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Łu pież jest czę stą do le gli wo ścią skóry gło wy owło sio nej wy stę pu ją cą
pra wie u 50% po pu la cji[1,2]. Za o strze nia ob ja wów ob ser wu je się naj -
czę ściej w okre sie zi mo wym. Łu pież zwy kle po wo du je znacz ny dys -
kom fort psy chicz ny u pa cjen tów, zmniej sza pew ność sie bie oraz
wpły wa nie ko rzy st nie na re la cje mię dzy ludz kie i znacz nie ob ni ża ja -
kość ży cia.
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Łupież i łojotokowe zapalenie
skóry – etiopatogeneza i leczenie

Łu pież

Łu pież (łac. pi ti ria sis) to zja wi sko złu -
szcza nia skóry owło sio nej gło wy, zwy kle
w po sta ci drob nych płat ków z to wa rzy -
szą cym w róż nym na si le niu ło jo to -
kiem[3]. Jest to pro ces prze wle kły
i zmien ny se zo no wo. Pa to ge ne za łu pie -
żu jest wie lo czyn ni ko wa. Do cho dzi do
skróce nia turn-over na skór ka od 7 do
15 dni i po bu dze nia pro li fe ra cji ko -
mórek na skór ka. Fi zjo lo gicz nie, pod czas
my cia owło sio nej skóry gło wy, złu szcze -
niu ule ga oko ło 500 ty się cy ko -
mórek/cm2, na to miast w prze bie gu łu -
pie żu licz ba ta wzra sta do 800 ty się cy
ko mórek/cm2[4]. Ko lej nym czyn ni kiem
jest obe cność grzy ba droż dżo po dob ne -
go Ma las se zia fur fur. Wzmo żo na ko lo -
ni za cja grzy bów droż dżo po dob nych
sprzy ja uwal nia niu czyn ni ków pro za pal -
nych i pro wa dzi do roz wo ju sta nu za -
pal ne go. Wy ka za no, że u pa cjen tów

z łu pie żem, Ma las se zia fur fur sta no wi
po nad 70% cał ko wi tej mi kro flo ry skóry
owło sio nej gło wy, pod czas gdy w wa -
run kach fi zjo lo gicz nych 45% flo ry[5,6].
Na roz wój łu pie żu wpły wa ją rów nież
zmia ny hor mo nal ne (an dro ge ny), uwa -
run ko wa nia ge ne tycz ne, za bu rze nia
emo cjo nal ne oraz odżyw ki ko sme tycz -
ne do wło sów. Czę ste no sze nie na kry -
cia gło wy sprzy ja rów nież po ja wia niu się
drob nej łu ski.

Po sta ci łu pie żu:
• łu pież zwy kły (łac. pi ty ria sis sim plex),
• łu pież tłu sty (łac. pi ty ria sis ste a to i des),
• łu pież azbe sto wy (łac. pi ty ra sis

amian ta cea).

Łu pież zwy kły

Cha rak te ry zu je się ob fi tym, drob no -
płat ko wym złu szcza niem, głów nie na
skórze owło sio nej gło wy, cza sa mi rów -
nież w oko li cach brwi i rzęs. Naj czę ściej
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po ja wia się na szczy cie gło wy, w oko li cy
cie mie nio wej i skro nio wej[3]. Skóra
owło sio na gło wy jest su cha. Łu ski są bar -
dzo drob ne, ko lo ru bia łe go, sza ro-bia łe go
i ła two od dzie la ją się od podło ża. Pa cjen ci
okre śla ją, że „łu pież sy pie się z gło wy”. Nie
wy stę pu ją do dat ko we do le gli wo ści tj. stan
za pal ny. Zwy kle nie ob ser wu je się wzmo -
żo ne go wy pa da nia wło sów, bar dzo rzad -
ko wy stę pu je świąd.

Łu pież tłu sty

W tej odmia nie łu pie żu łu ski są ko lo ru
żół te go, brud no żół te go, są tłu ste i przy -
twier dzo ne do skóry gło wy owło sio nej, na
której mo gą two rzyć się stru py. Łu pie żo wi
tłu ste mu mo że to wa rzy szyć stan za pal ny
oraz nadmier ne wy pa da nie wło sów.

Łu pież azbe sto wy (łac. pi ty ria sis
amian ta cea)

W tej odmia nie łu pie żu wy stę pu ją
gru be, sre brzy sto bia łe, trud ne do wy e li -
mi no wa nia łu ski[3]. Two rzą one na war -
stwia ją ce się struk tu ry.

Dia gno sty ka róż ni co wa łu pie żu
uwzglę dnia:
• łu szczy cę,
• grzy bi cę skóry owło sio nej,
• li szaj pła ski (łac. li chen pla no pi lia ris).

