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Łupież pstry (łac. pityriasis versicolor) należy do łagodnych,
powierzchownych infekcji grzybiczych skóry spowodowanych przez
drożdże z rodziny Malassezia (najczęściej M. globosa, ale także 
M. sympodialis i M. furfur)[1]. Grzyby te występują w fizjologicznej florze
skóry. Postuluje się, że drożdżak może wytwarzać kwas azaleinowy
powodujący odbarwienie skóry. Łupież pstry nie jest chorobą zakaźną,
jest zaliczany do endogennych infekcji oportunistycznych. Może być
jednak groźny dla osób w immunosupresji z PEG (ang. percutaneous
endoscopic gastrostomy) założonym w obrębie klatki piersiowej. 
W takim przypadku infekcja może prowadzić nawet do posocznicy[2].
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Oktopiroks i ichtiol w terapii
miejscowej łupieżu pstrego

Cho ro ba cha rak te ry zu je się wy stę po -
wa niem ja snych plam na skórze o śre dni cy
od 3 do 5 mm o okrą głym lub owal nym
kształ cie. Ko lor zmian mo że być róż ny, od
brą zo we go po żół ta wy i wła śnie do du że -
go zróż ni co wa nia bar wy wy stę pu ją cych
obok sie bie wy kwi tów od no si się okre śle -

nie „pstry”. Zmia ny czę sto zle wa ją się i mo -
gą zaj mo wać roz le głe ob sza ry. Wy kwi ty
naj czę ściej wy stę pu ją w obrę bie klat ki pier -
sio wej oraz ple ców, szcze gól nie ich gór -
nych czę ści, na szyi, ra mio nach, a na wet
twa rzy. W ak tyw nej in fek cji mo że my uwi -
docz nić drob ne łu ski po kry wa ją ce prze bar -
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wio ną skórę, co po ma ga zróż ni co wać łu -
pież pstry z bie lac twem. Po moc na w dia -
gno zie mo że być lam pa Wo o da, w świe tle
której droż dżak Ma las se zia sp. wy ka zu je
flu o re scen cję żół tą do żół to zie lo nej –
w bie lac twie nie wy stę pu je flu o re scen cja.
Na rzę dziem wy ko rzy sty wa nym w dia gno -
sty ce jest tak że pre pa rat bez po śre dni
z brze gu ak tyw ne go ogni ska. Do ze skro bin
do da je się KOH, ma ją cy za za da nie uka zać
tyl ko struk tu ry droż dża ka. Pa to gno mo nicz -
nym ob ja wem mi kro sko po wym jest obraz
„klo psi ków z ma ka ro nem” (ang. spa ghet ti
and me at balls). Ma on po stać krót kich,
podłuż nych strzę pek po prze dzie la nych
prze gro da mi oraz okrą głych, zbie ra ją cych
się w sku pi ska za ro dni ków. Naj czę ściej nie
jest po trzeb ne wy ko na nie bio psji skóry,
cho ciaż mo że być ona za sto so wa na w nie -
ty po wych przy pad kach. Ho dow le grzy bów
są wy ma ga ją ce i z te go wzglę du nie są sze -
ro ko do stęp ne. W dia gno sty ce róż ni co wej
na le ży uwzglę dnić łu pież bia ły, ło jo to ko we
za pa le nie skóry, nie które po sta cie łu szczy -
cy oraz wspo mnia ne wy żej bie lac two[3]. 

Łu pież pstry wy stę pu je na ca łym świe -
cie, jed nak czę ściej w kra jach tro pi kal nych – na
Fi li pi nach ok 2,3%, w Ma la wi 16,3%-17,8%.
Cho ro ba do ty czy naj czę ściej mło dych do -
ro słych, ale mo że wy stą pić w każ dym wie -
ku, tak że u nie mow ląt i osób star szych.
Z jed na ko wą czę sto ścią wy stę pu je u obu
płci. W kli ma cie tro pi kal nym wpływ na roz -
wój cho ro by ma ją cie pło oraz du ża wil got -
ność. W kli ma cie umiar ko wa nym wzrost
za cho ro wań ob ser wu je się w okre sie let -
nim. Po nad to wy stą pie niu zmian mo gą
sprzy jać czyn ni ki osob ni cze ta kie jak: nie -
pra wi dło wy skład se bum oraz no sze nie cia -
snej, nie od dy cha ją cej odzie ży. Nie za leż -
nym czyn ni kiem ry zy ka roz wo ju łu pie żu
pstre go jest sto so wa nie środ ków im mu no -
su pre syj nych w po sta ci cy klo spo ry ny czy
aza tio pry ny u pa cjen tów po prze szcze pie
ner ki. Ist nie ją do nie sie nia o wy stą pie niu

