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Na czym po le ga te ra pia pod sta wo wa
ato po we go za pa le nia skó ry?

Te ra pia pod sta wo wa AZS to edu ka -
cja, pre wen cja i przy wra ca nie za bu rzo -
nych funk cji ba rie ry na skór ko wej za
po mo cą cał ko wi tej te ra pii emo lien to -
wej, czy li sys te ma tycz ne go i pod trzy -
mu ją ce go sto so wa nia emo lien tów nie
tyl ko w okre sie za ostrze nia, ale też w
sta nach re mi sji. 

Na tłusz cza nie su chej skó ry zmniej sza
świąd oraz sprzy ja ła go dze niu sta nu za -
pal ne go. Emo lien ty utrzy mu ją pra wi -
dło we na wil że nie skó ry i przy wra ca ją
pra wi dło wą funk cję ba rie ry na skór ko -
wej, m.in. po przez uzu peł nie nie obec -
nych w AZS de fi cy tów ce ra mi dów czy
nie na sy co nych kwa sów tłusz czo wych,
wy rów na nie pH skó ry, za ha mo wa nie

tran se pi der mal nej utra ty wo dy. Wy ka -
za no, że sys te ma tycz na te ra pia emo -
lien to wa ha mu je na wro ty AZS i za po -
bie ga roz wo jo wi in nych cho rób ato po -
wych, czy li ha mu je tzw. marsz ato po wy
(aler gicz ny). Rów no le gle z na tłusz cza -
niem na le ży pro wa dzić edu ka cję w za -
kre sie uni ka nia aler ge nów i czyn ni ków
draż nią cych, a zwłasz cza dy mu ty to nio -
we go, in fek cji i stre su. 

Su chy i po dra pa ny na skó rek sta no wi
wro ta do wni ka nia mi kro or ga ni zmów,
któ rych obec ność do dat ko wo na si la de -
struk cję ba rie ry i świąd. Wła ści we na -
tłusz cze nie i na wil że nie na skór ka, re -
du ku jąc su chość i świąd, zmniej sza od -
ruch dra pa nia, a przez to znacz nie po -
pra wia ja kość ży cia pa cjen ta. Pra wi dło -
we na wil że nie jest pod sta wą pie lę gna cji

i le cze nia AZS w każ dym sta dium cho -
ro by. Efekt na wil że nia po za sto so wa niu
emo lien tów utrzy mu je się ok. 4‒6
godz., dla te go ich apli ka cja po win na
być po na wia na co 4 godz. Nie zwy kle
istot na jest apli ka cja wie czor na bez po -
śred nio po de li kat nym osu sze niu skó ry
po ką pie li. Aby za po biec roz wo jo wi
AZS, na le ży: prze dłu żyć kar mie nie na -
tu ral ne do min. 4 mies. i nie wpro wa -
dzać po kar mów sta łych do ok. 6. m.ż.
dziec ka; ogra ni czyć do mi ni mum kon -
tak ty dziec ka z czyn ni ka mi draż nią cy -
mi (dym ty to nio wy, za nie czysz cze nia
po wie trza itp.); za po bie gać in fek cjom;
uni kać stre su.

Nie zwy kle waż ne przy te ra pii dziec ka
z AZS jest za an ga żo wa nie ro dzi ców.

Ja kie wska zów ki po win ni oni otrzy mać
od le ka rza POZ?

AZS jest na wro to wą cho ro bą prze -
wle kłą prze bie ga ją cą z bar dzo sil nym
świą dem, któ ra naj czę ściej do ty czy
dzie ci i mło dzie ży. Za bu rze nia ba rie ry
na skór ko wej w AZS są efek tem współ -
dzia ła nia czyn ni ków ge ne tycz nych, im -
mu no lo gicz nych i śro do wi sko wych. U
znacz nej czę ści cho rych wy ka za no
obec ność mu ta cji ge nu fi la gry ny, cze go
kon se kwen cją jest nie do bór na tu ral -
nych czyn ni ków na wil ża ją cych (NMF)
i zwięk szo na prze zna skór ko wa utra ta
wo dy. Na wet w okre sach po pra wy, w
nad mier nie wy su szo nym na skór ku to -
czy się nie wi docz ny go łym okiem sub -
kli nicz ny pro ces za pal ny. 

