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Od wie ków lu dzie za wszel ką ce nę chcie li się upięk szać, dla te go wy -
ko ny wa li ma ki jaż, two rzy li olej ki za pa cho we, wy ko rzy sty wa li won ne
zio ła i barw ne mi ne ra ły.

Aler gie skór ne spo wo do wa ne sto so -
wa niem ko sme ty ków

Choć sło wo „ko sme tyk” wy wo dzi się
z ję zy ka grec kie go, to oj czy zną ko sme ty ki
bez wąt pie nia jest Egipt. Ko sme ty ki tej cy -
wi li za cji na le ża ły do naj bar dziej wy ra fi no -
wa nych i wy szu ka nych. Egip cja nie przy ich
pro duk cji ba zo wa li na skła dni kach po cho -
dze nia ro ślin ne go, jak np.: ja ło wiec, ko lo -
kwin ta, ja bł ko, gra nat, klon ja wo ro wy, sie -
mię lnia ne, ko per, kar da mon, kmi nek, czo -
snek, sa ła ta ogro do wa, so sna, li ście se ne su,
ry cy nus, lo tos, mak, róża, lu lek, ta ma ry -
szek, ko zie rad ka. Sto so wa no rów nież skła -
dni ki po cho dze nia mi ne ral ne go: ma la chit
(ru da mie dzi), od pry ski mie dzia ne, pro szek
ala ba stro wy, szkło oło wio we, la pis la zu li,
siar czek oło wiu, sa dzę i gryn szpan.

Nie ste ty ko sme ty ki czę sto w swo im
skła dzie po sia da ły tru ją ce skła dni ki. W pa pi -
ru sach od naj dzie my spis wy szcze gól nio -
nych sub stan cji tru ją cych, ta kich jak ma gnez,

siar ka, wi triol, an ty mon i in ne. Siar czek oło -
wiu był głów nym skła dni kiem czar nych
szmi nek. Ze skro by wa no go nad ogniem
z do dat kiem tłu szczu gę sie go. Zie lo ny ko lor
szmin ki był uzy ski wa ny ze spro szko wa nej
szma rag do wej ru dy mie dzi, na to miast czer -
wo ny – z an ty mo nu[14].

Po mi mo upły wu lat nadal ist nie je sze reg
ko sme ty ków, które w swym skła dzie za -
wie ra ją sub stan cje szko dli we dla wie lu
osób, szcze gól nie tych o skórze wraż li wej
czy aler gicz nej. 

Obe cnie nadwraż li wość i aler gia na ko -
sme ty ki sta je się pro ble mem co raz czę st szym.

Mi mo sta rań, aby sub stan cje naj sil niej
uczu la ją ce w ko sme ty kach zo sta ły wy e li mi -
no wa ne, na ich miej sce pro du cen ci wpro -
wa dza ją wie le no wych, które rów nież po -
wo du ją nadwraż li wość, jed nak w mniej szym
stop niu. Pra ca der ma to lo ga i aler go lo ga zaj -
mu ją ce go się ba da niem ko sme ty ków sta je
się co raz bar dziej skom pli ko wa na, po nie waż
ist nie je kil ka set sub stan cji (aler ge nów, hap te -
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nów) w nich obe cnych, które są po ten cjal ny -
mi spraw ca mi ob ja wów. 

Naj czę st szy mi aler ge na mi za war ty mi
w ko sme ty kach są sub stan cje za pa cho we
(wy stę pu ją ce nie tyl ko w per fu mach, ale
i w my dłach, pa stach do zę bów, dez o do ran -
tach) oraz kon ser wan ty i barw ni ki[8].

W per fu mach uczu lać mo że aż kil ka set
sub stan cji. Dla te go w ce lach dia gno stycz nych
opra co wa no mie sza ni ny kil ku naj waż niej -
szych skła do wych. Są to zwy kle 2 mie sza ni -
ny związ ków (po ni żej wy mie nio ne) naj czę -
ściej aler gi zu ją cych i da ją cych od czy ny krzy -
żo we z po zo sta ły mi skła do wy mi per fum:
• Mie szan ka za pa cho wa I: al ko hol cy na -

mo no wy, al de hyd cy na mo no wy, hy dro -
ksy ci tro nel lal, amy lo cy na mo no wy al de -
hyd, ge ra niol, eu ge nol, izo eu ge nol, ab -
so lut mchu dę bo we go,

• Mie szan ka za pa cho wa II: ly ral, cy tral, far -
ne zol, cy tro ne lol, al de hyd he ksy lo cy na -
mo no wy, ku ma ry na.

