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Ato po we za pa le nie skóry jest naj czę st szą der ma to zą wie ku dzie cię ce -
go, której pod sta wo wym ob ja wem jest świąd – prze wle kły, bar dzo
uciąż li wy, od które go nie ma uciecz ki. Dla nie ro zu mie ją ce go sy tu a cji
dziec ka jest to cier pie nie de wa stu ją ce, znacz nie ob ni ża ją ce kom fort ży -
cia nie tyl ko ma łe go pa cjen ta, lecz tak że opie ku ją cych się nim ro dzi ców.
Dla te go też, sku tecz ne le cze nie AZS, do ty ka ją ce oko ło 20% dzie ci do
16 r.ż. jest jed nym z naj więk szych wy zwań der ma to lo gii dzie cię cej.
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Funkcja emolientów w AZS u dzieci

Cho ro ba do ty czy przede wszy st kim
dzie ci ma łych – w 60% przy pad ków do le -
gli wo ści po ja wia ją się mię dzy 3 a 12 mie sią -
cem ży cia, a do 5. ro ku ży cia roz wi ja ją się
u 90% pa cjen tów. Ob ja wy ma ją ten den cję
do ustę po wa nia z wie kiem, śre dni czas ich
utrzy my wa nia się to 3 la ta, a po osią gnię ciu
doj rza ło ści płcio wej cho ru je już tyl ko oko ło
10-30% pa cjen tów[1]. W ostat nich la tach za -
u wa ża my sta łą ten den cję wzro stu za cho ro -
wań, szcze gól nie w ośrod kach wiel ko miej -
skich i w re jo nach moc no uprze my sło wio -
nych[2]. Rzu ca to pew ne świa tło na nie do
koń ca po zna ną etio pa to ge ne zę AZS
i ewen tu al ny wpływ czyn ni ków śro do wi -
sko wych. Za nie czy szcze nia śro do wi ska
i ota cza ją ca nas wszech o bec na „che mia”,
wy da ją się mieć istot ny wpływ na eks pre sję
ge nów wa run ku ją cych uszko dze nie na skór -
ka w AZS[1].

Pa to ge ne za AZS

Na skórek me cha nicz nie chro ni nas przed
czyn ni ka mi fi zycz ny mi i che micz ny mi, a obe -
cne w nim czyn ni ki re gu lu ją ce pier wot ną od -

po wiedź im mu no lo gicz ną są pierw szą li nią
obro ny przed wi ru sa mi i bak te ria mi. Pra wi -
dło we funk cjo no wa nie na skór ka jest wa run -
kiem utrzy ma nia w orga ni zmie wo dy i pra wi -
dło wych stę żeń elek tro li tów, nie zbęd nych
dla ustro jo wej ho me o sta zy. Szczel ność na -
skór ka za pew nia ją wy so ko wy spe cja li zo wa -
ne ke ra ty no cy ty, we wnątrz których po wsta -
je ko per ta ro go wa – podbło no wa, „zbi ta”
war stwa biał ko wa. Jed nym z pod sta wo wych
bia łek two rzą cych ko per tę jest fi la gry na i to
jej dys funk cja uwa ża na jest za jed ną z pod sta -
wo wych przy czyn uszko dze nia ba rie ry na -
skór ko wej w AZS[5]. 

Utra ta funk cji fi la gry ny jest uwa run ko wa na
ge ne tycz nie i mo że być spo wo do wa na:
• bez po śre dnią mu ta cją ge nu fi la gry ny

(FLG),
• ge ne tycz nie wa run ko wa nej ak tyw no ści

cy to kin ha mu ją cych eks pre sję FLG,
• czyn ni ka mi śro do wi sko wy mi, wcho dzą -

cy mi w in te rak cję z ge na mi.

