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Ło jo to ko we za pa le nie skóry jest po wszech nie wy stę pu ją cym scho rze -
niem za pal nym o cy klicz nym prze bie gu, po ja wia ją cym się w oko li cach
ło jo to ko wych. Zmia nom ru mie nio wo-złu szcza ją cym to wa rzy szy drob -
no płat ko we złu szcza nie lub two rze nie po kła dów cha rak te ry stycz nych
żół tych tłu stych łu sek. Pa to ge ne za jest zło żo na – zmia ny cho ro bo we są
re zul ta tem wza jem ne go od dzia ły wa nia po mię dzy skórą, mi kro flo rą
skóry a jej sy ste mem im mu no lo gicz nym.
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Naturalne sposoby leczenia łojotokowego
zapalenia skóry głowy

Do wie dzio no, że u pod sta wy pro ce su
cho ro bo we go le ży mię dzy in ny mi skróco ny
czas przej ścia ke ra ty no cy tów w na skór ku,
zwięk szo na ko lo ni za cja droż dża ka mi oraz
skłon ność do re ak cji za pal nych w od po wie dzi
na na gro ma dze nie se bum i wtór ne za czo po -
wa nie mie szków wło so wych. Wśród droż dża -
ków naj więk sze zna cze nie pa to ge ne tycz ne
ma ją grzy by z ro dza ju Ma les se zia. Są one skła -
dni kiem fi zjo lo gicz nej flo ry skóry, ale w sprzy -
ja ją cych wa run kach do cho dzi do ich nie pra wi -
dło we go na mna ża nia. Łu pież skóry gło wy jest

jed ną z form ło jo to ko we go za pa le nia skóry –
jest to jed nak po stać naj ła go dniej sza.

Za nied ba nie hi gie nicz ne i nie wła ści wa pie -
lę gna cja w oczy wi sty spo sób mo gą sprzy jać
ło jo to ko we mu za pa le niu skóry. Za ob ser wo -
wa no jed nak, że pa cjen ci z osła bio nym ukła -
dem od por no ścio wym lub cho ro ba mi neu ro -
lo gicz ny mi tak że na le żą do gru py ry zy ka.

Czyn ni ki wy zwa la ją ce:
• stres, zmę cze nie,
• skraj no ści po go do we (na si le nie szcze gól -

nie za u wa żal ne zi mą),
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• nie od po wie dnia hi gie na,
• ło jo tok,
• trą dzik zwy czaj ny,
• oty łość, nie pra wi dło we odży wia nie,

nadu ży wa nie al ko ho lu,
• cho ro by neu ro lo gicz ne, stan po uda rze,

cho ro ba Par kin so na,
• za ka że nie wi ru sem HIV.

Ob ja wy ło jo to ko we go za pa le nia skóry

Ty po we umiej sco wie nie zmian cho ro -
bo wych do ty czy skóry owło sio nej gło wy,
brwi, rzęs, twa rzy, oko li cy mał żo win
usznych, oko li cy mo st ka i oko li cy mię dzy ło -
pat ka mi. Ka ska dę po wsta wa nia zmian roz po -
czy na nadmier na pro duk cja ło ju, co spra wia,
że skóra jest bły szczą ca, tłu sta, wy glą da nie -
świe żo. W miej scach, w których gru czo ły ło -
jo we wy stę pu ją w naj więk szej licz bie, mo gą
po ja wiać się nie re gu lar ne pla my ru mie nio -
we. Kon se kwen cją sta nu za pal ne go jest
nadmier ne złu szcza nie na skór ka, który przez
nadmiar ło ju ma zwy kle nie e ste tycz ny, żół ta -
wy ko lor. Cza sem wy stę pu ją stru py. Pierw -

sze ob ja wy za pa le nia zwy kle po ja wia ją się na
skórze owło sio nej gło wy, a na stęp nie obej -
mu ją oko li ce są sia du ją ce.

Le cze nie ło jo to ko we go za pa le nia skóry

Roz po zna nie sta wia ne jest na pod sta wie
obra zu kli nicz ne go. W za leż no ści od cięż ko -
ści prze bie gu zmia ny mo gą mieć cha rak ter
po je dyn czych ognisk ru mie nio wo-złu szcza ją -
cych lub obej mo wać ca łą skórę owło sio ną
gło wy. Przy na si lo nym sta nie za pal nym moż -
li wa jest na wet utra ta wło sów, brwi lub rzęs. 

