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Skóra jest głów ną ba rie rą chro nią cą orga nizm przed śro do wi skiem ze -
wnę trz nym – za bez pie cza przed obra że nia mi, pa to ge na mi za ka źny mi,
pro mie nio wa niem ultra fio le to wym i utra tą wo dy. Układ od por no ścio wy
(im mu no lo gicz ny), sta no wią cy me cha nizm chro nią cy orga nizm, skła da
się z dwóch kom po nen tów: wro dzo nych i na by tych. Re gu la cja ukła du od -
por no ścio we go mo że być zmie nio na przez szcze pie nia, kor ty ko ste ro i dy,
le ki im mu no su pre syj ne, fo to te ra pię, fo to che mio te ra pię i in ne czyn ni ki.

Zastosowanie ozonowanej oliwy z oliwek 
w leczeniu zaostrzeń stanów zapalnych skóry

Skór ny układ od por no ścio wy jest re gu lo -
wa ny przez me dia to ry, ta kie jak cy to ki ny i li pi -
dy bio ak tyw ne, które mo gą ini cjo wać szyb ką
od po wiedź im mu no lo gicz ną z kon tro lo wa -
nym sta nem za pal nym. Jed nak gdy od po wiedź
im mu no lo gicz na jest nie wy star cza ją ca, me dia -
to ry mo gą przy czy niać się do pa to lo gii skóry
w po sta ci prze wle kłe go sta nu za pal ne go[1,2].

Cho ro by za pal ne skóry

Aker man w 1997 ro ku wy róż nił 9 ty pów
cho rób za pal nych skóry: po wierz chow ne
oko ło na czy nio we za pa le nie skóry, po wierz -
chow ne i głę bo kie oko ło na czy nio we za pa le -
nie skóry, gu zo wa te i roz la ne za pa le nie
skóry, za pa le nie na czyń, śród na skór ko we
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pę che rzy ko we i kro st ko we za pa le nie skóry,
pod na skór ko we pę che rzy ko we za pa le nie
skóry, za pa le nie mie szków wło so wych i za -
pa le nie oko ło mie szko we, włók nie ją ce za pa -
le nie skóry oraz za pa le nie tkan ki pod skór -
nej[3,4]. Gru pa za pal nych cho rób skóry (łac.
der ma ti tis) obej mu je nie in fek cyj ne, za pal ne
cho ro by z do mi na cją zmian w obrę bie na -
skór ka oraz gór nych czę ści skóry wła ści wej.
Ostry stan za pal ny ce chu je się ru mie niem,
obrzę kiem, obe cno ścią pę che rzy, bądź pę -
che rzy ków, są cze niem i po wsta wa niem stru -
pów. W obra zie mi kro sko po wym ostre go
za pa le nia skóry za ob ser wo wać moż na spon-
gio zę. Na to miast prze wle kły stan za pal ny
cha rak te ry zu je się od czy no wy mi zmia na mi
w obrę bie na skór ka, jak li che ni fi ka cja czy
obe cność łu ski[5].

Cho ro by za pal ne skóry sta no wią sze ro ką
gru pę scho rzeń der ma to lo gicz nych. Mo że -
my wy róż nić: kon tak to we za pa le nie skóry,
der ma to zy za wo do we, jak za wo do we za pa -
le nie skóry rąk, ato po we za pa le nie skóry, ło -
jo to ko we za pa le nie skóry, ale też cho ro by
z gru py grud ko wo-złu szcza ją cych, jak róż ne -
go ro dza ju ru mie nie, łu pież różo wy Gi ber ta,
łu szczy ca czy cho ro by ziar ni nia ko we.