Oprócz mu ta cji FLG, wy stę pu ją cej
u oko ło 50% cho rych, do roz szczel nie nia
na skór ka w ato po wym za pa le niu skóry
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przy czy nia ją się licz ne czyn ni ki fi zycz ne
i che micz ne[1]. Przy kła dem mo gą tu być za -
nie czy szcze nia śro do wi ska, nie wła ści we za -
bie gi pie lę gna cyj ne, zmia ny tem pe ra tu ry,
wil got no ści, nie wła ści wa odzież i ko sme ty ki.
De fekt ba rie ry na skór ko wej po wo du je ka -
ska dę zja wisk spo wo do wa ną pe ne tra cją
czyn ni ków ze wnę trz nych, zwięk szo ną utra -
tą wo dy oraz zmia ną flo ry bak te ryj nej
skóry[5]. Pro ce sy te na kła da ją się na sie bie,
two rząc zło żo ny obraz kli nicz ny ato po we go
za pa le nia skóry.

Roz po zna nie i ob ja wy AZS

Kry te ria dia gno stycz ne ato po we go za pa -
le nia skóry u dzie ci są wciąż przedmio tem
dys ku sji. Wy ni ka to mię dzy in ny mi z fak tu, iż
część ba da czy nie uzna je ato pii (kli nicz nych
ob ja wów nadwraż li wo ści ty pu I) za obli ga to -
ryj ne kry te rium roz po znaw cze. I rze czy wi -
ście – u pra wie po ło wy cho rych nie stwier -
dza się cech ato pii i obe cno ści an ty ge no wo
swo i stych IgE. Po wsta ło kil ka al go ryt mów
dia gno stycz nych, tak że upro szczo nych,
we dług których za ko niecz ne dla roz po zna -
nia cho ro by przyj mu je się 3 pod sta wo we
kry te ria: 
• świąd,
• zmia ny wy pry sko wa te o ty po wej mor fo -

lo gii i umiej sco wie niu,
• prze wle kły i na wro to wy prze bieg.

Za kry te ria do dat ko we, po moc ne
w roz po zna niu, uwa ża się m.in. wcze sny
po czą tek wy stą pie nia ob ja wów, obe cność
ato pii, su chość skóry i wy wiad ro dzin ny[1].

Świąd w AZS jest ob ja wem do mi nu ją -
cym. Je go przy czy ną jest po bu dze nie skór -
nych wol nych za koń czeń ner wo wych
przez me dia to ry che micz ne, mię dzy in ny -
mi in ter leu ki nę 31. Me dia to ry te uwal nia ne
są w prze bie gu pro ce sów za pal nych, bę -
dą cych re ak cją ukła du im mu no lo gicz ne go
na aler ge ny pe ne tru ją ce uszko dzo ny na -

skórek. To wa rzy szą ce świą do wi prze wle -
kłe po cie ra nie i dra pa nie prze kła da się na
cha rak te ry stycz ne ob ja wy skór ne: ru mień,
złu szcza nie, nadżer ki, są cze nie, stru py
i cza sa mi nad ka że nia bak te ryj ne. Ty po wa
lo ka li za cja zmian u dzie ci to twarz, szy ja,
zgię cia sta wo we, oko li ce nad gar st ków
i sta wów sko ko wych[6]. Zda rza ją się też
cięż sze prze bie gi erytrodermii, z roz prze -
strze nie niem się ognisk na ca łą skórę.
Cho ro ba ty po wo prze bie ga z okre sa mi re -
mi sji i za o strzeń, za zwy czaj po gor sze nie
ob ser wu je się na prze ło mach pór ro ku.

Le cze nie AZS

W le cze niu AZS opra co wa no 3 li nie
obron ne:
• emo lien ty – pod sta wo wy i sta ły ele ment

te ra pii,
• miej sco we le ki prze ciw za pal ne – ste ro i dy

i in hi bi to ry kal cy neu ry ny,
• le ki sy ste mo we – sto so wa ne w naj cięż -

szych przy pad kach.