Roz po czę cie le cze nia skóry owło sio nej
gło wy po win no po le gać na za sto so wa niu
pre pa ra tów ke ra to li tycz nych. War stwa łu ski
mo że sta no wić sku tecz ną ba rie rę dla in nych
sub stan cji czyn nych, dla te go nie zbęd ne jest
za sto so wa nie pre pa ra tów za wie ra ją cych
kwas sa li cy lo wy lub mocz nik. Ze wzglę du na
udo ku men to wa ny udział grzy bów droż dżo -
po dob nych pod sta wą le cze nia są le ki prze -
ciw grzy bi cze. Naj czę ściej re ko men do wa ne
pre pa ra ty w po sta ci szam po nów w okre sie
za o strze nia po win ny być sto so wa ne co -

58

Ryc. 1. Nasilone objawy łojotokowego zapalenia
skóry na twarzy u 70-letniej Pacjentki.

Ryc. 2. Objawy łojotokowego zapalenia skóry
owłosionej głowy u 6-letniego pacjenta.



dzien ne, a później pro fi lak tycz nie np. raz
w ty go dniu. Bar dzo waż ne jest wy tłu ma cze -
nie pa cjen to wi, że lek w for mie szam po nu
po wi nien po zo stać na skórze gło wy oko ło
10 mi nut przed spłu ka niem, aby miał szan sę
za dzia łać. Le ki z gru py kor ty ko ste ro i dów ma -
ją za sto so wa nie w przy pad ku na si lo ne go sta -
nu za pal ne go oraz świą du. Ich sto so wa nie na
skórę owło sio ną gło wy lub zmia ny na cie le
po win no trwać jak naj krócej. War to pod kre -
ślić, że w przy pad ku zmian cho ro bo wych na
twa rzy bez piecz nie moż na za sto so wać je dy -
nie in hi bi to ry kal cy neu ry ny.

Le cze nie ło jo to ko we go za pa le nia skóry
u nie mow ląt po le ga przede wszy st kim na sto -
so wa niu emo lien tów, które po ma ga ją roz lu -
źnić łu ski (np. olej mi ne ral ny lub oli wa z oli wek,
wa ze li na). Łu ski moż na na stęp nie usu nąć, po -
cie ra jąc je szmat ką lub szczot ką do wło sów dla
nie mow ląt[2,3]. Do tych czas nie za re je stro wa no
żad ne go szam po nu prze ciw grzy bicz ne go do
le cze nia ło jo to ko we go za pa le nia skóry u dzie -
ci, jed nak w ba da niach nie jed no krot nie do wie -
dzio no sku tecz no ści i bez pie czeń stwa sto so -
wa nia 2% ke to ko na zo lu.

War to pa mię tać, że ło jo to ko we za pa le -
nie skóry mo że na si lić się pod wpły wem nie -
wła ści wej die ty. We dług pi śmien nic twa do
ło jo to ku przy czy nia się m.in. wy so ka za war -
tość cu krów pro stych i ostrych przy praw
w die cie oraz spo ży wa nie al ko ho lu. Nie ste -
ty nie wszy st kie czyn ni ki sprzy ja ją ce ło jo to -
ko we mu za pa le niu skóry są moż li we do wy -
e li mi no wa nia dla te go pa cjen ci mu szą li czyć
się z moż li wo ścią wy stę po wa nia za o strzeń.

Z te go wzglę du bar dzo waż ny jest do bór
od po wie dnich der mo ko sme ty ków do co -
dzien nej pie lę gna cji, które pod trzy mu ją
okres re mi sji. W przy pad ku skóry owło sio -
nej gło wy pod sta wą jest szam pon. Istnieje
kil ka sub stan cji o udo wo dnio nym ko rzy st -
nym dzia ła niu w ło jo to ko wym za pa le niu
skóry owło sio nej gło wy. Bez dy sku syj nie
moż na do nich za li czyć sub stan cje wy ka zu ją -
ce dzia ła nie prze ciw grzy bi cze. Ist nie ją jed nak
ga tun ki Ma les se zia, o których od nie daw na
wia do mo, że są opor ne na po wszech nie
sto so wa ne le ki prze ciw grzy bi cze. Na tu ral ne
sub stan cje mo gą sta no wić sku tecz ną al ter na -
ty wę i ogra ni czyć ry zy ko sze rze nia się tej
opor no ści.

