
Obe cnie mi kro biom skóry jest uwa ża ny, ja ko dru gi pod wzglę dem istot -
no ści po mi kro flo rze je li ta, za czyn nik od po wie dzial ny za sty mu lo wa nie
ukła du im mu no lo gicz ne go. Ko lo ni za cja skóry przez mi kro or ga ni zmy
roz po czy na się u no wo rod ka tuż po uro dze niu, a rów no wa ga ga tun ko -
wa i ilo ścio wa jest osią ga na w ży ciu do ro słym.
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Mikrobiom a właściwości
barierowe warstwy rogowej 

W przy pad ku do ro słe go czło wie ka licz -
ba drob no u stro jów by tu ją cych na skórze
jest sza co wa na na 2x106 ko mórek na cm2.
Drob no u stro je te two rzą na skórze zor ga -
ni zo wa ną, prze strzen ną struk tu rę – bio film,
w obrę bie które go drob no u stro je od dzia -
łu ją na sie bie za po śre dnic twem pro du ko -
wa nych bak te rio cyn, a tak że wcho dzą w in -
te rak cje z ko mór ka mi go spo da rza. Pa nu ją -
ca rów no wa ga ja ko ścio wa i ilo ścio wa za -
pew nia ochro nę przed ko lo ni za cją przez
mi kro or ga ni zmy cho ro bo twór cze. Za bu -
rze nie pa nu ją cej rów no wa gi w wy ni ku sto -
so wa nia an ty bio ty ko te ra pii, prze rwa nia cią -
gło ści tkan ki w wy ni ku ura zu bądź wy ko ny -
wa nia okre ślo nych pro ce dur me dycz nych
pro wa dzi do zmian mi kro bio mu skóry,
uszko dze nia war stwy ba rie ro wej skóry
i tym sa mym mo że sprzy jać jej za ka że niom.

War stwa ro go wa skóry – ro la

Skóra sta no wi fi zycz ną ba rie rę, chro nią -
ca orga nizm przed za ka że nia mi, ura zem czy

dzia ła niem szko dli wych sub stan cji. Głów -
nym ele men tem ochron nym skóry jest war -
stwa ro go wa, która, dzię ki swo jej bu do wie
i skła do wi che micz ne mu, sta no wi prak tycz -
nie nie prze ni kal ną ba rie rę. Bu du ją ją na kła -
da ją ce się na sie bie kor ne o cy ty, skła da ją ce
się pra wie wy łącz nie z ke ra ty ny i prak tycz nie
cał ko wi cie odwo dnio ne (war stwa ta za wie ra
śre dnio tyl ko 13% wo dy). Efekt ba rie ry wa -
run ku ją ke ra ty na, tłu szcze i struk tu ra ana to -
micz na tej war stwy, dzię ki cze mu unie moż -
li wio ne jest prze ni ka nie przez skórę szko dli -
wych sub stan cji z ze wnątrz, a tak że spo wol -
nio na jest dy fu zja wo dy z głęb szych warstw
skóry wła ści wej. War stwa ta ucze st ni czy
więc ak tyw nie w na wa dnia niu skóry. Skóra
jed no cze śnie sta no wi zło żo ny eko sy stem,
za sie dla ny przez róż ne ga tun ki mi kro or ga ni -
zmów, two rzą cych tzw. mi kro biom[1].

Mi kro biom skóry – cha rak te ry sty ka

Ter mi nu mi kro biom za czę to uży wać
w 2001 ro ku (Jo shua Le der berg) do okre -

76

kosmetologia



77

śle nia śro do wi ska zło żo ne go z drob no u -
stro jów ko men sa licz nych, sym bio tycz nych
i cho ro bo twór czych[2]. Na mi kro biom
skóry skła da ją się bak te rie, wi ru sy, grzy by
i pier wot nia ki. Mi kro biom skóry czło wie ka
sta no wią głow nie bak te rie Gram-do dat nie
i w przy pad ku skóry zdro wej jest on bar -
dzo zróż ni co wa ny[3]. Sza cu je się, że zdro -
wy mi kro biom ludz kiej skóry sta no wi oko -
ło 1000 ga tun ków bak te rii i po nad dwa
mi lio ny ge nów. Uwa ża się, że licz ba drob -
no u stro jów by tu ją cych na skórze do ro słe -
go czło wie ka mo że wy no sić na wet 2 x
106 CFU na cm2 (na czę ści jej po wierzch -

