
Ato po we za pa le nie skóry (AZS) jest prze wle kłą i na wro to wą der ma -
to zą. Naj czę ściej ob ja wia się już w wie ku dzie cię cym, szcze gól nie
w okre sie nie mow lę cym, jed nak w czę ści przy pad ków pierw sze symp -
to my mo gą wystąpić do pie ro u do ro słych osób.  W cią gu ostat nich 30
lat ob ser wu je się znacz ny wzrost licz by za cho ro wań – sza cu je się, że
scho rze nie mo że do ty czyć na wet 10-20% osób w po pu la cji, dla te go
też AZS sta no wi istot ny pro blem kli nicz ny.

AZS cha rak te ry zu je się su cho ścią skóry,
wy stę po wa niem zmian ru mie nio wo-złu -
szcza ją cych oraz upo rczy wym świą dem.
Roz po zna nie cho ro by jest sta wia ne na pod -
sta wie obra zu kli nicz ne go, z po mo cą przy -
cho dzą tu taj kry te ria Ha ni fi na i Raj ki. Po sta -
wie nie dia gno zy jest moż li we w przy pad ku
speł nie nia 3 z 4 kry te riów więk szych, na to -
miast kry te ria mniej sze ma ją zna cze nie uzu -
peł nia ją ce[1]. W etio pa to ge ne zie cho ro by ro -
lę od gry wa ją czyn ni ki ge ne tycz ne, im mu no -
lo gicz ne oraz śro do wi sko we. 

Głów nym pa to me cha ni zmem pro wa -
dzą cym do roz wo ju AZS jest upo śle dze nie
funk cji ba rie ry na skór ko wej. Pod kre śla ne są
dwie te o rie wy ja śnia ją ce po wsta wa nie zmian
za pal nych: tzw. te o ria we wnątrz po chod na
oraz ze wną trz po chod na (in si de-out si de).
Pierw sza z nich tłu ma czy stan za pal ny skóry
ja ko kon se kwen cję za bu rzeń im mu no lo gicz -
nych z udzia łem IgE. We dług dru giej pier -
wot ne jest upo śle dze nie funk cji ba rie ry na -

skór ko wej, co po zwa la na zwięk szo ne prze -
ni ka nie aler ge nów i czyn ni ków draż nią cych.
Naj praw do po dob niej oby dwa me cha ni zmy
na kła da ją się na sie bie, choć część ba da czy
pod kre śla prze wa gę dru giej te o rii. Zwra ca ją
oni uwa gę na po pra wę sta nu skóry po le cze -
niu emo lien ta mi oraz za o strze nie zmian
i wzmo żo ną pro duk cję cy to kin pro za pal nych
po eks pe ry men tal nym za sto so wa niu de ter -
gen tów, jak na przy kład eto ksy lo wa nego lau -
ry lo siar czanu so du (SLS). SLS mo że przy czy -
niać się do apop to zy ke ra ty no cy tów,
a w kon se kwen cji do po ja wie nia się pro ce su
za pal ne go w obrę bie skóry[2,3].

