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Aler gie są obe cnie uwa ża ne za cho ro bę cy wi li za cyj ną XXI wie ku. Na
prze ło mie ostat nich lat stwier dzo no znacz ny wzrost czę sto tli wo ści ich
wy stę po wa nia, która w kra jach wy so ko ro zwi nię tych wy no si obe cnie
20-30%. Na ra sta ją ca czę stość aler gii sta no wi po waż ny pro blem epi de -
mio lo gicz ny, a ich le cze nie nie jed no krot nie wią że się trud no ścia mi 
te ra peu tycz ny mi.

lek. med. Paulina Kubasik
Klinika Kolasiński, Swarzędz-Nowa Wieś

Atopia – syndrom XXI wieku

Ato pia to ter min stwo rzo ny przez Co ca
i Co o ke'a w 1923 ro ku, nie mówią cy o cho -
ro bie, lecz ozna cza ją cy osob ni czą, ge ne -
tycz ną skłon ność do pro duk cji prze ciw ciał
IgE w od po wie dzi na ni skie daw ki aler ge -
nów. Ato pia mo że się ma ni fe sto wać pod
po sta cią: ast my, za pa le nia błon ślu zo wych
no sa i spo jówek oraz ato po we go za pa le nia
skóry. Wy ni ki ba da nia Epi de mio lo gia Cho -
rób Aler gicz nych w Pol sce (ECAP) sza cu ją
wy stę po wa nie nie ży tów no sa u ok. 22%
po pu la cji dzie ci w wie ku 6-7 lat. Na ast mę
na to miast cho ru je obe cnie ok. 4% re spon -
den tów. Zmia ny skór ne wy stę pu ją u 43%.
Znacz nie wy ższą czę sto tli wość za cho ro wań
oraz ato pię w sto sun ku do więk szej licz by
aler ge nów od no to wu je się u dzie ci, które
mie szka ją w mia stach, w po rów na niu
z dzieć mi po cho dzą cy mi ze śro do wisk wiej -
skich.

Przy czy ny wzro stu wy stę po wa nia ato pii
nie są do koń ca wy ja śnio ne. Przy pu szcza

się, że oprócz czyn ni ków ge ne tycz nych oraz
zwięk szo nej wy kry wal no ści dzię ki do sko nal -
szym me to dom dia gno stycz nym, zna cze nie
mo że mieć tak że wzrost za nie czy szcze nia
śro do wi ska, wy ższy po ziom eko no micz ny
i edu ka cji ro dzi ny, pa le nie ty to niu, zwięk szo -
ny po ziom hi gie ny oraz spa dek to le ran cji na
czyn ni ki in du ku ją ce aler gię. Ato pia w róż -
nych sta diach ży cia mo że się ma ni fe sto wać
za po mo cą trzech pod sta wo wych jed no stek
cho ro bo wych: ato po we go za pa le nia skóry,
ka ta ru sien ne go oraz ast my. Pro ces pro gre -
sji zmian aler gicz nych od ato po we go za pa le -
nia skóry w dzie ciń stwie, do ka ta ru sien ne go
i ast my w wie ku do ro słym, na zwa no „mar -
szem aler gicz nym”. 

Ato po we za pa le nie skóry

Ato po we za pa le nie skóry (AZS) jest
cho ro bą cha rak te ry zu ją cą się świą dem, za -
pa le niem oraz prze wle kły mi lub na wra ca ją -
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cy mi zmia na mi wy pry sko wa ty mi skóry. AZS
jest jed ną z czę st szych der ma toz, które wy -
kry wa się u dzie ci i do ro słych na ca łym świe -
cie. Sza cu je się, że cier pi na nią od 1 do na -
wet 20% po pu la cji. 90% za cho ro wań roz -
po czy na się przed ukoń cze niem 5. ro ku ży -
cia. Ato po we za pa le nie skóry jest uwa run -
ko wa ne wie lo ma czyn ni ka mi, wśród
których do naji stot niej szych na le ży pre dy -
spo zy cja ge ne tycz na. 

