
TEMAT: POROST WŁOSÓW. 
                ZABURZENIA KIERUNKU POROSTU.
                CHOROBY OWŁOSIONEJ SKÓRY.

Porost włosów oznacza cechy charakterystyczne wzrostu włosów i jest uwarunkowany genetycznie.
Cechy te to kierunek wzrostu, grubość i gęstość włosów. na kierunek wzrostu włosów wpływa 
grubość łodyg włosów i kąty, pod którymi włosy wyrastają ze skóry głowy. im grubsze włosy, tym 
mocniej odstają od głowy. #1. najgrubsze i najbardziej sztywne - włosy azjatyckie - wyrastają ze 
skóry głowy pod kątek ok. 60-80 stopni, co szczególnie widać przy krótko strzyżonych fryzurach. 
Cieńsze i bardziej delikatne włosy europejskie przeciętnie wyrastają pod kątem 30-45 stopni, dzięki
czemu swobodnie układają się na głowie.#granica porostu przebiega przez czoło, skronie i karka. 
ułożenie tej linii stanowi cechę indywidualną każdego człowieka. może być przekazywana 
genetycznie, na przykład - niska lub wysoka linia włosów. włosy rosnące na głowie ograniczone są 
granicą porostu. jednak ich rozmieszczenie nie jest jednolite. w obszarach ciemieniowo-czołowych 
włosy są najsłabsze i rosną najrzadziej. również najszybciej wypadają. najmocniejsze włosy i gęsty 
porost występują w obszarze kości potylicznej i nad karkiem.
 Celem pprzeprowadzonej oceny stanu włosów i skóry głowy jest rozpoznanie naturalnych 
warunków klientki, aby móc je porównać z życzeniem dotyczącym nowej fryzury. Tylko wtedy 
można podjąć decyzję, czy i przy wprowadzeniu jakich koniecznych zmian życzenie klientki będzie
możliwe do zrealizowania.

Naturalny kierunek wzrostu włosów i wicherek

Punktem wyjścia dla kierunku i układania się włosów jest na głowie zawsze wicherek, który nadaje 
kierunek włosom.

Włosy zazwyczaj rosną w formie gwiazdy,od szczytu głowy w kierunku granic porostu.

zaburzenia kierunku porostu

zaburzenia mają postać wirów rosnących punktowo (koliście) lub w pasemkach.
Wiry mogą występowć pojedyńczo,podwójnie, symetrycznie i niesymetrycznie. Wiry w formie 
pasm mgą być rozbieżne(rosną w przeciwnych kierunkach) i zbieżne (rosną ku sobie i wzosząsię 
do góry).

PRACA DOMOWA 
Wykonaj na szablonach kierunk rozbieżny wirów i zbieżny wirów.



CHORBY OWŁOSIONEJ SKÓRY GŁOWY.

