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Diagnostyka i leczenie wyprysku atopowego
Diagnosis and treatment of atopic dermatitis
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Streszczenie

Summary

Atopowe zapalenie skóry jest jedn¹ z najczêstszych chorób skóry
wieku dzieciêcego. Jej leczenie bardzo czêsto przynosi wiele
problemów zarówno pacjentom, jak i lekarzowi i wymaga ich wzajemnej
wspó³pracy. W pracy dokonano przegl¹du aktualnych zaleceñ
dotycz¹cych diagnostyki atopowego zapalenia skóry. Przedstawiono
równie¿ praktyczny algorytm postêpowania z chorym oraz zalecane
leczenie dostosowane do stopnia ciê¿koci choroby, uwzglêdniaj¹c
zarówno profilaktykê, znaczenie pielêgnacji skóry oraz zewnêtrzne
leczenie przeciwzapalne. Szczególn¹ uwagê zwrócono na nowe
leki stosowane w miejscowym leczeniu atopowego zapalenia skóry.

Atopic dermatitis is one of the most common diseases of skin in children.
The treatment is often a big problem for patients and also for the
physician and requires their close cooperation. This paper reviews
new data on diagnosing of atopic dermatitis. The clinically useful
algorithm for managing patients and recommendations for the treatment
based upon disease severity is presented, pointing out the importance
of prevention, application of emollients and anti-inflammatory topical
treatment. Special attention is paid to new topical treatment of atopic
dermatitis.

S³owa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, wyprysk, diagnostyka,
leczenie, postêpowanie pielêgnacyjne
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Termin atopowe zapalenie skóry (AZS) powsta³ na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych celem zebrania wszystkich
jednostek chorobowych o takiej samej etiologii i obrazie
klinicznym, które w zale¿noci od wieku pacjenta i lokalizacji zmian rozpoznawane by³y wczeniej jako ró¿ne choroby. Poniewa¿ w tym przypadku termin atopowe jest
rozpoznaniem klinicznym, Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej w 2001 roku zaproponowa³a
stosowanie nowego nazewnictwa alergologicznego opartego o najnowsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ mechanizmów inicjuj¹cych i porednicz¹cych w powstawaniu reakcji alergicznych. Zaproponowano, aby atopowe zapalenie skóry
okreliæ jako zespó³ atopowego wyprysku/zapalenia
skóry  ZAZS. ZAZS alergiczny obejmowaæ mia³ przypadki zwi¹zane z IgE  ZAZS zwi¹zany z IgE oraz przypadki zwi¹zane z limfocytami T  ZAZS niezwi¹zany
z IgE. Dla atopowego zapalenia skóry okrelanego do tej
pory jako wewn¹trzpochodne zaproponowano nazwê
ZAZS niealergiczny [1]. Podzia³ ten mia³ upodobniæ nazewnictwo stosowane w alergicznych chorobach skóry
do nazewnictwa alergicznych chorób uk³adu oddechowego, jednak¿e nie znalaz³ zastosowania w codziennej praktyce [2]. W 2003 roku WHO Nomenctature Review Com-

mittee, powo³any celem opracowania takiego nazewnictwa chorób alergicznych, które zaakceptowane powszechnie u³atwi³oby porozumiewanie siê w dziedzinie alergologii, zaproponowa³ zastosowanie nowego podzia³u i nazewnictwa alergicznych chorób skóry [3]. Proponowana
wczeniej nazwa zespó³ atopowego zapalenia skóry 
ZAZS zosta³a zast¹piona terminem wyprysk. Autorzy
proponuj¹, aby stosowaæ ten termin do momentu, kiedy
nie zostanie ustalona etiologia choroby. Termin ten obejmuje zarówno wyprysk atopowy  w przypadkach
o udowodnionych mechanizmach IgE zale¿nych, i wyprysk nieatopowy w pozosta³ych przypadkach.
Jednak¿e obraz kliniczny zarówno wyprysku atopowego, jak i nieatopowego pozostaje taki sam, dlatego
w dalszej czêci artyku³u u¿ywany bêdzie stosowany
dotychczas termin  atopowe zapalenie skóry.
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest jedn¹ z najczêstszych chorób skóry wieku dzieciêcego. W 60% przypadków pierwsze objawy choroby pojawiaj¹ siê przed ukoñczeniem 1 roku ¿ycia, a w 90% przypadków przed ukoñczeniem 5 roku ¿ycia. Opisywane s¹ jednak równie¿ przypadki, w których pierwsze objawy wyst¹pi³y dopiero po
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50 roku ¿ycia. Jest to przewlek³e i nawrotowe schorzenie, które charakteryzuje siê wybitnie nasilonym
wi¹dem, typow¹ lokalizacj¹ i charakterystycznym
obrazem zmian oraz wspó³istnieniem innych chorób
atopowych u danego pacjenta lub w jego rodzinie.
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost czêstoci zachorowañ na choroby alergiczne. Ocenia siê, ¿e w krajach europejskich objawy tych chorób mo¿na stwierdziæ
u 35% populacji. Atopowe zapalenie skóry jest obecnie
rozpoznawane u 10-12% populacji, podczas gdy jeszcze
w latach siedemdziesi¹tych czêstoæ jego wystêpowania
oceniano na 1-5%. U wiêkszoci dzieci jest to tylko niewielkiego stopnia skaza atopowa ustêpuj¹ca w okresie
wczesnego dzieciñstwa, a do 10 roku ¿ycia zmiany skórne utrzymuj¹ siê u mniej ni¿ 10% chorych. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e historia naturalna chorób alergicznych czêsto przebiega w postaci marszu alergicznego, który charakteryzuje siê nastêpowaniem po sobie i progresj¹ objawów choroby alergicznej [4]. Chocia¿ proces zapalny
w AZS ograniczony jest do skóry, to produkowane w jego
przebiegu limfocyty Th2, IgE i granulocyty kwasoch³onne wêdruj¹ po ca³ym organizmie i mog¹ wp³ywaæ na reaktywnoæ dróg oddechowych [5]. Tak wiêc wydaje siê,
¿e pierwszym krokiem w przebiegu marszu alergicznego
jest przezskórna alergizacja, która indukuje powstawanie
limfocytów TH2 w skórze. Prezentacja alergenów wziewnych limfocytom T przez komórki dendrytyczne w rodowisku bogatym w cytokiny produkowane przez TH-2 prowadzi do rozwoju reakcji alergicznej w drogach oddechowych [5]. Prowadzi to do aktywacji eozynofilów, wzmo¿enia produkcji IgE, proliferacji komórek tucznych, aktywacji komórek nab³onka, wzmo¿onego wydzielania wydzieliny i przerostu miêniówki g³adkiej obserwowanych
w astmie oskrzelowej [6]. Wiele przeprowadzonych d³ugoletnich badañ wskazuje, ¿e u oko³o 40% dzieci z atopowym zapaleniem skóry w wieku póniejszym dochodzi do
rozwoju astmy oskrzelowej, a jeszcze czêciej do rozwoju alergicznego zapalenia b³ony luzowej nosa [7].
Pomimo wielu przeprowadzonych badañ patogeneza
atopowego zapalenia skóry nadal pozostaje nie do koñca
poznana. Du¿¹ rolê w powstawaniu atopowego zapale-

nia skóry pe³ni¹ czynniki genetyczne, które predysponuj¹
pacjenta do wyst¹pienia tego schorzenia. Zaliczamy do
nich miêdzy innymi zaburzenia odczynowoci humoralnej, jak i komórkowej, nieprawid³owoci w metabolizmie
nienasyconych kwasów t³uszczowych, jak równie¿ zaburzenia neurowegetatywne i nieprawid³owoci czynnociowe skóry. Natomiast na rozwój choroby i wystêpowanie
zaostrzeñ w jej przebiegu maj¹ wp³yw szeroko pojête czynniki rodowiskowe. Nale¿¹ do nich: klimat, zanieczyszczenia rodowiska, alergeny pokarmowe i powietrznopochodne, bakteryjne, czynniki psychiczne, stres. Powoduj¹
one podra¿nienie skóry i uszkodzenie b³on luzowych uk³adu oddechowego i przewodu pokarmowego oraz niszczenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, jak
równie¿ zaburzenia w uk³adzie immunologicznym.
Diagnostyka atopowego zapalenia skóry