Po za wy żej wy mie nio ny mi ist nie ją rów -
nież in ne, rza dziej uczu la ją ce, ale po ten cjal -
nie nie bez piecz ne sub stan cje za pa cho we
zgru po wa ne w ze sta wach do te stów dia gno -
stycz nych[9-10]. 

Kon ser wan ty są sze ro ko sto so wa ne
w ko sme ty kach. Ich obe cność ma przedłu żyć
trwa łość pro duk tu, chro niąc go przed drob -
no u stro ja mi. Więk szość kon ser wan tów
uczu la bar dzo sła bo. Dzię ki te mu, po mi mo
po wszech ne go sto so wa nia w ogrom nej licz -
bie pro duk tów, od se tek osób na nie
nadwraż li wych nie jest du ży. Naj czę ściej aler -
gia po wsta je w wy ni ku sto so wa nia ko sme ty -
ków i le ków ze wnę trz nych, gdyż kon ser wan -
ty dzia ła ją wów czas na skórę cho ro bo wo
zmie nio ną i ła twiej prze ni ka ją przez na skórek.
Z kon ser wan tów obe cnych w ko sme ty kach
dla aler go lo ga i der ma to lo ga naj waż niej sze są:
for ma li na, pa ra be ny i me ty lo i zo tia zo li non.

For ma li na jest do sko na łym kon ser wan -
tem, ale po sia da nie przy jem ny za pach, który

zneu tra li zo wać moż na po przez do da wa nie
spe cjal nych sub stan cji za pa cho wych. Usta le -
nie więc sub stan cji, która uczu li ła cho re go,
by wa trud ne.

W przy pad ku estrów kwa su p-hy dro ksy -
ben zo e so we go, w aler go lo gii bar dziej zna -
nych pod na zwą „pa ra be nów”, trud ność po -
wyż sza tak że ist nie je, choć jest znacz nie
mniej sza. Pod wzglę dem che micz nym są to
głów nie estry: me ty lo wy, ety lo wy, pro py lo -
wy, bu ty lo wy i ben zy lo wy (estry o krót szym
łań cu chu dzia ła ją sku tecz niej na bak te rie,
o łań cu chu dłuż szym są ak tyw niej sze w sto -
sun ku do grzy bów). Dla te go do kon ser wo -
wa nia po szcze gól nych wy ro bów uży wa się
zwy kle ich róż no rod nych mie sza nin.

Pa ra be ny są bar dzo sze ro ko sto so wa ne
i znaj du ją się w wie lu róż no rod nych pro duk -
tach. Szcze gól nie czę sto są one do da wa ne
do le ków, ko sme ty ków i żyw no ści. Związ ki
te są obe cne pra wie we wszy st kich (99%)
ko sme ty kach ta kich jak kre my, ma secz ki,
pod kła dy, lo cja, ma ści, po mad ki oraz
w znacz nej czę ści (77%) ko sme ty ków 
ta kich jak szam po ny, my dła, to ni ki do wło -
sów. Naj czę ściej wy kry wa no ester me ty lo -
wy (w 98% ko sme ty ków). Po zo sta łe estry
pod wzglę dem wy stę po wa nia moż na usze -
re go wać na stę pu ją co: pro py lo wy, ety lo wy,
ben zy lo wy i bu ty lo wy[8].

Do ba dań aler go lo gicz nych, czy li tzw.
te stów płat ko wych (je że li podej rze wa  się
pa ra be ny ja ko sub stan cje wy wo łu ją ce ob ja -
wy skór ne), uży wa się naj czę ściej mie sza ni -
ny pa ra be nów zło żo nej z kom po zy cji 
4 estrów (me ty lo we go, ety lo we go, bu ty lo -
we go i pro py lo we go).

Jed nak pa ra be ny uczu la ją głów nie ja ko
skła do we le ków ze wnę trz nych, a nie po rów -
ny wal nie rza dziej w na stęp stwie obe cno ści
w ko sme ty kach.

