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Łupież łojotokowy (z łac. 
pityriasis seborrhoica) 

to drobnopłatowe złusz-
czanie się skóry. Prawie 

każda choroba dermato-
logiczna ze względu na 

wygląd, ostrość czy rodzaj 
zakażenia, podlega klasy-

fikacji i ma osobne nazwy. 

Podobnie rzecz się ma z 
łupieżem. W zależności od 
stopnia towarzyszącemu 
złuszczaniu łojotoku, w ob-
rębie skóry owłosionej głowy 
wyróżniamy:
● łupież zwykły, cechujący się 
mniejszym łojotokiem;
● łupież tłusty , w przebiegu 
którego występuje nasilony 
łojotok.

Łupież zwykły to wyjątko-
wo nieestetyczna dolegliwość 
skóry głowy, która występuje 
u 40% całej populacji ludz-
kiej, a w Polsce u ponad 50% 
ludzi, zwykle między dwu-
dziestym a pięćdziesiątym 
rokiem życia.

Jak powstaje  
i kto jest na niego 
narażony?
Istotą tego niebolesnego i 

niezaraźliwego zjawiska jest 
przyspieszone złuszczanie 
się naskórka. Prawidłowo 
proces regeneracji komórek 
i ich złuszczania powinien 
być zsynchronizowany. Ko-
mórki z najniższej warstwy 
naskórka dzielą się i przesu-
wają ku górze. Zbliżając się 
na powierzchnię obumie-
rają i samoistnie odpadają. 
Przeciętnie w ciągu 28 dni 
naskórek podlega całkowitej 
regeneracji. Czasem jednak 
różne czynniki, zarówno we-
wnętrzne jak i zewnętrzne, 
mogą przyspieszyć ten pro-
ces nawet do 4 dni. W tym 
wypadku skóra pozbywa się 
dużej ilości zrogowaciałych 
komórek w postaci większych 
płatów, które nazywamy łu-
pieżem. Łupież zwykły pozo-

stawia na całej powierzchni 
włosów otrębiaste łuski, któ-
re łatwo spadają na ubranie. 
W przypadku, gdy mamy 
do czynienia z rozległymi 
ogniskami złuszczania i po-
wstawania białych nawar-
stwionych strupów, określa-
my je mianem pseudotinea 
amiantacea, ponieważ imi-
tują grzybicę. Łupież zwykły 
występujący w obrębie skóry 
gładkiej nosi nazwę łupieżu 
białego (pityriasis alba), w 

związku z białawo zabarwio-
nymi, dobrze odgraniczo-
nymi ogniskami, najczęściej 
umiejscowionymi na twarzy 
i kończynach. Najczęściej wy-
stępuje on u dzieci.

Łupież tłusty charakte-
ryzuje się nawarstwionymi 
żółtawymi strupami i obja-
wami stanu zapalnego, po-
wodującymi trwałe wypada-
nie włosów. Przy usuwaniu 
nawarstwionych łusek należy 
uważać, aby nie podrażnić 

skóry, gdyż jej uszkodzenie 
może ułatwić zakażenie bak-
teriami, grzybami lub powo-
dować stany zapalne z łojo-
tokowym zapaleniem skóry 
włącznie. Występowanie 
łupieżu ma związek z porą 
roku. W lecie dolegliwości 
ulegają znacznej regresji ze 
względu na działanie promie-
ni słonecznych, zaś jesienią i 
zimą nasilają się w związku 
z m.in. noszeniem nakryć 
głowy, które utrudniają do-

stęp powietrza do skóry. U 
mężczyzn łupież występuje 
częściej, gdyż pracują oni w 
hełmach lub w innego ro-
dzaju obowiązkowych nakry-
ciach głowy. Łupież i łojotok 
ulegają zmniejszeniu w mia-
rę postępującego łysienia. W 
związku z powyższym ludzie 
łysi nie mają łupieżu.

Oprócz skłonności dzie-
dzicznych, powstawaniu łu-
pieżu sprzyjają następujące 
czynniki: niewłaściwa dieta 
(m.in. brak witaminy F i B6), 
mycie włosów szamponami 
zawierającymi silne deter-
genty, zmęczenie, stresy, aler-
gie, zaburzenia hormonalne, 
w wyniku których zachwia-
na zostaje mikrobiologiczna 
równowaga skóry głowy.

Leczeniem wszystkich po-
staci łupieżu należy zająć się 
nawet wówczas, gdy jest on 
tylko problemem kosmetycz-
nym, gdyż mogą one nasilać 
się i przeradzać w poważniej-
sze dolegliwości.

Jak uchronić 
się przed łupieżem?
Oto kilka rad praktycznych 

zapobiegających powstawa-
niu łupieżu zwykłego:
● nie drażnić skóry głowy np. 
drapaniem;
● wprowadzać do diety po-

karmy zawierające duże ilości 
witaminy F i B6 (np. kiełki 
pszenicy, wątróbka, jaja ku-
rze, kapusta);
● odpowiednio pielęgnować 
włosy nie dopuszczając do ich 
przetłuszczania się (po umy-
ciu dokładnie spłukiwać, na-
turalnie suszyć);
● raz na miesiąc umyć wło-
sy szamponem przeciw- 
łupieżowym;
● dla lepszego dostępu pro-
mieni ultrafioletowych i 
większej cyrkulacji powietrza 
(zwłaszcza latem) korzystne 
jest ścinanie włosów;

Obecnie dostępna jest w 
aptekach cała gama szam-
ponów przeciwłupieżowych, 
kremy i płyny o działaniu 
przeciwgrzybiczym stosuje 
się w przypadkach łupieżu 
tłustego. r
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Czym jest łupież
 „Przeciętnie w ciągu 28 dni 
naskórek podlega całkowitej 
regeneracji. Czasem jednak 
różne czynniki, zarówno 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 
mogą przyspieszyć ten proces 
nawet do 4 dni.
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Dr n. med. Ewa Iwan-Chuchla – specjalista derma-
tolog-wenerolog. Posiada specjalizację I i II stop-
nia z dermatologii i wenerologii. Tytuł doktora nauk 
medycznych (PhD) obroniła w zakresie dermato-
logii. Po uzyskaniu certifikatu uprawniającego do 
wykonywania zawodu lekarza na terenie Wielkiej 
Brytanii (Certificate of Full Registration as a Medi-
cal Practitioner), wydanego przez brytyjski „Gene-
ral Medical Council”, podjęła pracę jako spe-
cjalista dermatolog w Londynie. Dr n. med. Ewa 
Iwan-Chuchla leczy schorzenia dermatologiczne 
zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Jest 
członkiem „The Royal Society of Medicine” („Kró-
lewskiego Towarzystwa Medycznego”) w Londy-
nie, w którego naukowych szkoleniach („Derma-
tology Section Meetings”) i innych konferencjach 
i zjazdach dermatologicznych bierze systema-
tyczny udział, celem stałego dokształcania się.
Prowadzi konsultacje nie tylko w języku pol-
skim, ale również angielskim i niemieckim.
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