Aby postawiæ rozpoznanie AZS, nale¿y u chorego
stwierdziæ wystêpowanie przynajmniej 3 z 4 g³ównych
objawów wg. Hanifina i Rajki [8]. Nale¿¹ do nich:
- charakterystyczna morfologia i lokalizacja zmian,
- wi¹d,
- przewlek³y i nawrotowy przebieg,
- oraz osobniczy lub rodzinny wywiad atopowy.
Wa¿ne jest równie¿ stwierdzenie wystêpowania co
najmniej 3 z licznych objawów mniejszych, które przedstawione zosta³y w tabeli 1.
Objawy mniejsze AZS, oprócz znaczenia wspomagaj¹cego w postawieniu rozpoznania, maj¹ tak¿e znaczenie
prognostyczne co do przebiegu i ciê¿koci choroby [9].
W póniejszym okresie pojawi³y siê prace krytykuj¹ce lub
uzupe³niaj¹ce te kryteria rozpoznawcze. Opracowane
zosta³y miêdzy innymi kryteria Zjednoczonego Królestwa [10], które jako istotne wyró¿niaj¹, oprócz objawów
g³ównych, dodatkowe cechy, takie jak suchoæ skóry
i wczesny pocz¹tek powstawania zmian skórnych.
W 2001 roku mia³a miejsce The American Academy
of Dermatology Consensus Conference on Atopic Dermatitis, której wyniki opublikowane zosta³y w 2003 roku
[11]. W trakcie obrad tej konferencji, oprócz opracowania

Tabela 1. Kryteria wiêksze i kryteria mniejsze atopowego zapalenia skóry wg Hanifina i Rajka
G³ówne objawy atopowego zapalenia skóry
 wi¹d
 przewlek³y i nawrotowy przebieg
 charakterystyczna morfologia zmian i ich lokalizacja
 osobniczy lub rodzinny wywiad atopowy

Objawy mniejsze atopowego zapalenia skóry












suchoæ skóry
rybia ³uska
natychmiastowe reakcje skórne
podwy¿szony poziom IgE
wczesny wiek wyst¹pienia zmian
sk³onnoæ do nawrotowych zaka¿eñ skóry
nieswoisty wyprysk r¹k i/lub stóp
wyprysk sutków
zapalenie czerwieni warg
nawrotowe zapalenia spojówek
fa³d Dennie-Morgana














sto¿ek rogówki
zaæma
zacienienie wokó³ oczu
³upie¿ bia³y
fa³d szyjny
wi¹d po spoceniu
nietolerancja pokarmów
nietolerancja we³ny
zaostrzenie po zdenerwowaniu
bia³y dermografizm
rumieñ twarzy
akcentacja mieszków w³osowych
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strategii postêpowania w AZS, zrewidowano równie¿ kryteria diagnostyczne tej choroby i zaproponowano nowy
podzia³ objawów na objawy g³ówne, wa¿ne i dodatkowe.
Szczegó³owy podzia³ przedstawiono w tabeli 2. Jednak
podstaw¹ do rozpoznania AZS pozostaj¹ nadal kryteria
Hanifina i Rajki.
Nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e obraz kliniczny
atopowego zapalenia skóry mo¿e byæ bardzo zró¿nicowany. Zmiany ostre charakteryzuj¹ siê obecnoci¹ rumieni,
grudek wysiêkowych, pêcherzyków, którym towarzyszy
wi¹d i pieczenie. W okresie przewlek³ym choroby wystêpuje lichenifikacja, przebarwienia, obecne s¹ strupki
i z³uszczanie. Zmiany takie wystêpuj¹ równie¿ w innych
jednostkach chorobowych i mo¿e to byæ przyczyn¹ b³êdów diagnostycznych. W³¹czenie w tych przypadkach
leczenia stosowanego w atopowym zapaleniu skóry nie
przynosi spodziewanych efektów. W tabeli 3 przedstawiono choroby, z którymi nale¿y ró¿nicowaæ atopowe
zapalenie skóry.
W badaniach laboratoryjnych u wielu chorych mo¿na
stwierdziæ podwy¿szon¹ liczbê eozynofili we krwi obwodowej, której wielkoæ koreluje z nasileniem stanu zapalnego. Podwy¿szone jest równie¿ stê¿enie ca³kowite IgE
w surowicy krwi  chocia¿ u oko³o 20% chorych poziomy IgE ca³kowitego mog¹ byæ prawid³owe. Dodatnie testy punktowe lub obecnoæ swoistych IgE nie zawsze
wiadczy o rzeczywistym wp³ywie tych alergenów na stan
Tabela 2. Kryteria rozpoznania AZS opracowane przez American Academy of Dermatology
A. Objawy g³ównea
1. wi¹d
2. Wyprysk (ostry, podostry, przewlek³y)
a. Typowa morfologia rozk³ad zmian charakterystyczny dla wieku
b. Przewlek³y lub nawracaj¹cy przebieg
B. Objawy wa¿neb
1. Pocz¹tek choroby w m³odym wieku
2. Atopia
a. Dodatni wywiad osobniczy lub rodzinny
b. Dodatnie wyniki badañ na obecnoæ swoistych IgE lub dodatnie punktowe testy skórne
3. Suchoæ skóry
C. Objawy dodatkowec
1. Nietypowe reakcje naczyniowe (bladoæ twarzy, bia³y dermografizm, opóniona reakcja bledniêcia skóry)
2. Rogowacenie przymieszkowe, g³êbokie pobruzdowanie skóry d³oni, rybia ³uska
3. Zmiany oczne i skóry wokó³ oczodo³u
4. Inne zmiany regionalne (np. wokó³ czerwieni wargowej, w okolicy
ucha)
5. Akcentacja mieszków w³osowych, liszajowacenie, wierzbi¹czka
a
b
c

 musz¹ wystêpowaæ
 wystêpuj¹ u wiêkszoci chorych i dodatkowo potwierdzaj¹ rozpoznanie
 objawy wspó³istniej¹ce, które s¹ pomocne w postawieniu rozpoznania, ale s¹ za ma³o specyficzne, aby na podstawie ich wystêpowania rozpoznawaæ AZS
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Tabela 3. Diagnostyka ró¿nicowa atopowego zapalenia skóry
inne rodzaje wyprysku

