
Ogólne informacje o łupieżu pstrym. Profilaktyka i leczenie.

Łupież pstry chociaż może być natychmiastowo skojarzony ze skórą głowy nie ma z nią
jednak nic wspólnego. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia, jest nieprzyjemny z
względów czysto higieniczno - estetycznych. W rzeczywistości jest to grzyb pasożytujący na
ludzkiej skórze. Wbrew pozorom bytuje tam nieustannie. Ujawnia się w okresach obniżenia
odporności. Także w czasie dojrzewania kiedy hormony wpływają na gruczoły skórne,
zmieniając chemię wydzielania podskórnego. Na ujawnienie objawów uczulone są także
osoby leczące się lekami sterydowymi, osoby otyłe, kobiety w ciąży oraz stosujące doustne
środki antykoncepcyjne. Wiele grzybic, także ta może wzmóc swoją aktywność w okresach
leczenia antybiotykami. Grzyb ten też chętniej ujawnia się u osób zaniedbujących higienę
osobistą.
Łupież pstry to drożdżopodobny grzyb z gatunku Malassezia globosa lub Malassezia furfur.
Jest zaraźliwy, łatwo się przenosi jednak osoby wykazujące duży poziom odporności nie będą
zdradzać objawów. Miejscami zarażeń najczęściej są baseny, sauny, solaria, hotele lub inne
noclegownie, akademiki, internaty, etc
Powoduje on beżowe, brązowe czasami brunatne plamy na tułowiu, karku i ramionach.
Rzadziej na innych częściach ciała - na twarzy i w pachwinach. Początkowo są to drobne
plamki, które z czasem zlewać się będą w większe powierzchnie. Dyskomfort osoby
zakażonej może polegać na tym, że miejsca zmienione chorobowo narażone na działanie
słońca ujawniają widoczny kontrast kolorystyczny. Do tego miejsca zarażone będą łuszczyć
się bardziej intensywnie. Po złuszczeniu estetyka miejsca zmienionego chorobą, nie jest
widokiem godnym podziwu. Fragmenty ciała przykryte plamami - nie opalają się. Dlatego
nawet po wyleczeniu, często należy odczekać pewien okres czasu, by pozwolić na
równomierne rozłożenie pigmentu.
Z pewnych badań wynika, że istotny wpływ na wzrost grzyba może mieć dieta. Znaczenie ma
tu nie tylko systematyczność ale także skład diety.
Grzyb lubi nawroty. Organizm, który już zdradził objawy, musi zostać poddany kilkukrotnemu
leczeniu by całkowicie wyeliminować objawy i nie dopuścić do ich nawrotu.
Warunki idealne do rozmnażania grzyba to ciepło i wilgoć. Ponad wszystko uwielbia on
pościel. Pościel, która zaciągnie odrobinę wilgoci, oraz ludzka skóra - to w zasadzie wszystko,
czego potrzebuje ten grzyb do rozprzestrzeniania się.
Jeśli w domu jest jedna osoba przejawiająca objawy zakażenia, to znaczy, że wszyscy w domu
mogą być nosicielami. Używanie wspólnych ręczników i innych przedmiotów higieny
osobistej, naraża na zakażenie osoby mające z nimi styczność.

Leczenie grzyba powinno być wspólną inicjatywą z próbą eliminacji go z miejsca bytowania.
To znaczy, że chcąc się leczyć, musimy jednocześnie rozpocząć walkę ze skażonymi
ręcznikami, pościelą i elementami odzieży. Proces nie jest zbyt skomplikowany i kosztowny.
Jedyne co można mu zarzucić, to fakt iż jest czasochłonny. Do leczenia rzadko będziemy
potrzebować leków. Konieczne będą tylko w sytuacjach zaawansowanego rozwoju choroby.
W każdym innym przypadku wystarczą nam szampony i środki czystości zawierające m.in.
ketokonazol lub ekonazol. Używamy ich do wszystkiego. Szampon - nim umyjemy głowę
wlewamy do wanny w ilości 1-2 zakrętki i mieszamy z wodą. Jeśli nie korzystamy z wanny,
nalewamy rozsądną ilość szamponu na gąbkę i myjemy całe ciało. Przed spłukaniem,
pozwólmy na kilkuminutowe działanie tych środków. Szampon z ketokonazolem lub
ekonazolem dodajemy do prania. Najlepiej do prania wstępnego i dodatkowo do
zasadniczego. Można go też użyć do płukania. Pranie i pościel wymagają prasowania.
Taki system funkcjonowania należy utrzymać przez okres kilku dni.



