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Nu ży ca (de mo de ko za) jest sta nem cho ro bo wym spo wo do wa nym obe -
cno ścią więk szej licz by nu żeń ców ludz kich (łac. De mo dex spp.). Na le ży
pod kre ślić, że nie kie dy sa ma ko lo ni za cja gru czo łów ło jo wych i mie -
szków wło so wych mo że prze bie gać bez o bja wo wo, a ob ja wy są ma ło
spe cy ficz ne. Za pa to lo gię uzna wa na jest obe cność po wy żej 5 osob ni ków
na cen ty me trze kwa dra to wym skóry.
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Nużyca – problem interdyscyplinarny

Do naj czę st szych ob ja wów nu ży cy na le -
żą: za czer wie nie nie, zmia ny grud ko wo-kro -
st ko we, łu szcze nie. Pa cjen tom do ku cza czę -
sto na si lo ny świąd, pie cze nie, a na wet kłu cie
skóry. Zmia ny lo ka li zu ją się na skórze twa -
rzy, a tak że z uwa gi na obe cność gru czo łów
ło jo wych i mie szków wło so wych, w obrę bie
brze gów po wiek i brwi (Ryc.1).

Nu żeń ce to roz to cza (Aca ri) za li cza ne do
gro ma dy pa ję cza ków. Są to nie wiel kie for my
pa so żyt ni cze by tu ją ce na skórze, mie szkach
wło so wych czy ze wnę trz nych war stwach
na skór ka. Nu żeń ce ma ją wy so ką spe cy ficz -
ność ga tun ko wą, dla te go każ dy ga tu nek
zwie rzę cy ma ty po wy dla sie bie ro dzaj nu -
żeń ca. Opi sa ne zo sta ły dwa nu żeń ce spe cy -
ficz ne dla czło wie ka: De mo dex fol li cu lo rum
i De mo dex bre vis. Pa so ży ty odży wia ją się li pi -
da mi i ło jem skór nym, w jed nym mie szku
wło so wym by tu je na wet 25 osob ni ków,
a wraz z wie kiem wzra sta ry zy ko za ka że nia
roz to czem. U dzie ci de mo de ko za wy stę pu je
nie zwy kle rzad ko, je dy nie w sta nach ob ni żo -
nej od por no ści. Nu że niec prze no si się po -
przez bez po śre dni kon takt z oso bą cho rą.
Po ten cjal nym źródłem roz to czy mo gą być
rze czy oso bi ste – przedmio ty oso bi ste oso -

Ryc. 1. Moż li wa lo ka li za cja zmian – skóra
oko lic gło wy, twa rzy i oczu. [źródło: https://
pro dex.pro y ou.pl/#nu zy ca].
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by cho rej, ale tak że nie pra wi dło wo od ka żo -
ne na rzę dzia ko sme tycz ne np. pę se ty uży -
wa ne do przedłu ża nia rzęs.

Wy róż nia my dwa ro dza je de mo de ko zy:
skór na i oczna. De mo de ko za skór na do ty czy
trą dzi ku różo wa te go oraz ło jo to ko we go za -
pa le nia skóry. De mo de ko za jest du żym pro -
ble mem me dycz nym za rów no w der ma to -
lo gii, jak i oku li sty ce, z po wo du nie spe cy ficz -
nych ob ja wów, prze wle kłe go cha rak te ru,
a nie kie dy tak że nie do stęp nej dia gno sty ki.

Okiem der ma to lo ga

Obe cność zwięk szo nej licz by roz to czy
na skórze stwier dza się u osób z ob ni żo nym
po zio mem od por no ści, a zwięk szo na licz ba
roz to czy trak to wa na jest ja ko je den z czyn ni -
ków wy wo łu ją cych lub za o strza ją cych ob ja -
wy trą dzi ku różo wa te go. 

Ba da nia kli nicz ne jed no znacz nie wska zu -
ją na zwięk szo ną licz bę pa so ży tów w skórze
cho rych na trą dzik różo wa ty, w po rów na niu
ze skórą osób zdro wych. Na le ży zwrócić
uwa gę na udział roz to czy De mo dex spp.
w na si la niu lub wy wo ły wa niu ob ja wów oko -
ło u st ne go za pa le nia skóry, ło jo to ko we go za -
pa le nia skóry, a na wet trą dzi ku po spo li te go. 

