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Histology Learning System at Boston University - Integument: thick skin

warstwa
rogowa 





grzyby (niebisko-zielone) 
otaczają ludzki włos 

(żółty) w obrębie skóry.

http://www.livescience.com/34589-fungus-on-human-body-mapped.html



Warstwa rogowa skóry ludzkiej 
(żółte komórki) z komórkami 
bakterii (magenta) i grzybów 

(niebiesko-zielone).

http://www.livescience.com/34589-fungus-on-human-body-mapped.html



MICROBIOM



https://www.scientificamerican.com/article/microbiome-graphic-explore-human-microbiome/



Podstawowe pojęcia i definicje
Możliwość wystąpienia zakażenia:

Liczba drobnoustrojów x ich zjadliwość

Odporność organizmu

• Zjadliwość: zdolność drobnoustrojów do wniknięcia, rozmnażania się i wywołania 

objawów chorobowych w zakażonym ustroju UWAGA

• Odporność przeciwzakaźna, przeciw/infekcyjna: zdolność do 

przeciwdziałania zakażeniu:

 Nie uszkodzone powłoki skórne z fizjologicznym 

płaszczem kwasowym i prawidłową forą bakteryjną,

 Błony śluzowe z prawidłową forą bakteryjną enzymami 

i inhibitorami w wydzielinach,

 Układ odporności komórkowej i humoralnej nabytej (szczepienia, 

immunoglobuliny) i wrodzonej



MICROBIOM SKÓRY



• Wielowarstwowa, o złożonej 
budowie i wielorakich 
funkcjach; z wykształconymi 
przydatkami i gruczołami

• 10⁴ - 10⁵ drobnoustrojów/cm²

• w mieszkach włosowych 10⁵-
10⁶ drobnoustrojów/cm²

• większość bakterie Gram-
dodatnie

• więcej w miejscach wilgotnych 
niż suchych

• więcej poniżej pasa 
(kolonizacja okolicy krocza)

Skóra



• Wielowarstwowa, o złożonej 
budowie i wielorakich 
funkcjach; z wykształconymi 
przydatkami i gruczołami

• 10⁴ - 10⁵ drobnoustrojów/cm²

• w mieszkach włosowych 10⁵-
10⁶ drobnoustrojów/cm²

• większość bakterie Gram-
dodatnie

• więcej w miejscach wilgotnych 
niż suchych

• więcej poniżej pasa 
(kolonizacja okolicy krocza)

Skóra



http://forensicexpert.co.in/listprofile.aspx?ID=2388



• brak warstwy rogowej 
naskórka, 

• niedojrzałość ...,

• niedobór ...,

• dynamiczna kolonizacja 
drobnoustrojami



http://touchbroward.org/delaying-babys-bath-continues-gain-traction-hospitals/



Maź płodowa u noworodków urodzonych 
o czasie: 

• ochrona fizyczna,

• ochrona przed utratą wody

• obniżenie pH powierzchni skóry, 

• dostarczanie lipidów,

• działanie przeciwdrobnoustrojowe. 



Maź płodowa, 
antybakteryjna



MIKROBIOTA
SKĄD SIĘ BIORĄ BAKTERIE?



https://www.nature.com/articles/nrmicro2473



Figure 1 Impact of external factors on the intestinal microbiota of the infant. Green arrows show 

beneficial modification; red arrows show modification considered negative for healthy development.

Matamoros S , Gras-Leguen C , Le Vacon F , Potel G , de La Cochetiere M-F: Development of intestinal microbiota in 

infants and its impact on health. Trends in Microbiology, Volume 21, Issue 4, 2013, 167 - 173



Noworodki z bardzo małą masą 

urodzeniową, VLBW

Noworodki VLBW narażone są 
na szczególnie wysokie ryzyko 
wystąpienia zakażenia:

• niedojrzałości skóry m.in.:

– brak warstwy rogowej 
naskórka i ochrony 
warstwą lipidową

– odroczone kształtowanie 
warstwy rogowej

– neutralne pH, 



Noworodki z bardzo małą masą 

urodzeniową, VLBW

Noworodki VLBW narażone są na 
szczególnie wysokie ryzyko 
wystąpienia zakażenia:

• brak właściwej „swojej” 
drobnoustrojowej flory 
fizjologicznej



avoid intubation by use of early CPAP



OCHRONA NIEDOJRZAŁEJ SKÓRY 
NOWORODKA



• Kąpiel: obecne w literaturze dane tylko dla 
noworodków donoszonych:
– Kąpiel, nie obmywanie (ang.: … bathing immersed in 

water seems generally superior to washing alone)

– Bez zastosowania dodatków (detergentów), tylko w 
wodzie (ewentualnie z dodatkniem emolientów).

