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Zakażenia grzybicze u pacjentów 
z atopowym zapaleniem skóry
Fungal infections in atopic eczema patients
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Streszczenie

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest wieloczynnikowym, przewlekłym za-
paleniem skóry o podłożu genetycznym, które może ulegać zaostrzeniu 
pod wpływem wielu alergenów i różnorodnych czynników środowisko-
wych. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry wykazują zaburzenia od-
porności wrodzonej i nabytej, co sprawia, że są szczególnie narażeni na 
zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze (dermatofity, Malassezia spp, 
Candida spp). Niesprawna odporność w AZS zależy od: uszkodzenia ba-
riery naskórkowej (genetyczny defekt filagryny i ceramidów) oraz zmniej-
szonego wytwarzania peptydów przeciwdrobnoustrojowych przez 
keratynocyty. Szczególnie wśród pacjentów z wypryskiem atopowym 
zlokalizowanym w obrębie głowy i szyi (head and neck dermatitis, HND) 
częściej obserwuje się dodatnie testy punktowe i sIgE skierowane prze-
ciwko grzybom Malassezia w porównaniu z grupą kontrolną i pacjentami 
z AZS bez HND. Klinicznie alergia na grzyby Malassezia może przejawiać 
się zmianami w obrębie głowy i szyi, zaostrzeniem zmian skórnych 
w okresie dojrzewania i brakiem poprawy po stosowaniu terapii konwen-
cjonalnej. Reakcja na infekcje grzybicze związana jest zarówno z humo-
ralną, jak i komórkową odpowiedzią immunologiczną. Infekcje grzybicze 
są dobrze udokumentowanymi czynnikami zaostrzającymi AZS i w przy-
padku pogorszenia stanu chorobowego pacjenta należy zawsze o nich 
pamiętać. W czasie zaostrzeń objawów AZS ważną rolę odgrywa terapia 
z zastosowaniem odpowiednich preparatów przeciwgrzybiczych. 

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, bariera naskórkowa, 
C. albicans, Malassezia spp, leczenie

Summary

Atopic dermatitis (AD) is a multifactorial, chronic inflammatory skin 
disease with a genetic predisposition, which can be triggered by dif-
ferent allergens and various environmental factors. Patients with AD 
exhibit defects in innate and acquired immune responses resulting 
in a heightened susceptibility to bacterial, viral and fungal infections 
(dermatophytes, Malassezia spp, Candida spp). Defective immunity is 
related to: damaged barrier of stratum corneum (genetic defect of 
filaggrin gene and ceramides), and reduced production of antimicro-
bial peptides by keratinocytes. Especially patients with head and neck 
atopic dermatitis (HND) are more likely to have positive skin prick test 
results and Malassezia-specific IgE compared with healthy control sub-
jects and patients with atopy without HND. Clinically, Malassezia aller-
gy may be suspected in patients with AD and: head and neck lesions, 
exacerbations during adolescence and severe lesions recalcitrant to con-
ventional therapy. The reaction to fungal infections is related to both 
humoral- and cell-mediated immunity. The fungal infections are well 
documented triggers of AD and always deserve critical consideration in 
a patient whose condition has deteriorated. During the exacerbations 
of AD, treatment with proper antimycotic agents has been shown to 
be of great value. 

Keywords: atopic dermatitis, skin barrier, C. albicans, Malassezia spp, 
treatment
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Atopowe zapalenie skóry (AZS, syn. wyprysk atopowy) 
jest zapalną, przewlekłą i nawrotową dermatozą, której 
dominującym objawem jest uporczywy i bardzo nasilony 
świąd. Zmiany skórne mają typową lokalizację i charak-
terystyczny obraz. Do rozwoju AZS dochodzi na skutek 
współdziałania czynników genetycznych, uszkodzenia 
bariery naskórkowej, zaburzeń układu immunologiczne-
go i czynników środowiskowych. Wśród najczęstszych 
czynników wyzwalających lub zaostrzających objawy AZS 
oprócz alergenów pokarmowych, powietrznopochodnych, 
kontaktowych, środków drażniących, infekcji bakteryjnych 
i stresu wymienić należy również zakażenia grzybicze. 

