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Sammanfattning

Introduktion:

Androgent håravfall är ett omfattande problem i världen som drabbar mer än 80 % män

och 50 % kvinnor. Den naturliga hårväxtprocessen rubbas som leder till att fler hårstrån

tappas än normalt. Detta kan leda till psykiska problem hos individer som i sin tur leder

till att håravfallet ökar. Idag finns det flera olika behandlingar för att förebygga ärftligt

håravfall, bland annat Minoxidil som används lokalt för att stimulera hårväxten.

Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka Minoxidils effekt på ärftligt håravfall samt se om det

finns skillnader i behandlingsresultat avseende kön, ålder, mängd och styrka.

Metod

Detta är en litteraturstudie som bygger på åtta originalartiklar hämtade från databasen

PubMed. Sökningen begränsades till tidsintervallet 2018-2021. Studier med endast

kombinationsbehandlingar valdes bort. Däremot prioriteras studier där hårtätheten

beräknades i resultatdelen.

Resultat

I studierna undersöktes Minoxidils effekt som monobehandling jämfört med placebo och

kombinationsbehandling med Minoxidil och andra hårväxtstimulerande behandling vid

androgent håravfall. Sammanlagt deltog 347 patienter i åldern 17-60 år med androgent

håravfall. Både kvinnor och män deltog i undersökningarna och ett positivt resultat

konstaterades. Minoxidil hade samma effekt på både män och kvinnor, det sågs ingen

skillnad när det gäller ålder samt styrka. Dock var kombinationsbehandling Minoxidil och

annan typ av hårväxtstimulerande behandling överlägsen monobehandling med endast

Minoxidil.

Diskussion

Studierna visade att Minoxidil har en bra effekt på ärftligt håravfall. Det framkom inte

några större skillnader när det gäller kön, ålder samt mängd och styrka.

Kombinationsbehandling med Minoxidil och andra hårväxtstimulerande behandling  är

ett bättre alternativ än monobehandling med endast minoxidil.

Slutsats

Minoxidil är effektiv som behandling vid androgent alopeci, dock behövs det utföras flera

studier med flera deltagare, olika styrkor av Minoxidil och längre behandlingsperioder för

att styrka resultatet.

Nyckelord: Androgenetic alopecia, Minoxidil, AGA , women
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1. Introduktion

Ärftligt håravfall är ett mycket omfattande problem i världen. Hos män börjar det redan

efter puberteten (1). Baserad på den information som finns för tillfället drabbas cirka 30

procent av alla män redan i 3o årsåldern och 50 procent i 50 årsåldern och upp till 80

procent av alla män efter 70 årsåldern, dock ligger statistiken lägre för män från Japan,

Kina och Afrika (2). För kvinnor debuterar håravfallet vid 25-30 ålder och upp till  50

procent av alla kvinnor drabbas någon gång av håravfall (3). Ärftligt håravfall

kännetecknas av progressivt håravfall, framför i centrala hårbotten samt en variation i

hårmönstret. Detta leder till att håret ser mycket tunnare ut och själva personen upplevs

som äldre (4). Självkänslan kan påverkas hos  personer med håravfall vilket kan ledatill

psykiska sjukdomar (4).

Hårbotten består av cirka 100 000 hårsäckar, som har en täthet av 140 hårstrån/cm2, som

produceras i en cyklisk process. Redan i spädbarnsålder så faller det så kallad lanugohåren

och ersätts istället med terminalhår ( även kallat långhår). Bildandet av hår inleds med

tillväxtfas (anlagen). Denna tillväxtfas pågår i minst 3 år (1). Därefter övergår hårsäcken

till en kort övergångsfas (katagen) som i sin tur varar i några veckor. Under denna fas får

hårsäckarna inte någon blodtillförsel. Detta leder till att hårsäckarna drar ihop sig och

därmed produceras inte något hår. Avslutningsvis övergår hårsäcken till en vilofas

(telogen), i den fasen är det ingen aktivitet i hårsäckarna. Håret sitter ungefär tre veckor

innan det börjar falla av. När håret sedan fallit av  förbereder sig hårsäcken för att åter gå

in i tillväxtfasen och därmed börja producera ett nytt hårstrå. En hårsäck befinner sig

85-90 % tiden i vilofas under livets gång. Normalvis tappar en i övrigt frisk människa cirka

100 hårstrån om dagen (1,5).

Figur 1. Illustrerar de tre olika tillväxtfaserna. Först inleds det med en tillväxtfas som

följs av en övergångsfas där ingen blodtillförsel når hårsäckarna. Sedan övergår

hårsäcken till en vilofas där ingen aktivitet sker. Avslutningsvis faller håret av och ett

nytt hårstrå bildas (5), modiferad från källa 9.
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När hårcykeln rubbas kan det leda till alopeci (håravfall). Istället för att tappa 100

hårstrån om dagen, kan man tappa över 1000 hårstrån (1,5).

Det finns flera orsaker som kan utlösa håravfall. Nedan finns en sammanställning av de

vanligaste orsakerna till håravfall:

1.1 Telogent håravfall(1,5,6)

Denna typ av håravfall brukar oftast förekomma 2-3 månader efter utlöst orsak. Stress är

den vanligaste orsaken (1). Andra orsaker kan vara:

1. Olika infektionssjukdomar

2. Förlossning

3. Psykisk stress

4. Olika sjukdomar såsom tyroidearubbningar, anemi, diabetes, reumatoid artrit och

även bristsjukdomar( proteinbrist, järnbrist, zinkbrist, vitaminbrist,

magnesiumbrist )

5. Mediciner- flertal mediciner kan utlösa håravfall, de mest vanliga är

antikoagulantia, p-piller, betablockerare, litium och antidepressiva.

