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dermatologia

Jed nak je śli przyj rzy my się te mu zja wi sku
bli żej, wi dzi my, że moż na podzie lić łu pież na
su chy, z bar dzo drob ny mi płat ka mi i łu pież
tłu sty, z obe cno ścią gru bych, tłu stych i du -
żych pła tów na skór ka.

W je szcze in nych przy pad kach gru be
i su che łu ski cięż ko jest od kle ić od skóry na
gło wie. Po ich usu nię ciu mo że po ja wić się
krwa wie nie. Tak zda rza się w przy pad ku łu -
szczy cy skóry owło sio nej gło wy.

Łu pież su chy mo że my okre ślić tak że ja -
ko łu pież zwy kły, czy li pi ty ria sis sim pex, zaś
łu pież tłu sty ja ko pi ty ria sis ste a to i des. Wy gląd
obu jest zbli żo ny, ale po cho dze nie i le cze nie
prze bie ga ją odmien nie. Łu pież zwy kły po ja -
wia się po cząt ko wo na skórze nie zmie nio nej
za pal nie. Mo że być zlo ka li zo wa ny na skórze
owło sio nej gło wy i w tej po sta ci jest do sko -
na le roz po zna wa ny przez więk szość lu dzi.
Po wo dem mo że być prze su sze nie skóry
z po wo du nadmier ne go my cia agre syw ny mi

szam po na mi, czę ste i dłu gie ką pie le, ale tak -
że twar da wo da, z du żą ilo ścią jo nów że la za.
Łu pież su chy nie pro wa dzi do wy ły sie nia.
Bar dzo gę ste wło sy sprzy jać mo gą utrzy my -
wa niu się łu sek na gło wie owło sio nej. Zmia -
ny o ana lo gicz nym cha rak te rze mo gą po ja -
wiać się w in nych oko li cach: na skórze
w obrę bie brwi, na po wie kach, na po licz -
kach, a na wet mo gą scho dzić ni żej – na tu -
łów. Ta kie zmia ny ob ser wu je się w przy pad -
kach cho rób zwią za nych z nadmier ną su cho -
ścią skóry. Bar dzo czę sto jest to ato po we za -
pa le nie skóry lub ry bia łu ska, nie do czyn ność
tar czy cy, a cza sem wy su sze nie skóry po ja -
wia ją ce się w prze bie gu le cze nia do u st ne go
re ti no i da mi. 

Pi ty ria sis sim plex to naj ła go dniej sza for ma
łu pie żu. U podło ża tego zja wi ska le ży za bu -
rze nie ba rie ry na skór ko wej. Zdro wa skóra
po sia da róż ne me cha ni zmy po zwa la ją ce na
na tłu szcze nie i na wil że nie jej po wierzch ni.

