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Santrauka 
Įvairiuose tyrimuose buvo pastebėta, kad dažniau 
sunkia COVID-19 ligos forma suserga vyrai, nei vaikai 
ar moterys. Dėl to buvo iškelta hipotezė dėl androgenų 
reikšmės ir vaidmens šios infekcinės ligos eigai ir 
sunkumui, nes androgenai yra TMPRSS2 geno transkrip-
cijos promoteriai. Šis genas yra atsakingas už SARS-
CoV-2 patekimą į pneumocitus. Vyrams dėl padidėjusio 
androgenų kiekio dažnai pasireiškia alopecija, kurios 
sunkumą tyrėjai bandė susieti COVID-19 eigos sun-
kumu ir šį sąryšį pavadino ,,Gabrin požymiu“. Atlikti 
stebėjimai buvo paremti maža pacientų imtimi, todėl 
rezultatai turėtų būti tikslinami didesnės populiacijos 
tyrimuose. COVID-19 gydymui siūlomi vaistai, tokie 
kaip hidroksichlorokvinas ir deksametazonas, sumažina 
androgenų sekreciją ir sušvelnina ligos eigą. 

Įvadas 
Nuo 2019 m. koronaviruso (COVID-19) liga tapo vi-

ena svarbiausių ir labiausiai aptariamų sveikatos problemų 
pasaulyje. Šios ligos protrūkio metu atlikti klinikiniai ty-
rimai parodė, kad COVID-19 patogenas SARS-CoV-2, 
tiesiogiai paveikia daugybę audinių ir organų, galimai odą 
ir plaukų folikulus, bei imuninę sistemą [1]. Epidemiolog-
iniai duomenys nurodė, jog 20 proc. pacientų, sergančių 
sunkia COVID-19 infekcijos forma, buvo reikalinga hos-
pitalizacija. Stebima tendencija, jog sunkesnė COVID-19 
eiga dažnesnė vyrams ir jie dažniau hospitalizuojami, 
nei moterys ar vaikai [2,3]. Po naujausiai atliktų tyrimų, 
nagrinėjančių COVID-19 infekciją, vis dažniau kalbama 
apie galimą androgeninės alopecijos įtaką COVID-19 sun-
kumui bei eigai [4]. Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti 

naujausius mokslinės literatūros duomenis ir įvertinti 
androgenų ir androgeninės alopecijos ryšį su COVID-19 
infekcija.

Tyrimo tikslas − apžvelgti naujausius mokslinės 
literatūros duomenis ir įvertinti androgeninės alopecijos ir 
androgenų ryšį su COVID-19 infekcija. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Straipsnių paieška atlikta PubMed duomenų bazėje. 

Išanalizuoti 2019-2022 m. viso teksto, anglų kalba publikuoti 
darbai. Naudoti raktažodžiai: androgeninė alopecija, CO-
VID-19, SARS-CoV-2, androgenų receptoriai, TMPRSS2, 
plaukų slinkimas, androgenai. Iš viso analizei buvo atrinkta 
ir išanalizuota 19 publikacijų. Visų tinkamų straipsnių pa-
vadinimai arba raktiniai žodžiai atitiko šios literatūros 
apžvalgos tikslą. 

Tyrimo rezultatai 
Androgeninės alopecijos ir COVID – 19 ryšys. Li-

gos gydymo metodų ir efektyvumo tyrinėjimas, hipotezių 
kėlimas yra svarbūs susirgimo valdymo elementai. Įvairūs 
šaltiniai aprašo COVID-19 ligos didesnio sergamumo ir 
mirtingumo sąryšį tarp vyrų, sergančių sunkia SARS-CoV-2 
infekcija. Yra nuomonių, kad androgeninė alopecija gali 
turėti įtakos arba numatyti COVID-19 sunkumą ir eigą. Keli-
ose studijose iškelta hipotezė, kad androgenai gali sustiprinti 
imuninę sistemą ir  saugoti nuo COVID-19, o mažesni šių 
hormonų kiekiai susiję su nepageidaujamomis baigtimis. 
Kituose tyrimuose aptariama androgeninė alopecija (AGA) 
ir jos hiperandrogeninės būsenos įtaka COVID-19 sunkumui. 
AGA ir COVID-19 ryšys grįstas hipoteze, jog yra bendri 
keliai su SARS-CoV-2 replikacija žmogaus ląstelėse ir tran-
skripcijos promoteriais androgenams. SARS-CoV-2 spyglys 
praeina proteolitinį transmembraninės serino 2 proteazės 
(TMPRSS2) sintezę, patekdamas į II tipo žmogaus pneu-
mocitus. Androgenai yra vieninteliai žinomi TMPRSS2 geno 
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transkripcijos promoteriai. Lengvesnės infekcinės ligos for-
mos dažniau pasireiškia vaikams iki paauglystės ir moterims, 
tai yra toms pacientų grupėms, kurių  mažesnė androgenų 
receptorių transkripcija [5,6]. 

