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Wpływ emolientów
na mikrobiom skóry w AZS
Atopowe zapalenie skóry (AZS; AD) jest przewlekłą i nawrotową
dermatozą zapalną, której towarzyszy uporczywy świąd i charakterystycz ny obraz zmian skór nych. Szczyt za cho ro wań u 15-20%
chorych występuje we wczesnym dzieciństwie[1]. Schorzenie to jest
rozpowszechnioną zapalną chorobą skóry i charakteryzuje się zaburzeniami w strukturach barierowych skóry oraz w odpowiedzi immunologicznej.
W rozwoju choroby znaczenie ma kilka
czynników:
• podłoże genetyczne (predyspozycja rodzinna do występowania AZS),
• czynniki alergiczne (IgE-zależne i IgE-niezależne),
• czynniki niealergiczne (aktywacja limfocytów bez udziału antygenu),
• różnorodne czynniki środowiskowe
(zanieczyszczenie środowiska, alergeny
pokarmowe, alergeny powietrznopochodne, czynniki psychiczne i sytuacje
stresowe)[2],
• niedawno udokumentowano zmiany
w mikrobiomie skóry z atopowym zapaleniem skóry. Zaobserwowano, iż przesunięcia w składzie mikrobiomu występują głównie podczas nasilenia choroby
i zlokalizowane są w miejscach zmian
skórnych, np. w okolicach zgięć, natomiast leczenie AZS wiąże się ze zwiększeniem różnorodności drobnoustrojów

skóry, co ogranicza kolonizację patogennymi organizmami.
Jedną z głównych cech AZS jest genetyczna skłonność do tzw. atopii, czyli nadmiernej
produkcji przeciwciał IgE w odpowiedzi na
kontakt z alergenem, występującym w środowisku. 35% niemowląt z AZS zachoruje
w przyszłości na astmę oskrzelową[1].
Podstawowym objawem charakterystycznym dla AZS jest świąd skóry, który bardzo niekorzystnie wpływa na życie chorego.
Chorobę cechuje także typowa morfologia
i lokalizacja zmian chorobowych. Skóra chorych jest sucha, często szorstka (z tzw. rogowaceniem mieszkowym) oraz ma zwiększoną podatność na zakażenia. Dotyczy to
głównie zakażeń gronkowcem złocistym
(Staphylococcus aureus), który kolonizuje niemal wszystkich chorych na AZS[3]. Jednak dokładne poznanie znaczenia S. aureus w patofizjologii AZS wciąż wymaga badań.
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Mikrobiom skóry
Mikrobiom człowieka jest bardzo złożonym ekosystemem, składającym się z komensalnych, symbiotycznych mikroorganizmów, które są w homeostazie z całym
organizmem. Mi kro biom skóry za wie ra
bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki. Ma
on istotny wpływ na funkcje organizmu,
np. ochronę przed zakażeniami i reaktywność układu odpornościowego, ale czasem
może też zwiększyć podatność na rozwój
chorób zapalnych. Zaburzenia równowagi
mikrobiomu skóry mogą mieć związek
z utrzymaniem się objawów atopowego zapalenia skóry. Niedawno uzyskane dane
podkreślają również znaczenie mikrobiomu
oraz flory bakteryjnej i szczepów niepatogennych, występujących na powierzchni
skóry, w utrzymywaniu homeostazy i modulowaniu odpowiedzi zapalnych. Niezwykle
zróżnicowana mikroflora komensalna,
wchodząca w interakcje ze skórą, stanowi
swoisty ekosystem i może odgrywać istotną
rolę w nabywaniu odporności i zapewnianiu
ochrony przed szczepami patogennymi,
które mogą skolonizować skórę[4]. Wykazano również, iż wilgotne środowisko może
przyczyniać się do zwiększonej kolonizacji
przez bakterie Staphylococcus aureus, co
często wiąże się z nasileniem zmian zapalnych w tych okolicach. Tłumaczy to pośrednio zwiększoną częstość lokalizowania się
zmian chorobowych w okolicach zgięć stawowych oraz fałdów skórnych. Wpływ leczenia na kolonizację przez Staphylococcus
aureus już od dawna jest tematem dyskusji.
