
dermatologia

Skóra jest naturalną barierą oddzielającą narządy wewnętrzne od
czynników zewnętrznych, niezbędną do utrzymania równowagi między
ustrojem i otoczeniem. Bierną ochronę zapewnia bariera skórno-
naskórkowa, która zapobiega wnikaniu drobnoustrojów, hamuje także
negatywne od dzia ły wa nie czyn ni ków fi zycz nych i che micz nych. Po -
wierzch nia skóry do dat ko wo po kry ta jest pła szczem li pi do wym (bę dą -
cym za wie si ną ole jo wo-wod ną) i złu szczo ną ke ra ty ną[1]. W przy pad ku
za bu rze nia tej ba rie ry w wy ni ku to czą ce go się pro ce su cho ro bo we go
wy ma ga za sto so wa nia spe cja li stycz ne go le cze nia der ma to lo gicz ne go. 

Spo śród licz nych obe cnie do stęp nych
me tod te ra peu tycz nych pre pa ra ty sto so wa ne
miej sco wo od gry wa ją w der ma to lo gii naj -
waż niej szą ro lę. Sku tecz ność dzia ła nia pre pa -
ra tów miej sco wych za le ży nie tyl ko od ro -
dza ju sub stan cji czyn nej le ku, ale i od za sto so -
wa ne go podło ża. W za leż no ści od ro dza ju
podło ża der ma to lo gicz ne go wy róż nia się na -
stę pu ją ce le ki miej sco we: opa trun ki mo kre,
lo tio ny, że le, ae ro zo le, pu dry, pa sty, kre my,
pian ki oraz ma ści. Od po wie dnie podło że
ma ksy ma li zu je zdol ność le ku do prze ni ka nia
przez ze wnę trz ne war stwy skóry. Cha rak ter
zmian skór nych wa run ku je wy bór podło ża:

w sta nach ostrych i wy się ko wych za le ca ne są
lo tio ny, roz two ry, ae ro zo le i kre my. Zmia ny
prze wle kłe, su che i hi per ke ra to tycz ne wy ma -
ga ją na to miast za sto so wa nia ma ści. Pre pa ra ty
w for mie emul sji i kre mów znaj du ją za sto so -
wa nie u dzie ci, które ce chu je cien ka war stwa
ro go wa. Ae ro zo le są też za le ca ne dla zmian
w obrę bie skóry owło sio nej gło wy. Z uwa gi
na mno gość obo wiąz ków, co raz szyb sze
tem po ży cia oraz brak cza su wol ne go pa cjen -
ci wy bie ra ją moż li wie jak naj pro st szą i naj -
mniej cza so chłon ną dro gę po da wa nia le ków,
stąd du żą po pu lar no ścią wśród nich cie szą się
ae ro zo le[2,3]. 
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Ryc. 1. Łuszczyca odwrócona – zmiany skórne

w okolicy pępka.

Ryc. 2. Łuszczyca odwrócona – blaszki

łuszczycowe w okolicy pachwin.

Ae ro zol (gr. aer – po wie trze, łac. so lu tio –
roz wią za nie, roz twór) to roz twór za wie ra ją cy
roz szcze pio ne w cie czy cia ła sta łe, umie szcza -
ny w po je mni kach z roz py la czem[4]. Ae ro zo le
prze zna czo ne do sto so wa nia we wnę trz ne go
lub ze wnę trz ne go na zy wa się ae ro zo la mi
lecz ni czy mi (łac. ae ro so la me di ca men to sa).
Sta no wią ko lo i dal ne ukła dy wie lo fa zo we, za -
mknię te w szczel nych opa ko wa niach pod ci -
śnie niem ga zu wy tła cza ją ce go wraz z urzą -
dze niem roz pra sza ją cym, które umoż li wia
uzy ska nie sub tel nej dys per sji czą stek sub stan -
cji lecz ni czej[5]. Podło że sto so wa ne w ae ro zo -
lach umoż li wia roz py le nie pół sta łe go pro duk -
tu. Wchła nia nie sub stan cji czyn nej mo że być
zaś wzmoc nio ne od po wie dni mi sub stan cja mi
po moc ni czy mi. W przy pad ku pre pa ra tów
nie roz pu szczal nych w ga zach sto so wa ne są
roz pu szczal ni ki wspo ma ga ją ce (tzw. so lu bi li -
za to ry), ta kie jak: eta nol, gli kol pro py le no wy,
mi ry sty nian izo pro py lu czy gli kol he ksy le no wy
o udo wo dnio nym bez pie czeń stwie sto so wa -
nia[6]. Ae ro zo le lecz ni cze moż na podzie lić na
ae ro zo le in ha la cyj ne (wziew ne) – sto so wa ne
w cho ro bach ukła du od de cho we go oraz ae -
ro zo le ze wnę trz ne (na try sko we) wy ko rzy sty -
wa ne głów nie w der ma to lo gii.

