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Dziewczynka obecnie 12 letnia trafiła do mojej praktyki w 5 roku życia 16 maja 2011  

z powodu nawrotowych infekcji GDO i DDO  od 3 r.ż. leczonych antybiotykami. 

Problemy zdrowotne pojawiły się typowo z chwilą pójścia dziecka do przedszkola.  

Dziecko przebyło: 

 4 x zapalenie płuc;  

 9 x zapalenie oskrzeli;  

 kilkanaście epizodów infekcji nosa i gardła, w tym  

 4 x zapalenia uszu. 

W 21 przypadkach epizodów infekcyjnych leczona była antybiotykami. 

Ostatnie 10 kursów antybiotykoterapii miało miejsce 11 miesięcy przed wizytą 

w mojej praktyce.   
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 W Poradni Immunologicznej w Instytucie Matki i Dziecka wykluczono 

ciężkie wrodzone zespoły niedoborów odporności oraz mukowiscydozę. 

Na podstawie testu transformacji blastycznej  stwierdzono alergię na mleko krowie, 

w testach sIgE niewielkie uczulenie na roztocze kurzu domowego D. farinae                    

klasa 1, (D. peronyssinus klasa 0), oraz uczulenie w zakresie pyłków  traw klasa 3.  

 Rozpoznano alergiczny nieżyt nosa (ANN), astmę oskrzelową                                                           

i wdrożono leczenie w zależności od stopnia kontroli choroby.  

 Dodatkowo  wykryto refluks żołądkowo – przełykowy włączając inhibitory 

pompy protonowej.  

 Profilaktycznie dziecko zostało przeleczone przeciwko pasożytom przewodu 

pokarmowego.  
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 Mimo wdrożenia leczenia p/alergicznego, p/refluksowego, immunomodulującego 

szczepionkami przeciwbakteryjnymi (Ismigen) nadal zapadała na infekcje układu 

oddechowego, które kończyły się kolejnymi kursami antybiotyków.  

 Po konsultacji laryngologicznej w kwietniu 2010 dziewczynka poddana 

została zabiegowi usunięcia 3 migdała i podcięcia migdałków bocznych.                                                          

Zabieg adenotomii nie wpłynął jednak na zmniejszenie epizodów zakażeń 

dróg oddechowych oraz nie przekładał się na radzenie sobie w trakcie 

infekcji bez antybiotyków. 

  

 W dniu wizyty matka zgłaszała obecność u dziecka (od 2 tygodni) kaszlu w 

ciągu dnia i nad ranem. Dziecko skarżyło się na ból brzucha. Od kilku dni miało 

rozluźnione stolce.   
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Dziewczynka leczona była od przeszło 2 tygodni Pulmicortem z Berodualem podawanych            

w nebulizacji. Ponadto od roku była na Singularze i okresowo na różnych lekach p-

histaminowych (Zyrtec, Claritine, Aerius), od 2 lat  otrzymywała sterydy do nosa z krótkimi 

przerwami  z uwagi na krwawienia, które były coraz częstsze, okresowo otrzymywała 

Cyclonaminę, Calcium, Rutinoscorbin. 



Stwierdzono cechy otyłości, znaczne zmniejszenie drożności nosa spowodowaną blokadą  

alergiczno - infekcyjną, obustronne wysiękowe zapalenie uszu, zaczerwienione gardło z 

pojedynczymi aftami na śluzówkach jamy ustnej, powiększone węzły chłonne szyjne; nad 

polami płucnymi miernie nasilone objawy obturacji, pojedyncze rzężenia i trzeszczenia u 

podstawy płuca prawego. Infekcja miała charakter bezgorączkowy. W badaniu palpacyjnym 

jamy brzusznej stwierdzono  niewielką tkliwość w okolicy pępka, bez objawów otrzewnowych, 

osłuchowo żywą perystaltykę jelit,  pozostałe narządy bez istotnych odchyleń.  
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Na podstawie badania fizykalnego rozpoznano: 

1. Astma oskrzelowa  

2. Alergiczny nieżyt nosa 

3. Wysiękowe zapalenie uszu 

4. Nawracające infekcje układu oddechowego 

5. Podejrzenie prostego niedoboru odporności 
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 Zastosowane leczenie wizyta 1.(maj 2011) 

Podejrzewając atypową infekcję (silny kaszel, przebieg bezgorączkowy, znikome 

zmiany osłuchowe w stosunku do silnego kaszlu), zlecono niestety kolejny 

antybiotyk na 6 dni, Sumamed  z uwagi na jego właściwości immunomodulacyjne.  

