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In te gral ną czę ścią le cze nia cho rób skóry jest pro fi lak ty ka. Der ma to zy
za pal ne, w których ele men tem za rów no pro fi lak ty ki, jak i le cze nia, są
pro duk ty me dycz ne z olej kami – z drze wa her ba cia ne go (TTO) oraz
z orze chów ma ka da mia, to m.in. nu ży ca, trą dzik różo wa ty, ło jo to ko we
za pa le nie skóry i trą dzik zwy kły. Nie bez zna cze nia jest w tym przy pad -
ku po łą cze nie dzia ła nia oczy szcza ją ce go oraz prze ciw drob no u stro jo we -
go TTO i ła go dzą ce go olej ku z orze chów ma ka da mia.
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Rola Demodex spp. w dermatozach
zapalnych

Wy ro by me dycz ne i ko sme ty ki ta kie jak
chu stecz ki oraz  płyn, w skład które go wcho -
dzą olej ki – z drze wa her ba cia ne go i orze -
chów ma ka da mia, ko rzy st nie wpły wają na
stan ba rie ry na skór ko wej, co jest opar te na
do świad cze niach wła snych, a tak że zo sta ło
udo wo dnio ne w licz nych opra co wa niach.
Ole jek z drze wa her ba cia ne go dzia ła na 32
szcze py bak te rii, a za war te w nim skła dni ki

ak tyw ne, ta kie jak ter pi nen-4-ol i 1,8-cy ne ol,
wy ka zu ją dzia ła nie prze ciw grzy bi cze, jak
i prze ciw bak te ryj ne. TTO dzia ła bak te rio bój -
czo i/lub bak te rio sta tycz nie oraz re du ku je ob -
ja wy cha rak te ry stycz ne dla za ka że nia grzy bi -
cze go. Z dru giej stro ny ole jek z orze chów
ma ka da mia ma wła ści wo ści re ge ne ra cyj ne,
szcze gól nie dzię ki obe cno ści kwa su ole o pal -
mi ty no we go, który wy ka zu je podo bień stwo
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i zgod ność z se bum. Two rzy na po wierzch ni
skóry hy dro fo bo wą po wło kę, która od po -
wia da za na tłu szcza nie, wy gła dze nie i po śre -
dnie na wil ża nie skóry po przez ogra ni cze nie
prze zna skór ko wej utra ty wo dy. Jest to pre pa -
rat bez piecz ny i do brze to le ro wa ny przez pa -
cjen tów[1].

Nu ży ca

Nu ży ca (de mo de ko za) – jest co raz czę -
ściej dia gno zo wa ną cho ro bą skóry wy wo ła ną
przez pa so ży ty, do ty czą cą za rów no skóry,
jak i oczu. Dwa ga tun ki by tu ją ce na skórze
czło wie ka – De mo dex fol li cu lo rum oraz De -
mo dex bre vis – mo gą po wo do wać, jak i za o -
strzać ob ja wy cho ro by. Nu że niec uszka dza
ba rie rę na skór ko wą, w wy ni ku wy dzie la nia

en zy mów pro te o li tycz nych, na stęp nie roz to -
cza wni ka ją w głąb warstw skóry, po wo du jąc
stan za pal ny[2]. De mo dex przy czy nia się rów -
nież do trans mi sji bak te rii i grzy bów. 

Ob ja wy nu ży cy w po sta ci ru mie nia,
zmia n grud ko wo-kro st ko wych, łu szcze nia
się skóry wi docz ne są wów czas, gdy ilość
osob ni ków na 1 cm2 osią ga pe wien próg,
szcze gól nie w po pu la cji osób star szych lub
z ob ni żo ną od por no ścią[3]. Po nad to to wa rzy -
szy im na si lo ny świąd i pie cze nie skóry.
Zmia ny naj czę ściej do ty czą skóry twa rzy.
Cho ro ba wy ma ga róż ni co wa nia z in ny mi
der ma to za mi za pal ny mi zaj mu ją cy mi skórę
twa rzy, dla te go przed wdro że niem od po -
wie dnie go le cze nia, waż na jest dia gno sty ka
w kie run ku nu żeń ca[4].

Ło jo to ko we za pa le nie skóry

To prze wle kła i na wro to wa, za pal na cho -
ro ba skóry prze bie ga ją ca pod po sta cią zmian
ru mie nio wych z drob no pła to wym złu szcza -
niem po wierzch ni. U do ro słych naj czę st sza lo -
ka li za cja zmian to twarz, skóra gło wy i gór na
część tu ło wia. Droż dżak z ro dza ju Ma las se zia
wy da je się być przy czy ną nie swo i stej od po -
wie dzi im mu no lo gicz nej, która uru cha mia ka -
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Ryc. 1. Demodex folliculorum.

