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Skóra owło sio na gło wy sta no wi cha rak te ry stycz ną lo ka li za cję wie lu
prze wle kłych cho rób skóry. Na wet do 80% pa cjen tów z łu szczy cą ma
zmia ny zlo ka li zo wa ne w obrę bie skóry owło sio nej gło wy[1]. Do aler gicz -
nych cho rób owło sio nej skóry gło wy za li cza my: aler gicz ne kon tak to we
za pa le nie owło sio nej skóry gło wy, ato po we za pa le nie skóry gło wy oraz
ło jo to ko we za pa le nie owło sio nej skóry gło wy[2].
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Skuteczność stosowania maślanu
hydrokortyzonu w leczeniu stanów
zapalnych owłosionej skóry głowy

Le cze nie i pie lę gna cja skóry owło sio nej
gło wy sta no wią istot ne wy zwa nie te ra peu -
tycz ne. Więk szość pre pa ra tów miej sco wych
ma tłu ste podło że, które stwa rza trud no ści
z usu nię ciem le ku z po wierzch ni wło sów,
nada je im efekt tłu sto ści oraz je ob cią ża i jest
tym sa mym przy czy ną znacz ne go dys kom -
for tu dla pa cjen tów. Utru dnio na apli ka cja
pre pa ra tów miej sco wych w obrę bie skóry
owło sio nej gło wy spra wia, że pa cjen ci nie
sto su ją się do za le ceń le kar skich i nie uzy sku -
ją po żą da ne go efek tu le cze nia.

Ato po we za pa le nie skóry

Ato po we za pa le nie skóry, zwa ne tak że
wy pry skiem ato po wym czy neu ro der mi tem,

jest prze wle kłą, nie za ka źną cho ro bą za pal ną
skóry o cha rak te rze na wro to wym. Ob ja wy
cho ro by są róż no rod ne i za leż ne od wie ku
pa cjen ta, jed nak pro ble mem cha rak te ry -
stycz nym dla więk szo ści cho rych jest świąd
skóry[3]. Ato po we za pa le nie skóry wią że się
ze znacz nym upo śle dze niem ja ko ści ży cia
oraz istot nym ob cią że niem spo łecz no-eko -
no micz nym. Na si lo ne mu świą do wi to wa rzy -
szy nie kon tro lo wa ne dra pa nie, za bu rze nia
snu, de pre sja, a nie kie dy współ i st nie ją ce
cho ro by ukła do we[4]. Etio pa to ge ne za ato po -
we go za pa le nia skóry jest zło żo na, obej mu je
mię dzy in ny mi: pre dy spo zy cje ge ne tycz ne,
czyn ni ki śro do wi sko we (ta kie jak za nie czy -
szcze nie śro do wi ska, wa run ki spo łecz no-
eko no micz ne), aler ge ny po kar mo we i po -
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wie trz no po chod ne, czyn ni ki psy cho so ma -
tycz ne czy in fek cje. W li te ra tu rze opi sy wa ny
jest wpływ grzy bów droż dża ko po dob nych
z ro dza ju Ma las se zia spp.. Udział Ma las se zia
fur fur i Can di da al bi cans w pa to ge ne zie AZS
(ato po we go za pa le nia skóry) po twier dza po -
pra wa kli nicz na po za sto so wa niu le ków
prze ciw grzy bi czych[5,6]. Istot ne zna cze nie
w etio pa to ge ne zie AZS przy pi sy wa ne jest
tak że ko lo ni za cji Sta phy lo coc cus au reus i eg -
zo to ksy nom gron kow co wym, które dzia ła jąc
ja ko su per an ty ge ny, sty mu lu ją na si lo ną od -
po wiedź im mu no lo gicz ną. Wy prysk ato po -
wy w przy pad kach o cięż kim prze bie gu mo -
że zaj mo wać prak tycz nie wszy st kie oko li ce
cia ła, w tym skórę owło sio ną gło wy. Lo ka li -
za cja ato po we go za pa le nia skóry w obrę bie
skóry owło sio nej gło wy jest ty po wa, zwła -
szcza dla okre su nie mow lę ce go. Wy stę pu ją
wów czas wy kwi ty o cha rak te rze roz dra pa -
nych gru dek z wy ra źny mi prze czo sa mi
i nadżer ka mi lub ognisk złu szcza nia, dojść
mo że tak że do prze rze dze nia wło sów, zwła -
szcza w obrę bie skro ni. W oko li cy kar ku
skóra jest zgru bia ła, z ce cha mi zli sza jo wa ce -
nia. Zmia ny skór ne mo gą zaj mo wać tak że
mał żo wi ny uszne i ota cza ją cą skórę gład ką.
U dzie ci z ce cha mi ato pii li nia wło sów na
czo le by wa ob ni żo na[2,3].