Det finns ingen direkt behandling för telogent håravfall, oftast brukar det bli bättre av sig

självt efter några månader. Om orsaken beror på någon sjukdom så brukar hårväxten

förbättras när rätt behandling ges. Ifall det beror på medicineringen kan utsättning av

medicinen testas eller utbyte av den om möjligheten finns (1).

1.2 Anagent håravfall

Vid anagent håravfall sker det ett avbrott i hårets tillväxtfas. Detta orsakas av cytostatika.

Håret faller av i tussar och leder till snabbt totalt håravfall på grund av att celldelningen i

hårsäcken drabbas (1).

Även vid anagent håravfall finns det ingen direkt behandling som kan stoppa håravfallet.

En speciell hypotermibehandling kan i enstaka fall testas för att se om håravfallet minskar

(1). När cytostatika behandlingen avslutas kommer håret att växa ut successivt dock kan

det utväxta håret vara av en annan kvalitet och ha andra grunddrag (1).

1.3 Åldersbetingat håravfall

Precis som andra funktioner i kroppen minskar så minskar även antalet aktiva hårsäckar

med åldern. I detta fall blir det en reduktion av de aktiva hårsäckarna med 20-30 procent

(1). Detta leder till regressivt hårfäste och reducerad hårtäthet. Denna typ av håravfall

drabbar både kvinnor och män, dock kan den även börja tidigt i vuxen åldern (1).

Som behandling kan lokala grupp III-steroider prövas för att påskynda utväxten. Effekten

bör utvärderas månadsvis (1).

1.4 Fläckvis håravfall (Alopecia areata)

Alopecia areata är en autoimmun sjukdom som leder till fläckvist håravfall(1). I den

processen attackeras hårsäckarnas av misstag av  kroppens eget immunsystem som leder
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till att hårtillväxten stoppas. Områden som drabbas minskar hårsäckarna successivt i

storlek och produktion tills ytan blir helt hårlös (1,7).

De vanligaste utlösande orsakerna till fläckvis håravfall är stress och sjukdomar som tex

infektioner (1). Vanligtvis växer håret igen inom 12 veckor men vid vissa sällsynta fall kan

det dröja längre och även total håravfall kan förekom

Denna typ av håravfall kan förekomma i alla åldrar, men främst i 20-50 årsåldern. Ingen

könsskillnad har noterats (1).

För tillfället saknas en effektiv behandling för att stoppa denna typ av håravfall, dock finns

det behandling som kan resultera att återväxten påskyndas.

Vid uppkomst av mindre ytor kan man testa steroid lösning dagligen på de drabbade

områdena för att påskynda återväxten (1).

Kortisoninjektion kan även testas i svårare fall. Vid denna typ av behandling bör man

kunna se resultat efter fyra veckor. Konturering uppföljning behövs (7).

Antralinkräm kan även användas som påskyndade medel för hårväxt. Ett tunt lager

påstrykes och tvättas bort efter en timme. Resultatet bör kunna ses efter åtta till tolv

veckor. Dock kan denna typ av behandling orsaka irritationer och missfärgningar i

hårbotten (7).

Minoxidil kan även användas som behandling, dock bör man inleda med 5 procent tropisk

Minoxidil för att kunna se ett resultat på måttlig fläckvis  håravfall. Vid användning av

endast 2,5 procent Minoxidil bör behandlingen kombineras med kortisonkräm (7).

1.5 Androgent Alopeci (AGA)

Androgent håravfall är den vanligaste typen av håravfall. Det finns både manligt och

kvinnligt håravfall. Vid manligt håravfall ökar känsligheten för testosteron hos hårsäcken

som successivt går i involution. Denna typ av håravfall har oftast setts som genetiskt

betingat (1).

Testosteron är ett hormon som finns i kroppen och som förvandlas till dihydrotestosteron

(DHT) av enzymet alfa-reduktas (8,9).

(DHT) är ett viktigt hormon för könsmognad hos män. Hormonet har också en viktig roll

för hårväxten på hela kroppen. Dock så har DHT en negativ effekt på hårsäckarna efter

puberteten. DHT krymper hårsäckarna och samtidigt leder det till att hårstrået går snabbt

i vilofas, vilket resulterar i minskat antal  tunnare och kortare strån, dock kan detta leda

till att hårsäckarna slutar producera hårstrån i slutändan (8,9).
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Figur 2. Illustrerar hur hårsäcken krymper i storlek samt hur hårstrån försvagas när

hormonet DHT samlas runt omkring hårsäcken (9). Modifierad från referens 9

1.6 Kvinnligt håravfall (androgenetiskt)

Precis som manligt håravfall  beror kvinnligt håravfall på att hårsäckarna försvagas av

testosteron, dock är antal kvinnor som drabbas av  denna typ av håravfall, betydligt

mindre än antalet män (1). Håravfall för kvinnor leder till att håret blir mycket tunnare

och glesare medan hos män kan det leda till total alopeci (1).

1.7 Behandling

Det mest effektiva resultatet kan fås av hårtransplantation. Vid behandlingen tas

hårsäckarna från ett område med mycket hår, detta område kan vara nacken eller bröstet

eftersom håret där är genetiskt kodade att inte falla av. Sedan flyttas till områden med

håravfall. Detta leder till att nya fasta hårsäckar producerar nytt hår. Dock är denna

behandling tidskrävande och mycket kostsam (1,9).

Platelet rich plasma (PRP) behandling har en effektiv effekt på att stoppa påverkan av

DHT på hårstrån. Dock måste behandlingen startas i tid innan hårsäckarna förkrympt.

