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Za ka że nia skóry są czę stą przy czy ną wi zyt u der ma to lo gów i le ka rzy
me dy cy ny ro dzin nej[1]. Ze wzglę du na etio lo gię, za ka źne cho ro by skóry
dzie li my na bak te ryj ne, grzy bi cze, wi ru so we oraz za ka że nia mie sza ne.
Te ostat nie sta no wią czę sto wy zwa nie te ra peu tycz ne i są wska za niem
do sto so wa nia pre pa ra tów zło żo nych. 
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Do czyn ni ków sprzy ja ją cych za ka że niom
bak te ryj nym i grzy bi czym za li cza my: współ i -
st nie ją ce za bu rze nia me ta bo licz ne, mło dy
bądź pode szły wiek, sta ny im mu no su pre sji
wro dzo ne lub na by te, w tym ja tro gen ne,
zwią za ne m. in. ze ste ro i do te ra pią lub sto -
so wa niem le ków cy to sta tycz nych i im mu no -
mo du lu ją cych[1,2]. 

Le ki te zna la zły za sto so wa nie rów nież
w te ra pii cho rób skóry o etio lo gii za pal nej
lub aler gicz nej. Czyn ni kiem pre dy spo nu ją -
cym do za ka żeń są tak że zmia ny skór ne oraz
za bu rze nia ba rie ry na skór ko wej w prze bie -
gu der ma toz[2]. Świąd, który jest czę stym
ob ja wem su biek tyw nym to wa rzy szą cym
cho ro bom skóry, jest ko lej nym, nie za leż -
nym czyn ni kiem ry zy ka wtór nej in fek cji[3].
Sku tecz na te ra pia po le ga na jed no cze snym
zwal cza niu sta nu za pal ne go, świą du i współ -
i st nie ją ce go nad ka że nia.

Pi ma fu cort jest le kiem zło żo nym, w które -
go skład wcho dzą: hy dro kor ty zon, ne o my cy -
na oraz na ta my cy na. Sze ro kie spek trum dzia -
ła nia za pew nia wy so ką sku tecz ność w przy -
pad ku za ka żeń mie sza nych, a tak że w te ra pii
pier wot nie za pal nych der ma toz, po wi kła nych
wtór ną in fek cją bak te ryj ną i/lub grzy bi czą[3].
Lek znaj du je za sto so wa nie rów nież na eta pie
le cze nia em pi rycz ne go, gdy nie ma my pew -
no ści co do etio lo gii zmian skór nych. W przy -
pad kach błęd ne go za sto so wa nia każ de go
z tych skła dni ków w mo no te ra pii czę sto moż -
na spodzie wać się za o strze nia pro ce su cho ro -
bo we go lub prze wle kłe go i nie ty po we go
prze bie gu in fek cji miej sco wych (ti nea in co gni -
to, im pe ti go in co gni to)[3], na to miast po łą cze nie
wy żej wy mie nio nych sub stan cji lecz ni czych
mo że mieć ko rzy st ne dzia ła nie miej sco we.

Miej sco we gli ko kor ty ste ro i dy w mo no te -
ra pii pier wot nie za pal nych der ma toz są
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stosowane z powodzeniem od 1952 r.[4] Hy -
dro kor ty zon, wcho dzą cy w skład pre pa ra tu
Pi ma fu cort, na le ży do gru py I we dług eu ro -
pej skiej kla sy fi ka cji kor ty ko ste ro i dów sto so -
wa nych miej sco wo. Wy ka zu je sła be dzia ła -
nie prze ciw za pal ne i prze ciw świą do we oraz
ła go dzi obrzęk po przez zmniej sze nie prze -
pu szczal no ści na czyń. Spo śród do stęp nych
pre pa ra tów zło żo nych Pi ma fu cort za wie ra
naj słab szy gli ko kor ty ko ste ro id, co ma zna -
cze nie w przy pad ku wy stę po wa nia zmian
skór nych u dzie ci, zlo ka li zo wa nych w zgię -
ciach i fał dach skóry oraz w oko li cach ano ge -
ni tal nych[3]. Do po wi kłań te ra pii na le ży za li -
czyć zwięk sze nie po dat no ści na in fek cje 
bak te ryj ne, wi ru so we i grzy bi cze po przez
osła bie nie funk cji ochron nych ba rie ry na skór -
ko wej[2]. Ry zy ko wy stą pie nia po wyż szych za -
bu rzeń jest tym więk sze, im sil niej dzia ła ją cy
pre pa rat oraz im dłuż szy czas te ra pii[3].
W wie lu der ma to zach nie war to sto so wać
moc niej szych ste ry dów ze wzglę du na moż li -
wość po wi kłań. Zna cze nie ma rów nież wiek
pa cjen ta – za rów no w mło dym jak i pode -
szłym wie ku wy stę pu je zwięk szo ne ry zy ko
ogól no u stro jo wych dzia łań nie po żą da nych[2,3].
Efekt prze ciw za pal ny, przy jed no cze snym
ogra ni cze niu współ i st nie ją ce go wtór ne go
nad ka że nia bak te ryj ne go, mo że my uzy skać
sto su jąc pre pa rat wzbo ga co ny o an ty bio tyk. 