Pod sta wo wym ele men tem le cze nia
ato po we go za pa le nia skóry jest od two rze -
nie uszko dzo nej ba rie ry na skór ko wej za po -
mo cą emo lien tów. Mu szą być one wpro -
wa dzo ne na sta łe i sto so wa ne tak że
w okre sach re mi sji. W du żej licz bie przy -
pad ków in ten syw na emo lien to te ra pia opa -
no wu je cho ro bę, w przy pad kach cięż szych
włą cza się na krót ko miej sco we ste ro i dy
i in hi bi to ry kal cy neu ry ny. Ostat nią li nią
obron ną są le ki dzia ła ją ce sy ste mo wo. Na -
le żą do nich cy klo spo ry na A, me to tre ksat,
aza tio pry na, my ko fe no lan mo fe ty lu i gli ko -
kor ty ko ste ro i dy. Co raz sze rzej w le cze niu
AZS za czy na się też wy ko rzy sty wać le ki
bio lo gicz ne, przy kła dem mo że tu być blo -
ku ją cy re cep to ry dla IL-4 i IL-13 du pi lu -
mab[1]. Osob ną me to dą le cze nia ogól ne go
AZS jest fo to te ra pia przy po mo cy pro mie -
nio wa nia UVB i UVA.
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Emo lien ty w le cze niu AZS

Na zwa emo lient po cho dzi z ła ci ny, gdzie
cza sow nik emol li re ozna cza zmięk czać, na -
wil żać. Za da niem emo lien tów jest uszczel -
nie nie na skór ka, za pew nie nie mu wła ści wej
wil got no ści oraz do star cze nie sub stra tów
umoż li wia ją cych odbu do wę spo i wa mię dzy -
ko mór ko we go[3]. W skład współ cze snych
emo lien tów naj czę ściej wcho dzą: 
• hu mek tan ty – cha rak te ry zu je je wy so ka

hi gro sko pij ność, czy li zdol ność do wią za -
nia się z wo dą i jej za trzy my wa nie. Ich
obe cność w emo lien tach wa run ku je
efekt na wil ża ją cy[4]. Do naj wy daj niej szych
hu mek tan tów na le ży gli ce rol i mocz nik,
które są bez piecz ne i do brze to le ro wa ne
przez pa cjen tów. In nym do brym przy -
kła dem mo że być czę sto wy ko rzy sty wa -
ny sor bi tol oraz kwas hia lu ro no wy;

• sub stan cje oklu zyj ne – two rzą „wo do od -
por ną” war stwę na po wierzch ni skóry.
Dzię ki niej zmniej sza się prze zna skór ko -
wa utra ta wo dy i utrzy my wa na jest od -
po wie dnia wil got ność skóry. Po zwa la to
in nym czyn ni kom za war tym w emo lien -
cie dzia łać dłu żej i bar dziej wy daj nie. Do
spraw dzo nych sub stan cji oklu zyj nych na -
le ży pa ra fi na, która ze wzglę du na brak
to ksycz no ści sze ro ko jest sto so wa na
w prze my śle ko sme tycz nym. Świet ny mi
wła ści wo ścia mi oklu zyj ny mi wy ka zu je się
też wa ze li na i nie które kwa sy tłu szczo we;

• ak tyw ne czyn ni ki na praw cze na skór ka –
dostarczają sub stra tów, głów nie li pi do -
wych, do re kon struk cji na skór ka. Do
gru py tej na le żą ce ra mi dy, cho le ste rol,
ole je ro ślin ne i kwa sy tłu szczo we[1];

• do dat ki prze ciw za pal ne i prze ciw świą do -
we – wspo ma ga ją ko rzy st ny efekt na wil -
ża ją cy i oklu zyj ny emo lien tów. Wśród
spraw dzo nych do dat ków wy róż nić moż -
na ma sło shea, li za ty bak te ryj ne, kom -
pleks 18-� GA z L-ar gi ni ną, sa po ni ny, fla -
wo ni dy i ry bo fla wi ny[1]. 

