
Łu pież i ło jo to ko we za pa le nie skóry to czę sto wy stę pu ją ce cho ro by der -
ma to lo gicz ne, które nie kie dy sta no wią du ży pro blem te ra peu tycz ny.
No we od kry cia wska zu ją ce na zło żo ne za leż no ści mię dzy ło jo to kiem,
skła dem mi kro bio mu skóry, zwięk szo ną ko lo ni za cją grzy ba mi z ro dza -
ju Ma las se zia (daw niej Pi ty ro spo rum) oraz zmo dy fi ko wa ną re ak tyw no -
ścią tka nek go spo da rza po sze rza ją wie dzę o tym scho rze niu. W związ -
ku z wie lo czyn ni ko wą pa to ge ne zą, zróż ni co wa nym obra zem kli nicz -
nym, szcze gól ny mi ogra ni cze nia mi do ty czą cy mi form sto so wa nych le -
ków zwią za ny mi z wie kiem pa cjen tów i lo ka li za cją zmian cią gle pro wa -
dzo ne są pra ce nad do sko na le niem form i stra te gii te ra peu tycz nych.

Grzy by ro dza ju Ma las se zia ja ko 
ele ment pa to ge ne tycz ny łu pie żu
zwy kłe go i ło jo to ko we go za ple nia
skóry

Grzy by z ro dza ju Ma las se zia za li cza się do
opor tu ni stycz nych pa to ge nów, które mo gą
mieć zna cze nie cho ro bo twór cze dla lu dzi
i zwie rząt. Na dro dze ba dań bio lo gii mo le ku -
lar nej do tej po ry uda ło się zi den ty fi ko wać 
14 ga tun ków tych grzy bów, w tym 13 li pi do -
za leż nych czy li li po fil nych (M. fur fur, M. ob tu sa,
M. glo bo sa, M. der ma tis, M. sym po dia lis, M.
slo of fiae, M. re stric ta, M. na na, M. equ i na, M.
ja po ni ca, M. ya ma to en sis, M. ca prae, M. cu ni -

cu li) oraz je den ga tu nek li pi do nie za leż ny M.
pa chy der ma tis, który jest szcze pem zo o fil nym,
nie na le żą cym do pra wi dło we go mi kro bio mu
skóry ludz kiej. Wszy st kie po zna ne ga tun ki Ma -
las se zia po za M. pa chy der ma tis są li pi do za leż -
ne, tj. wy ma ga ją ze wnę trz nych źródeł sub -
stan cji tłu szczo wych do wzro stu. Brak umie jęt -
no ści syn te ty zo wa nia wła snych kwa sów tłu -
szczo wych przez Ma las se zia sp. i ko niecz ność
wy ko rzy sty wa nia ze wnę trz nych źródeł li pi -
dów wią żą się z wy twa rza niem przez te orga -
ni zmy en zy mów hy dro li tycz nych, w tym li paz
oraz fo sfo li paz. Zdol ność do ak tyw no ści li po li -
tycz nej oma wia nych grzy bów wy da je się być
jed nym z waż niej szych czyn ni ków pro wa dzą -
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cych do ło jo to ko we go za pa le nia skóry. Wy -
twa rza ne na dro dze hy dro li zy trój gli ce ry dów
wol ne kwa sy tłu szczo we sta no wią istot ny
czyn nik draż nią cy wy zwa la ją cy re ak cję za pal ną
skóry[1]. Do dat ko wa ak ty wa cja ka ska dy kwa su
ara chi do no we go sta no wi ko lej ny me cha nizm
uszka dza ją cy tkan ki go spo da rza.

