
Atopowe zapale skóry (AZS, atopic dermatitis) to jeden 

z najczęściej występujących problemów dermatolo-

gicznych i alergicznych wieku dziecięcego. Szacuje 

się, że w Polsce problem ten dotyczyć może nawet co piątego 

dziecka. W ciągu ostatnich 25 lat częstość występowania opi-

sywanej jednostki chorobowej w krajach wysoko rozwiniętych 

zwiększyła się niemal dwukrotnie, co sugeruje istotną rolę 

czynników środowiskowych w patogenezie choroby. 

 Do głównych objawów tej przewlekłej i nawrotowej 

jednostki chorobowej należą suchość skóry, zaczerwienienie 

i łuszczenie, zwłaszcza w okolicach przegubów dłoni, zgię-

ciach łokci i kolan oraz na twarzy (tzw. malinowe policzki). 

Zmianom tym często towarzyszy uporczywy świąd, będący 

przyczyną rozdrażnienia dziecka i w konsekwencji pogorszenia 

jego samopoczucia i zachowania. Dodatkowym problemem 

są częste nadkażenia bakteryjne i grzybicze zmian skórnych, 

co wymusza konieczność wdrożenia antybiotykoterapii i/lub 

leczenia przeciwgrzybiczego. 

Leczenie atopowego zapalenia skóry ma niestety cha-

rakter niemal wyłącznie objawowy, bazujący na stosowaniu 

maści i kremów o działaniu łagodzącym, immunosupre-

syjnym oraz glikokortykosteroidów. Najczęściej krótko po 

odstawieniu opisanego leczenia zmiany na skórze mają ten-

dencje do nawrotów, przez co choroba ma charakter błędne-

go koła. U większości chorych pierwsze objawy pojawiają się 

przed ukończeniem piątego roku życia. Opisywana choroba 

jest związana nie tylko z nieprzyjemnym świądem czy dys-

komfortem, ale nieleczona może przyczynić się do zmiany 

manifestacji nadwrażliwości. U znacznej liczby pacjentów 

z nieleczonym AZS w latach późniejszych pojawiają się 

objawy ze strony układu oddechowego (astma, dychawica 

oskrzelowa czy alergiczny nieżyt nosa) [1–4].

Występowanie problemów atopowych warunkowane 

jest w znacznej mierze determinantą genetyczną, jednakże – 

jak powyżej wspomniano – duży udział w patogenezie cho-

roby odgrywają również czynniki środowiskowe. Atopowe 

zapalenie skóry w znacznej mierze dotyczy krajów wysoko 

rozwiniętych, gdzie poziom zanieczyszczenia środowiska jest 

stosunkowo wysoki. Kolejnym czynnikiem wpływającym na 

wzrost częstości występowania AZS jest tzw. higienizacja śro-

dowiska. Wzrost higieny życia przekłada się na zmniejszenie 

różnorodności mikrobiologicznej środowiska, a tym samym 

na ograniczenie stymulacji mikrobiologicznej naszego orga-

nizmu. Innymi słowy, ograniczona ekspozycja na bakterie, 

wirusy czy pasożyty powoduje, iż układ immunologiczny 

nie jest odpowiednio stymulowany, co przekłada się na jego 

niewłaściwą aktywację względem czynników pozornie nie-

szkodliwych (np. składników żywności). Dodatkowo u pacjen-

tów z AZS obserwuje się często nadmierną przesiąkliwość 

jelitową, co umożliwia przenikanie do układu krwionośnego 

niewystarczająco strawionych cząsteczek pokarmowych (tzw. 

wtórna alergizacja). Powoduje to dodatkową aktywację ukła-

du immunologicznego, wpływając na następcze pogorszenie 

stanu skóry pacjenta. Kluczową kwestią w aspekcie skuteczne-

go łagodzenia zmian atopowych u dzieci jest zatem zarówno 

identyfikacja czynnika wyzwalającego (alergeny pokarmowe, 

alergeny wziewne), jak i regulacja pracy układu immunologicz-

nego, w celu właściwej jego aktywacji (chociażby za pomocą 

odpowiednio dobranych probiotyków).

Probiotyki to żywe szczepy bakterii, które podane w odpo-

wiednich ilościach wywierają korzystny efekt zdrowotny. Mikro-

organizmy probiotyczne kolonizujące przewód pokarmowy 

człowieka należą głównie do rodzaju Bifidobacterium oraz 

Lactobacillus. Podstawowy mechanizm działania probiotyków 
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u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry opiera się na działa-

niu i zdolności owych bakterii do korzystnej modulacji układu 

immunologicznego. Jak udowodniono w badaniach, bakterie 

probiotyczne wykazują zdolność do modulacji odpowiedzi 

komórkowej i humoralnej organizmu, wywierając jednocze-

śnie wpływ na homeostazę całego ustroju [4–9].