Pa to ge ne za

Za bu rze nia, wy ni ka ją ce z mu ta cji ge nów
ko du ją cych biał ka struk tu ral ne, pro wa dzą do
za kłóce nia funk cjo no wa nia ba rie ry na skór -
ko wej, przy czy nia jąc się do zwięk szo nej
utra ty wo dy (wzrost TEWL – tran se pi der mal
wa ter loss) oraz nadmier nej su cho ści skóry,
która, w wy ni ku spad ku ela stycz no ści, jest
bar dziej po dat na na uszko dze nia. Upo śle -
dze nie ba rie ry na skór ko wej, po tę go wa ne
przez nie do bór in hi bi to ra pro te az LEKT1,

uła twia ko lo ni za cję skóry pa cjen tów cho ru -
ją cych na AZS przez gron kow ca zło ci ste go
(Sta phy lo coc cus au reus) oraz prze ni ka nie je -
go to ksyn w głąb skóry, co in du ku je na si le -
nie nie spe cy ficz nej od po wie dzi im mu no lo -
gicz nej. Za bu rze nie funk cjo no wa nia lim fo cy -
tów T u pa cjen tów z ato po wym za pa le niem
skóry po wo du je wzrost ry zy ka in fek cji wi ru -
so wych (m.in. Her pes Sim plex Vi rus), bak te -
ryj nych oraz grzy bi czych (Ma las se zia sp.).  

Ob ja wy kli nicz ne

Do cha rak te ry stycz nych ob ja wów ato -
po we go za pa le nia skóry za licz amy: świąd,
na wro to wy prze bieg cho ro by, wy wiad ato -
po wy w ro dzi nie, po czą tek cho ro by
w dzie ciń stwie, su chość skóry. Istot ne jest
tak że stwier dze nie czyn ni ków w po sta ci
aler ge nów po wie trz no po chod nych tj. aler -
ge nów: ku rzu do mo we go, pył ku ro ślin, po -
cho dzą cych od zwie rząt (obe cnych w sier -
ści, na skór ku,  pie rzu, mo czu, śli nie), bak te -

Ryc. 1. Funkcjonowanie skóry atopowej 
w porównaniu do zdrowej skóry.



ryj nych oraz grzy bów ple śnio wych i droż -
dżo po dob nych, które mo gą in du ko wać
i za o strzać zmia ny skór ne. Do cza su wpro -
wa dze nia kry te riów dia gno stycz nych Ha ni fi -
na i Raj ki w 1980 ro ku, roz po zna nie AZS
opie ra ło się na je dy nie na ba da niu fi zy kal -
nym oraz do kład nym wy wia dzie o prze bie -
gu zmian skór nych. Obe cnie, we dług au to -
rów, wy stę po wa nie 3 kry te riów du żych
oraz 3 ma łych upo waż nia do roz po zna nia
cho ro by.

Zmia ny po wsta ją ce w prze bie gu ato po -
we go za pa le nia skóry są za leż ne od wie ku
pa cjen ta. Ty po wo lo ka li zu ją się w obrę bie
zgięć sta wów łok cio wych i ko la no wych oraz
na skórze twa rzy (u nie mow ląt ce chą cha -
rak te ry stycz ną są szor st kie i bły szczą ce po -
licz ki, tzw. po licz ki la kie ro wa ne). Pod wpły -
wem dłu go trwa łych do le gli wo ści do cho dzi
do li che ni fi ka cji, czy li po gru bie nia na skór ka.
Skóra tra ci swo ją gład kość i ela stycz ność,
sta je się szor st ka z wi docz nym bru zdo wa -
niem oraz mo że do cho dzić do prze bar -
wień. Do dat ko wo obe cność ob ja wu De -
nnie-Mor ga na (trze ci fałd skóry w obrę bie
po wie ki dol nej), zmian wy pry sko wa tych na
po wie kach i w oko li cy sut ków oraz ob ja wu
Her to ghe'a (uby tek wło sów bocz nej czę ści
brwi) mo gą su ge ro wać roz po zna nie ato po -
we go za pa le nia skóry. 