Grzy by ro dza ju Ma las se zia mo gą być
izo lo wa ne z ca łej po wierzch ni ludz kiej skóry,
jed nak naj czę ściej wy kry wa się je u osób bę -
dą cych w wie ku po po kwi ta nio wym w oko li -
cach bo ga tych w gru czo ły ło jo we, jak oko li ca
mo st ko wa, oko li ca kar ku i gór nej część i ple -
ców, skóry owło sio na gło wy, twarz oraz
oko li ce uszu. Naj więk szy sto pień ko lo ni za cji
grzy bem Ma las se zia spo ty ka ny jest u mło -
dych do ro słych, z wie kiem ob ser wu je się jej
re duk cję, co naj pew niej ma zwią zek ze
zmniej sze niem po zio mu li pi dów w po wierz -
chow nych war stwach skóry (zja wi sko nie
do ty czy osób z ło jo to kiem zwią za nym z de -
ge ne ra cyj ny mi scho rze nia mi neu ro lo gicz ny -
mi wie ku star sze go jak cho ro ba Par kin so na).

Da ne do ty czą ce ko lo ni za cji skóry przez
grzy by Ma las se zia u dzie ci są roz bież ne. Ba da -
nie gru py zdro wych dzie ci w przedzia le wie -
ko wym 2 m.ż. – 14 r.ż., prze pro wa dzo ne
przez Abra ha ma i wsp. w 1987 r., nie wy ka za -
ło ko lo ni za cji skóry przez oma wia ny drob no u -
strój. W później prze pro wa dzo nych ba da niach
do no szo no o czę sto tli wo ści wy stę po wa nia
grzy bów Ma las se zia na wet u 98% ba da nych
dzie ci[2-4]. Szcze py Ma las se zia by ły izo lo wa ne
ze skóry 34-100% ho spi ta li zo wa nych no wo -
rod ków. Ko lo ni za cji sprzy ja ły wcze śniac two,
ni ska ma sa uro dze nio wa, dłu gi okres ho spi ta li -
za cji, a tak że ży wie nie po za je li to we[5,6]. Czę -
stość ko lo ni za cji skóry przez Ma las se zia sp.
u zdro wych dzie ci wzra sta wraz z wie kiem. 

Wy stę po wa nie po szcze gól nych ga tun ków
grzy bów z ro dza ju Ma las se zia za le ży od lo ka -
li za cji. Z oko li cy mię dzy ło pat ko wej obe cnie
izo lu je się głów nie ga tun ki M. glo bo sa i M. sym -
po dia lis, ze skóry klat ki pier sio wej – M. sym po -
dia lis oraz M. re stric ta, M. glo bo sa. Ze skóry

owło sio nej gło wy: M. glo bo sa, M. sym po dia lis,
M. re stric ta oraz M. slo of fiae i M. fur fur, zaś ze
skóry twa rzy M. glo bo sa, M. sym po dia lis i M.
fur fur. Oka zjo nal nie na skórze ludz kiej, tak że
u osób zdro wych, znaj du je się zo o fil ne grzy by
z ga tun ku M. pa chy der ma tis, nie uzna je się ich
jed nak za skła dnik mi kro bio mu ludz kiej
skóry[7,8]. Wy stę pu ją one ty po wo u pta ków
i ssa ków, czę sto u zwie rząt do mo wych.

Cho ro bo twór czość grzy bów ro dza ju
Ma las se zia

To, w ja kich wa run kach grzy by z ro dza ju
Ma las se zia mo gą mieć cha rak ter pa to gen ny
jest przedmio tem ba dań od wie lu lat. War to
pod kre ślić, że nie uda ło się jed no znacz nie
po wią zać po szcze gól nych ga tun ków grzy -
bów ro dza ju Ma las se zia z po szcze gól ny mi
jed no st ka mi der ma to lo gicz ny mi. W przy pad -
ku ta kich scho rzeń jak łu pież pstry czy za pa -
le nie mie szków wło so wych wy wo ła nych
przez Ma las se zia, wzrost grzy ba jest bez po -
śre dnią przy czy ną wy stę po wa nia ob ja wów
cho ro by. Jed nak ist nie ją jed no st ki cho ro bo -
we, w których obe cność oma wia ne go pa to -
ge nu mo że zwięk szać stan za pal ny po wsta ły
w in nym me cha ni zmie, jak w ato po wym za -
pa le niu skóry czy w łu szczy cy.  Ło jo to ko we
za pa le nie skóry za li cza ne jest przez jed nych
au to rów do pierw szej, przez in nych – do
dru giej pod gru py cho rób[9].

