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Skórę wraz z bytującymi drobnoustrojami można określić jako wielowymiarowy 
i dynamiczny ekosystem. Różnorodność mikrobota skóry zależy między innymi od jej pH, 
temperatury i wilgotności, wieku i płci człowieka, czy rodzaju wykonywanej przez niego 
pracy. Na powierzchni skóry zdrowego człowieka znajdowane są pałeczki Corynebacterium 
sp. i Propionibacterium sp., gronkowce Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus aureus, 
paciorkowce kałowe Enterococcus faecalis, pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, 
niechorobotwórcze gatunki Neisseria oraz Acinetobacter. Liczba bakterii występujących na 
skórze zdrowego człowieka wynosi około 104-105 na cm2 skóry. Mikroorganizmy stanowiące 
mikrobiota skóry to głównie saprofityczne gatunki bytujące stale i w mniejszej liczbie, 
zanieczyszczenia, do których zaliczane są drobnoustroje występujące czasowo. 

Czynniki środowiskowe lokalne i regionalne (takie jak stan skóry, domowe otoczenie), 
behawioralne cechy indywidualne (np. mycie rąk), cechy demograficzne, uwarunkowania 
genetyczne, jak również „wymiana” mikroorganizmów przy bezpośrednim kontakcie 
z ludźmi powodują zmiany ilościowe i jakościowe składu mikrobiota skóry, co może 
wpływać na odporność gospodarza i pośrednio lub bezpośrednio przyczyniać się do tworzenia 
stanów chorobowych takich jak alergia, świąd, atopowe zapalenie skóry. 

Olejki eteryczne rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) oraz olej nagietka 
lekarskiego (Calendula officinalis L.) wykorzystywane są szeroko w kosmetyce nie tylko jako 
dodatki zapachowe, ale również jako substancje o właściwościach antydrobnoustrojowych, 
działających antyseptycznie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo, łagodząco i kojąco, 
regenerująco oraz antydepresyjnie. Są niezastąpione w łagodzeniu dolegliwości skórnych 
takich jak alergia, egzema, świąd, długo gojące się rany i oparzenia. Wyciągi rumianku 
pospolitego oraz nagietka lekarskiego są od wielu lat stosowane w dermokosmetykach 
przeznaczonych dla dzieci. 

W ramach prezentowanej pracy sprawdzono aktywność antydrobnoustrojową olejku 
rumiankowego i oleju nagietka wobec mikroorganizmów izolowanych z powierzchni skóry 
osób dorosłych. Oceniono zmiany liczebności populacji różnych gatunków drobnoustrojów 
koegzystujących na skórze w obecności olejków lub komercyjnych preparatów zawierających 
olejki. Uzyskane wyniki posłużą do prognozowania wpływu testowanych olejków na 
zachowanie prawidłowego układu mikrobiota skóry. 