Kontynuowano dotychczasowe leczenie wdrożone w Instytucie Matki i Dziecka 

(Singulair, Aerius), zalecając modyfikację sterydoterapii  z chwilą ustąpienia kaszlu, 

najpóźniej po 1-2 tyg. z Pulmicortu w nebulizacji na wziewne miejscowe GKS 

(Flixotide 125 2x1 ) podawane przez tubę, odstawiono natomiast steryd donosowy   

z uwagi na krwawienia z nosa, zalecono doraźnie w razie potrzeby 2mimetyki 

szybko- i krótkodziałające. Z uwagi na afty zlecono nystatynę i pędzlowanie 

roztworem 1% gencjany.  

Zlecono bańki 3x  w odstępie co 1-2 dni, a następnie co 7 dni w ciągu 8 tygodni 

Zmodyfikowano dietę z ograniczeniem cukrów prostych, podano probiotyk 

Sanprobii 1x1 kaps przez 3 miesiące. Zlecono zwiększenie w diecie 

antyoksydantów (warzywa, owoce), zwiększenia w diecie naturalnych  prebiotyków 

(cykoria, banany, czosnek, karczochy). 
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Równocześnie zastosowano leczenie bioregulacyjne: 

 

Lymphomyosot Heel  3 x 10  kropli  przez  3 miesiące 

Engystol 3 x 1 tabl. przez 2 miesiące, następnie 2 x 1 tabl. 

przez 2 miesiące  

Hepeel 2 x 1 tabl. przez 2 miesiące  

Euphorbium S aerozol do nosa 2 – 6 x dziennie przez 

miesiąc, a następnie w razie potrzeby  
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Wizyta 2 w odstępie 3 miesięcy (sierpień 2011) 

 Od czasu ostatniej wizyty dziecko miało 3 drobne infekcje kataralne, 2 epizody krwawienia 

z nosa, kilka razy doraźnie brała Ventolin, ogólne  samopoczucie dobre, w badaniu 

przedmiotowym poza zmniejszeniem drożności nosa, lekko zaostrzonym szmerem 

pęcherzykowym bez istotnych odchyleń, zmniejszyły się bóle brzucha. 

 Z uwagi na blokadę nosa utrzymano Aerius, nie zdecydowano się na sterydy donosowe, 

zredukowano dawkę wziewnych GKS o połowę (Flixotide 50 2 x 1 wziew), utrzymano 

Singulair, zalecono w razie wystąpienia zaostrzenia astmy włączenie Theospirexu 0.15 2x1 

na 10 dni (celem zniesienia tachyfilaksji na sterydy).  

 Z leków bioregulacyjnych: 

 Lymphomyosot 1 x 10 kropli na  4 tygodnie 

 Echinacea comp. (Niemcy) 1 x 1 amp. i.m. co 3-5-7-7-7 dni domięśniowo 

 Galium –Heel (Niemcy) 2 x 8 kropli do wizyty kolejnej 3 miesiące 

 Kontynuacja w razie kataru Euphorbium  S aerozol 1- 6 x 1-2 wziewy 
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 Wizyta 3 w odstępie 2 miesięcy (październik 2011) 

3 tygodnie od ostatniej wizyty 1x zaostrzenie astmy, poza planowym leczeniem 

dodatkowo (Theospirex 7 dni, Ventolin kilka dni), od tygodnia ból brzucha, katar , 

kaszel sporadycznie tuż po zaśnięciu. Utrzymano leczenie p-alergiczne jak 

dotychczas.   

Odstawiono włączony wcześniej Helicid, który brała od ponad roku, zlecono 

natomiast picie siemienia lnianego do czasu następnej wizyty. 