Le cze nie

W te ra pii AZS ko niecz ne jest ho li stycz ne
podej ście do pa cjen ta, opie ra ją ce się na od -
po wie dniej pie lę gna cji skóry, die cie (po le ga -
ją cej na eli mi na cji skła dni ków po kar mo wych,
które na si la ją prze bieg cho ro by) oraz szyb -
kim pod ję ciu le cze nia w przy pad ku za o -
strze nia zmian skór nych. 

Pod sta wo we zna cze nie w le cze niu ato -
po we go za pa le nia skóry ma od po wie dnie
na wil ża nie oraz na tłu szcza nie skóry. Emo -
lien ty, za wie ra ją ce sub stan cje oklu zyj ne, hu -
mek tan ty oraz li pi dy, po wo du ją uszczel nie -
nie ba rie ry na skór ko wej, ogra ni cza ją cej
prze ni ka nie czyn ni ków aler gi zu ją cych i in fek -
cyj nych oraz ma ją wła ści wo ści na wil ża ją ce.
Są one pod sta wą w pie lę gna cji i le cze niu
skóry ato po wej. Ich sy ste ma tycz ne sto so -
wa nie 3-4 ra zy dzien nie zmniej sza na si le nie
świą du, zwięk sza na wil że nie i ela stycz ność
skóry, ogra ni cza TEWL oraz wy dłu ża okres
re mi sji. Miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy
(mGKS) są sze ro ko sto so wa ną gru pą le ków
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Duże kryteria AZS

• Świąd
• Typowa morfologia i lokalizacja zmian
• Przewlekły i nawrotowy przebieg
• Dodatni wywiad atopowy u pacjenta i/lub

jego rodziny

Małe kryteria AZS

• Nietolerancja pokarmów
• Nadmierna nadwrażliwość na czynniki

drażniące (np. wełna, pot)
• Zaostrzenie po stresie
• Nawracające zapalenie skóry
• Dodatnie skórne testy punktowe
• Wzrost stężenia IgE w surowicy
• Stożek rogówki
• Zaćma podtorebkowa przednia
• Bladość lub rumień twarzy
• Przebarwienia skóry wokół oczu
• Fałd oczny (objaw Dennie-Morgana)
• Zapalenie czerwieni wargowej
• Nawrotowe zapalenie spojówek
• Przedni fałd szyjny
• Początek zmian w dzieciństwie
• Poronna rybia łuska
• Xerosis – sucha skóra
• Wyprysk dłoni i stóp
• Wyprysk sutków
• Łupież biały
• Uwydatnienie mieszków włosowych
• Biały dermografizm

Ta b. 1. Kryteria diagnostyczne AZS wg Hanifina
i Rajki

Tab.1 wg No wic ki R i wsp. Ato po we za pa le nie skóry w prak ty ce.
Cor ne tis 2013 ; s. 73.
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w te ra pii za o strzeń ato po we go za pa le nia
skóry. Wy ka zu ją one dzia ła nie prze ciw za pal -
ne, im mu no su pre syj ne oraz an ty pro li fe ra -
cyj ne, po wo du jąc szyb kie ustą pie nie do le gli -
wo ści. Nie ste ty ich prze wle kła apli ka cja nie -
sie za so bą po waż ne kon se kwen cje, do pro -
wa dza jąc do atro fii skóry, trwa łe go roz sze -
rze nia na czyń krwio no śnych w po sta ci te le -
an giek ta zji, roz stę pów, odbar wień oraz
wzro stu ry zy ka in fek cji bak te ryj nych i grzy bi -
czych. Dla te go ich sto so wa nie jest ogra ni -
czo ne i mu si prze bie gać pod ści słą kon tro lą
der ma to lo gicz ną. Prze ło mem w te ra pii AZS
by ło wpro wa dze nie do le cze nia miej sco we -
go in hi bi to rów kal cy neu ry ny (mIK) w po sta -
ci ta kro li mu su oraz pi me kro li mu su. Du żą
za le tą mIK jest szyb ka po pra wa sta nu kli nicz -
ne go, dzię ki dzia ła niu prze ciw za pal ne mu,
a tak że wy so kie bez pie czeń stwo dłu go trwa -
łe go sto so wa nia, na wet w oko li cach wraż li -
wych, tj. skóry twa rzy i szyi oraz oko lic in -
tym nych (za rów no u osób do ro słych, jak
i dzie ci). In hi bi to ry kal cy neu ry ny po zba wio -
ne są dzia łań nie po żą da nych w po sta ci
ścień cze nia na skór ka, trą dzi ku po ste ro i do -
we go oraz ni szcze nia ba rie ry ochron nej
skóry. Głów nym ogra ni cze niem ich sto so -
wa nia jest wiek pa cjen ta – le ki prze zna czo -
ne są dla cho rych po wy żej 2. ro ku ży cia.