Le ki prze ciw za pal ne

Naj pow szech niej sto so wa ny mi le ka mi
prze ciw za pal ny mi są gli ko kor ty ko ste ro i dy
o sze ro kim spek trum dzia ła nia im mu no su -
pre syj ne go. Po czą tek sto so wa nia gli ko kor ty -
ko ste ro i dów w der ma to lo gii miał miej sce
w 1952 ro ku, kie dy to Sul zber ger i Wit ten
wpro wa dzi li hy dro kor ty zon do le cze nia ze -
wnę trz ne go[6]. Miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i -
dy (GKS) kla sy fi ku je się z uwa gi na si łę dzia ła -
nia na 4 gru py (kla sy fi ka cja eu ro pej ska – naj -
sil niej sze ste ro i dy w gru pie IV, naj słab sze
w gru pie I)[7]. Wy róż nia my tak że kla sy fi ka cję
ame ry kań ską we dług Sto u gh to na, która wy -
róż nia 7 grup ste ro i dów: gru pa 1 – le ki naj sil -
niej sze, gru pa 7 – le ki naj słab sze[7-9]. Z uwa gi

na dłu gą li stę dzia łań nie po żą da nych sto so -
wa nych ze wnę trz nych kor ty ko ste ro i dów,
za le ca się ich roz sąd ne i oszczęd ne uży wa -
nie. Za le ca ne jest zwy kle sto so wa nie tzw. te -
ra pii podwój nej: apli ka cja miej sco wa kor ty -
ko ste ro i du wie czo rem i od po wie dnie go
podło ża ra no, bądź te ra pii prze ry wa nej: sto -
so wa nie kor ty ko ste ro i du przez ty dzień
i podło ża przez ko lej ny ty dzień, z po wtórze -
niem cy klu w ra zie ko niecz no ści[6].

Do in nych sto so wa nych w le cze niu der ma -
to lo gicz nym miej sco wych środ ków im mu no -
mo du lu ją cych za li cza my in hi bi to ry kal cy neu ry -
ny – ta kro li mus i pi me kro li mus. Kal cy neu ry na
od po wia da za ak ty wa cję czyn ni ka ją dro we go
ak ty wo wa nych ko mórek T (ang. NFAT – 
nuc le ar fac tor of ac ti va ted T cells), który po bu -
dza pro duk cję IL-2 i in nych cy to kin nie zbęd -
nych do ak ty wa cji ko mórek T. Ta kro li mus i pi -
me kro li mus wpły wa ją tak że na czyn ność ko -
mórek tucz nych oraz ko mórek Lan ge rhan sa.
Si ła dzia ła nia prze ciw za pal ne go in hi bi to rów kal -
cy neu ry ny po rów ny wal na jest do kor ty ko ste -
ro i dów śre dniej i du żej mo cy, po zba wio ne są
przy tym cha rak te ry stycz nych dla miej sco wych
GKS dzia łań nie po żą da nych[6]. Pre pa ra ty te
znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie głów nie w le -
cze niu ato po we go za pa le nia skóry[10,11].