  Leczenie bioregulacyjne: 

 Traumeel  S 3 x 1 tabl. przez 3 miesiące 

 Mucosa comp. 2 x 1 tabl. 1 miesiąc, następnie 2 x w tygodniu do 3 miesięcy 

 Engystol 1 x 1 tabl. przez 2 miesiące, w trakcie infekcji g.d.o  5-3 x1 kilka dni  
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 Wizyta 4 w odstępie  3 miesięcy (styczeń 2012) 

     Temperatura 38,6 C,  ból gardła, niewielkie krwawienie z nosa. Pokasłuje, ale bez 
duszności i kaszlu nocnego, badaniem przedmiotowym zaczerwienione gardło, naloty               
na języku, pojedyncze afty na śluzówkach jamy ustnej. Nad polami płucnymi szmer 
pęcherzykowy. Mimo infekcji GDO nie było zaostrzenia objawów astmy. Odstawiono 
miejscowe GKS, leki p-histaminowe, utrzymano Singulair, ustalono plan w razie 
zaostrzenia w oparciu o nebulizacje z Pulmicortu i podanie 2mimetyków. 

  Leczenie bioregulacyjne: 

 Euphorbium S aerozol  3-6 x dziennie 2-4 tygodni 

 Dodatkowo Notakhel 2x6 kropli do 10 dni doustnie i Notakhel 2x4 krople plus 
2.5 ml 0.9% NaCl do nebulizacji przez 4 dni 

 Sinupret 2x2 przez 2 tygodni 

 Olejek z oregano (karwakrol)  2x1 kropla przez 2 miesiące 

  Syrop z cebuli/na miodzie  w razie nasilenia kataru przez 5-14 dni 
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 Wizyta 5 po kolejnych 3 miesiącach (kwiecień 2012) 

Dziewczynka poradziła sobie z ostatnią infekcją bez antybiotyku i nie było zaostrzeń 

astmy. Pogodna, nie skarży się na bóle brzucha. Zaczęła chodzić na dodatkowe 

zajęcia 2x w tygodniu (taniec). Badaniem przedmiotowym poza umiarkowaną 

blokadą nosa bez istotnych odchyleń. Radzi sobie bez leków wziewnych  i 

przeciwhistaminowych. Nie przybrała na wadze od ostatniej wizyty.  

Z leków przeciwalergicznych tylko Singulair, który zalecono podawać planowo                                      

do listopada (profilaktyka epidemii wrześniowej astmy).  

Zlecono planowo w okresie pylenia traw od 26 maja do połowy lipca Zyrtec 1x15 

kropli, doraźnie Ventolin i w razie zaostrzenia astmy nebulizacje z Pulmicortu plus 

2mimetyki. 
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Do 12 grudnia tylko 2 incydenty zaostrzeń astmy, wymagające doraźnie 

2mimetyków i nebulizacji ze sterydami - kilkudniowe.  

Kolejne wizyty odbywają się w odstępach co 3 miesiące i  nieco częstsze 

konsultacje telefoniczne w razie drobnych infekcji dróg oddechowych.   

Pacjentka w kolejnych latach obserwacji  planowo w okresie od końca sierpnia do 

końca listopada ma zalecany Engystol 1x1 tabl., Singulair i w razie potrzeby leki p-

histaminowe, głównie w okresie pylenia traw. Poza Sumamedem przy pierwszej 

wizycie tylko 1x była potrzeba włączenia antybiotyku - listopad  2014 z powodu 

zapalenia ucha (Klacid 10 dni). Pozostałe drobne epizody infekcyjne z 

powodzeniem poddawały się leczeniem: Engystol, Euphorbium S, a przy nasilonej 

blokadzie nosa na 4-6  tygodni: Lymphomyosot i Mucosa comp.  W infekcjach z 

ropnym katarem 2x Echinacea comp. p.o. i kilka razy Notakhel. Nie wymagała 

przewlekłego  podawania miejscowych GKS od stycznia 2012, z wyjątkiem 

kilkudniowych wstawek z Pulmicortu. 
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W wykonanych okresowo badaniach parametry biochemiczne (morfologia, próby 

wątrobowe, mocznik, kreatynina, ASO) w normie.  

Stwierdzono natomiast graniczne wartości immunoglobuliny IgG.  