Roz po wszech nie nie sto so wa nia ae ro zo li
zwią za ne jest z wy na le zie niem pu szki ae ro -

zo lo wej. Pierw szy ae ro zol lecz ni czy po wstał
pod czas II woj ny świa to wej w 1941 ro ku –
był to śro dek owa do bój czy, ma ją cy chro nić
woj ska ame ry kań skie przed ko ma ra mi. La ta
pięć dzie sią te XX wie ku by ły okre sem świet -
no ści ae ro zo li. Prze ło mem oka zał się rok
1973, kie dy udo wo dnio no, że chlo ro flu o ro -
wę glo wo do ry, czy li fre o ny, wy ko rzy sty wa ne
w pu szkach ae ro zo lo wych ja ko pro pe lent
(gaz na pę do wy), bio rą udział w po wsta wa -
niu zja wi ska dziu ry ozo no wej. Wpro wa dzo -
ny wów czas za kaz sto so wa nia fre o nów za -
czął obo wią zy wać w Pol sce od 1991 ro ku.
Obe cnie obo jęt ne fre o ny za stą pio ne są
przez in ne ga zy: wę glo wo do ry (pro pan, bu -
tan, izo bu tan), dwu tle nek wę gla lub azot[5].

Ae ro zo le w der ma to lo gii

Gli ko kor ty ko ste ro i dy do sto so wa nia 

miej sco we go w po sta ci ae ro zo lu

Gli ko kor ty ko ste ro i dy (GKS), bę dą ce syn -
te tycz ną po chod ną hor mo nów ko ry nad ner -
czy, dzię ki swym wła ści wo ściom prze ciw za -
pal nym i im mu no su pre syj nym zna la zły sze -
ro kie za sto so wa nie w te ra pii wie lu scho rzeń
der ma to lo gicz nych, głów nie w le cze niu cho -
rób za pal nych, aler gicz nych, au to im mu no lo -
gicz nych i hi per pro li fe ra cyj nych. Są środ ka mi
sto so wa ny mi w le cze niu cho rych na ato po -
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Ryc. 3. Łu szczy ca od wróco na – wy kwi ty łu szczy -

co we w oko li cy szpa ry mię dzy po ślad ko wej.

Ryc. 4. Łuszczyca odwrócona – zajęcie okolicy

dołu pachowego.

we za pa le nie skóry, łu szczy cę, wy prysk kon -
tak to wy (za rów no aler gicz ny, jak i nie a ler -
gicz ny), ło jo to ko we za pa le nie skóry, cho ro -
by pę che rzo we, li szaj pła ski, to czeń ru mie -
nio wa ty, neu ro der mit, ły sie nie plac ko wa te,
bie lac two, ziar ni nia ka obrącz ko wa te go, sar -
ko i do zę[5-7]. Do dat ko wo moż na sto so wać je
w le cze niu opa rzeń, ke lo i dów czy skór nych
od czy nów po uką sze niu owa dów i sta wo no -
gów[8]. Miej sco we GKS kla sy fi ku je się z uwa -
gi na si łę dzia ła nia na 4 gru py (kla sy fi ka cja eu -
ro pej ska – naj sil niej sze ste ro i dy w gru pie IV,
naj słab sze w gru pie I)[9]. Dru ga kla sy fi ka cja –
we dług Sto u gh to na, kla sy fi ka cja ame ry kań ska
– wy róż nia 7 grup ( gru pa 1 – le ki dzia ła ją ce
naj sil niej, gru pa 7 – le ki dzia ła ją ce naj sła -
biej)[10]. Podzia łu te go do ko na no na pod sta -
wie te stu wa zo kon stryk cji na czyń (tzw. test
zble dnię cia), który po le ga na oce nie zble -
dnię cia skóry po za sto so wa niu da ne go pre -
pa ra tu kor ty ko ste ro i do we go. Wspo mnia na
si ła dzia ła nia kor ty ko ste ro i dów za le ży od
wła ści wo ści fi zy ko che micz nych pre pa ra tów,
ta kich jak po wi no wac two re cep to ro we
i podło że le ku, a tak że od ab sorp cji le ku
z po wierzch ni skóry, która jest naj więk sza
w przy pad ku ma łej gru bo ści war stwy ro go -
wej, obe cno ści mie szków wło so wych i skóry
do brze na wo dnio nej[6, 9, 10]. W ostat nich la -
tach trwa ją ba da nia nad two rze niem in no wa -