Le cze nie

Od po wiedź na le cze nie łu pie żu jest
zwy kle szyb ka, ale re zul ta ty te ra pii nie są
trwa łe. W le cze niu łu pie żu sto su je się
pre pa ra ty ke ra to li tycz ne, wpły wa ją ce na
roz lu źnie nie po łą czeń i usu wa nie po -
wierz chow nych warstw ko mórek zro -
go wa cia łe go na skór ka, co po wo du je eli -
mi na cję łu ski. Do tej gru py związ ków
za li cza my pre pa ra ty siar ki w stę że niu od
2 do 5%, kwa su sa li cy lo we go, zwy kle
w stę że niu 2-3% oraz mocz ni ka. Do
nie których szam po nów do da wa ne są
siarcz ki se le nu dzia ła ją ce an ty pro li fe ra -
cyj nie. Po wszech nie sto so wa ne są pre -
pa ra ty prze ciw grzy bi cze ha mu ją ce pro li -
fe ra cję Ma la se zia fur fur – siar czek se le -
nu, pi ry to nian cyn ku, imi da zo le oraz
cy klo pro kso la mi na. Pod sta wą te ra pii są
środ ki miej sco we pod po sta cią szam po -
nów. Sto so wa ne są za zwy czaj 2-3 ra zy
w ty go dniu. Po na ło że niu szam po nu
i spie nie niu, na le ży go po zo sta wić na
owło sio nej skórze gło wy przez oko ło 3-
-5 mi nut, aby za pew nić wy star cza ją co
dłu gi kon takt sub stan cji ze skórą. No we
szam po ny prze ciw łu pie żo we do stęp ne
na ryn ku Bio xsi ne Der ma gen an ti-dan -
druff in ten si ve ther mal sham poo, za wie ra -
ją środ ki prze ciw grzy bi cze – okto pi roks
i pi ry to nian cyn ku oraz � i �-hy dro ksy -
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Ryc. 1. Łupież suchy – obraz z trichoskopu 
w dwudziestokrotnym powiększeniu.

Ryc. 2. Łupież tłusty – obraz z trichoskopu  
w dwudziestokrotnym powiększeniu.



kwa sy uła twia ją ce usu wa nie łu ski, jak
rów nież kwas sa li cy lo wy i kwas gli ko lo -
wy. Do dat ko wo za wie ra ją pro bio ty ki
wspo ma ga ją ce odbu do wę na tu ral nej
ba rie ry ochron nej skóry, nor ma li zu ją ce
pH skóry i ogra ni cza ją ce wzrost flo ry pa -
to lo gicz nej. Szam po ny pro du ko wa ne są
na ba zie wo dy ter mal nej, nie za wie ra ją
pa ra be nów. Po sia da ją przy jem ny za pach
i bar dzo ła two roz pro wa dza ją się na
owło sio nej skórze gło wy i wło sach.
Szam pon Bo xsi ne an ti-dan druff in ten si ve
ther mal sto su je się 3 ra zy w ty go dniu.
Bio xsi ne Aqua Ther mal, szam pon prze -
ciw łu pie żo wy na ba zie wo dy ter mal nej,
słu ży do co dzien ne go my cia wło sów.
Za wie ra siar kę, wi ta mi nę B6, cynk, ar gi -
ni nę, pro bio ty ki: Aci do phi lus i L. Ca sei,
mi ne ra ły za war te w wo dzie ter mal nej.
Szam pon do stęp ny jest też w we rsji dla
skóry wraż li wej Bio xsi ne Ultra Sen si ti ve
Ther mal Sham poo do co dzien ne go sto -
so wa nia za wie ra ją cy do dat ko wo alan to i -
nę. Przy spie sza ona od no wę ko mór ko wą,
ni we lu je podraż nie nia, dzia ła ła go dzą co,
ko ją co, na wil ża ją co oraz prze ciw za pal nie.
Zmniej sza obrzęk, świąd, ru mień i pie cze -
nie podraż nio nej skóry. Dzia ła nie znacz nie
ke ra to li tycz nie oraz anal ge tycz nie[7].

Ło jo to ko we za pa le nie skóry

Ło jo to ko we za pa le nie skóry (ŁZS)
na le ży do czę stych der ma toz. Wy stę -
pu je za rów no u nie mow ląt, dzie ci jak
i do ro słych, szcze gól nie u płci mę skiej.
Za zwy czaj po ja wia się w okre sie doj rze -
wa nia, a dru gi szczyt za cho ro wa nia od no -
to wu je się po 50 ro ku ży cia. Cha rak te ry -
zu je się obe cno ścią wy kwi tów złu -
szcza ją cych na podło żu ru mie nio wym
w oko li cach skóry naj bar dziej ob fi tu ją -
ce w gru czo ły ło jo we (twarz, skóra
owło sio na gło wy, prze wo dy słu cho -
we, ple cy) oraz oko li cach wy prze nio -

