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Evszakvaltas es stressz: barmelyik hatasara 
novekedhet a kihull ot t szalak mennyisege. 
Erre is van azonban megoldasl 
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- A gy6gyszerek mellekhataskent szin

ten jelentkezhet hajhullas, de a szervezet

ben zajl6 gyulladasos folyamatok, pelda

ul fog- vagy Inygyulladas is okozhatja. 

A vitamin- es asvanyianyag-hiany, iIIet

ve a fejbor gombas fertozese szinten nagy

foku hajveszteshez vezethet. 

Lehet, hogy
 
a diets a feleI6s ...
 
- A fokozott hajhullast kivalto tenyezok 
felderitesenek fontos allornasa a haj es 
a fejb6r vlzsgalata. azonban ugyanilyen 

lenyeges a be teg kik er dezese is - magya

razza Vincze doktorno, - Ha ku lsoleg nem 

lathato gyulladasra , fertdzesre, egyeb el

teresre utal6 jel, a pacienstol kapott infor

maciok segithetik a diagn6zis felallitasat . 

A panaszok megvitarasa oran kideriilhet pelda

ul, hogy a beteg epp egy stresszesebb idoszakon 

van tul, esetleg a h ajhu llas osszekorheto az in

tenzlv fogyokura megkezdesenek idoponrjava l. 

Ezek utan, amennyiben szukseges, a tovabbi 

Napi 100 hajszal el

vesztese nem keres.
 

vizsgalatok mar celzottan vegezhetrik ei. A haj

hullas okair61 a vervizsgalat es a hajszalak mik

roszk6pos elemzese, az ugynevezett tricho

gramrnvizsgalat is so kat elarulhat. 

Egyenre szabott gy6gym6d 
A szakember szerint a hajhullast a felderi 
tett klvalto okoknak megfelel6en kell kezelni, 
a gy6gyszeres terapia vagy eppen a ktilonbozo 

helyi keszitmenyek meIIett dontve. Az eredrneny 

azonban mindi g egyenfuggo! Oroklott hajlam 

eseten a folyarnat rendszcrint csak lassithat6. 

A gyogyszerszedes, a stressz vagy a hajkaroso

dasok (pl. hajfestekek, hajvasalo) miatt jelent .2
o 

kezo hajhullas viszont a kivalto ok elhagyasa -e 
o 
zutan rendszerint megszunik, es bizonyos ida -0 

elteltevel a haj megint dussa valik, "0 
u, 
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DR. VINCZE ILDIKO 
borgy6gy6sz
kozmetol6gus 

A
kivalto okokr61 es a kezelesi Iehetosegek


rol dr. Vincze IIdik6, a Budai AIIergia


kozp ont borgyogyasz-kozrnetologusa
 

ad ott felvi lagositast.
 

- At lagban napi 100 elvesztett hajszal meg
 

nem ad okot aggodalomra. Akkor van gond, ha
 

a kihuIIottak helyen nem nonek ujabbak, es emi


att a hajkorona folyamatos csokkeneset eszlel


jiik. A hajhullast nagyrnertekben befolyasoljak
 

az orokletes tenyezdk, ugyanakkor bizonyos be


tegsegek, peldaul pajzsmirigyproblerna vagy no 


gyogyaszatl panasz is allhat a hattereben,
 

TURELEMf 
Ahaj ciklusokban n6.Az els6szo
kasz az anogen, azaz novekedesi 
fazis, ennek id6tartama 2-4 ev, 

Amasoditc a nehany napig tart6 
katoger: fazis: ebben az atmeneti 
id6szakban a haj novekedese hir

telen megall. Eztkovetia nyugal
mi, vagymas neventeiogen fazis, 
amely 2-4 h6napig is eltart. Ek
kor a hajszalkihullik, i/letve faj
dalom nelkOI kihUzhat6. Egy-egy 
kezeles a bossru noinovekedes! 
ciklus miatt h6napokigis eltart... 
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