
W roz wo ju cho ro by zna cze nie ma kil ka
czyn ni ków:
• podło że ge ne tycz ne (pre dy spo zy cja ro -

dzin na do wy stę po wa nia AZS), 
• czyn ni ki aler gicz ne (IgE-za leż ne i IgE-nie -

za leż ne),
• czyn ni ki nie a ler gicz ne (ak ty wa cja lim fo cy -

tów bez udzia łu an ty ge nu),
• róż no rod ne czyn ni ki śro do wi sko we

(za nie czy szcze nie śro do wi ska, aler ge ny
po kar mo we, aler ge ny po wie trz no po -
chod ne, czyn ni ki psy chicz ne i sy tu a cje
stre so we)[2],

• nie daw no udo ku men to wa no zmia ny
w mi kro bio mie skóry z ato po wym za pa -
le niem skóry. Za ob ser wo wa no, iż prze -
su nię cia w skła dzie mi kro bio mu wy stę -
pu ją głów nie pod czas na si le nia cho ro by
i zlo ka li zo wa ne są w miej scach zmian
skór nych, np. w oko li cach zgięć, na to -
miast le cze nie AZS wią że się ze zwięk -
sze niem róż no rod no ści drob no u stro jów

skóry, co ogra ni cza ko lo ni za cję pa to gen -
ny mi orga ni zma mi.

Jed ną z głów nych cech AZS jest ge ne tycz -
na skłon ność do tzw. ato pii, czy li nadmier nej
pro duk cji prze ciw ciał IgE w od po wie dzi na
kon takt z aler ge nem, wy stę pu ją cym w śro do -
wi sku. 35% nie mow ląt z AZS za cho ru je
w przy szło ści na ast mę oskrze lo wą[1]. 

Pod sta wo wym ob ja wem cha rak te ry -
stycz nym dla AZS jest świąd skóry, który bar -
dzo nie ko rzy st nie wpły wa na ży cie cho re go.
Cho ro bę ce chu je tak że ty po wa mor fo lo gia
i lo ka li za cja zmian cho ro bo wych. Skóra cho -
rych jest su cha, czę sto szor st ka (z tzw. ro go -
wa ce niem mie szko wym) oraz ma zwięk szo -
ną po dat ność na za ka że nia. Do ty czy to
głów nie za ka żeń gron kow cem zło ci stym
(Sta phy lo coc cus au reus), który ko lo ni zu je nie -
mal wszy st kich cho rych na AZS[3]. Jed nak do -
kład ne po zna nie zna cze nia S. au reus w pa to -
fi zjo lo gii AZS wciąż wy ma ga ba dań.
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Ato po we za pa le nie skóry (AZS; AD) jest prze wle kłą i na wro to wą
der ma to zą za pal ną, której to wa rzy szy upo rczy wy świąd i cha rak te ry -
stycz ny obraz zmian skór nych. Szczyt za cho ro wań u 15-20% 
cho rych wy stę pu je we wcze snym dzie ciń stwie[1]. Scho rze nie to jest 
roz po wszech nio ną za pal ną cho ro bą skóry i cha rak te ry zu je się za bu -
rze nia mi w struk tu rach ba rie ro wych skóry oraz w od po wie dzi im mu -
no lo gicz nej.
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Mi kro biom skóry

