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dermatologia

Pre pa ra ty miej sco we są po wszech nie sto so wa ne przez der ma to lo gów,
ja ko le cze nie pierw sze go wy bo ru w wie lu der ma to zach. Miej sco wa apli -
ka cja umoż li wia za sto so wa nie opty mal nej daw ki w miej scu, gdzie jest to
po trzeb ne, a jed no cze śnie ogra ni cza je go ogól no u stro jo we dzia ła nie.
Po łą cze nie kil ku skła dni ków w jed nym le ku wy ka zu je się do brym efek -
tem te ra peu tycz nym, a do dat ko wo uła twia pa cjen to wi co dzien ne użyt -
ko wa nie, przez co zwięk sza szan sę na pra wi dło we, zgod ne z za le ce nia -
mi, sto so wa nie le ku przez pa cjen ta.

Czę sto ko ja rzo ny mi skła dni ka mi w miej -
sco wych le kach zło żo nych są gli ko kor ty ko -
ste ro i dy oraz sub stan cje prze ciw drob no u -
stro jo we. Obe cnie na pol skim ryn ku do stęp -
ne są pre pa ra ty wy ka zu ją ce dzia ła nie
prze ciw za pal ne, prze ciw bak te ryj ne i prze -
ciw grzy bi cze, wy stę pu ją ce w dwóch po sta -
ciach – kre mie i ma ści. Jed nym z nich jest na
przy kład lek za wie ra ją cy hy dro kor ty zon, na -
ta my cy nę oraz ne o my cy nę. Do stęp ny jest
tak że lek łą czo ny, który za wie ra klo tri ma zol,
gen ta my cy nę oraz di pro pio nian be ta me ta zo -
nu. In ne pre pa ra ty to po łą cze nia be ta me ta -
zo nu z kwa sem fu sy do wym czy z gen ta my -
cy ną. Są one po zba wio ne dzia ła nia prze ciw -
droż dża ko we go, na to miast wy ka zu ją sil ne
dzia ła nie prze ciw za pal ne i prze ciw bak te ryj -
ne. Za wie ra ją sil niej szy ste ro id – wa le rian
be ta me ta zo nu, który po wo du je, że nie na le -

ży ich sto so wać przed ukoń cze niem 1. ro ku
ży cia lub di pro pio nian be ta me ta zo nu, który
moż na sto so wać po 12. ro ku ży cia.

Nie zwy kle istot ne jest do sto so wa nie for -
mu ły pre pa ra tu do lo ka li za cji zmian oraz sto so -
wa nych skła dni ków do wie ku cho re go. Kre my
za le ca ne są w le cze niu sta nów ostrych i podo -
strych oraz zmian zlo ka li zo wa nych w obrę bie
skóry owło sio nej i fał dów skór nych. Ma ści sto -
su je my w le cze niu sta nów prze wle kłych, prze -
bie ga ją cych ze złu szcza niem, wy su sze niem lub
pę ka niem skóry[1]. Z uwa gi na obe cne w tych
pre pa ra tach ste ro i dy, nie zwy kle istot ne jest
po in for mo wa nie pa cjen ta lub je go opie ku na,
jak dłu go i na ja kie oko li ce mo że sto so wać da -
ny lek. Ma to waż ne zna cze nie w le cze niu der -
ma toz nie mow lę cych i unik nię ciu po wi kłań
w obrę bie de li kat nej i nie doj rza łej skóry pa -
cjen tów w tej gru pie wie ko wej.
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Bak te ryj ne cho ro by skóry dzie li my ze
wzglę du na pa to gen, który je wy wo łu je;
wyróżniamy: der ma to zy gron kow co we,
pa cior kow co we oraz za ka że nia mie sza ne.
Skóra sta no wi ba rie rę ochron ną i w wa -
run kach fi zjo lo gicz nych, mi mo obe cnych
na jej po wierzch ni bak te rii, nie do cho dzi
do roz wo ju za ka żeń. Flo ra, która ma za za -
da nie chro nić po wierzch nię skóry jest zło żo -
na z bak te rii sa pro fi tycz nych, nie cho ro bo -
twór czych. W skórze od kry tej do mi nu ją
gron kow ce, na to miast w fał dach skór nych są
to naj czę ściej pa łecz ki Gram-ujem ne. Bar dzo
duża flo ra bak te ryj na wy stę pu je na po -
wierzch ni skóry w fał dach pa cho wych i pa -
chwi nach[2,3]. Do za ka żeń skóry do cho dzi
w sprzy ja ją cych oko licz no ściach, ta kich jak:
cho ro by ogól no u stro jo we (np.: cu krzy ca,
nie wy dol ność ne rek), nad po tli wość, na ru -
sze nie ba rie ry na skór ko wej lub ob ni że nie
od por no ści. Na po sta wie nie roz po zna nia
po zwa la ty po wy obraz kli nicz ny oraz iden ty -
fi ka cja drob no u stro ju po przez ba da nie mi -
kro sko po we bez po śre dnie i ho dow lę[2-4].