Kolejne wizyty odbywały się co 4-6 miesięcy i praktycznie do połowy 

listopada astma była w dobrej kontroli, sporadycznie przy pojedynczych 

epizodach infekcyjnych otrzymywała  

Ventolin/Berodual, a w okresie od września do końca listopada otrzymywała 

regularnie Singulair. Nie było potrzeby stosowania GKS. 
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 ENGYSTOL    tabletki             

 TRAUMEEL S  tabletki 

 GRIPP – HEEL  tabletki 

3 x 1 tabletka do ssania 

od 5 do 7 dni 
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Od połowy listopada 2018 roku nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu 

zdrowia  

14.11.2018  

zgłosiła się z powodu przewlekłego kataru, chrząkania, okresowych stanów 

podgorączkowych, epizodów krwawień z nosa. Jednocześnie pojawiły się 

problemy emocjonalne, dziewczynka ponownie przybrała wagowo, dzieci ją 

„odrzuciły” i dokuczały z powodu otyłości.  

Zastosowano leczenie objawowe Sinupretem/Imupretem, lekami 

p/histaminowymi uzyskując poprawę dolegliwości, jednak przy stale 

utrzymującej się blokadzie nosa.  
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14.12.2018  

wystąpiła duszność, bardzo silny męczący kaszel, temperatura nie 

przekraczała 38C, osłuchowo nad polami płucnymi bez istotnych 

odchyleń, badaniem opukowym nieznaczne przytłumienie po stronie 

prawej, co przy nasilonym kaszlu niewspółmiernym do zmian osłuchowych, 

sugerowało klinicznie tzw. infekcję atypową.                                                                                 

Wymagała zintensyfikowanego leczenia p - zapalnego sterydami i 

bronchodilatacyjnego.  

Podano Rovamycynę 2x1.500.000 j.m. na 8 dni 

Wykonane badania 28.12.2018 wykazały niski poziom witaminy D             

25 (OH) D3 -14 ng/ml !!!, morfologia bez istotnych odchyleń, wykluczono 

zakażenie M. pneumoniae. 
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 Neurexan 2 x 1 tabl. przez 3 miesiące  

 Engystol 3 x 1 tabl. miesiąc,  

 Lymphomyosot Heel 2 x 15 kropli 6 tygodni 

 Mucosa comp. 2 x 1 tabl. miesiąc, potem 2 x w tygodniu (4 tabl. na 

tydzień)            do 3 miesięcy 

 W razie infekcji: Koktail Grypowy 3 x 1 tabl. kilka dni 

 Tartephedreel  przy suchym kaszlu 3 x 10 -15 kropli  

Leczenie klasyczne 

 Flixotide 100 dysk 2 x 1do kontroli za 3 miesiące 

 Ventolin aerozol w razie zaostrzenia kaszlu 1- 3 x dziennie 1 - 2 wziewy  

 

 



• Gripp Heel + Engystol + Angin Heel  

• Małe dzieci Viburcol/Engystol –  
synergizm   
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 U 5 letniej obecnie pacjentki pierwsze zmiany skórne wystąpiły w wieku                          

4 tygodni. Lekarz pediatra postawił rozpoznanie AZS i skierował do alergologa. 

Od 26.02.2013 – do 08.2017 

 Podczas I wizyty w poradni stwierdzono zmiany o charakterze zarówno 

łojotokowym jak i charakterystyczne dla AZS. Zmiany rozległe, miały charakter 

erytrodermiczny, z licznymi nadżerkami i ogniskami sączenia. 

 Zastosowano wówczas u matki dietę eliminacyjną, następnie u dziecka, z 

wykluczeniem najczęściej uczulających alergenów mleka, jaj, pszenicy, soi, 

cytrusów, czekolady, orzechów. Dziecko  otrzymywało od 6 miesiąca życia do 2 

lat mieszankę Nutramigen i Ketotifen.  Stopniowo rozszerzano dietę.                                    