niedobory immunologiczne
przebiegaj¹ce ze zmianami
rumieniowo-wypryskowymi

choroby infekcyjne
i paso¿ytnicze

choroby metaboliczne
choroby nowotworowe

wyprysk ³ojotokowy
wyprysk kontaktowy
wyprysk pieni¹¿kowy
wyprysk potnicowy
wyprysk z podra¿nienia
zespó³ Wiskott-Aldrich
zespó³ DiGeorgea
ciê¿ki kombinowany niedobór odpornoci
ataxia-teleangiectasia
hyperimmunoglobulinemia IgE
grzybice
wierzb
nawracaj¹ce infekcje gronkowcowe
wirusowe (HZV)
zaka¿enie HIV
fenyloketonuria
tyrozynemia
histidinemia
T-cell limfoma skóry
histiocytoza X
zespó³ Sezariego

skóry. W przypadku alergii pokarmowej wa¿ny jest wywiad i test obci¹¿enia doustnego. W diagnostyce AZS
w niektórych orodkach wykonuje siê równie¿ testy p³atkowe z alergenami powietrznopochodnymi i pokarmowymi (APT), które wykrywaj¹ obecnoæ u chorych swoicie uczulonych na badane alergeny limfocytów Th2 [9].
W przypadkach, w których istniej¹ w¹tpliwoci dotycz¹ce trafnoci postawionego rozpoznania, mo¿na pobraæ wycinek ze zmian skórnych i wykonaæ badanie histopatologiczne.
Obraz kliniczny atopowego zapalenia skóry

Zmiany w atopowym zapaleniu skóry maj¹ charakter
wypryskowy ze znaczn¹ tendencj¹ do lichenizacji. W ró¿nych okresach wiekowych u tego samego pacjenta zmiany skórne maj¹ odmienn¹ lokalizacjê, a nawet inny obraz
kliniczny. W zwi¹zku z tym w przebiegu atopowego zapalenia skóry mo¿na wyró¿niæ trzy fazy (tab. 3):
1. I faza  Wyprysk atopowy okresu niemowlêcego 
do 2 roku ¿ycia.
2. II faza  Wyprysk atopowy pónego dzieciñstwa 
do oko³o12 roku ¿ycia.
3. III faza  Wyprysk atopowy okresu m³odzieñczego
i osób doros³ych.
Nie ka¿dy pacjent przechodzi przez wszystkie fazy
rozwoju choroby. Atopowe zapalenie skóry najczêciej
rozpoczyna siê we wczesnym dzieciñstwie, ale pierwsze
objawy choroby mog¹ pojawiæ siê w ka¿dym wieku, jak
równie¿ w ka¿dym wieku mog¹ wyst¹piæ utrzymuj¹ce siê
niejednokrotnie przez ca³e ¿ycie okresy remisji. Nale¿y
pamiêtaæ jednak o tym, ¿e zmiany mog¹ lokalizowaæ siê
równie¿ w miejscach nietypowych, co stwarza czêsto trudnoci diagnostyczne. Objawem, który wystêpuje we
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wszystkich postaciach atopowego zapalenia skóry, jest
bardzo silny wi¹d. Niezale¿nie od fazy AZS mo¿emy
obserwowaæ wystêpowanie przebarwieñ lub odbarwieñ
pozapalnych, zw³aszcza u dzieci z ciemniejsz¹ karnacj¹.
Zmiany te s¹ przejciowe i je¿eli stan zapalny skóry jest
kontrolowany, repigmentacja wystêpuje zwykle po oko³o
6 miesi¹cach. Ekspozycja na wiat³o s³oneczne nasila ró¿nicê pomiêdzy zdrow¹ skór¹, a miejscami odbarwionymi.
Leczenie atopowego zapalenia skóry

W roku 2003 opublikowane zosta³y zalecenia postêpowania z chorymi na AZS opracowane w oparciu o wytyczne wypracowane podczas International Consensus
Conference on Atopic Dermatitis II (ICCAD II) [12,6].
W zaleceniach tych, oprócz dotychczasowych metod leczenia AZS, uwzglêdniono równie¿ po raz pierwszy stosowanie miejscowego leczenia immunomodulacyjnego
(rys. 1).
Zalecenia te opracowano w formie praktycznego algorytmu postêpowania z chorym, który pozwala na ujednolicenie dzia³añ lekarzy ró¿nych specjalnoci, z którymi
ma kontakt chory na AZS. Pozwala on dodatkowo w sposób przejrzysty wyjaniæ pacjentowi zasady i mo¿liwoci
leczenia jego choroby. Jednak¿e od dawna istnia³a po-

trzeba opracowania zaleceñ zale¿nych od stopnia ciê¿koci AZS. Zalecenia takie opracowane zosta³y w 2004 roku
przez Eichenfielda [13] w oparciu o podobnie skonstruowane zalecenia dla chorych z astm¹ oskrzelow¹. Zasady stopniowanego leczenia uzale¿nionego od wyjciowego stopnia ciê¿koci AZS przedstawiono w tabeli 4.
Równie¿ konsensus polskiej grupy roboczej specjalistów krajowych ds. dermatologii i wenerologii oraz alergologii [14] zawiera zalecenia leczenia AZS oparte o stopieñ ciê¿koci choroby.
Poniewa¿ etiologia atopowego zapalenia skóry nie jest
jasna, a patomechanizm nie do koñca wyjaniony, leczenie tej choroby nadal pozostaje objawowe. Obejmuje ono
dzia³ania profilaktyczne, postêpowanie pielêgnacyjne, miejscowe leczenie przeciwzapalne i leczenie ogólne.
Profilaktyka

Najwiêksze znaczenie dla rozwoju chorób alergicznych ma okres wczesnego dzieciñstwa; pierwszy i drugi
rok ¿ycia dziecka. Warunki, w jakich przebywa dziecko
w tym okresie, nara¿enie na alergeny i czynniki dra¿ni¹ce, a zw³aszcza dym tytoniowy, odzwierciedlaj¹ siê póniej nie tylko w stopniu ciê¿koci choroby alergicznej, ale
tak¿e mog¹ przyspieszaæ lub opóniaæ jej wyst¹pienie [15].

Wstêpna ocena chorego obejmuj¹ca wywiad, okrelenie rozleg³oci i nasilenia zmian skórnych

Edukacja chorego i w³¹czenie pielêgnacji

Okresy remisj i choroby
(brak objawów i dolegliwoci)

LECZENIE ZAOSTRZEÑ:
 mGKS
 mIK
 pimekrolimus 2xdz
 takrolimus 2xdz

LECZENIE PODTRZYMUJ¥CE (przy utrzymywaniu siê zmian
skórnych i/lub okresowych zaostrzeniach):

 Przy wystêpowaniu pierwszych miejscowych
objawów zaostrzenia w³¹czanie mIK, aby zapobiec
rozwojowi zaostrzenia
 Pimekrolimus zmniejsza czêstoæ
wystêpowania zaostrzeñ
 D³ugotrwa³e leczenie podtrzymuj¹ce mIK
 Okresowe w³¹czanie mGKS

CIÊ¯KA OPORNA NA LECZENIE POSTAÆ
CHOROBY:









Fototerapia
mGKS o du¿ej sile dzia³ania
Cyklosporyns
Metotreksat
GKS doustne
Azatiopryna
Psychoterapia