CHOROBY ŁOJOTOKOWE SKÓRY 
Gruczoły łojowe produkują łój potrzebny do namaszczania skóry i włosów. łojotokiem 
nazywamy wzmożone wydzielanie łoju, najwyraźniejsze w okolicach obfitujących 
w powyższe gruczoły (owłosiona skóra głowy, czoło, nos, mostek, okolica 
międzyłopatkowa). Łojotok nie jest chorobą skóry, ale zjawiskiem fizjologicznym, które 
sprzyja powstawaniu zmian chorobowych na skórze, która wykazuje podatność i skłonność 
do zakażeń ropnych. Wzmożona skłonność do nadczynności gruczołów łojowych może być 
związana z: 
- zaburzeniem czynności gruczołów wewnątrzwydzielniczych, 
- zaburzeniem układu nerwowego – stresy, 
- zaburzeniami hormonalnymi w okresie dojrzewania, 
- zaburzeniami przewodu pokarmowego – zaparciami. 
Łojotok jest przyczyną między innymi następujących schorzeń: 
1) łupieżu i łysienia łojotokowego, 
2) łojotokowego zapalenia skóry, 
3) trądziku pospolitego, 
4) trądziku różowatego. 
łupież i łysienie łojotokowe 
Każde nadmierne łuszczenie się naskórka owłosionej skóry głowy nazywamy pospolicie 
łupieżem. Z punktu widzenia medycznego należy dodać, że łuszczeniu temu nie towarzyszą 
zmiany zapalne. przyczyny tego stanu często nie do końca są znany. łupież może pojawić się 
bez konkretnego powodu. Najczęściej jednak spowodowany jest podrażnieniem skóry głowy 
przez szampony, żele, pianki do włosów, lakiery, farby itp. przyczyną podrażnienia może być 
nawet sama woda zawierająca np. dużo chloru. zmieniona zapalnie skóra staje się bardziej 
wrażliwa niż skóra zdrowa, dlatego zdarza się, że mimo niestosowania już „podejrzanego” 
środka pielęgnacyjnego – nie dostrzegamy poprawy. Często podrażniona skóra głowy ulega 
wówczas zakażeniu drożdżakowatym grzybem pityrosporum ovale. Towarzyszy temu zwykle 
stan zapalny skóry głowy. problem łupieżu dotyczy połowy mieszkańców naszego kraju. nie 
można go ignorować, ponieważ może spowodować o wiele poważniejszą dolegliwość, 
a mianowicie łojotokowe zapalenie skóry. 
Różnicując postacie łupieżu wyróżnia się dwie jego odmiany: 
1) łupież zwykły – ma postać drobnopłatowego złuszczania się naskórka, bez objawów 
zapalnych. Choroba dotyczy zwykle osób przed 20 rokiem życia i później może 
przekształcić się w łupież tłusty. nie uszkadza włosów, 
2) łupież tłusty (łojotokowy) – rozwija się zwykle z łupieżu zwykłego. Zamiast drobnych, 
suchych i białych łuseczek pojawiają się łuski tłuste, żółte, nawarstwione i tworzące 
wręcz strupy. Są one mocniej przytwierdzone do podłoża. Chorobie może towarzyszyć 
świąd. Nierzadko następstwem tego typu łupieżu jest łysienie łojotokowe. schorzenie 
zwykle dotyczy osób po 20 roku życia i częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. 
W leczeniu łupieżu zwykłego stosuje się tylko leki zewnętrzne. rodzaj i siła działania 
zalecanych preparatów zależą od nasilenia choroby. W zaawansowanym łupieżu zwykłym w 
pierwszej kolejności dąży się do usunięcia nadmiernej ilości łusek. Najprostszy sposób to 
użycie oliwki salicylowej (preparat gotowy to salicylom). Oliwka działa najlepiej, jeżeli 
przed nasmarowaniem nią głowy zostanie lekko podgrzana. Po jej zastosowaniu należy 
przykryć głowę folią i zawinąć ręcznikiem, a następnie po kilku (2–4) godzinach zmyć. 
Czasami sam preparat złuszczający jest wystarczającym lekiem w tego typu łupieżu. Zwykle 
jednak zalecamy na krótki okres (7–14 dni) preparat sterydowy, najlepiej w płynie. Może to 
być laticort lub lorinden, elocom, locoid, czy też w razie potrzeby silniej działający 