Behandlingen går till så att blodplasma från individens eget blod tas och injiceras in i

hårbotten som leder till att stamcellerna runt hårsäcken stimuleras. detta gör att

hårsäckarna vidgas och därmed produceras starkare och tjockare hårstrån. Dock kan

denna typ av behandling misslyckas ifall kroppen har höga halter av DHT (9).

1.8 Medicinsk behandling

För tillfället finns det endast två olika läkemedel mot håravfall, Finasterid samt Minoxidil.

Finasterid är en substans som används endast av män. Finasterid kan ge svåra

fosterskador hos gravida kvinnor och därför bör den inte användas av kvinnor.

Läkemedlet verkar genom att hämma 5-alfa reduktas enzymet och på så vis stoppar det

bildningen av DHT. Denna process kan bromsa håravfallet(9).
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Minoxidil används till att både bromsa håravfall och stimulera hårväxten. Den exakta

verkningsmekanismen är okänd(10). Minoxidil stimulerar hårväxten genom att fungera

som kaliumkanalöppnare som är känslig för trifosfat adenosin, som leder till glatt

muskulär avslappning och effektivare blodflöde(11). Nya studier har visat att Minoxidil

ökar prostaglandiner E2-produktionen genom att stimulera prostaglandin

endoperoxidsyntesen(11).

Minoxidil upptäcktes genom ett företag som hette Upjohn som testade Minoxidil mot en

typ av hjärtsjukdom (okontrollerad hypertoni). Under studierna visade det sig att håret

växte på de områden  som patienterna hade förlorat hår tidigare. Därav valde företaget att

blanda ihop ingredienserna till en lösning (Minoxidil) (9). Läkemedlet appliceras i

hårbotten två gånger dagligen och bör tas regelbundet för att se ett märkbart resultat.

Effekten förväntas ses efter 2-4 månader (9).

1.9 Norwood-Hamilton skala

Norwood-Hamilton skalan används för att dela in androgentisk håravfall i olika

svårighetsgrader. Detta schema utvecklades av James Hamilton, 1951, samt modifierades

och utvecklades vidare 1975 (12).

Figur 3. Norwood-Hamilton klassfigeringsgrader I-VII där I motsvarar igen

tillbakadragning samt VII motsvarar nästan flint presenteras i denna figur (12).

Modifierad från referens 12.

Svårighetsgraderna klassificeras från typ I till typ VII där typ I motsvarar inget

tillbakadragning samt typ VII motsvarar nästan flint (figur 3, 12).
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2. Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka Minoxidils effekt på ärftligt håravfall.

Följande frågeställningar kommer att behandlas:

● Vilken styrka och mängd bör användas för att erhålla enbra effekt?

● Finns det skillnader i resultatet av behandlingen  med avseende på kön, ålder samt

behandlingstid ?

● Är Minoxidil tillräckligt effektiv som monobehandling eller bör den kombineras

med andra typer av behandlingar för att få ett bättre resultat ?

3. Metod

Denna studie bygger på originalartiklar från databasen PubMed,

http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed, litteratursökningarna gjordes mellan 210410 -

210502. De filter som användes i sökningen redovisas i tabell 1. Eftersom hundratals

originalartiklar hittades vid första sökningen så begränsades sökning till tidsintervallet

2018-2021. Studier med endast kombinationsbehandlingar valdes bort. Även studier där

Minoxidil generika jämfördes valdes bort. Studier med deltagare av båda könen

prioriterades.

Artiklarnas abstrakt lästes. Studier där förändringar av hårtätheten undersöktes

prioriterades.

Tabell 1. Tabellen visar vilka söktermer som användes för att söka fram artiklarna som

användes i studien. bland annat presenteras antal träffar, antal utvalda artiklar samt

tidpunkten som artiklarna söktes.

Söktermer Filter Antal

träffar

Antal

utvalda

artiklar ur

träfflistan

tidpunkt Referens

nummer i

denna

litteratur

studie

Androgenetic

alopecia

minoxidil

Article type:

clinical trial

publication date:

2020-2021

7 3 210415-200420 13,14,15
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AGA

minoxidil

Article type:

clinical trial

publication date:

2020-2021

5 2 210421 14,15

Alopecia

women

minoxidil

Article type:

clinical trial

publication date:

2018-2021

4 2 210421 11,19

Androgenetic

alopecia

minoxidil

Article type:

clinical trial

publication date:

2018-2021

24 8 210425 11,13,14
15,16,17
18,19

Övriga källor som användes för introduktion och diskussion sökte via sökmotorn google

samt via databasen PubMed.
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4. Resultat

4.1  Comparative evaluation of the clinical efficacy of PRP-therapy,

Minoxidil, and their combination with immunohistochemical Study of

the dynamics of cell Proliferation in the treatment of men with

androgenetic alopecia. (13)

En studie som gjordes i Ryssland på Petersburg State University  2017 deltog 69 män i

åldrarna 18-53 år. Deltagarna hade klass II-IV AGA enligt Norwood-Hamilton skala.

Exklusionskriterierna för studien var lokal inflammation, användning av något

hårstimulerande läkemedel, läkemedel som påverkar utbytet av steroidhormoner och även

läkemedel som sänker trombocytnivåerna för de som skulle behandlas med PRP.

Deltagarna delades i tre grupper, grupp 1 med PRP, grupp 2 med PRP och Minoxidil 5%,

och grupp 3 med endast Minoxidil 5%.

En milliliter Minoxidil appliceras på hårbotten 2 gånger dagligen i 4 månader. PRP -

behandlingen användes en gång i månaden under fyra behandlingar. Resultatet mättes

med triksoskopi på ett kvadratcentimeter stort område för att se hårtätheten. Även hårets

diameter beräknades, samt andelen vellushår och telogenhår.