cho ro by po za sto so wa niu prze ciw ciał mo -
no klo nal nych an ty-TNF oraz eta ner cep tu[4].  

Ze wzglę du na to, iż droż dża ki Ma las -
se zia sp. na le żą do fi zjo lo gicz ne go bio fil mu
po kry wa ją ce go skórę zmia ny, czę sto ule ga -
ją re mi sji wraz ze zmniej sze niem się tem -
pe ra tu ry i na wra ca ją w upal ne dni. Nie wąt -
pli wie jest to uciąż li we dla pa cjen tów, gdyż
zmia ny mo gą utrzy my wać się ty go dnia mi,
na wet po mi kro bio lo gicz nej re mi sji cho ro -
by. Do dat ko wo po opa le niu zwięk sza się
kon trast ko lo rów, gdyż do tknię ta cho ro bą
skóra nie opa la się. Osta tecz nie, po wy le -
cze niu skóra po wra ca do fi zjo lo gicz nej pro -
duk cji barw ni ka i kon trast za ni ka. Z te go
po wo du pa cjen tom za le ca się fo to pro tek -
cję. Do 48% osób z łu pie żem pstrym zgła -
sza tak że świąd o zmien nym na si le niu.

W le cze niu łu pie żu pstre go za zwy czaj
wy star cza ją ce są pre pa ra ty miej sco we. Do
opcji te ra peu tycz nych na le żą po chod ne
imi da zo lo we, np. ke to no ka zol w for mie
szam po nu lub pły nu na kła da ne go na kil ka
mi nut w obrę bie zmie nio nej cho ro bo wo
skóry. Sto su je się tak że pre pa ra ty łą czo ne,
dzia ła ją ce wie lo kie run ko wo, nie wy wo łu ją -
ce ty po wych dla po chod nych imi da zo lo -
wych dzia łań nie po żą da nych. Na le żą do
nich siar czek se le nu, octo pi roks lub ich tiol
ja sny. Sub stan cje naj czę ściej wy stę pu ją
w for mie szam po nu lub pły nu do my cia cia -
ła, co po zwa la pa cjen to wi na za sto so wa nie
le ku wy łącz nie w cza sie krót kiej ką pie li.
W cięż kich przy pad kach moż na za sto so -
wać do u st ne le ki prze ciw grzy bi cze.

Okto pi roks (pi rok ton ola mi ny) na le ży
do gru py hy dro ksy pi ry do nów – kla sy środ -
ków prze ciw grzy bi czych nie ma ją cych po -
cho dze nia azo lo we go. Le kiem o podob -
nym dzia ła niu, rów nież, na le żą cym do tej
gru py, jest cy klo pi roks sto so wa ny tak że
w le cze niu grzy bic. Okto pi roks wy ka zu je
miej sco we dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze -
ciw bak te ryj ne oraz prze ciw grzy bi cze,
głów nie w sto sun ku do droż dża ków Ma les -
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se zia. Okto pi roks naj czę ściej wy stę pu je
w for mie szam po nów/pły nów do cia ła
w stę że niu od 0,1% do 1%, stan dar do wo
0,5%, cho ciaż sku tecz ność dzia ła nia le ku
jest udo wo dnio na już dla 0,05%. W ba da -
niach na zwie rzę tach nie wy ka za no ogól no -
u stro jo wych dzia łań nie po żą da nych przy
miej sco wym sto so wa niu okto pi ro ksu
w stę że niu 0,5-1%. Do dat ko wo wy ka za -
no, iż nie wy stę pu je dzia ła nie te ra to gen ne,
mu ta gen ne ani em brio to ksycz ne. Ze
wzglę du na du że bez pie czeń stwo sto so wa -
nia le ku czę sto jest wy ko rzy sty wa ny tak że
w te ra pii pod trzy mu ją cej, za po bie ga ją cej
na wro tom cho ro by.

