
LA ALOPÈCIA
Es diu alopècia a la pèrdua anormal del pèl, i 
pot afectar al cuir cabellut o a altres zones de la 
pell en la qual existeix pèl, com les pestanyes, 
aixelles, regió genital i barba.

L’alopècia pot classificar-se en diversos grups, 
segons el seu origen i manifestacions, però la 
forma més freqüent és l’alopècia androgènica o 
calvície comuna, que és responsable del 95% de
els casos i afecta principalment als homes, 
encara que també hi ha dones amb alopècia, 
sent més freqüent en la raça blanca.

Es calcula que als 50 anys l’presenta amb més 
o menys intensitat el 55% dels homes i al voltant 
del 10% de les dones d’aquesta raça.

Hi ha dos patrons d’afectació.

El masculí es caracteritza per pèrdua de cabell 
localitzada principalment a les zones frontal i 
parietal, que es manifesta inicialment pel retard 
progressiu de la línia d’implantació anterior del 
pèl, el que es coneix habitualment com entrades, 
amb afectació més tardana de la regió de la 
coroneta.

En el patró femení la pèrdua de cabell és difusa, 
no es produeixen zones de calvície total i queda 
respectada la línia d’implantació anterior, és a dir 
no hi ha entrades.



Cicle de creixement normal del cabell

El pèl humà presenta tres etapes en la seva 
desenvolupament normal:

1. Fase de creixement: és la més llarga, dura 
entre 2 i 6 anys, i durant aquesta el pèl 
creix un centímetre al mes per terme mitjà.

2. Fase de repòs: dura 20 dies
3. Fase de caiguda: el cabell entra en fase 

de caiguda, període que dura al voltant de 
3 mesos. De mitjana, en un dia es perden 
al voltant de 100 cabells que en condicions 
normals van sent substituïts per altres 
nous que fabrica el fol · licle pilós. A partir 
d’una caiguda de 250 cabells al dia es pot 
començar a parlar de caiguda massiva i 
principi d’alopècia.



Cada cabell creix d’un fol·licle pilós i cada 
fol·licle pilós segueix el seu propi cicle que és 
independent dels que estan al seu voltant.
Per això, en un moment determinat cada cabell 
es troba en una fase diferent de seu cicle de 
vida.

En el cuir cabellut d’una persona sense alopècia 
ha entre 100.000 i 150.000 cabells, dels quals 
el 85% estan en període de creixement, el 
1-2% en fase de repòs i el 13-14% en fase de 
caiguda.

Causes de l’alopècia

Les alopècies poden ser per causes adquirides 
o bé per causes hereditàries o hormonals.
Les alopècies adquirides poden ser degudes a 
un producte a una situació, com a exposició a 
productes químics, postpart, alteració del estat 
general, diabetis, malnutrició, estats febrils o 
traumatismes. 

Les alopècies hereditàries o hormonals són 
les que determinen l’alopècia androgènica. 
Les hormones masculines o andrògens 
actuen sobre els fol.licles pilosos predisposats 
genèticament a l’afecció, provocant la seva 
miniaturització progressiva fins ocasionar la 
seva atròfia completa i fibrosi. Encara que està 
clar que hi ha un component hereditari, no 
coneix encara el gen responsable.

Es pot prevenir?

La pèrdua de cabell forma part del procés 
normal d’envelliment, encara que això no vol 
dir que sigui inútil tot intent per evitar quedar-se 
calb una vegada que el pèl comença a clarejar. 
Una vida sana i les cures adequats permeten 
allargar la vida de qualsevol cabellera.

Aquestes són algunes recomanacions:

1. Portar una dieta equilibrada. La manca 
de determinades vitamines pot accelerar 
l’aparició d’alopècia. Està demostrat que 
la manca de ferro, desencadenant de la 
anèmia, està lligada a la pèrdua de cabell. 
Una alimentació sana i equilibrada resulta 
molt beneficiosa per a la salut tant del pèl 
com del cuir cabellut. La recomanació 
mèdica en aquest terreny és la de sempre: 
verdures, cereals, llegums, peix més que 
carn, fruita i llet.

2. Evitar l’aparició de caspa i greix, amb el ús 
de xampús suaus, adaptats al tipus de pell.

3. No emprar l’assecador, ja que és una 
agressió tèrmica que el fa més aspre. El 
millor és assecar-se el cabell suaument amb 
una tovallola. Si s’ha d’utilitzar el assecador 
perquè es té una cabellera llarga, per 
exemple, ha d’usar-a distància, per cremar 
el pèl el menys possible.

4. Evitar l’ús excessiu dels tints, que danyen 
l’aparença del pèl, i de les colònies, que 
tendeixen a assecar-lo.

Actualment, hi ha només dos fàrmacs eficaços 
contra l’alopècia comuna: Minoxidil, que s’aplica 
en forma de loció, i finasteride, que es pren en 
comprimits. Els dos ajuden a aturar la caiguda 
del cabell, i poden utilitzar individualment, 
segons la preferència de cada persona, o bé 
de forma complementària.

Recordi que el seu farmacèutic pot orientar en 
la seva elecció.
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