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Mit jelent az ALOPECIA AREATA? 

Az alopecia areata magyarul foltos hajhullást jelent. Bármely életkorban jelentkezhet, 

kialakulásáért autoimmun folyamatok felelősek. Az autoimmun folyamat lényege, hogy 

a szervezet immunrendszere valamilyen oknál fogva megtámadja a saját hajhagymákat, 

azonban a hajhagymák nem pusztulnak el véglegesen és spontán vagy bizonyos 

kezelések hatására ismét képesek hajszálat termelni.  

Az ALOPECIA AREATA klinikailag a hajas fejbőrön kerek vagy ovális alakú területen a 

hajszálak fokozatos elvesztésével jár. A foltok kiterjedése és száma a betegség lefolyása 

során változhat. Ritán (kb. 5%) vezet teljes kopaszsághoz, míg 1%-ban a test illetve arc 

szőrzetének (szempilla, szemöldök) elvesztésével járhat. 

 

Milyen módszerekkel lehet kezelni az ALOPECIA AREATA-t? 

Az ALOPECIA AREATA kezelése egyenlőre nem megoldott, azonban több módszer 

létezik, melyekkel kozmetikailag megfelelő eredményt lehet elérni. Külsőleges 

kezelésként kortikoszteroid vagy egyéb (pl. Minoxidil) oldatok, krémek vagy kenőcsök 

állnak rendelkezésre. Kortikoszteroidokat injekció formájában, egy speciális eszközzel 

(dermojet) is bejuttathatunk a fejbőrbe. Az említett módszerek alkalmazása során 

hajvisszanövés észlelhető azokon a területeken ahová a gyógyszert juttatjuk, azonban a 

kezelés abbahagyásakor általában a hajhullás kiújul. Belső kezelésként 

kortikoszteroidokat ritkán alkalmazunk, tekintettel a lehetséges mellékhatásokra. 

Fényterápia (xenon klorid lézer, PUVA) heti kétszer alkalmazva több héten keresztül 

javasolható, eredményességéről megoszlanak a vélemények. Az ALOPECIA AREATA 

kezelésében jó eredmények ismertek immunterápia (ld. alább) alkalmazásával. 

Bizonyos esetekben a haj külsőleges pótlása parókával, a szemöldök pótlása tetoválással 

oldható meg.   

 

Mi az a DIFENCIPRON kezelés? 

A DIFENCIPRON kezelés során a hajas fejbőr ecsetelésével a bőr részéről 

immunreakciót váltunk ki, mely az ALOPECIA AREATA betegség kialakulásáért felelős 

autoimmun folyamat módosulásához vezet és klinikailag hajvisszanövést eredményez. 

Az ecsetelés során a hajas fejbőr gócain a DIFENCIPRON acetonos oldatát emelkedő 

koncentrációban alkalmazzuk. Az immunreakció klinikailag a bőrön vöröses szín és 

viszketés megjelenésével jár.  

 

 



 

Milyen eredmények érhetőek el a DIFENCIPRON kezeléssel? 

A DIFENCIPRON kezelést az orvosi szakirodalom az egyik legeredményesebb 

kezelésnek tartja ALOPECIA AREATA betegségben. Klinikai vizsgálatok során a betegek 

közel felében jó vagy kitűnő kozmetikai eredmények érhetőek el hajvisszanövés 

tekintetében. A kezelés során azonban több hónap vagy akár egy teljes év is szükséges a 

haj teljes visszanövéséig. Fontos megjegyezni, hogy nem mindenki reagál ezen 

immunterápiára. Elsősorban azoknál hatásos, akiknél a betegség kevesebb mint tíz 

évvel ezelőtt kezdődött. A kezelés abbahagyását követően a betegek kb. 30-50% -ánál 

figyelték meg a hajhullás kiújulását. Ilyen esetekben a kezelés megismételhető. 

 

Milyen mellékhatások jelentkezhetnek a DIFENCIPRON kezelés során? 

A kezelést követő 24-48 órában enyhe bőrpírre, viszketésre lehet számítani a kezelt 

területeken. Bizonyos esetekben a reakció súlyosabb lehet, égő vörössé válhat a bőr, 

hólyagok jelenhetnek meg a kezelt illetve távolabbi bőrterületeken és a nyaki 

nyirokcsomók is megduzzadhatnak. Ilyenkor a soron következő kezelést/ecsetelést ki 

kell hagyni és konzultálni kell a kezelőorvossal. 

 

Mit kell tudni a DIFENCIPRON oldatról? 

A DIFENCIPRON alkalmazásáról széleskörű tapasztalatok vannak hazánkban és 

külföldön. A szakirodalomban első vonalban javasolják ALOPECIA AREATA kezelésére. 

A DIFENCIPRON nincs patikai forgalomban, nem írható fel orvosi vényre. Ennek 

köszönhetően hiányoznak a hatóságok által szabályozott és a gyógyszergyárak által 

kivitelezett biztonságossági és hatékonysági vizsgálatok.  

A DIFENCIPRON oldatot kémiai laboratóriumokban állítják elő és a kezelések orvosi 

felügyelet mellett történnek. Ezt a gyakorlatot követjük klinikánkon is, melynek 

értelmében az Egyetemi Gyógyszertár előállítja az oldatot, melyet Ön költségtérítés 

ellenében vásárolhat meg.  

 

 

 

 

 



 

Fontos tudnivalók a DIFENCIPRON oldat tásolásáról és alkalmazásáról: 

 

ALKALMAZÁS:  

 Az ecsetelőt hetente egyszer kell alkalmazni a hajas fejbőr kopasz területein. 

Kizárólag vattapálcával/fültisztító pálcával lehet belenyúlni az oldatba (kézzel 

nem) és felvinni a fejbőrre.  Az oldatot 2 nap múlva javasolt lemosni a hatás 

érdekében. Ez alól kivétel, ha az ecsetelést követő 24-48 órában a fejbőrön súlyos 

bőrgyulladást észlelünk. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 Az oldat ne kerüljön nyálkahártyára, szembe, szájba.  

 Az oldatot nem szabad belélegezni.  

 Gyermekektől szigorúan el kell zárni. 

 Sötét helyen tárolandó, 4-8°C között.  

 Hat hónapig tartható el.   

 A bőrön csak a kezelendő területre kerüljön. Fontos hogy a kezelést követően ne 

kenődjön el (száradjon meg a bőrön).  

 A kezelést követően kerülje a direkt bőr kontaktust, mert a szer egyéb 

bőrterületre vagy másik egyénre jutása/kenődése súlyos bőrreakcióhoz 

vezethet.  

 Kezelés során védje a napfénytől a kezelt területet.  

 A kezelést követően használt textília (ruházat, sapka, kendő, ágynemű) 

szennyeződhet az anyaggal és más bőrterülettel érintkezve önmagán vagy 

másokon súlyos bőrgyulladást okozhat. 

  

 

 


