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Erkek t�p� saç dökülmes� neden olur?

Ergenl�k dönem� sonrası herhang� b�r yaşta ön saç ç�zg�s�n�n yan kısımlarda saçların
�ncelmes�/dökülmes�yle b�rl�kte �çer� doğru çek�lme ve/veya tepe bölges�n�n arka kısımlarında
saçların seyrelmes�yle başlayan, erkeklerde en sık görülen saç dökülmes�d�r. 

Androgenet�k alopes�n�n neden� adında da bel�rt�ld�ğ� üzere androjen�k hormonlar ve genet�k
yatkınlıktır. Ergenl�k dönem�yle b�rl�kte salgılanmaya başlayan androjen�k hormonlar genet�k
yatkınlığı olan erkeklerde kıl fol�küller�nde küçülmeye “m�nyatürleşme” yol açmaktadır. Bunun
sonucunda saç teller� g�derek kısalmakta, reng� açılmakta ve �ncelmekted�r. Kalıtsal yatkınlık anne ya
da baba tarafından ed�n�leb�l�r. Hastaların çoğunda androjen�k hormonların kan sev�yes� normald�r
ama kıl fol�külü düzey�nde bu hormonlara karşı duyarlılık artmıştır. 

Erkek T�p� Saç Dökülmes� (Androgenet�k alopes�)

Erkek t�p� saç dökülmes� ned�r?

Ergenl�k dönem�n� sonrası herhang� b�r yaşta hastaların b�r çoğunda ön saç ç�zg�s�n�n yan kısımlarda
saçların �ncelmes�yle b�rl�kte �çer� doğru çek�lme görülür (Res�m 1). Bazı hastalarda �se bu kısımda
bel�rg�n ger�leme olmaksızın sadece tepe bölges�n�n arka kısımlarında saçların seyrelmes�yle de
başlayab�l�r (Res�m 2). Bazen de bu �k� durum b�r arada görülür (Res�m 3). Günlük dökülen saç
sayısında artış olmaksızın saçlar �ncel�p azalmaya başlar. Zaman �ç�nde �lerleme gösteren hastalıkta,
saç kaybının ş�ddet� k�ş�n�n kalıtsal yatkınlığına bağlıdır. En �ler� evres�nde, genet�k yatkınlığı
olanlarda tepe bölges�ndek� saçlar tamamen dökülürken androjen�k hormonlara duyarlı olmayan
ense ve kulak h�zasındak� saçlar her zaman korunur ve dökülmez.

Erkek t�p� saç dökülmes�n�n bel�rt� ve bulguları nelerd�r?

Res�m 1 Res�m 2 Res�m 3
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Öncell�kle tedav�ye ne kadar erken dönemde başlanılırsa elde ed�lecek sonuç o kadar başarılı olur.
Ayrıca, tedav�n�n sürekl�l�ğ� öneml�d�r, �laçlar bırakıldığında hastalığın esk� doğal seyr�ne döneceğ�
ve �lerley�c� olduğu unutulmamalıdır. Tedav�n�n ana �lacı saçlı der�n�n tepe bölges�ne sprey/köpük
şekl�nde uygulanan m�noks�d�l tedav�s�d�r. Ayrıca gerekl� hastalarda tedav�ye PRP, m�kroğ�neleme
ve düşük sev�yel� lazer tarağı ya da bandı da ekleneb�l�r. Bunlara yanıt alınamadığında ya da �ler�
evredek� hastalarda ağız yoluyla alınan �laçlar da tedav�ye ekleneb�l�r. Tıbb� tedav�den yanıt
alınamıyan hastalarda saç ek�m� yapılması terc�h ed�leb�lecek d�ğer b�r tedav� yöntem�d�r.

Hastalık öyküsü, kl�n�k bulgular ve “haf�f saç çekme” test�nde ele normalden fazla sayıda saç
gelmemes� t�p�kt�r. Saçlı der�n�n dermoskop adı ver�len aletle farklı büyütmelerde �ncelenmes�n�
sağlayan tr�koskop�k muayenede kıl fol�küller�ndek� küçülme sonucu ortaya çıkan farklı kalınlık ve
uzunluktak� saç teller�n�n b�r arada bulunması tanının doğrulanmasını sağlar. Saçlı der�de
kızarıklık, kepeklenme g�b� bu hastalıkta olması beklenmeyen bulguların görülmes� durumunda �se
saçlı der�den b�yops� alınarak olası d�ğer hastalıkların dışlanması gerekl�d�r. 

 

Erkek t�p� saç dökülmes�n�n seyr� nasıldır?

İlerley�c� b�r sey�r gösteren bu saç hastalıkta bazı k�ş�lerde tepede bölges�ndek� saçlarda haf�f
�ncelme ve azalma görülürken, d�ğer hastalarda daha yaygın ve bel�rg�n seyrelme gel�şeb�l�r. Genet�k
olarak yatkın k�ş�lerde en �ler� evrede tepe bölges�ndek� saçların tamamı kaybed�leb�l�r. 

Erkek t�p� saç dökülmes�n�n tanısı nasıl konur? 

Erkek t�p� saç dökülmes�n�n tedav�s� nasıl yapılır?