Rys. 1. Algorytm postêpowania w atopowym zapaleniu skóry wg ICCAD II

LECZENIE TOWARZYSZ¥CE:
Unikanie czynników
prowokuj¹cych zaostrzenia
Stosowanie doustnych i/lub
miejscowych antybiotyków
w razie wyst¹pienia infekcji
bakteryjnej
Leczenie przeciwwirusowe
w przypadku wyst¹pienia
infekcji wirusowej
Wspó³praca z psychologiem
Leki przeciwhistaminowe
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Tabela 4. Fazy atopowego zapalenia skóry
Faza atopowego zapalenia skóry

Charakter zmian

Wyprysk atopowy okresu niemowlêcego  do
2 roku ¿ycia

 ostry stan zapalny
 obficie s¹cz¹ce zmiany grudkowo-wysiêkowe,
³atwo ulegaj¹ce wtórnemu zaka¿eniu,
 nad¿erki, strupy,
 w³osy cienkie, matowe, ³amliwe i przerzedzone,
 naderwane p³atki uszne,
 policzki jakby polakierowane
 dobrze odgraniczone zmiany charakterze
pieni¹¿kowym
 suchoæ skóry
 zmiany rumieniowo-grudkowe,
 strupy, przeczosy,
 znaczna lichenizacja

Wyprysk atopowy pónego dzieciñstwa  do
12 roku ¿ycia

Wyprysk atopowy okresu m³odzieñczego i osób
doros³ych

 nacieki zapalne ze znaczn¹ lichenizacj¹,
 liczne przeczosy, nad¿erki, krwiste strupy,
 b³yszcz¹ce, jakby polakierowane p³ytki paznokciowe

Przebieg marszu alergicznego mo¿na modyfikowaæ,
stosuj¹c na ró¿nych jego etapach dzia³ania profilaktyczne, które g³ównie polegaj¹ na:
 przed³u¿onym karmieniu naturalnym,
 eliminowaniu z diety silnych alergenów pokarmowych,
a zw³aszcza mleka krowiego i bia³ka jaj (dotyczy to
nie tylko dzieci, ale tak¿e matki karmi¹cej),
 eliminowaniu ze rodowiska domowego alergenów
roztoczy i naskórka zwierz¹t,
 eliminowaniu ze rodowiska domowego dymu tytoniowego.

Lokalizacja zmian





twarz z wy³¹czeniem nosa, ust i brody,
ow³osiona skóra g³owy,
nasada p³atków usznych,
w postaciach ciê¿kich rozlane ogniska na
tu³owiu, poladkach oraz na koñczynach po
stronie wyprostnej

 powierzchnie zgiêciowe du¿ych stawów (kolanowych, ³okciowych),
 nadgarstki, okolica kostek,
 skóra karku,
 grzbiety d³oni i stóp
 zmiany mog¹ równie¿ szerzyæ siê na ca³¹
powierzchniê skóry,
 twarz g³ównie w okolicach wokó³ oczu i wokó³
ust
 twarz (czo³o, okolica oczodo³ów i ust),
 górna czêæ cia³a,
 obrêcz koñczyny dolnej,
 grzbiety d³oni

Pielêgnacja

Jednym z najczêciej wystêpuj¹cych objawów mniejszych AZS jest suchoæ skóry. Wystêpuje ona u oko³o
98% chorych. Nasilenie suchoci wzrasta wraz ze wzrostem ciê¿koci choroby. Jest ona spowodowana przede
wszystkim nieprawid³owym metabolizmem lipidów naskórkowych. Za suchoæ skóry w mniejszym stopniu odpowiada tak¿e upoledzenie czynnoci gruczo³ów ³ojowych
oraz zmniejszenie iloci naturalnych czynników nawil¿aj¹cych (NMF) w naskórku. W efekcie dochodzi do utraty
naturalnej bariery ochronnej i wzrostu przeznaskórkowej
utraty wody (TEWL)  skóra ulega odwodnieniu, staje
Leczenie miejscowe
siê bardziej podatna na niekorzystne oddzia³ywanie czynLeczenie atopowego zapalenia skóry ma na celu ników rodowiskowych, co sprzyja ³atwemu powstawazmniejszenie dolegliwoci pacjenta i zmniejszenie stanu niu podra¿nieñ skóry. Dlatego zwalczanie suchoci skóry
zapalnego skóry. Polega ono zarówno na w³¹czeniu in- u dzieci z alergicznymi chorobami skóry powinno byæ jedtensywnej pielêgnacji skóry, jak i na leczeniu przeciwza- nym z najwa¿niejszych elementów leczenia. S³u¿¹ do tego
palnym. Postêpowanie uzale¿nione jest od stanu chore- preparaty nat³uszczaj¹ce, które stosowane zewnêtrznie,
go. Powinno obejmowaæ ocenê nasilenia zmian skórnych, wspomagaj¹c tworzenie okluzyjnego filmu lipidowego
opracowanie indywidualnego leczenia dla pacjenta ade- i wzmacniaj¹c barierê lipidow¹ cementu naskórkowego,
kwatnego do stopnia nasilenia zmian, opracowanie sche- zabezpieczaj¹ skórê przed utrat¹ wody, zwiêkszaj¹ elamatu postêpowania stopieñ w górê i stopieñ w dó³ stycznoæ skóry, zmniejszaj¹ uczucie wi¹du. Podstawow przypadku zaostrzeñ i remisji, w czym mog¹ byæ po- we pod³o¿a w preparatach stosowanych na skórê opiemocne przedstawione wczeniej algorytmy postêpowa- raj¹ siê na dwóch typach emulsji: cz¹steczek oleju w wonia. Stosuj¹c leczenie zewnêtrzne i rodki do pielêgnacji dzie i wody w oleju. Wszystkie dostêpne preparaty s¹
skóry, u chorych na AZS nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e pacjent kombinacj¹tych emulsji o ró¿nych zawartociach wody
mo¿e siê uczuliæ na stosowane preparaty. Prawid³owe le- i t³uszczów. T³uszczami, które stosowane s¹ w emulsjach
czenie zmian skórnych poprzez zmniejszenie stanu zapal- prostych, s¹ t³uszcze pochodzenia zwierzêcego, takie jak:
nego skóry zmniejsza mo¿liwoci alergizacji pacjenta.
lanolina, euceryna, oleje rolinne; oliwa z oliwek, olej arachidonowy, oleje z ogórecznika czy wiesio³ka, mas³o
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Tabela 5. Algorytm leczenia AZS w zale¿noci od stopnia ciê¿koci choroby
AZS o ³agodnym przebiegu
Stopieñ I
Emolienty 2xdz.
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych

Stopieñ II
Stopieñ III
Emolienty 2xdz.
Emolienty 2xdz
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
mGKS o ma³ej sile dzia³ania
mGKS o redniej sile dzia³ania
IK alternatywnie ± leki przeciwhistaminowe
IK alternatywnie ± leki przeciwhistaminowe
W razie zaostrzenia przejæ na wy¿szy stopieñ, po uzyskaniu remisji przejæ do stopnia I, w razie czêstych nawrotów lub utrzymywania siê zmian
utrzymaæ terapiê powy¿ej I stopnia
AZS o umiarkowanym przebiegu
Stopieñ II
Stopieñ III
Stopieñ IV
Emolienty 2xdz
Emolienty 2xdz
Emolienty 2xdz
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
mGKS o ma³ej sile dzia³ania
mGKS o redniej lub wiêkszej sile dzia³ania
mGKS o wiêkszej sile dzia³ania
IK alternatywnie ± leki przeciwhistaminowe
IK stosowane d³ugotrwale w terapii
IK stosowane d³ugotrwale w terapii
przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
w razie objawów zaka¿enia antybiotyk
w razie objawów zaka¿enia antybiotyk
W razie zaostrzenia przejæ na wy¿szy stopieñ, po uzyskaniu remisji przejæ do stopnia ni¿szego, w razie czêstych nawrotów lub utrzymywania siê
zmian utrzymaæ terapiê II stopnia, je¿eli nadal nie uzyskuje siê kontroli zmian, nale¿y rozwa¿yæ w³¹czenie leczenia stopnia V
AZS o ciê¿kim przebiegu
Stopieñ III
Stopieñ IV
Stopieñ V
Emolienty 2xdz
Emolienty 2xdz
Emolienty 2xdz
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
Unikanie czynników zaostrzaj¹cych
mGKS o redniej lub wiêkszej sile dzia³ania
mGKS o wiêkszej sile dzia³ania
Fototerapia lub leczenie systemowe
IK stosowane d³ugotrwale w terapii
IK stosowane d³ugotrwale w terapii
IK stosowane d³ugotrwale w terapii
przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
przerywanej ± leki przeciwhistaminowe
(alternatywnie przerywane stosowanie
w razie objawów zaka¿enia antybiotyk
w razie objawów zaka¿enia antybiotyk
mGKS o ma³ej lub redniej sile dzia³ania)
W razie zaostrzenia przejæ na wy¿szy stopieñ, po uzyskaniu remisji przejæ do stopnia ni¿szego, utrzymywaæ terapiê zale¿nie od stopnia ciê¿koci
zmian, je¿eli nie uzyskuje siê kontroli zmian  leczenie stopnia IV, leczenie leczenia stopnia V w razie potrzeby

kakaowe oraz substancje mineralne, jak np. parafina, wazelina bia³a czy olej silikonowy. Ostatnio do takich emulsji
coraz czêciej dodaje siê syntetycznie otrzymane lipidy czy
substancje powierzchniowo czynne, do których nale¿¹ ceramidy, fosfolipidy, cholesterol i jego estry, kwasy t³uszczowe i trójglicerydy. Emolienty mog¹ byæ stosowane w ró¿nej formie. W sprzeda¿y dostêpne s¹ olejki, emulsje i p³yny
do k¹pieli leczniczej, ¿ele i myd³a do mycia nie zawieraj¹ce
detergentów, a tak¿e balsamy i kremy do cia³a.
U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry szczególnie wskazane s¹ k¹piele ze wzglêdu na ich silne dzia³anie nawil¿aj¹ce, a tak¿e usuwanie z powierzchni skóry
alergenów i substancji nieswoicie dra¿ni¹cych. Jednak
k¹piele te nie powinny odbywaæ siê w gor¹cej wodzie,
poniewa¿ zbyt gor¹ca woda niszczy naturalny p³aszcz lipidowy skóry  temperatura wody powinna byæ zbli¿ona
do temperatury cia³a. K¹piele powinny trwaæ oko³o
10-15 min. Nie nale¿y stosowaæ do mycia cia³a myde³ i ¿eli
zawieraj¹cych detergenty, ale olejki lub balsamy nat³uszczaj¹ce, a do 5 minut po k¹pieli, kiedy skóra zawiera najwiêcej wilgoci, nale¿y dodatkowo smarowaæ j¹ emolientami. Eksponowane czêci cia³a (rêce, twarz) powinno
siê smarowaæ kilka razy w ci¹gu dnia. Maksymalny efekt
dzia³ania emolientów wystêpuje w ci¹gu 0,5 do 1 godziny
po posmarowaniu i utrzymuje siê do oko³o 4-6 godzin. Tak
wiêc zabiegi pielêgnacyjne u osób z such¹ skór¹ nale¿y

wykonywaæ czêsto. Obliczono nawet, ¿e ma³e dziecko
wymaga w ci¹gu tygodnia co najmniej 250g, a doroli 500g
rodków do pielêgnacji ca³ej powierzchni cia³a. Preparaty do codziennej pielêgnacji powinny byæ dobierane indywidualnie. Stopieñ nawil¿enia i elastycznoæ naskórka
ró¿ni¹ siê nie tylko poszczególnych okolicach cia³a, ale
tak¿e zale¿¹ od warunków otoczenia, temperatury, wilgotnoci, aktywnoci i diety chorego. W okresach zimowych skóra jest bardziej sucha i ³atwiej ulega podra¿nieniom. Dlatego w ró¿nych okresach roku mo¿e ona wymagaæ stosowania innych emolientów. W niektórych przypadkach pielêgnacja skóry mo¿e byæ wystarczaj¹c¹ form¹
leczenia. Stosowanie preparatów nat³uszczaj¹cych ³¹cznie
z miejscowymi preparatami sterydowymi skraca czas
trwania leczenia. Jest to wykorzystywane przy stosowaniu tzw. terapii naprzemiennej polegaj¹cej na stosowaniu
czynnego leku co 2-3 dzieñ, a w pozosta³e dni stosownie
w miejscu zmian zapalnych pod³o¿a lekowego. Pod³o¿e
lekowe uwalnia lek zgromadzony wczeniej wprzestrzeniach miêdzykomórkowych naskórka [16,17,18,19].
Glikokortykosteroidy

