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Łu pież pstry (łac. Pi ty ria sis ver si co lor) jest po wierz chow nym grzy bi czym
za ka że niem skóry. Spo wo do wa ny jest grzy ba mi droż dżo po dob ny mi
z ga tun ku Ma las se zia, naj czę ściej Ma las se zia fur fur, a je go in ne na zwy to
Pi ty ro spo rum ova le i Pi ty ro spo rum orbi cu la re. Grzyb ten nie wy stę pu je
u no wo rod ków, a u osób po wy żej 1 r.ż. wcho dzi w skład fi zjo lo gicz nej flo -
ry skóry. Za ka że nie ob ja wo we naj czę ściej po ja wia się po okre sie doj rze -
wa nia płcio we go.
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Łupież pstry- diagnostyka i leczenie

Nie jest wy ja śnio ne, dla cze go u nie których
pa cjen tów grzyb ten wy wo łu je ob ja wy kli nicz ne.
Podej rze wa się, że wil got na skóra bo ga ta w li pi -
dy jest po dat na na nadmier ny roz wój M. fur fur.
Ko lej nym istot nym czyn ni kiem ry zy ka jest osła -
bio ny układ od por no ścio wy cho ru ją cych osób –
łu pież pstry jest czę sty u bior ców prze szcze pów
i no si cie li HIV. Czyn ni ka mi pre dy spo nu ją cy mi są
tak że wil got ny, cie pły kli mat, nadmier na po tli -
wość, oty łość, no sze nie cia sne go, nie prze wiew -
ne go ubra nia i brak hi gie ny.

Łu pież pstry ob ja wia się wy ra źnie od gra ni -
czo ny mi pla ma mi bar wy brą zo wej i żół ta wej,
wy ra źnie od gra ni czo ny mi od oto cze nia zdro wej
skóry. Naj czę ściej zmie nio ne cho ro bo wo są
oko li ce kar ku, ple ców i klat ki pier sio wej. Obe cne
jest złu szcza nie łu sko wa te (łac. pi ty ria si form), a łu -
ski skór ne da ją się ła two usu nąć szpa tuł ką. Cha -
rak te ry stycz ną ce chą grzy bów z ga tun ku Ma les -
se zia jest zdol ność wy twa rza nia kwa su aze la i no -
we go, który blo ku je syn te zę me la ni ny. Z te go
po wo du skóra za ję ta cho ro bą odbar wia się, na
skórze po wsta ją pla my łu dzą co podob ne do
zmian w prze bie gu bie lac twa. Ogni ska prze bar -
wio ne na ciem no od po wia da ją więk szej licz bie
łu sek, za wie ra ją cych wię cej drob no u stro jów.

Okre śle nie „pstry” opi su je współ wy stę po wa -
nie ze so bą za rów no podbar wio nych, jak
i odbar wio nych zmian. W odróż nie niu od bie lac -
twa obe cna jest jed nak łu ska, a zmia ny nie po wo -
du ją świą du i in nych do le gli wo ści, sta no wią je dy -
nie de fekt ko sme tycz ny.

Cho ro ba jest za ka źna je dy nie dla osób,
u których w skład fi zjo lo gicz nej flo ry skóry nie
wcho dzi M. fur fur, co u do ro słych jest rzad ką sy -
tu a cją. Pa to gen ten jest gro źny na to miast dla pa -
cjen tów z cew ni kiem do ży wie nia pa ren te ral ne -
go za ło żo nym w oko li cy klat ki pier sio wej– u osób
z im mu no su pre sją mo że dojść do za ka że nia
i w kon se kwen cji po socz ni cy.

Dia gno sty ka

Pod sta wo wy mi me to da mi w dia gno sty ce
po wierz chow nych za ka żeń skóry grzy ba mi
droż dżo po dob ny mi są bez po śre dnie ba da nia
mi kro sko po we z wo do ro tlen kiem po ta su, za ło -
że niem ho dow li grzy bów oraz bio psją skóry
i ba da niem hi sto pa to lo gicz nym.