Łu pież ko ja rzy nam się jed no znacz nie ze zmia na mi na skórze owło sio -
nej gło wy. I ta kie jest też po tocz ne okre śle nie zmian, które wca le nie
są jed no li te w swym po cho dze niu i wy glą dzie. Dla la i ka łu pież to każ -
de złu szcza nie na skórze, a szcze gól nie w obrę bie skóry owło sio nej
gło wy. We dług podręcz ni ka der ma to lo gii łu pie żem na zy wa się ta ki
stan, w którym na stę pu je ob fi te, czę sto drob no pła to we złu szcza nie
na skór ka w obrę bie skóry owło sio nej. Wi dzi my go w po sta ci drob nych
lub nie co więk szych łu sek osa dza ją cych się na wło sach i spa da ją cych
przy wy cze sy wa niu na koł nierz i ra mio na. 
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Z jed nej stro ny zlo ka li zo wa ne głę biej gru -
czo ły ło jo we pro du ku ją łój o spe cjal nym skła -
dzie nada ją cy skórze ela stycz ność, za po bie -
ga ją cy od pa ro wy wa niu wo dy ze skóry i na -
tłu szcza ją cy wło sy. Z dru giej zaś – ke ra ty no -
cy ty war stwy po wierz chow nej na skór ka
pro du ku ją na tu ral ny czyn nik na wil ża ją cy,
tzw. NMF (na tu ral mo i stu ri zing fac tor) oraz
ce ra mi dy, które w in ny spo sób na tłu szcza ją
i za bez pie cza ją na skórek, tak że przed in fek -
cja mi ba kte ryj ny mi i droż dża ko wy mi. Po ce -
nie po ma ga roz pro wa dze niu na tłu szcza ją -
cych skła dni ków na po wierzch ni na skór ka.
Przy du żej licz bie nie ko rzy st nych czyn ni ków
śro do wi sko wych, np. przy czę stym zmy wa -
niu po wierzch ni skóry de ter gen ta mi i szam -
po na mi, przy spad ku wil got no ści ze wnę trz -
nej, przy cen tral nym ogrze wa niu i kli ma ty za -
cji, w okre sie zi my, po wierzch nia skóry bar -
dzo się prze su sza. Nadmier ne uszko dze nie
po wierz chow nych warstw na skór ka i nie na -
dą ża nie z me cha ni zma mi na praw czy mi pro -
wa dzi do złu szcza nia w obrę bie na skór ka
drob nych płat ków su chej skóry. Je śli zo sta nie
prze kro czo ny pe wien próg, a uszko dze nia
bę dą więk sze, po wsta nie po cząt ko wo mniej
na si lo ny, a później bar dziej na si lo ny stan za -
pal ny w obrę bie su chej skóry. Mo gą do łą -
czać się za ka że nia bak te ryj ne w oko li cy mie -
szków wło so wych i two rze nie kro stek. Naj -
czę ściej cho ru ją lu dzie z za bu rze nia mi wy -
twa rza nia tłu szczu na skór ko we go, czy li, jak
już wspo mnia no, np. cho rzy na ato po we za -
pa le nie skóry. Cho ru ją tak że lu dzie star si,
gdy po 65 ro ku ży cia zmniej sza się wy dzie la -
nie ło ju i ma łe dzie ci przed okre sem po kwi -
ta nia, za nim gru czo ły ło jo we podej mą pra cę
w peł nym wy mia rze. Ana lo gicz ne zmia ny
wy ni ka ją ce z za bu rze nia wy twa rza nia ce ra -
mi dów na skór ko wych zlo ka li zo wa ne są czę -
sto ob wo do wo na koń czy nach, czę sto na
dło niach, gdzie na tłu szcza nie jest upo śle dzo -
ne z po wo du bra ku gru czo łów ło jo wych
i po cho dzi tyl ko z ko mórek na skór ka, tzw.
ke ra ty no cy tów. Gru czo ły ło jo we są ści śle

zwią za ne z mie szka mi wło so wy mi i jest ich
naj wię cej tam, gdzie jest naj wię cej wło sów,
a na stro nie we wnę trz nej dło ni, jak wia do -
mo, wło sy nie ro sną. Na dło niach po zo sta je
więc NMF i pot ja ko na wil ża ją cy me cha nizm
obron ny, ale i on by wa upo śle dzo ny, szcze -
gól nie przy nadmier nie czę stym my ciu rąk.
Je że li ca ły pro ces do ty czy skóry tu ło wia,
zmia ny są czę sto owal ne lub obrącz ko wa te. 

Po wra ca jąc do skóry gło wy, pa nu je po -
wszech ne prze ko na nie, że wszy st kie po sta -
cie łu pie żu są wy wo ła ne przez grzy by droż -
dża ko we Pi ty ro spo rum ova le (Ma las se zia fur -
fur). Tym cza sem grzy by te do roz wo ju po -
trze bu ją tłu szczu i na wet w ho dow li wy ma -
ga ją do da wa nia tłu szczu do podło ża ho dow -
la ne go. Źle czu ją się na skórze su chej, acz -
kol wiek nie je ste śmy cał ko wi cie ste ryl ni i za -
wsze na cie le no si my mniej szą lub więk szą
ilość bak te rii i grzy bów droż dża ko wych.
Obe cnie co raz bar dziej zna ne jest po ję cie
mi kro bio mu, czy li su my wszy st kich drob no -
u stro jów za mie szku ją cych ludz kie cia ło
(głów nie je li ta, ale tak że skórę). Ma ją one
wa gę oko ło 1,5 kg i jest ich 10 ra zy wię cej
niż ko mórek cia ła ludz kie go. W sprzy ja ją cych
wa run kach, kie dy za czy na na ra stać ło jo tok,
grzy by nor mal nie obe cne na skórze mo gą
na mna żać się bez kon tro li i po wo do wać
swo i ste za ka że nie skóry. Ta kie przy pad ki
zna ne są przy prze wle kłej an ty bio ty ko te ra pii,
czę sto u pa cjen tów szpi tal nych, gdzie droż -
dża ki te mo gą wy stę po wać w obrę bie tłu -
stych łu sek na twa rzy i na gło wie, i sprzy ja ją
roz wo jo wi ło jo to ko we go za pa le nia skóry
i łu pie żu tłu ste go. Uwa ża się, że droż dża ki
dzia ła ją jak su per an ty ge ny, po bu dza jąc od -
po wiedź im mu no lo gicz ną. Łu pież tłu sty mo -
że roz wi jać się w na stęp stwie łu pie żu zwy -
kłe go. Jest to w isto cie złu szcza nie na skór ka
do ty czą ce oko lic uwa ża nych za ło jo to ko we.
Są to: stre fa T na twa rzy, ryn na ło jo to ko wa
tyl na na ple cach i prze d nia na de kol cie i po -
mię dzy pier sia mi. Żół te łu ski na gło wie
i twa rzy sil nie przy le ga ją do podło ża.