A. Goren ir kt. (2020) aprašė studiją, kurioje tyrinėjo  
alopecijos sunkumo ir COVID-19  ligos didelės rizikos eigos  
ryšį. Tiriamieji vyrai (N=41), kuriems diagnozuota abipusė 
SARS-CoV-2 pneumonija. Vidutinis amžius – 58 metai (nuo 
23 iki 79). Reikšminga AGA (Hamilton-Norwood skalėje 
>2) pasireiškė 29 (71%) tiriamiesiems, 16 (39%) nustatyta 
sunki AGA (skalėje  4-7), likusieji 12 (29%) − kliniškai 
nereikšmingi atvejai [6]. Šis ryšys tarp alopecijos sunkumo 
ir COVID-19 didelės rizikos eigos numatymo pavadin-
tas ,,Gabrin požymiu“ [7]. Rasta straipsnių, išreiškiančių 
priešingą nuomonę. Autoriai, išanalizavę šaltinius, neigia, 
jog AGA tipai koreliuoja su COVID-19 ligos eigos sunkumu, 
jų surinkti duomenys verčia abejoti  „Gabrin požymiu“, kaip 
indikatoriumi COVID-19 sunkumui. Tyrėjų nuomone, AGA 
ir COVID-19 ryšio hipotezei pagrįsti reikia daugiau didesnės 
imties tyrimų [8-10].

Androgenų supresinis gydymas ir COVID - 19 infek-
cija. Nuo epidemijos pradžios buvo pasiūlyta daug galimų 
vaistų gydyti COVID-19 infekciją, tačiau iki šiol nėra nei 
vieno patvirtinto universalaus gydymo [11-13]. Vis dėlto 
pastebėta, kad vaistai, tokie kaip hidroksichlorokvinas 
ir deksametazonas, turi gydomąjį  COVID-19 infekcijos 
poveikį [14,15]. Nustatyta, kad antimaliarinis vaistas hi-
droksichlorokvinas sumažina viruso patekimo į organizmą 
galimybę bei androgenų sekreciją. Šis vaistas kurį laiką buvo 
patvirtintas ir taikomas, tačiau vėliau, dėl nustatyto šalutinio 
poveikio ir mirtingumo, buvo pašalintas iš apyvartos [16,17]. 

Viename klinikiniame tyrime nagrinėjant deksametazono 
poveikį dėl COVID-19 ligos hospitalizuotų pacientų gydy-
mui, gauti daug žadantys rezultatai, parodę, kad deksam-
etazonas sumažino mirtingumą trečdaliui pacientų, kuriems 
buvo taikoma mechaninė ventiliacija, ir penktadaliui tų, kurie 
gavo deguonį netaikant ventiliacijos [13]. Kituose tyrimuose 
pastebėta, kad deksametazonas mažina testosterono sintezę 
[18]. Taigi, galima būtų daryti prielaidą, kad deksametazo 
teigiamas poveikis gydant COVID - 19 infekciją, paremtas 
androgenų (testosterono) gamybos slopinimu ir mažu jų 
kiekiu. Tačiau ši prezumpcija turėtų vis dar būti vertinama 
kritiškai dėl mažo atliktų klinikinių tyrimų kiekio [19].

Išvados 
1. Tyrėjai kelia ir nagrinėja hipotezę, kad yra bendri ke-

liai su SARS-CoV-2 replikacija žmogaus ląstelėse ir tran-
skripcijos promoteriais androgenams.

2. Autoriai nesutaria dėl ,,Gabrin požymio“ eg-
zistavimo. Reikia didesnės apimties ir detalesnių tyrimų 

dėl androgeninės alopecijos ir COVID-19 ligos sunkumo 
ryšio įrodymo.

3. Vaistai, tokie kaip hidroksichlorokvinas ir deksam-
etazonas, kurių veikimas paremtas androgenų supresija, 
parodė klinikinę reikšmę, siekiant sumažinti paciento 
pažeidžiamumą sirgti COVID-19 infekcija.
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Summary 
In various studies it was noticed that men are more likely to 

have severe COVID – 19 infections than women or children. Due 
to this, a hypothesis that androgens have a significant role for CO-
VID – 19 infections of course and severity was raised because an-
drogens are TMPRSS2 gene’s transcription promoters. This gene 
is responsible for SARS-CoV-2 entering into pneumocytes. Also, 
researchers try to notice a correlation between androgenic alope-
cia and COVID – 19 severity. It was named after Gabrin’s sign. 
However, the observations were based on a small sample, so for 
this reason, results should be refined in larger population studies. 
Drugs proposed for the treatment of COVID-19, including hydro-
xychloroquine and dexamethasone reduce the secretion of andro-
gens and thus reduce the course of the disease. 
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