Ne o my cy na na le ży do gru py ami no gli ko -
zy dów. Wy wie ra dzia ła nie bak te rio bój cze
po przez ha mo wa nie syn te zy bia łek bak te ryj -
nych. Zna la zła za sto so wa nie w le cze niu
miej sco wym wy ka zu jąc ak tyw ność prze ciw -
ko bak te riom Gram-ujem nym, zwła szcza
Kleb siel la sp. En te ro ba cer sp. i Pro teus sp.,
prąt kom gru źli cy oraz Sta phy lo coccs sp. Moż -
na ją sto so wać tak że w mo no te ra pii. W mi -
ni mal nym stop niu prze ni ka do orga ni zmu
przez skórę nie uszko dzo ną, na to miast sto so -
wa nie le ku do u st nie mo że wią zać się z ry zy -
kiem po wi kłań ogól no u stro jo wych, ta kich jak
oto to ksycz ność czy ne fro to ksycz ność[4]. Po -
nad to, na le ży prze strze gać sche ma tu daw ko -

wa nia, aby nie do puść do po wsta nia szcze -
pów opor nych. Ne o my cy na sto so wa na
w mo no te ra pii mo że zwięk szyć po dat ność
na in fek cje grzy bi cze po przez osła bie nie na -
tu ral nych me cha ni zmów obron nych, mię dzy
in ny mi z po wo du za bu rzeń w skła dzie mi -
kro bio mu skóry oraz po przez miej sco wy
wzrost pH[6,7]. Do da tek na ta my cy ny, sub -
stan cji na le żą cej do an ty bio ty ków prze ciw -
grzy bi czych z gru py po lie nów, po sze rza
spek trum dzia ła nia pre pa ra tu Pi ma fu cort
o grzy by droż dżo po dob ne z ro dza ju Can di -
da oraz nie które ple śnie (Asper gil lus sp. Ce -
pha lo spo rium, Fu sa rium, Pe ni cil lium), grzy by
di mor ficz ne, a tak że na pier wot nia ki, m. in.
Tri cho mo nas va gi na lis. Spo śród wszy st kich
an ty bio ty ków po lie no wych na ta my cy na po -
sia da naj szer szy za kres dzia ła nia miej sco we -
go., wy ka zu je rów nież szer sze spek trum niż
przed sta wi ciel le ków azo lo wych, klo tri ma -
zol, które go dzia ła nie ogra ni cza się do grzy -
bów droż dżo po dob nych i der ma to fi tów[3].
Po nad to nie po wo du je na ra sta nia opor no ści
w prze ci wień stwie do ne o my cy ny[8]. Na ta -
my cy na wy twa rza na jest przez Strep to my ces
na ta len sis. Wy ka zu je dzia ła nie grzy bo bój cze
po przez in te gra cję ze ste ro la mi ścia ny ko -
mór ko wej grzy ba i zmia nę jej prze pu szczal -
no ści. Po po da niu do u st nym pra wie nie
wchła nia się z prze wo du po kar mo we go. Za -
sto so wa na miej sco wo na skórę lub bło ny ślu -
zo we rów nież nie ule ga wchło nię ciu. 

Po łą cze nie wy żej wy mie nio nych sub stan cji
w pre pa ra cie zło żo nym (Pi ma fu cort) jest zna ne
od po nad 40 lat[7]. Lek wy stę pu je w dwóch
for mach: krem jest od po wie dni w przy pad ku
sta nów ostrych i podo strych, a tak że zmian
w obrę bie skóry owło sio nej i fał dów skór nych,
na to miast maść jest pre fe ro wa na w przy pad ku
zmian z to wa rzy szą cym wy su sze niem, złu -
szcze niem lub pę ka niem skóry[9]. Sto so wa ny
2–4 ra zy na do bę, ma ksy mal nie przez 14 dni
wy ka zu je do bry pro fil bez pie czeń stwa[3,9].