Nie za le ca się tak że łą cze nia te ra pii z na -
świe tla niem UVB oraz PU VA ze wzglę du na
ry zy ko kan ce ro ge ne zy. Du że zna cze nie
w za po bie ga niu na wro tów ob ja wów ato po -
we go za pa le nia skóry od gry wa te ra pia pro -
ak tyw na, po le ga ją ca na apli ka cji 2 ra zy w ty -
go dniu le ków prze ciw za pal nych  na skórę
po zor nie zdro wą, na której przed uzy ska -
niem re mi sji by ły obe cne zmia ny o cha rak -
te rze wy pry sku ato po we go. Te ra pia pro ak -
tyw na opie ra się na ist nie niu u pa cjen tów
z AZS sta nu za pal ne go skóry bez obe cno ści
ob ja wów kli nicz nych. Sto so wa nie mIK 2 ra -
zy w ty go dniu po zwa la na lep szą kon tro lę
prze bie gu cho ro by, za po bie ga jąc na wro tom
do le gli wo ści oraz zwięk sza jąc tym sa mym
kom fort ży cia pa cjen tów. W przy pad ku nad -
ka żeń skóry, ko niecz ne jest włą cze nie miej -
sco wych le ków prze ciw bak te ryj nych (ery to -
my cy ny, mu pi ro cy ny lub kwa su fu sy do we -
go) i/lub prze ciw grzy bi czych. U pa cjen tów
z cięż kim prze bie giem AZS ko niecz ne jest
le cze nie ogól no u stro jo we, opie ra ją ce się na
sto so wa niu le ków prze ciw hi sta mi no wych
(które wy ka zu ją dzia ła nie prze ciw świą do we
oraz prze ciw za pal ne), GKS do u st nych oraz
le cze nia im mu no su pre syj ne go (cy klo spo ry -
ny, me to tre ksa tu oraz aza tiop ty ny). 

Klinika Kolasiński - Hair Clinic Poznań
62-020 Swarzędz - Nowa Wieś, ul. Staszica 20A

tel: (+48 61) 81 87 550, fax: (+48 61) 81 87 551 

www.klinikakolasinski.pl 
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Pod su mo wa nie

Ato pia jest obe cnie uwa ża na za epi de -
mię XXI wie ku. Sta no wi znacz ny pro cent
cho rób wśród dzie ci, mło dzie ży oraz do ro -
słych. Wpły wa na ob ni że nie ja ko ści ich ży cia,
sa mo o ce nę, sto sun ki spo łecz ne oraz sy tu a -
cję eko no micz ną ro dzin. Czę ste kon sul ta cje
le kar skie oraz ho spi ta li za cje naj młod szych
cho rych rzu tu ją na re la cje z rówie śni ka mi
oraz obo wiąz ki szkol ne. Edu ka cja ro dzi ców
i pa cjen tów, do ty czą ca od po wie dniej pie lę -
gna cji w ce lu przy wróce nia funk cji ba rie ry
na skór ko wej, uni ka nia czyn ni ków po wo du -
ją cych na si le nie zmian oraz sku tecz ne go, ra -
cjo nal ne go le cze nia, a tak że sta ła opie ka
der ma to lo gicz na i po ra dnic two za wo do we
to wa run ki nie zbęd ne dla lep szej kon tro li
prze bie gu cho ro by z wy dłu że niem okre sów
re mi sji oraz po pra wy ja ko ści ży cia cho rych.

Ry su nek: We ro ni ka Ko la siń ska
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