Czyn ni ka mi etio lo gicz ny mi za ka żeń
droż dża ko wych są naj czę ściej: Can di da al bi -
cans, C. tro pi ca lis, C. pseu do tro pi ca lis, C.kru -
sei, C. pa ra psi lo sis, czy C. gla bra ta[5]. Grzy by
z ro dza ju Can di da są orga ni zma mi di mor -
ficz ny mi tzn. wy stę pu ją ja ko okrą głe lub
owal ne ko mór ki droż dża ko we (sta dium Y)
lub w po sta ci pseu do strzę pek (po stać pseu -
do my ce lium–sta dium M)[6]. Na le żą do na tu -
ral nej mi kro flo ry ja my ust nej, je li ta gru be go,
skóry i po chwy[7]. Osob ni cza ko lo ni za cja
Can di da al bi cans jest uza leż nio na od przej -
ścia te go drob no u stro ju od fa zy sta bi li za cji
do sta dium in wa zyj ne go. Czyn ni ka mi en -
do gen ny mi, które sprzy ja ją roz wo jo wi kan -
dy do zy ogól nej, są: nie do bo ry im mu no lo -
gicz ne, za bu rze nia hor mo nal ne, cią ża, cu -
krzy ca, oty łość, scho rze nia prze wo du
po kar mo we go, nie do bo ry wi ta min, do u st -
na an ty kon cep cja, prze wle kła kor ty ko ste ry -
do te ra pia, przyj mo wa nie le ków cy to sta -

tycz nych, im mu no su pre syj nych oraz an ty -
bio ty ko te ra pia. Z czyn ni ków eg zo gen nych
du że zna cze nie ma wzmo żo na po tli wość
i ma ce ra cja skóry, na ra że nie skóry na czę ste
mo cze nie, ro dzaj pra cy, zły stan hi gie ny czy
mi kro u ra zy[8,9].

Gli ko kor ty ko ste ro i dy są pod sta wą le cze -
nia więk szo ści cho rób za pal nych skóry.
Zmniej sza ją stan za pal ny wy wo łu jąc skurcz
na czyń krwio no śnych oraz ha mu ją prze cho -
dze nie ko mórek za pal nych z krwi do tka nek.
Kor ty ko ste ro i dy sto so wa ne miej sco wo po -
zwa la ją uzy skać dzia ła nie prze ciw za pal ne bez
ha mo wa nia czyn no ści nad ner czy[10,11]. Do dat -
ko wo wy ka zu ją się efek tem im mu no su pre -
syj nym, an ty pro li fe ra cyj nym oraz prze ciw -
świą do wym. Hy dro kor ty zon na le ży do kor -
ty ko ste ro i dów o sła bym dzia ła niu, co
po zwa la na bez piecz ne uży cie za rów no
u do ro słych, jak i dzie ci. Ne o my cy na na le ży
do an ty bio ty ków z gru py ami no gli ko zy dów
o sze ro kim spek trum dzia ła nia. Me cha nizm
po le ga na ha mo wa niu syn te zy bia łek bak te rii
Gram-do dat nich (np. Sta phy lo coc cus spp.,
En te ro coc cus spp.) i Gram-ujem nych (np.
Kleb siel la spp., Pro teus spp., Esche ri chia co li).
W związ ku z to ksycz no ścią sub stan cji, jest
ona sto so wa na głów nie miej sco wo. Mo że
wy wo ły wać re ak cje nadwraż li wo ści kon tak -
to wej. Na ta my cy na jest sub stan cją grzy bo -
bój czą, dzia ła ją cą przede wszy st kim na droż -
dża ki z ro dza ju Can di da spp.[1].