cyj nych podło ży, ta kich jak spra ye, pian ki,
szam po ny czy pły ny, które ma ją na ce lu
zwięk sze nie bio do stęp no ści sub stan cji lecz -
ni czej przy zmniej sze niu ry zy ka uszko dze nia
ba rie ry na skór ko wej. Z uwa gi na po trze by
pa cjen tów der ma to lo dzy co raz czę ściej
i chęt niej za miast tra dy cyj nych podło ży, jak
kre my czy ma ści, wy bie ra ją wy żej wy mie -
nio ne ro dza je pre pa ra tów[11].

Na ryn ku far ma ceu tycz nym do stęp ne są
pre pa ra ty za wie ra ją ce gli ko kor ty ko ste ro i dy
w for mie ae ro zo li, ta kie jak de ksa me ta zon
czy hy dro kor ty zon oraz pre pa ra ty ste ry do -
we łą czo ne z an ty bio ty ka mi (ne o my cy na,
oksy te tra cy kli na, gen ta my cy na), le ka mi prze -
ciw grzy bicz ny mi (klo tri ma zol, eko na zol), le -
ka mi złu szcza ją cy mi (kwas sa li cy lo wy)
i pochodną wi ta mi ny D3 (kal cy po triol)[5, 12].
GKS w po sta ci ae ro zo li są le ka mi pierw sze -
go rzu tu w ostrych, są czą cych der ma to zach
za pal nych. Mo dy fi ka cje czą stecz ki hy dro kor -
ty zo nu – na tu ral ne go ste ro i du dzia ła ją ce go
miej sco wo – spo wo do wa ły po wsta nie zu -
peł nie no wych, syn te tycz nych pre pa ra tów
i zmie ni ły me cha nizm dzia ła nia już ist nie ją -
cych[13]. De ksa me ta zon – gli ko kor ty ko ste ro id
na le żą cy do gru py VII we dług kla sy fi ka cji
ame ry kań skiej, jest ste ro i dem o sła bej si le
dzia ła nia. Wska za nia pro du cen ta do za sto so -
wa nia te go le ku w po sta ci ae ro zo lu w der -



ma to lo gii są na stę pu ją ce: ostry wy prysk kon -
tak to wy, cho ro by aler gicz ne skóry, nie które
po sta ci łu szczy cy (zwła szcza łu szczy ca od -
wróco na – ryc. 1-5), pę che rzy ca, sta ny ery -
tro de mii, po krzyw ka, li szaj po krzyw ko wy,
opa rze nia I stop nia oraz od czy ny po uką sze -
niach owa dów. Zgo dnie z za le ce nia mi cho -
ro bo wo zmie nio ną skórę na le ży spry ski wać
stru mie niem ae ro zo lu 2-4 ra zy na do bę,
trzy ma jąc po je mnik pio no wo w od le gło ści
15-20 cm przez 1-3 se kun dy. 