Trą dzik różo wa ty (łac. ro sa cea) jest po -
wszech ną, prze wle kłą der ma to zą za pal ną obej -
mu ją cą twarz, szcze gól nie jej środ ko wą część.
Wy kwi tem pier wot nym są grud ki i kro st ki na
podło żu ru mie nio wym z te le an giek ta zja mi, co
odróż nia trą dzik różo wa ty od trą dzi ku po spo li -
te go. Zmia ny skór ne w prze bie gu trą dzi ku
różo wa te go prze waż nie zaj mu ją cen tral ną
część twa rzy, po licz ki, czo ło, bro dę i nos.

Wy róż nia my czte ry po sta ci kli nicz ne: 
• ru mie nio wo-te le an giek ta tycz ną,
• kro st ko wo-grud ko wą, 
• prze ro sto wą,
• oczną.

Trą dzik różo wa ty wy stę pu je zwła szcza
u ko biet i ma nie zwy kle nie ko rzy st ny wpływ

na ja kość ży cia pa cjen tów. Sta ty stycz nie czę -
ściej wy stę pu je u ko biet, na to miast u męż -
czyzn ma bar dziej na si lo ny prze bieg. We dług
da nych z pi śmien nic twa trą dzik różo wa ty do -
ty ka czę ściej ko biet niż męż czyzn w pro por -
cji 10:1. Sza cu je się, że na wet do 10% po -
pu la cji cho ru je na trą dzik różo wa ty[1-4].

Na le ży zwrócić szcze gól ną uwa gę na
czyn ni ki bio rą ce udział w nie do koń ca po -
zna nej etio pa to ge ne zie trą dzi ku różo wa te go,
w którym szcze gól nie in fek cja nu żeń cem
mo że wy wo ły wać je go za o strze nie.

Do czyn ni ków etio pa to ge ne tycz nych
na le żą:
• czyn ni ki po kar mo we,
• czyn ni ki psy cho gen ne,
• czyn ni ki at mo sfe rycz ne,
• nie od po wie dnia pie lę gna cja skóry,
• pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne,
• czyn ni ki in dy wi du al ne,
• czyn ni ki ge ne tycz ne,
• podło że na czy nio we,
• czyn ni ki hor mo nal ne,
• in fek cje miej sco we skóry, w tym obe -

cność roz to czy z ro dza ju De mo dex spp.,
• podło że ło jo to ko we.

Dia gno sty ka i le cze nie trą dzi ku różo wa -
te go są trud ne z uwa gi na zmien ny prze bieg
i na si le nie cho ro by oraz bar dzo róż no rod ny
obraz kli nicz ny u pa cjen tów.

Tak sa mo jak ma ło spe cy ficz ne są ob ja wy
trą dzi ku różo wa te go, ło jo to ko we go za pa le -
nia skóry czy za pa le nia oko ło u st ne go, to ta -
kie sa me do le gli wo ści mo że wy wo ły wać za -
ka że nie nu żeń cem. Pa cjen ci naj czę ściej skar -
żą się na: za czer wie nie nie, złu szcza nie,
zmia ny grud ko wo-kro st ko we, świąd i pie -
cze nie, a tak że ob ja wy oczne: uczu cie „pia -
sku w oczach”, su chość, ru mień, świąd i pie -
cze nie brze gów po wiek. 

Naj czę ściej nu żeń ce stwier dza ne są u pa -
cjen tów z po sta cią grud ko wą i grud ko wo-
kro st ko wą trą dzi ku różo wa te go. Roz to cze
wy wo łu je miej sco wy stan za pal ny po przez
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blo ko wa nie ujść mie szków wło so wych, sty -
mu lu jąc tym sa mym roz sze rze nie na czyń
i po wsta nie ru mie nia[5,6].

Na le ży wspo mnieć tak że o bak te riach:
Ba cil lus ole ro nius i Bar to nel la qu in ta na, które
in fe ku jąc nu żeń ca, tak że pro wa dzą do wy -
wo ła nia od po wie dzi za pal nej, co zo sta ło wy -
ka za ne u pa cjen tów z po sta cią ru mie nio wo-
te le an giek ta tycz ną trą dzi ku różo wa te go[7-9].

Z uwa gi na nie zbyt cha rak te ry stycz ną
symp to ma to lo gię de mo de ko zy, tak podob ną
do in nych cho rób za pal nych lo ka li zu ją cych
się na skórze twa rzy, tym bar dziej wy da je się
być ce lo we i ko niecz ne prze pro wa dze nie
dia gno sty ki w kie run ku nu żeń ca. Do stęp ność
ze sta wu dia gno stycz ne go uła twia prze pro -
wa dze nie ba da nia skóry twa rzy, rzęs, brwi
w każ dym ga bi ne cie le kar skim, a na wet ko -
sme tycz nym (Ryc. 2).