Ryc. 2. Pacjent 38 lat, stan przed i po leczeniu. Leczony miejscowo preparatem z olejkami –
herbacianym i makadamia. Poprawa stanu miejscowego nastąpiła po usunięciu  nużeńca ze skóry.
Olejek z drzewa herbacianego stosowany regularnie, 2 razy dziennie przez okres 3 tygodni,
przynosi dobre efekty eradykacyjne.



ska dę zmian w obrę bie skóry do pro wa dza ją -
cych do jej ło jo to ko we go za pa le nia. Ma las se -
zia jest pra wi dło wym skła dni kiem flo ry drob -
no u stro jo wej skóry, ale u osób z ło jo to ko wym
za pa le niem skóry droż dżak ten wni ka do war -
stwy ro go wej na skór ka, uwal nia jąc li pa zę,
która do pro wa dza do two rze nia się wol nych
kwa sów tłu szczo wych i za po cząt ko wa nia pro -
ce su za pal ne go[6–8]. Głów nym po wi kła niem
ŁZS jest wtór ne nad ka że nie bak te ryj ne.

Trą dzik różo wa ty

Trą dzik różo wa ty (łac. ro sa cea) jest po -
wszech ną, prze wle kłą za pal ną der ma to zą
twa rzy z prze wa gą wy stę po wa nia u ko biet
oraz u osób o ja snej kar na cji. Za zwy czaj do -
ty czy pa cjen tów do ro słych po 30. ro ku ży cia. 

W etio pa to ge ne zie trą dzi ku różo wa te go
ma ją zna cze nie czyn ni ki śro do wi sko we:
nadu ży wa nie al ko ho lu, pro mie nio wa nie, mi -
kro flo ra je li ta cien kie go, mi kro flo ra by tu ją ce
na po wierzch ni skóry.

Prze bieg cho ro by uwa run ko wa ny jest
rów nież ist nie ją cy mi za bu rze nia mi na czy nio -
wy mi, które wpły wa ją na prze bieg kli nicz ny
cho ro by. Zwięk szo na ko lo ni za cja skóry twa -

rzy nu żeń cem jest uzna wa na za czyn nik etio -
lo gicz ny w pa to ge ne zie trą dzi ku różo wa te -
go. Istot na jest tak że ro la czyn ni ków in fek cyj -
nych ta kich jak: Sta phy lo coc cus epi der mi dis.
Drob no u stro je, które ko lo ni zu ją skórę, na -
mna ża ją się i w efek cie in du ku ją, po przez za -
bu rze nie mi kro flo ry skóry, stan za pal ny. 

Trą dzik różo wa ty roz po czy na się przej -
ścio wym na pa do wym ru mie niem, tzw. pre -
ro sa cea. Na stęp nie wy róż nia się fa zę ru mie -
nia sta łe go, gru dek i kro stek oraz te le an giek -
ta zji. Od 2002 r. obo wią zu je podział na 
4 pod sta wo we po sta ci trą dzi ku różo wa te go:
• po stać ru mie nio wa z licz ny mi te le an giek -

ta zja mi,
• po stać grud ko wo-kro st ko wa,
• po stać prze ro sto wo-gu zo wa ta,
• po stać oczna.

Zmia nom skór nym czę sto to wa rzy szy
uczu cie su cho ści, ścią ga nia, pa le nia i pie cze nia
skóry. U czę ści pa cjen tów mo gą wy stę po wać
zmia ny oczne, ta kie jak nadwraż li wość na
świa tło, za pa le nie brze gów po wiek czy ze -
spół su che go oka[9].

Bio rąc pod uwa gę wszy st kie ty py ro sa -
cea, to zwięk szo na ilość roz to czy na cm2
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Ryc. 3. Pacjentka 69 lat, w zaleceniach
lekarskich znalazł się dwufazowy płyn
oczyszczający do skóry wrażliwej z olejkiem z
drzewa herbacianego i olejkiem z orzechów
makadamia stosowany wspomagająco 2 razy
dziennie w terapii miejscowej.

Ryc. 4. Pacjent 62 lat, w wywiadzie
nawracające okresowo objawy od kilku lat. W
takim przypadku należy pamiętać, że leczenie
trądziku różowatego polega na, niezależnie od
fazy choroby, odpowiedniej pielęgnacji skóry.



wy stę pu je je dy nie w odmia nie grud ko wo-
-kro st ko wej[10]. Po nad to Ka rin ca o glu i wsp.
w swo jej pra cy udo wo dni li, że zwięk szo na
licz ba nu żeń ców na cm2 ko re lu je z obe cno -
ścią u pa cjen tów nie spe cy ficz nych ob ja wów
skór nych, ta kich jak świąd twa rzy, ru mień czy
wy kwi ty grud ko wo-kro st ko we[11].

Trą dzik zwy kły

Trą dzik zwy kły (łac. ac ne vul ga ris) to der -
ma to za, która do ty czy 80–100% osób po mię -
dzy 11. a 30. ro kiem ży cia. Więk szość, bo
oko ło 85% pa cjen tów, ma ła god ny prze bieg
cho ro by, na to miast u 15% po zo sta łych cho -
rych wy stę pu ją cięż kie po sta ci za pal ne po zo -
sta wia ją ce po so bie czę sto śla dy w po sta ci blizn
i prze bar wień. Trą dzik naj czę ściej lo ka li zu je się
na twa rzy (99%), na ple cach (90%), rza dziej
w in nych lo ka li za cjach. Wy róż nia się trą dzik:
• za skór ni ko wy (łac. ac ne co me do ni ca),
• grud ko wo-kro st ko wy (łac. ac ne pa pu lo-

pu stu lo sa),
• ro po wi czy (obej mu ją cy ac ne ph leg mo no -

sa, no du lo cy sti ca, con glo ba ta),

• bli znow co wy (łac. ac ne ke lo i dea) – ja ko
na stęp stwo zmian trą dzi ko wych.