Na le ży pa mię tać, że w szcze gól nych
przy pad kach grzy by z ro dza ju Ma las se zia
mo gą być przy czy ną za ka żeń ogól no u stro jo -
wych. Sprzy ja te mu im mu no su pre sja bądź
ko in cy den cja ta kich czyn ni ków jak wcze śniac -
two i pro wa dze nie ży wie nia po za je li to we go.

Łu pież zwy kły i ło jo to ko we 
za pa le nie skóry
(ang. se bor rho e ic der ma ti tis, SD)

Łu pież i ło jo to ko we za pa le nie skóry są
czę sto spo ty ka ny mi der ma to za mi. 
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We dług róż nych prac oce nia się, że SD
do ty czy od 1 do na wet 10% po pu la cji ogól nej,
ze szczy tem za cho ro wać wśród osób mło -
dych[10]. Cho ro bę tę czę ściej stwier dza się
u osób z nie do bo ra mi im mu no lo gicz ny mi,
szcze gól nie w prze bie gu AIDS (30-42% pa -
cjen tów)[10-12]. Czę stość wy stę po wa nia łu pie żu
wy da je się być je szcze więk sza i się gać ok. 5-
10% po pu la cji. Ist nie je sze reg kon tro wer sji
do ty czą cych związ ku tych dwóch jed no stek
cho ro bo wych. Część au to rów uwa ża, że łu -
pież jest ła god ną odmia ną ło jo to ko we go za pa -
le nia skóry gło wy, in ni zaś trak tu ją te scho rze -
nia ja ko dwie odręb ne jed no st ki cho ro bo we. 

Łu pież zwy kły cha rak te ry zu je się wy stę -
po wa niem w obrę bie skóry owło sio nej gło wy
ob fi te go, drob no pła to we go złu szcza nia na -
skór ka skóry owło sio nej. Więk szość kli ni cy -
stów wy róż nia dwie odmia ny – łu pież zwy kły,
na zy wa ny tak że su chym oraz łu pież tłu sty.

W łu pie żu zwy kłym naj bar dziej cha rak te -
ry stycz nym ob ja wem są drob ne ja sne bia ła -
we łu ski, które mo gą być ła two od dzie lo ne
od podło ża. Za zwy czaj nie stwier dza się sta -
nu za pal ne go skóry. 

W łu pie żu tłu stym na to miast stwier dza
się czę sto na war stwio nych żół ta wych łu sek
o „tłu stym” wy glą dzie. Zmia nom tym to wa -
rzy szy czę sto świąd, w na si lo nych przy pad -
kach pa cjen ci zgła sza ją wy pa da nie wło sów. 

Cha rak te ry stycz ne dla SD zmia ny ru mie -
nio wo-złu szcza ją ce wy stę pu ją naj czę ściej na
owło sio nej skórze gło wy, a tak że w fał dach
no so wo-war go wych, w obrę bie brwi, nie kie -
dy zaj mu ją tak że oko li ce uszu, kark, skórę klat -
ki pier sio wej i oko li cę mię dzy ło pat ko wą.
U pa cjen tów z nie do bo ra mi im mu no lo gicz ny -
mi, szcze gól nie w prze bie gu za ka że nia wi ru -
sem HIV, mo że do cho dzić do za ję cia znacz -
nych ob sza rów skóry, a zmia ny mo gą być na -
si lo ne i mo że to wa rzy szyć im istot ny świąd.

