Alopecia areata
Patientinformation

Alopecia areata är en relativt vanlig sjukdom
som förekommer i alla åldrar. 80% av fallen
uppträder mellan 5 och 40 års ålder.
Sjukdomen kännetecknas av att håravfall
med helt kala fläckar uppträder i hårbotten.
Fläckarna varierar i storlek från någon till
flera cm i diameter. Man kan ha en eller flera
fläckar. Ibland kan håravfallet bli betydande
och även omfatta ögonbryn, ögonfransar
och annan behåring på kroppen.
Huden inom de kala partierna är normal,
helt slät och mjuk, utan tecken till rodnad
eller annan irritation

Sjukdomsorsak
Den direkta orsaken är okänd. Alopecia areata anses vara en så kallad autoimmun sjukdom, vilket
innebär att kroppen blir överkänslig mot egen vävnad, i detta fall mot hårsäckarna, som då släpper
ifrån sig hårstrån och därefter går in i en tids viloperiod, innan de på nytt bildar nya hårstrån.
Viloperioden varar i regel 6-12 månader, ibland längre.
Personer med alopecia areata är vanligtvis helt friska i övrigt och någon omfattande
laboratorieundersökning är i regel inte nödvändig. Kontroll av sköldkörtelns funktion rekommenderas
ibland. Liknande fall kan ha förekommit hos släktningar.
Stressfaktorer anförs ofta som en utlösande faktor. Som regel krävs då att någon mer speciell
allvarligare händelse har inträffat.
Förlopp
I de allra flesta fall växer håret ut igen inom 6-12 månader, även om det ibland kan dröja något längre.
Hur det skall gå i det enskilda fallet är omöjligt att säga i förväg. Enstaka fläckar som hållit sig
begränsade en längre tid är ett gynnsamt tecken och brukar bli bra igen. Återfall kan dock förekomma
längre fram i livet.
I mer ovanliga fall kan nya fläckar fortsätta att uppkomma. Personer med en atopisk läggning,
d v s benägenhet för astma, hösnuva eller böjveckseksem, kan utveckla ett mer envist och omfattande
håravfall, speciellt om det debuterar före puberteten.
Behandling
Genom åren har ett antal medicinska behandlingar prövats med mycket varierande resultat.
Vedertagen behandlingsstrategi för tillståndet saknas fortfarande.
Viktigt är att inte öka bördan ytterligare vid ett redan besvärligt sjukdomstillstånd genom att ge falska
förhoppningar om sjukdomens förlopp och behandling.