Badacze w ostatnim czasie analizują
związek między objawami klinicznymi AZS,
a profilem mikroflory skóry chorych pacjentów. Stwierdzono, że w sytuacji dominacji
flory patologicznej obserwuje się nasilenie
zmian chorobowych, natomiast przy poprawie klinicznej dochodzi do przywrócenia
równowagi poprzez zróżnicowanie mikro-

flory komensalnej. Wiadomo również, iż zaburzenie funkcji bariery skórnej u chorych na
AZS wiąże się dodatkowo ze zwiększeniem
podatności na kolonizację przez Staphylococcus aureus. Pełna ocena wpływu leczenia (za
pomocą stosowanych miejscowo kortykosteroidów lub środków immunomodulujących) na utrzymywanie się zróżnicowanej
mikroflory skóry oraz wpływu środków nawilżających, stosowanych w ramach profilaktyki pierwotnej lub wtórnej, wymaga przeprowadzenia dalszych badań z grupą kontrolną. Uważa się, iż leczenie sprzyjające rozrostowi bakterii symbiotycznych może przywrócić równowagę mikroflory, co zdaje się
odgrywać ważną rolę w przebiegu AZS.
Obecność różnych Gram-dodatnich bakterii,
m.in. z rodzaju Lactococcus, Streptococcus
i Streptomyces, ogranicza wzrost innych patogennych bakterii, co ma działanie korzystne dla zmian skórnych[5]. W badaniach Seite
i wsp. stwierdzono, że skład mikroorganizmów na skórze u osób zdrowych i chorych
na AZS jest odmienny. Różnice te związane
są głównie z nadmiarem Staphylococcus spp.
oraz zmniejszeniem różnorodności innych
bakterii w skórze zmienionej chorobowo[6].
Poczyniono pewne dowody na to, że podczas zaostrzeń atopowego zapalenia skóry
zmiany mikrobiomu polegają na zwiększonej
kolonizacji Staphylococcus aureus[7].
Penders i wsp. poszli o krok dalej i przeanalizowali rolę mikroflory jelitowej w patogenezie atopowego zapalenia skóry, jednak
wpływ mikrobiomu jelitowego i jego rola
w chorobie we wczesnym dzieciństwie pozostaje nadal niejasna[8].
Emolienty
Jak wiadomo, emolienty są niewątpliwie
korzystne w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń
atopowego zapalenia skóry. W ostatnim czasie zwrócono uwagę na ich korzystną rolę
w łagodzeniu objawów, również poprzez
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zwiększenie różnorodności mikroorganizmów na skórze. Ma to istotne znaczenie,
podkreśla się wagę zaburzeń w zakresie mikroflory skóry chorych. Charakterystyka mikrobiomu skóry pacjentów jest zdecydowanie inna niż u osób zdrowych i zmienia się
znacząco w okresach zaostrzenia stanu zapalnego[9]. W badaniu Seite i wsp. stwierdzono,
że po 84 dniach stosowania emolientów objawy kliniczne AZS uległy poprawie u 72%
badanej populacji – wykazano wzrost całkowitego zróżnicowania mikroorganizmów
w obrębie skóry oraz spadek gęstości gatunków Staphylococcus. Dane te potwierdzają
znaczenie emolientów w leczeniu AZS, choć
wskazane są przyszłe badania, dotyczące ich
wpływu na przywrócenie biocenozy skóry[8].