W obrę bie naj więk szych zmian po ja wia ją się
żół te stru py. Wi docz ny jest stan za pal ny
z to wa rzy szą cym swę dze niem, po ja wia ją się
grud ki i kro st ki – wy nik wtór nej in fek cji. Wy -
dra pa nia da lej kom pli ku ją prze bieg scho rze -
nia. Przy prze wle kłej cho ro bie na stę pu je
prze rze dze nie wło sów na gło wie, nie raz
nie od wra cal ne. A za tem ta kie ło jo to ko we
zmia ny w obrę bie skóry owło sio nej gło wy
mo gą pro wa dzić do wy ły sie nia. Zmia ny na
twa rzy zlo ka li zo wa ne są tak że głów nie
w oko li cach ło jo to ko wych, w fał dach no so -
wo-war go wych, na czo le, w brwiach. Co
wię cej, u męż czyzn zmia ny wy stę pu ją czę -
sto na klat ce pier sio wej, w ryn nie ło jo to ko -
wej prze d niej. Po nie waż w tych przy pad -
kach czę sto ma my do czy nie nia z za ka że -
niem droż dża ko wym, sto su je się po moc ni -
czo pre pa ra ty prze ciw grzy bicze w po sta ci
kre mów i szam po nów, a nie kie dy na wet le -
ków do u st nych. Pre pa ra ty ze wnę trz ne ma ją
pe wien po ten cjał prze ciw za pal ny po rów ny -
wal ny z efek tem 1% hy dro kor ty zo nu. Łu -
pież su chy i tłu sty mo gą prze pla tać się na -
wza jem w róż nych sta diach cho ro by, a pa -
cjen ci do strze ga ją, że szam po ny prze ciw łu -
pie żo we, za wie ra ją ce prze cież ak tyw ne le ki,
prze sta ją po ma gać, cho ciaż kie dyś po ma ga -
ły. Ta je mni ca tkwi we wła ści wej kwa li fi ka cji
scho rze nia, okre śle niu je go ak tu al ne go eta -
pu, a po tem w od po wie dnim do bo rze pre -
pa ra tu miej sco we go, w tym szam po nu. Każ -
dy szam pon jest de ter gen tem i na pew nym
eta pie cho ro by za miast le czyć, prze wa ża je -
go dzia ła nie draż nią ce skórę, szcze gól nie
przy nadmier nej apli ka cji. Błęd ne ko ło za -
my ka się. Z po wo du łu pie żu tłu ste go sto su -
je my lecz ni czy szam pon, który prze sta je po -
ma gać, więc sto su je my go co raz czę ściej,
a kie dy za czy na szko dzić (co przy pi su je my
nadal droż dża kom), my je my gło wę je szcze
czę ściej, aż w efek cie po wsta je tak du ży stan
za pal ny na gło wie, że ko niecz na jest wi zy ta
u spe cja li sty. Przy pra wi dło wym le cze niu
do brze zdia gno zo wa ne go scho rze nia nie

po win no być aż ta kich pro ble mów. Ke to ko -
na zol lub cy klo pi ro kso la mi nę w szam po nie
na le ży sto so wać co kil ka dni, włosy myć in -
nym, sła bym lub roz cień czo nym szam po -
nem. Ta kie jest za le ca ne ich uży cie. Nie na -
le ży sto so wać szam po nów lecz ni czych zbyt
czę sto. Jak każ dy de ter gent mo gą one wy su -
szyć nadmier nie gło wę i pro wo ko wać łu pież
su chy i stan za pal ny skóry. W uza sa dnio nych
przy pad kach na le ży zre zy gno wać z szam po -
nów i my deł płyn nych w ogóle, a sta rać się
myć gło wę my dłem w ko st ce. Na le ży dbać
o nie prze su sza nie skóry gło wy, co za le ży od
pra wi dło we go do bo ru ko sme ty ków do
wło sów. U fry zje ra moż na po pro sić o umy -
cie gło wy bez sto so wa nia bar dzo sil nych de -
ter gen tów. Ist nie ją obe cnie pre pa ra ty do na -
wil ża nia su chej skóry gło wy.