Mi kro biom czło wie ka jest bar dzo zło żo -
nym eko sy ste mem, skła da ją cym się z ko -
men sal nych, sym bio tycz nych mi kro or ga ni -
zmów, które są w ho me o sta zie z ca łym
orga ni zmem. Mi kro biom skóry za wie ra
bak te rie, wi ru sy, grzy by i pier wot nia ki. Ma
on istot ny wpływ na funk cje orga ni zmu, 
np. ochro nę przed za ka że nia mi i re ak tyw -
ność ukła du od por no ścio we go, ale cza sem
mo że też zwięk szyć po dat ność na roz wój
cho rób za pal nych. Za bu rze nia rów no wa gi
mi kro bio mu skóry mo gą mieć zwią zek
z utrzy ma niem się ob ja wów ato po we go za -
pa le nia skóry. Nie daw no uzy ska ne da ne
pod kre śla ją rów nież zna cze nie mi kro bio mu
oraz flo ry bak te ryj nej i szcze pów nie pa to -
gen nych, wy stę pu ją cych na po wierzch ni
skóry, w utrzy my wa niu ho me o sta zy i mo du -
lo wa niu od po wie dzi za pal nych. Nie zwy kle
zróż ni co wa na mi kro flo ra ko men sal na,
wcho dzą ca w in te rak cje ze skórą, sta no wi
swo i sty eko sy stem i mo że od gry wać istot ną
ro lę w na by wa niu od por no ści i za pew nia niu
ochro ny przed szcze pa mi pa to gen ny mi,
które mo gą sko lo ni zo wać skórę[4]. Wy ka za -
no rów nież, iż wil got ne śro do wi sko mo że
przy czy niać się do zwięk szo nej ko lo ni za cji
przez bak te rie Sta phy lo coc cus au reus, co
czę sto wią że się z na si le niem zmian za pal -
nych w tych oko li cach. Tłu ma czy to po śre -
dnio zwięk szo ną czę stość lo ka li zo wa nia się
zmian cho ro bo wych w oko li cach zgięć sta -
wo wych oraz fał dów skór nych. Wpływ le -
cze nia na ko lo ni za cję przez Sta phy lo coc cus
au reus już od daw na jest te ma tem dys ku sji.

Ba da cze w ostat nim cza sie ana li zu ją
zwią zek mię dzy ob ja wa mi kli nicz ny mi AZS,
a pro fi lem mi kro flo ry skóry cho rych pa cjen -
tów. Stwier dzo no, że w sy tu a cji do mi na cji
flo ry pa to lo gicz nej ob ser wu je się na si le nie
zmian cho ro bo wych, na to miast przy po pra -
wie kli nicz nej do cho dzi do przy wróce nia
rów no wa gi po przez zróż ni co wa nie mi kro -

flo ry ko men sal nej. Wia do mo rów nież, iż za -
bu rze nie funk cji ba rie ry skór nej u cho rych na
AZS wią że się do dat ko wo ze zwięk sze niem
po dat no ści na ko lo ni za cję przez Sta phy lo coc -
cus au reus. Peł na oce na wpły wu le cze nia (za
po mo cą sto so wa nych miej sco wo kor ty ko -
ste ro i dów lub środ ków im mu no mo du lu ją -
cych) na utrzy my wa nie się zróż ni co wa nej
mi kro flo ry skóry oraz wpły wu środ ków na -
wil ża ją cych, sto so wa nych w ra mach pro fi lak -
ty ki pier wot nej lub wtór nej, wy ma ga prze -
pro wa dze nia dal szych ba dań z gru pą kon -
trol ną. Uwa ża się, iż le cze nie sprzy ja ją ce roz -
ro sto wi bak te rii sym bio tycz nych mo że przy -
wrócić rów no wa gę mi kro flo ry, co zda je się
od gry wać waż ną ro lę w prze bie gu AZS.
Obe cność róż nych Gram-do dat nich bak te rii,
m.in. z ro dza ju Lac to coc cus, Strep to coc cus
i Strep to my ces, ogra ni cza wzrost in nych pa -
to gen nych bak te rii, co ma dzia ła nie ko rzy st -
ne dla zmian skór nych[5]. W ba da niach Se i te
i wsp. stwier dzo no, że skład mi kro or ga ni -
zmów na skórze u osób zdro wych i cho rych
na AZS jest odmien ny. Róż ni ce te zwią za ne
są głów nie z nadmia rem Sta phy lo coc cus spp.
oraz zmniej sze niem róż no rod no ści in nych
bak te rii w skórze zmie nio nej cho ro bo wo[6].
Po czy nio no pew ne do wo dy na to, że pod -
czas za o strzeń ato po we go za pa le nia skóry
zmia ny mi kro bio mu po le ga ją na zwięk szo nej
ko lo ni za cji Sta phy lo coc cus au reus[7].

