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A faqqyumiriqyek tuhmi kode
se nemcsak zslrosod ast okoz, 
rneqvalt oztat hatja a fej b6r 
rnikrot lorejat is, esetenkent 
korpasodassal es hajhullassal 
t arsul, B6rgyulladas vagy hor
monalis problema is allhat 
a hatte rben, ezert ha hosszu 
t avon, akar egy h6napon tul 
is tennall a zsirosodas, kerjuk 
szakorvos seq lt seqet , aki la
boreredrneny es a fejb6r ala
pos vizsqalat a alapjan kideriti, 
mivellehet meqfekezni a bajt . 

Hajsziilmento 
meqoldas 
Ma mar szinte mindenki kuzd 
valamilyen fejb6r- vagy haj
problernaval, a rneqoldas pedig 
sokszor eqyaltalan nem egyer
telrnu. Betegseg is allhat a hat 
te rben, fgy a leqcelravezetobb, 
ha nem huzzuk-halasztjuk az ok 
feltarasat, hanem rninel hama 
rabb szakorvost keresOnk! 

Ha a hajunk csilloqasa nem a reqi, erdemes elgon
dolkodni hajapolasi szokasainkrol . A festett (kulo
n6sen a vilaqos szlnure szivott) vagy rend szeresen 
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"A korpasodas tarsulhat borbet eqseqhez, de lehet haj 
: lamunk is ra. A fejb6r ilyenkor tul szaraz vagy eppen 
• zsiros, att61 fQgg6en, hogy hoi alakul ki zavar a szerve
: zetben. A seborrheas b6r peldaut altalaban zsfrosabb, 
: ilyenkor a faggyumirigy tulzott rnukodeset is kezelni 
: kell, A szaraz korpa jellemz6en akkor alakul ki, ha er
: zekeny, eqyebkent is szaraz a b6runk. A pikkelys6m6r 
: vagy ekcema is jelentkezhet korpadzo hamlassal"- rna
: qyarazza dr . Vincze IIdik6 borqyoqyasz-kczrnetoloqus. 
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42 MegJepetes 

Dr. Vincze vasaIt haj k6nnyen kiszaradhat, es nagyon latva
IIdik6 nyosan veszfthet ruqalmassaqabol, f enyesseqebol. 
b ~rgy6gyasz- lIyenkor leqinkabb az 0116 segft, de pr . balkozha
kozmetol6gus tunk taplalo pako lasokkal is. "A fakulast , tOred e

zest okozhat ja kerinqesi- vagy fel szlvodasi zavar, 
eset leg vitaminh iany, lazas bet eqseqek ut an at rneneti leq t erme
szetes jelenseq"- te szi hoz za a doktorn6. J 



••• Hajunk 6sszel es t avasszal int en
zivebben hullhat. Ha ez at rne

tet i, es napi 100 hajszalnal nem vesziti..ink 
tobbet, nem kell aqqodnunk. 
.\kkor menji..ink el orvoshoz, ha a kihullot t 
lajszalak helyere nem n6 uj. 

. • A szules utan jelent-

ful-orr-qeqeszhez es n6gy6gyaszhoz, 
ezeken a teruleten a leggyakoribb 
ugyanis a szervezetben a qocok ki
alakulasa. Gyerekeknel gyakori, hogy
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bakterialis tertozes vagy gomba miatt 
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" Borbeteqseqek, 
b6rgyulladas is okoz-ez6 hajvesztes terrneszetes, rendszerint 2-6 ho

iapon belul meqa]! a folyamat. Szinten norrnalis : hatja a fejb6re eqyforrnan kiterjed6 
elenseq a horrnonalisvaltozas rnasik legfonto : hajvesztest, de ugyanugy belgy6gya
.abb ldoszakaban, a menopauza idejen, : szati problemak, peldaul qyulladasok, 
-la viszont felrnerul a qyanu, hogya hajhullas • felszfvodasi zavarok miatt kialakul6 
iattereben mas ho rmonalis elte res van, vagy : nyornelernhiany is. Erdemes az or
iern szunik meg a problema, endokrinol6gus : voshoz egy regi fotot elvinni, hogy

•zakorvost keressunk, • meg tudjuk mutatni, milyen foku 
Ha a fejb6r verellata- : a hajvesztes"- tanacsolja a doktorn6. 

a nem meqfelelo, az szirrt en okozhat hejhullast. : Szinten fontos tudni, hogy pajzsmi
i zt orvostudja meqallapitani, segithet a fejbo r : riqyproblernak is okozhatjak a bajt, 
lerellat ot t sagat fokozo hajszeszek hasznalata. : ilyenkor a haqyornanyos vervizsqala-

Egy sziqoru foqyokura : t oknal reszletesebb, endokrinol6giai 
'agy eqyoldalu die t a soran nem mindig viszunk : vervizsqalat ra es pajzsmirigyultra
oe eleqendo tapanyaqot a szervezet unkbe, • hangra is szukseq lehet.•/ashiany is okozhat hu llast , fo leg serdulokor- • FOLTO KO DAs: Rossz 
Jan, amikor fokozott a nyornelemiqeny, illet ve : f og, esetleg egy reqebbi mandula
zules utan. : vagy arcureqqyulladas utohatasa mi

Nehez befolyasolni, de a folyamatos . att is veszfthetUnk hajkoronankbol, 
eszultseq is vezethet hajhullashoz, Probaljun k : lIyenkor a hullas jellemz6en foltokban 
~gy ideig minden nap egy fe l orat lazita ni, medi- : jelentkezik. 
:a lj u n~ . Meqerll : "El6szbr menjunk el fogorvoshoz, 
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kis foltokban kezd el hullani a haj. 
Ugyan elsore ijeszt6 jelenseq, altala
ban konnyen meqszuntetheto a ba]. 
Ritka, de lehetseqes, hogya foltok 
autoimmun folyamat miatt alakulnak 
ki, ezt irnmunoloqlal vizsqalatok el
veqzesevel lehet kimutatni"- mondja 
dr. Vincze lldiko, 
K" OPASZOD: Bar0... 
lenyeqesen ritkabb, mint a ferfiaknal, 
nokne] is elofordulhat, hogy a ko
paszodas orokolt jellemz6. Erdemes 
korulnezni a csaladban, am az orvos 
csak alapos kivizsqalas utan allapitja 
meg a genetikai okot, rniutan min
den mas lehetseqes tenyezot kizartl 
Az agyalapi mirigy vagy a petefeszek 
rmikodesenek zavara is okozhat 
i1yentlpusu hejvesztest, ezert ebben 
az esetben alapos klvizsqalasra van 
szukseq . 
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