Hos grupp 1 sågs en ökad hårtäthet med 12%, och en ökning av hårstrånas diameter med

12%. Antalet vellushår minskade med 17% och telogen hår minskade med 16%.

Hos grupp 2 ökade hårtätheten med 32%, diametern ökade med 26 % och graden

håravfallet minskade med 39 % i samband med att andel vellushår minskade med 30%.

Hårtätheten ökade med 16 % och hår diametern med 2 % i grupp 3.

Tabell 2. Ökningen av hårtätheten och hårdiameter, samt minskningen av andel

vellushår och andel telogenhår i procent. Resultatet presenterar Minoxidil som

monobehandling, PRP som monobehandling och Minoxidil och PRP som

kombinationsbehandling (13).

Variabel Minoxidil + PRP PRP Minoxidil

Hårtäthet på 1 cm2 32 % 12 % 16%

Andel Vellushår, % -30 % -17% 2%

Hårdiameter, μm 26% 12 % 2%

Andel telogen hår, % -39% -16% 5%

Av resultaten i denna studie kunde slutsatsen dras att PRP behandling är bättre för ärftligt

håravfall än Minoxidil. Studien visade även om  behandlingarna kombineras erhålls en

ännu bättre effekt över tid.
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4.2 Efficacy and safety of a new 10% topical minoxidil versus 5%

topical minoxidil and placebo in the treatment of male androgenetic

alopecia: a trichoscopic evaluation (14)

Denna studie gjordes 2017-2018 på universitetssjukhuset Zagazig i Egypten. 90 deltagare

med ärftligt håravfall i åldrarna 22-43 år deltog och delades upp i tre grupper. Den ena

gruppen skulle använda lokalt Minoxidil 5%(grupp A) och den andra gruppen skulle

använda lokal Minoxidil 10%(grupp B) medan den tredje gruppen skulle få en placebo

(grupp C). Exklusionskriterierna var att deltagarna inte skulle ha någon lokal infektion,

annan typ av håravfall, okontrollerad hypertoni eller hypotensiv, överkänslighet för

Minoxidil eller använt någon annan typ av behandling för håret de senaste sex

månaderna.

Före behandlingsstart genomgick deltagarna en undersökning för att både utesluta andra

dermatologiska problem i hårbotten och även bedöma hårmönstret. Därefter fick

deltagarna applicera 1 ml läkemedel i hårbotten två gånger dagligen i 36 veckor. Resultatet

utvärderas kliniskt och trikoskopiskt var fjärde vecka  på ett kvadratcentimeter stort

område. Antal hårstrån räknades och tjockleken mättes.

Deltagarnas demografiska egenskaper var ungefär lika bland grupperna. Cirka 80%

(73,3-90%) hade en stress historia, 70-80 % hade en bakgrund med ärftligt håravfall och

deltagarna hade haft håravfall i genomsnitt sex år. Endast 63 deltagare genomförde hela

studien på Det stora bortfallet orsakades av  att patienterna fick icke-allvarliga

läkemedelsrelaterade lokala biverkningar.

En signifikant ökning per mikrometer sågs på vertex området med antal hårsäckar för 5%

Minoxidil med (0.74 ±0.26) jämfört med 10% Minoxidil och placebo som hade (0.05 ±

0.13) respektive ( 0.01 ± 0,05) och i frontal (0.59 ± 0.13), (0.45 ± 0.74) och (-0.03 ±0.08).

Samtidigt sågs en signifikant skillnad på tjockleken, där grupp A hade (0,94 ± 1,25) vertex,

(1,35 ± 0,13) frontal,  10% (0,22 ± 0,29) (0,84 ± 0,75) samt placebo (0,008 ± 0,001)

(0,001 ± 0,0013)

Den positiva ökningen skattades i ett pulltest till grupp A till 37% , grupp B 37% samt

grupp C till 0%. Förbättringen låg på 88,8% för A, 87% för B, och 0% för C.

Bild 1. Skillnaden på hårets utseende före och efter behandlingen med 5% Minoxidil

lösning två gånger dagligen (13). Modifierad från referens 13.
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Bild 2. Skillnaden på hårtätheten och hårtjockleken före och efter behandling med

minoxidil 5%. Gröna pilar visar två hårstrån där det syns en klar skillnad i tjocklek,

medan de röda visar skillnaden i hårtätheten. Bild modifierad från referens 13.

Resultatet visade att 10% minoxidil inte gav en bättre effekt än 5%. Dessutom ökade

biverkningsprofilen med 10% minoxidil. Deltagarna i grupp B drabbades även av ångest

på grund av att de hade höga förväntningar på den högre läkemedelskoncentrationen.

Slutsatsen drogs att minoxidil  5% gav minst lika bra effekt som 10% men betydligt bättre

än placebo. Därav rekommenderas den som förstahands behandling vid tidig ärftligt

håravfall.

4.3  Combination therapy with topical minoxidil and

nano-microneedle-assisted fibroblast growth factor for male

androgenetic alopecia: a randomized controlled trial in Chinese

patients (15)

I en studie där 40 patienter deltog i åldrarna 22-50 år i en 16 veckors lång studie. Studien

gick ut på att undersöka effekten av Minoxidil, nano-mikronål-assisterad

Fibroblast-tillväxtfaktorer (FGF) samt kombinationen av dessa två.

Exklusionskriterierna för undersökningen var att försökspersonerna inte skulle genomgått

någon typ av behandling för håret de senaste sex månaderna, inte ha andra typer av

hårsjukdomar eller systemiska sjukdomar.