Po stę po wa nie

Pod sta wo wą li nią po stę po wa nia za po -
bie ga ją ca za cho ro wa niu jest prze strze ga nie
hi gie ny oso bi stej, nie do ty ka nie twa rzy brud -
ny mi rę ko ma, nie ko rzy sta nie z przedmio tów
oso bi stych in nych osób, dba nie o de zyn fek -
cję i ste ry li za cję przedmio tów oku li stycz nych
i ko sme tycz nych. Sko ro pro fi lak ty ka jest tak
waż na, na le ży tak że pod kre ślić ko niecz ność
od po wie dnie go oczy szcza nia skóry twa rzy

oraz brze gów po wiek od po wie dni mi pre pa -
ra ta mi. Nie zwy kle obie cu ją ce są pre pa ra ty
za wie ra ją ce TTO, czy li ole jek z drze wa her -
ba cia ne go, co zo sta ło po twier dzo ne w ba da -
niach[10]. Ak tu al nie na ryn ku ma my do dys po -
zy cji pły ny oczy szcza ją ce oraz chu stecz ki do
sto so wa nia na skórę twa rzy i oko li ce oczu.
Pro duk ty te za wie ra ją ole jek z drze wa her -
ba cia ne go (TTO) o dzia ła niu prze ciw drob -
no u stro jo wym oraz ole jek z orze chów
ma ka da mia, o dzia ła niu ła go dzą cym, na wil -
ża ją cym, odżyw czym i ochron nym. Dzię ki
po łą cze niu wła ści wo ści asep tycz nych olej -
ku her ba cia ne go i ła go dzą co-ochron nych
olej ku ma ka da mia pre pa ra ty z po wo dze -
niem mo gą być wy ko rzy sta ne w pro fi lak ty -
ce oraz wspo ma ga ją co w te ra pii nu ży cy,
trą dzi ku różo wa te go oraz ło jo to ko we go
za pa le nia skóry. Współ i st nie nie ak tyw nych
skła dni ków w olej ku z drze wa her ba cia ne -
go ta kich jak: ter pi nen-4-ol i 1,8-cy ne ol
wy ka zu ją wła ści wo ści nie tyl ko prze ciw -
roz to czo we, ale tak że prze ciw bak te ryj ne
i prze ciw grzy bi cze. Pre pa ra ty te ce chu je
mi ni mal ne ry zy ko wy stą pie nia dzia łań nie -
po żą da nych, ni ska to ksycz ność oraz ma łe
ry zy ko opor no ści[10].

Okiem oku li sty

Choć zna ne jest po nad 100 ga tun ków
nu żeń ca[11], z punk tu wi dze nia le ka rza oku li -
sty zna cze nie kli nicz ne ma ją dwie for my: D.
fol li cu lo rum i D. bre vis. Uwa ża się, że je dy nie
te dwa ga tun ki za sie dla ją oko li cę oka ludz kie -
go, co wię cej, wy da je się, że czło wiek jest ich
je dy nym ży wi cie lem, a za ka że nie mo że
prze bie gać je dy nie wśród lu dzi[12]. Pierw sza
z wy mie nio nych form nu żeń ca by tu je przede
wszy st kim w oko li cy rzęs, dru ga – mniej sza –
w gru czo łach ło jo wych. 

Nadal nie ja sna po zo sta je ro la nu żeń ca
w pa to ge ne zie scho rzeń oku li stycz nych.
Choć wia do mym jest, że roz to cze to jest
sta łym ele men tem pra wi dło wej flo ry po -

Ryc. 2. Ze staw dia gno stycz ny De mo dex
[źródło: https://pro y ou.pl/ze staw-dia gno stycz -
ny-de mo dex/].
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wiek[13], od lat po stu lu je się zwią zek obe cno -
ści nu żeń ców z wy stę po wa niem sze re gu pa -
to lo gii prze d nie go od cin ka oka: prze d nie go
za pa le nia po wiek, tyl ne go za pa le nia po wiek,
dys funk cji gru czo łów Me i bo ma czy ocznej
po sta ci trą dzi ku różo wa te go[14].