Po łą cze nia gli ko kor ty ko ste ro i dów 

z in ny mi le ka mi

W przy pad ku wtór nej in fek cji bak te ryj -
nej, np. w prze bie gu aler gicz nych cho rób
skóry czy cho rób pę che rzo wych, nie zbęd ne
jest do łą cze nie do gli kor ty ko ste ro i du an ty -
bio ty ku miej sco we go. Ry zy ko roz wo ju nad -
ka że nia bak te ryj ne go zwięk sza się przy prze -
rwa niu cią gło ści na skór ka, czy li przy zmia -
nach są czą cych i nadżer kach. Obe cnie na
pol skim ryn ku far ma ceu tycz nym do stęp ne są
pre pa ra ty łą czo ne w po sta ci ae ro zo li: de ksa -
me ta zo nu z ne o my cy ną, triam cy no lo nu z te -
tra cy kli ną oraz hy dro kor ty zo nu z oksy te tra -
cy kli ną. Sub stan cje te ma ją za sto so wa nie
w przy pad ku za ka żeń skór nych wy wo ła nych
przez bak te rie wraż li we na da ny an ty bio tyk.
Po za dzia ła niem prze ciw za pal nym wy wo łu ją
tak że efekt prze ciw świą do wy, po żą da ny

w te go ro dza ju in fek cjach. Pre pa ra ty triam cy -
no lo nu z te tra cy kli ną oraz hy dro kor ty zo nu
z oksy te tra cy kli ną ma ją do dat ko wo za sto so -
wa nie w po wi kła nych za ka że niem bak te ryj -
nym opa rze niach i odmro że niach I stop nia,
za pa le niu mie szków wło so wych, róży.
Triam cy no lon z te tra cy kli ną mo że zna leźć
za sto so wa nie rów nież w le cze niu owrzo -
dzeń podu dzi[5].

W po sta ci ae ro zo li do stęp ne są tak że po -
łą cze nia kor ty ko ste ro i dów z le ka mi prze ciw -
grzy bicz ny mi, ta ki mi jak klo tri ma zol, tio ko na -
zol czy eko na zol. Pre pa ra ty te znaj du ją za -
sto so wa nie w le cze niu grzy bi cy po  wierz  -
chow nej, mię dzy pal co wej stóp oraz grzy bi cy
pa chwin, szcze gól nie prze bie ga ją cych ze
znacz nym od czy nem za pal nym w po cząt ko -
wej fa zie[14, 15].

Pre pa ra ty bę dą ce po łą cze niem po chod -
nej wi ta mi ny D3 (kal cy po trio lu) z di pro pio -
nia nem be ta me ta zo nu są re ko men do wa ne
przez Pol skie To wa rzy stwo Der ma to lo gicz -
ne ja ko le cze nie pierw sze go rzu tu dla pa -
cjen tów z łu szczy cą o ła god nym prze bie gu.
Po łą cze nie tych dwóch sub stan cji o odmien -
nym me cha ni zmie dzia ła nia zwięk sza sku -
tecz ność le cze nia w po rów na niu ze sto so -
wa niem le ków w mo no te ra pii: kal cy po triol
ha mu je pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów i nor ma li -
zu je ich róż ni co wa nie, na to miast be ta me ta -
zon ma sil ne dzia ła nie prze ciw za pal ne.
W Pol sce do stęp ne for my le ku to żel i maść,
jed nak w in nych kra jach eu ro pej skich
dostepne jest po łą cze nie w for mie pian ki ae -
ro zo lo wej. Na pod sta wie prze pro wa dzo -
nych ba dań stwier dzo no więk szą sku tecz -
ność w le cze niu zmian łu szczy co wych pre -
pa ra tu łą czo ne go (kal cy po triol +
be ta me ta zon) w pian ce two rzą cej się
w chwi li zwol nie nia za wo ru pu szki ae ro zo lo -
wej w po rów na niu ze sku tecz no ścią te go le -
ku w for mie ma ści czy że lu. Ta zwięk szo na
sku tecz ność ma po le gać na po pra wie pe ne -
tra cji sub stan cji czyn nych po utwo rze niu na
po wierzch ni skóry sta bil ne go, prze sy co ne go
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Ryc. 5. Łuszczyca odwrócona – zmiany 

w fałdach skórnych pod biustem.



roz two ru. Wy ka za no tak że zwięk szo ną sa ty -
sfak cję pa cjen tów ze sto so wa nia le ku w for -
mie pian ki ae ro zo lo wej[12, 16, 17].