Diprosalic lub dermovate. oczywiście należy zmienić środki do pielęgnacji włosów. jeżeli to 
możliwe powinno się odstawić żele, pianki, lakiery, farby. do mycia głowy wskazane jest 
wypróbowanie któregoś z szamponów przeciwłupieżowych (np. z serii freederm). 
w łupieżu tłustym nawarstwionych łusek należy się pozbyć podobnie jak w odmianie 
zwykłej, za pomocą oliwki salicylowej. Jeżeli zmiany są nasilone, złuszczanie można 
przeprowadzać przez kilka dni. obecnie w łupieżu tłustym zaleca się stosowanie preparatów 
przeciwgrzybiczych, najlepiej w płynie lub maści. Skuteczne są tzw. pochodne imidazolowe 
(nizoral, ketokonazol, canesten). Dobre efekty daje stosowanie szamponu nizoral lub 
seboklar. czasami leczenie wymaga zastosowania preparatów sterydowych, szamponów 
dziegciowych (freederm tar, polytar, denorex), z zawartością siarczku selenu (selsun). 
Na ogół preparaty przeciwłupieżowe muszą być dobierane indywidualnie. Na jednego klienta 
może działać ten sam preparat bardzo dobrze, dla innego jest zupełnie nieskuteczny. 
Bardzo ważne jest przeciwdziałanie powstawaniu zmian łupieżowych. profilaktyka tego 
stanu powinna polegać na: 
- dokładnym każdorazowym spłukiwaniu włosów po ich umyciu, ponieważ resztki 
szamponu rozkładają naturalny składnik łączący ze sobą komórki, powodując nadmierne 
łuszczenie się naskórka, 
- skutecznym leczeniu nawet niewiele nasilonych zmian łojotokowych, 
- stosowaniu środków mających na celu właściwe odżywienie skóry i włosów (witamin 
i minerałów), 
- leczeniu zaburzeń hormonalnych mających wpływ na stan skóry, 
- umiejętnym myciu włosów przetłuszczających się (odpowiednie do tego rodzaju włosów 
szampony, częstość mycia zależna od przetłuszczania), 
- nie przesadzanie ze stosowaniem środków do pielęgnacji i układania włosów, właściwy 
ich dobór, inne.  
Łojotokowe zapalenie skóry na ogół występuje u osób z łojotokiem. jest chorobą 
przewlekła, ma tendencje do nawrotów. Czynnikiem chorobotwórczym jest na ogół 
pityrosporum ovale. schorzenie charakteryzuje się występowaniem nasilonego stanu 
zapalnego. Oprócz łojotoku, tłustych strupów i przerzedzenia włosów zaobserwować można 
rumień skóry, liczne grudki, krostki i objawy wysiękowe. Zmianom towarzyszy świąd, 
a wykwity krostkowe (powstające zwykle jako wynik wtórnej infekcji bakteryjnej) są nawet 
bolesne. Rzadko zmiany dotyczą tylko skóry głowy. Na ogół występują także w postaci 
rumienia i złuszczania na skórze czoła, w okolicach zausznych i na karku. mogą także 
pojawiać się w okolicy międzyłopatkowej, na klatce piersiowej w pobliżu mostka, a także na 
twarzy, w okolicy narządów płciowych i odbytu. są to tzw. okolice łojotokowe. w ciężkich, 
rzadko występujących postaciach choroba może przekształcić się w uogólnione zapalenie 
skóry. 
Przyczyną trądziku pospolitego jest łojotok, nieprawidłowe rogowacenie naskórka 
i zakażenie bakteryjne skóry. jest to choroba przewlekła, dotycząca nawet do 80% młodzieży 
w okresie dojrzewania. zmiany są różnie nasilone i z reguły w ciągu kilku lat ustępują. 
Niekiedy jednak utrzymują się bardzo długo, nawet po 30 roku życia. zmiany trądzikowe 
występują głównie na twarzy, plecach, klatce piersiowej, ale mogą być również na barkach, 
ramionach, pośladkach. 

Choroby pasożytnicze 
Najczęstszymi chorobami pasożytniczymi skóry występującymi u człowieka jest 
wszawica i świerzb. 
Wszawica (pediculosis) 
Jest jednostką chorobową, która umieszczona została w wykazie chorób zakaźnych 
i zakażeń. – ustawa z dnia 6 września 2001 roku. Jest to obecność na ciele człowieka lub jego 
odzieży wszy ludzkich lub/i ich jajeczek (gnid).W zależności od gatunku wszy można 
rozróżnić: 



- wszawicę głowową, 
- wszawice łonową, 
- wszawicę odzieżową. 
Najczęściej występuje pierwsza grupa. wszy głowowe i wszy odzieżowe są wielkości ok. 
2–4 mm, a wszy łonowe nieznacznie mniejsze. Ich żądło ssawne przebija skórę w celu 
pobrania krwi i równocześnie wpuszcza wydzieliną, która ma działanie miejscowo 
znieczulające. Jaja wszy czyli gnidy są przyklejone do włosów na głowie, do włosów 
łonowych lub znajdują się w bieliźnie. w ciągu 2–3 tygodni z gnid rozwijają się dorosłe 
owady. Długość życia dorosłych osobników około 4 tygodni. wszawica przenosi się zarówno 
przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, jak również przez przedmioty, w których bytują 
wszy (np.:grzebienie, ręczniki, bielizna). Okres zaraźliwości trwa tak długo, jak długo żyją 
wszy na zakażonej osobie lub jej odzieży i dopóki nie zostaną zabite gnidy we włosach. 
Nasilenie wszawicy i częstość jej występowania są na ogół większe w zimie. zmiany skórne, 
które wywołują wszy głowowe występują na skutek ukłucia i jest to silne swędzenie i zmiany 
po zadrapaniach. często pojawia się wtórne zakażenie z powierzchownymi zmianami 
skórnymi podobnymi do ropnego zapalenia skóry lub do wyprysku. 
Leczenie wszawicy powinno obejmować następujące aspekty: 
1) zniszczenie wszy i gnid – poprzez zastosowanie do mycia głowy środków 
Dezynsekcyjnych i powtarzanie tych czynności kilkakrotnie po upływie 7 do 10 dni, gdyż 
gnidy są odporne na jednorazowe działanie powyższych środków. gnidy można usunąć 
z włosów poprzez płukanie umytych uprzednio włosów ciepłym 6% octem, który 
powoduje ich odklejanie się. Po kilku godzinach należy wyczesać gnidy gęstym 
grzebieniem. Wszystko, co można, a miało kontakt z włosami zakażonego należy wyprać 
i wygotować (najlepiej przez 20 minut), dodatkowo dobrze jest również to, co można 
wyprasować. wszy nie znoszą temperatury powyżej 45 st c. 
2) leczenie jednocześnie nosicieli i wszystkich osób, które miały z nimi kontakt. 
3) leczenie reakcji wtórnych skóry ( np.: antybiotykami). 