Jak wspomniałem choroba lubi nawroty, dlatego czynności należy powtarzać aż do momentu
całkowitego ustąpienia objawów.
Jedną z metod, która może przyśpieszyć wyeliminowanie grzyba jest generator ozonu. Jest to
urządzenie, które produkuje ozon czyli jonową odmianę tlenu, na skutek wyładować
elektrycznych. Najtańsze urządzenia tego rodzaju kosztują ok 100 zł. Do celów dezynfekcji
można pożyczyć od znajomych na okres ok tygodnia lub dwóch.
Ozonator zamienia tlen z powietrza na inną odmianę alotropową tego pierwiastka.
Towarzyszy temu charakterystyczny zapach wyładowań elektrycznych. Jest to jak przyjęło się
mówić “zapach burzy”. Generowanie ozonu odbywa się istotnie za sprawą koronowych
wyładowań elektrycznych. Ozon taki jest skuteczną bronią w walce z grzybami, wirusami i
bakteriami. Ozonator na czas dezynfekcji możemy zamontować w sypialni. Jeśli
dysponujemy suszarnią, w której suszymy pranie, możemy w ciągu dnia umieszczać go także
tam. Czas użycia pracy ozonatora w jednym cyklu, w zależności od modelu to 5-20 minut. Po
tym zabiegu ozon jest aktywny w pomieszczeniu, w którym został uwolniony i dokonuje
działań na naszą korzyść przez ok 30-60 minut. W tym czasie nie można przebywać w
pomieszczeniu ponieważ można trwale zachorować. Po 30-60 minutach, ozon nie jest
aktywny i można bezpiecznie wejść do pomieszczenia, w którym był uwolniony. W ciągu dnia
w sypialni lub suszarni można 3 do 5 razy włączyć urządzenie ozonujące.Pranie należy suszyć
w warunkach ozonowania.
Ozonowanie, stosowane łącznie z utrzymywaniem higieny z użyciem ketokonazolu i
ekonazolu jest skuteczną bronią w walce z łupieżem pstrym.

Uwaga ! Ozonator jest urządzeniem elektrycznym. Stosuj wszelkie środki ostrożności podczas
używania urządzenia elektrycznego, ponieważ urządzenie niewłaściwie eksploatowane, lub
uszkodzone może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.

Uwaga ! Używanie ozonu związane jest z narażeniem na choroby na skutek wdychania.
Spraw by podczas ozonowania nie było w pomieszczeniu ozonowanym ludzi i zwierząt domowych. Nie
powinno również być nikogo w pomieszczeniach przyściennych, ponieważ ozon może wydobywać się
poprzez nieszczelności np.: w drzwiach. Po zakończonym ozonowaniu należy wywietrzyć
pomieszczenie.
Długotrwałe narażenie na ozon elementy plastikowe (wykonane z niektórych rodzajów plastików),
gumowe, płyty paździerzowe, kleje, powierzchnie malowane mogą ulec trwałemu zniszczeniu.

Jako naturopata proponuję naturalne metody walki z łupieżem pstrym, które poniżej opiszę.
Jeśli nie jesteś kobietą w ciąży, na leczeniu hormonalnym lub sterydowym, nie jesteś w
okresie dojrzewania, to znaczy, że prawdopodobnie Twoja odporność została zaburzona.
Poszukaj przyczyny takiego stanu rzeczy. Nie powinno się rozpoczynać leczenia do momentu
ustalenia przyczyn zachorowania.
W każdym innym przypadku, możliwe jest stosowanie naturalnych środków roślinnych do
walki z chorobą. Przyjmowanie takich środków nie jest zalecane dla każdego.
Zapytaj swojego lekarza o zdanie, przed rozpoczęciem leczenia naturalnymi preparatami
roślinnymi i ewentualne przeciwwskazania.
Nie zalecam stosowania tych metod - w tym również preparatów do użytku zewnętrznego
kobietom w ciąży, karmiącym piersią, osobom chorym zażywającym leki i dzieciom oraz
osobom starszym. Nie ma stosownych badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania
tych środków dla wyżej wymienionych osób.
Pozostali mogą przyspieszyć walkę z łupieżem pstrym poprzez przyjmowanie środków
doustnych oraz stosowanie miejscowe. Stosowanie środków doustnych wiąże się z innymi
korzyściami wynikającymi z ogólnoustrojowego działania tych środków. Mogą one zwalczyć
wiele rozpoczętych w organizmie procesów grzybicznych, m.in. przez grzyba Candida



albicans do zwalczania którego środki te są rekomendowane. Mogą także - w przypadku
wyciągu z korzenia i owoców berberysu, przyczynić się do podniesienia poziomu odporności.

