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ŁUPIEŻ JEST CHOROBĄ SKÓRY GŁO-
WY, KTÓRA OBJAWIA SIĘ, W ZALEŻ-
NOŚCI OD RODZAJU ŁUPIEŻU, ZŁUSZ-
CZANIEM DROBNYCH KAWAŁKÓW 
NASKÓRKA, BĄDŹ TEŻ NASILONYM 
ŁOJOTOKIEM I PRZYLEGANIEM KO-
MÓREK NASKÓRKA DO SKÓRY GŁO-
WY. Jest to nie tylko problem natury 
estetycznej. Łupież może też świad-
czyć o niedoborach w organizmie, 
a w skrajnych przypadkach prowadzi 
do łojotokowego zapalenia skóry gło-
wy, a nawet łysienia łojotokowego. 
Szacuje się, że na łupież cierpi oko-
ło 3 milionów Polaków w przedziale 
wiekowym 15 - 75 lat. Schorzenie to 
rzadko dotyka dzieci, najczęściej z łu-
pieżem borykają się nastolatki i oso-
by po 20 roku życia. Ze względu na 
gospodarkę hormonalną Z POWODU 
ŁUPIEŻU CZĘŚCIEJ CIERPIĄ MĘŻCZYŹ-
NI, niż kobiety ( jest to prawdopo-
dobnie spowodowane zwiększonym 
wydzielaniem łoju u panów). Jest to 
przypadłość sezonowa, największe 
nasilenie łupieżu występuje w zimie, 
co jest związane z suchym powie-
trzem, zaś najmniejsze w lecie. Do 
łupieżu może prowadzić także zła 
dieta, w której brakuje cynku, witamin 
z grupy B, nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, a w której znajduje się 
zbyt dużo węglowodanów. Wyróżnia 
się dwa rodzaje łupieżu skóry głowy: 
łupież suchy oraz łupież tłusty.

ŁUPIEŻ SUCHY
Łupież suchy charakteryzuje się ma-
łymi, białymi łuskami, które "sypią 
się" z głowy, co jest spowodowane 
nadmiernym rogowaceniem naskór-
ka. Jeżeli łuski nie odpadają same, 
wówczas zaczynają się nawarstwiać, 
tworząc skupiska i wtedy też powsta-
ją białe, przylegające do skóry strupy. 
Ten rodzaj łupieżu dotyczy osób, któ-
re nie mają łojotoku. Występuje on 
u osób, które mają suchą skórę głowy, 
przez co są bardzo podatne na za-
każenie drożdżakami, które na takiej 
skórze szybko wywołują stan zapalny. 
Łupież suchy może być także spowo-
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dowany źle dobranymi kosmetykami 
(może to być chociażby szampon), 
przez które dochodzi do kontaktowe-
go zapalenia skóry. Efektem jest nad-
mierne złuszczanie naskórka, które po 
odstawieniu czynnika drażniącego 
mija. Czasami ta przypadłość nazywa-
na jest "łupieżem kosmetycznym".

ŁUPIEŻ TŁUSTY
Łupież tłusty występuje z kolei na 
skórze głowy z łojotokiem. Namnaża-
jące się komórki naskórka nie odpa-
dają swobodnie ze skóry głowy, lecz 
nawarstwiają się na skórze zlepione 
przez sebum, tworząc tłustawe skupi-
ska barwy żółtej. Pojawia się uporczy-
wy świąd. Drożdżaki Malassezia szyb-

ko kolonizują taki rodzaj skóry głowy, 
ponieważ żywią się łojem. Ich ilość 
bardzo szybko wzrasta, z czym wią-
że się rozwój stanu zapalnego. O ile 
ŁUPIEŻ SUCHY JEST GŁÓWNIE PROB-
LEMEM NATURY ESTETYCZNEJ, TAK 
ŁUPIEŻU TŁUSTEGO NIE POWINNO SIĘ 
W ŻADNYM WYPADKU LEKCEWAŻYĆ. 
Nieleczony może prowadzić do roz-
woju łojotokowego zapalenia skóry, 
co w najgorszym wypadku skutkuje 
przedwczesnym łojotokowym łysie-
niem.

PRZYCZYNY 
POWSTAWANIA, 
CZYNNIKI RYZYKA
Najczęstszą przyczyną powstawa-

nia łupieżu są grzyby. W głównej 
mierze, za rozwój tego schorzenia 
odpowiadają grzyby z rodzaju Ma-
lassezia (Malassezia furfur, Malasse-
zia globosa, Pitysporum ovale). Są to 
drożdżaki, które poprzez wytwarza-
nie specyficznych substancji draż-
nią skórę głowy i nadmiernie pobu-
dzają komórki naskórka do podziału, 
czego efektem jest powstawanie łu-
pieżu.