Głów nym za da niem le ka rza jest opa -

Edu ka cja ro dzin dzie ci ato po wych 
sprzy ja sku tecz nej te ra pii AZS
O pie lę gna cji ato po wej skó ry i róż ni cach w te ra pii pa cjen ta pe dia trycz ne go i do ro słe go roz ma wia my z prof. Ro ma nem No wic kim, prze -
wod ni czą cym Sek cji Der ma to lo gicz nej Pol skie go To wa rzy stwa Aler go lo gicz ne go. 
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no wa nie świą du i sta nu za pal ne go oraz
wy tłu ma cze nie ro dzi com, że le cze nie
jest dłu go trwa łe i ko niecz ne na wet po
ustą pie niu ob ja wów za pal nych. Sil ny
świąd po wo du je trud no ści w za sy pia -
niu i nie prze spa ne no ce, co czę sto skut -
ku je pro ble ma mi emo cjo nal ny mi w ro -
dzi nie cho re go dziec ka. Kon takt z roz -
draż nio ny mi opie ku na mi dziec ka mo że
być nie kie dy utrud nio ny i wy ma ga cier -
pli wo ści oraz wy ro zu mia ło ści. Bar dzo
do bra współ pra ca z ro dzi ca mi dziec ka
ato po we go i ich edu ka cja w za kre sie te -
ra pii pod sta wo wej sprzy ja ją bo wiem
sku tecz niej szej te ra pii. Zna la zło to po -
twier dze nie w ba da niach der ma to lo -
gów nie miec kich przed sta wio nych na
te go rocz nym kon gre sie Eu ro pej skiej
Aka de mii Aler go lo gii i Im mu no lo gii
Kli nicz nej (EAACI) w Wied niu. Ro dzi -
ce sta no wią naj waż niej szą część ze spo -
łu te ra peu tycz ne go w le cze niu AZS. 

Ja kie cho ro by mo gą to wa rzy szyć
AZS? Któ re z nich czę ściej do ty ka ją
dzie ci, a któ re do ro słych? 

AZS to wa rzy szą czę sto in fek cje bak -
te ryj ne, wi ru so we i grzy bi cze oraz
marsz ato po wy. Marsz ato po wy to ewo -
lu cja cho ro by ato po wej, prze cho dze nie
jed nej po sta ci aler gii w dru gą i zmia na
jej lo ka li za cji, któ ra na stę pu je wraz z
wie kiem. Naj czę ściej pierw szą ma ni fe -
sta cją ato pii jest aler gia po kar mo wa.
Nie mal rów no le gle po ja wia ją się symp -
to my AZS, któ re z cza sem mo gą
przejść w ast mę oskrze lo wą i aler gicz ny
nie żyt no sa (ANN). U nie któ rych pa -
cjen tów marsz aler gicz ny mo że mieć in -
ny prze bieg, np. pierw szym je go eta pem
mo że być ANN, któ ry po tem prze cho -
dzi w ast mę. Po nad to po szcze gól ne ro -

dza je aler gii nie za wsze mu szą ustę po -
wać miej sca ko lej nym. Mo gą do łą czać
do po przed nich i wy stę po wać z ni mi
rów no cze śnie. Marsz ato po wy mo że
po ja wić się tak że u do ro słych.

Ja kie czyn ni ki i aler ge ny za ostrza ją
AZS u dzie ci, a ja kie u do ro słych?