Leki przeciwzapalne stosowane dotychczas w leczeniu atopowego zapalenia skóry to preparaty glikokortykosteroidów (GKS). Po raz pierwszy w miejscowym leczeniu dermatologicznym zosta³y one zastosowane w 1952
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roku przez Sulzbergera i Wittena i od tego czasu znalaz³y
zastosowanie w miejscowym leczeniu wielu chorób skóry. Oprócz dzia³ania przeciwzapalnego, antyproliferacyjnego i immunosupresyjnego posiadaj¹ one tak¿e pewne
dzia³anie przeciwwi¹dowe. Poniewa¿ maj¹ one wiele
zalet, ale stosowane niew³aciwie mog¹ przynieæ du¿o
szkody, dlatego przepisuj¹c preparat sterydowy, nale¿y
dok³adnie poinformowaæ pacjenta lub rodziców zarówno
o zaletach, jak i dzia³aniach niepo¿¹danych danego leku.
Zasad¹ jest, aby u¿ywany by³ najs³abszy preparat, pozwalaj¹cy na kontrolê aktualnego stanu skóry. Je¿eli stan skóry
jest zadowalaj¹cy, nale¿y lek odstawiaæ. Zlecaj¹c mGKS
nale¿y braæ pod uwagê wiek pacjenta, lokalizacjê i nasilenie zmian, si³ê dzia³ania leku (tab. 4) oraz sposób jego
podawania. Glikokortykosteroidy dobrze penetruj¹ do skóry, zw³aszcza w miejscach, w których skóra w³aciwa
i naskórek s¹ cienkie. Do takich miejsc nale¿y twarz
(szczególnie powieki) i okolica narz¹dów p³ciowych.
Zwiêkszone przenikanie wystêpuje równie¿ w fa³dach
skórnych, gdzie przyleganie skóry tworzy naturalny opatrunek okluzyjny, a tak¿e u niemowl¹t i ma³ych dzieci,
u których komórki naskórka u³o¿one s¹ luniej, a warstwa
rogowa naskórka jest s³abiej wykszta³cona. Zalecane jest
stosowanie maci sterydowych, a nie kremów ze wzglêdu na lepsz¹ ich penetracjê i mniejsze dzia³anie dra¿ni¹ce. Istotne jest równie¿ zapoznanie chorego lub jego opiekunów z metod¹ opuszkow¹ stosowania mGKS. Jednostka opuszkowa jest to iloæ leku pokrywaj¹ca opuszkê
palca wskazuj¹cego, która z zale¿noci od wieku chorego
powinna pokryæ ró¿n¹ powierzchniê skóry. Przyk³adowo
u doros³ego taka iloæ leku powinna wystarczyæ na pokrycie zmienionej chorobowo powierzchni jednej d³oni,
a u dziecka do 4 roku ¿ycia zarówno powierzchni jednej
d³oni, jak i jednej stopy. Jest to równie¿ iloæ leku, która
u ma³ego dziecka powinna wystarczyæ na pokrycie zmian
w przypadku zajêcia ca³ej twarzy i szyi [20]. Stosowanie
wilgotnych opatrunków zwiêksza skutecznoæ danego
leku, nie zaleca siê jednak stosowania opatrunków okluzyjnych.
Ogólnoustrojowe objawy uboczne przy miejscowym
stosowaniu preparatów sterydowych s¹ rzadkoci¹. Du¿ym problemem natomiast s¹ miejscowe dzia³ania uboczne zwi¹zane z hamowaniem syntezy kolagenu i aktywnoci fibroblastów spowodowanym antymitotycznym dzia³aniem GKS. Ryzyko ich wyst¹pienia zale¿y od si³y stosowanego preparatu, gruboci skóry i czasu stosowania leku.
Do najczêciej obserwowanych miejscowych objawów
ubocznych po stosowaniu mGKS nale¿¹ zaniki naskórka
i skóry w³aciwej, odbarwienia i przebarwienia skóry, poszerzenie naczyñ krwiononych, krwawienia z naczyñ
skórnych, powstawanie rozstêpów skóry, zapalenie mieszków w³osowych, wystêpowanie nadmiernego ow³osienia
oraz tr¹dzik posterydowy [21-25]. Z przewlek³ym stosowaniem mGKS zwi¹zane jest ryzyko do³¹czenia siê infekcji bakteryjnej, wirusowej czy grzybiczej oraz coraz
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Tabela 6. Si³a dzia³ania gliokortykosteroidów w podziale na grupy wg
Stoughtona (wybrane leki dostêpne w Polsce, bez preparatów z³o¿onych)
Grupa

Nazwa handlowa

Nazwa miêdzynarodowa

I

Dermovate  maæ, krem 1%
Diprolene  maæ 0,05%

II

Diprosone  maæ 0,05%

Propionian clobetazolu
Dwupropionian betametazonu
Dwupropionian betametazonu
Piroluzan metazonu
Propionian fluticazonu
Walerianian betametazonu
Aceponat matylprednizolonu
Acetonid triamcynolonu
Piroluzan metazonu
Acetonid fluocinolonu
Propionian fluticazonu
Malan hydrocortyzonu
Malan hydrocortyzonu
Acetonid fluocinolonu
Pivalat flumetazonu
Acetonid triamcynolonu
Malan hydrocortyzonu
Pivalat flumetazonu
Dexametazon
Prednizolon
Hydrocortyzon

III
IV
V

VI
VII

Elocom  maæ 0,1%
Cutivate  maæ 0,005%
Kuterid
Advantan  krem 0,1%
Polcortolon  maæ 0,1%
Elocom  krem, lotio 0,1%
Flucinar  maæ 0,025%
Cutivate  krem 0,05%
Laticort  maæ, krem 0,1%
Lociod
Flucinar  krem 0,025%
Lorinden  maæ 0,02%
Polcortolon  krem 0,1%
Laticort  lotio 0,1%
Lorinden  krem 0,02%
Dexapolcort  aerozol 0,01%
Mecortolon  krem 0,5%
Hydrocortyzon  krem 1%

czêciej opisywane wystêpowanie alergii kontaktowej na
GKS [26].
Inhibitory kalcyneuryny

Ubocznego dzia³ania, którego obawiamy siê przy stosowaniu mGKS, pozbawiona jest nowa grupa leków stosowanych w miejscowym leczeniu AZS, któr¹ stanowi¹
inhibitory kalcyneuryny (IK). Dzia³anie IK polega na ³¹czeniu siê z bia³kami cytozolowymi (cyklofilina w przypadku
CsA oraz makrofilina-12 w przypadku takrolimusu i pimekrolimusu). Kompleks taki blokuje kalcyneurynê  fosfatazê serynowo-treoninow¹. Podczas reakcji antygenprzeciwcia³o dochodzi do wzrostu stê¿enia wolnego wapnia w komórce, który po zwi¹zaniu z kalmodulin¹ aktywuje kalcyneurynê. Prowadzi to do defosforylacji cytoplazmatycznej podjednostki bia³ka regulatorowego NFATc
i jego przemieszczenie siê do j¹dra komórkowego, gdzie
dochodzi do po³¹czenia siê z jednostk¹ j¹drow¹ NFATn.
Tak powsta³y kompleks prowadzi do ekspresji genów dla
cytokin prozapalnych: IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IFNg, TNFα,
GM-CSF. Kompleks lek-immunofilina blokuje kalcyneurynê i zapobiega defosforylacji NFATc, co uniemo¿liwia
jego przenikniêcie do j¹dra komórkowego. W zwi¹zku
z tym nie dochodzi do transkrypcji mRNA dla wymienionych wy¿ej cytokin prozapalnych zarówno w zakresie Th1,
jak i Th2. Inhibitory kalcyneuryny powoduj¹ równie¿ blokadê degranulacji mastocytów oraz ograniczaj¹ ekspresjê genów zaanga¿owanych w produkcjê leukotrienów.
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Jako pierwszy do lecznictwa zosta³ wprowadzony takrolimus. Jest to makrolid, wytwarzany przez grzyb Streptomyces tsucabaenis. Wskazaniami do leczenia takrolimusem jest AZS o rednim i ciê¿kim nasileniu zmian skórnych. Dostêpny jest on w dwóch stê¿eniach: 0,1%  zalecany do stosowania u osób doros³ych i 0,03%  zalecany do stosowania u dzieci.
Jako drugi do lecznictwa wprowadzony zosta³ pimekrolimus. Jest to Macrolactam ascomycyny powstaj¹cy
w wyniku fermentacji produktów Streptomyces hygroscopicus, posiadaj¹cy w³aciwoci immunosupresyjne.
Pimekrolimus dostêpny jest w postaci 1% kremu. Zalecany jest do stosowania w przypadku AZS o ³agodnym
i rednim stopniu nasilenia zmian oraz do w³¹czania w przypadku pojawiania siê pierwszych objawów zaostrzenia.
W prowadzonych badaniach wykazano, ¿e w³¹czanie pimekrolimusu w przypadku wyst¹pienia pierwszych objawów zaostrzenia powoduje zahamowanie jego rozwoju.
Przeprowadzone dotychczas badania wykazuj¹, ¿e stosowanie tych leków w d³ugotrwa³ym leczeniu jest bezpieczne, aczkolwiek miejscowa immunosupresja budzi
obawy potencjalnie zwiêkszonego ryzyka zachorowania
na raka skóry i potencjalnego odleg³ego ryzyka zachorowania na ch³oniaka. Dlatego zaleca siê, aby nie stosowaæ
tych leków w okresach planowanej intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV oraz w trakcie fototerapii.
[27-31]. Innym przeciwwskazaniem do stosowania mIK
s¹ objawy wirusowej infekcji skóry u chorego.
Inne leki stosowane miejscowo