U osób pre dy spo no wa nych za rów no łu -
pież, jak i SD ma ją prze wle kły lub na wro to -
wy prze bieg z okre so wy mi za o strze nia mi,
głów nie w po rze je sien nej i zi mo wej, u czę -

ści osób łu pież zwy kły wy da je się prze bie gać
bez okre sów re mi sji.

Udział grzy bów Ma las se zia w pa to fi zjo -
lo gii obu jed no stek cho ro bo wych od wie lu
lat sta no wi przedmiot ba dań. Od bli sko 40
lat zna na jest ko re la cja mię dzy zwięk szo ną
ko lo ni za cję skóry przez Ma las se zia u osób
z SD w po rów na niu z oso ba mi zdro wy mi[13],
zna na jest tak że za leż ność mię dzy stop niem
ko lo ni za cji i na si le niem zmian cho ro bo wych,
jak rów nież ustę po wa nie ob ja wów cho ro by
po le cze niu pre pa ra ta mi prze ciw grzy bi czy -
mi. Obe cnie szcze gól ną uwa gę zwra ca się na
nie pra wi dło wą, nadmier ną od po wiedź im -
mu no lo gicz ną skóry na obe cność pa to ge nu. 

Wy ni ki ba dań do ty czą cych do mi na cji po -
szcze gól nych ga tun ków róż nią się w za leż no -
ści od miej sca pro wa dze nia ba dań. W po pu -
la cji eu ro pej skiej u osób z ob ja wa mi DS do -
mi no wa ły M. glo bo sa i M. re stric ta, w kra jach
da le ko wscho dnich czę ściej izo lo wa no M.
sym po dia lis, M. ob tu sa i M. slo of fiae, zaś
w Ame ry ce Po łu dnio wej – M. glo bo sa, 
M. fur fur, M. sym po dia lis, M. re stric ta[14-16].

Miej sce ke to ko na zo lu w le cze niu 
łu pie żu i ło jo to ko we go za pa le nia
skóry gło wy

Od wie lu lat do kla sycz nych le ków sto so -
wa nych w le cze niu łu pie żu i SD za li cza się le -
ki dzia ła ją ce przy czy no wo (głów nie le ki prze -
ciw grzy bi cze oraz gli ko kor ty ko ste ro i dy do
sto so wa nia miej sco we go) oraz le ki dzia ła ją ce
ob ja wo wo (w tym le ki ogra ni cza ją ce ło jo tok
i złu szcza ją ce). W te ra pii SD pew ne miej sce
znaj du ją tak że in hi bi to ry kal cy neu ry ny, me -
tro ni da zol i in ne, jak pep ty dy an ty drob no u -
stro jo we (ang. an ti mi cro bial pep ti des, AMPs)
np. ka te li cy dy ny.

Miej sco we środ ki prze ciw grzy bi cze oraz
miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy ge ne ral nie
sta no wią le ki pierw sze go rzu tu w te ra pii łu -
pie żu i SD. Nie kie dy sto su je się je w le cze niu
sko ja rzo nym[17-19]. 
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Ze wnę trz ne le ki prze ciw grzy bi cze szcze -
gól nie z gru py azo li są sto so wa ne z uwa gi na
swo je dwu kie run ko we dzia ła nie: za rów no
zmniej sza ją pro li fe ra cję grzy bów Ma las se zia,
jak rów nież wy wo ły wa ną przez nie re ak cję za -
pal ną skóry[20]. Ze wnę trz ne le ki prze ciw grzy bi -
cze mo gą być bez piecz nie sto so wa ne na
wszy st kich ob sza rach skóry, na wet na cien kiej,
wraż li wej skórze. Są tak że do brze to le ro wa ne
przez dzie ci. Szcze gól nie azo le znaj du ją za sto -
so wa nie w te ra pii łą czo nej z gli ko kor ty ko ste ro -
i da mi, co za pew nia po łą cze nie dzia ła nie re du -
ku ją ce po pu la cję grzy bów, jak rów nież sil ne
dzia ła nie prze ciw za pal ne, co jest szcze gól nie
istot ne w przy pad kach na si lo nych zmian skór -
nych, prze bie ga ją cych z wy ra źnym sta nem za -
pal nym i do le gli wo ścia mi su biek tyw ny mi.