Deltagarna delades i fyra grupper, S, M, F och MF, där S fick en saltlösning med

nano-mikronålteknik en gång i veckan. F och MF fick FGF behandling en gång i veckan,

och grupp M och MF fick applicera Minoxidil 7 droppar 2 gånger dagligen på hårbotten.

Effekten och säkerheten utvärderas varje månad.

Resultatet dokumenterades genom fotografering genommikroskop där diametern och

hårtätheten beräknades på ett 10 millimeters diameter stort  område.

I slutet av undersökningen utvärderades behandlingseffekten med en skala från -1 till 4

där -1 var försämrad, 0 oförändrat och 4 utmärkt.

Resultatet visade inte någon skillnad i effekt med avseende på  ålder, dock såg man en

skillnad på svårighetsgraden av håravfall. Hårtätheten ökades signifikant i grupperna M,F

och MF från(91,53 ± 37,98)till (104,12 ± 30,54), (100,92 ± 27,79 / cm2) till (129,07 ±

27,52), (118,88 ± 41,41), (155,01 ± 24,64 / cm2). Även en bättre effekt på hårdiametern
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kunde ses i grupperna M och MF från 70,00 ± 16,33 och 63,00 ± 16,36 μm till 77,00 ±

13,37 och 70,00 ± 15,63 μm.

Ingen förbättring sågs i grupp S och därav drogs slutsatsen att själva Nano-mikronål inte

stimulerar någon hårväxt, utan det var FGF som gav effekt. Dessutom gav MF ett bättre

resultat än M och F som tyder på att kombinationsbehandling har bäst effekt. Slutsatsen

drogs att kombinationsbehandling gav ett bättre resultat men däremot behövdes det flera

försök med flera deltagare för att säkerställa ett resultat.

4.4  A randomized, double-blind controlled study of the efficacy and

safety of topical solution of 0.25% finasteride admixed with 3%

minoxidil vs. 3% minoxidil solution in the treatment of male

androgenetic alopecia (16)

Denna studie gjordes i Thailand 2015 på universitetssjukhuset Ramathibodi. Studien

jämförde Minoxidil 3%(MX) med Minoxidil 3 % lösning kombinerad med Finasterid

0,25% lösning (FMX) som behandling för AGA.

Deltagarna klassificerades enligt Norwood-Hamilton klassificeringen. Klass III, IV och V

skulle delta i undersökningen. Exklusionskriterierna var användning av finasterid eller

dutasterid under de senaste 18 månaderna, användning av andra läkemedel som

stimulerar hårväxten samt sjukdomar som påverkar hårväxten.

40 män i åldrarna 18-60 år deltog i undersökningen. Deltagarna skulle applicera en

milliliter FMX eller MX lösning två gånger dagligen på hårbotten i 24 veckor.

Resultatet av undersökningen bedömdes med hjälp av trikoskopi på ett kvadratcentimeter

stort område. Dessutom fotograferades resultatet. Hårtätheten och hårdiametern

utvärderades i varje grupp.

Resultatet visade att FMX gav en bättre effekt på hårtäthet jämfört med MX.

Förändringen i hårtätheten efter avslutat behandling var (61,84 + 15,65)hår/cm2 för FMX

och (34,88 + 10,24)hår/cm2 för MX. Medan förändringen i hår hårdiameter var

(17+5,24)mikrometer för FMX och ( 13+4,15) micormeter för MX. Procentuellt gav grupp

FMX en förbättring på hårtäthet med 63,1% medan MX gav 22,2%. Dessutom påvisade en
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förbättring av hårväxten med 52,6% för FMX samt 16,7% för MX.

Graf 1. Grafen illustrerar ökningen av hårtätheten per kvadratcentimeter under hela

behandlingstiden för de två olika behandlingterapierna, Finasterid + Minoxidil samt

Minoxidil som monobehandling. Båda behandlingarna gav en förbättrad resultat men

kombinationbehandlingen dominerade (16).

Slutsatsen drogs att kombinationsbehandlingen gav ett bättre resultat än monobehandling

med  Minoxidil. Dessutom var Finasterid lokal lösning ett bra alternativ för de som var

oroliga för komplikationer vid oral tillförsel av Finasterid. Dock är det fortfarande oklart

hur mycket systemisk absorption som sker av Finasterid, därför avråds kvinnor från

användning.

4.5 A randomized, investigator-blinded, controlled, split-scalp study

of the efficacy and safety of a 1550-nm fractional erbium-glass laser,

used in combination with topical 5% minoxidil versus 5% minoxidil

alone, for the treatment of androgenetic alopecia (17)

Denna studie är en randomiserad klinisk studie som gjordes 2015 på Ramathibodi

universitetssjukhus i Thailand. Studien baserades på undersökningar av effekten av

Minoxidil 5 % monoterapi jämfört med Minoxidil 5 % plus fraktionerad 15500 nm erbium

glaslaser.

Försökspersonerna var 30 män i åldrarna 18+ med AGA klass III-IV enligt

Norwood-Hamilton skalan. Exklusionskriterierna var användning av annat

hårstumulerande läkemedel, systematiska sjukdomar och ljus eller laserbehandlat

hårbotten de senaste sex månaderna.

Hårbotten delades i höger och vänster sida där monobehandlingen användes på den ena

sidan och kombinationsbehandling på den andra.