Bardzo wa¿nym elementem w leczeniu atopowego
zapalenia skóry jest wczesne rozpoznawanie i leczenie
wtórnych infekcji bakteryjnych. Do najczêstszych patogenów nale¿¹ Staphylococcus aureus i Streptococcus
b-haemoloticus, których toksyny dodatkowo stanowi¹
supraantygeny pobudzaj¹ce limfocyty T z pominiêciem
komórek prezentuj¹cych antygen. Przyleganie Staphylococcus aureus do skóry suchej chorych na AZS jest
ok. 20 razy wiêksze ni¿ do skóry prawid³owej. Przy niewielkiej miejscowej infekcji wystarczaj¹ce jest stosowanie miejscowych preparatów odka¿aj¹cych, ale przy zmianach rozleg³ych konieczne jest w³¹czenie antybiotykoterapii ogólnej.
Supraantygeny mog¹ równie¿ indukowaæ niewra¿liwoæ na preparaty sterydowe, co klinicznie obserwowane jest jako bardzo szybkie ustêpowanie objawów po w³¹czeniu do leczenia antybiotyku.
Leczenie ogólne
Leki przeciwhistaminowe

Jednym z podstawowych objawów atopowego zapalenia skóry jest przewlek³y i uporczywy wi¹d skóry. Za
jego powstawanie mog¹ odpowiadaæ mediatory takie, jak:
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histamina, tryptaza, chymaza, neuropeptydy, peptydy
opiatowe, serotonina, PAF, prostaglandyny i inne. Tak samo
jak patomechanizm atopowego zapalenia skóry, patomechanizm powstawania wi¹du w przebiegu tej choroby pozostaje nadal niejasny. Histamina jest tutaj jednym z wielu
mediatorów i leki przeciwhistaminowe nie s¹podstawowym
wskazaniem. Jednak¿e wielu autorów uwa¿a, ¿e ich stosowanie, zw³aszcza leków przeciwhistaminowych I generacji, przynosi znaczne korzyci. Stosowanie leków przeciwhistaminowych II generacji dziêki ich postulowanemu
dzia³aniu przeciwzapalnemu równie¿ znajduje uzasadnienie, zw³aszcza w profilaktyce rozwoju chorób alergicznych dróg oddechowych [32]. Leki przeciwhistaminowe
podawane miejscowo nie znalaz³y zastosowania w atopowym zapaleniu skóry, gdy¿ powodowa³y one podra¿nienie skóry [33].
Glikokortykosteroidy

Bardzo dobre efekty w leczeniu atopowego zapalenia
skóry uzyskuje siê, stosuj¹c doustne preparaty sterydów.
Leczenie to jest jednak ograniczone przez efekty uboczne dzia³ania tych leków i mo¿na je stosowaæ tylko w postaci krótkich wstawek.
Leczenie immunosupresyjne

U pacjentów z nasilonymi, ciê¿kimi do opanowania
zmianami dobre efekty przynosi stosowanie innego leku
immunosupresyjnego  cyklosporyny A. Lek ten stosowany w dawce 5 mg/kg/dobê zmniejsza nasilenie, rozleg³oæ zmian oraz wi¹d i zaburzenia snu. Cyklosporyna A
dzia³a stabilizuj¹co na mastocyty oraz blokuje prezentacjê
antygenów przez komórki Langerhansa limfocytom T i ich
aktywacjê. Zwraca siê jednak uwagê na to, ¿e jednorazowy cykl leczenia nie daje d³ugotrwa³ych remisji.
Leki antyleukotrienowe

W pimiennictwie pojawi³y siê równie¿ doniesienia
o skutecznym zastosowaniu leków antyleukotrienowych
w leczeniu atopowego zapalenia skóry zarówno u dzieci,
jak i u doros³ych. Rola leukotrienów w powstawaniu zmian
w atopowym zapaleniem skóry nie jest jeszcze do koñca
okrelona. Opieraj¹c siê na dowiadczeniach w stosowaniu leków antyleukotrienowych w innych chorobach
alergicznych, badacze wysunêli hipotez¹, ¿e leki te mog¹
mieæ równie¿ zastosowanie w leczeniu alergicznych zmian
skórnych. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas
badañ oraz opisów pojedynczych przypadków mo¿na
stwierdziæ, ¿e stosowanie leków antyleukotrienowych
³¹cznie z emolientami u chorych z AZS o ³agodnym i umiarkowanym przebiegu przynosi istotn¹ poprawê zmian skórnych, zmniejszenie reaktywnoci skóry na ekspozycj¹ alergenow¹, a czasami nawet ca³kowite ust¹pienie zmian skórnych. Jednak, aby ustaliæ dok³adne wskazania do w³¹czenia leków antyleukotrienowych u chorych na AZS,
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konieczne jest przeprowadzenie wiêkszej liczby kontrolowanych badañ klinicznych w du¿ych grupach chorych.
Obecnie AZS nie jest wskazaniem do ich stosowania
[34-37].
Suplementacja kwasu γ-linolenowego

W leczeniu atopowego zapalenia skóry próbuje siê
równie¿ stosowaæ doustne preparaty wiesio³ka. Badania
przeprowadzone nad skutecznoci¹ tego preparatu nie
przynios³y jednoznacznej odpowiedzi co do jego skutecznoci. Czêæ badaczy nie uzyska³a ¿adnej poprawy, w innych grupach obserwowano korzystny efekt leczniczy.
Preparaty wiesio³ka wydaj¹ siê lekiem skuteczniejszym
u pacjentów ze rednim i ciê¿kim nasileniem zmian skórnych. Obecnie uwa¿a siê, ¿e mo¿na je podawaæ w dawce 160-320 mg/dobê u dzieci od 1-12 roku ¿ycia i w dawce 320-480 mg/dobê u doros³ych przez okres 3 miesiêcy.
Je¿eli po tym okresie nie uzyska siê poprawy, preparat
ten nale¿y uznaæ za nieskuteczny.
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terapii jest ograniczone odleg³ymi dzia³aniami niepo¿¹danymi, do których nale¿¹ przedwczesne starzenie siê skóry i ryzyko rozwoju nowotworów skóry. Terapia z UVB,
która wydaje siê porównywalnie skuteczna jak UVA, jest
bezpieczniejsza i ma dodatkow¹ zaletê w postaci zmniejszania iloci Staphylococcus Aureus bytuj¹cego na skórze [25,38,39].
Rokowanie