Me ty lo i zo tia zo li non, czy li MIT, to po pu -
lar ny kon ser want sto so wa ny w róż nych pro -
duk tach, w tym ko sme ty kach. Mi mo re la -
tyw ne go wzro stu sta ty styk uczu leń na me ty -
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lo i zo tia zo li non, ogól na licz ba osób uczu lo -
nych na tę sub stan cję jest ni ska i wy no si oko -
ło 2-5% (USA 11,1%)[12]. MIT chro ni ko -
sme tyk przed roz wo jem mi kro or ga ni zmów,
które mo gą być wpro wa dza ne do pro duk tu
po przez kon takt ze skórą lub oto cze niem
(więk szość skła dni ków ko sme ty ków to sub -
stan cje sta no wią ce zna ko mi tą po żyw kę dla
mi kro or ga ni zmów).

MIT do tych czas był sto so wa ny w róż -
nych ka te go riach ko sme ty ków za rów no
spłu ki wa nych (szam po ny, że le pod pry sznic),
jak i nie spłu ki wa nych (chu stecz ki na wil ża ne,
ko sme ty ki pie lę gna cyj ne itd.).

MIT był uży wa ny na ryn ku UE w dwóch
po sta ciach: w mie sza ni nie z me ty lo chlo ro i zo -
tia zo li no nem (MCIT) (w sto sun ku 3:1 i cał ko -
wi tym stę że niu obu sub stan cji 0,0015%),
a od 2005 ro ku tak że ja ko sa mo dziel ny kon -
ser want w ma ksy mal nym stę że niu 0,01%.
Oba kon ser wan ty znaj du ją się na li ście kon -
ser wan tów do zwo lo nych do sto so wa nia
w ko sme ty kach (za łącz nik III roz po rzą dze nia
1223/2009/WE)[2].

W gru dniu 2013 Co sme tics Eu ro pe za le -
cił wy co fy wa nie MIT z ko sme ty ków nie spłu ki -
wa nych, ta kich jak np. kre my, bal sa my do cia -
ła, mlecz ka do de ma ki ja żu oraz ogra ni cze nie
je go sto so wa nia tyl ko do ko sme ty ków spłu ki -
wa nych (szam po ny czy że le pod pry sznic).
No wa re gu la cja Ko mi sji Eu ro pej skiej z 16 lip -
ca 2015 ro ku za ka za ła cał ko wi cie sto so wa nia
MCI-MI w ko sme ty kach nie spłu ki wa nych[1]. 

W dia gno sty ce aler go lo gicz nej u osób
prze ja wia ją cych ob ja wy uczu le nia sto so wa ne
są sub stan cje do te stów płat ko wych: Me ty lo -
i zo tia zo li non 0,2% i Me ty lo i zo tia zo li non 
+ Me ty lo chlo ro i zo tia zo li non 0,01%.

Barw ni ki

Naj sil niej uczu la pa ra fe ny le dwu a mi na
(PPD), po pu lar nie zwa na „sztucz ną hen ną”.
Jest ona bar dzo sil nym aler ge nem kon tak to -
wym. W wie lu kra jach do szło na wet do za -

ka zu sto so wa nia PPD i do za stą pie nia jej
przez pa ra to lu e no dwu a mi nę, która jed nak
tak że uczu la. Ostat nio to le ran cja barw ni ków
do wło sów za wie ra ją cych oma wia ną ami nę
jest znacz nie lep sza, co moż na tłu ma czyć
m.in. więk szą czy sto ścią te go pre pa ra tu (do -
mie szki bar dzo uczu la ły) i lep szym zmy wa -
niem nadmia ru barw ni ka, dzię ki wpro wa -
dze niu bar dziej sku tecz nych szam po nów.
Dla te go obe cnie „sztucz na hen na” jest
w kra jach Unii Eu ro pej skiej do zwo lo na. Bar -
wi ona wło sy na ko lor czar ny, ale jej mi ni -
mal ne ilo ści za war te są pra wie we wszy st kich
far bach do wło sów[8].

Czę stość uczu le nia na PPD wy no si ok.
4%[13]. Aler gia ta jest czę st sza u ko biet niż
u męż czyzn. We wszy st kich kra jach czę stość
oma wia nej nadwraż li wo ści z wie kiem ro śnie.
Pa ra fe ny le no dwau a mi na by ła i po zo sta je
głów nym aler ge nem za wo do wym fry zje rów. 