Obe cność kil ku sub stan cji w jed nym pre pa -
ra cie umoż li wia wie lo kie run ko we dzia ła nie –
skła dni ki prze ciw drob no u stro jo we le czą przy -
czy nę, a gli ko kor ty ko ste ro id po wo du je ustą pie -
nie sta nu za pal ne go i świą du. Go to wy pre pa rat
kil ku skła dni ko wy jest wy bo rem sku tecz nym,
bez piecz nym i wy god nym dla pa cjen ta.

Prze ciw wska za nia mi do sto so wa nia są:
pier wot ne za ka że nia skóry, owrzo dze nia,
ra ny opa rze nio we, trą dzik, ob ja wy nie po żą -
da ne po sto so wa nych miej sco wo ste ro i -
dach oraz nadwraż li wość na za war te sub -
stan cje czyn ne[1].
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Zastosowanie w wybranych
jednostkach chorobowych

Dość czę sto w prak ty ce der ma to lo gicz -
nej czy ga bi ne tach me dy cy ny ro dzin nej le ka -
rze ma ją do czy nie nia z der ma to za mi pier -
wot nie bak te ryj ny mi lub droż dża ko wy mi
z dość du żym od czy nem za pal nym. Zda rza
się też, że zgła sza się pa cjent z cho ro bą za -
pal ną skóry ze zli szaj co wa ce niem. Sy tu a cje te
wy ma ga ją czę sto za sto so wa nia pre pa ra tu,
który bę dzie dzia łał na każ dy ele ment pa to -
ge ne zy zmian.

Po łą cze nie hy dro kor ty zo nu, ne o my cy -
ny oraz na ta my cy ny jest uży wa ne mię dzy
in ny mi u cho rych z wy prze nia mi, pie lu -
szko wym za pa le niem skóry, wy pry skiem
z im pe ti gi ni za cją czy od czy na mi po u ką sze -
nio wy mi.

Wy prze nia

Na le żą do zmian czę sto ob ser wo wa nych
u dzie ci oraz osób oty łych. Są wy wo ły wa ne
przez gron kow ce, pa cior kow ce i droż dża ki
z ro dza ju Can di da al bi cans. Zmia ny ma ją
cha rak ter ognisk ru mie nio wo-wy się ko wych
i złu szcza ją cych, z obe cno ścią ma ce ra cji na -
skór ka i pęk nięć. Są do brze od gra ni czo ne od

oto cze nia wsku tek brzeż ne go od dzie la nia się
na skór ka. W oto cze niu mo gą po ja wiać się
wy kwi ty sa te li tar ne pod po sta cią roz sia nych
zmian pę che rzy ko wych lub nadżer ko wych.
Naj czę ściej lo ka li zu ją się one w oko li cach
mię dzy pal co wych oraz w obrę bie fał dów
skór nych – pach, pa chwin, szpa rze mię dzy -
po ślad ko wej, oko li cach pod pier sio wych
(Ryc. 1). Skóra tych oko lic ma wy ższą tem -
pe ra tu rę i sil niej się po ci, co pro wa dzi do
ma ce ra cji, osła bie nia ba rie ry ochron nej i po -
wsta nia za ka że nia[2,12]. Z re gu ły tym ob ja wom
to wa rzy szy róż nie na si lo ny stan za pal ny.
Więk szość zmian pod da je się le cze niu miej -
sco we mu.

