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SANTRAUKA 

Įvadas: Androgenetinė alopecija (AGA) yra dažniausia 

vyrų plaukų slinkimo priežastis, kuriai būdingas 

progresuojantis galvos plaukų retėjimas, pasižymintis 

įvairiais plikimo modeliais. Pagrindiniai AGA plaukų 

slinkimą lemiantys veiksniai yra genetinis polinkis ir 

padidėjęs plaukų folikulų jautrumas androgenams, dėl 

kurio trumpėja plauko augimo (anageno) fazė. Šio 

tyrimo autoriai tyrė prekyboje esančio kosmetinio 

losjono Crescina® HFSC (Žmogaus folikulų kamieninių 

ląstelių (angl. Human Follicle Stem Cell; HFSC); „Labo 

Cosprophar AG“, Bazelis, Šveicarija) veiksmingumą 

skatinant plaukų augimą ir 
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stabdant jų slinkimą. 

Metodai: Placebu kontroliuojamas atsitiktinių imčių 

tyrimas buvo atliktas su sveikais vyrais, sergančiais II–

IV laipsnio alopecija. Po 2 ir 4 mėnesių gydymo, 

anageninių plaukų rodiklis ir plaukų atsparumas 

traukimui (traukimo testas) buvo vertinami pasitelkus 

fototrichogramą ir plaukų traukimo metodą. 

Rezultatai: Keturis mėnesius trukęs Crescina® HFSC 

naudojimas veiksmingai paskatino plaukų augimą ir 

sumažino jų slinkimą. Po 2 ir 4 mėnesių gydymo 

anageninių plaukų rodiklis padidėjo atitinkamai 6,8 % ir 

10,7 %. Atsparumas plaukų traukimui padidėjo 

atitinkamai 29,6 % ir 46,8 %. 

Išvados: Šiuo tyrimu nustatytas teigiamas Crescina® 

HFSC poveikis moduliuojant plaukų folikulų aktyvumą 

ir skatinant plaukų augimą. 

 
Raktažodžiai: Anageninių plaukų rodiklis; 

Androgenetinė alopecija; Kosmetika; Crescina® HFSC; 

Plaukų augimas; Plaukų slinkimas; Traukimo testas; 

Vietinis naudojimas 

 
 

ĮVADAS 

Androgenetinė alopecija (AGA) yra dažniausia vyrų 

plaukų slinkimo priežastis [1].

 
 

ORIGINALUS TYRIMAS 
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Jai būdingas bet kokiame amžiuje po lytinio brendimo 

prasidėti galintis ir potencialiai grįžtamas 

progresuojantis galvos plaukų retėjimas, pasižymintis 

įvairiais plikimo modeliais [2]. Net jei medicininiu 

požiūriu AGA laikoma santykinai lengva būkle, tačiau 

nuo jos kenčiantys žmonės AGA laiko rimta liga, 

paveikiančia jų savivertę, savijautą, socialinius ryšius ir 

pasitikėjimą savimi. 

Pagrindiniai AGA plaukų slinkimą lemiantys 

veiksniai yra genetinis polinkis ir padidėjęs plaukų 

folikulų jautrumas androgenams [3]. Dažnai AGA 

paankstina ir pasunkina aplinkybės, galinčios sukelti 

difuzinį plaukų slinkimą (telogen effluvium). Tai gali būti 

vaistai, ūminiai stresoriai ir svorio netekimas [4]. Visgi, 

pastaraisiais metais atrasta, kad AGA plaukų slinkimą 

gali sukelti kiti veiksniai, tokie kaip mikrouždegimas [5], 

suprastėjusi mikrocirkuliacija [6] ir senėjimas [7]. Šie 

pokyčiai prisideda prie normalios plaukų ciklo 

pusiausvyros kitimo, sukeliančio anageno fazės 

trumpėjimą. Pagrindiniai AGA plikimo komponentai 

yra frontotemporalinės plaukų linijos atsitraukimas ir 

plaukų slinkimas viršugalvyje. Plaukai trumpėja ir 

plonėja, kol galiausiai pasiekiamas visiškas nuplikimas; 

išskyrus šoninius ir užpakalinius galvos odos kraštus, 

kuriuose plaukų lieka. 