Wtór ne za ka że nia skóry są czę stym po wi -
kła niem i ele men tem pa to ge ne zy za o strzeń
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ato po we go za pa le nia skóry. Zwięk szo na po -
dat ność na in fek cje u tych pa cjen tów wy ni ka
z pier wot ne go de fek tu ba rie ry na skór ko wej
zwią za ne go z ge ne tycz nie uwa run ko wa nym
za bu rze niem skła du na tu ral ne go czyn ni ka na -
wil ża ją ce go (NMF), de fek tem re cep to rów, ko -
mórek bądź sub stan cji bio rą cych udział w me -
cha ni zmach wro dzo nej od por no ści[2]. 
Po wyż sze czyn ni ki sprzy ja ją ko lo ni za cji drob -
no u stro ja mi peł nią cy mi ro lę su per an ty ge nów.
Do naj czę ściej wy mie n  ia nych za li cza my to ksy -
ny gron kow ca zło ci ste go (Sta phy lo co cus au -
reus) oraz grzy by m. in. Tri cho phy ton ru brum,
Ma las se zia sp. i Can di da sp. Za ich po śre dnic -
twem do cho dzi do aler gi za cji i na si le nia sta nu
za pal ne go co wy wo łu je dal sze uszko dze nie
ba rie ry na skór ko wej w me cha ni zmie błęd ne -
go ko ła. Du żą ro lę od gry wa rów nież świąd
i odruch dra pa nia[3]. Zło żo na pa to ge ne za za o -
strzeń AZS bę dą ca naj czę ściej wy pad ko wą
współ i st nie ją ce go sta nu za pal ne go i wtór nej in -
fek cji bak te ryj nej, grzy bi czej lub mie sza nej,
czę sto wy mu sza na le ka rzu ko niecz ność uzu -
peł nie nia te ra pii pod sta wo wej miej sco wym gli -
ko kor ty ko ste ro i dem o lek prze ciw bak te ryj ny
i/lub prze ciw grzy bi czy. Po łą cze nie hy dro kor ty -
zo nu, ne o my cy ny i na ta my cy ny jest do brym
wy bo rem, szcze gól nie w przy pad ku wtór nej
in fek cji grzy ba mi droż dżo po dob ny mi z ro -
dza ju Can di da[2,3]. W przy pad ku sto so wa nia le -
ku Pi ma fu cort na le ży mieć na uwa dze moż li -
wość wy stę po wa nia aler gii kon tak to wej na
kor ty ko ste ro i dy gru py A, do których na le ży hy -
dro kor ty zon. Sub stan cją wy ko rzy sty wa ną
w dia gno sty ce nadwraż li wo ści jest 21-pi wa lan
ti kso kor to lu. We dług róż nych au to rów aler gia
wy stę pu je u 0,2-4,5% po pu la cji eu ro pej -
skiej[10]. Sub stan cją uczu la ją cą jest rów nież siar -
czan ne o my cy ny. Aler gia na siar czan ne o my -
cy ny do ty czy 1% po pu la cji eu ro pej skiej[11].
Wy kry cie nadwraż li wo ści na po wyż sze sub -
stan cje jest moż li we przy po mo cy na skór ko -
wych te stów płat ko wych. 

Pi ma fu cort znaj du je za sto so wa nie w za ka -
że niach mie sza nych w mo no te ra pii lub ja ko

uzu peł nie nie le cze nia ogól ne go. Ze wzglę du
na ak tyw ność na ta my cy ny głów nie prze ciw ko
grzy bom droż dżo po dob nym z ro dza ju Can di -
da lek moż na sto so wać w droż dży cy wy prze -
nio wej fał dów skór nych prze bie ga ją cej ze
znacz nym sta nem za pal nym[3,12,13]. Cho ro ba
naj czę ściej do ty czy skóry w oko li cy pod pier -
sio wej, pa chwi no wej, szpa ry mię dzy po ślad ko -
wej oraz w prze strze niach mię dzy pal co wych
stóp[6]. Lek mo że oka zać się po moc ny rów nież
w przy pad ku droż dża ko we go za pa le nia mie -
szków wło so wych, które wy ma ga róż ni co wa -
nia z rop nym gron kow co wym za pa le niem
mie szków[12] oraz w droż dży cy wa łów pa znok -
cio wych, która mo że współ i st nieć z za ka że -
niem bak te ryj nym[3,12,13]. Po nad to znaj du je za -
sto so wa nie w droż dża ko wym za pa le niu żo łę -
dzi i na plet ka, a tak że w droż dży cy sro mu
i po chwy[12]. Kan dy do za jest naj czę st szą przy -
czy ną za pa leń skóry i błoń ślu zo wych oko li cy
na rzą dów płcio wych[13]. Mo że roz wi nąć się na
podło żu zmian w prze bie gu li sza ja twar dzi no -
we go, pem fi go i du pę che rzo we go lub ze spo łu
Behçeta spra wia jąc czę sto trud no ści dia gno -
stycz ne[12]. W roz po zna niu róż ni co wym na le ży
uwzglę dnić in fek cje bak te ryj ne oraz za ka że nie
rzę si st kiem po chwo wym[12]. Sze ro kie spek -
trum dzia ła nia Pi ma fu cor tu po zwa la na za sto so -
wa nie le ku rów nież w tych scho rze niach. 