Ba rie ra na skór ko wa

Skóra jest orga nem, który sta no wi ba rie -
rę po mię dzy śro do wi skiem ze wnę trz nym
a wnę trzem orga ni zmu. Pod sta wo wą i naj -
waż niej szą jej funk cją jest ochro na przed
czyn ni ka mi me cha nicz ny mi, che micz ny mi, fi -
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zycz ny mi oraz mi kro or ga ni zma mi. Moż na
wy róż nić w jej obrę bie war stwy: skórę wła -
ści wą oraz na skórek. Na skórek, a w szcze -
gól no ści je go war stwa ro go wa, jest głów nym
ele men tem ba rie ry me cha nicz nej skóry.
W prze strze niach mię dzy kor ne o cy ta mi bu -
du ją cy mi war stwę ro go wą znaj du ją się li pi dy,
a wśród nich głów nie ce ra mi dy, cho le ste rol
oraz wol ne kwa sy tłu szczo we. Sub stan cje te
wy twa rza ne są w war stwie ziar ni stej na skór -
ka i trans por to wa ne ka na li ka mi apa ra tu Gol -
gie go do ze wnę trz nej war stwy na skór ka,
gdzie ule ga ją en zy ma tycz nym prze mia nom
w związ ki nie po lar ne, two rząc roz le gły
płaszcz li pi do wy. Two rze nie ko mórek ba rie -
ry na skór ko wej – ke ra ty no cy tów, roz po czy -
na się w war stwie pod staw nej. Pro li fe ru ją ce
ko mór ki, róż ni cu jąc się, pro du ku ją czą stecz ki
ad he zyj ne, li pi dy oraz po cząt ko wo ke ra ty nę
5 i 14 w war stwie pod staw nej, na stęp nie
prze cho dząc do war stwy kol czy stej – ke ra ty -
nę 1 i 10, by w war stwie ziar ni stej wy two -
rzyć mar ke ry ter mi nal ne go róż ni co wa nia się
– lo ry kry nę, in wo lu kryę oraz fi la gry nę. Spo -
śród wy mie nio nych bia łek naji stot niej sza
z punk tu wi dze nia funk cji ba rie ro wej jest fi la -
gry na, która, dzię ki trans glu ta mi na zie, jest
wbu do wy wa na w otocz kę zro go wa cia łą ko -
mórek war stwy ro go wej na skór ka. Fi la gry na
two rzy tzw. „ko per tę ro go wą” – zbi tą i od -
por ną na czyn ni ki ze wnę trz ne war stwę[4-6].
Me ta bo lizm i de a mi na cja fi la gry ny do ni sko -
czą stecz ko wych pep ty dów i wol nych ami no -
kwa sów pro wa dzą do wy two rze nia na tu ral -
ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go (NMF). NMF
za trzy mu je wo dę w kor ne o cy tach, przy czy -
nia jąc się do ich na wo dnie nia i za cho wa nia
od po wie dniej ob ję to ści. Me cha nizm ten za -
bez pie cza przed two rze niem się szcze lin
w obrę bie war stwy ro go wej na skór ka oraz
wpły wa na jej spój ność[7]. 

Pre kur so rem fi la gry ny jest po li pep tyd
pro fi la gry na, za war ty w ziar ni sto ściach ke ra -
to hia li no wych ke ra ty no cy tów war stwy ziar -
ni stej na skór ka, który ule ga en zy ma tycz nym

prze mia nom – pro te o li zie i de fo sfo ry la cji.
Szcze gól ne za in te re so wa nie bu dzą mu ta cje
ge nu ko du ją ce go fi la gry nę znaj du ją ce go się
na chro mo so mie 1. Ba da nia wy ka za ły pre -
dy spo zy cje do za cho ro wa nia na AZS
w przy pad ku osób z mu ta cja mi w obrę bie
ge nu dla fi la gry ny w eg zo nie 3-non sen sow -
ną R510X lub mu ta cją zwią za ną z utra tą
czte rech par za sad w po zy cji 2282 (tzw.
mu ta cja 282del4). Mu ta cje te są tak że spo ty -
ka ne u pa cjen tów cho ru ją cych na ry bią łu skę
o cięż kim prze bie gu, współ i st nie ją cą z ato -
pią. In nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na ob -
ni żo ną syn te zę fi la gry ny jest podwyż szo ny
po ziom cy to kin IL-4 oraz IL-13 pro du ko wa -
nych przez lim fo cy ty Th2[6,8]. IL-4 oraz IL-13
przy czy nia ją się do zmniej sze nia eks pre sji
be ta-de fen syn, pep ty dów fi zjo lo gicz nie wy -
stę pu ją cych w skórze, które wy ka zu ją dzia ła -
nie prze ciw drob no u stro jo we. To za bu rze -
nie sprzy ja ko lo ni za cji na skór ka cho rych na
AZS przez mi kro or ga ni zmy, szcze gól nie
bak te rie Sta phy lo coc cus au reus (S. au reus).
Z ko lei S. au reus przy czy nia się do uszko dze -
nia ba rie ry na skór ko wej po przez wy dzie la nie
en te ro to ksyn, w efek cie cze go do cho dzi do
wzmo żo nej pro duk cji IgE cał ko wi te go oraz
de a cy la zy, która ha mu je syn te zę ce ra mi -
dów[1,2,9]. Ce ra mi dy sta no wią do mi nu ją ca
gru pę li pi dów war stwy ro go wej, za po bie ga ją
wni ka niu sub stan cji hy dro fil nych oraz chro nią
przed nadmier ną utra tą wo dy. Zwięk szo na
prze zna skór ko wa utra ta wo dy (TEWL) pro -
wa dzi do su cho ści skóry, przy czy nia jąc się do
świą du skóry. Po cią ga on za so bą odruch
dra pa nia, w efek cie które go do cho dzi do
dal sze go me cha nicz ne go uszka dza nia ba rie ry
na skór ko wej[8]. 