Vertinant histologiškai, vykstant plaukų ciklams 

ilgųjų plaukų folikulų dydis dėl AGA susitraukia, o 

galiausiai iš likusių miniatiūrizuotų folikulų išauga 

mikroskopiniai plaukai. Testosteronas yra būtinas šiam 

miniatiūrizavimui, o 5-alfa reduktazės inhibitoriai, 

blokuojantys testosterono virsmą į aktyvesnę 

dihidrotestosterono (DHT) formą, užlaiko AGA 

progresavimą [8]. Neseniai Garza su kolegomis [9] 

paskelbė apie nuplikusios galvos odos biopsijos 

mėginiuose, paimtuose iš AGA asmenų, užfiksuotą 

kamieninių ląstelių populiacijos išlikimą ir sumažėjusį 

plaukų folikulų kamieninių ląstelių virsmą į ląsteles 

pirmtakes. Tai atitinka dabartinę klinikinę koncepciją, 

kad AGA yra nerandinis alopecijos tipas ir leidžia 

numanyti potencialų ligos grįžtamumą. 

Šiuo metu JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) 

AGA gydymui yra patvirtinusi tik du medikamentus, 

kurių veikliosios farmakologinės medžiagos yra 

finasteridas ir minoksidilas. Visgi, jie yra brangūs, 

gydymas trunka visą gyvenimą, taip pat jie gali sukelti 

šalutinių poveikių. Be to, žmonės dažnai vengia / 

baiminasi gyvybei pavojaus nekeliančią ligą gydyti 

farmakologiniu būdu. Taigi, vietinio naudojimo, 

nefarmakologinė, efektyvi kosmetinė procedūra 

pacientams galėtų būti priimtinesnė. 

Šiuo tyrimu siekta įvertinti patentuoto (US 6,479,059 

B2 ir CH 703 390), vietiniam naudojimui skirto 

kosmetikos produkto Crescina® HFSC (Žmogaus folikulų 

kamieninių ląstelių (Human Follicle Stem Cell; HFSC); 

„Labo Cosprophar AG“, Bazelis, Šveicarija), kuris, 

teigiama, yra efektyvus gydant vyrų AGA [10], 

veiksmingumą. Produkte esančios veikliosios 

medžiagos buvo pasirinktos siekiant trijų pagrindinių 

poveikių: tiek dermos papilių, tiek plauko svogūnėlio 

kamieninių ląstelių proliferacijos, keratinizacijos ir 

mikrocirkuliacijos stimuliavimo. Kamieninių ląstelių ir 

dermos papilių kamieninių ląstelių proliferacija pasiekta 

atitinkamai naudojant hidrolizuotą ryžių baltymą ir 

korosolio rūgštį. Keratinizacija stimuliuota su cisteinu, 

lizinu ir glikoproteinu (lektinu). Mikrocirkuliacija 

skatinta su benzilo nikotinatu. Minėti rezultatai gauti iš 

tyrimų, kuriuos užsakė įmonė „Labo Cosprophar AG“, 

pateikusi patentą (CH 703 390 B1) [10]. 
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PRIEMONĖS IR METODAI 

Visos tyrimo procedūros buvo vykdomos pagal 

Pasaulinės medikų asociacijos (World Medical 

Association; WMA) Helsinkio deklaraciją ir jos 

pakeitimus (Dėl medicinos mokslinių tyrimų su 

žmonėmis etikos principų, priimtų 18-oje WMA 

generalinėje asamblėjoje Helsinkyje, Suomijoje, 1964 m. 

birželio mėn. ir pakeitimų). Tam, kad galėtų dalyvauti 

tyrime, kiekvienas dalyvis buvo visiškai informuotas 

apie tyrimo pavojus, naudą, tikslus ir procedūras. 

Tiriamieji prieš dalyvavimą tyrime pasirašė informuoto 

asmens sutikimo formą ir sutikimą dėl nuotraukų 

paskelbimo. 