Scho rze nie czę sto ma na wro to wy i wie -
lo let ni prze bieg co jest jed no znacz ne z ko -
niecz no ścią dłu gich te ra pii. Dla te go tak waż -
ne jest, aby do ko nać wy bo ru me to dy le cze -
nia, która bę dzie sku tecz na i naj bar dziej
efek tyw na dla pa cjen ta. 

Da ne sta ty stycz ne, na które po wo łu je
się Pol skie To wa rzy stwo Der ma to lo gicz ne,
w kon sen su sie do ty czą cym trą dzi ku zwy kłe -
go, po twier dza ją, że więk szość cho rych ma
ła god ną po stać trą dzi ku, która wy ma ga je dy -
nie le cze nia miej sco we go. Na le ży tak że
wspo mnieć, że od po wie dnia pie lę gna cja
skóry w trą dzi ku nie tyl ko od gry wa ro lę
wspo ma ga ją cą le cze nie w prze wle kłych po -
sta ciach cho ro by, ale mo że być po stę po wa -
niem wy star cza ją cym do utrzy ma nia za do wa -
la ją ce go sta nu skóry. Sto so wa nie pre pa ra tów
ze wnę trz nych wy ma ga sy ste ma tycz no ści, ale
sta no wi jed no cze śnie naj bez piecz niej szą for -
mę te ra pii. 

Pod sta wą sku tecz nej te ra pii jest do bra
ko mu ni ka cja z pa cjen tem oraz ni we lo wa nie
podraż nień i su cho ści skóry wy wo ła nych
przez za le co ne le cze nie miej sco we czy
ogól ne, za po mo cą od po wie dnich środ -
ków pie lę gnu ją cych skórę. Na le ży pa cjen -
to wi ja sno wy tłu ma czyć, że po pra wa sta nu
miej sco we go skóry po za sto so wa nej te ra pii
mo że być krót ko trwa ła, je że li wraz z le cze -
niem pod trzy mu ją cym, za prze sta nie sto so -
wa nia od po wie dniej pie lę gna cji skóry.
Szcze gól nie trud na i waż na jest pie lę gna cja
u osób ob cią żo nych ato pią, u których trą -
dzik współ i st nie je z su cho ścią skóry skłon -
nej do podraż nie nia[12].

Za pa le nie oko ło u st ne

Roz to cza De mo dex spp. są czyn ni kiem
na si la ją cym lub wy wo łu ją cym ob ja wy oko ło -
u st ne go za pa le nia skóry. W ar ty ku le Fu ji wa -
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Ryc. 5. Pacjentka lat 27, w trakcie leczenia
zmian grudkowo-krostkowych obejmujących
skórę pleców. Zalecono stosowanie (poza
leczeniem ogólnym i miejscowym) chusteczek
do skóry normalnej, do przecierania skóry
pleców 2 razy dziennie.



ry i wsp. zwróco no uwa gę, że zwięk szo na
ilość roz to czy nu żeń ca na skórze twa rzy wy -
stę pu je u osób z ob ni żo ną od por no ścią, np.
cho rych z za pa le niem oko ło u st nym wy wo -
ła nym – zbyt dłu gim sto so wa niem miej sco -
wych pre pa ra tów ste ro i do wych lub im mu -
no mo du lu ją cych[13].

Pod su mo wa nie

Le cze nie omówio nych der ma toz trwa
prze waż nie wie le ty go dni, dla te go war to
roz wa żyć ko rzy ści pły ną ce z za sto so wa nia
pre pa ra tu z olej kiem z drze wa her ba cia ne go
i olej kiem z orze chów ma ka da mia. Do brze
do bra ne pro duk ty po pra wia ją i utrzy mu ją in -
te gral ność ba rie ry skór no-na skór ko wej,
zmniej sza ją ilość za o strzeń cho ro by, wy dłu -
ża ją czas re mi sji, w efek cie istot nie skra ca ją
czas le cze nia far ma ko lo gicz ne go cho ro by.
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Ryc. 6. Pacjentka lat 31, istotna poprawa po 14 dniach, po zastosowaniu chusteczek do skóry
wrażliwej z olejkami z drzewa herbacianego i makadamia do oczyszczania 2 razy dziennie.


	68 NUZYCA_ZNAJEWSKA-PANDER
	70 NUZYCA_ZNAJEWSKA-PANDER
	71 NUZYCA_ZNAJEWSKA-PANDER
	72 NUZYCA_ZNAJEWSKA-PANDER
	73 NUZYCA_ZNAJEWSKA-PANDER