4) przestrzeganie przepisów epidemiologicznych, zasad higieny osobistej i otoczenia.

Stany zapalne mieszków włosowych 
Wywołane są przez zakażenie skóry gronkowcami. Stan zapalny zwykle na początku 
dotyczy ujścia mieszków włosowych, a następnie obejmuje cały mieszek i otoczenie. Zmiany 
umiejscawiają się zwykle na skórze twarzy , ale mogą wystąpić w innych miejscach np.: na 
tułowiu czy kończynach. Zapaleniu sprzyjają drobne urazy i zadrapania naskórka. objawem 
podstawowym są drobne, przywłośne zmiany ropne i krostki, często tym włosem przebite, 
otoczone rąbkiem zapalnym. Jeśli proces dotyczy całego mieszka włosowego, przenosi się na 
głębsze warstwy skóry, wówczas występuje miejscowa bolesność. zmiany mogą być 
pojedyncze lub mnogie. Czasami przy ich masywnym wysiewie może dojść do powiększenia 
okolicznych węzłów chłonnych. 
Szczególnie przewlekła odmiana gronkowcowego zapalenia mieszków włosowych to 
figówka gronkowcowa. zmiany zlokalizowane są głównie na twarzy w obrębie zarostu 
(warga górna, broda, policzki), trwają nawet wiele lat, dotyczą głównie mężczyzn i mogą 
pozostawiać blizny. Początkowo pojawiają się krosty przymieszkowe i grudki, które niekiedy 
zlewają się w miękkie guzy wypełnione treścią ropną. Na skutek zajęcia przez stan zapalny 
całego mieszka włosowego, włosy w obrębie tych zmian chorobowych mogą ulegać 
samoistnej depilacji. Przy dużym zaawansowaniu choroby może dojść do zniszczenia 
brodawki włosa i powstania blizny. Zwykle jednak po wyleczeniu włosy odrastają. 
Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu zakażeń gronkowcowych skóry to: 
- inne choroby skóry przebiegające ze świądem, 
- inne zakażenia ropne, 
- osłabienie organizmu i spadek odporności ogólnej, 



- złe warunki higieniczne. 
Leczenie zakażeń gronkowcowych skóry polega na: 
- poprawie warunków higienicznych, 
- leczeniu innych wszystkich zmian skórnych zarówno miejscowo, jak i przy cięższym 
przebiegu - ogólnie, 
- miejscowo na zmienioną chorobowo skórę stosuje się płyny, aerozole lub maści 
zawierające antybiotyk, a w bardziej zaawansowanych zmianach antybiotyki doustnie po 
wykonaniu posiewu i antybiogramu, 
- chory nie powinien używać do golenia maszynki elektrycznej, a tylko jednorazowych 
ostrzy, 
- odkażać wszystkie przyrządy używane do golenia, 
- stosować preparaty wzmacniające odporność ogólną (witaminy, szczepionki 
przeciwbakteryjne, lepsze jakościowo odżywianie się)
  

Praca domowa

1. zaplanuj  działania profilaktyczne zakażeniu wszawicą.
2. co nazywamy łupieżem? 
3.  jakie znasz odmiany łupieżu? 
4. na czym polega leczenie łupieżu? 
5.  na czym polega profilaktyka łupieżu?

Temat: Profile twarzy.

1. Profil regularny- każda fryzura,
2. profil ukośny- fryzura z objętością  nad czołem(wyrówna cofnięte czoło) i strzępione 

grzywki podniesione u nasady,
3. profil wklęsły fryzury z objętością, od krótkich do półdługich, za brodę, długa gładka 

grzywka maskuje wypukłe czoło,
4. profil wypukły- objętość włosów nad czołem oraz na wysokości potylicy,co zrównoważy 

proporcje głowy, wskazane kosmetyki na twarz,
5. profil okrągły – fryzury z włosami zachodzącymi na twarz na wysokości  czoła i szczęk.

Praca domowa 

Narysuj na szablonach wyżej wymienione profile.

Proszę podpisywać prace domowe z jakiego przedmoitu
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