wych (do ły pa cho we, pa chwi ny, pod
pier sia mi). ŁZS wy stę pu je z czę sto ścią
1-3% w po pu la cji ogól nej, 3-5% u mło -
dych do ro słych oraz aż u 40-80% za ka -
żo nych wi ru sem HIV[6]. Cho ro ba ma
cha rak ter prze wle kły i na wro to wy, za -
o strze nia wy stę pu ją w zmien nych
okre sach cza su[6]. Wy kwi tom skór nym
mo że to wa rzy szyć świąd. Czę sto do -
cho dzi do za o strzeń w szcze gól no ści
w okre sie je sien no-zi mo wym (w okre sie
wio sen no-let nim świa tło sło necz ne ła go -
dzi ob ja wy). Wy kwi ty skór ne po ja wia ją
się stop nio wo. Pa cjen ci zgła sza ją na si -
le nie ob ja wów pod wpły wem stre su,
prze by wa nia w kli ma ty zo wa nych po -
mie szcze niach, cho rób ukła do wych
prze bie ga ją cych z go rącz ką, czy też po
sto so wa nia nie których le ków (w szcze -
gól no ści an ty bio ty ków)[6-9]. Do głów -
nych przy czyn cho ro by należą: nadre -
ak tyw ność gru czo łów ło jo wych oraz
przy spie sze nie ro go wa ce nia. Na owło -
sio nej skórze gło wy mogą wy stę po wać
je dy nie drob ne złu szcza nie lub zmia ny
za pal ne o cha rak te rze roz la nym, obej -
mu ją ce ca łą po wierzch nię. W za a wan -
so wa nych sta diach wy sch nię ta war st-
wa mar twe go na skór ka z du żą ilo ścią
ło ju two rzyć mo że trud ną do ewa ku a -
cji sko ru pę[6,8]. Mo że po ja wić się na si lo -
ny świąd skóry, a dłu go trwa łe zmia ny,
po wo du ją ce za czo po wa nie ujść gru -
czo łów przy wło śnych oraz uszko dze -
nia me cha nicz ne to wa rzy szą ce dra pa -
niu, mo gą pro wa dzić do prze rze dze nia
wło sów i brwi[6]. Ob ja wy ło jo to ko we -
go za pa le nia skóry gło wy owło sio nej
i łu szczy cy gło wy owło sio nej są bar dzo
podob ne, cza sa mi trud no po sta wić
jed no znacz ną dia gno zę, naj czę ściej
uży wa się wów czas ter mi nu se bo pso -
ria sis. ŁZS jest cho ro bą prze wle kłą
z okre so wy mi za o strze nia mi i re mi sja -
mi, wy ma ga pro fi lak ty ki i po wta rzal ne -
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go le cze nia. Pod sta wą te ra pii zlo ka li -
zo wa nej na gło wie owło sio nej są pre -
pa ra ty miej sco we w po sta ci szam po -
nów, pły nów, że li i kre mów. Pod sta -
wo we pro duk ty lecz ni cze za wie ra ją
sub stan cje prze ciw grzy bi cze. W cięż -
szych przy pad kach ko rzyść nie sie sto -
so wa nie gli ko kor ty ko ste ro i dów.
W przy pad ku na war stwio nej łu ski ko -
niecz ne są le ki ke ra to li tycz ne[6]. Le cze nie
ogól ne sto su je się w przy pad ku cięż kich
po sta ci łu pie żu – itra ko na zol w daw ce
200 mg na do bę przez 7 dni, a na stęp -
nie w te ra pii pul so wej 200 mg/do bę
w pierw szych dwóch dniach każ de go
mie sią ca (400 mg/mie siąc) przez 3 ko lej -
ne mie sią ce w dru giej fa zie[6].

W przy pad ku ŁZS za sto so wać mo -
że my szam pon Bio xsi ne an ti-dan druff
in ten si ve ther mal sham poo 3 ra zy w ty -
go dniu.

Pod su mo wa nie

Za rów no łu pież, jak i ło jo to ko we za -
pa le nie skóry to czę ste scho rze nia po -
wo du ją ce dys kom fort pa cjen tów. Aby
wy e li mi no wać ten pro blem po trze ba nie
tyl ko cza su, ale przede wszy st kim od po -
wie dniej pie lę gna cji skóry owło sio nej
gło wy. Sy ste ma tycz ność i cier pli wość

w le cze niu po mo że zni we lo wać do le gli -
wo ści i za pew ni lep sze efek ty ku ra cji.
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Ryc. 3. Łojotokowe zapalenie skóry,
nawarstwiona żółta łuska (trichoskopia 
w dwudziestokrotnym powiększeniu).

Ryc. 4. Łojotokowe zapalenie skóry (trichoskopia
w dwudziestokrotnym powiększeniu).
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