Ozo no wa na oli wa z oli wek

Al ter na tyw ną me to dą le cze nia prze ciw za -
pal ne go jest ozo no wa na oli wa z oli wek. Po czą -
tek ba dań na u ko wych do ty czą cych te ra pii ozo -
nem się ga lat pięć dzie sią tych XX wie ku. Te ra -
pia ozo nem jest me to dą le cze nia, która
zwięk sza ilość tle nu w orga ni zmie głów nie po -
przez wzrost gli ko li zy w krwin kach czer wo -
nych, dzię ki sty mu la cji 2,3-bi sfo sfo gli ce ry nia -
nu[12]. Ozon, czy li alo tro po wa odmia na tle -
nu skła da ją ca się z trój a to mo wych
czą ste czek, wy ka zu je sze ro kie dzia ła nie
prze ciw drob no u stro jo we, m.in. wo bec
bak te rii Gram-do dat nich i Gram-ujem nych,
wi ru sów, za ro dni ków grzy bów czy prze -
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trwal ni ków bak te ryj nych[13]. Ozon ni szczy
po wło kę ko mórek bak te ryj nych po przez
utle nia nie fo sfo li pi dów oraz li po pro te in i za -
po bie ga wzro sto wi ko mórek w nie których
fa zach. W wi ru sach ni szczy tak że ka psy dy wi -
ru so we i za bu rza cy kle roz rod cze po przez
pe ro ksy da cję[14]. Po szcze gól ne mi kro or ga ni -
zmy róż nią się swo ją wraż li wo ścią na ozon,
bak te rie są bar dziej wraż li we niż droż dże czy
grzy by, z ko lei róż ni ce w struk tu rze ścia ny
ko mór ko wej czy nią bak te rie Gram-do dat nie
bar dziej wraż li wy mi niż bak te rie Gram-
ujem ne[15]. Ozo no wa ne ole je z oli wek i ole ju
sło necz ni ko we go wy ka zu ją swo i stą ak tyw -
ność prze ciw Sta phy lo coc cus au reus, Esche ri -
chia co li, Ba cil lus sub ti lis i Pseu do mo nas ae ru -
gi no sa[16], a tak że Gar dia lam blia, Le i sha ma nia
ma jor, Co ri ne bac te rium mi nu tis si mum oraz
w droż dży cy do po chwo wej[17]. Sku tecz ność
ozo nu po twier dzo no w pro fi lak ty ce za ka żeń
w orto pe dii i trau ma to lo gii ru chu, mię dzy in -
ny mi po pla no wa nych, re kon struk cyj nych za -
bie gach orto pe dycz nych oraz w le cze niu ran
prze wle kłych, sto py cu krzy co wej, owrzo -
dzeń tka nek mięk kich czy za ka żo nych ran
po u ra zo wych[18]. Jest on tak że sto so wa ny
w le cze niu za pa leń otrzew nej czy rop nych
zmian w obrę bie mie dni cy mniej szej, w cho -
ro bach no wo two ro wych oraz ce lem sty mu -
la cji im mu no lo gicz nej[19]. Z uwa gi na dzia ła nie
prze ciw bak te ryj ne ozo no wa nych ole jów ro -
ślin nych, ist nie ją do nie sie nia na te mat ich za -
sto so wa nia w le cze niu der ma to lo gicz nym,
mię dzy in ny mi za pa leń skóry, trą dzi ku,
owrzo dzeń czy opa rzeń. Opi sy wa no tak że
ich za sto so wa nie w le cze niu opry szcz ki na -
rzą dów płcio wych, wi ru sa bro daw cza ka
ludz kie go czy zmian wy wo ła nych przez grzy -
by z ro dza ju Can di da[17,20]. Ozon ja ko sil ny
śro dek de zyn fe ku ją cy sku tecz nie usu wa in -
fek cje pier wot nia ko we, ta kie jak ma la ria, gar -
dio za, try pa no so ma to za czy le i szma nio za
trzew na[21,22]. W prze pro wa dzo nym w 2011
ro ku ba da niu kli nicz nym z po je dyn czą śle pą
próbą od no to wa no istot ną po pra wę

w zmniej sze niu wiel ko ści ra ny po d nie bien nej
i go je niu na błon ka w wy ni ku za sto so wa nia
ozo no wa nej oli wy w po rów na niu z pla ce bo[23].

Ko lej ną funk cją ozo nu jest ochro na ko -
mór ki przed uszko dze niem przez wol ne ro -
dni ki, głów nie po przez sty mu la cję pro duk cji
dys mu ta zy po nad tlen ko wej, ka ta la zy oraz
pe ro ksy da zy glu ta tio no wej, które sta no wią
en zy my ścia ny ko mór ko wej. Po nad to ozon
zmniej sza stan za pal ny i ból po przez sty mu -
la cję pro duk cji hor mo nów i en zy mów do
pra wi dło we go po zio mu[24,25]. 

