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Pie lę gna cja skóry ło jo to ko wej jest du żym wy zwa niem dla pa cjen tów.
Ło jo tok jest rów nież to wa rzy szą cym ob ja wem w trą dzi ku po spo li -
tym, trą dzi ku różo wa tym czy ło jo to ko wym za pa le niu skóry.
Nadmier ne wy dzie la nie se bum, wpły wa na roz wój nadmier nej ilo ści
mi kro or ga ni zmów, które są od po wie dzial ne za pa to ge ne zę wie lu
der ma toz.
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Pielęgnacja skóry łojotokowej

Typ skóry w du żym stop niu za le ży od
roz mie szcze nia na jej po wierzch ni gru czo łów
ło jo wych i ich sta nu czyn no ścio we go, czy li
ilo ści wy dzie la ne go se bum (sub stan cji ło jo -
wej). Gru czo ły ło jo we wy stę pu ją prak tycz nie
na ca łej po wierzch ni skóry (oprócz dło ni
i stóp), jed nak naj więk sza ich ilość znaj du je się
w obrę bie twa rzy, klat ki pier sio wej i ple ców.
Wy so ką ak tyw ność gru czo łów ło jo wych ob -
ser wu je się w okre sie doj rze wa nia, co wią że
się z po ja wie niem ob ja wów trą dzi ku po spo li -
te go. Pro blem nadmier ne go wy dzie la nia se -
bum mo że wy stę po wać wła ści wie przez ca łe
ży cie, co pro wa dzi do po sze rze nia ujść gru -
czo łów ło jo wych (tzw. po sze rzo ne po ry), ich
ro go wa ce nia, po wsta wa nia za skór ni ków,
nadmier nej ko lo ni za cji drob no u stro jów
i two rze nia się zmian za pal nych. Pro blem ło -
jo to ku ob ser wo wa ny jest rów nież w prze bie -
gu trą dzi ku różo wa te go. Prze wle kłą der ma -
to zą zwią za ną z nie pra wi dło wym wy dzie la -
niem se bum i zwią za nym z tym sta nem
za pal nym, jest ło jo to ko we za pa le nie skóry.

Za rów no trą dzik po spo li ty, trą dzik
różo wa ty, jak i ło jo to ko we za pa le nie skóry
są der ma to za mi prze wle kły mi, wy ma ga ją -

cy mi, w za leż no ści od na si le nia zmian,
okre ślo ne go le cze nia miej sco we go lub
ogól ne go. Waż nym ele men tem te ra peu -
tycz nym jest rów nież pra wi dło wa pie lę -
gna cja skóry, która uzu peł nia le cze nie, ni -
we lu je skut ki ubocz ne sto so wa nych le ków
i pod trzy mu je uzy ska ną po pra wę sta nu
der ma to lo gicz ne go. Wcze sne pod ję cie te -
ra pii za po bie ga dal sze mu roz wo jo wi cho -
ro by i skra ca czas jej trwa nia.

Trą dzik po spo li ty jest jed ną z naj czę st -
szych cho rób skóry ob ser wo wa nych w ga -
bi ne cie der ma to lo gicz nym. Wy ka za no
zde cy do wa nie lep sze wy ni ki le cze nia,
u pa cjen tów, którzy zo sta li wła ści wie „wy -
e du ko wa ni” przez le ka rza w za kre sie sto -
so wa nia pre pa ra tów der mo ko sme tycz -
nych[1]. Zmia ny w skła dzie li pi do wym skóry
trą dzi ko wej w znacz ny spo sób wpły wa ją na
dys funk cję ba rie ry na skór ko wej[2]. U pa cjen -
tów sto su ją cych le ki miej sco we (m.in. nad tle -
nek ben zo i lu, re ti no i dy), a tak że do u st ną te ra -
pię izo tre ty no i ną, wy ka za no wzrost tran se pi -
der mal nej utra ty wo dy, złu szcza nia na skór ka,
prze su sze nie ślu zówek, więk szą wraż li wość
skóry na pro mie nio wa nie ultra fio le to we.
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Pierw szym eta pem pie lę gna cji skóry jest
wła ści we jej oczy szcza nie. U osób z trą dzi -
kiem po spo li tym, za le ca się sto so wa nie ła -
god nych środ ków my ją cych. Ba da nia nie wy -
ka za ły, że kil ku krot ne my cie w cią gu dnia jest
sku tecz niej sze niż ta sa ma czyn ność po wta -
rza na dwa ra zy dzien nie[3]. Sto so wa nie agre -
syw nych pre pa ra tów my ją cych, wy ko rzy sty -
wa nie szczo te czek, my jek na oko li ce ze
zmia na mi trą dzi ko wy mi pro wa dzi do
podraż nie nia skóry, wtór nych nad ka żeń, co
skut ku je po gor sze niem sta nu der ma to lo -
gicz ne go.

Ko lej nym kro kiem jest pra wi dło we na -
wil że nie skóry. Skóra osób z pro ble mem
nadmier ne go ło jo to ku, jest po dat na na
podraż nie nia, cze go ob ja wem mo że być złu -
szcza nie na skór ka, ru mień. Ob jaw ten czę sto
jest ro zu mia ny ja ko ce cha su cho ści skóry.
Sto so wa nie tłu stych kre mów, ma ści prze -
zna czo nych do skóry su chej, ato po wej, bę -
dzie w tym przy pad ku pro wa dzi ło do two -
rze nia się za skór ni ków. Stąd też waż ne jest
zwróce nie uwa gi na ko niecz ność sto so wa nia
pre pa ra tów na wil ża ją cych, ale nie ko me do -
gen nych.