Za pa le nie brze gów po wiek

Tę jed no st kę cho ro bo wą wią zać na le ży
przede wszy st kim z D. fol li cu lo rum (Ryc. 3),
po nie waż roz to cze to by tu je w mie szkach
wło so wych rzęs, gdzie ży wi się ko mór ka mi
na błon ka wy ście ła ją cy mi gru czo ły i skła da ja ja
przy na sa dzie rzę sy. Mi kro u szko dze nia na -
błon ka gru czo ło we go mo gą pro wa dzić do
hi per pla zji i hi per ke ra ty ni za cji, po wo du jąc
nie pra wi dło wy wzrost rzęs. Zło żo ne ja ja po -
łą czo ne ze złu szczo nym i czę ścio wo stra wio -
nym przez roz to cze na błon kiem osa dza ją się
przy na sa dzie rzęs ob ja wia jąc się ja ko tzw. łu -
pież cy lin drycz ny, bę dą cy ob ja wem pa to gno -
mo nicz nym dla tej in fek cji[15]. Uwa ża się, że
to wła śnie ten ma te riał za wie ra ją cy tak że
pro te a zy i li pa zy sta no wi czyn nik draż nią cy,
wy wo łu ją cy do le gli wo ści u pa cjen ta[13].
Podob nie jak w przy pad ku scho rzeń skóry
twa rzy ko ja rzo nych z obe cno ścią nu żeń ca,
po stu lu je się udział bak te rii Ba cil lus ole ro nius,
która by tu je w sa mym roz to czu, w wy wo ły -
wa niu od po wie dzi za pal nej u czło wie ka. Nu -
że niec gi nąc uwal nia an ty ge ny bak te ryj ne

wzma ga jąc stan za pal ny w obrę bie po -
wiek[13]. Po za wspo mnia ną bak te rią in fe ku ją cą
roz to cze uwa ża się, że nie które osob ni ki
mo gą no sić na swo jej po wierzch ni ko lo nie
gron kow ców i pa cior kow ców[13].

Dys funk cja gru czo łów Me i bo ma

Gru czo ły Me i bo ma, zwa ne tak że gru -
czo ła mi tarcz ko wy mi, zlo ka li zo wa ne są
w obrę bie tarcz ki po wie ki w licz bie od 30
w przy pad ku po wie ki dol nej do 50 w przy -
pad ku po wie ki gór nej. Ich uj ścia znaj du ją
się na brze gu po wie ki, za li nią rzęs. Pro du -
ku ją ole i stą wy dzie li nę, po kry wa ją cą film
łzo wy na po wierzch ni oka, która za po bie -
ga przed nadmier nym pa ro wa niem łez.
Nie pra wi dło wa pra ca tych gru czo łów po -
wo du je za tem szyb sze wy sy cha nie po -
wierzch ni oka i wy wo łu je ob ja wy ze spo łu
su che go oka[16].

Po nie waż za rów no de mo de ko za jak
i dys funk cja gru czo łów Me i bo ma (ang. Me i -
bo mian Gland Dys func tion – MGD) wy stę pu -
ją rów nie czę sto w po pu la cji star szych pa -
cjen tów, trud no jed no znacz nie okre ślić
zwią zek tych dwóch sta nów[17]. Li te ra tu ra
wska zu je jed nak na po pra wę sta nu miej sco -
we go po era dy ka cji nu żeń ca[18]. 

W etio pa to ge ne zie MGD po stu lu je się
ro lę D. bre vis ze wzglę du na pre fe ren cję te -
go roz to cza do zaj mo wa nia gru czo łów ło jo -

Ryc. 3. Demodex brevis (A) i demodex folliculorum (B) [źródło: archiwum PROYOU].

A B
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wych i sa mych gru czo łów Me i bo ma, gdzie
ży wi się on skła dni ka mi ło ju. Co wię cej, na si -
le nie MGD ko re lu je z licz bą D. bre vis, a nie
D. Fol li cu lo rum[14]. Roz to cze to mo że po wo -
do wać do le gli wo ści przez me cha nicz ne za -
mknię cie uj ścia gru czo łu. Uwa ża się tak że, że
chi ty no wy eg zo szkie let mo że wy wo ły wać
ziar ni no wą re ak cję zbli żo ną do tej wy wo ły -
wa nej przez draż nią ce cia ło ob ce[12]. Te o ria
ta zda je się znaj do wać po twier dze nie
w związ ku z przy pad ka mi od naj do wa nia nu -
żeń ca w cen trum pod da wa nych ba da niu hi -
sto pa to lo gicz ne mu usu nię tych gra dówek[19].