W przy pad ku AZS są to naj czę ściej
aler ge ny po wietrz no po chod ne, po kar -
my, czyn ni ki kli ma tycz ne, stres, go spo -
dar ka hor mo nal na, pa pie ro sy, czyn ni ki
draż nią ce i mi kro or ga ni zmy. Nie każ dy
pa cjent z AZS re agu je na wszyst kie z
po wyż szych czyn ni ków. U 20‒40 proc.
ma łych dzie ci i nie mow ląt z AZS roz -
po zna je się aler gię po kar mo wą, naj czę -
ściej na: mle ko kro wie, ja ja, ry by,
orzesz ki ziem ne, so ję i psze ni cę. Aler gia
po kar mo wa i AZS do ty czą czę sto tych
sa mych cho rych. Zmia ny skór ne, wy -
stę pu ją ce w ato po wym za pa le niu, sko -
ja rzo ne z aler gią po kar mo wą, ob ser wu -
je się czę ściej u pa cjen tów w wie ku roz -
wo jo wym niż u osób do ro słych. Są one
prze ja wem nad wraż li wo ści or ga ni zmu
na nie któ re po kar my, któ ra po ich spo -
ży ciu pro wa dzi do wy stą pie nia re ak cji
ato po wo -aler gicz nej (IgE -za leż nej, IgE -
-nie za leż nej lub mie sza nej). 

AZS u nie mow ląt i naj młod szych
dzie ci naj czę ściej wią że się z uczu le -
niem na biał ka mle ka kro wie go i biał ka
ja ja ku rze go, a u dzie ci star szych, mło -
dzie ży i do ro słych ‒ z uczu le niem na
aler ge ny zwie rzę ce i po wietrz no po -
chod ne (sierść zwie rząt, ka ra lu chy, roz -
to cza ku rzu do mo we go, na skó rek ludz -
ki, ple śnie i pył ki ro ślin). U ok. 50 proc.
naj młod szych dzie ci z AZS za ostrze nie
zmian skór nych mo że wy stą pić po spo -
ży ciu jed ne go lub wię cej szko dli wych
po kar mów. Tak że mło dzież i do ro śli z
AZS re agu ją za ostrze niem zmian cho -
ro bo wych po spo ży ciu nie któ rych po -
kar mów. W od róż nie niu od wie ku
wcze sno dzie cię ce go, re ak cja nad wraż li -
wo ści u mło dzie ży i do ro słych rza dziej
do ty czy kla sycz nych aler ge nów po kar -
mo wych (biał ka mle ka i biał ka ja ja ku -
rze go). W tej gru pie wie ko wej czę ściej
ob ser wu je się za ostrze nie zmian skór -
nych, bę dą ce wy ni kiem „aler gicz nej re -
ak cji krzy żo wej”, spo wo do wa nej jed -
no cza so wym uczu le niem na aler ge ny
pył ków ro ślin nych i aler ge ny po kar mo -
we. Usta le nie związ ku etio pa to ge ne -
tycz ne go nad wraż li wo ści po kar mo wej i
AZS jest wska za niem do cza so we go
sto so wa nia die ty eli mi na cyj nej u tych
cho rych. 

Co bie rze się pod uwa gę przy wy bo -
rze emo lien tów? Na co zwró cić uwa gę
ro dzi ca dziec ka z AZS od no śnie spo so -
bu za sto so wa nia emo lien tów?

Emo lien ty po win ny być do bie ra ne in -
dy wi du al nie, w za leż no ści m.in. od
stop nia su cho ści skó ry i ewen tu al nej
aler gii kon tak to wej. Naj lep sze wy ni ki
da je sto so wa nie emo lien tów, w któ rych
skła dzie do mi nu ją ce ra mi dy, po nie waż
w AZS wy stę pu je ich naj więk szy nie -
do bór. Re gu lar na apli ka cja emo lien tów
3‒4 ra zy na do bę zmniej sza ko niecz -

ność sto so wa nia miej sco wych gli ko kor -
ty ko ste ro idów (mGKS). Uszczel nie nie
ba rie ry na skór ko wej na stę pu je po każ -
do ra zo wej apli ka cji emo lien tu, ale trwa -
ła po pra wa jej czyn no ści na stę pu je po
upły wie 2‒4 ty go dni sys te ma tycz nej te -
ra pii, co wią że się z fi zjo lo gicz nym pro -
ce sem róż ni co wa nia się na skór ka, któ -
re go koń co wym pro duk tem jest ob fi tu -
ją ca w bło ny li pi do we war stwa ro go wa. 