Istotnym elementem postêpowania z chorym na atopowe zapalenie skóry (AZS) jest ustalenie rokowania
dotycz¹cego zarówno d³ugoci trwania choroby, jak i ryzyka do³¹czenia innych chorób alergicznych. Dotychczas
czyniono to na podstawie wystêpowania u chorego objawów mniejszych AZS. Do najwa¿niejszych objawów
mniejszych, które posiadaj¹ wartoæ rokownicz¹, nale¿¹:
wczesny wiek wyst¹pienia zmian, wystêpowanie defektu
ektodermalnego, dodatni wywiad rodzinny w kierunku
atopii, wspó³istnienie innych chorób alergicznych u chorego i p³eæ ¿eñska. Rokowanie jest wprost proporcjonalInne metody leczenia
ne do iloci objawów, im wiêcej objawów mniejszych
Fototerapia i fotochemioterapia
wystêpuje i chorego, tym bardziej niekorzystne jest rokoU wiêkszoci pacjentów z atopowym zapaleniem skó- wanie. Ostatnio stwierdzono, ¿e wa¿nym czynnikiem rory obserwuje siê zmniejszenie nasilenia zmian skórnych kowniczym u chorych z ciê¿szym przebiegiem AZS jest
w okresie letnim. U pod³o¿a tego zjawiska le¿y immuno- wspó³istnienie uczulenia na alergeny roztoczy kurzu dosupresyjne dzia³anie promieniowania s³onecznego na uk³ad mowego oraz du¿a ekspozycja na te alergeny w rodowiimmunologiczny skóry. Obserwacjê tê wykorzystano w le- sku domowym. U chorych tych wiêksze jest ryzyko d³u¿czeniu chorych na atopowe zapalenie skóry. Obecne szego utrzymywania siê zmian skórnych, a tak¿e istnieje
mo¿liwoci stosowania wiat³olecznictwa obejmuj¹ u nich zwiêkszone ryzyko rozwoju alergicznych chorób
PUVA-terapiê, PUVA-bath, PUVA-topical, UVA-1, uk³adu oddechowego [9].
UVB-broad, SUP, UVB-narrow band. Stosowanie foto-
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***
Pytania:
1. Które z poni¿szych stwierdzeñ dotycz¹cych atopowego
zapalenia skóry jest prawdziwe?
a. Pierwsze objawy choroby w 90% przypadków pojawiaj¹ siê przed ukoñczeniem 1 roku ¿ycia.
b. U oko³o 40% dzieci z atopowym zapaleniem skóry
w wieku póniejszym dochodzi do rozwoju astmy
oskrzelowej.
c. Pierwsze objawy choroby w 90% przypadków pojawiaj¹ siê po ukoñczeniu 5 roku ¿ycia.
d. Czynniki genetyczne nie maj¹ znaczenia w etiopatogenezie atopowego zapalenia skóry.
e. We wszystkich opisywanych przypadkach atopowego zapalenia skóry pierwsze objawy choroby pojawi³y
siê przed ukoñczeniem 5 roku ¿ycia.
2. Wszystkie poni¿ej przedstawione objawy nale¿¹ do objawów
mniejszych wg Hanifina i Rajki za wyj¹tkiem:
a. rybiej ³uski,
b. suchoci skóry,
c. charakterystycznej morfologii zmian,
d. nieswoistego wyprysku r¹k i/lub stóp,
e. wyprysku sutków.
3. Aby postawiæ rozpoznanie atopowego zapalenia skóry,
nale¿y u chorego stwierdziæ wystêpowanie:
a. wszystkich 4 objawów g³ównych wg Hanifina i Rajki,
b. przynajmniej 3 z 4 g³ównych objawów wg Hanifina
i Rajki,
c. przynajmniej 3 z 4 g³ównych objawów wg Hanifina
i Rajki oraz wystêpowania co najmniej 3 z licznych objawów mniejszych,
d. przynajmniej 2 z 4 g³ównych objawów wg Hanifina
i Rajki oraz wystêpowania co najmniej 4 z licznych objawów mniejszych,
e. przynajmniej 2 z 4 g³ównych objawów wg Hanifina
i Rajki oraz wystêpowania co najmniej po³owy z licznych objawów mniejszych.
4. Nastêpuj¹ca lokalizacja zmian wypryskowych: twarz,
grzbiety d³oni, rozlane ogniska na tu³owiu jest charakterystyczna dla:
a. wyprysku atopowego okresu niemowlêcego,
b. wyprysku atopowego pónego dzieciñstwa,
c. wyprysku atopowego okresu m³odzieñczego i osób
doros³ych,
d. wszystkich powy¿szych,
e. ¿adnego z powy¿szych.
5. Dzia³ania profilaktyczne zalecane u osób z grupy ryzyka
rozwoju chorób alergicznych to wszystkie poni¿sze za
wyj¹tkiem:
a. przed³u¿one karmieniu naturalnym,
b. eliminowanie z diety silnych alergenów pokarmowych,
a zw³aszcza mleka krowiego i bia³ka jaj (dotyczy to nie
tylko dzieci, ale tak¿e matki karmi¹cej),
c. eliminowanie ze rodowiska domowego alergenów roztoczy i naskórka zwierz¹t,

6.

7.

8.

9.

10.

d. stosowanie w pomieszczeniach, gdzie przebywa dziecko, nawil¿aczy powietrza,
e. eliminowanie ze rodowiska domowego dymu tytoniowego.
W³aciwa pielêgnacja skóry jest podstaw¹ leczenia atopowego zapalenia skóry, dlatego nale¿y pamiêtaæ, ¿e:
a. im d³u¿ej trwa k¹piel tym bardziej nawodniona jest skóra chorego,
b. rodki do pielêgnacji skóry powinny mi³o pachnieæ,
tak aby chory chêtnie po nie siêga³,
c. efekt dzia³ania emolientów utrzymuje siê do oko³o 4-6
godzin, dlatego zabiegi pielêgnacyjne nale¿y wykonywaæ czêsto,
d. najlepsze efekt uzyskuje siê po zastosowaniu preparatów o pod³o¿ach t³ustych,
e. po uzyskaniu poprawy preparaty do pielêgnacji skóry
mo¿na odstawiæ.
Zalecaj¹c miejscowy preparat sterydowy, nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce dane, za wyj¹tkiem:
a. wieku chorego,
b. lokalizacji zmian skórnych,
c. rodzaju stosowanych emolientów,
d. si³y dzia³ania preparatu,
e. postaci preparatu
Przewlek³e stosowanie miejscowych preparatów sterydowych zwi¹zane jest z ryzykiem wyst¹pienia:
a. zapalenia mieszków w³osowych,
b. opornoci na stosowany lek,
c. poszerzenia naczyñ krwiononych,
d. wszystkich powy¿ej wymienionych objawów,
e. prawdziwe s¹ odpowiedzi a i c.
Zgodnie z podzia³em na grupy wg Stoughtona, które
z poni¿szych zestawieñ jest u³o¿one prawid³owo zgodnie
z wzrastaj¹c¹ si³¹ dzia³ania leku?
a. Hydrocortyzon  krem 1%, Laticort  lotio 0,1%, Laticort  maæ, krem 0,1%.
b. Hydrocortyzon  krem 1%, Elocom  krem, lotio 0,1%,
Laticort  maæ, krem 0,1%.
c. Laticort  maæ, krem 0,1%, Elocom  maæ 0,1%, Flucinar  maæ 0,025%.
d. Elocom  krem, lotio 0,1%, Elocom  maæ 0,1%, Laticort  maæ, krem 0,1%.
e. Laticort  lotio 0,1%, Hydrocortyzon  krem 1%, Laticort  maæ, krem 0,1%.
Do najwa¿niejszych objawów mniejszych, które posiadaj¹
wartoæ rokownicz¹ nie nale¿y:
a. wczesny wiek wyst¹pienia zmian,
b. wystêpowanie defektu ektodermalnego,
c. dodatni wywiad rodzinny w kierunku atopii,
d. wspó³istnienie innych chorób alergicznych u chorego
e. p³eæ mêska.