Ko lej nym waż nym aspek tem wpły wa ją -
cym na stan ba rie ry ochron nej jest pH skóry.
Zro go wa cia łe ko mór ki na po wierzch ni na -
skór ka oraz „li pi do wy płaszcz” funk cjo nu ją
pra wi dło wo w wa run kach pH zbli żo ne go do
5,0, na to miast ży we ko mór ki na skór ka osią -
ga ją pH 7,0. Za bu rze nia w me ta bo li zmie fi la -
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gry ny pro wa dzą do wzro stu pH na po -
wierzch ni skóry, upo śle dza jąc tym sa mym
pra wi dło wą funk cję „pła szcza li pi do we go”
oraz pro wa dząc do na si le nia od po wie dzi im -
mu no lo gicz nej po przez zwięk sze nie licz by
ko mórek den dry tycz nych w na skór ku. Z ko -
lei ko mór ki te, bio rąc udział w re ak cji od por -
no ścio wej, przy czy nia ją się do wy wo ły wa nia
sta nu za pal ne go w obrę bie skóry[3,5]. Utra ta
in te gral no ści ko mórek po wo du je zwięk szo -
ną prze pu szczal ność ze wnę trz nej war stwy
na skór ka dla czyn ni ków ze wną trz po chod -
nych, aler ge nów, mi kro or ga ni zmów czy
sub stan cji to ksycz nych.

Pie lę gna cja i le cze nie miej sco we

Jak do tąd brak jest sku tecz nej te ra pii po -
zwa la ją cej cho rym na AZS na de fi ni tyw ne
wy le cze nie, jed nak moż li wa jest po pra wa
kom for tu ży cia pa cjen tów po przez osią ga nie
dłu go trwa łych re mi sji cho ro by. Ko niecz na
jest edu ka cja cho rych w za kre sie za po bie ga -
nia za o strze niom ato po we go za pa le nia
skóry. Za sa dni czym ele men tem pro fi lak ty ki
jest pie lę gna cja skóry, po le ga ją ca mię dzy in -
ny mi na sto so wa niu de li kat nych środ ków
my ją cych, usu wa ją cych z po wierzch ni skóry
aler ge ny i środ ki draż nią ce. We dług wy tycz -
nych te ra peu tycz nych dla ato po we go za pa -
le nia skóry Pol skie go To wa rzy stwa Der ma -
to lo gicz ne go oraz Aler go lo gicz ne go ką pie le
nie po win ny trwać dłu żej niż 5 mi nut, a tem -
pe ra tu ra wo dy po win na mie ścić się w za kre -
sie 27-30°C[7,10]. Emo lien ty, sub stan cje na wil -
ża ją ce oraz za po bie ga ją ce prze zna skór ko wej
utra cie wo dy po win ny być sto so wa ne mi ni -
mum 2-3 ra zy dzien nie, naj le piej bez po śre -
dnio po ką pie li[10]. Odbu do wę uszko dzo nej
ba rie ry moż na uzy skać, sto su jąc emo lien ty
za wie ra ją ce mie sza ni nę tłu szczów, które na -
tu ral nie wy stę pu ją w na skór ku. Za sto so wa nie
znaj du ją tu taj ce ra mi dy, wol ne kwa sy tłu -
szczo we, cho le ste rol oraz skwa len. Do dat -
ko wo za sto so wa nie hu mek tan tów (sub stan -

cji hi gro sko pij nych, które ma ją zdol ność wią -
za nia i za trzy my wa nia wo dy z oto cze nia) po -
wo du je więk sze na wil że nie oraz wzrost ela -
stycz no ści skóry. Za li cza  się do tej gru py
mię dzy in ny mi mocz nik, kwas mle ko wy,
ami no kwa sy oraz gli ce ry nę. Mocz nik w za -
leż no ści od stę że nia cha rak te ry zu je się nie co
in nym dzia ła niem na skórę. W przy pad ku
niż szych stę żeń, po ni żej 10%, na wil ża skórę,
na to miast w wy ższych, zwła szcza po wy żej
30%, dzia ła złu szcza ją co[1,11]. Sub stan cje
o dzia ła niu oklu zyj nym, ta kie jak wa ze li na, pa -
ra fi na i la no li na, two rzą hy dro fo bo wą ba rie rę
na po wierzch ni na skór ka, która ma dzia ła nie
pre wen cyj ne przed utra tą wo dy. Sza cu je się,
że wa ze li na re du ku je TEWL na wet o 98%[11].
Ko rzy st ne efek ty na wła ści wo ści ba rie ro we
skóry ma ją tak że cu kry – ksy li tol oraz be ta-
glu kan. Pierw szy z nich, oprócz wykazywania
wła ści wo ści na wil ża ją cych, za po bie ga two -
rze niu bio fil mu bak te ryj ne go S. au reus, co ma
istot ne zna cze nie dla skóry ato po wej, czę sto
sko lo ni zo wa nej przez tę bakterię. Ksy li tol po -
nad to przy czy nia się do wzro stu eks pre sji fi la -
gry ny w na skór ku[12,13]. Z ko lei be ta-glu kan,
który jest na tu ral nym po li me rem glu ko zy,
dzia ła im mu no sty mu lu ją co, ak ty wu je ma kro -
fa gi, przy czy nia jąc się do re ge ne ra cji tka nek,
po wo du je wzrost pro duk cji ko la ge nu, re e pi -
te li za cję i przy spie sza go je nie się ran[14]. 