An ty bio ty ki w po sta ci ae ro zo lu

Le ki prze ciw bak te ryj ne mo gą wy stę po -
wać w skła dzie ae ro zo li nie za leż nie od in -
nych sub stan cji. W po sta ci ae ro zo lu do stęp -
ny jest an ty bio tyk ami no gli ko zy do wy o sze -
ro kim spek trum dzia ła nia bak te rio bój cze go –
ne o my cy na. Dzia ła na bak te rie Gram-ujem -
ne, zwła szcza pa łecz ki (z wy jąt kiem Ha e mo -

phi lus), prąt ki gru źli cy oraz gron kow ca zło ci -
ste go. Wska za nia pro du cen ta do za sto so wa -
nia pre pa ra tu to: rop ne, wy wo ła ne
zwła szcza przez gron kow ce, cho ro by skóry
(m.in. czy racz ność, li sza jec za ka źny), nie szto -
wi ce, prze wle kłe rop ne za pa le nie mie szków
wło so wych, za ka żo ne nie wiel kie opa rze nia
i odmro że nia[5].

In ne ae ro zo le me dycz ne

Le ki w po sta ci ae ro zo li ma ją ce za sto so -
wa nie w le cze niu cho rób skóry to tak że:
środ ki od ka ża ją ce (di chlo ro wo do rek okte ni -
dy ny, jo do po wi don, kar bo mer + kar no zy -
na), pre pa ra ty prze ciw ko roz to czom (2,5%
ben zo e san ben zy lu), pre pa ra ty na ra ny
(kwas hia lu ro no wy + sre bro ko lo i dal ne,
tzw. pla stry w spra yu). Ae ro zo le ja ko środ ki
opa trun ko we są wy go dniej sze w uży ciu niż
tra dy cyj ne opa trun ki, skra ca ją tak że czas le -
cze nia, a spo sób na kła da nia wy klu cza moż li -
wość ska że nia cho re go miej sca[18].

Za le ty ae ro zo li 

Ro dzaj podło ża wpły wa na dy fu zję sub -
stan cji czyn nej do war stwy ro go wej na skór -
ka. Ta sa ma sub stan cja czyn na w for mie ma -
ści dzia ła sil niej niż w podło żu kre mo wym,
emul sji czy ae ro zo lo wym. W sta nach ostrych
i zmia nach o cha rak te rze wy się ko wym pre -

fe ru je się roz two ry, lo tio ny, ae ro zo le i kre -
my. Sto so wa nie ae ro zo lo te ra pii ma nie wąt -
pli wie wie le za let, wa run ku je więc sze ro kie
za sto so wa nie w der ma to lo gii. Dzię ki ae ro -
zo lom moż li we są uzy ska nie ści śle okre ślo -
ne go stop nia roz pro sze nia sub stan cji lecz ni -
czej, rów no mier na apli ka cja cien kiej war stwy
pre pa ra tu na skórze oraz unik nię cie me cha -
nicz ne go draż nie nia skóry. Pre pa ra ty te mo -
gą z po wo dze niem być sto so wa ne w obrę -
bie skóry owło sio nej gło wy czy fał dów skór -
nych. Pa cjen ci część miej sco wych
pre pa ra tów der ma to lo gicz nych, ta kich jak
ma ści, za syp ki, pap ki, okre śla ją ja ko bru dzą -
ce, o trud nej i cza so chłon nej apli ka cji. Sto so -
wa nie ae ro zo li wią że się więc z więk szym
prze strze ga niem za le ceń le kar skich w sto -
sun ku do tra dy cyj nych podło ży, a co za tym
idzie – z więk szym efek tem te ra peu tycz nym
le ków. 

Dzia ła nie ae ro zo li jest zwy kle po wierz -
chow ne, a stę że nie sub stan cji lecz ni czej
w skórze nie wiel kie, co zna mien nie ogra ni -
cza ry zy ko wy stą pie nia dzia łań nie po żą da -
nych le ku. Dla po rów na nia krem czy maść
wy ma ga ją roz sma ro wa nia le ku przy po mo cy
pal ców, co mo że po wo do wać stra ty sub -
stan cji czyn nej, której część po zo sta je na rę -
kach. Da je to też ry zy ko wtór nej in fek cji wy -
kwi tów czy nie po żą da nych ob ja wów GKS na
skórze rąk. Ste ry do fo bia, po wszech na wśród
ro dzi ców dzie ci cier pią cych z po wo du ato -
po we go za pa le nia skóry, jest do brze zna na
der ma to lo gom i pe dia trom. Sto so wa nie pre -
pa ra tów kor ty ko ste ro i do wych w for mie ae -
ro zo li znacz nie mi ni ma li zu je ry zy ko dzia łań
nie po żą da nych.