Ko lej nym wska za niem do sto so wa nia Pi -
ma fu cor tu jest pie lu szko we za pa le nie skóry
bę dą ce przy czy ną ok. 20% wi zyt w po ra -
dniach der ma to lo gicz nych dzie ci po ni żej
pierw sze go ro ku ży cia. Szczyt za cho ro wań
przy pa da naj czę ściej mię dzy 9. a 12. mie sią -
cem ży cia, a w pierw szych czte rech ty go -
dniach ży cia dziec ka do ty czy na wet 25% no -
wo rod ków[14,15]. Obraz kli nicz ny obej mu je
zmia ny ru mie nio wo-złu szcza ją ce w oko li cy
pie lu szko wej. W przy pad ku pie lu szko we go
za pa le nia skóry o ła god nym prze bie gu czę sto
wy star cza ją ce jest po stę po wa nie nie far ma ko -
lo gicz ne po le ga ją ce na za pew nie niu kon tak tu
z po wie trzem, pie lę gna cji z za sto so wa niem
emo lien tów oraz od po wie dnio czę stej zmia -
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nie pie lu szek[14,15]. W po sta ci o cięż kim prze -
bie gu do dat ko wo stwier dza się obe cność gru -
dek, krost i nadże rek na podło żu ru mie nio -
wym, zmia ny czę sto są bo le sne, swę dzą ce,
po wo du ją znacz ny dys kom fort. Sprzy ja im
prze by ta an ty bio ty ko te ra pia, bie gun ka, za bu -
rze nia funk cji ba rie ry na skór ko wej, pier wot ne
bądź na by te na sku tek nie pra wi dło wej pie lę -
gna cji. Podło żem cho ro by czę sto jest aler gicz -
ne kon tak to we za pa le nie skóry wy wo ła ne ko -
sme ty ka mi co uza sa dnia ko niecz ność te ra pii
miej sco wy mi gli ko kor ty ko ste ro i da mi. Uszko -
dze nie ba rie ry na skór ko wej sprzy ja wtór nej
in fek cji grzy ba mi droż dża ko po dob ny mi z ro -
dza ju Can di da, co wska zu je na przy dat ność
w te ra pii miej sco wych pre pa ra tów prze ciw -
grzy bi czych[3,16]. Moż li we jest rów nież zli szaj -
co wa ce nie zmian czę sto wy ma ga ją ce do łą -
cze nia an ty bio ty ku miej sco we go. 

Pre pa ra tem, które go za kres te ra peu tycz -
ny obej mu je wszy st kie po wyż sze czyn ni ki jest
Pi ma fu cort. Je go sto so wa nie po win no być ści -
śle ogra ni czo ne do przy pad ków o cięż kim
prze bie gu, ze współ i st nie ją cym za ka że niem.
Opi sy wa no przy pad ki ja tro gen ne go ze spo łu
Cu shin ga u dzie ci po za sto so wa niu gli ko kor -
ty ko ste ro i du miej sco we go, jed nak przy czy ną
był sil nie dzia ła ją cy ste ro id[5]. Do 12. r.ż. po -
win no się uni kać po da wa nia sil nych kor ty ko -
ste ro i dów[3]. Hy dro kor ty zon za war ty w le ku
Pi ma fu cort, we dług opi nii eks per tów, moż na
sto so wać bez piecz nie u dzie ci[3].

Pre pa rat zna lazł za sto so wa nie nie tyl ko
w der ma to lo gii. W li te ra tu rze ist nie ją do nie -
sie nia o przy dat no ści pre pa ra tu Pi ma fu cort
w sto ma to lo gii w le cze niu aft, szcze gól nie
w przy pad kach na wra ca ją cych, roz le głych
i trud no go ją cych się[17, 18]. 

Pod su mo wa nie

Sze ro kie spek trum dzia ła nia oraz bez pie -
czeń stwo te ra pii le kiem Pi ma fu cort, po twier -
dzo ne wie lo let nim do świad cze niem, wa run -
ku ją moż li wość za sto so wa nia le ku w wie lu

der ma to zach. Do głów nych wska zań za li cza -
my za ka że nia skóry o etio lo gii mie sza nej oraz
wtór ne in fek cje skóry zmie nio nej w prze bie gu
cho rób aler gicz nych bądź za pal nych, od po -
wia da ją cych na le cze nie miej sco wy mi gli ko -
kor ty ko ste ro i da mi. Za sto so wa nie pre pa ra tu
zło żo ne go jest szcze gól nie przy dat ne u pa -
cjen tów, u których obraz kli nicz ny nie jest jed -
no znacz ny i ja ko przy czy nę zmian skór nych
podej rze wa my etio lo gię wie lo czyn ni ko wą. 
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