Ozon mo że być sto so wa ny w róż nych
po sta ciach, ta kich jak ozo no wa ny roz twór
so li fi zjo lo gicz nej, ozo no wa na wo da i ozo no -
wa ny olej[25]. W ozo no te ra pii me dycz nej
ozon wy twa rza ny jest po przez prze kształ ce -
nie tle nu me dycz ne go o czy sto ści 100% do
ozo nu za po mo cą ge ne ra to ra. Wy two rzo ny
w ge ne ra to rze gaz ozo no wy szyb ko ule ga
jed nak roz kła do wi w at mo sfe rze. Dzię ki
ozo ni za cji ole jów ro ślin nych uda ło się roz -
wią zać ten pro blem i zwięk szyć je go sta bil -
ność oraz utrzy mać ak tyw ność przez okres
do 2-3 lat[16,17]. Do stęp ność i ła twość uzy ska -
nia ole jów ro ślin nych oraz ni skie ko szty eks -
plo a ta cji po zwa la ją na sto so wa nie ozo nu
w le cze niu róż nych cho rób, zwła szcza prze -
wle kłych. Naj lep sze środ ki zwięk sza ją ce
wchła nia nie i pe ne tra cję skóry to ole je z du żą
za war to ścią nie na sy co nych kwa sów tłu szczo -
wych, ta kich jak kwas ole i no wy (ome ga 9),
kwas li no lo wy (ome ga 6) czy kwas li no le no wy
(ome ga 3)[16]. Ozo no wa na oli wa z oli wek po -
wsta je pod czas dłu go trwa łe go prze pu szcza nia
ozo nu przez na tu ral ną oli wę z oli wek, aż do
uzy ska nia sta łej kon sy sten cji, podob nej do wa -
ze li ny. Dzię ki te mu sta je się ona no śni kiem
trwa le wią żą cym ozon w po sta ci że lu, który
moż na roz pro wa dzać na po wierzch ni skóry.
Ozo no wa na oli wa z oli wek za trzy mu je przez
dłu gi czas nie wiel ką ilość ozo nu na skórze i ni -
szczy roz wój mi kro or ga ni zmów, dla te go mo -
że mieć po ten cjal ne dzia ła nie te ra peu tycz ne
w za po bie ga niu wtór nej in fek cji ran chi rur gicz -
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nych, le cze niu eg ze my, łu szczy cy, trą dzi ku czy
opry szcz ki zwy kłej[26].

Na pol skim ryn ku do stęp ny jest pre pa rat
ozo no wa nej oli wy z oli wek w po sta ci że lu,
który wy ka zu je dzia ła nie prze ciw za pal ne,
prze ciw bak te ryj ne i prze ciw grzy bi cze. Do dat -
ko wo, dzię ki po łą cze niu z octa nem to ko fe ro -
lu (wi ta mi ną E), ma wła ści wo ści an ty o ksy da -
cyj ne i chro ni skórę przed wpły wem wol nych
ro dni ków, a obe cny w pre pa ra cie hia lu ro nian
so du wspie ra re ge ne ra cję ko mórek skóry,
wy ka zu jąc przy tym sil nie na wil ża ją ce wła ści -
wo ści, dzię ki cze mu przy wra ca skórze ela -
stycz ność i wła ści we uwo dnie nie. Pre pa ra ty
o ta kim skła dzie znaj du ją za sto so wa nie w te ra -
pii sta nów za pal nych skóry, m. in. w prze bie -
gu wy pry sku czy łu szczy cy (Ryc. 1).

Opis przy pad ku

Przed sta wio no przy pa dek cho rej z roz -
po zna niem wy pry sku, u której z po wo dze -
niem za sto so wa no le cze nie pre pa ra tem
ozo no wa nej oli wy z oli wek.