Aler gicz ny wy prysk kon tak to wy 
i wy prysk kon tak to wy z podraż nie nia

Wy prysk kon tak to wy sta no wi naj czę st szą
der ma to zę za wo do wą i jed ną z czę st szych
cho rób skóry. Zmia ny za pal ne mo gą po -
wsta wać pod wpły wem kon tak tu z sub stan -
cja mi aler gi zu ją cy mi (aler gicz ny wy prysk kon -
tak to wy) lub draż nią cy mi (wy prysk kon tak to -
wy z podraż nie nia). Za zmia ny o cha rak te rze
aler gicz ne go wy pry sku kon tak to we go od po -
wie dzial ny jest IV typ aler gii, czy li re ak cja ko -
mór ko wa o cha rak te rze opóźnio nym. Zło -
tym stan dar dem w dia gno sty ce wy pry sku
kon tak to we go są na skór ko we te sty płat ko -

we, które po zwa la ją zróż ni co wać aler gicz ny
i nie a ler gicz ny wy prysk kon tak to wy[7,8]. Zmia -
ny w prze bie gu wy pry sku kon tak to we go
mo gą po ja wić się w każ dej lo ka li za cji, w za -
leż no ści od miej sca kon tak tu z sub stan cją
wy wo łu ją cą. W przy pad ku zmian w oko li cy
skóry owło sio nej gło wy naj czę st szą przy czy -
ną są sub stan cje sto so wa ne w ko sme ty kach
do pie lę gna cji i sty li za cji wło sów oraz spin ki
do wło sów[9]. Do sub stan cji aler gi zu ją co-
draż nią cych wy stę pu ją cych w ko sme ty kach
za li cza my: pa ra fe ny le no dia mi nę (PPD; wy -
stę pu je głów nie w czar nych far bach do wło -
sów), ni kiel (obe cny w róż ne go ro dza ju
ozdo bach, jak spin ki, klam ry, ale tak że w ta -
śmach mo cu ją cych pe ru ki i czep ki pły wac -
kie), lau ry lo siar czan so do wy (wy stę pu je
prak tycz nie w każ dym szam po nie czy że lu
my ją cym), for ma li nę, czy li wod ny roz twór
al de hy du kwa su mrów ko we go (sto so wa ny
w bra zy lij skiej me to dzie pro sto wa nia wło -
sów), pa ra be ny (ma ją ce za za da nie przedłu -
żyć trwa łość ko sme ty ków), CAPD – Co ca mi -
do pro pyl be ta i ne (de ter gent anio no wy bę dą -
cy pod sta wo wym skła dni kiem szam po nów
i pre pa ra tów my ją cych), gli kol pro py le no wy
(słu żą cy ja ko roz pu szczal nik w więk szo ści ko -
sme ty ków), ete rycz ne i syn te tycz ne sub stan -
cje za pa cho we oraz mie szan kę Lar se na
(w skład której wcho dzą m.in.: ab so lut mchu
dę bo we go, al de hyd amy lo cy na mo no wy, al -
de hyd cy na mo no wy, eu ge nol, ge ra niol, hy -
dro ksy cy tro nel lal, izo eu ge nol)[2].