Obecnie dziewczynka  dobrze toleruje pszenicę, niewielkie ilości przetworów 

mleka, natomiast zmiany ewidentnie zaostrzają się po białku jaja kurzego i 

czekoladzie.  
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 Po zastosowanym leczeniu obserwowano znaczne zmniejszenie objawów, 

praktycznie poza suchą skórą i okresowo niewielkimi zmianami w okolicy 

zgięć łokciowych i kolanowych dziecko miało skórę tzw. „wyprowadzoną”.                                              

 W leczeniu zewnętrznym stosowano maści w oparciu o stare sprawdzone 

receptury apteczne, ponieważ emolienty komercyjne wg rodziców – 

powodowały zaczerwienienie, nasilały świąd i drapanie.                                                                       

Interwencyjnie maści recepturowe z prednisolonem/hydrokortizonem + 

preparatami p/mikrobowymi.  

 Wywiad rodzinny w kierunku alergii był negatywny.  

 W trakcie leczenia Ketotifenem podawano okresowo 6 tygodni 2 x w roku 

Hepeel oraz Lymphomyosot - Heel 3 x 1/2 tabletki. 
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 Oliwia w 4 roku życia od września poszła do przedszkola.                                          

Rodzice zgłosili się ponownie 4 listopada z powodu znacznego pogorszenia 

skóry (zmiany ograniczone do grzbietowej i wewnętrznej części dłoni oraz 

nadgarstków). Zmiany o charakterze rumieniowym, nadżerki, przeczosy oraz 

bardzo nasilony świąd. Pozostałe partie skóry poza suchością były wolne od 

objawów chorobowych. Dziecko bardzo niechętnie poddaje się zabiegom 

pielęgnacyjnym z uwagi na dyskomfort w trakcie aplikacji emolientów.  

 Obraz zmian skórnych przemawia za AZS o niewielkim nasileniu (sucha skóra), 

oraz typowym wypryskiem kontaktowym, prawdopodobnie reakcja na detergeny, 

o czym świadczy usytuowanie zmian oraz wywiad wskazujący na bardzo częste 

mycie rączek. Na podstawie wywiadu ustalono, że zarówno w domu jak i 

przedszkolu stosowane są mydła w płynie.  

 Podejrzewając wyprysk kontaktowy na mydło w płynie, zalecono zmianę środków 

czyszczących i pielęgnacyjnych. 

 

 



• Metale 

• Substancje zapachowe 

• Konserwanty 

• Alkohole wełny 

• Neomycyna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bartoszak  L., Postępy  Dermatologii i Alergologii, 2007 
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 Maści na podłożu cholesterolu i lekobazy 

 Opatrunki mokre/suche kilka dni,                                                                                                  

na emolient apteczny i Dexapolcort N 

 Fucibet lipid krem z Diprobazą w stosunku 1 : 1 na  7 dni,                                                                                  

potem z chwilą poprawy pasta recepturowa                                                                      

z Traumeelem S na Diprobazie do wizyty kontrolnej za 4 tyg. 

 Clemastin 2 x dziennie 4 ml przez 5 dni, następnie na noc do 2 tygodni 

 Hepeel 2 x 1/2 tabletki 

 Traumeel S 2x1/2 tabletki przez miesiąc, następnie  

 Lymphomyosot Heel 2x1 tabletka przez 2 miesiące 

 

 



 

Jednym z czynników zwiększających ryzyko alergii 
kontaktowej  u dzieci chorych na AZS mogą być  

substancje chemiczne 

stosowanych                      
od wczesnego dzieciństwa  

                                           Nardelli A, Contact Dermatitis , 2009 

                                                      

  

 
http://truonglamkyvy.en.ec21.com/ 



Rp. 

Traumeel 50.0 

Urea purae 1.0 – 5.0 

Opcjonalnie Zinci oxydati 5-10.0  

Lekobaze/Diprobaze/Dermaveel ad 100.0 

M. f. ung. 

D.S.  Smarować 2 razy dziennie na skórę 
chorą 
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 Pierwsza wizyta  - Luty 2014 

Zaostrzenie zmian skórnych z uporczywym świądem 

 Historia choroby 

Objawy wyprysku atopowego pojawiły się w 3. m.ż., poprzedzone były zmianami o 

charakterze łojotokowym. Do 2. r. ż. przebieg choroby był ciężki (ogniska zapalne 

miały typowe umiejscowienie na twarzy, nadgarstkach, z tendencją do sączenia i 

nadkażeń, okresowo obejmowały większe powierzchnie ciała, wykwitom 

towarzyszył wybitny świąd, wielokrotnie wybudzający dziecko w nocy).                                  

