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Slenkantys plaukai yra lyg ir natūralus 
organizmo atsinaujinimo procesas. 
Kiek iškrenta – tiek ir atauga. Kokios 
yra plaukų slinkimo priežastys? 
Normaliai per dieną žmogus praranda 
40–150 plaukų, tačiau dėl įvairių 
priežasčių šis skaičius gali būti 
gerokai didesnis. Kartais tam įtakos 
turi netinkamai pasirinktos plaukų 
priežiūros ir formavimo priemonės. 
Vis dėlto kur kas dažniau plaukų 
būklė priklauso nuo bendros žmogaus 
organizmo būklės. Reakcinį plaukų 

slinkimą gali lemti trumpalaikis ir ilgalaikis stresas, didelis 
šokas, hormonų svyravimas, įvairios ligos, uždegimai. 
Plaukai gali pradėti slinkti, jei vartojami vaistai, atliktos 
operacijos, taikyta chemoterapija, jei žmogus fiziškai 
išsekęs, jį kamuoja psichologiniai ir psichikos sutrikimai 
arba jis laikosi griežtos dietos. 

Priemonių nuo plaukų slinkimo yra begalė: šampūnai, 
losjonai, įvairios kosmetinės ir buitinės kaukės, tabletės... 
Ką šiuo metu gali pasiūlyti klinika?
Dažnai žmonės daro klaidą mėgindami plaukus stiprinti 
kosmetikos priemonėmis: jie ieško stebuklingo šampūno 
nuo plaukų slinkimo ar kitų galvos odos problemas 
panaikinančių priemonių. Eksperimentuodami žmonės 
delsia ir padėtį tik pablogina. Neteisingai išsiaiškinusios 
plaukų slinkimo priežastį, moterys neretai baiminasi galvą 
plauti šampūnu. Reikėtų įsidėmėti, kad plaukų svogūnėliai 
yra įsitvirtinę apie 3 ar 4 milimetrus po oda, o ilgų plaukų 
net siekia paodžio audinius. Taigi plaukai apsaugoti nuo 
cheminių medžiagų, naudojamų dažant ar atliekant 
ilgalaikį šukavimą, poveikio. Net ir liaudiškos priemonės 
nuo plaukų slinkimo (česnakai, dilgėlės, ricinos aliejus 
ir kita) kai kam gali sukelti neigiamas reakcijas – odą gali 
pradėti dirginti, prasidėti alergija. Prieš užsiimant savigyda 
patarčiau pasikonsultuoti su specialistais – dermatologais 
trichologais. Na, o tikrąją plaukų slinkimo priežastį 
įmanoma nustatyti atlikus trichogramą ar kitus kraujo 
tyrimus.

Papasakokite daugiau apie šiuos tyrimus...
Skaitmeninis plaukų svogūnėlių tyrimas „Trichoscan“ yra 

kompleksinė galvos odos ir plaukų būklės kompiuterinė 
trichoskopija. Taikant šį metodą, galvos oda ir plaukai 
tiriami juos padidinus iki 1000 kartų. Taigi nustatomos 
mechaninių ir cheminių pažeidimų vietos, svogūnėlio būklė, 
struktūros defektai, plauko stiebo įskilimai ir lūžiai, plaukų 
galiukų būklė. Kartu apskaičiuojamas plaukų skaičius, 
tankis, įvertinamos plaukų augimo fazės. Tai yra efektyvus 
medicininis galvos odos ir plaukų tyrimas bei diagnostika. 
Tyrimas yra neskausmingas, itin tikslus ir greitas. Tyrimo 
metu plaukų išrauti nereikia, patrumpinama tik nedidelė 
nepastebima jų dalis. Visi tyrimų rezultatai yra kaupiami, 
tad yra galimybė stebėti ir įvertinti gydymo veiksmingumą.

Greičiausiai tik diagnozės nepakanka. Koks yra gydymas? 
Remiantis tyrimų rezultatais, paskiriamas invidualus 
gydymas. Gali būti paskiriamos vietinio poveikio 
priemonės, pavyzdžiui, šampūnai, losjonai, tepami vaistai. 
Jei problema rimtesnė, skiriamas sisteminis gydymas 
(geriamieji vaistai, vitaminai ir papildai) arba injekcijos 
ir mezoterapija. Yra galimybė taikyti ir alternatyvias 
priemones (lazerinis gydymas, akupunktūra, masažas). 

Kokį gydymo būdą išskirtumėte kaip veiksmingiausią? 
Klinikos naujiena – trombocitais papildytos 
plazmos, dar kitaip vadinamos PRP, 
injekcijos. Jų metu naudojami iš paciento 
veninio kraujo paimti trombocitai (šie 
pasižymi daugybe augimo faktorių), 
skatinantys plaukų augimą. Tai ypač 
saugus, 100 proc. natūralus gydymo 
metodas, jis puikiai tinka ir jautrią, 
į alergiją linkusią odą turintiems 
žmonėms. Pažangios terapijos 
poveikis yra ilgalaikis, mat su 
laiku PRP poveikis audiniams 
stiprėja. Šiuo metu tai vienas 
veiksmingiausių plaukų slinkimo 
gydymo būdų.

Dėkoju už pokalbį.

Stiprūs, sveiki ir žvilgantys plaukai – kiekvienos moters svajonė. Nesvarbu, ar jie ilgi, ar trumpi, ar šviesūs, 
ar tamsūs. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad plaukuose slypi raganų ir burtininkų galios, todėl 

kaltinamuosius raganavimu pirmiausia nuskusdavo plikai. Šiais laikais plaukai – labai svarbus įvaizdžio 
akcentas, jie pabrėžia asmenybės individualumą, originalumą. Apie tai, kaip juos puoselėti, kaip išvengti per 

amžius ir vyrus, ir moteris kamuojančios problemos – plaukų slinkimo, pasakoja Grožio terapijos ir chirurgijos 
klinikos „Sugihara“ gydytoja trichologė Aušrinė Ramanauskaitė. 
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