PPD na le ży do związ ków pa ra gru py, tj.
do amin aro ma tycz nych, czę sto da ją cych mię -
dzy so bą od czy ny krzy żo we. W ich na stęp -
stwie u cho rych sil nie nadwraż li wych na PPD
mo że wtór nie dojść do aler gii na in ne far by do
wło sów lub te ksty liów, na an ty u tle nia cze gu -
my oraz na sul fo na mi dy i na no wo ka i nę. 

Z bie giem lat zmie nił się tak że obraz kli -
nicz ny uczu le nia. Daw niej ob ser wo wa no
burz li we od czy ny prze bie ga ją ce z roz le gły mi
ogni ska mi prze wle kłe go sta nu za pal ne go,
zwy kle z licz ny mi i sil nie są czą cy mi nadżer ka -
mi. Obrzę ki tkan ki pod skór nej bar dzo znie -
kształ ca ły ry sy twa rzy. Obe cnie podob ne
ogni ska ob ser wu je się bar dzo rzad ko. Czę sty
jest na to miast świąd skóry gło wy, które mu
nie raz to wa rzy szą sła bo na si lo ne ru mie nie,
zwy kle nie wy ma ga ją ce in ter wen cji le ka rza.
PPD rzad ko po wo du je tak że od czy ny ana fi -
lak tycz ne. Po le ga ją one na obrzę kach u osób
z do dat nim te stem punk to wym[8].

Kli nicz nie uczu lo ny pa cjent po eks po zy cji
na aler gen kon tak to wy za war ty w ko sme ty -
ku bę dzie prze ja wiał róż ne ob ja wy, które
moż na podzie lić na ob ja wy fa zy ostrej i prze -
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wle kłej. W fa zie ostrej po cząt ko wo bę dzie
do mi no wał świąd i ru mień, na stęp nie pę che -
rzy ki z pły nem lub drob ne są czą ce grud ki,
na to miast w fa zie prze wle kłej do mi nu je złu -
szcza nie, pę ka nie, su chość i po gru bie nie
skóry. U pa cjen tów wy stę pu je po nad to rów -
nież świąd o róż nym na si le niu[7].

Le cze nie 

Le cze nie ob ja wów kli nicz nych uczu le nia
na skła do we ko sme ty ków wy ma ga du że go
do świad cze nia kli nicz ne go, a po prze dzić je
na le ży eli mi na cją czyn ni ka spraw cze go, czy li
ko sme ty ku. Na stęp nie, w za leż no ści od fa zy
cho ro by, sto su je się od po wie dnie pre pa ra ty.
W fa zie ostrej, w której do mi nu je na si lo ny
stan za pal ny z ru mie niem, świą dem i pę che -
rzy ka mi z pły nem lub drob ny mi są czą cy mi
grud ka mi, sto so wa ne są miej sco we le ki gli -
ko kor ty ko ste ro i do we (mGKS) na za rób kach
kre mo wych, że lo wych lub w roz two rach
o sła bej, śre dniej lub du żej mo cy (we dług
eu ro pej skiej lub ame ry kań skiej kla sy fi ka cji).
Wy bór za sto so wa ne go mGKS pod wzglę -
dem si ły dzia ła nia oraz je go za rób ki (po sta ci
ga le no wej) za le ży ści śle od miej sca je go apli -
ka cji. Ob ja wy zlo ka li zo wa ne na twa rzy,
a w szcze gól no ści na po wie kach, gdzie prze -
pu szczal ność na skór ka jest du ża, a apli ka cja
ko sme ty ków czę sta, po win no się np. ordy -
no wać mGKS o sła bej si le dzia ła nia. Na le ży
rów nież pa mię tać o czę stym nad ka że niu
bak te ryj nym (bak te rie mo gą przyj mo wać
for mę su per an ty ge nów i prze wle kać wy -
prysk) lub grzy bi czym ist nie ją cych zmian
i w związ ku z tym ko niecz no ści mo dy fi ko wa -
nia po sta ci ga le no wej mGKS o od po wie dnie
le ki. W tej fa zie, ze wzglę du na wy stę pu ją cy
sil ny świąd, po da je się le ki an ty hi sta mi no we
– szcze gól nie te, które moc no ha mu ją ten
ob jaw. W przy pad kach cięż kich, po za pre pa -
ra ta mi miej sco wy mi, moż na przez krót ki
okres po da wać pre pa ra ty do u st ne GKS lub
im mu no su pre syj ne.