Istnieje wiele synergistycznie uzupełniających się przy-
czyn zwiększonej podatności skóry atopowej na rozwój 
infekcji grzybiczych (tab. I). Utrata wrodzonej aktywności 

1. Zaburzenie odporności wrodzonej i nabytej
2. Defekt bariery naskórkowej
3. Obniżenie zawartości lipidów naskórkowych
4. Niedobór peptydów przeciwdrobnoustrojowych
5. Alkalizacja powierzchni naskórka 
6. Zwiększona przezskórna utrata wody (TEWL)
7. Suchość naskórka (xerosis)
8. Świąd i drapanie
9. Przewlekłe stosowanie mGKS

Tabela I. Czynniki sprzyjające występowaniu zakażeń grzybiczych u 
pacjentów z AZS
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przeciwgrzybiczej przez pacjentów z AZS wiąże się głównie 
z uszkodzeniem integralności warstwy rogowej (defekt fi-
lagryny i ceramidów) i zasadowym odczynem powierzchni 
naskórka. Zredukowana zawartość lipidów naskórkowych 
prowadzi do zmniejszonego wiązania wody i zwiększenia 
przezskórnej jej utraty (transepidermal water loss, TEWL), 
co przyczynia się do wysuszenia (xerosis) i pękania naskór-
ka a w rezultacie usposabia do rozwoju infekcji [1,2]. 

Podczas osiedlania się na skórze atopowej grzyby cho-
robotwórcze namnażają się znacznie łatwiej niż na skórze 
zdrowej, ponieważ w przebiegu AZS istnieje niedobór 
produkowanych przez keratynocyty peptydów przeciw-
drobnoustrojowych (AMP), takich jak LL-37 i β-defensyny 
(human-β-defensin, HBD). Cząsteczki te odgrywają ważną 
rolę obronną przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom 
[1,3]. Obniżony poziom AMP w skórze atopowej może być 
wynikiem hamowania ich wydzielania przez zwiększony 
poziom cytokin wytwarzanych przez limfocyty Th2 [4]. 

Szeroko stosowane w leczeniu AZS miejscowe gliko-
kortykosteroidy (mGKS) mogą nasilać uszkodzenie bariery 
naskórkowej i zwiększać ryzyko rozwoju infekcji. Prawdo-
podobieństwo pojawienia się takich działań niepożąda-
nych koreluje z siłą działania mGKS, częstością i miejscem 
aplikacji, czasem trwania terapii, wiekiem chorego oraz in-
dywidualną podatnością. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na stosowanie mGKS na wrażliwą skórę twarzy, okolic 
anogenitalnych i zgięć stawowych zwłaszcza u dzieci [5]. 

Powierzchowne zakażenia grzybicze
Do grzybów chorobotwórczych, które najczęściej atakują 

naskórek i jego przydatki należą: dermatofity (Trichophy-
ton, Microsporum, Epidermophyton) i grzyby drożdżopo-
dobne (Candida, Malassezia) [6]. Grzyby chorobotwórcze 
są łatwo przenoszone bezpośrednio z osoby chorej na oso-
by z najbliższego otoczenia, ze zwierząt (psy, koty, świnki 
morskie, chomiki) na ludzi. Grzybicą można zakazić się tak-
że w sposób pośredni poprzez kontakt z zarodnikami grzy-
bów, znajdującymi się na dywanach, matach kąpielowych, 
meblach, ubraniach, czapkach i grzebieniach.

Liczba powierzchownych zakażeń grzybiczych wzrasta 
proporcjonalnie do wzrastającej liczby szczególnie uspo-
sobionych do nich ludzi, np. osób w podeszłym wieku 
i pacjentów z obniżoną odpornością immunologiczną. 

Wiele czynników środowiskowych, nabytych i wrodzonych, 
predysponuje do rozwoju zakażeń grzybiczych (tab. II) [7]. 

Grzybice u pacjentów z wypryskiem atopowym
Powierzchowne infekcje grzybicze znacznie częściej 

dotyczą pacjentów atopowych. Dermatofitozy wywołane 
przez Trichophyton rubrum występują trzykrotne częściej 
wśród pacjentów z AZS niż w grupie kontrolnej osób 
zdrowych [8]. Antygenami szeroko rozpowszechnionych 
grzybów drożdżopodobnych Malassezia spp. (dawna na-
zwa Pityrosporum) i Candida spp. są wielocukry (np. man-
nan) i enzymy (np. enolaza). Mogą one zarówno poprzez 
odpowiedź immunologiczną typu I, jak również typu IV, 
wywoływać i zaostrzać objawy AZS. Uszkodzenie bariery 
naskórkowej ułatwia im kolonizację i kontakt z układem 
immunologicznym [9]. 