Okto pi roks, czy li pi rok ton ola mi ny jest
kom ple ksem so li orga nicz nych o ak tyw nym
dzia ła niu prze ciw grzy bicz nym, podob nie pi -
ry tion cyn ku, który ha mu je podzia ły ko -
mórek grzy ba Ma les se zia. W 2016 ro ku
Mah mo u di i wsp. do wie dli, że eks trakt
z her ba ty kom bu cha dzia ła prze ciw grzy bi -
czo rów nie sku tecz nie jak ke to ko na zol. Sła -
be dzia ła nie o tym pro fi lu wy ka zu je tak że
ole jek ty mian ko wy. Pa cjen ci zma ga ją cy się
z ło jo to ko wym za pa le niem skóry po win ni
zwra cać uwa gę na to, że by sto so wa ny
przez nich szam pon za wie rał choć jed ną
z wy mie nio nych sub stan cji. Po umy ciu
skóry gło wy za le ca się su sze nie wło sów su -
szar ką przy naj mniej u na sa dy. Za po bie ga to
two rze niu wil got ne go mi kro śro do wi ska,
które sprzy ja na mna ża niu grzy bów. Przez
zwięk szo ną re ak tyw ność skóry pa cjen tów
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Preparaty
keratolityczne

Mocznik w stężeniu
min. 30%

Kwas salicylowy 
5-10%

Glikokortykosteroidy/Inhibitory kalcyneurynyLeki
przeciwgrzybicze

0,01% fluolocynol (w Polsce niedostępny w postaci
roztworu lub szamponu)

0,12% walerianian betametazonu (w Polsce
niedostępny w postaci roztworu lub szamponu)

0,05% propionian klobetazolu

2% ketokonazol

1-1,5% cyklopiroks

Tab. 1. Leczenie łojotokowego zapalenia skóry.  



z ło jo to ko wym za pa le niem bar dzo istot ne
jest wspo ma ga nie na tu ral nej ba rie ry
ochron nej. Szam po ny za wie ra ją ce pro bio -
ty ki z gru py Aci do phi lus i L.ca sei sprzy ja ją
utrzy ma niu pra wi dło wej mi kro flo ry. Ole je
ro ślin ne (np. ma sło Shea), odbu do wu ją na -
tu ral ną war stwę li pi do wą skóry. Od po wie -
dnie na wil że nie moż na uzy skać dzię ki do -
dat ko wi gli ce ry ny, która wią że wo dę. Za le -
tą der mo ko sme ty ków jest brak sztucz nych
barw ni ków oraz sub stan cji, takich jak aro -
ma ty, które do dat ko wo mo gą podraż niać
skórę. Po nad to szam po ny mo gą za wie rać
sub stan cje na tu ral ne wy ka zu ją ce ogól ne
dzia ła nie prze ciw za pal ne.

W ostat nim cza sie uka za ło się spo ro
pu bli ka cji na te mat ole ju z drze wa her ba -
cia ne go. Pra ca Pa zy ar i wsp. z 2013 ro ku
pod su mo wa ła za sto so wa nia ole ju z drze wa
her ba cia ne go w der ma to lo gii, pod kre śla jąc
wła ści wo ści bak te rio-, wi ru so- i grzy bo bój -
cze, a tak że przy spie sza ją ce pro ces go je nia.
Po za no wo ścia mi w der ma to lo gii od lat
sze ro kie za sto so wa nie znaj du ją dzieg cie.
Dzie gieć to pro dukt o gę stej, smo li stej kon -
sy sten cji, po wsta ją cy w wy ni ku su chej de -
sty la cji drew na bądź ko ry róż nych ga tun -
ków drzew i krze wów. Nie kie dy ja ko
„dzie gieć mi ne ral ny” okre śla się smo łę po -
ga zo wą uży wa ną w lecz nic twie ja ko pro -
dukt stan da ry zo wa ny pod na zwą pro der -
mi na. W skład dzieg ci wcho dzi oko ło dzie -
sięć ty się cy orga nicz nych skła dni ków. Ich
dzia ła nie skła da się na efekt fo to dy na micz ny
i an ty mi to tycz ny. 

Przez swo je wła ści wo ści od ka ża ją ce,
prze ciw za pal ne, prze ciw świą do we i re du ku -
ją ce od po nad 2000 lat znaj du ją za sto so wa -
nie w łu szczy cy, ato po wym za pa le niu skóry
i ło jo to ko wym za pa le niu skóry. 

Pod su mo wu jąc, osią gnię cia far ma ko lo gii
kli nicz nej zna czą co roz sze rzy ły moż li wo ści
te ra peu tycz ne współ cze snej der ma to lo gii.
Mi mo to na tu ral ne me to dy by wa ją nie za stą -
pio ne i nie po win ny być za po mnia ne.
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