Innymi przyczynami mogą być:

•	 stres,
•	 sucha skóra głowy,
•	 łojotokowe zapalenie skóry głowy,
•	 łuszczyca,
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•	 obniżona odporność, osłabienie 
organizmu,

•	 zła higiena, zbyt częste lub rzad-
kie mycie włosów, niespłukiwa-
nie kosmetyków z włosów i skóry 
głowy,

•	 nadwrażliwość na niektóre skład-
niki kosmetyków i farb, naduży-
wanie kosmetyków do włosów 
(np. żele, lakiery),

•	 zaburzenia hormonalne,
•	 choroby psychiczne i neurolo-

giczne (np. parkinsonizm),
•	 suche powietrze.

LECZENIE
Najbardziej popularne są szampony 
przeciwłupieżowe, stosuje się także 
kremy, płyny i oliwki. GŁÓWNYMI SUB-
STANCJAMI CZYNNYMI STOSOWANYMI 
W WALCE Z ŁUPIEŻEM SĄ OCZYWIŚCIE 
SUBSTANCJE PRZECIWGRZYBICZE, ale 
często dodawane są także środki kera-
tolityczne - pomagające w złuszczeniu 
martwego naskórka, cytostatyczne - 
hamujące namnażanie komórek, prze-
ciwzapalne czy zmiękczające.

Jednym z najpopularniejszych związ-
ków, stosowanym głównie w szam-
ponach, jest ketokonazol, substancja 
przeciwgrzybicza o szerokim spektrum 
działania. Można znaleźć go także 
w kremach. Szampony go zawierające 
są najczęściej lekami, a nie tylko zwykły-
mi kosmetykami.

Poprawa stanu skóry głowy u niektórych 
pacjentów jest niestety tylko chwilo-
wa. JEŚLI ŁUPIEŻ NAWRACA, NALEŻY 
UDAĆ SIĘ DO LEKARZA DERMATOLOGA, 
ZWŁASZCZA W PRZYPADKU ŁUPIEŻU 
TŁUSTEGO, KTÓRY MOŻE PRZEKSZTAŁ-
CIĆ SIĘ W ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE 
SKÓRY GŁOWY. Czasami łupież może 
być też oznaką problemów wewnętrz-
nych - zaburzeń hormonalnych lub 
uogólnionej grzybicy układowej. Wtedy 
konieczne jest zastosowanie terapii hor-
monalnej lub doustnych leków przeciw-
grzybiczych.

PROFILAKTYKA
Aby nie dopuścić do rozwoju łupieżu 
lub zapobiec jego nawrotowi, koniecz-
nie trzeba zachowywać odpowiednią 
higienę skóry głowy. Należy myć włosy 
odpowiednio często, wtedy, kiedy tego 
potrzebują i nie dopuszczać do ich prze-
tłuszczania. Jeśli skóra głowy jest sucha, 
powinno stosować się delikatny, nawil-
żający szampon. W przypadku łojotoku 
sięgnijmy po szampon ograniczający 
wydzielanie łoju. TRZEBA PAMIĘTAĆ TEŻ 
O TYM, ŻE NALEŻY MYĆ DOKŁADNIE 
SKÓRĘ GŁOWY, NIE TYLKO WŁOSY!

Kolejnym krokiem jest ograniczenie 
środków do stylizacji - żeli, lakierów, pia-
nek. Stosowane w nadmiarze, mogą osa-

dzać się na skórze głowy, a niecałkowicie 
zmywane doprowadzą do podrażnień 
i rozwoju łupieżu. W miarę możliwości 
należy unikać suchego powietrza. Bar-
dzo ważne jest też, szczególnie w okre-
sie zimowym, aby nie przetrzymywać 
włosów zbyt długo pod czapką, gdyż 
wzmaga to potliwość i wydzielanie łoju, 
a w takim środowisku drożdżaki rozwi-
jają się bardzo dobrze. BARDZO WAŻNA 
JEST TAKŻE DIETA. POWINNA OBFITO-
WAĆ W WITAMINY, GŁÓWNIE Z GRUPY B, 
I MINERAŁY, ZWŁASZCZA W CYNK. Nale-
ży pamiętać też o niezbędnych nienasy-
conych kwasach tłuszczowych (NNKT).

AleksAndrA JewAk
Pracownik Apteki Niezapominajka
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