 
Tiriamieji ir tyrimo planas 

 
Į tyrimą buvo įtraukti sveiki savanoriai vyrai, kenčiantys 

nuo II–IV laipsnio alopecijos, įvertintos pagal Hamiltono 

ir Norvudo (Hamilton–Norwood) skalę [11] (1 pav.). 

Dalyvius į tyrimą įtraukė sertifikuotas dermatologas, jei 

jie atitiko tyrimo plane numatytus įtraukimo ir atmetimo 

kriterijus (1 lentelė). Siekiant įvertinti plaukų slinkimo 

laipsnį ir būdą, plauko (ilgis, skersmuo, lūžinėjimas) ir 

galvos odos (uždegimas, eritema, pleiskanojimas) būklę, 

buvo atlikta klinikinė apžiūra. Tuomet pagal Efrono 

nesimetrinės monetos (angl. Efron's biased coin) 

algoritmą, naudojant PASS 11 („Windows“ skirta versija 

11.0.8; PASS, LLC., Keisvilis, Juta, JAV), buvo 

paskirstytas aktyvus ir placebo gydymas. Tirtieji ir 

placebo preparatai buvo naudojami 4 mėnesius, 

laikantis nurodytos procedūros: vieną produkto ampulę 

(5 ml) linijomis tepkite ant švarios ir sausos galvos odos, 

ypatingą dėmesį skirdami sritims, kuriose plaukų 

retėjimas pastebimas labiausiai. Tam, kad priemonė 

geriau įsigertų, įtrinkite ją švelniais masažuojamaisiais 

judesiais; tepkite kasdien 5 dienas iš eilės, tuomet 

padarykite 2 dienų pertrauką, po to naudojimą tęskite. 

 

 

1 pav. Hamiltono ir Norvudo klasifikacija 

 
Tirtasis produktas 

 
Tirtasis produktas yra prekyboje esantis kosmetinis 

losjonas, pavadintas Crescina® HFSC. Tirtojo produkto ir 

placebo ingredientai nurodyti 2 lentelėje. 

 
Fototrichograma 

 
Naudojant trafaretinį šabloną buvo nustatyta ir 

nukirpimui parinkta 1,8 cm2 ploto pereinamoji 

slenkančių plaukų sritis tarp įprastų plaukų ir 

plinkančios vietos. Siekiant padidinti jų kontrastingumą, 

tikslinėje srityje nukirpti plaukai buvo pilkai arba 

šviesiai nudažyti su prekyboje esančia priemone 

(„RefectoCil®“, „GW Cosmetics GmbH“, 

Leopoldsdorfas, Vokietija). Tuomet nudažyti plaukai 

buvo nuvalyti naudojant alkoholinį tirpalą ir su 

skaitmenine stambaus plano (angl. close-up) kamera 

padarytos dar drėgnos srities skaitmeninės nuotraukos. 

Nuotraukos padarytos 0-inę dieną, iškart po kirpimo ir 

praėjus 2 dienoms po nukirpimo. Vėliau šias dvi
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1 lentelė Įtraukimo ir atmetimo kriterijai 

Įtraukimo kriterijai 

Sveiki vyrai 

Amžius nuo 20 iki 55 metų 

Tipas: Europidai 

Asmenys, kuriems pasireiškė II–IV laipsnio androgenetinės alopecijos klinikiniai požymiai 

Asmenys, kurie 6 mėnesius prieš tyrimo pradžią nenaudojo procedūrų nuo plaukų slinkimo 

Pasižadėjimas nenaudoti vietinio ir (arba) sisteminio poveikio priemonių, kurių poveikis panašus į produkto, kuris tiriamas šio tyrimo 

laikotarpiu 

Pasižadėjimas nekeisti kasdienių įpročių 

Atmetimo kriterijai 

Asmenys, kurie neatitinka įtraukimo kriterijų 

Asmenys, kuriems yra alergija ar jautrumas kosmetinėms priemonėms, kosmetikai, apsauginėms priemonėms nuo saulės ir (arba) vietinio 

naudojimo vaistams 

Galvos odos sutrikimai 

Asmenys su dermatologinėmis problemomis tiriamojoje srityje 

Asmenys, kuriems taikomas farmakologinis gydymas (tiek vietinio, tiek sisteminio poveikio) 