Je że li na skórze owło sio nej gło wy po ja -
wia ją się ogni ska do brze ogra ni czo ne, czer -
wo ne, gru be i po kry te łu ską, moż na podej -
rze wać łu szczy cę. Odróż nie nie po ron nej łu -
szczy cy i ło jo to ko we go za pa le nia skóry jest
cza sem bar dzo trud ne al bo wręcz nie moż li -
we. Na wet bio psja skóry czę sto nie jest roz -
strzy ga ją ca. Hi sto pa to log wi dzi za rów no ce -
chy cho ro by aler gicz nej, jak i łu szczy cy.
W ty po wej łu szczy cy czę sto ogni ska umiej -
sco wio ne są na gra ni cy skóry owło sio nej
i gład kiej. Na war stwie nie trud no od dzie la ją -
cych się łu sek jest ogrom ne. Po roz mo wie
z pa cjen tem czę sto oka zu je się, że podob ne
zmia ny wy stę pu ją ro dzin nie. Nie rzad ko też
w in nych ty po wych miej scach, jak na pa -
znok ciach, na łok ciach, ko la nach ob ser wu je
się bar dziej lub mniej ty po we zmia ny łu -
szczy co we. Choć pa cjen ci do ma ga ją się po -
sta wie nia jed no znacz nej dia gno zy, nie za -
wsze jest to ko niecz ne. Le cze nie jest podob -
ne za rów no w ło jo to ko wym za pa le niu
skóry, jak i w ma ło na si lo nej łu szczy cy,
z prze su nię ciem punk tu cięż ko ści le cze nia
w kie run ku sto so wa nia miej sco wych ste ry -
dów w łu szczy cy (prze ciw za pal ne i prze ciw -
pro li fe ra cyj ne dzia ła nie le ków) lub pre pa ra -
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tów prze ciw droż dża ko wych w ło jo to ko -
wym za pa le niu skóry. 

Na ko niec trze ba po wie dzieć, że choć
za zwy czaj łu pież roz po zna je my na gło wie,
der ma to lo dzy zna ją je szcze in ne odmia ny łu -
pie żu, choć są to zu peł nie in ne cho ro by. Są
to łu pież bia ły, łu pież czer wo ny mie szko wy,
łu pież różo wy Gi ber ta, łu pież ru mie nio wy
i łu pież pstry. Ma ją one in ną lo ka li za cję i ob -
ja wy, a na zwy są dla la i ka my lą ce.

Łu pież bia ły po ja wia się w ato po wym za -
pa le niu skóry. Prze ja wia się w po sta ci odbar -
wio nych, roz my tych ognisk w miej scach
uprze dnio za ję tych zmia na mi wy pry sko wy -
mi. Czę sto są to po licz ki, ra mio na, prze gu by
łok cio we i pod ko la no we. Bar dziej wi docz ne
odbar wie nie po wsta je po opa le niu się,
a skóra w cho rych re jo nach nadal no si śla dy
sta nu wy pry sko we go. 

Łu pież czer wo ny mie szko wy jest cał ko -
wi cie in ną cho ro bą o pew nym podo bień -
stwie do łu szczy cy. Cho ro ba ma kil ka
odmian. Czę sto wy stę pu je ja ko ery tro der -
mia (za ję cie ca łej skóry) z za cho wa ny mi frag -

men ta mi zdro wej skóry. Cza sem jest dzie -
dzicz na, a cza sem ob ser wu je się ją w przy -
pad ku za ka że nia HIV.

Łu pież różo wy Gi ber ta to prze mi ja ją ca
cho ro ba wy wo ła na praw do po dob nie za ka -
że niem wi ru sem HSV7. Na ca łym cie le po -
ja wia ją się owal ne czer wo ne ogni ska ze złu -
szcza niem w środ ku. Ta ki wy siew po prze -
dzo ny jest po je dyn czym więk szym ogni -
skiem – bla szką ma cie rzy stą.

Łu pież ru mie nio wy zaś wy stę pu je w fał -
dach skóry, w pa chwi nach i po mię dzy pal ca -
mi stóp, i wy wo ła ny jest za ka że niem ma czu -
gow ca mi. Da ją one czer wo ne świe ce nie
w lam pie Wo o da (UV).

Po zo sta je je szcze łu pież pstry, cho ro ba
droż dża ko wa. Ob ja wia się naj pierw bru nat -
ny mi owal ny mi, ma ły mi plam ka mi na cie le,
które po opa le niu się po zo sta wia ją bia łe
odbar wie nia.

Dla te go sa mo okre śle nie łu pież dla der -
ma to lo ga i dla pa cjen ta mo że ozna czać zu -
peł nie in ną cho ro bę, a za tem wy ma ga za -
wsze do pre cy zo wa nia.
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