Pie lu szko we za pa le nie skóry

Jed ną z naj czę ściej spo ty ka nych der ma -
toz okre su nie mow lę ce go jest pie lu szko we
za pa le nie skóry. Do je go po wsta wa nia
przy czy nia się rzad kie wie trze nie oko lic
kro cza oraz przedłu żo ny czas no sze nia pie -
lu cho maj tek, wsku tek cze go do cho dzi do
za le ga nia mo czu i ka łu. Po wo du je to
podraż nie nie de li kat nej skóry dziec ka i roz -
wi nię cie się kon tak to we go za pa le nia skóry
z za ję ciem miejsc do których przy le ga ją
pie lu cho majt ki – podbrzu sza, po ślad ków,

Ryc. 1. Wyprzenie w fałdzie podpiersiowym. Ryc. 2. Zmiany o charakterze rumieniowo-
-grudkowym oraz nadżerek w przebiegu
pieluszkowego zapalenia skóry.



wzgór ka ło no we go, we wnę trz nych po -
wierzch ni ud[13,14]. Do dat ko wo aler ge ny za -
war te w pie lu chach i ko sme ty kach sto so -
wa nych w pie lę gna cji skóry dziec ka mo gą
za o strzać ten stan. Mi kro u szko dze nia w na -
skór ku sta no wią wro ta za ka że nia dla by tu -
ją cych na skórze drob no u stro jów[15]. Po ja -
wia ją się grud ki na ru mie nio wym podło żu
two rzą ce zlew ne ogni ska, obrzęk, wy sięk
z to wa rzy szą cy mi sa te li tar ny mi wy kwi ta mi
grud ko wy mi o cha rak te rze owal nym (Ryc.
2). W cięż szych przy pad kach, mo że do -
cho dzić do po wsta wa nia nadże rek
i owrzo dzeń. Zmia ny mo gą po ja wić się
tak że w obrę bie błon ślu zo wych na plet ka
czy warg sro mo wych. Pie lu szko we za pa le -
nie skóry o cięż kim prze bie gu, z to wa rzy -
szą cą kan dy do zą, moż na sku tecz nie le czyć
sto so wa niem wie lo skła dni ko wych pre pa ra -
tów miej sco wych. Jed nak uży cie ich jest za -
le ca ne je dy nie w przy pad ku nad ka żo nych
zmian, na ogra ni czo nych po wierzch niach,
przez krót ki okres cza su[16]. Dłu go trwa łe
sto so wa nie ta kich pre pa ra tów mo że przy -
czy nić się do na si le nia pro ce su cho ro bo -
we go, po nie waż skła dnik ste ry do wy, mi mo
dzia ła nia prze ciw za pal ne go, sprzy ja na mna -
ża niu droż dża ków.

Wy prysk kon tak to wy

Wtór ne nad ka że nia skóry in a czej na zy wa -
ne zli szaj co wa ce niem (łac. impe ti gi ni sa tio) po -
wsta ją naj czę ściej na podło żu zmian wy pry -
sko wych[2]. Wy prysk kon tak to wy jest prze wle -
kłą cho ro bą za pal ną skóry, w prze bie gu której
wy stę pu je zwięk szo ne ry zy ko nad ka że nia –
za rów no bak te ryj ne go, jak i grzy bi cze go. Na -
tu ral na ba rie ra na skór ko wa ule ga zni szcze niu,
co sprzy ja ko lo ni za cji przez pa to ge ny. In ge -
ren cja pa cjen tów (po przez dra pa nie wy kwi -
tów), wy wo ła na przez upo rczy wy świąd to -
wa rzy szą cy cho ro bie, rów nież przy czy nia się
do po wsta nia nad ka że nia. Po wsta ją zmia ny
o cha rak te rze gru dek z wy się kiem, pę che rzy -
ków, krost oraz mio do wo-żół tych stru pów
(Ryc. 3). W ak tyw nym okre sie cho ro by z to -
wa rzy szą cym in ten syw nym są cze niem, obe -
cno ścią świe żych nadże rek w le cze niu za le ca -
ne są pre pa ra ty łą czą ce ste ry dy z an ty bio ty ka -
mi, które wal czą jed no cze śnie ze sta nem
za pal nym i to wa rzy szą cą in fek cją[17].