 Skuteczność stosowania probiotyków w profilaktyce 

i łagodzeniu AZS potwierdzona została w licznych publika-

cjach naukowych. Isolauri i wsp. w dwóch randomizowanych 

badaniach klinicznych z  podwójnie ślepą próbą wykazali, że 

podawanie niemowlętom z atopowym zapaleniem skóry szcze-

pów Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) oraz Bifidobacterium 

lactis Bb-12 zmniejsza nasilenie i rozległość objawów atopii. 

Jednak jednym z najbardziej znanych badań potwierdzają-

cych skuteczność probiotykoterapii w prewencji wyprysku 

atopowego jest badanie M. Kalliomakiego, gdzie ciężarnym 

kobietom (z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku 

alergii) na 2–4 tygodnie przed terminem porodu oraz ich 

potomstwu do szóstego miesiąca życia podawano probiotyki 

(LGG),  co spowodowało istotnie mniejszą zachorowalność 

na wyprysk atopowy w drugim, czwartym i siódmym roku 

życia dzieci, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. 

Co istotne, również synbiotyk, czyli połączenie probiotyku 

i prebiotyku, również może zapobiec rozwojowi AZS u dzie-

ci, co zaobserwowano w badaniach przeprowadzonych przez 

Kukkonem i wsp. W opisywanym badaniu zarówno kobie-

tom ciężarnym, jak i ich potomstwu podawano synbiotyk, 

a następnie analizowano ich ekosystem jelitowy po ukoń-

czeniu drugiego roku życia. W efekcie u dzieci, u których 

zastosowano synbiotyk, zaobserwowano lepszą kolonizację 

jelita przez probiotyczne szczepy Lactobacillus oraz Bifido-

bacterium, jak również niższą częstość występowania AZS, 

w porównaniu z grupą otrzymującą placebo [10–13].

Rynek polski oferuje szeroką gamę preparatów probio-

tycznych mających na celu odbudowę ekosystemu jelitowego, 

szczególnie przeznaczonych dla pacjentów z AZS. Korzystne 

działanie w przypadku atopowego zapalenia skóry przypi-

suje się chociażby kompozycji szczepów Lactobacillus casei 

ŁOCK 0900 i 0908 oraz Lactobacillus paracasei ŁOCK 091, 

zawartych w polskim preparacie probiotycznym o nazwie 

handlowej Latopic. Probiotyk ten zasługuje na szczególną 

uwagę, gdyż występujące w nim szczepy bakteryjne są pocho-

dzenia polskiego (pokrewieństwo bakteryjne sprzyja efek-

tywnej kolonizacji jelita). W przeprowadzonych na populacji 

polskich dzieci z AZS analizach wykazano, iż podawanie 

wymienionych szczepów korzystnie wpłynęło na stan kli-

niczny pacjentów. Suplementacja wspomnianą kompozycją 

probiotyczną może przyczynić się do zwiększenia toleran-

cji na białka mleka krowiego, zatem korzystnych efektów 

oczekiwać można również u pacjentów ze zdiagnozowaną 

nietolerancją pokarmową. Wysokiej jakości preparatem 

probiotycznym wykazującym korzystne działanie w łago-

dzeniu zmian atopowych jest również preparat o nazwie 

Lactibiane ALR zawierający unikatowy, probiotyczny szczep 

Lactobacillus salivarius LA 302. Szczep  ukierunkowany jest 

na stymulację i przywracanie równowagi układu immunolo-

gicznego w przewodzie pokarmowym. Dzięki opisywanym 

właściwościom probiotyk ten jest szczególnie polecany dzie-

ciom z wypryskiem atopowym oraz pacjentom z problemem 

wtórnej alergizacji. 

Dobrym uzupełnieniem konwencjonalnej terapii u pacjen-

tów z AZS jest więc stosowanie jednoczasowo terapii pro-

biotykami uzupełniającej leczenie miejscowe za pomocą 

odpowiednich kremów przeznaczonych do skóry atopowej 

(m.in. Latopic krem do twarzy i ciała). Należy pamiętać, aby 

wszystkie stosowane kosmetyki były przeznaczone do skóry 

atopowej i alergicznej, pozbawione konserwantów i substan-

cji podrażniających [14, 15].

Atopowe zapalenie skóry jest bardzo rozległym proble-

mem dermatologicznym. Jednak w przypadku tak uciążliwych 

dolegliwości, jakie mogą towarzyszyć tej chorobie, warto poza 

standardowymi metodami leczenia sięgać po metody komple-

mentarne, takie jak probiotyki i prebiotyki. Jak potwierdza-

ją badania naukowe, częstość występowania zaostrzeń AZS 

można w znacznym stopniu zredukować przez suplementację 

odpowiednich szczepów probiotycznych. Mikroorganizmy 

te wpłyną nie tylko na poprawę stanu skóry, ale również na 

odbudowę uszkodzonego ekosystemu, który odgrywa istot-

ną rolę w rozwoju chorób alergicznych i atopowych u dzieci 

i dorosłych. 
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