W ba da niu Ha mi di za deh i wsp. oce nio -
no sku tecz ność za sto so wa nia szam po nu
z okto pi ro ksem o stę że niu 1% w po rów -
na niu do szam po nu z 2% ke to ko na zo lem.
Okto pi roks sto so wa ło 25 osób, na to miast
gru pa uży wa ją ca ke to ko na zol li czy ła 17 pa -
cjen tów. Cho rzy apli ko wa li szam pon
w trak cie ką pie li i zmy wa li po 5 mi nu tach.
Po 3. ty go dniach te ra pii, 64,7% pa cjen tów
z gru py sto su ją cej ke to ko na zol nie pre zen -
to wa ło ob ja wów łu pie żu pstre go, pod czas
gdy w gru pie uży wa ją cej okto pi roks by ło to
44% cho rych. Róż ni ce mię dzy gru pa mi nie
by ły istot ne sta ty stycz nie[5]. W ko lej nym
z ba dań po rów na no sku tecz ność 1% okto -
pi ro ksu sto so wa ne go dwa ra zy dzien nie
przez 14 dni z 1% klo tri ma zolu. Okto -
prioks oka zał się sku tecz niej szy – 77% wo -
bec 45% wy le cze nia po twier dzo ne go ba -
da niem mi kro bio lo gicz nym[6].

W le cze niu łu pie żu zwy kłe go, które go
etio lo gia zwią za na jest tak że z droż dża ka mi
Ma las se zia, po rów na no sku tecz ność szam -
po nów za wie ra ją cych okto piroks z kli mba -
zo lem i in ny mi sub stan cja mi czyn ny mi.
Okto pi roks oka zał się znacz nie sku tecz niej -
szy w po rów na niu do pre pa ra tów ze
związ ka mi cyn ku. Pie rard-Fran chi mont i in.
prze pro wa dzi li ran do mi zo wa ne ba da nie
z podwój nie śle pą próbą w ce lu po rów na -

nia 30 pa cjen tów z łu pie żem przy uży ciu
szam po nu z 2% kwa sem sa li cy lo wym,
0,75% okto pi ro ksem i 0,5% elu bio lem
w po rów na niu z 0,5% szam pon z pro der -
mi ną. Au to rzy za ob ser wo wa li znacz nie
więk szą re duk cję licz by ga tun ków Ma las se -
zia w gru pie sto su ją cej pre pa rat zło żo ny
z okto pi ro ksem, acz kol wiek po pra wa kli -
nicz na by ła obe cna w obu gru pach[8].

Ich tiol ciem ny jest zna nym od po nad
100 lat le kiem sto so wa nym na scho rze nia
der ma to lo gicz ne. Jest ko ja rzo ny z in ten -
syw nym ży wi co wo-na fto wym za pa chem
oraz ciem ną, cze ko la do wą bar wą, co
znacz nie ogra ni cza je go uży cie. Ich tiol
ciem ny zna lazł za sto so wa nie w le cze niu
trą dzi ku, ło jo to ko we go za pa le nia skóry
oraz łu szczy cy. Wśród su row ców ko sme -
tycz nych znaj du je się tak że młod szy brat
ich tio lu ciem ne go – ich tiol ja sny, na zy wa ny
tak że bia łym. Do oczy wi stych za let te go
ostat nie go na le ży nie tyl ko lep sza to le ran cja
wśród pa cjen tów ze wzglę du na ła go dniej -
szy za pach i ja śniej szy ko lor, ale tak że
mniej sze ry zy ko wy wo ły wa nia podraż nień
oraz nie co odmien ne wła ści wo ści. Ich tiol
ja sny cha rak te ry zu je się dzia ła niem prze -
ciw bak te ryj nym oraz po rów ny wal nym
z 0,5% kre mem z hy dro kor ty zo nem dzia -
ła niem prze ciw za pal nym. Kom po nen ta
prze ciw grzy bi cza oraz ogra ni cza ją ca świąd
jest moc niej wy ra żo na w po rów na niu do
ich tio lu ciem ne go. 