Buvusi atopija 

 

2 lentelė Tiriamų preparatų ingredientų sąrašas pagal INCI 

Preparatas A: tiriamosios veikliosios medžiagos   Preparatas B: kontrolė placebu 

Denatūruotas alkoholis, vanduo, glicerinas, butileno 

glikolis, lisino hidrochloridas, benzilo nikotinatas, 

acetilcisteinas, benzofenonas-4, dinatrio EDTA, 

glicirretino rūgštis, mentolis, 

natrio hidroksidas, silanediolo salicilatas, 

trietanolaminas, serinas, treoninas, propilenglikolis, 

adenozinas, alantoinas, cinkas acetilmetioninas, 

hematito ekstraktas, hidrolizuotas ryžių 

baltymas, fosfatidilcholinas, hidrolizuotas sojų 

baltymas, hidrolizuota DNR, hidrolizuota 

MA, Eriobotrya japonica lapų ekstraktas, salicilo rūgštis, 

glikogenas, glikoproteinai, Artemia 

Ištrauka, C.I. 14720, C.I. 16255, C.I. 19140, C.I. 

28440, C.I. 73015 

Denatūruotas alkoholis, vanduo, dinatrio EDTA, natrio 

hidroksidas, C.I. 14720, C.I. 16255, C.I. 19140, C.I. 28440 

 
 

EDTA –etilendiamintetraacto rūgštis, INCI – Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra (International 

Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 
 

nuotraukas palygino programinės įrangos sistema, 

galinti nuotraukose atpažinti pavienius plaukų 

pluoštus. Palyginęs dvi nuotraukas, kompiuteris gali 

nustatyti, kurie plaukai auga (anageniniai plaukai), o 

kurie neauga (telogeniniai plaukai). Tai buvo pakartota 

po 2 ir 4 mėnesių gydymo. 
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Traukimo testas 

 
Plaukų kuokštelis (apytiksliai 60 plaukų) buvo švelniai 

traukiamas mažiausiai trijose skirtingose galvos odos 

vietose, o tuomet suskaičiuoti ištraukti plaukai. Įprastai 

vienu traukimu turėtų išsitraukti mažiau nei trys 

telogeno fazės plaukai [12]. Jei kiekvienu traukimu 

išsitraukė mažiausiai trys plaukai arba iš viso ištraukta 

daugiau kaip dešimt plaukų, traukimo testas laikomas 

teigiamu ir leidžiančiu numanyti apie difuzinį plaukų 

slinkimą. 

 
 
 
Globalių nuotraukų vertinimas 

 
Pacientų paprašyta viso tyrimo laikotarpiu nekeisti 

šukuosenos stiliaus, plaukų spalvos ir ilgio. Skaitmenine 

kamera su makroobjektyvu padarytos standartizuotos 

frontalinės / parietalinės sričių globalios nuotraukos 

(angl. standardized global photographs). 

 
 

 

 
 

Statistinė analizė 

P<0,05 laikytas reikšmingu. 

 

REZULTATAI 

Į tyrimą buvo įtraukti keturiasdešimt šeši sveiki vyrai 

savanoriai (3 lentelė), kenčiantys nuo II–IV laipsnio 

alopecijos. 

 
Anagenas 

 
Anageninių plaukų rodiklis (%) prieš pradedant tyrimą 

(T0), po 2 (T2) ir 4 (T4) mėnesių pateiktas 4 lentelėje ir 2 

pav. Prieš tyrimą anageninių plaukų rodiklis tarp 

veikliosios medžiagos (63,8 ± 4,2 %) ir placebo (62,8 ± 4,3 

%) grupių buvo panašus ir nebuvo statistiškai 

reikšmingas (P>0,05). Per patikrinimą po 2 mėnesių, 

statistiškai reikšmingas anageninių plaukų rodiklio 

pokytis (70,6 ± 6,9 %) užfiksuotas tik veikliosios 

medžiagos grupėje; placebo grupėje (63,7 ± 5,0 %) 

pokyčių nenustatyta. Po 4 mėnesių, veikliosios 

medžiagos grupėje nustatytas papildomas statistiškai 

reikšmingas vidutinio anageninių plaukų rodiklio 

padidėjimas (74,5 ± 5,6 %). Nedidelis statistinis 

padidėjimas taip pat nustatytas placebo grupėje. 
 