• Wg WHO – nie wcześniej niż 6 godz. po urodzeniu

• Kąpiel obowiązkowo, gdy matka z zakażeniem 
krwiopochodnym.



Kąpać czy nie kąpać? 



PROBLEMY



Rozwiązanie Komentarz 

Zmniejszenie różnicy 

temperatury pomiędzy 

ciałem noworodka, 

a otoczeniem

W razie konieczności inkubatora otwartego –zabezpieczenie 

noworodka przed utratą ciepła z zastosowaniem:

 emulsji z zawartością m.in. parafiny i lanoliny

 błon półprzepuszczalnych – dostępnych w formie płatków lub 

aerozoli pamiętając, że kontakt ze sztucznym tworzywem może 

zwiększać ryzyko maceracji naskórka

Zwiększenie wilgotności 

otoczenia

(1) ryzyko intensywnego wzrostu liczby bakterii w środowisku –

należy stosować tylko u skrajnie niedojrzałych wcześniaków, 

(2) ekspozycja na otoczenie o niskiej wilgotności jest czynnikiem 

najsilniej pobudzającym rogowacenie naskórka noworodka,

(3) Promiennik krótko i zapewniając odpowiednią wilgotność 

otoczenia.

Ograniczenie utraty wody



Elementy wymagające umocowania 
do skóry, przykład NCPAP 



Elementy wymagające umocowania 
do skóry, przykład NCPAP 



Rozwiązania 

(1) Ograniczenie stosowania pewnych metod monitorowania, np. EKG na rzecz 

pulsoksymetrii , często zmieniając położenie pulsoksymetru.

(2) Stosować minimalne liczby plastrów mikroporowych, hipoalergicznych i 

półprzepuszczalnych, a opatrunki o ograniczonej sile przyczepności. 

(3) Pod przylepce służące do mocowania sprzętu (np. rurek intubacyjnych, pod elektordy) 

stosować taśmy hydrożelowe lub przylepce o podłożu pektynowym.

(4) Przy usuwaniu opatrunków potrzebne są: czas, cierpliwość i delikatność, można 

zastosować wodę, środki natłuszczające albo zmiękczające  - nie rozpuszczalniki! 

(5) Przy stosowaniu NCPAP, m.in. :

• tylko odpowiedni rozmiar (maski, rurki/rurek, noska) z (ewentualną) barierą ochronną 

na nosku (opatrunek hydrokoloidowy),

• obserwacja niemowlęta co godzinę, aby sprawdzić i utrzymać odpowiednią pozycję,

• częsta ocena stanu skóry nosa, zwłaszcza przy wymianie (ewentualnego) opatrunku

• zastosowanie punktacji bólu przy zmianie pozycji noworodka, co najmniej co 3-4 godz, 



Rozwiązanie 
(1) Środki dezynfekcyjne stosować na jak najmniejszej powierzchni ciała.

(2) Preparaty barwione tylko jeżeli koniecznie potrzebne, np.  założenie wkłucia centralnego, 

przygotowanie do zabiegu operacyjnego, pobranie krwi na posiew – preparat barwiony 

nie jest zakazany!

(3) Preferencja dla roztworów wodnych: 

• Alkohol etylowy przenika przez NIEDOJRZAŁĄ skórę noworodka 3-50 razy łatwiej niż 

u dorosłych – może prowadzić m. in. do działania neurotoksycznego. 

• Do miejscowej dezynfekcji skóry zaleca się stosowanie np.  0,1% roztworu wodnego 

octenidyny. 

(4) Stosowanie powidonu jodowego nie rekomendowane – mocno absorbowany.

(5) Każdy preparat musi mieć wskazania/przeciwskazania do zastosowania u noworodków –

noworodków z bardzo małą masą urodzeniową.

Absorbcja środków chemicznych 
i leków



kontrowersje

Brak twardych dowodów i jednoznacznej oceny różnych 
antyseptyków u noworodków VLBW, ogółem – nie 
wiadomo, konieczne dalsze badania:
• Cochrane Database Syst Rev. 2016 doi: 

10.1002/14651858.CD011082.pub2: Antimicrobial dressings for the 
prevention of catheter-related infections in newborn infants with central 
venous catheters.

• Cochrane Database Syst Rev. 2016 doi: 
10.1002/14651858.CD010140.pub2: Skin antisepsis for reducing central 
venous catheter-related infections.