ni nie prze kra cza 103 CFU na cm2). Po -
cząt ko wo za głów ne skła dni ki mi kro flo ry
uwa ża no gron kow ce ko a gu la zo-ujem ne
(z prze wa gą S. epi der mi dis – oko ło 64%
izo la tów CNS; S. war ne ri, S. ho mi nis, S. sa -
pro phy ti cus, S. ha e mo ly ti cus i S. ca pi tis)
oraz Co ry ne bac te rium spp., Pro pio ni bac te -
rium ac nes i Pseu do mo nas spp. Jed nak ana -
li zy prze pro wa dzo ne w ra mach mię dzy -
na ro do we go pro jek tu (The Hu man Mi cro -
bio me Pro ject, HMP) do wo dzą wy stę po -
wa nia bar dziej zróż ni co wa ne go pod
wzglę dem ja ko ścio wym skła du mi kro bio -
mu skó ry. Stwier dza się w nim rów nież

Ryc. 1. To po gra ficz ne roz mie szcze nie bak te rii na skórze. Mi kro flo ra
zdro wej ludz kiej skóry wy ka zu je zna czą ce to po gra ficz ne róż ni ce 
po mię dzy ło jo wym, su chym i wil got nym mi kro śro do wi skiem[15-17].
Zmo dy fi ko wa no w opar ciu o źródło[18].
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obe cność bak te rii z ro dza ju Mi cro coc cus
(głow nie M. lu teus, rów nież M. va rians,
M. ly lae, M. se den ta rius, M. ro seus), Bre vi -
bac te rium, Aci ne to bac ter, Pre vo tel la, Ge -
mel la, En te ro coc cus, Pseu do mo nas, Ha e -
mo phi lus, a tak że dość du żą gru pę drob -
no u stro jów bez tle no wych (np. Pro pio ni -
bac te rium, ga tun ki z ro dza ju Clo stri dium,
Bac te ro i des czy Ana e ro coc cus) (Ryc. 1).
Oprócz te go wy kry wa się też grzy by –
Can di da spp. (np. C. gu il lier mon dii, C. 
pa ra psi lo sis, C. fa ma ta), droż dże z ro dza ju
Ma las se zia (np. M. fur fur, M. sym po dia lis,
M. glo bo sa), a tak że Rho do to ru la oraz 
Tri cho spo ron mu co i des[4-7]. Naj czę ściej wy -
stę pu ją cą bak te rią w obrę bie zdro wej
skóry jest Sta phy lo coc cus epi der mi dis, bę -
dą cy jed nym z czyn ni ków chro nią cych
przed ko lo ni za cją skóry przez drob no u -
stro je cho ro bo twór cze[8,9]. 

Mi kro biom sko ry peł ni funk cję ochron -
ną i im mu no mo du la cyj ną. Tak jak wspo -
mnia no wcze śniej, dzię ki nie mu tkan ki są
chro nio ne przed ko lo ni za cją drob no u stro -
ja mi cho ro bo twór czy mi, co jest m.in. za -
pew nio ne przez fi zycz ną blo ka dę re cep to -
rów ucze st ni czą cych w pro ce sie ad he zji
drob no u stro jów do ko mórek eu ka rio tycz -
nych lub ślu zu po kry wa ją ce go te ko mór ki,
a tak że dzię ki ogra ni cza niu do stę pu do
skła dni ków odżyw czych, czyn ni ków
wzro stu, jo nów czy me ta bo li tów po śre -
dnich oraz dro gą bio che micz nej mo dy fi ka -
cji śro do wi ska. Kon ku ro wa nie z drob no u -
stro ja mi cho ro bo twór czy mi jest zwy kle
zwią za ne z pro duk cją sub stan cji o cha rak -
te rze bio sta tycz nym/bio bój czym, ta kich
jak np. bak te rio cy ny lub BLIS (bak te rio cin-
li ke sub stan ces)[10-12]. Mi kro biom peł ni rów -
nież funk cje im mu no mo du lu ją ce, kon tro -
lu jąc funk cjo no wa nie ukła du od por no ścio -
we go[1,6,13].

Mi kro biom skóry sta no wi ochro nę nie
tyl ko przed drob no u stro ja mi cho ro bo -
twór czy mi, ale też wa run ku je in duk cję od -

po wie dzi im mu no lo gicz nej, wy wie ra jąc
wpływ na lim fo cy ty T obe cne w skórze[14].
Przy czy nia się do za cho wa nia okre ślo nej
rów no wa gi ba rie ry skór nej i w związ ku
z tym sta no wi waż ny biow ska źnik zdro wia.
Wia do mo, że za cho wa nie rów no wa gi flo ry
skóry i skóry gło wy jest istot ne dla ogól ne -
go sta nu zdro wia, a za bu rze nie tej rów no -
wa gi mo że przy czy niać się do wy stą pie nia
za pa le nia skóry, eg ze my, łu szczy cy, trą dzi -
ku czy łu pie żu.