Minoxidil applicerades med 1 ml två gånger dagligen på båda sidorna i 24 veckor och

laserbehandlingen användes endast på en vald sida med två veckors intervall under totalt

12 behandlingar.
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Resultatet mättes med trikoskopi och  fotografering var fjärde vecka. Hårdiameter och

hårtätheten mättes på ett kvadratcentimeters stort område. Resultatet visade att

hårtätheten ökade från (96,58 ±16,52) till (147,12 ±18,19) hårstrån/cm2 med

kombinationsbehandlingen. Hårdiametern ökade från (50,93 ±13,54) till (67,28 ±15,68)

mikrometer . Medan mono terapin gav en ökning på hårtäthet från (97,25 ±15,91) till

(133,77 ±19,42) hårstrå/ cm2 och hår diametern ökade från (51,16 ±14,53) till (63,32

±16,42) mikrometer

.

Graf 2.Ökningen av hårtätheten per kvadratcentimeter under hela behandlingstiden för

de två olika behandlingsterapierna, monobehandling med minoxidil och

kombinationsbehandling med minoxidil och raktionerad 15500 nm erbium glaslaser.

(17).

Resultatet i denna studie visade att kombinatonsbehandligen med Minoxidil gav en

signifikant ökning i hårdensitet och diameter. Därav drogs slutsatsen att glaslaserterapi i

kombination med Minoxidil ger en lovande effekt för behandling av AGA.

4.6  The effectiveness of adding low‐level light therapy to minoxidil 5%

solution in the treatment of patients with androgenetic alopecia (18)

Denna randomiserade dubbelblinda studie genomfördes 2014-2015 på 50 deltagare i

åldrarna 17-45 år gamla män och kvinnor i Iran. Exklusionskriterierna var

hårtransplantation, något som påverkar hårväxten, såsom en bindvävssjukdom,

ammatorisk tarmsjukdom, polycystiskt ovariesyndrom, äggstocks- och binjuretumörer

och hypotyreos.

Deltagarna delades in i två grupper, den ena gruppen (fallgruppen) fick 20 droppar 5%

Minoxidilslösning plus 2-3 20 minuters sessioner på lågnivå av ljusterapi (effekt på 10-50

mw och en våglängd på 785 nm) en gång i veckan i 24 veckor. Den andra gruppen
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(kontrollgrupp) fick 20 droppar 5% minoxidil lösning och ett laserkam system som

stängdes av för att fungera som placebo. Resultatet betraktades var tredje månad i ett helt

år. Förändringarna i hårdensitet och diameter beräknades med triskoskopi, och även total

hårväxt och patientnöjdhet bedömdes.

Bild 3. Resultatet av kombinationsbehandling med 5 % Minoxidilslösning och lågnivå

av ljusterapi  på en kvinna. Bild 1 togs före behandlingsstart, bild 2 togs sex månader

efter och bild 3 togs efter 12 månader. Bild modifierad från referens 17.

Resultatet visade inte någon signifikant skillnad i behandlingseffekt avseende ålder och

kön. Ingen signifikant skillnad sågs i hårdensiteten mellan grupperna de första sex

månaderna, därefter såg man en skillnad i fallgruppen efter 9 och 12 månader 78,3 %

(25.9 ±  2.5 hårstrå/cm2) mot 51,3 %(22.2 ±3.8). Dessutom såg man en skillnad på

diameter efter 12 månader 45,4% mot 32,3%.

Detta resultat tyder på att ljusterapi i kombination med minoxidil gav en lovande effekt på

både kvinnor och män.

4.7 Efficacy of Topical Combination of 0.25% Finasteride and 3%

Minoxidil Versus 3% Minoxidil Solution in Female Pattern Hair Loss: A

Randomized, Double-Blind, Controlled Study (19)

Denna randomiserade dubbelblindstudie undersökte effekten och säkerheten av

användningen av finasterid 0,25% lösning plus 3% Minoxidillösning(FMX) i jämförelse

med 3% Minoxidillösning (MX) som behandling för ärftligt håravfall hos kvinnor.

Studien gjordes 2015 på Mahidoluniversitetet i Thailand.

30 kvinnor i övergångsåldern deltog i undersökningen. Exklusionskriterierna var

användning av hårstimulerande läkemedel under de senaste 12 månaderna, systematiska

eller hårbottensjukdomar.

Studien pågick i 24 veckor med uppföljning var åttonde vecka. Deltagarna delades i två

grupper där varje grupp skulle applicera en milliliters lösning två gånger dagligen i 24

veckor.

Resultatet mättes med trikoskopi på ett kvadratcentimeter stort område. Både hårtäthet

och diameter utvärderades. Hårtätheten ökade med 24.7 hår/cm2 för FMX och 21.9

hår/cm2 för MX. Dessutom såg en ökning med 11.9 mikrometer för FMX och 7

mikrometer för MX får hårdiameter. En överlägsen skillnad sågs med fotograferingen,

dock kunde inte den skillnaden ses kliniskt. Detta tolkades som att kvinnor kan behöva

längre behandlingsperioder än män med AGA.
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4.8 Accelerated hair growth by combining thread monofilament and

minoxidil in female androgenetic alopecia (11)

Försökspersonerna var 28 kvinnor i åldrarna 21-49 år. Studien gjordes på

Zagziguniversitetet i Egypten. Exklusionskriterierna var systemisk sjukdom under de

senaste sex månaderna, behandling med hårväxtstimulerande läkemedel de senaste tre

månaderna och hårtransplantation.

Hårbotten delades i höger och vänster sida på deltagarna. På den högra sidan

implanterades PLLA i dermis. Åtta 30 millimeter långa trådar implanterades med hjälp av

nålar med en kvadratcentimeter avstånd från varandra. Utöver detta uppmanades alla

deltagare att applicera en milliliters minoxidil lösning två gånger dagligen på hela

hårbotten.