Ło jo to ko we za pa le nie skóry

Ło jo to ko we za pa le nie skóry, zwa ne tak -
że wy pry skiem ło jo to ko wym bądź cho ro bą
Unny, z uwa gi na znacz ną czę stość wy stę po -
wa nia, przez część le ka rzy i pa cjen tów uzna -
wa ne jest nie za cho ro bę, a umiar ko wa ne
od stęp stwo od fi zjo lo gii. Ta prze wle kła i cha -
rak te ry zu ją ca się na wro to wym prze bie giem
jed no st ka uzna wa na jest za cho ro bę z po gra -
ni cza za bu rzeń aler gicz nych. W etio pa to ge -
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ne zie ło jo to ko we go za pa le nia skóry wy mie -
nia się kil ka czyn ni ków, m.in.: nadmier ną ak -
tyw ność gru czo łów ło jo wych, wzmo żo ną
ko lo ni za cję Ma las se zia spp., czyn ni ki im mu -
no lo gicz ne oraz dzia ła nie licz nych czyn ni ków
eg zo gen nych, jak tem pe ra tu ra oto cze nia, za -
nie czy szcze nia śro do wi ska czy stres. Opi su je
się współ wy stę po wa nie cho rób neu ro lo gicz -
nych i psy chia trycz nych z ło jo to ko wym za pa -
le niem skóry. Ubo ga mi mi ka i mniej sza ru -
cho mość mię śni twa rzy u pa cjen tów
z cho ro bą Par kin so na czy de pre sją bądź
u pa cjen tów sto su ją cych le ki psy cho tro po -
we sprzy ja ją gro ma dze niu się ło ju w fał -
dach skóry twa rzy. Zmia ny naj czę ściej lo -
ka li zu ją się w obrę bie skóry owło sio nej gło -
wy, wzdłuż li nii wło sów, w obrę bie brwi,
w fał dach no so wo-war go wych, za usza mi
i w mał żo wi nach usznych. Mo gą tak że zaj -
mo wać bocz ną po wierzch nię szyi, gór ną
i środ ko wą część klat ki pier sio wej, pa chy, pa -
chwi ny i pę pek[10]. Cięż kie ło jo to ko we za pa -
le nie skóry mo że przy po mi nać łu szczy cę
skóry gło wy, jest wów czas okre śla ne ja ko se -
bor rhia sis. Ło jo to ko we za pa le nie skóry gło wy
po cząt ko wo zwy kle ob ja wia się ja ko łu pież
owło sio nej skóry gło wy, na stęp nie po ja wia
się ru mień, otrę bia ste złu szcza nie, stru py,
a na wet roz le głe ły sie nie z in ten syw nym
świą dem skóry gło wy. We fran cu skim ba da -
niu 50% pa cjen tów do tknię tych cho ro bą
skar ży ło się na świąd skóry gło wy[11].

Łu szczy ca

Łu szczy ca jest prze wle kłą, na wro to wą
cho ro bą za pal ną skóry o zło żo nej i nie w peł -
ni wy ja śnio nej etio lo gii. Cho ro ba do ty czy
oko ło 2% po pu la cji do ro słych Eu ro pej czy -
ków i 0,7% dzie ci[1]. Skóra owło sio na gło wy
jest jed ną z naj czę st szych lo ka li za cji, ja kie zaj -
mu je łu szczy ca. Bla szki łu szczy co we wy stę -
pu ją wów czas wzdłuż li nii owło sie nia
i w oko li cy po ty licz nej, zwy kle po ja wia ją się
ja ko pierw sze i utrzy mu ją się przez ca ły

okres trwa nia cho ro by[12]. Kli nicz nie cho ro ba
ob ja wia się obe cno ścią ru mie nio wo-za pal -
nych tar czek oraz wy kwi tów grud ko wych
po kry tych sre brzy sto bia łą łu ską. Na si le nie
zmian moż na okre ślić we dług ska li Pso ria sis
Scalp Se ve ri ty In dex (PS SI), w której pod uwa -
gę bra ny jest sto pień na si le nia ru mie nia, na -
cie ku i łu ski[1].