Po wyż sze pre pa ra ty po pra wia ją funk cje
ba rie ry na skór ko wej po przez za o pa trze nie
skóry w wo dę i li pi dy, w szcze gól no ści ce ra -
mi dy, cho le ste rol oraz wol ne kwa sy tłu -
szczo we. Dzię ki te mu do cho dzi do wzmoc -
nie nia i odbu do wy in te gral no ści war stwy ro -
go wej[1,7].Sto so wa nie emo lien tów na si la
tak że dzia ła nie miej sco wych kor ty ko ste ro i -
dów, co po zwa la zmniej szyć ich daw kę apli -
ko wa ną na po wierzch nię skóry[7]. 

Waż nym ele men tem pro fi lak ty ki jest
uni ka nie czyn ni ków za o strza ją cych AZS, np.
de ter gen tów, dy mu ty to nio we go, roz to czy
ku rzu do mo we go, sub stan cji draż nią cych
czy nie których aler ge nów po kar mo wych.
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W cza sie mie się cy zi mo wych do cho dzi rów -
nież do więk sze go prze su sze nia skóry,
wów czas wy ma ga na jest więk sza tro ska o jej
stan i od po wie dnie na tłu szcze nie[2,4,7]. Pra wi -
dło wa pie lę gna cja, na wil ża nie i na tłu szcza nie
skóry oraz uni ka nie aler ge nów i sub stan cji
draż nią cych w znacz nym stop niu wspo ma -
gają kon tro lę ato po we go za pa le nia skóry.
W okre sach za o strzeń opi sa ne po wy żej po -
stę po wa nie nie jest wy star cza ją ce, by zre du -
ko wać czyn ne zmia ny za pal ne. Z po mo cą
przy cho dzą wte dy kor ty ko ste ro i dy, które
jed nak, ze wzglę du na licz ne skut ki ubocz ne
i wpływ na ścień cze nie war stwy ro go wej, nie
po win ny być nadu ży wa ne. Al ter na ty wą dla
sto so wa nia pre pa ra tów gli ko kor ty ko ste ro i -
do wych oraz le cze niem pierw sze go rzu tu są
obe cnie in hi bi to ry kal cy neu ry ny – ta kro li mus
oraz pi me kro li mus. Ha mo wa nie kal cy neu ry -
ny po wo du je zmniej sze nie ak ty wa cji lim fo cy -
tów Th2 oraz ob ni że nie pro duk cji cy to kin
pro za pal nych. Ba da nia po ka zu ją, że te ra pia
pro ak tyw na w AZS z udzia łem in hi bi to rów
kal cy neu ry ny wy dłu ży ła okre sy re mi sji. Po -
nad to pre pa ra ty za wie ra ją ce pi me kro li mus
oraz ta kro li mus cha rak te ry zu ją się wy so kim
pro fi lem bez pie czeń stwa[7]. 

Zmia ny i dys funk cje we wła ści wo ściach
ba rie ro wych skóry sta no wią bez wąt pie nia
istot ny czyn nik w etio lo gii ato po we go za pa -
le nia skóry. Z te go po wo du do kład na zna jo -
mość me cha ni zmów pro wa dzą cych do upo -
śle dze nia czyn no ści ba rie ry na skór ko wej
umoż li wia wła ści wy do bór efek tyw nych me -
tod te ra peu tycz nych, po zwa la jąc na sku tecz -
ne le cze nie oraz utrzy my wa nie dłu go trwa -
łych okre sów re mi sji. 
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