Resultatet följdes upp med trikoskopi varannan vecka. Fotograferingen visade en

förbättring hos 93% av deltagarna. Resultatet på den sida som fått

kombinationsbehandlinghade 19 % av försökspersonerna signifikant förbättring, 15%

måttlig förbättring, 59% liten förbättring och 7% ingen förbättring. Sidan med monoterapi

visade inte  någon signifikant förbättring, 30 % måttlig, 22% liten och 48% ingen

förbättring.

Trikoskopianalys visade att sidan med kombinationsbehandling hade en ökning av

hårdensitet med 21,4% ( från 114 ± 27 till 143 ± 27 per cm2) och hårdiameter med 5,3 %

(2.72 ± 1.36 mikrometer). På den sida som getts monobehandling ökade hårets densitet

med 4,1 % ( från 113 ± 24 till 123 ± 19 per cm2) och hårets diameter med 0,7% ( 0.3007

mikrometer).

Slutsatsen drogs att PLLA-behandling i kombination med Minoxidil gav en bättre effekt

än behandlingen med endast Minoxidil. Det konstaterades att PLLA-behandling gav bättre

fördelning av Minoxidil som gjorde att lösningen kunde passera hudbarriären och tränga

djupt in i dermis. Detta resulterade i en förbättring av hårtäthet, hårets tjocklek och

struktur.
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4.9 Sammanfattande tabell

Tabell 3: sammanfattar resultatdelen där kön, antal deltagare, studieperiod samt

behandlingstyp presenteras. Dessutom presenteras resultatet av ökad hårtäthet i

procent, hårstrå/cm2 och mikrometer.

Studie Kön Antal

deltagre

Studie

period

behandlingstyp Resultat

(ökad

hårtäthet)

1 (13) Män 69 4

månade

r

1:PRP

2:Minoxidil

3:PRP + Minoxidil

1: 12%

2:32%

3:16%

2(14) Män 90 36

veckor

1: Minoxidil 5%

2: Minoxidil 10%

3:placebo

1: 1,61 +- 1,28

2:0.1 +- 0.19

3:0.06 +- 0.014

3 (15) Män 40 16

veckor

1:FGF

2:Minoxidil

3:FGF+ Minoxidil

1: 28,15 ± 0,27

2: 12,59 ± 7,44

3: 36,3 ± 16,77

4 (16) Män 40 24

veckor

1: Minoxidil

2: Minoxidil +

Finasterid

1: 22,2 %

2: 63,1 %

5 (17) Män 30 24

veckor

1: Minoxidil

2:Minoxidil +

glaslaserterapi

1: 36,52 +- 1,67

2: 50,54 +- 1,67

6 (18) Män

och

kvinnor

50 24

veckor

1:Minoxidil

2:Minoxidil +

ljusterapi

1: 51,3%

2:78,3%

7 (19) kvinnor 30 12

månade

r

1: Finasterid +

Minoxidil

2:Minoxidil

1: 24,7

2: 21,59

8 (11) kvinnor 28 6

månade

r

1: PLLA + Minoxidil

2:Minoxidil

1: 21,4 %

2: 4,1%
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5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Syftet med den här studien var att undersöka Minoxidils effekt på ärftligt håravfall.

Utifrån ett antal originalartiklar hämtade från PubMed skulle följande frågeställningar

besvaras:

Vilken styrka och mängd bör användas för att erhålla en bra effekt. Finns det skillnader i

resultatet av behandlingen  med avseende på kön, ålder samt behandlingstid. Är Minoxidil

tillräckligt effektiv som monobehandling eller bör den kombineras med andra typer av

behandlingar för att få ett bättre resultat.

På grund av att det fanns hundratals artiklar begränsades tidsintervallet till fyra år. En

brist med arbetet kan vara att det valdes för lite litteraturer för denna studie med tanke på

urvalet som fanns. Detta gjordes på grund av tidsbegränsning av det här arbetet.

Resultatet hade kanske sett annorlunda ut ifall äldre samt fler studier hade inkluderats.

Tidsbegränsningen var också en anledning till att det endast valdes litteraturstudier som

metod istället för exempelvis en mixad studie med enkäter och intervjuer med personer

med erfarenhet av användning av Minoxidil.

Valet av inklusions- och exklusionskriterier borde ha gjorts mera noggrant. Icke

medicinska hårväxtstimulerande behandling borde ha undvikits. Endast medicinska

behandlingar samt placebo borde ha varit standard inklusionskriterium. Även resultat

som presenteras med samma typ av format borde ha inkluderats.

En annan brist med arbetet var att det endast fanns en studie där 10 % Minoxidil testades.

Med fler studier hade resultatet kunnat se annorlunda ut.

En brist med de kliniska studierna som gjordes var att deltagarna fick applicera Minoxidil

lösningen själva, nackdelen med detta är att de kan har applicerat antingen för lite eller för

mycket medel som kan ha påverkat resultatdelen. En annan nackdel var att det inte valdes

en speciell tidpunkt på dygnet som deltagarna skulle applicera medlet på, utan

instruktionerna var att de skulle applicera medlet två gånger dagligen i X antal dagar. Det

kan ha varit antingen för lång tid eller för kort tid mellan de två appliceringstillfällen som

kan ha haft en påverkan på resultatdelen.

Det positiva med studien var att de olika studiemetoderna gav insyn på hur effektivt

minoxidil egentligen är jämfört med placebo och hur effekten kunde förstärkas med en

kombinationsbehandling.
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5.2 Resultatdiskussion

Androgent håravfall drabbar väldigt många män och kvinnor runt om världen. Än idag

finns det inte någon behandling som stoppar denna naturliga process helt och hållet.

däremot finns det behandlingar som motverkar den. även om denna process är naturlig så

påverkas många mentalt av håravfall, därför strävar många efter att få en bra behandling.