3 lentelė. Atsitiktiniu būdu suskirstytų tiriamųjų pradinės 

charakteristikos 

    

Numatytų gydyti tiriamųjų statistinė analizė buvo 

atlikta naudojant NCSS 8 („Windows“ skirta 8.0.4 

versija; NCCS, LLC., Keisvilis, Juta, JAV). Duomenų 

normalumas buvo patikrintas naudojant vieną iš 

Shapiro–Wilk W, Kolmogorov–Smirnov ir D'Agostino 

               Crescina® HFSC             

(n= 23) 

Vidutinis amžius ± SD, metais  34,7 ± 11,2  

Placebas 

(n=23) 

omnibus normalumo testų. Jei duomenys buvo 

normalūs, palyginimams tiek tarp grupių, tiek grupių 

viduje atlikta pakartotinų matavimų variacijos analizė 

(RM-ANOVA), po kurios panaudotas Tukey-Kramer 

daugiakartinio lyginimo testas. Jei duomenys nebuvo 

normalūs, palyginimams grupių viduje naudotas 

Wilcoxon ženklų testas, o palyginimams tarp grupių 

taikytas Mann–Whitney U testas. Vertės yra išreikštos 

aritmetiniu vidurkiu ± standartinis nuokrypis (SD). 

Vidutinis pradinis anageninių 

plaukų santykis ± SD  

Hamiltono ir Norvudo skalė, 

63,8 ± 4,2 %   62,8 ± 4,3 %  

  

HFSC – Žmogaus folikulų kamieninės ląstelės (Human follicle stem 
cell), SD – Standartinis nuokrypis 

asmenų skaičius (%)  

II tipas 5 (21,7) 5 (21,7) 

III tipas 10 (43,5) 11 (47,8) 

III tipas viršugalvis (vertex) 5 (21,7) 4 (17,4) 

IV tipas 3 (13,0) 3 (13,0) 
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4 lentelė. Anageninių plaukų kiekio rezultatai (%) 

Veikliosios medžiagos preparatas  Placebo preparatas 
 

 n Vidurkis 

(±SD) 

1-asis 

kvartilis 

Mediana 3-asis 

kvartilis 
 n Vidurkis 

(±SD) 

1-asis 

kvartilis 

Mediana 3-asis 

kvartilis 

T = 0 mėnesių 23 63,8 ± 4,2 62,4 64,3 67,4  23 62,8 ± 4,3 59,4  62,2 66,7 

T = 2 mėnesiai 23 70,6 ± 6,9 65,8 69,1 76,9  23 63,7 ± 5,0 59,9 62,5 65,9 

T = 4 mėnesiai 23 74,5 ± 5,6 69,8 73,9 77,7  23 65,0 ± 5,2 60,8 64,5 69,4 

SD – standartinis nuokrypis 
 

(65,0 ± 5,2 %). Lyginant su T0 (3 pav.), veikliosios 

medžiagos grupėje anageninių plaukų rodiklio pokytis 

po 2 ir 4 mėnesių buvo atitinkamai +6,8 ir +10,7 %; tuo 

tarpu placebo grupėje + 2,2 % pagerėjimas pastebėtas tik 

4 mėnesį. Veikliosios medžiagos grupėje anageninių 

plaukų rodiklio vidurkio statistinė analizė atskleidė 

statistiškai reikšmingą nuo laiko priklausantį 

pagerėjimą (P<0,001); tuo tarpu placebo grupėje laikas 

pokyčių šaltiniu buvo tik 4 mėnesį (P=0,004). Vidutinio 

anageninių plaukų rodiklio analizė veikliosios 

medžiagos grupėje, lyginant su placebo grupe, taip pat 

buvo statistiškai reikšminga (P<0,001). Anageninių 

plaukų rodiklio padidėjimas veikliosios medžiagos 

grupėje buvo nustatytas 95,7 % (T2) ir 100 % (T4) tyrime 

dalyvavusių asmenų; tuo tarpu placebo grupėje jis buvo 

nustatytas 56,5 % (T2) ir 69,6 % (T4) asmenų. 