Do dat ko wą za le tą sto so wa nia ae ro zo li
jest ich nie swo i ste dzia ła nie chło dzą ce i prze -
ciw świą do we, ma ją ce istot ne zna cze nie
w przy pad ku sta nów za pal nych skóry,
którym czę sto to wa rzy szą świąd, ból i pie -
cze nie. W ba da niu z uży ciem ka me ry ter mo -
wi zyj nej (ka me ry na pod czer wień) Link ner
i wsp.[19], na gru pie 20 pa cjen tów z ostrą lub
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prze wle kłą der ma to zą re a gu ją cą na miej sco we
gli ko kor ty ko ste ro i dy, wy ka za li, że śre dnie ob -
ni że nie tem pe ra tu ry po wierzch ni skóry
w przy pad ku za sto so wa nia ace to ni du triam cy -
no lo nu w ae ro zo lu jest znacz nie więk sze (mię -
dzy 16-18OC) niż w przy pad ku za sto so wa nia
tej sub stan cji w kre mie (mię dzy 5-6,5OC). Naj -
praw do po dob niej zmia na tem pe ra tu ry skóry
zwią za na jest z chło dzą cy mi wła ści wo ścia mi
izo bu ta nu uży te go ja ko pro pe lent.

Spe cjal nie do sto so wa ne po je mni ki
z moż li wo ścią roz py la nia za pew nia ją ste ryl -
ność pre pa ra tu przez ca ły okres sto so wa nia.
Opa ko wa nie ci śnie nio we chro ni sub stan cję
lecz ni czą przed wpły wem czyn ni ków ze -
wnę trz nych. Lek nie ule ga hy dro li zie ani utle -
nie niu, za cho wu je pier wot ne pa ra me try. Pa -
cjen ci pod kre śla ją ła twość i wy go dę w uży ciu.
Nie moż na po mi nąć tak że wa lo rów eko no -
micz nych – jed no opa ko wa nie ae ro zo lu wy -
star cza do po kry cia po wierzch ni o 30%
więk szej niż ta ka sa ma ilość sub stan cji czyn nej
za war tej w ma ści.

Pod su mo wa nie

Pre pa ra ty miej sco we nadal od gry wa ją
zna czą cą ro lę w le cze niu cho rób skóry. Sku -
tecz ność te ra pii miej sco wej za le ży nie tyl ko
od usta le nia wła ści we go roz po zna nia i wdro -
że nia od po wie dnie go le cze nia przez le ka rza,
ale tak że od za do wa la ją cej współ pra cy pa -
cjen ta z le ka rzem w pro ce sie lecz ni czym,
czy li prze strze ga nia za le ceń le kar skich (com -
plian ce). Wy bór od po wie dnie go podło ża za -
sto so wa ne go pre pa ra tu mo że znacz nie
zwięk szyć efek ty le cze nia. Ae ro zo le, sta no -
wią ce le ki pierw sze go rzu tu w ostrych, są -
czą cych der ma to zach, cie szą się znacz ną po -
pu lar no ścią i są chęt nie sto so wa ne przez pa -
cjen tów. Od po wie dni wy bór le ku w po sta ci
ae ro zo lu mo że za tem zna czą co wpły nąć na
zwięk sze nie sku tecz no ści te ra pii miej sco wej.
Dzię ki swym licz nym za le tom ae ro zo le są też
sze ro ko sto so wa ne w le cze niu cho rób aler -

gicz nych skóry, na które cier pi oko ło 40%
po pu la cji eu ro pej skiej[6]. Istot nym jest fakt
przy dat no ści ae ro zo li w ta kich sta nach jak od -
czy ny za pal ne po uką sze niach owa dów, opa -
rze nia, odmro że nia czy na wet owrzo dze nia
podu dzi. Le ki w po sta ci ae ro zo li nie stra ci ły na
zna cze niu w lecz nic twie der ma to lo gicz nym,
dla te go po win ny być chęt nie wy bie ra ne
przez le ka rzy der ma to lo gów i nie tyl ko.
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