Po skończeniu 3 r.ż. nastąpiła remisja objawów chorobowych i poza pielęgnacją 

skóry – do chwili wystąpienia opisywanego zaostrzenia – pacjentka nie wymagała 

leczenia. W 5 r.ż. rozpoznano u chorej astmę oskrzelową, otrzymywała 

okresowo leczenie sterydami wziewnymi oraz lekami antyleukotrienowymi. Rok 

później pojawiły się objawy sezonowego ANN. Symptomy alergii wziewnej uległy 

zaostrzeniu w okresie dojrzewania. Między 12 a 13 r.ż. zastosowano terapię 

wziewnymi GKS w połączeniu z -mimetykami długodziałającymi. 
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Ponowne zaostrzenia astmy były epizodyczne i związane z okresem pylenia 

drzew, w mniejszym stopniu traw. Wykonane 6 lat temu testy skórne ujawniły 

nadwrażliwość na: olchę ++, brzozę +++, leszczynę ++, bylicę +, trawy ++, 

alternaria ++, roztocza ++. Pacjentka w następnych latach nie wymagała na stałe 

podawania leków kontrolujących zapalenie alergiczne oraz bronchodylatacyjnych. 

Objawy sezonowego ANN miały charakter łagodny i okresowo otrzymywała leki 

przeciwhistaminowe i Euphorbium S aerozol. 

 Wywiad rodzinny 

Na podstawie wywiadu rodzinnego ustalono występowanie wyprysku atopowego 

u ojca oraz u matki, dodatkowo u matki objawy ANN w okresie od maja do 

pierwszej połowy lipca. 
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Pacjentka od pół roku leczona doustnymi lekami przeciwhistaminowymi oraz 

mGKS o średniej sile działania bez wyraźnej poprawy. Skarżyła się na złe 

znoszenie zalecanych wcześniej komercyjnych emolientów (pieczenie, nasilenie 

zmian rumieniowych i świądu).  

 Badanie przedmiotowe 

Stwierdzono bardzo suchą skórę, charakterystyczne wielopostaciowe wykwity na 

podłożu rumieniowym zlokalizowane na twarzy, szyi, dekolcie, karku, w zgięciach 

stawowych łokciowych i kolanowych oraz w okolicy nadgarstków, grzbietów rąk, z 

ogniskami lichenifikacji. Na szyi, kończynach górnych i dolnych były obecne 

przeczosy i nadżerki w związku z ustawicznym drapaniem z powodu uporczywego 

świądu w dzień i w nocy. Dodatkowo obserwowano zmiany charakterystyczne dla 

łupieżu pstrego (ogniska przebarwień i odbarwień). 
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 Rozpoznano AZS o przebiegu umiarkowanie ciężkim 

Zmiany skórne obejmowały przeszło 60% powierzchni skóry. Oceniono w skali 

SCORAD > 40. Z powodu wyżej wymienionych objawów pacjentka była zmęczona i 

wyczerpana, miała trudności z koncentracją. Poza obecnością zmian skórnych w 

badaniu przedmiotowym nie wykryto żadnych istotnych nieprawidłowości.  

 Leczenie 

Na zmiany sączące zlecono okłady z 0,9% NaCl, na „wydrapania” i nadżerki 

1% gencjanę na wodzie + siarczan neomycyny z deksametazonem. Z chwilą 

poprawy, po kilku dniach, zastosowano na tułów i kończyny preparaty 

przeciwmikrobowe w postaci pasty ze sterydem słabej mocy, antybiotykami 

(gentamycyna i nystatyna) na podłożu oleum rapae, na twarz i szyję na kilka dni 

krem z gentamycyną i sterydem średniej mocy, następnie tylko steryd o słabej mocy 

w postaci emulsji do czasu poprawy, następnie co drugi-trzeci dzień do czasu 

kontroli.  
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Z uwagi na fatalną tolerancję przez chorą emolientów komercyjnych, zastosowano 

starą, sprawdzoną recepturę apteczną na bazie wody i cholesterolu do 

intensywnego nawilżania i natłuszczania całego ciała. Ze względu na występowanie 

zmian charakterystycznych dla łupieżu pstrego (ogniska przebarwień i odbarwień) i 

brak efektów terapeutycznych po wcześniejszym leczeniu w oparciu o sterydy 

średniej mocy wysunięto podejrzenia zakażenia grzybami z rodzaju Malassezia i 

zalecono leczenie ogólne ketokonazolem 1 x 1 tabletka przez 3 tygodnie. 