 
Traukimo testas 

 
Traukimo testo rezultatai prieš pradedant tyrimą, po 2 ir 

4 mėnesių pateikti 5 lentelėje ir 2 pav. Prieš pradedant 

tyrimą, traukimo testo metu ištrauktų plaukų vidurkis 

tarp veikliosios medžiagos (9,2 ± 1,3) ir placebo (9,1 ± 1,8) 

grupių buvo panašūs ir nebuvo statistiškai reikšmingas 

(P>0,05). Per patikrinimą po 2 mėnesių tik veikliojo 

preparato grupėje nustatytas statistiškai reikšmingas 

29,6 % plaukų atsparumo traukimui (6,4 ± 1,8) 

pagerėjimas; tuo tarpu placebo (8,3 ± 2,1) grupėje 

pokyčių nenustatyta. Po 4 mėnesių veikliosios 

medžiagos grupėje nustatytas papildomas statistiškai 

reikšmingas 46,8 % plaukų atsparumo (4,8 ± 1,5) 

padidėjimas. Nedidelis statistinis 16,6 % pagerėjimas 

taip pat nustatytas ir placebo grupėje (7,6 ± 1,9). 

Anageninių plaukų rodiklio vidurkio statistinė analizė 

veikliosios medžiagos grupėje atskleidė statistiškai 

reikšmingą nuo laiko priklausantį 

 

 

2 pav. Anageninių plaukų rodiklio (%) pokytis gydymo metu. 

*P<0,05 lyginant su T0, **P<0,001 aktyvus gydymas lyginant su 

placebu, ***<P0,001 lyginant su T0. T0 – prieš gydymą, T2 – 2 

mėnesiai, T4 – 4 mėnesiai 

 
 
 
 
 

3 pav. Anageninių plaukų rodiklio (%) padidėjimas po gydymo. 

Duomenys pateikiami kaip vidurkis ± SD. SD – standartinis 

nuokrypis, T0 – pradinė vertė 
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5 lentelė Traukimo testo rezultatai 

Veikliosios medžiagos preparatas  Placebo preparatas 
 

 n Vidurkis 

(±SD) 

1-asis 

kvartilis 

Mediana 3-asis 

kvartilis 
 n Vidurkis 

(±SD) 

1-asis 

kvartilis 

Mediana 3-asis 

kvartilis 

T = 0 mėnesių 19 9,2 ± 1,3 8 9 10  18 9,1 ± 1,8 8 9 10 

T = 2 mėnesiai 19 6,4 ± 1,8 5 6 8  18 8,3 ± 2,1 7 8 10 

T = 4 mėnesiai 19 4,8 ± 1,5 4 5 6  18 7,6 ± 1,9 6 8 9 

SD – standartinis nuokrypis 
 

pagerėjimą (P<0,001); tuo tarpu placebo grupėje laikas 

pokyčių šaltiniu buvo tik 4 mėnesį (P=0,044). Per 

traukimo testą netektų plaukų analizė lyginant 

veikliosios medžiagos ir placebo grupes taip pat buvo 

statistiškai reikšminga (P<0,01 ir P<0,001, atitinkamai per 

T2 ir T4). Plaukų atsparumo traukimui pagerėjimas 

veikliosios medžiagos grupėje buvo nustatytas 89,5 % 

(T2) ir 100 % (T4) tyrime dalyvavusių asmenų; tuo tarpu 

placebo grupėje jis buvo nustatytas 52,6 % (T2) ir 78,9 % 

(T4) asmenų. 

 
Globalių nuotraukų vertinimas 

 
Makroskopinis produkto poveikis plaukų augimui 

parodytas 5 pav. Plaukų augimo suaktyvėjimas 

matomas frontalinėje (priekinėje) ir parietalinėje 

(viršugalvio) galvos odos srityse. 