Przy spo rzą dza niu pre pa ra tu bez po śre dnie -
go ma te ria łem do ba da nia jest na skórek ze zmian
cho ro bo wych. KOH na kro pio ny na pre pa rat ma
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za za da nie roz ja śnić ma te riał, po zo sta wia jąc nie -
na ru szo ne struk tu ry grzy ba. Po bez po śre dnim
na ło że niu KOH pre pa rat wy ka zu je ce chy pa to -
gno mo nicz ne dla łu pie żu pstre go - tzw. obraz
„klo psi ków z ma ka ro nem”(ang. „spa ghet ti and
me at bals”) – krót kie, bez barw ne strzęp ki,
podzie lo ne prze gro da mi i okrą głe, gru pu ją ce się
ko mór ki droż dży. Bar dzo istot ne jest po bra nie
ma te ria łu z ak tyw ne go brze gu zmia ny, sta ran ne
od ka że nie ogni ska, a tak że od po wie dnia tem pe -
ra tu ra w cza sie przy go to wy wa nia pre pa ra tu. Gdy
uży wa ny jest 20% KOH z dwu me ty lo sul fo tlen -
kiem nie jest ko niecz ne je go ogrze wa nie.

Ho dow la M. fur fur jest trud na – grzyb ten nie
ro śnie na podło żu Sa bo rau da, moż li wy jest
wzrost na podło żu Di xo na. Ma kro sko po wo
two rzy kre mo we, żół ta we, lśnią ce ko lo nie. Mi -
kro sko po wo są to ku li ste lub cy lin drycz ne ko -
mór ki we ge ta tyw ne z po je dyn czy mi nić mi.

M. fur fur jest ga tun kiem li po fil nym, w te ście
fer men ta cyj nym cu krów – zy mo gra mie, brak
jest fer men ta cji cu krów. W te ście asy mi la cyj nym
– au kso no gra mie, za cho dzi asy mi la cja glu ko zy,
mal to zy i sa cha ro zy.

Po bra nie bio psji do ba da nia hi sto lo gicz ne go
umoż li wia oce nę pa to ge nu, roz le gło ści za ka że -
nia, a tak że od po wie dzi orga ni zmu pa cjen ta na
pro ces cho ro bo wy. W przy pad ku dia gno sty ki łu -
pie żu pstre go nie zbęd ne jest sta ran ne za bar wie -
nie pre pa ra tu he ma to ksy li ną i eo zy ną, bar wie nie
PAS. Zwy kle wy star cza ją ce jest po bra nie 3 mm
bio psji sztan cą. Jed nak ze wzglę du na du żą in wa -
zyj ność i sto sun ko wo wy so ki koszt bio psja tkan -
ko wa i ba da nie hi sto pa to lo gicz ne nie są zło tym
stan dar dem dia gno sty ki.

Naj czę ściej do dia gno sty ki łu pie żu pstre go
uży wa się lam py Wo o da. Emi tu je ona pro mie -
nio wa nie ultra fio le to we 365 nm i wy ższe, po -
przez prze pu szcza nie wiąz ki świa tła przez szkla -
ny filtr z tlen kiem ni klu. Ge ne ro wa ne jest nie wi -
dzial ne pro mie nio wa nie ultra fio le to we oraz
pro mie nio wa nie wi dzial ne nie bie sko-bia łe. Flu o -
re scen cję ob ser wu je się, gdy świa tło odbi ja jąc się
od po szcze gól nych obiek tów zmie nia bar wę.
Typ świe ce nia jest cha rak te ry stycz ny dla róż nych

scho rzeń der ma to lo gicz nych. Jest to nie in wa zyj -
ne ba da nie, które czę sto jest wy star cza ją ce do
po twier dze nia dia gno zy. W lam pie Wo o da M.
fur fur wy ka zu je bla dą, żół ta wą lub różo wa wą –
ło so sio wą flu o re scen cję, co po ma ga róż ni co wać
łu pież pstry z bie lac twem, w którym nie ob ser -
wu je się świe ce nia.