Le cze nie sta nów za pal nych 
owło sio nej skóry gło wy

W le cze niu zmian za pal nych zlo ka li zo wa -
nych w obrę bie skóry owło sio nej gło wy
w pierw szym rzu cie sto su je się pre pa ra ty
miej sco we. Le ki miej sco we ma ją za za da nie
zła go dze nie ob ja wów kli nicz nych oraz sta nu
za pal ne go. W przy pad ku ło jo to ko we go za -
pa le nia skóry waż ne są tak że zmniej sze nie
na si le nia ło jo to ku oraz eli mi na cja droż dża -
ków z ro dza ju Ma las se zia spp.[13]. Le ka mi,
które znaj du ją za sto so wa nie w le cze niu
wszy st kich wy mie nio nych wy żej cho rób
skóry prze bie ga ją cych z obe cno ścią sta nu za -
pal ne go są gli ko kor ty ko ste ro i dy miej sco we.
Ostre zmia ny za pal ne ustę pu ją zwy kle
w cią gu kil ku dni, w przy pad ku zmian o cha -
rak te rze prze wle kłym, z to wa rzy szą cą li che -
ni fi ka cją, nie zbęd ne jest dłuż sze sto so wa nie
pre pa ra tów. Kor ty ko ste ro i dy miej sco we
(mGKS), bę dą ce syn te tycz ną po chod ną hor -
mo nów ko ry nad ner czy, ma ją dzia ła nie prze -
ciw za pal ne, prze ciw pro li fe ra cyj ne, a tak że
im mu no su pre syj ne. Ze wzglę du na si łę dzia -
ła nia mGKS dzie li my na 4 gru py – jest to kla -
sy fi ka cja eu ro pej ska (naj sil niej sze ste ro i dy
znaj du ją się w gru pie IV, a naj słab sze w gru -
pie I). Wy róż nia my tak że kla sy fi ka cję ame ry -
kań ską (kla sy fi ka cja we dług Sto u gh to na),
w której ste ro i dy podzie lo ne są na 7 grup
(gru pa 1 – naj sil niej dzia ła ją ce ste ro i dy, gru pa
7 – naj sła biej dzia ła ją ce ste ro i dy)[14,15]. Ab -
sorp cja le ków z po wierzch ni skóry za le ży od
wie lu czyn ni ków i jest naj więk sza w przy pad -
ku ma łej gru bo ści war stwy ro go wej, do bre -
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go na wo dnie nia skóry i obe cno ści mie szków
wło so wych. Ostat ni czyn nik ma istot ny
wpływ na od po wie dni do bór le ków sto so -
wa nych w przy pad ku skóry owło sio nej gło -
wy. Gli ko kor ty ko ste ro i dy cha rak te ry zu je
zdol ność gwał tow ne go ha mo wa nia sta nu za -
pal ne go. Po cząt ko wo sto su je się mGKS
moc niej dzia ła ją ce, a na stęp nie wraz z uzy ski -
wa ną po pra wą, za mie nia się je na środ ki
o słab szym dzia ła niu. Waż nym jest, by nie
od sta wiać gwał to wa nie gli ko kor ty ko ste ro i du,
gdyż mo że to spo wo do wać na wrót czy za o -
strze nie zmian. Miej sco we kor ty ko ste ro i dy
gro ma dzą się w war stwie ro go wej na skór ka,
dla te go nie po win ny być sto so wa ne czę ściej
niż 2 ra zy dzien nie[3]. Pod kre śla się ro lę te ra -
pii prze ry wa nej, gdy mGKS sto so wa ne są na
prze mian z sub stan cja mi obo jęt ny mi. Moż li -
we jest tak że we e ken do we sto so wa nie
mGKS, tzn. 2 ra zy w ty go dniu, z utrzy ma -
niem w po zo sta łe dni te ra pii obo jęt nych[2]. 