Naj więk szą gru pą pre pa ra tów prze ciw -
grzy bi czych są obe cnie le ki azo lo we. Wy ka -
zu ją one dzia ła nie grzy bo sta tycz ne lub grzy -
bo bój cze. W le cze niu za ka żeń wy wo ła nych
przez grzy by z ro dza ju Ma las se zia naj czę -
ściej wy ko rzy stu je się po chod ne imi da zo lo -
we (ke to ko na zol, mi ko na zol, bi fo na zol,
eko na zol, klo tri ma zol), tria zo le (itra ko na zol,
eu ko na zol), a spo za gru py azo li – tak że cy -
klo pi ro kso la mi nę.

Głów ny me cha nizm dzia ła nia azo li po le -
ga na wią za niu z ukła dem cy to chro mu P-450
oraz blo ko wa niu syn te zy er go ste ro lu, który
jest nie zbęd ny do bu do wy ścia ny ko mór ko -
wej grzy ba. Odby wa się to na po zio mie ha -
mo wa nie hy dro ksy la cji oraz de me ty la cji wę -
gla C14 w czą stecz ce la no ste ro lu, który sta -
no wi pre kur sor er go ste ro lu. Efek tem ta kie go
dzia ła nia jest uszko dze nie bło ny ko mór ko -
wej grzy ba. Azo le są obe cnie sze ro ko sto so -
wa ne w le cze niu za rów no grzy bic po wierz -
chow nych, jak i sy ste mo wych.

Ke to ko na zol od lat zaj mu je waż ne miej -
sce wśród pre pa ra tów prze ciw grzy bi czych
sku tecz nych w le cze niu łu pie żu i ło jo to ko we -
go za pa le nia skóry gło wy. Ge ne ral nie pre pa -
ra ty ce chu je do bra to le ran cja i wy so ka sku -
tecz ność. W ba da niach in vi tro wy ka za no, że

wśród le ków prze ciw grzy bi czych ke to ko na zol
i itra ko na zol ce chu je naj więk sza sku tecz ność
ha mo wa nia wzro stu grzy bów Ma las se zia[21].
Ke to ko na zol jest uzna wa ny dla wie lu za ka żeń
skóry wy wo ły wa nych przez Ma las se zia za
miej sco wy lek z wy bo ru za rów no w Eu ro pie,
jak i na kon ty nen cie ame ry kań skim[22,23].

W pra cy Oko no na i wsp. do ko na no
prze glą du 51 prac pu bli ku ją cych ba da nia
z udzia łem łącz nie 9052 pa cjen tów z SD,
u których sto so wa no miej sco we le ki prze -
ciw grzy bi cze[24]. Oce nio no 12 ba dań z ke to -
ko na zo lem: le cze nie tym pre pa ra tem da wa -
ło podob ny pro cent re mi sji SD, co te ra pia
miej sco wy mi gli ko kor ty ko ste ro i da mi, jed nak
wy stę po wa nie dzia łań nie po żą da nych by ło
o 44% rzad sze. W ba da niu po rów nu ja cym
sku tecz ność ke to ko na zo lu z cy klo pi ro ksem
mie rzo ną utrzy my wa niem re mi sji otrzy ma -
no zbli żo ne wy ni ki dla obu sub stan cji.