Terapia AZS jest trudna. Polega głównie
na leczeniu objawowym, przeciwzapalnym
i wzmacniającym uszkodzoną barierę naskórkową. W walce z AZS wykorzystujemy:
• profilaktykę (pierwotną, wtórną, dodatkową),
• leczenie miejscowe (emolienty, glikokortkosteroidy, inhibitory kalcyneuryny),
• w sytuacji nasilenia zmian skórnych
również leczenie ogólne (leki przeciwhi sta mi no we, cy klo spo ry nę A) oraz
fototerapię.
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W badaniu Dotteruda i wsp. zbadano
wpływ wąskopasmowego promieniowania
UVB w leczeniu atopowego zapalenia skóry
i wykazano jego korzystny wpływ na mikrobiom, poprzez wzrost różnorodności drobnoustrojów po przeprowadzeniu serii naświetlań[10].
Rodzaj stosowanej terapii zależy od nasilenia zmian chorobowych, ich lokalizacji
oraz wieku pacjenta. W pierwszej kolejności staramy się zalecić pacjentowi unikanie
czynników zaostrzających stan chorobowy.
Niezwykle istotne jest stosowanie emolientów, które poza działaniem nawilżającym,
działają przeciwzapalnie i przeciwświądowo, zapobiegają utracie wody i dodatkowo
wiążą ją w naskórku. Regularne stosowanie
emolientów jest niezwykle ważne w codziennej pielęgnacji skóry atopowej. Według profesor Czarneckiej-Operacz, optymalna pielęgnacja skóry chorego przy zastosowaniu nowoczesnych technologii nawilżających skórę o dodatkowym działaniu
przeciwświądowym, przeciwzapalnym oraz
poprawiającym charakterystykę mikrobiomu skóry jest niezwykle istotna w leczeniu
choroby[11].
W najnowszych badaniach zwrócono
uwagę na zasadność stosowania emolienów,

poprawiających skład mikrobiomu skóry
w leczeniu i profilaktyce AZS. Wykazano, że:
• mikrobiom skóry zmienionej chorobowo u pacjentów z AZS różni się od okolic wolnych od zmian chorobowych,
• nasilenie atopowego zapalenia skóry
związane jest z mniejszą różnorodnością
bakterii na skórze,
• stosowanie emolientów, zawierających
substancje przeciwutleniające i antybakteryjne, może zwiększać różnorodność
składowych mikrobiomu skóry atopowej,
a przez to przyczyniać się do poprawy
stanu skóry u chorych. Może mieć to
w przyszłości bezpośredni związek z nowymi wytycznymi, dotyczącymi profilaktyki i leczenia atopowego zapalenia
skóry[12]. Cogen i wsp. wykazali, iż zwiększenie różnorodności drobnoustrojów
w obrębie skóry, związane ze stosowanym leczeniem, może być oparte na terapiach, które preferencyjnie niszczą bakterie Staphylococcus aureus, a tym samym
umożliwiają rozwój i kolonizację innym
niepatogennym bakteriom. Możliwe inne
wyjaśnienie jest takie, iż stymuluje się
w ten sposób wzrost mikroorganizmów,
których obecność hamuje namnażanie
Staphylococcus aureus[13]. Obecne badania
wskazują, że na atopowe zapalenie skóry
mogą mieć wpływ mikroorganizmy bytujące na skórze, natomiast kliniczną poprawę zauważa się po stosowaniu preparatów normalizujących mikrobiom skóry[14].
Podsumowanie
Atopowe zapalenie skóry jest chorobą
przewlekłą, która wymaga stosowania postępowania profilaktycznego w celu jej przeciwdziałania nawrotom i nasileniom. Stosując odpowiednie działania profilaktyczne wraz z zastosowaniem emolientów, ograniczaniem potencjalnych alergenów, ognisk utajonego zakażenia oraz stresów można zmniejszyć ryzyko

nawrotów choroby oraz nasilenie jej przebiegu. Aktualnie również stosowanie preparatów
poprawiających mikrobiom skóry poprzez niwelowanie gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) oraz stymulowanie rozwoju flory komensalnej ma znaczenie w profilaktyce
i leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS).
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