Emo lien ty – cha rak te ry sty ka 
i wła ści wo ści

Istot ne zna cze nie dla zdro wia skóry ma
jej pra wi dło we na wil że nie, które moż na
osią gnąć po przez sto so wa nie hy dro fi lo wych
związ ków ab sor bu ją cych wo dę na jej po -
wierzch ni, sub stan cji ma ją cych zdol ność
wią za nia wo dy w głęb szych war stwach na -
skór ka, a tak że dzię ki za sto so wa niu od po -
wie dnich ukła dów wa run ku ją cych two rze -
nie na po wierzch ni skóry fil mu o dzia ła niu
oklu zyj nym. Związ ki wy ka zu ją ce wy mie nio -
ne dzia ła nia to tzw. emo lien ty.

Dzia ła nie emo lien tów po le ga na two -
rze niu swo i ste go „opa trun ku” chro nią ce go
skórę przed nadmier ną utra tą wo dy z jej
głęb szych warstw, a tak że za bez pie cza niu
skóry przed szko dli wym dzia ła niem czyn -
ni ków ze wnę trz nych. Emo lien ty wy ka zu ją
dzia ła nie zmięk cza ją ce, po le ga ją ce na roz -
lu źnia niu i zwięk sza niu stop nia hy dra ta cji
war stwy ke ra ty no cy tów, cze go efek tem
jest wy ra źne zwięk sze nie stop nia uwo -
dnie nia war stwy ro go wej oraz wy gła dze -
nie po wierzch ni skóry. Dzię ki wspo mnia -
nym wła ści wo ściom emo lien ty wy ka zu ją
zdol ność ob ni ża nia współ czyn ni ka TEWL
(Tran se pi der mal Wa ter Loss), czy li po prze -
zna skór ko we go ubyt ku wo dy, bę dą ce go
wska źni kiem stop nia uszko dze nia ba rie ry
na skór ko wej. Po za two rze niem war stwy
ochron nej na po wierzch ni skóry emo lien -
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ty od po wia da ją tak że za uzu peł nia nie li pi -
dów na skór ka, wy my tych przez my dła czy
in ne środ ki sto so wa ne do hi gie ny oso bi -
stej, a za wie ra ją ce w swo im skła dzie syn -

te tycz ne de ter gen ty, al ko hol ety lo wy lub
in ne skła dni ki mo gą ce na ru szyć tę ba rie rę. 

Naj waż niej szy mi przed sta wi cie la mi
emo lien tów są m.in. cie kłe wo ski, estry,

Ryc. 2. Mi kro biom skóry zło żo ny z 30 głów nych ro dza jów bak te rii przed (D0-A) 
i po (D83-B) 83 dniach sto so wa nia emo lien tów w obrę bie zmie nio nej cho ro bo wo skóry u osób
z ato po wym za pa le niem skóry. 
Skróty: 
UAF – skóra nie na ru szo na; 
AF – skóra na ru szo na; 
D – dzień. Źródło[25].
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trój gli ce ry dy i nie które syn te tycz ne al ko -
ksy la ty. Szcze gól nie czę sto w ko sme ty ce
uży wa się syn te tycz nych estrów. Du żą
gru pę związ ków wy ka zu ją cych dzia ła nie
oklu zyj ne sta no wią ole je ro ślin ne, zaś no -
wą gru pą emo lien tów, mo gą cych je za stą -
pić, są ich po li hy dro ksy lo wa ne po chod ne,
cha rak te ry zu ją ce się znacz nie lep szy mi
wła ści wo ścia mi na wil ża ją cy mi. Podob ną
do ole jów ro lę peł nią wo ski, zaś su row ca -
mi kon ku ren cyj ny mi dla ole jów mi ne ral -
nych są ole je si li ko no we, cha rak te ry zu ją ce
się du żą sta bil no ścią, od por no ścią na dzia -
ła nie tle nu, wo dy i świa tła, a jed no cze śnie
wy ka zu ją ce wła sno ści zmięk cza ją ce, wy -
gła dza ją ce i two rzą ce na po wierzch ni
skóry nie wi docz ny i od por ny na zmy wa -
nie film oklu zyj ny, który nie utru dnia
skórze od dy cha nia.