Waż nym ele men tem le cze nia/pie lę -
gna cji skóry z trą dzi kiem jest fo to pro tek cja.
Mi mo że pro mie nio wa nie ultra fio le to we
(UV) ma dzia ła nie im mu no su pre syj -
ne/prze ciw za pal ne, nie do wie dzio no je go
po zy tyw ne go wpły wu na skórę osób z trą -
dzi kiem po spo li tym[4]. Do dat ko wym prze -
ciw wska za niem do eks po zy cji skóry na UV
jest moż li wość wy wo ła nia re ak cji fo to to -
ksycz nych przy sto so wa niu nie których le -
ków, np. z gru py te tra cy klin. Ry zy ko
podraż nie nia przez UV wy stę pu je rów nież
przy sto so wa niu po chod nych wi ta mi ny
A (miej sco wych i ogól nych) oraz przy sto -
so wa niu nad tlen ku ben zo i lu. Fo to pro tek cja
z wy ko rzy sta niem pre pa ra tów o wy so kim
współ czyn ni ku SPF bę dzie rów nież chro -
nić skórę przed po ja wia niem się prze bar -
wień po za pal nych. 

Wła ści wa pie lę gna cja skóry jest waż nym
ele men tem le cze nia trą dzi ku różo wa te go.
Pa cjen ci po win ni być po in for mo wa ni o je -
go eta pach, spo so bach pra wi dło wej pie lę -
gna cji skóry i czyn ni kach mo gą cych za o -
strzać stan der ma to lo gicz ny.

Skóra osób z trą dzi kiem różo wa tym,
oprócz upo śle dzo nej ba rie ry na skór ko wej,
jest bar dziej po dat na na podraż nie nia. Wią że
się to z płyt ko po ło żo ną siat ką na czyń krwio -
no śnych, co kli nicz nie ob ja wia się ja ko obe -
cność te le an giek ta zji i ru mie nia[5]. 

Oczy szcza nie skóry jest waż nym ele -
men tem ogól nej pie lę gna cji skóry. Środ ki
po wierzch nio wo czyn ne za war te w środ -
kach my ją cych mo gą osła biać funk cję ba -
rie ry na skór ko wej, stąd też u pa cjen tów
z trą dzi kiem różo wa tym, za le ca się ła god -
ne oczy szcza nie skóry, sto so wa nie syn de -
tów, pre pa ra tów nie za wie ra ją cych my dła.
Ma ją one ko rzy st ne pH (5,5-7) i za pew nia -
ją sku tecz ne oczy szcza nie z mniej szym ry -
zy kiem podraż nie nia. Wo da do ką pie li po -
win na być let nia, po nie waż go rą ca bę dzie
pro wa dzi ła do roz sze rze nia na czyń i na si -
le nia ru mie nia na skórze. Nie na le ży sto so -
wać ziar ni stych pre pa ra tów złu szcza ją cych,
czy to ni ków ma tu ją cych z uwa gi na ry zy ko
podraż nie nia.

Rów nież w trą dzi ku różo wa tym na wil ża -
nie skóry sta no wi istot ny ele ment pie lę gna cji
skóry, z uwa gi na zwięk szo ną prze zna skór -
ko wą utra tę wo dy. Pre pa ra ty na wil ża ją ce po -
pra wia ją funk cję ba rie ry ochron nej skóry,
zmniej sza ją wraż li wość skóry oraz po pra wia -
ją to le ran cję sto so wa nych miej sco wo le ków.
Na le ży uni kać środ ków za wie ra ją cych po -
ten cjal ne sub stan cje draż nią ce, ta kie jak:
mocz nik, kwas gli ko lo wy, men tol, kam fo ra.
Der mo ko sme ty ki po win ny być po zba wio ne
kon ser wan tów oraz środ ków za pa cho wych.
Sub stan cje te do dat ko wo mo gą być od po -
wie dzial ne za wy stą pie nie re ak cji kon tak to -
wych, co jest czę ste przy upo śle dzo nej ba -
rie rze na skór ko wej[6].
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Co dzien na ochro na prze ciw sło necz na
jest rów nież waż nym ele men tem le cze nia
trą dzi ku różo wa te go. Eks po zy cja na słoń ce
jest czę stym wy zwa la czem scho rze nia, stąd
też, oprócz oczy wi ście uni ka nia nadmier nej
eks po zy cji na UV, za le ca się sto so wa nie pre -
pa ra tów z wy so kim fil trem (>30 SPF).

W ło jo to ko wym za pa le niu skóry za le ca
się sto so wa nie de li kat nych środ ków my ją -
cych, nie ko me do gen ne go na wil ża nia oraz
fo to pro tek cji, a tak że pre pa ra ty ogra ni cza ją -
ce ko lo ni za cję droż dża ków np. cy klo pi roks,
ke to ko na zol.

Pod su mo wa nie

Każ dy ro dzaj ce ry wy ma ga do pa so wa -
nej pie lę gna cji. Der mo ko sme ty ki za pew -
nia ją pra wi dło we na wil że nie skóry, chro nią
ją przed szko dli wym dzia ła niem UV, spo -
wal nia ją pro ces sta rze nia. Opty mal ne po -
stę po wa nie w der ma to zach zwią za nych
z nadmier nym wy dzie la niem se bum obej -
mu je rów nież pra wi dło wą pie lę gna cję
skóry. Sto so wa nie pre pa ra tów pie lę gna cyj -
nych, po pra wia efek tyw ność le cze nia,
przez co zde cy do wa nie wpły wa na po pra -
wę kom for tu ży cia pa cjen tów.
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