Le cze nie

Z ra cji fak tu, że czyn nik etio lo gicz ny łu pie żu
pstre go na sta łe by tu je na wet na zdro wej skórze,
cho ro ba, po mi mo le cze nia, mo że na wra cać.
Oprócz sto so wa nia sku tecz ne go le cze nia bar dzo
istot ne jest po stę po wa nie hi gie nicz ne.

Le cze nie po le ga przede wszy st kim na sto so -
wa niu pre pa ra tów miej sco wych. Opcją te ra peu -
tycz ną są pre pa ra ty imi da zo lo we np. ke to ko na zol
lub eko na zol w for mie pły nów lub szam po nów
na kła da nych na kil ka mi nut, po tym cza sie zmy -
wa nych, sto so wa nych na ogół kil ku krot nie w ty -
go dniu. Na po je dyn cze od gra ni czo ne zmia ny
moż na sto so wać kre my z imi da zo lem.

Ke to ko na zol jest pierw szym le kiem imi da zo -
lo wym, sto so wa nym z uzy ska niem po pra wy
w le cze niu grzy bic wy wo ła nych przez droż dża ki,
der ma to fi ty, ple śnie, droż dża ki li po fil ne, do
których na le ży ga tu nek Ma las se zia. Sku tecz ne są
tak że miej sco we po chod ne tio kar ba mi du, które
dzia ła ją grzy bo sta tycz nie i grzy bo bój czo.

Z po wo dze niem sto su je się tak że środ ki che -
micz ne ta kie jak: siar czek se le nu, pi ry to nian cyn -
ku, octo pi rox lub ich tiol ja sny, naj czę ściej 
w po sta ci szam po nów.

Octo pi rox czy li pi rok ton ola mi ny – 
mie sza ni na dwóch związ ków che micz nych, ami -
no e ta no lu i 1-hy dro ksy-4-me ty lo-6-(2,4,4-tri -
me ty lo pen ty lo)pi ry dyn-2-onu, wy ka zu je dzia ła -
nie prze ciw za pal ne i prze ciw drob no u stro jo we.
Nor ma li zu je i ha mu je roz wój Ma las se zia fur fur,
jed no cze śnie nie po wo du jąc dzia łań nie po żą da -
nych. Za po bie ga na wro tom za ka że nia, dzia ła na
ogól ny stan skóry, dla te go sto so wa na jest rów -
nież w in nych scho rze niach der ma to lo gicz nych
jak np. ło jo to ko we za pa le nie skóry.
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Ich tiol ja sny (ang. pa le sul fo na ted sha le oil –
PS SO) to pro dukt otrzy my wa ny z wy so ko -
siarcz ko wych łup ków bi tu micz nych, de sty lo -
wa nych i łą czo nych z roz cień czo nym kwa sem
siar ko wym. Ich tiol ja sny ma wła ści wo ści bak te -
rio sta tycz ne, prze ciw grzy bi cze i prze ciw za pal -
ne. W prze ci wień stwie do ich tio lu ciem ne go
nie bru dzi trwa le odzie ży, jest le piej to le ro wa -
ny przez pa cjen tów, a je go za pach jest znacz -
nie ła go dniej szy od za pa chu ich tio lu ciem ne go.
Dzia ła nie prze ciw za pal ne ich tio lu ja sne go by wa
po rów ny wal ne do mo cy 0,5% hy dro kor ty zo -
nu, a podob nie do pre pa ra tów ste ry do wych
dzia ła prze ciw świą do wo. Ma wła ści wo ści pie lę -
gnu ją ce i re ge ne ru ją ce zni szczo ny na skórek,
jest wy ko rzy sty wa ny ja ko skła dnik pre pa ra tów
sto so wa nych w łu szczy cy – by wa sto so wa ny
ja ko za mien nik ma ści dzieg cio wych. Dzię ki
dzia ła niu prze ciw za pal ne mu jest od po wie dni
w le cze niu trą dzi ku różo wa te go, a tak że in nych
za pal nych der ma toz.