Minoxidil och oral finasterid är de enda godkända läkemedlen för behandlingar av

androgent håravfall. Kliniska studier som gjordes på oral finasterid har visat att finasterid

har läkemedelsrelaterade sexuella biverkningar (20). Därför undviker många män att

använda läkemedlet.

Minoxidil har visats vara ett bättre alternativ för ärftligt håravfall. Minoxidil används

lokalt. Läkemedlet ger inte några allvarliga biverkningar (10).

Minoxidil 2 - 15 % finns tillgängligt idag, men endast 2-5 % Minoxidil är godkänd vid

behandling ärftligt håravfall (14). Dock bör behandlingen startas i tid innan hårsäckarna

krympt helt för att bäst effekt ska nås (9).

I den här litteraturstudien användes åtta artiklar där både kombinationsbehandling,

endast Minoxidil samt placebo jämfördes. Studierna visade att Minoxidil behandling vid

AGA var överlägsen placebo.

Styrkorna 2-5 % användes i de flesta studierna, dock var det en studie som använde 10%

Minoxidil. 2-5% minoxidil gav en måttlig effekt som behandling vid AGA.  Dock kunde

man inte se ett tydligt resultat förrän sex månader efter påbörjad behandling. Effekten

blev bättre med tiden. I studie 19, kunde inte ett signifikant resultat ses förrän nio

månader hade passerat. Dessa resultat tyder på att de kliniska studierna bör pågå i långa

perioder för att en signifikant effekt ska nås.

I majoriteten av studierna användes en millimeter minoxidil lösning två gånger dagligen,

dock var det två studier där andra mängder användes. Den ena studien (studie 3)

användes 7 droppar samt den andra, 18, användes 20 droppar minoxidillösning. Alla

mängder gav ett bra resultat dock är det svårt att konstatera vilken mängd som gav bäst

effekt. Detta kan även vara en brist i studierna där deltagarna kan ha missat att använda

rätt mängd, att de har använt för mycket eller för liten mängd av lösningen.

Det fanns inga påvisbara skillnader i effekt mellan män och kvinnor. Studeirna visade

även att försökspersonernas ålder inte spelade någon större roll för behandlingseffekten..

En studie,19, konstaterade att det tog längre tid för kvinnor att svara på

minoxidilbehandling. Fler studier med deltagare av båda könen hade behövts för att

säkerställa om det finns skillnader på män och kvinnor när det gäller behandlingstid.

Alla studier med kombinationsbehandlingar visade att kombinationen Minoxidil och

andra typer av behandling gav ett mycket bättre resultat än endast monobehandling med

endast Minoxidil.

En brist i denna studie var att det fanns endast en studie med 10% minoxidil. Fler studier

hade behövts för att se om högre styrka kan ge en bättre effekt. Ett annan brist  är att det
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saknas  studier där olika styrkor av minoxidil jämförs med varandra i långa kliniska

studier,

En annan litteraturstudie som gjordes 2017 valdes ett antal randomiserade  kontrollerade

studier för behandling vid ärftligt håravfall (21). I studierna undersöktes minoxidils effekt

och andra hårväxtstimulerande behandlingar (21). Resultatet av de olika studierna visade

att alla behandlingar var överlägsna placebo. Denna metaanalys visade att minoxidil och

andra hårväxtstimulerande behandlingar var effektiva för att främja hårväxten (21).

Det fanns inga större skillnader när det gäller effekten av behandling på män och kvinnor

(21). Dock hittades skillnader av effekten på de olika studierna (21). Den slutsats som

drogs i denna meta analys var  att minoxidil och andra hårväxtstimulerande behandling

kunde vara ett bra val vid AGA, dock ansågs det att fler studier krävs för att dra en generell

slutsats.(21).

Ytterligare en litteraturstudie som gjorde 2019 användes fem randomiserade

kontrollerade studier som baserades på minoxidil, finasterid samt kombinationen av dem

två som behandling vid AGA (22). Resultatet visade att kombinationsbehandling med

minoxidil och finasterid hade en signifikant global fotografisk effekt (22). Slutsatsen drogs

att kombinationsbehandling hade en bättre effekt vid AGA än monoterapi med endast

minoxidil/finasterid (22). Dock är det fortfarande oklart vilken koncentration som är mest

effektiv att använda(22).

De två litteraturstudierna som nämndes ovan kom fram till liknande slutsatser som denna

litteraturstudie. Däremot är kombinationsbehandling med andra hårväxtstimulerande

behandling mycket bättre vid AGA. Dock kan flera studier behövas där

kombinationsbehandling jämförs med monobehandling med endast minoxidil. Det kan

också behövas flera studier där man jämför olika styrkor av minoxidil med varandra.

Tidigare litteraturstudier (referensnummer), lksom denna, visade inte någon skillnad i

effekt avseende  kön och ålder   och det gjorde det inte heller i denna litteraturstudie.

Detta tyder på att kön och ålder inte har någon betydelse för effekten dock kan behövas

flera studier för att säkerställa detta påstående.

Slutsats

Minoxidil är en effektiv behandling vid ärftligt håravfall. Kombinationsbehandling med

Minoxidil och andra hårväxtstimulerande behandlingar förstärker effekten. Hittills har det

inte vistats större skillnader på behandlingar  med avseende på kön, ålder och mängden

läkemedel. För att kunna dra helt säkra slutsatser behövs det fler studier med fler

deltagare och längre behandlingsperioder.  Det krävs även studier för att undersöka  om

avslutad Minoxidil behandling kan leda till massivt håravfall.
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