Oklu zyj ne i na wil ża ją ce skład ni ki pre -
pa ra tów emo lien to wych (m.in. gli ce rol,
sor bi tol, kwas hia lu ro no wy, α-hy drok -
sy kwa sy, nie na sy co ne kwa sy tłusz czo -
we i mocz nik) przy wra ca ją za bu rzo ne
funk cje ba rie ry na skór ko wej, utrzy mu -
ją pra wi dło we pH i za po bie ga ją prze -
zskór nej utra cie wo dy. Uzu peł nia jąc
płaszcz li pi do wy na skór ka, emo lien ty
ła go dzą stan za pal ny, dzia ła ją prze ciw -
świą do wo i prze ciw bak te ryj nie. 

W skó rze su chej i wraż li wej szcze gól -
nie ła two mo że do cho dzić do roz wo ju
re ak cji aler gicz nych, dla te go pre pa ra ty
na wil ża ją ce po win ny być po zba wio ne
kon ser wan tów, barw ni ków i sub stan cji
za pa cho wych. Te go ty pu pro duk ty,
bez piecz ne i wy ka zu ją ce się szcze gól -
ny mi wła ści wo ścia mi wspo ma ga ją cy mi
le cze nie róż nych pa to lo gicz nych sta -
nów skó ry, na zy wa my der mo ko sme ty -
ka mi. Do ich istot nych skład ni ków za li -
cza się m.in. ta ni nę, fla wo no idy, sa po ni -
ny i fi to ste ro le. Jed nym ze skład ni ków o
wła ści wo ściach prze ciw świą do wych,
prze ciw za pal nych i przy spie sza ją cych
go je nie ran jest wy ciąg z mło dych pę -
dów owsa Rhe al ba, któ ry zna la zły za -
sto so wa nie w le cze niu cho rych na
AZS. Sto so wa nie emo lien tów na stan
za pal ny jest źle to le ro wa ne – naj pierw
na le ży za sto so wać le ki prze ciw za pal ne:
mGKS lub miej sco we in hi bi to ry kal cy -
neu ry ny.

Ja ki le ki prze ciw za pal ne za le ca ne są
do sto so wa nia u dzie ci?

U dzie ci mGKS po win ny być sto so -
wa ne bar dzo roz waż nie, pod ści słą kon -
tro lą der ma to lo gicz ną, ze wzglę du na
od mien no ści bu do wy skó ry w sto sun ku
do do ro słych. U dzie ci po ni żej 1. r.ż. w
Pol sce za re je stro wa ne są je dy nie octan
i ma ślan hy dro kor ty zo nu, na to miast
po wy żej 2. r.ż.: fu ro inian mo me ta zo nu,
pro pio nian flu ti ka zo nu oraz ace po nian
me tyl pred ni zo lo nu, le ki cha rak te ry zu -
ją ce się wy so ką se lek tyw no ścią i po wi -
no wac twem re cep to ro wym. Po zo sta łe
mGKS moż na, zgod nie z re je stra cją,
sto so wać do pie ro po 12. r.ż. Miej sco wa
apli ka cja sil nych mGKS na du że po -
wierzch nie u dzie ci, a zwłasz cza u nie -
mow ląt, mo że po wo do wać nie po żą da -
ne ob ja wy sys te mo we: za ha mo wa nie
wzro stu, oste opo ro zę i ha mo wa nie osi
pod wzgó rze -przy sad ka -nad ner cza. W
ce lu unik nię cia ob ja wów nie po żą da -
nych za le ca się sto so wa nie tzw. te ra pii
prze ry wa nej, po le ga ją cej na sto so wa niu
mGKS tyl ko 2–3 dni w ty go dniu na
prze mian z emo lien ta mi. 

Oba wa przed dzia ła niem nie po żą da -
nym (ste ry do fo bia) jest czę stą przy czy -
ną nie prze strze ga nia za le ceń le kar skich

przez pa cjen tów lub w przy pad ku dzie -
ci – przez ich ro dzi ców. Po nad 40 proc.
opie ku nów dzie ci ato po wych nie sto su -
je mGKS. 