Malassezia spp.
Grzyby Malassezia są składnikiem normalnej flory mi-

krobiologicznej skóry ludzkiej i kolonizują warstwę rogową 
naskórka, a szczególnie okolice łojotokowe [10]. Aktualnie 
opisano 13 różnych gatunków rodzaju Malassezia: M. fur-
fur, M. globosa, M. obtusa, M. restricta, M. pachydermatis, 
M. slooffiae, M. sympodialis, M. dermatis, M. japonica, M. 
yamatoensis, M. nana, M. caprae i M. equina [11]. Droż-
dżaki te mogą wywoływać infekcje skórne, a nawet ukła-
dowe. Najczęściej są przyczyną łupieżu pstrego (pityriasis 
versicolor), zapalenia mieszków włosowych (pityrosporum 
folliculitis) i odgrywają ważną rolę w patogenezie zapale-
nia łojotokowego skóry (seborrhoeic dermatitis). 

Współcześnie uważa się, że grzyby Malassezia są za-
sadniczym czynnikiem nasilającym wyprysk atopowy 
zlokalizowany na głowie i szyi (head and neck dermatitis, 
HND) [2,12,13]. Mogą one indukować reakcje IgE-zależne. 
Obecność przeciwciał IgE przeciwko M. furfur wykryto 
u ponad 60% pacjentów z AZS [14]. Występowały one 
znacznie częściej u pacjentów z HND [15]. Wśród chorych 
z AZS wykazano obecność swoistych przeciwciał w klasie 
IgE przeciwko antygenom Mala f2 i Mala f3 [16]. Nato-
miast antygeny Mala f7, Mala f8, Mala f9 mają również 
zdolność wiązania przeciwciał klasy IgE [17]. 

Grzyby Malassezia mogą przyspieszać dojrzewanie 
komórek dendrytycznych pacjentów z AZS. W badaniach 

Tabela II. Czynniki predysponujące do rozwoju infekcji grzybiczych

Czynniki wrodzone Czynniki nabyte Czynniki środowiskowe

Atopia

Zaburzenia rogowacenia

Defekt odpowiedzi komórkowej

Defekt niespecyficznej odpowiedzi 

immunologicznej

Endokrynopatie

Cukrzyca

Urazy i mikrourazy

Leki: glikokortykosteroidy 

cytostatyki, preparaty 

immunosupresyjne

Kolagenozy

Obwodowe choroby naczyń

Transplantacje narządów

AIDS 

Niekorzystne warunki klimatyczne

Korzystanie z publicznych urządzeń 

kąpielowych

Noszenie niewłaściwego obuwia 

i skarpet

Nieodpowiednia higiena pomieszczeń
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in vitro wykazano, iż niedojrzałe komórki dendrytyczne 
poprzez receptor mannozowy wychwytują Malassezia
i indukują nadwrażliwość na te grzyby, nawet przy braku 
IgE [18]. Na ważną rolę grzybów Malassezia spp. w etiopa-
togenezie AZS wskazują wyniki punktowych (SPT) i płatko-
wych (APT) testów skórnych, poziom swoistych przeciwciał 
IgE przeciw Malassezia oraz dobre efekty terapii przeciw-
grzybiczej (tab. III) [17-26]. 

Klinicznie alergia na grzyby Malassezia może przejawiać 
się zmianami w obrębie głowy i szyi (HND), zaostrzeniem 
zmian skórnych w okresie dojrzewania i brakiem poprawy 
po stosowaniu terapii konwencjonalnej [2].

Candida spp.
Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida są skład-

nikiem flory błon śluzowych i najczęściej kontaktują się 
z układem immunologicznym poprzez przewód pokarmo-
wy, a u kobiet także poprzez pochwę [27]. Grzyby Candida 
spp. izolowano częściej z przewodu pokarmowego pacjen-
tów z AZS niż osób zdrowych [28]. Kolonizacja przewodu 
pokarmowego przez C. albicans może być powodem cią-
głego uwalniania antygenów i może odpowiadać za rozwój 
przewlekłego AZS u wrażliwych pacjentów [29]. U pacjen-
tów z AZS C. albicans powoduje wzrost poziomu Il-2 i IFN-
gamma, a mannan zawarty w ścianie komórkowej grzyba 
może indukować odpowiedź cytokinową o typie Th1 [9]. 

