
Ce este tricoscopia?
Tricoscopia este o metodă de evaluare imagistică, noninvazivă, in vivo a părului și scalpului și este folosită pentru 
diagnosticul afecțiunilor părului și scalpului. Metoda de investigație este bazată pe dermatoscopie. Tricoscopia 
vizualizează părul și structurile scalpului cu ajutorul unerei camere speciale care mărește până la 70 de ori și 
stochează imaginile preluate. Cu ajutorul tricoscopiei se pot observa modificări ale firelor de păr, vaselor de sânge, 
a unor tipare ale pigmentului scalpului și pielii interfoliculare pe baza cărora se pune un diagnostic mai corect.

Când se folosește tricoscopia?
Tricoscopia se folosește când pacientul se confruntă cu o căderea accentuată a părului, însoțită sau nu de 
rărirea/dispatitia părului, pentru diagnosticul alopeciilor cicatriciale sau noncicatriciale: alopecie androgenetică, 
alopecia areată, efluviu telogen, tinea capitis, tricotilomania, lichen planpilar, lupus eritematos.

De ce este folositoare tricoscopia?
Tricoscopia ajută medicul să facă un diagnostic mai corect pentru că furnizează detalii despre păr și scalp, care nu 
se observă cu ochiul liber sau cu metodele uzuale de mărire a imaginilor, pentru că obiectivează severitatea 
pierderii părului, se pot evita biopsiile nenecesare sau ajuta pentru a găsi zona cea mai bună pentru a preleva 
biopsia și, nu în ultimul rând, pentru a evalua mult mai obiectiv răspunsul la tratamentul recomandat.

Cum se desfășoară?
Investigația este efectuată de către dermatolog, se preiau poze mascroscopice ale 3 zone ale scalpului (frontal, 
parietal, occipital), se preiau multiple imagini microscopice ale scalpului. Imaginile se trimit către un laborator de 
investigație din Germania. Pe baza imaginilor se eliberează un raport de tricoscopie în aproximativ 1 săptămână. 
Pacientul revine pentru interpretarea rezultatului tricoscopiei și pentru recomandări în ceea ce privește investigațiile 
următoare și/sau tratament.

Tricoscopia sau video-dermascopia scalpului este o nouă metodă imagistică pentru 
diagnosticul căderii părului ce constă în analiza digitală computerizată a foliculilor piloși de 
la nivelul scalpului dar și sprâncenelor sau genelor, fiind singura metodă de diagnostic care 
este lipsită de orice fel de invazivitate (durere) sau efecte adverse pentru pacient.
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