Pen ders i wsp. po szli o krok da lej i prze -
a na li zo wa li ro lę mi kro flo ry je li to wej w pa to -
ge ne zie ato po we go za pa le nia skóry, jed nak
wpływ mi kro bio mu je li to we go i je go ro la
w cho ro bie we wcze snym dzie ciń stwie po -
zo sta je nadal nie ja sna[8]. 

Emo lien ty

Jak wia do mo, emo lien ty są nie wąt pli wie
ko rzy st ne w le cze niu i pro fi lak ty ce za o strzeń
ato po we go za pa le nia skóry. W ostat nim cza -
sie zwróco no uwa gę na ich ko rzy st ną ro lę
w ła go dze niu ob ja wów, rów nież po przez
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zwięk sze nie róż no rod no ści mi kro or ga ni -
zmów na skórze. Ma to istot ne zna cze nie,
pod kre śla się wa gę za bu rzeń w za kre sie mi -
kro flo ry skóry cho rych. Cha rak te ry sty ka mi -
kro bio mu skóry pa cjen tów jest zde cy do wa -
nie in na niż u osób zdro wych i zmie nia się
zna czą co w okre sach za o strze nia sta nu za pal -
ne go[9]. W ba da niu Se i te i wsp. stwier dzo no,
że po 84 dniach sto so wa nia emo lien tów ob -
ja wy kli nicz ne AZS ule gły po pra wie u 72%
ba da nej po pu la cji – wy ka za no wzrost cał ko -
wi te go zróż ni co wa nia mi kro or ga ni zmów
w obrę bie skóry oraz spa dek gę sto ści ga tun -
ków Sta phy lo coc cus. Da ne te po twier dza ją
zna cze nie emo lien tów w le cze niu AZS, choć
wska za ne są przy szłe ba da nia, do ty czą ce ich
wpły wu na przy wróce nie bio ce no zy skóry[8].

Te ra pia AZS jest trud na. Po le ga głów nie
na le cze niu ob ja wo wym, prze ciw za pal nym
i wzmac nia ją cym uszko dzo ną ba rie rę na -
skór ko wą. W wal ce z AZS wy ko rzy stu je my:
• pro fi lak ty kę (pier wot ną, wtór ną, do dat -

ko wą), 
• le cze nie miej sco we (emo lien ty, gli ko -

kort ko ste ro i dy, in hi bi to ry kal cy neu ry ny), 
• w sy tu a cji na si le nia zmian skór nych

rów nież le cze nie ogól ne (le ki prze ciw -
hi sta mi no we, cy klo spo ry nę A) oraz 
fo to te ra pię. 

W ba da niu Do tte ru da i wsp. zba da no
wpływ wą sko pa smo we go pro mie nio wa nia
UVB w le cze niu ato po we go za pa le nia skóry
i wy ka za no je go ko rzy st ny wpływ na mi kro -
biom, po przez wzrost róż no rod no ści drob -
no u stro jów po prze pro wa dze niu se rii na -
świe tlań[10].