61-let nia pa cjent ka zgło si ła się do Po ra dni
Der ma to lo gicz nej z po wo du utrzy mu ją cych
się od kil ku mie się cy zmian skór nych o cha -
rak te rze wy pry sku rąk i stóp z ten den cją do

uo gól nie nia (Ryc. 2). Wy kwi tom skór nym
okre so wo to wa rzy szył świąd. Po nad to,
w wy wia dzie: stan po le cze niu to kso ka ro zy
al ben da zo lem, hi per cho le ste ro le mia mie sza -
na, guz ki tar czy cy, skrzy wie nie prze gro dy
no so wej. W ba da niach dia gno stycz nych:
w po bra nym wy cin ku skóry do ba da nia hi -
sto pa to lo gicz ne go po twier dzo no roz po zna -
nie ecze ma; w ba da niach la bo ra to ryj nych
krwi uzy ska no sła bo do dat ni wy nik prze ciw -
ciał prze ciw ją dro wych ANA w mia nie 1/160,
typ świe ce nia ziar ni sty; nie stwier dzo no
podwyż szo ne go po zio mu prze ciw ciał IgA
prze ciw ko trans glu ta mi na zie tkan ko wej, na -
to miast w wy ko na nych na skór ko wych te -
stach płat ko wych w ze sta wie stan dar do wym
stwier dzo no nadwraż li wość na mie szan kę
barw ni ków włókien ni czych. W do tych cza so -
wym le cze niu sto so wa no le ki an ty hi sta mi no -
we (bi la sty na, le wo ce ty ry zy na); miej sco we
gli ko kor ty ko ste ro i dy (pro pio nian klo be ta zo lu,
fu ro i nian mo me ta zo nu, octan hy dro kor ty zo nu)
oraz pre pa ra ty ro bio ne z cyn kiem, kwa sem sa -
li cy lo wym i siar ką – z umiar ko wa ną po pra wą.
U pa cjent ki za le co no sto so wa nie miej sco we -
go pre pa ra tu ozo no wa nej oli wy z oli wek
z do dat kiem octa nu to ko fe ro lu i hia lu ro nia nu
so du 2-3 ra zy dzien nie. Po 10 dniach sto so -
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Ryc. 1. Zmiany rumieniowo-grudkowe w przebiegu łuszczycy. Stan przed leczeniem (A), 
stan po 21 dniach leczenia ozonowaną oliwą z oliwek w żelu (B).

A B



11

Ryc. 2. Wyprysk stóp – nasilony rumień z hiperkeratozą i pojedynczymi szczelinami. Stan przed
leczeniem (A, B). Wyprysk stóp – stan po 10 dniach leczenia ozonowaną oliwą z oliwek w żelu.
Widoczne zmniejszenie rumienia i spłycenie szczelin (C).

A

B

C



wa nia że lu od no to wa no wy ra źną po pra wę
sta nu der ma to lo gicz ne go (Ryc. 2c). Pa cjent ka
zgła sza ła tak że zmniej sze nie świą du. Z uwa gi
na po cząt ko wą po pra wę za le co no kon ty nu -
a cję sto so wa nia pre pa ra tu do 3-4 ty go dni.

Pod su mo wa nie

Ozo no te ra pia sta je się co raz bar dziej po pu -
lar ną me to dą le cze nia, mi lio ny lu dzi obu płci
i róż nych grup wie ko wych są pod da wa ni ozo -
no te ra pii każ de go dnia[27]. Za sto so wa nie ozo -
no wa nych ole jów ro ślin nych jest obie cu ją cą al -
ter na ty wą dla tra dy cyj nych me tod le cze nia
prze ciw za pal ne go, znaj du je tak że za sto so wa nie
w le cze niu trud no go ją cych się ran i owrzo -
dzeń. Ozo no te ra pia i ozo no wa ne ole je ro ślin -
ne wy da ją się bez piecz ną me to dą le cze nia, po -
nie waż nie wy wo łu ją podraż nień czy in nych
skut ków ubocz nych. Dzię ki sze ro kie mu dzia ła -
niu prze ciw drob no u stro jo we mu ozo no wa nej
oli wy z oli wek, mo że być ona z po wo dze niem
sto so wa na w mo no te ra pii, bądź w po łą cze niu
z in ny mi le ka mi prze ciw za pal ny mi. Ko niecz ne
są dal sze ba da nia ce lem oce ny wpły wu zmien -
nych stę żeń ozo no wa nej oli wy z oli wek na róż -
ne go ro dza ju cho ro by der ma to lo gicz ne.
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