Bio rąc po uwa gę do brą to le ran cję oraz
sku tecz ność okto pi ro ksu, a tak że prze ciw -
grzy bi cze oraz prze ciw świą do we dzia ła nie
ich tio lu ja sne go, po łą cze nie tych dwóch
sub stan cji w ko sme ty kach po zwa la na za -
sto so wa nie sku tecz nej i bez piecz nej te ra pii
łu pie żu pstre go, a tak że pra wi dło wą pie lę -
gna cję skóry po in fek cji, kie dy dla pa cjen ta
waż ny jest czas usu nię cia prze bar wio nych
wy kwi tów oraz moż li wość za po bie ga nia
na wro tom. Do stęp ne na ryn ku for mu la cje
są wy god ne do sto so wa nia przez pa cjen ta
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i sprzy ja ją re gu lar ne mu sto so wa niu le ku.
Al ter na ty wy w po sta ci po chod nych azo li
ma ją spo ro wła snych ogra ni czeń oraz dzia -
łań nie po żą da nych, a ich sku tecz ność jest
po rów ny wal na do okto pi ro ksu. 

Pi śmien nic two:

1. Cre spo-Er chi ga V, Flo ren cio VD. Ma las -
se zia ye a sts and pi ty ria sis ver si co lor. Curr
Opin In fect Dis. 2006 Apr;19(2):139-47.

2. Bo rel li D, Ja cobs PH, Na ll L. Ti nea ver si -
co lor: Epi de mio lo gic, cli ni cal, and the ra -
peu tic aspects. J Am Acad Der ma tol.
1991 Aug 1;25(2):300-5. 

3. Gup ta A, Fo ley K. An ti fun gal Tre at ment
for Pi ty ria sis Ver si co lor. J Fun gi.
2015;1(1):13-29. 

4. Mel len L, Val lee J, Feld man S, Fle i scher
A. Tre at ment of pi ty ria sis ver si co lor in
the Uni ted Sta tes. J Der ma to log Tre at.
2004 Jun 12;15(3):189-92. 

5. Na srin Ha mi di za deh, La dan Da st ghe ib,
Sa ra Ranj bar, Fa rhad Han dja ni PJ. Octo -
pi rox 1% sham poo ver sus ke to co na zo le
2% sham poo in the tre at ment of pi ty ria -
sis ver si co lor: A ran do mi zed, con trol led,
do u ble-blind cli ni cal trial. Der ma to lo gy
Co smet 2014. 2014;5(3):117-23. 

6. Cul len, S.; Grost, P.; Ja cob son, C.; Ka nof
N. Tre at ment of ti nea ver si co lor with
a new an ti fun gal agent, cic lo pi rox ola mi -
ne cre am 1%. Clin Ther.
1985;7(5):574-83.

7. Schmidt-Ro se T, Bra ren S, Fölster H,
Hil le mann T, Oltrog ge B, Phi lipp P, et al.
Ef fi ca cy of a pi roc to ne ola mi ne/clim ba zol
sham poo in com pa ri son with a zinc py ri -
thio ne sham poo in sub jects with mo de -
ra te to se ve re dan druff. Int J Co smet Sci.
2011;33(3):276-82. 

8. Piérard-Fran chi mont C, Piérard GE, Vro -
o me V, Lin GC, Ap pa Y. Com pa ra ti ve
An ti-Dan druff Ef fi ca cy be twe en a Tar and
a Non-Tar Sham poo. Der ma to lo gy.
2000;200(2):181-4.

50


	46 OKTOPIROKS_MACKOWSKA
	48 OKTOPIROKS_MACKOWSKA
	49 OKTOPIROKS_MACKOWSKA
	50 OKTOPIROKS_MACKOWSKA