Do naj czę ściej sto so wa nych miej sco -
wych gli ko kor ty ko ste ro i dów za li cza my obe -
cnie: ma ślan hy dro kor ty zo nu (w po sta ci pły -
nu, emul sji, kre mu i kre mu li pi do we go),
octan hy dro kor ty zo nu (maść, krem), mo me -
ta zon (w po sta ci pły nu, emul sji, roz two ru),
be ta me ta zon (w po sta ci pły nu, że lu) oraz
klo be ta zol (w po sta ci pły nu, pian ki, szam po -
nu)[1]. W wy bo rze miej sco we go gli ko kor ty -
ko ste ro i du na le ży kie ro wać się nie tyl ko
wska za nia mi i na si le niem sta nu za pal ne go,
lecz tak że ry zy kiem wy stą pie nia dzia łań nie -
po żą da nych. Li sta skut ków ubocz nych
mGKS jest dłu ga i za le ży od cza su i si ły dzia -
ła nia le ku. Ogól ne dzia ła nia nie po żą da ne wy -
stę pu ją bar dzo rzad ko i wy ni ka ją z su pre sji
osi nad ner czo wej, która mo że skut ko wać
ze spo łem Cu shin ga, oste o po ro zą, hi po ka lie -
mią, cu krzy cą i za ha mo wa niem wzro stu.
Miej sco we dzia ła nia nie po żą da ne mGKS są
znacz nie czę st sze i wy ni ka ją z ha mo wa nia
syn te zy ko la ge nu, ela sty ny, gli ko za mi no gli ka -
nów, me al no cy tów, a tak że pro li fe ra cji fi bro -
bla stów i ke ra ty no cy tów. Za li cza my do nich:

za nik na skór ka i skóry, trą dzik ste ro i do wy, za -
bu rze nia pig men ta cji, ru mień i te le an giek ta zje,
zwięk sze nie ci śnie nia śród gał ko we go, oko ło u -
st ne za pa le nie skóry i in ne[16]. Ry zy ko wy stą pie -
nia dzia łań nie po żą da nych wzra sta wraz z si łą
dzia ła nia miej sco wych kor ty ko ste ro i dów.