Za rów no w przy pad ku za pa le nia brze -
gów po wiek, jak i dys funk cji gru czo łów Me i -
bo ma, ob ja wy zgła sza ne przez pa cjen tów
nie ogra ni cza ją się do sa mej po wie ki. Nie pra -
wi dło we funk cjo no wa nie brze gu po wie ki
mo że wy wo ły wać ca łe spek trum ob ja wów
ze spo łu su che go oka: łza wie nie, draż nie nie,
uczu cie cia ła ob ce go, uczu cie su cho ści, prze -
krwie nie spo jówek czy ból. Po za tym czę -
ściej do cho dzi do roz wo ju za pa le nia spo -
jówek czy po ten cjal nie za gra ża ją ce go wi dze -
niu za pa le nia ro gów ki. 

W dia gno sty ce oku li stycz nej in fek cji nu -
żeń cem ba zu je się na ty po wych ob ja wach
podmio to wych zgła sza nych przez pa cjen ta
i cha rak te ry stycz nych ob ja wach przedmio to -
wych ta kich jak łu pież cy lin drycz ny czy nie -
droż nych gru czo łach Me i bo ma[14]. Osta tecz -
ne roz po zna nie moż li we jest po po bra niu
rzę sy i pod da niu jej ba da niu w kie run ku obe -
cno ści roz to cza.

Po stę po wa nie

W le cze niu nu ży cy z oku li stycz ne go
punk tu wi dze nia dą ży się do zmniej sze nia
po pu la cji roz to czy w ce lu zmniej sze nia sta nu
za pal ne go. Nie ste ty, obe cnie brak jest jed no -
li tych stan dar dów le cze nia de mo de ko zy
ocznej opar tych na Evi den ce Ba sed Me di ci ne
(EBM), brak jest tak że sche ma tu te ra peu tycz -
ne go za twier dzo ne go przez FDA. Pro po no -

wa ne przez Pol skie To wa rzy stwo Oku li -
stycz ne me to dy le cze nia to hi gie na brze gów
po wiek prze zna czo ny mi do te go ce lu pro -
duk ta mi me dycz ny mi (pły ny, chu stecz ki), po -
łą czo na z roz grze wa niem i ewen tu al nym
ma sa żem po wiek i cza so we za nie cha nie ma -
ki ja żu oczu oraz wy mia na ko sme ty ków do
oczu i twa rzy. Re ko men da cje wska zu ją tak że
na sku tecz ność olej ku z drze wa her ba cia ne -
go (TTO) lub izo lo wa ne go ter pi nen-4-olu
przez 4-6 ty go dni. Za mien nie re ko men du je
się rów nież sto so wa nie olej ków ete rycz nych
z szał wii hi szpań skiej lub wy cią gu z alo e su,
ale bez po twier dzo nej sku tecz no ści dzia ła nia.
W za a wan so wa nych przy pad kach za le ca się
za sto so wa nie 0,5-2% me tro ni da zo lu w po -
sta ci ma ści ocznej przez 2 mie sią ce. Pro ce -
du ra ta jest jed nak obar czo na ry zy kiem, po -
nie waż przy nie wła ści wej apli ka cji, przy pad -
ko we go kon tak tu ma ści z okiem mo że dojść
do podraż nie nia, sil ne go łza wie nia i pie cze -
nia. We dług za le ceń pro du cen ta na le ży
chro nić oczy i bło ny ślu zo we przed dzia ła -
niem ma ści. Hi sto rycz nie w le cze niu nu ży cy
sto so wa no pre pa ra ty za wie ra ją ce 1-2% tlen -
ku rtę ci, jed nak po zmia nie prze pi sów unij -
nych z dniem 1 lip ca 2018 ro ku wpro wa dzo -
no cał ko wi ty za kaz sto so wa nia rtę ci i po -
chod nych w wy ro bach i pro ce du rach
me dycz nych. War to rów nież za dbać o pra -
wi dło we na wil że nie po wierzch ni oka sto su -
jąc su ple men ta cję w po sta ci sztucz nych łez,
naj le piej bez kon ser wan tów.

Osob ni ki do ro słe nu żeń ca w sprzy ja ją -
cym śro do wi sku prze ży wa ją do 21 dni, a cykl
roz wo jo wy trwa do 4 ty go dni, dla te go le cze -
nie mu si trwać dłu żej i za le ca się po wta rza nie
te ra pii w przy pad ku po zy tyw ne go wy ni ku na
obe cność nu żeń ca po za koń cze niu le cze nia. 

De mo de ko za po zo sta je trud nym pro -
ble mem dia gno stycz nym i te ra peu tycz -
nym. Opie ka nad pa cjen tem po win na
opie rać się na in ter dy scy pli nar nym podej -
ściu uwzglę dnia ją cym oce nę der ma to lo -
gicz ną i oku li stycz ną.
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