W le cze niu przy dat ne są pre pa ra ty zło żo ne
dzia ła ją ce sy ner gi stycz nie i wie lo kie run ko wo,
jed no cze śnie po zba wio ne dzia łań nie po żą da -
nych le ków prze ciw grzy bi czych. W le cze niu łu -
pie żu pstre go naj wy go dniej szą for mą le cze nia
jest sto so wa nie pre pa ra tów w po sta ci szam po -
nu, za rów no na skórę owło sio ną gło wy, jak i na
miej sca ob ję te pro ce sem za pal nym – kark, szy -
ję, gór ną część klat ki pier sio wej i ple ców. Pa -
cjent po wi nien do pro wa dzić do wy two rze nia
pia ny w obrę bie zmian skór nych, po zo sta wić
do wy sch nię cia, na stęp nie spłu kać. W ce lu za -
po bie ga nia na wro tom za le ca ne jest pod trzy mu -
ją ce sto so wa nie szam po nów. Ich nie wąt pli wą
za le tą jest fakt, że szam pon mo że być uży wa ny
pod czas co dzien nej to a le ty, jest w ca ło ści zmy -
wa ny, a pa cjent nie mu si apli ko wać ma ści wie -
lo krot nie w cią gu dnia.

W le cze niu ogól nym moż na rów nież sto so -
wać le ki z gru py po chod nych azo lo wych. Ich me -
cha nizm dzia ła nia po le ga na blo ko wa niu syn te zy
er go ste ro lu błon ko mór ko wych grzy ba po przez
łą cze nie się z cy to chro mem P-450, co po wo du -
je za ha mo wa nie hy dro ksy la cji i de me ty la cji pro -

duk tów po śre dnich i gro ma dze nie się 14-me ty -
lo wych po chod nych ste ro lo wych i de sta bi li za cję
błon ko mór ko wych grzy ba.

Le cze nie ogól no u stro jo we po win no być sto -
so wa ne u pa cjen tów, u których nie uzy ska no po -
pra wy sta nu kli nicz ne go le cze niem miej sco wym.
W ta kim wy pad ku sku tecz ny jest itra ko na zol
w daw ce 200 mg na do bę przez ty dzień lub 100
mg na do bę przez 2 ty go dnie. Moż na za sto so -
wać rów nież ke to ko na zol 400 mg ty go dnio wo
w dwóch daw kach podzie lo nych.

Na le ży jed nak pa mię tać, że ke to ko na zol
wpły wa na stę że nie hor mo nów ste ro i do wych
we krwi, ha mu je wzrost stę że nia te sto ste ro nu,
co mo że skut ko wać gi ne ko ma stią, oli go sper mią.
Jest sto so wa ny w le cze niu ze spo łu Cu shin ga,
głów nie w przy go to wy wa niu pa cjen tów do ope -
ra cji nad ner czy. Ke to ko na zol zmniej sza wzrost
stę że nia kor ty ko ste ro i dów po sty mu la cji ACTH,
dla te go przy dłu go trwa łym do u st nym sto so wa -
niu na le ży wy ko nać ba da nia czyn no ści nad ner -
czy. Ze wzglę du na dzia ła nie he pa to to ksycz ne
na le ży mo ni to ro wać pa ra me try wą tro bo we.
Wszy st kich le ków imi da zo lo wych nie moż na sto -
so wać w cią ży i w okre sie kar mie nia pier sią.

Łu pież pstry ma ten den cję do na wro tów
w okre sach let nich, dla te go jed nym z naj waż -
niej szych czyn ni ków po zwa la ją cym unik nąć po -
now ne go za cho ro wa nia jest sta ran ne prze -
strze ga nie hi gie ny oso bi stej, no sze nie prze -
wiew nej odzie ży, uni ka nie wil go ci. W ra zie
wy stą pie nia zmian skór nych nie zbęd na jest
szyb ka i nie in wa zyj na dia gno sty ka, która po -
zwo li na le cze nie miej sco we, po zba wio ne dzia -
łań nie po żą da nych le cze nia ogól ne go.
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