Wy prysk pie niąż ko wa ty

Jest cho ro bą o cha rak te rze prze wle kłym
i na wro to wym. W tej odmia nie wy pry sku
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Ryc. 3. Zmiany o charakterze wyprysku
kontaktowego z wtórnym nadkażeniem.

Ryc. 4. Charakterystyczne zmiany kształtem
przypominające monety w obrębie  kończyn
dolnych.
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ob ser wu je my wy kwi ty o cha rak te rze gru dek
wy się ko wych i pę che rzy ków na ru mie nio -
wym podło żu, które są do brze od gra ni czo ne
od oto cze nia i kształ tem przy po mi na ją mo -
ne ty (Ryc. 4). Zmia ny są roz sia ne i naj czę -
ściej lo ka li zu ją się w obrę bie tu ło wia oraz
koń czyn[18]. Scho rze nie do ty czy czę ściej osób
star szych. Etio lo gia cho ro by nie jest do koń -
ca po zna na. Pod uwa gę bie rze się re ak cję
aler gicz ną na an ty ge ny bak te ryj ne, ro lę stre -
su, nadu ży wa nie al ko ho lu, in fek cje wi ru sa mi
he pa to tro po wy mi[19,20]. W prze bie gu wy pry -
sku pie niąż ko wa te go rów nież mo że do cho -
dzić do zli szaj co wa ce nia zmian. W le cze niu
sto su je my miej sco we pre pa ra ty łą czo ne[18].

Od czyn aler gicz ny po uką sze niu 
owa dów

Od czy ny po uką sze niach przez owa dy są
czę stą przy czy ną wi zy ty u der ma to lo ga
w se zo nie wio sen no-let nim. Nadwraż li wość
na jad owa da po wo du je wy stą pie nie bą bla
po krzyw ko we go, gru dek na ru mie nio wym
podło żu, czy rza dziej zmian o cha rak te rze
pę che rzy. Uką sze nia przez ko ma ry po wo du -

ją roz sia ne, asy me trycz ne wy kwi ty na ca łym
cie le. Pchły i plu skwy po zo sta wia ją po so bie
kil ka li nij nie uło żo nych zmian lo ka li zu ją cych
się na od sło nię tych czę ściach cia ła[21]. Ob ja -
wom skór nym to wa rzy szy świąd o du żym
na si le niu, który skła nia pa cjen tów do dra pa -
nia. Przy czy nia się to do po wsta wa nia uszko -
dzeń na skór ka pod po sta cią nadże rek oraz
prze czo sów i wpro wa dza nia drob no u stro -
jów, czy li im pe ti gi ni za cji zmian (Ryc. 5).
W tym przy pad ku rów nież war to za sto so -
wać miej sco we pre pa ra ty wie lo skła dni ko we. 

Podsumowanie

Pod su mo wu jąc, za le tą pre pa ra tów łą -
czo nych jest fakt, że dzia ła ją wie lo kie run ko -
wo. Po łą cze nie w jed nym le ku kor ty ko ste ro -
i du i sub stan cji prze ciw drob no u stro jo wych
jest wy god nym i sku tecz nym spo so bem le -
cze nia der ma toz prze bie ga ją cych z nad ka że -
nia mi. Na le ży pa mię tać, że by ta kie pre pa ra ty
sto so wać krót ko trwa le oraz na ogra ni czo ne
ob sza ry skóry, jed nak przy pra wi dło wym
sto so wa niu ce chu je je do bry pro fil bez pie -
czeń stwa. 
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