W fa zie prze wle kłej, w której do mi nu je
złu szcza nie, pę ka nie, su chość, po gru bie nie
skóry i róż nie na si lo ny świąd le ka mi z wy -
bo ru rów nież są mGKS sto so wa ne co -
dzien nie lub na prze mien nie z miej sco wy mi
in hi bi to ra mi kal cy neu ry ny. Nie kie dy miej -
sco we in hi bi to ry kal cy neu ry ny sto so wa ne
są w mo no te ra pii. Po nad to ze wzglę du na
wzmo żo ną su chość skóry rów no cze śnie
sto su je się pre pa ra ty na tłu szcza ją ce skórę,
które dzia ła ją ochron nie, zmniej sza jąc
wchła nia nie czyn ni ków uczu la ją cych i draż -
nią cych, a tak że ha mu ją nadmier ną utra tę
wo dy oraz przy spie sza ją odbu do wę ba rie -
ry na skór ko wej[4-5].

Dia gno sty ka 

Ak tu al nie zło tym stan dar dem w dia gno -
sty ce aler gicz ne go kon tak to we go za pa le nia
skóry (wy wo ła ne go np. ko sme ty ka mi) są te -
sty płat ko we. Ze wzglę dów me to dycz nych
po win no się je na zy wać ko mo ro wy mi, 
po nie waż wy ko rzy stu je się do nich przede
wszy st kim spe cja li stycz ne ko mo ry (me ta lo -
we lub pla sti ko we, opcjo nal nie wo do- i nie -
wo do od por ne), a płat ków uży wa się tyl ko
do sub stan cji na za rób kach wod nych, które
i tak umie szcza ne są w ko mo rach.
W skrócie: ca ła pro ce du ra dia gno stycz na
po le ga na przy kle je niu pla stra z ze sta wem
aler ge nów-hap te nów kon tak to wych na
skórę na 48 go dzin (pod oklu zją, czy li pod
przy kry ciem ko mo ry, zwy kle na skórę ple -
ców oko li cy mię dzy ło pat ko wej, rza dziej ra -
mie nia lub uda) i na stęp nie oce nie re ak cji
w 48., 72. i ewen tu al nie 96. go dzi nie od za -
ło że nia pla stra z hap te na mi umie szo ny mi
w ko mo rach[11]. 

Ze sta wy do te stów płat ko wych obej -
mu ją obe cnie kil ka set sub stan cji (po ten cjal -
nie mo gą cych wy wo łać zmia ny skór ne
uczu le nio we), z których moż na sko rzy stać
w ce lach dia gno stycz nych. Nie mniej jed -
nak, ze wzglę du na mno gość wpro wa dza -
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nych przez pro du cen tów no wych sub stan -
cji, ścież ka dia gno stycz na jest obe cnie bar -
dzo trud na za rów no dla pa cjen ta, jak i dla
aler go lo ga i der ma to lo ga. Je śli po mi mo wy -
ko na nia te stów płat ko wych wciąż wy stę pu -
ją wąt pli wo ści co do roz po zna nia czyn ni ka
spraw cze go ob ja wów, moż na wy ko nać
rów nież te sty śród skór ne, po le ga ją ce na
śród skór nym po da niu aler ge nu, dro gą 
in iek cji lub te sty otwar te – po wta rza nej
otwar tej apli ka cji (re pe a ted open ap pli ca tion
test – RO AT), czy li na kła da nie ba da nej sub -
stan cji na skórę, bez oklu zji (bez przy kry cia)
al bo za sto so wać tzw. te sty pro wo ka cji.
Test po wta rza nej otwar tej apli ka cji i pro -
wo ka cyj ny test uży wa nia, zwa ny też te stem
pro wo ka cji (pro vo ca ti ve use test – PUT) za -
li cza ne są do te stów uży wa nia (use test),
które na śla du ją zwy kłe, co dzien ne sto so -
wa nie pro duk tu[3,6].
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