Ke to ko na zol pod po sta cią 2% szam po nu
oka zu je się sta no wić do bry śro dek w pro fi -
lak ty ce na wro tów łu pie żu i SD oraz ja ko śro -
dek pod trzy mu ją cy po pra wę kli nicz ną (przy
sto so wa niu je den raz w ty go dniu)[25]. Jed nak
w przy pad ku na si lo ne go sta nu za pal ne go
war to ścio wym do dat kiem do te ra pii są gli ko -
kor ty ko ste ro i dy: w ran do mi zo wa nym kon -
tro lo wa nym ba da niu, w którym wzię ło
udział 326 pa cjen tów z umier ko wa nym lub
na si lo nym SD stwier dzo no, że te ra pia łą czo -
na 2% szam po nem z ke to ko na zo lem
z 0,05% szam po nem z klo be ta zo lem pro -
wa dzo na przez okres 4 ty go dni by ła sku tecz -
niej sza niż mo no te ra pia ke to ko na zo lem[19].

Ist nie ją po je dyn cze do nie sie nia do ty czą -
ce nie to le ran cji lub aler gii kon tak to wej na flu -
ko na zol po twier dzo nej do dat nim wy ni kiem
te stów płat ko wych, aler gii krzy żo wej na in ne
imi da zo le nie stwier dzo no[26]. Do no szo no
o ist nie niu nie licz nych szcze pów M. glo bo sa
i M. re stric ta opor nych na dzia ła nie azo li, co
po win no skła niać le ka rza der ma to lo ga do
zmia ny stra te gii te ra peu tycz nej w przy pad ku
nie po wo dze nia le cze nia DS le ka mi tej gru -
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py[27]. Prócz do tych czas naj czę ściej sto so wa -
nych form ga le no wych jak kre my, pro wa dzi
się pra ce nad two rze niem pia nek i że li z ke -
to ko na zo lem, które za cho wu ją du żą sku tecz -
ność, a są też do brze to le ro wa ne i chęt nie
sto so wa ne przez pa cjen tów z der ma to za mi
skóry owło sio nej gło wy[28].

Pod su mo wa nie

Łu pież i ło jo to ko we za pa le nie skóry
wciąż sta no wią pew ne wy zwa nie dla le ka rzy
der ma to lo gów, głów nie z uwa gi na skłon -
ność do na wro to we go lub prze wle kłe go
prze bie gu u wy bra nych pa cjen tów. 

Po stę po wa nie pro fi lak tycz ne w przy pad -
ku obu jed no stek cho ro bo wych jest nie zwy -
kle waż ne, gdyż od po wie dnio pro wa dzo ne
przy czy nia się do dłuż szych okre sów re mi sji
i po pra wy funk cjo no wa nia pa cjen tów – po
wy co fa niu się ak tyw nych zmian skór nych
oso by ze skłon no ścią do łu pie żu i SD po win -
ny za po bie gaw czo sto so wać prze ciw grzy bi -
cze szam po ny np. z ke to ko na zo lem co kil ka-
kil ka na ście dni na wet przez okres kil ku mie -
się cy. Uwa ża się, że przy skłon no ści do SD
skóry gład kiej war to w po stę po wa niu za po -
bie gaw czym za le cać sto so wa nie pre pa ra tów
na skórę owło sio ną gło wy, gdyż lo ka li za cja ta
jest pre fe ro wa nym śro do wi skiem by to wa nia
grzy bów Ma las se zia i sta no wi swe go ro dza -
ju na tu ral ny re zer wu ar te go drob no u stro ju. 

W przy pad kach na si lo ne go łu pie żu i ło jo -
to ko we go za pa le nia skóry o cięż kim prze -
bie gu moż na roz wa żać sto so wa nie ogól ne
le ków prze ciw grzy bi czych. Za wsze war to
przy po mi nać pa cjen tom o za sad no ści prze -
strze ga nia za sad sze ro ko poj mo wa nej hi gie -
ny, w tym do bo ru prze wiew nej do sto so wa -
nej do wa run ków po go do wych odzie ży, od -
po wie dniej pie lę gna cji skóry i uni ka nia czyn -
ni ków śro do wi sko wych sprzy ja ją cych na -
wro tom DS (prze grze wa nie, spo ży wa nie
du żej ilo ści cu krów pro stych, nie ko niecz na
an ty bio ty ko te ra pia).
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