Ma ślan hy dro kor ty zo nu

Hy dro kor ty zon jest za li cza ny do miej sco -
wych kor ty ko ste ro i dów nie flu o ro wa nych
o ni skiej si le dzia ła nia (kla sa I wg kla sy fi ka cji
eu ro pej skiej), na to miast ma ślan hy dro kor ty -
zo nu jest za li cza ny do kla sy II, czy li kor ty ko -
ste ro i dów o śre dniej si le dzia ła nia, ta kich jak
np. mo me ta zon, ace po nian me ty lo pre dni zo -
lo nu czy pre dni kar bat. Ma ślan hy dro kor ty zo -
nu jest miej sco wym gli ko kor ty ko ste ro i dem
wy ka zu ją cym dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze -
ciw a ler gicz ne, prze ciw o brzę ko we i prze ciw -
świą do we. Wśród wska zań do je go sto so wa -
nia wy róż nia my: ostre sta ny za pal ne po cho -
dze nia uczu le nio we go, uką sze nia owa dów,
za nied ba ne zmia ny łu szczy co we i łu szczy cę
skóry owło sio nej, ru mień wie lo po sta cio wy,
li szaj pła ski z na si lo nym świą dem, to czeń ru -
mie nio wa ty ukła do wy, ło jo to ko we za pa le nie
skóry, skór ne od czy ny po le ko we, a na wet
opa rze nia I i II stop nia. Ma ślan hy dro kor ty zo -
nu mo że być sto so wa ny w przy pad ku, gdy
le cze nie sła biej dzia ła ją cy mi mGKS nie przy -
no si re zul ta tów lub ja ko kon ty nu a cja le cze nia
bądź le cze nie pod trzy mu ją ce po do brym re -
zul ta cie sil niej dzia ła ją cych mGKS. Pre pa rat
sto su je my kil ka ra zy na do bę (zwy kle 2 ra zy
dzien nie), a po uzy ska niu po pra wy 2-3 ra zy
w ty go dniu, jed nak nie dłu żej niż 10-14 dni.
Z uwa gi na mno gość pre pa ra tów i podło ży
(płyn, emul sja, krem i krem li pi do wy) lek
moż na sto so wać w zmia nach za pal nych
o cha rak te rze su chym, su cho-są czą cym
i zmia nach są czą cych, co da je moż li wość in -
dy wi du al ne go podej ścia do cho re go. Wśród
dzia łań nie po żą da nych wy ni ka ją cych ze sto -
so wa nia miej sco we go pre pa ra tu wy róż nia
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się głów nie lo kal ne podraż nie nie, roz stę py
skór ne, trą dzik oraz za bu rze nia pig men ta -
cji[17]. Do ewen tu al nych prze ciw wska zań do
sto so wa nia le ku za li cza my nadwraż li wość na
pre pa rat, zmia ny skór ne o etio lo gii bak te ryj -
nej, wi ru so wej, grzy bi czej bądź pa so żyt ni -
czej, trą dzik i zmia ny skór ne wo kół ust,
owrzo dze nia skóry i ra ny. Lek na le ży do ka -
te go rii C, co ozna cza, że w okre sie cią ży
i kar mie nia pier sią po wi nien być sto so wa ny
tyl ko, gdy ist nie ją do te go wy ra źne wska za -
nia. Z uwa gi na śre dnią si łę dzia ła nia pre pa rat
moż na bez piecz nie sto so wać w obrę bie
skóry owło sio nej gło wy, która jest szcze gól -
nie wraż li wa na dzia ła nie kor ty ko ste ro i dów.
Pre fe ro wa ny jest tak że do le cze nia w tym
miej scu ze wzglę du na do stęp ność nie tłu -
stych podło ży jak płyn czy emul sja. Ma ślan
hy dro kor ty zo nu i hy dro kor ty zon ja ko je dy -
ne kor ty ko ste ro i dy mo gą być z po wo dze -
niem i bez piecz nie sto so wa ne tak że u naj -
młod szych pa cjen tów. Hy dro kor ty zon i ma -
ślan hy dro kor ty zo nu ce chu je nie wiel kie
ry zy ko dzia łań nie po żą da nych, jed nak ma ślan
hy dro kor ty zo nu cha rak te ry zu je się więk szą
si łą dzia ła nia[18,19].

Pod su mo wa nie

Skóra owło sio na gło wy jest trud ną do le -
cze nia lo ka li za cją zmian skór nych. Z uwa gi na
obe cność wło sów ogra ni czo ne są moż li wo -
ści apli ka cji i prze ni ka nia le ków do zmie nio nej
cho ro bo wo skóry. Pre pa ra ty w po sta ci kre -
mów i ma ści mo gą da wać efekt „tłu stych
wło sów”, co utru dnia ich usu wa nie, jest
przy czy ną dys kom for tu pa cjen tów i tym sa -
mym nie prze strze ga nia za le ceń te ra peu tycz -
nych. Dla te go tak istot na jest do stęp ność
pre pa ra tów w po sta ci pły nów, roz two rów,
pia nek bądź emul sji. Miej sco we gli ko kor ty ko -
ste ro i dy są pod sta wo wy mi le ka mi sto so wa -
ny mi w le cze niu zmian za pal nych skóry. Po -
wo du ją szyb ką po pra wę kli nicz ną, jed nak
z uwa gi na moż li we dzia ła nia nie po żą da ne

po win ny być sto so wa ne ostroż nie i przez
ogra ni czo ny czas. Ce lem unik nię cia skut ków
ubocz nych miej sco wej kor ty ko ste ro i do te ra pii
na le ży wy bie rać pre pa ra ty o moż li wie jak naj -
mniej szej si le dzia ła nia, ale nadal wy star cza ją cej
sku tecz no ści. Jed nym z ta kich pre pa ra tów jest
ma ślan hy dro kor ty zo nu, który dzię ki obe cno -
ści na ryn ku w po sta ci roz two ru i emul sji mo -
że być z po wo dze niem sto so wa ny w le cze niu
sta nów za pal nych owło sio nej skóry gło wy.
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