Ro dzaj sto so wa nej te ra pii za le ży od na -
si le nia zmian cho ro bo wych, ich lo ka li za cji
oraz wie ku pa cjen ta. W pierw szej ko lej no -
ści sta ra my się za le cić pa cjen to wi uni ka nie
czyn ni ków za o strza ją cych stan cho ro bo wy.
Nie zwy kle istot ne jest sto so wa nie emo lien -
tów, które po za dzia ła niem na wil ża ją cym,
dzia ła ją prze ciw za pal nie i prze ciw świą do -
wo, za po bie ga ją utra cie wo dy i do dat ko wo
wią żą ją w na skór ku. Re gu lar ne sto so wa nie
emo lien tów jest nie zwy kle waż ne w co -
dzien nej pie lę gna cji skóry ato po wej. We -
dług pro fe sor Czar nec kiej-Ope racz, opty -
mal na pie lęgna cja skóry cho re go przy za -
sto so wa niu no wo cze snych tech no lo gii na -
wil ża ją cych skórę o do dat ko wym dzia ła niu
prze ciw świą do wym, prze ciw za pal nym oraz
po pra wia ją cym cha rak te ry sty kę mi kro bio -
mu skóry jest nie zwy kle istot na w le cze niu
cho ro by[11]. 

W naj now szych ba da niach zwróco no
uwa gę na za sad ność sto so wa nia emo lie nów,



72

po pra wia ją cych skład mi kro bio mu skóry
w le cze niu i pro fi lak ty ce AZS. Wy ka za no, że:
• mi kro biom skóry zmie nio nej cho ro bo -

wo u pa cjen tów z AZS róż ni się od oko -
lic wol nych od zmian cho ro bo wych,

• na si le nie ato po we go za pa le nia skóry
zwią za ne jest z mniej szą róż no rod no ścią
bak te rii na skórze, 

• sto so wa nie emo lien tów, za wie ra ją cych
sub stan cje prze ciw u tle nia ją ce i an ty bak te -
ryj ne, mo że zwięk szać róż no rod ność
skła do wych mi kro bio mu skóry ato po wej,
a przez to przy czy niać się do po pra wy
sta nu skóry u cho rych. Mo że mieć to
w przy szło ści bez po śre dni zwią zek z no -
wy mi wy tycz ny mi, do ty czą cy mi pro fi lak -
ty ki i le cze nia ato po we go za pa le nia
skóry[12]. Co gen i wsp. wy ka za li, iż zwięk -
sze nie róż no rod no ści drob no u stro jów
w obrę bie skóry, zwią za ne ze sto so wa -
nym le cze niem, mo że być opar te na te -
ra piach, które pre fe ren cyj nie ni szczą bak -
te rie Sta phy lo coc cus au reus, a tym sa mym
umoż li wia ją roz wój i ko lo ni za cję in nym
nie pa to gen nym bak te riom. Moż li we in ne
wy ja śnie nie jest ta kie, iż sty mu lu je się
w ten spo sób wzrost mi kro or ga ni zmów,
których obe cność ha mu je na mna ża nie
Sta phy lo coc cus au reus[13]. Obe cne ba da nia
wska zu ją, że na ato po we za pa le nie skóry
mo gą mieć wpływ mi kro or ga ni zmy by tu -
ją ce na skórze, na to miast kli nicz ną po pra -
wę za u wa ża się po sto so wa niu pre pa ra -
tów nor ma li zu ją cych mi kro biom skóry[14]. 

Pod su mo wa nie

Ato po we za pa le nie skóry jest cho ro bą
prze wle kłą, która wy ma ga sto so wa nia po stę -
po wa nia pro fi lak tycz ne go w ce lu jej prze ciw -
dzia ła nia na wro tom i na si le niom. Sto su jąc od -
po wie dnie dzia ła nia pro fi lak tycz ne wraz z za -
sto so wa niem emo lien tów, ogra ni cza niem po -
ten cjal nych aler ge nów, ognisk uta jo ne go za ka -
że nia oraz stre sów moż na zmniej szyć ry zy ko

na wro tów cho ro by oraz na si le nie jej prze bie -
gu. Ak tu al nie rów nież sto so wa nie pre pa ra tów
po pra wia ją cych mi kro biom skóry po przez ni -
we lo wa nie gron kow ca zło ci ste go (Sta phy lo -
coc cus au reus) oraz sty mu lo wa nie roz wo ju flo -
ry ko men sal nej ma zna cze nie w pro fi lak ty ce
i le cze niu ato po we go za pa le nia skóry (AZS).
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