W ramach takich kuracji - polecam:
wyciąg z śnieguliczki stosowany zewnętrznie i wewnętrznie,
alkoholowy wyciąg ze szczeci również stosowany zewnętrznie i wewnętrznie,
wyciąg z korzenia i owoców berberysu do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego
Wyciąg z obrazków plamistych - tylko do zastosowania zewnętrznego

kuracje preparatami ziołowymi, warto wspomagać probiotykami. Polecam naturalne jogurty,
kefiry w ilość wyższej, niż spożywane są podczas normalniej diety.

Do zastosowań zewnętrznych polecam rzadki aczkolwiek bardzo skuteczny w walce z
grzybicami wyciąg z obrazków plamistych. Wyciąg sporządzony jest z rośliny, która w Polsce
objęta jest ścisłą ochroną gatunkową, stąd brak w Polsce stosownych środków z tej rośliny a
także informacji. Wyciąg alkoholowy oraz glicerynowy - ma zastosowanie tylko zewnętrzne.
Roślina została opisana na mojej stronie arche-lab-com/BLOG i zachęcam do zapoznania się
z artykułem. Jest to jedna z najciekawszych roślin pod względem biologicznym, jaką udało mi
się zaadoptować do uprawy w naszym eksperymentalnym ogrodzie.

Szczeć - to roślina, której działanie na skórę opisywane było już XVI-to wiecznych zielnikach.
Dopiero rozwój nauki pozwolił nam zbadać, że składniki korzenia i liści, potrafią z
nieprawdopodobną siłą zwalczać trzy szczepy grzybów Candida albicans, Rhodotorula rubra,
i Aspergillus fumigatus. W szczeci zidentyfikowano związki polifenolowe z przewagą
flawonoidów, w tym: luteoliny, apigeniny, kwercetyny, kemferolu. Także fenolokwasy, m.in.:
kwasy: chlorogenowy, protokatechowy, p-kumarowy, p-hydroksybenzoesowy, oraz
bisirydoidy, swerozyd, tetrairydoidy, saponozydy triterpenowe w postaci wolnego kwasu
oleanowego i ursylowego.

Berberys - zarówno wyciąg alkoholowy jak i glicerynowy można stosować zewnętrznie i
wewnętrznie. Badania potwierdzają działanie przeciwgrzybiczne związków zawartych w
berberysie. Zawiera on m.in berberynę oraz berbaminę, saponinę, garbniki, cukry, sole
mineralne, kwasy organiczne (winowy i jabłkowy), pektyny, karotenoidy, witaminę C,
witaminę P (rutynę) oraz witaminę E. Warto również wiedzieć, że w roślinie tej znajdziemy
flawonoidy oraz flawony. Substancje te stanowią skład tinktury, której stosowanie, przyczyni
się do walki z łupieżem pstrym. Ponadto korzeń i owoce berberysu stanowią grupę środków
wspomagającą podnoszenie odporności organizmu, co jednoznaczne jest o działaniem
samoobronnym organizmu w stosunku do grzybów. Składniki berberysu likwidują szereg
niekorzystnych bakterii m.in: Chlamydia pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus,
Salmonellae, Shigellae, Escherichia coli, działają antypasożytniczo m.in. wobec Giardia
(Lamblia) intestinalis. Buhner używa berberysu jako źródło berberyny i stosuje jako jedno z
głównych ziół wobec bakterii z gatunku Chlamydia.

Opracował: mr halas - www.arche-lab.com



Nasze laboratorium wciąż podnosi standardy by osiągnąć maksimum precyzji w
wydobywaniu z roślin tego co leczy. Chcemy pozostać także w kontakcie z pacjentami, by na
bieżąco przyjmować i analizować dane związane z działaniem naszych środków. Doceń to
stosując nasze środki, wysyłając nam maila ze swoją opinią. Ma to ogromny wpływ na jakość
naszych produktów, którą chcemy nieustannie podnosić.

“Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter
informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie
ponosimy odpowiedzialności za rezultaty samodzielnych działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności
informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty”