• Cochrane Database Syst Rev. 2015 doi: 
10.1002/14651858.CD007835.pub2: Chlorhexidine skin or cord care for 
prevention of mortality and infections in neonates.

• Cochrane Database Syst Rev. 2014 doi: 
10.1002/14651858.CD011043.pub2: Cutaneous antisepsis for prevention 
of intravascular catheter–associated infection in newborn infants.



kontrowersje



KANGUROWANIE

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2010.01787.x/pdf
http://www.adhb.govt.nz/newborn/guidelines/developmental/KangarooCare.htm



Lawn J E et al. Int. J. Epidemiol. 

2010;39:i144-i154

Kangurowanie istotnie zmniejsza 
umieralność!



Przygotowanie do kangurowania ogółem
http://www.adhb.govt.nz/newborn/guidelines/developmental/KangarooCare.htm

1 Upewnij się, że i noworodek i opiekun są gotowi, omów znaczenie i przebieg
Przygotuj miejsce
Pomóż przybrać dobra pozycję: dobra dla opiekuna i dziecka, zaproponuj podglądnięcie
w lustrze 

2 Uzgodni z opiekunem „plan” kangurowania: czas, odpowiedni zarówno dla opiekuna, jak 
i dla dziecka i dla pracy oddziału.
Opiekun powinien wcześniej skorzystać z toalety i umyć ręce.
Zaproponuj opiekunowi przebranie się (ubranie/fartuch z rozpinanym przodem) 

3 Przygotowanie noworodka; pomiar temperatury.
W razie potrzeby: odessanie wydzieliny z dróg oddechowych.
Niemowlę powinno „ubrane” tylko w pieluszkę

4 Idealnie byłoby realizować kangurowanie 1 godz. i dłużej (każde zdarzenie), zależne jest 
to tylko od stanu noworodka i wytrzymałości opiekuna

5 Każde zdarzenie – zwłaszcza ze strony noworodka – powinno być udokumentowane



Przygotowanie do kangurowania

Opiekun nie musi:

• dezynfekować skóry klatki piersiowej, a 
kangurujący mężczyźni o owłosionym torsie 
nie muszą – a nawet nie powinni, depilować 
skóry.

Ale powinien

• przestrzegać zasad higieny: prysznic i świeża 
odzież. 



http://handtohold.org/resources/helpful-articles/
the-benefits-of-kangaroo-care/



Opiekun: Przed wejściem na oddział 
odpowiedz na pytania:

• Czy w przeciągu ostatnich 2 dni miałeś/łaś:
– Gorączkę, czyli 38 st. C lub więcej

– Ból brzucha 

– Wymioty

– Biegunkę

– Sztywność karku i bóle głowy wraz z gorączką

• Czy masz ropne zmiany na skórze, np. z wysiękiem

• Czy masz jakąkolwiek wysypkę

• Czy w przeciągu ostatnich 3 miesięcy miałeś/aś
kontakt z osobą chorą na:

– Ospę wietrzną

– Świerzb

– Świnkę

– Różyczkę

– Krztusiec



WNIOSKI



Ochrona niedojrzałej skóry 
i jej antyseptyka 

• kolonizacja noworodkowa – mikrobiotą matki / 
opiekuna

• wykonywanie tylko tych zabiegów/czynności, 
które są koniecznie potrzebne i tylko wg. 
procedur przygotowanych dla oddziału 
neonatologicznego

• antyseptyka roztworami wodnymi, wykluczenie 
alkoholu, jodopowidonu, kontrowersje dot. 
stosowania CHG, preferencja dla 
dwuchlorowodorka oktenidyny.



I JESZCZE



Zabawki w oddziale

• Tylko takie, które można myć (np. w zmywarce 
do naczyń , czyli bez „dziurek”) lub prać

• Tylko nowe

• Tylko własne

• Tylko dla 1 osoby
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Multiresistant Pseudomonas  aeruginosa outbreak in a 
pediatric oncology ward related to bath toys.
BUTTERY, JIM; ALABASTER, SAMANTHA; HEINE, RALF; 
SCOTT, SUZANNE; CRUTCHFIELD, RAYLEE; GARLAND, 
SUZANNE;  FRCPA, FACSHP

Pediatric Infectious Disease Journal. 17(6):509-513, June 
1998.TABLE 1 . Clinical features of patients  infected with 

multiresistant Pseudomonas aeruginosa
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Pranie w domowej 
pralce było 

wystarczająco skuteczne



http://www.iczmp.edu.pl/?p=31751&lang=en