 

REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Androgenetinė alopecija yra dažniausia vyrų plaukų 

slinkimo priežastis, turinti psichologinį poveikį asmenų 

gerovei [1]. Farmakologinis AGA gydymas yra brangus, 

trunka visą gyvenimą, taip pat gali sukelti šalutinį 

poveikį. Be to, asmenys vengia / baiminasi vartoti 

vaistus nuo nepatologinių būklių. Vis dėlto kosmetikos 

naudojimas yra plačiau priimtinas. 

 

 

4 pav. Atsparumo traukimui (traukimo testas) pokytis gydymo 

metu. *P<0,05 lyginant su T0, **P<0,01 aktyvus gydymas 

lyginant su placebu, ***P<0,001 lyginant su T0, 

****P<0,001 aktyvus gydymas lyginant su placebu. T0 – pradinė 

vertė, T2 – 2 mėnesiai, T4 – 4 mėnesiai 

 

Rinkoje parduodama daug kosmetikos produktų, 

teigiant jų veiksmingumą pagalbiniam AGA gydymui, 

tačiau kai kuriems iš jų trūksta šio poveikio įrodymų. 

Vietoje to remiamasi tik žaliavinių medžiagų poveikiu. 

Priešingai šiam būdui, naujuose nuostatuose dėl 

kosmetikos gaminių [13] reikalaujama, kad gamintojai 

pademonstruotų produkto veiksmingumą. Taip 

siekiama apsaugoti asmenis nuo klaidinančių 

tvirtinimų. 
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5 pav. Skaitmeninės nuotraukos T0 – pradinė būklė, T4 – 4 mėnesiai (a–c) 
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5 pav. tęsinys 

Šiuo tyrimu siekta įvertinti cisteino, lizino, 

glikoproteino, hidrolizuoto ryžių baltymo ir korosolio 

rūgšties (Crescina® HFSC sudėtyje esančių veikliųjų 

medžiagų) vietinio naudojimo veiksmingumą skatinant 

plaukų augimą ir mažinant plaukų slinkimą [10]. Būtų 

pageidautina išanalizuoti didesnę populiacijos imtį, 

tačiau tam reikėtų ilgesnės trukmės (maždaug 1 metų) 

tyrimų, o tai ne visada suderinama su ekonominių 

mokslinių tyrimų įsipareigojimų keliamais poreikiais ir 

sparčiai bei nuolatos besivystančia kosmetikos rinka. Be 

to, klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių didelių 

tiriamųjų grupių paklusnumas su laiku mažėja. Šis 

tyrimas jau atskleidė per trumpą laiką (4 mėnesius) 

pasiektą veiksmingumą, todėl nuspręsta, kad šiuos 

teigiamus rezultatus akcentuoti yra reikšminga ir 

svarbu. Autoriai gali šiuos duomenis praplėsti apsvarstę 

didesnį imties dydį ir ilgesnio laikotarpio tyrimą. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad šis tyrimas 

pademonstravo ingredientų mišinio poveikį skatinant 

plaukų augimą ir mažinant plaukų slinkimą. Gauti 

rezultatai atskleidė, kad nuo II–IV laipsnio alopecijos 

kenčiančių asmenų 4 mėnesius naudotas Crescina® HFSC 

veiksmingai stimuliavo plaukų folikulų aktyvumą. Tai 

rodo nuo laiko priklausomas anageninių plaukų 

rodiklio padidėjimas. Atitinkamai, gydymas sumažino 

plaukų slinkimą ir padidino plaukų atsparumą 

traukimui, taip atskleidžiant naudingą poveikį nuo 

plaukų slinkimo. 

 

 

PADĖKOS 

Autoriai dėkoja „Farcoderm“ personalui už jų 

profesionalumą ir paramą tyrimo laikotarpiu.
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Tyrimo įgyvendinimą rėmė „Labo Cosprophar AG“, 

Bazelis, Šveicarija. Rėmėjas neturėjo įtakos tyrimo 

atlikimui, analizei ir jo interpretacijai. Dr. Marzatico 

garantuoja už šią publikaciją ir prisiima atsakomybę už 

viso darbo sąžiningumą. 
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