Czy ist nie je al ter na ty wa dla mGKS?
Le kiem pierw sze go wy bo ru jest pi me -

kro li mus w po sta ci 1 proc. kre mu, prze -
zna czo ny do le cze nia AZS o ła god nym
i śred nim prze bie gu u osób do ro słych i
dzie ci od 2. r.ż. Wy ka za no je go du żą
sku tecz ność i bez pie czeń stwo tak że u
nie mow ląt od 3 do 12 mie się cy. Pi me -
kro li mus zmniej sza czę stość za ostrzeń
AZS, do pro wa dza do szyb kie go ustą -
pie nia świą du to wa rzy szą ce go cho ro -
bie, wpły wa na po pra wę ja ko ści ży cia
pa cjen tów i re du ku je sto so wa nie
mGKS. 

Czy są emo lien ty, któ rych nie moż na
w żad nym ra zie sto so wać u dzie ci?

U dzie ci po ni żej 2. r.ż. na le ży uni kać
emo lien tów z do dat kiem aler ge nów
biał ko wych i hap te nów, po nie waż mo -
gą one pro wa dzić do nad wraż li wo ści
ogól no ustro jo wej. Emo lien ty za wie ra ją -
ce gli kol pro py le no wy ła two po draż nia -
ją skó rę ma łych dzie ci.

Przejdź my do pie lę gna cji skó ry przy
AZS. Ką piel dziec ka – na co zwró cić
uwa gę?

Stan skó ry dziec ka z AZS ule ga zna -
czą cej po pra wie po krót kich, 5-mi nu to -
wych ką pie lach w wo dzie o temp.
36–37ºC, po któ rych za le ca się na tych -
mia sto wą (3 min od za koń cze nia ką pie -
li) apli ka cję emo lien tów. Skó ra pa cjen -
tów z AZS po win na być my ta do kład -
nie przy uży ciu sub stan cji o dzia ła niu
na tłusz cza ją co -na wil ża ją cym. Na le ży
uni kać de ter gen tów czy my deł o za sa -
do wym pH. 

Czy w opie ce do mo wej przy ostrym
AZS za le ca się mo kre opa trun ki? 

Mo kre opa trun ki są za le ca ne w
uogól nio nych i opor nych na le cze nie
przy pad kach AZS. Spe cjal ne tech ni ki
ban da żo wa nia są szcze gól nie sku tecz -
ne w sta nach ery tro de mii, w cięż kich i
na wro to wych przy pad kach AZS. W
me to dzie tej sto su je się dwie war stwy
opa trun ków: we wnętrz ne wil got ne na -
są czo ne emo lien tem i/lub sub stan cją
lecz ni czą sto so wa ne bez po śred nio na
skó rę oraz ze wnętrz ne su che. Na mo -
czo ny ban daż na kła da się na skó rę po
ką pie li. Sto so wa nie po dwój nych
warstw ban da ży wy wo łu je efekt chło -
dzą cy i szyb kie ustę po wa nie sta nu za -
pal ne go. Ochło dze nie skó ry dzia ła
prze ciw za pal nie i zmniej sza świąd.
Uwod nie nie, a tak że oklu zja po przez
opa trun ki zwięk sza rów no cze śnie ab -
sorp cję le ku przez skó rę. Opa trun ki
mo kre, two rząc ba rie rę me cha nicz ną,
za bez pie cza ją przed dra pa niem i
umoż li wia ją szyb sze ustę po wa nie
zmian za pal nych. Te ra pia ta jest do -
brze to le ro wa na przez dzie ci i w istot -
ny spo sób pod no si ich ja kość ży cia, a
przy tym jest bez piecz na.

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. 
Ro man No wic ki 
spe cja li sta aler go lo gii, der ma to lo gii 
i we ne ro lo gii, kie row nik Ka te dry i Kli ni ki
Der ma to lo gii, We ne ro lo gii i Aler go lo gii
Gdań skie go UM. Czło nek wie lu mię dzy -
na ro do wych to wa rzystw na uko wych. Od
ro ku 2004 peł ni funk cję prze wod ni czą ce -
go Sek cji Der ma to lo gicz nej Pol skie go To -
wa rzy stwa Aler go lo gicz ne go i or ga ni zu je
co rocz ne spo tka nia Aka de mii Der ma to lo -
gii i Aler go lo gii w Ust ce. 