Do bór wła ści we go emo lien tu

Du że za po trze bo wa nie na emo lien ty
spra wi ło, że ich pro duk cja stała się po tęż nym
bi zne sem, co prze kła da się na du żą licz bę
do stęp nych na ryn ku pre pa ra tów. Fir my
prze ści ga ją się w przy pi sy wa niu swym pro -
duk tom róż nych wspa nia łych wła ści wo ści
i trud no jest wska zać ten naj lep szy. Za zwy -
czaj wy bór wła ści we go emo lien tu po le ga na
wy próbo wa niu kil ku róż nych ma rek aż zaj -
dzie my ta ką, którą na sza skóra „po lu bi”. Du -
żym uła twie niem mo gą tu być dar mo we
prób ki do stęp ne w ga bi ne tach le kar skich lub
ap te kach. Z ra cji za sa dni czej ro li emo lien tów
w le cze niu AZS przy rów no cze snej mno go -
ści pro duk tów na ryn ku, le karz po wi nien
po móc cho re mu w wy bo rze wła ści we go
pro duk tu. Na le ży tu pa mię tać o kil ku pod -
sta wo wych za sa dach:
• skład che micz ny ma być pro sty, kil ku skła -

dni ko wy, bez do dat ków o po ten cja le
uczu la ją cym, np. sub stan cji za pa cho -
wych,

• stę że nie mocz ni ka >3% nie sie ry zy ko
uszko dze nia ne rek u nie mow ląt,

• gli kol pro py le no wy jest prze ciw wska za ny
u pa cjen tów po ni żej 2. ro ku ży cia.

Ze wzglę du na ko niecz ność sta łe go sto so -
wa nia emo lien tów, tak że w okre sach re mi sji,
na le ży zwrócić uwa gę na moż li wo ści fi nan so -
we pa cjen ta[3]. Ist nie ją na ryn ku spraw dzo ne
pre pa ra ty za pew nia ją ce sku tecz ną emo lien to -
te ra pię w ce nie od 30 zł mie sięcz nie.

Za sa dy apli ka cji emo lien tów

Te o re tycz nie emo lient po wi nien być sto -
so wa ny na wet 6 ra zy dzien nie. Za le ce nie to
czę sto jest w prak ty ce nie wy ko nal ne, chy ba,
że do ty czy ma łych dzie ci pod opie ką po zo -
sta ją cych w do mu ma tek. Nie na le ży apli ko -
wać emo lien tów bez po śre dnio na ogni ska
za pal ne lub za dra pa nia, za zwy czaj po wo du je



to podraż nie nie skóry i jest nie przy jem ne dla
cho re go. Stan za pal ny trze ba wcze śniej opa -
no wać miej sco wy mi le ka mi gli ko kor ty ko ste -
ro i do wy mi[5]. Waż na jest ilość na kła da ne go
emo lien tu – u dzie ci za wła ści we uwa ża się
zu ży cie oko ło 150-200 g ty go dnio wo[1]. Przy
rze tel nej emo lien to te ra pii 3 ra zy dzien nie,
wy cho dzi oko ło 7-10 g na jed no sma ro wa -
nie. Czę stym błę dem jest uży wa nie zbyt ma -
łych da wek ze wzglę dów czy sto oszczęd no -
ścio wych. Waż ną re gu łą jest też uży cie emo -
lien tu ma ksy mal nie do 30 min po ką pie li.

Pod su mo wa nie

Utrzy ma nie szczel no ści na skór ka przy
po mo cy emo lien tów jest naj waż niej szym
ele men tem le cze nia ato po we go za pa le nia
skóry. Tyl ko czę ste sto so wa nie, 4-6-krot ne
w cią gu dnia prze ło ży się na efekt lecz ni czy.
Emo lien ty sto so wać na le ży tak że w cza sie
re mi sji cho ro by. Warto wybierać pro duk ty
o pro stym, spraw dzo nym skła dzie bez sub -
stan cji o po ten cja le uczu la ją cym.
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