Leczenie przeciwgrzybicze 
w wyprysku atopowym

O istotnej roli infekcji grzybiczych w etiopatogenezie 
AZS może świadczyć ustępowanie zmian atopowych pod 
wpływem leków przeciwgrzybiczych [20,26]. Szeroki wy-
bór nowoczesnych preparatów miejscowych dostępnych 
zarówno w postaci szamponów, jak również w kremach 
i w maściach pozwala na dostosowanie skutecznej terapii 
przeciwgrzybiczej do preferencji pacjenta. 

W przewlekłych infekcjach grzybiczych zalecane jest sto-
sowanie leczenia skojarzonego preparatem aplikowanym 
miejscowo (np. natamycyna, ketokonazol, cyklopiroksola-
mina) z lekiem ogólnym (np. itrakonazol lub flukonazol). 

W wielu przypadkach AZS infekcji grzybiczej towarzyszy 
zakażenie bakteryjne. Zalecane są wówczas miejscowe pre-
paraty złożone, zawierające GKS, antybiotyk i lek przeciw-
grzybiczy (tab. IV). Na szczególnie wrażliwe okolice twarzy, 
fałdów podsutkowych, dołów pachowych i pachwinowych, 
okolice anogenitalne (zwłaszcza u dzieci), rekomendowane 
jest połączenie hydrokortyzonu, natamycyny i neomycyny 
(preparat Pimafucort). Hydrokortyzon zapewnia bezpiecz-
ne działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe, natomiast 
natamycyna – silne działanie grzybobójcze [5,30]. Równo-
czesna stała terapia emolientowa przywraca zaburzone 
u pacjentów z AZS funkcje bariery naskórkowej i ułatwia 
eradykację zakażenia [5].

Badanie Piśmiennictwo

Dodatnie testy punktowe z Malassezia częściej wśród pacjentów z HND niż 
u pacjentów z inną lokalizacją AZS

Waersted i Hjorth, 1985 [14]

Poprawa stanu klinicznego pacjentów z HND po leczeniu przeciwgrzybiczym Clemmensen i Hjorth, 1983 [19]

Poprawa stanu klinicznego pacjentów z AZS po leczeniu przeciwgrzybiczym 
niezależnie od lokalizacji zmian skórnych

Back i wsp., 1995 [20]

Zwiększone występowanie nadwrażliwości typu I na grzyby Malassezia wśród 
pacjentów z AZS

Young i wsp., 1989 [21]

Swoista odpowiedz IgE na Malassezia wśród pacjentów z HND Devos i van der Valk, 2000 [22]

Obecność specyficznych dla Malassezia limfocytów Th2 u pacjentów z HND Tengvall Linder i wsp., 1996 [23]

Bezpośredni kontakt z Malassezia (APT) indukuje zmiany wypryskowe 
u pacjentów z AZS 

Rokugo i wsp., 1990 [24]

Tabela III. Badania potwierdzające udział Malassezia spp. w etiologii AZS 

Skład Nazwa handlowa

Grupa I: GKS o słabym działaniu
Hydrokortyzon / Natamycyna / Neomycyna 

Pimafucort®

Grupa II: GKS o średnio silnym działaniu
Triamcynolon/ Nystatyna / Gramicydyna / Neomycyna 

Triacomb®

Grupa III: GKS o silnym działaniu
Betametazon / Klotrimazol / Gentamycyna 

Triderm®

Tabela IV. Miejscowe preparaty złożone wg siły działania zawartych w nich GKS
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Podsumowanie
1. W przypadku nagłego zaostrzenia objawów atopowego 

zapalenia skóry, zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi, 
lub postaci szczególnie opornych na leczenie, należy 
zawsze brać pod uwagę możliwość rozwoju zakażenia 
grzybiczego.

2. U pacjentów atopowych z wtórną infekcją wskazane jest 
ograniczenie stosowania mGKS lub stosowanie słabych 

mGKS w połączeniu z preparatami przeciwbakteryjnymi 
i przeciwgrzybiczymi. 

3. Stała terapia emolientowa pacjentów z AZS przywraca 
zaburzone funkcje bariery naskórkowej i ułatwia erady-
kację zakażenia.
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