Wpływ emo lien tów na mi kro biom
skóry

Du ża róż no rod ność mi kro or ga ni zmów
by tu ją cych na skórze po wo du je po wsta nie
zor ga ni zo wa nej i prze strzen nej ich struk tu -
ry – tzw. bio fil mu, w obrę bie które go mi -
kro or ga ni zmy wza je mnie na sie bie od dzia -
łu ją. Ist nie ją ca po mię dzy ni mi rów no wa ga
peł ni przede wszy st kim ro lę ochron ną
przed ko lo ni za cją przez pa to ge ny, a każ da
in ge ren cja w nią pro wa dzi do zmian mi kro -
bio mu skóry, co z ko lei sprzy ja za ka że -
niom. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że istot ne
zna cze nie w pa to ge ne zie ato po we go za pa -
le nia skóry (AZS) mo gą mieć mi kro or ga ni -
zmy by tu ją ce na skórze, dla te go po pra wę
sta nu kli nicz ne go cho rych moż na osią gnąć
wła śnie dzię ki sto so wa niu pre pa ra tów nor -
ma li zu ją cych mi kro biom skóry, ta kich jak
emo lien ty[19]. Emo lien ty są po wszech nie
wy ko rzy sty wa ne w pro fi lak ty ce i le cze niu
za o strzeń ato po we go za pa le nia skóry.
U cho rych osób ob ser wu je się bo wiem za -
bu rze nia skła du mi kro bio mu skóry. 

Ostat nio zwróco no tak że uwa gę na
ko rzy st ne dzia ła nie emo lien tów w ła go -
dze niu ob ja wów tej cho ro by, tak że po -
przez wpływ na zwięk sza nie róż no rod no -
ści mi kro or ga ni zmów by tu ją cych na
skórze[20]. W ba da niu prze pro wa dzo nym
przez Se i te i wsp. (2014) stwier dzo no, że
po 84 dniach sto so wa nia emo lien tów
wzro sło zróż ni co wa nie mi kro or ga ni zmów
i zmniej szy ła się gę stość ga tun ków Sta phy -
lo coc cus w obrę bie skóry, zaś w przy pad -
ku 72% ba da nej po pu la cji ule gły zmniej -
sze niu ob ja wy kli nicz ne AZS[21]. Rów nież
wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych przez
Lyn de i wsp. (2016) wska zu ją, że sto so wa -
nie emo lien tów za wie ra ją cych skła dni ki
prze ciw u tle nia ją ce i an ty bak te ryj ne mo że
zwięk szać róż no rod ność mi kro bio mu
w przy pad ku pa cjen tów z ato po wym za pa -
le niem skóry[22].

W przy pad ku pa cjen tów ze skórą ato -
po wą waż ne jest ogra ni cze nie utra ty wil go -
ci i przy wróce nie war stwy hy dro li pi do wej.
Emo lien ty mo gą być więc sto so wa ne w ce -
lu po pra wy funk cji ba rie ro wych skóry po -
przez odbu do wę czę ści li pi do wej war stwy
ro go wej skóry, co wy ka za no w ba da niach
in vi tro i in vi vo[23]. Emo lien ty mo gą przy wra -
cać rów no wa gę mi kro bio mu skóry
w obrę bie ob sza ru zmie nio ne go cho ro bo -
wo (ryc. 2)[21,24].

Pod su mo wa nie

Na chwi lę obe cną mi kro biom skóry
jest uwa ża ny za dru gi pod wzglę dem istot -
no ści po mi kro flo rze je li ta, czyn nik od po -
wie dzial ny za sty mu lo wa nie ukła du im mu -
no lo gicz ne go. Wy stę pu ją ca w przy pad ku
zdro wej skóry rów no wa ga po mię dzy to -
le ran cją im mu no lo gicz ną a go to wo ścią do
od po wie dzi prze ciw za pal nej kształ tu je się
pod czas roz wo ju mi kro bio mu skóry i jest
za leż na nie tyl ko od sta nu ukła du im mu -
no lo gicz ne go orga ni zmu, ale tak że od



skła du ja ko ścio we go i ilo ścio we go te go
mi kro bio mu. War to za zna czyć, że za bu -
rze nia rów no wa gi mi kro bio mu skóry mo -
gą istot nie wpły nąć na utrzy my wa nie ho -
me o sta zy, mo du lo wa nie od po wie dzi
prze ciw za pal nej i za pew nia nie ochro ny
przed szcze pa mi pa to gen ny mi, mo gą cy mi
sko lo ni zo wać skórę[26], zaś sto so wa nie
emo lien tów mo że wa run ko wać odbu do -
wę mi kro bio mu skóry i przy wra cać rów -
no wa gę po mię dzy mi kro or ga ni zma mi by -
tu ją cy mi na skórze.
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