Osłonowo w stosunku do hepatocytów włączono Hepeel 3 x 1 tabletka przez 3 

tygodnie oraz dodatkowo cetyryzynę 1 x 1 tabletka jako prewencja i leczenie 

ANN związanego z okresem pylenia drzew. Celem opanowania dokuczliwego 

świądu skóry zalecono preparat przeciwhistaminowy I generacji (hydroksyzyna), 

jednak aby uniknąć interakcji lekowej, włączono go dopiero po skończeniu kuracji 

przeciwgrzybiczej. Leczenie ukierunkowane na redukcję stanów wzmożonej 

nerwowości prowadzono Nervoheelem w tabletkach. 
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 Wizyta kontrolna 

Stwierdzono zmniejszenie nasilenia zmian zapalnych i złagodzenie świądu, 

SCORAD < 25. Zmiany rumieniowe obejmowały 20% powierzchni ciała.                                      

W kolejnym etapie leczenia pacjentce zalecono na twarz, szyję, zgięcia łokciowe, 

podkolanowe i nadgarstki maść obojętną na bazie wody i cholesterolu oraz 

0,1% takrolimus 2 x dziennie przez 14 dni, następnie na noc przez 7 dni, 

potem 2 x w tygodniu w ramach terapii proaktywnej. Kontynuowano intensywne 

nawilżanie i natłuszczanie skóry jak dotychczas, wprowadzając dodatkowo na 

lepsze partie skóry maść z 3% mocznikiem. W przypadku pozostałych partii ciała 

kontynuowano leczenie jak na wizycie pierwszej. W razie wystąpienia pogorszenia 

zalecono między wizytami „ratunkowo” steryd o średniej mocy do czasu poprawy. 

Utrzymano leczenie cetyryzyną, ponadto włączono suplementację nienasyconymi 

kwasami tłuszczowymi preparatem z ogórecznika 2 x 1 tabletka na 3 miesiące. 
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 Badania laboratoryjne 

Zlecono IgE swoiste w odniesieniu do alergenów wziewnych i pokarmowych oraz 

morfologię, próby wątrobowe, poziom glikemii, żelazo, TSH, badanie ogólne moczu. 

Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki alergologicznej 09.05.2014 r. 

stwierdzono istotnie podwyższony poziom swoistych IgE w odniesieniu do brzozy, 

alergenu kota i psa, pozostałe badania w normie. 
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 Kolejna wizyta 05/12/2015 

Kolejne poważniejsze zaostrzenie przebiegu AZS wystąpiło w 12/2015 r. i 

wymagało ponownej intensyfikacji leczenia. Objęło okolice przedramion i podudzi, 

zgięć łokciowych, nadgarstków, z ogniskami nadkażeń w miejscach nasilonej 

lichenifikacji. Ponownie wystąpiły zmiany zapalne okolicy skóry na dekolcie, szyi i 

twarzy, ale nie w takim zakresie i nasileniu jak miało to miejsce na pierwszej 

wizycie. W punktacji SCORAD > 35. 
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Ostatnie zaostrzenie wyprysku atopowego  

ustąpiło po 2 tyg. Na kolejnych wizytach  

11.02.2016 r. i 03.03.2016 r. zmiany skórne,  

po intensywnym leczeniu Dermaveelem, 

utrzymywały się w remisji. Dermaveel  

pacjentka stosowała chętniej niż poprzednie  

preparaty, bardziej jej odpowiadał pod każdym 

użytkowym względem.  

Z uwagi na jego dodatkowe działanie 

przeciwzapalne do minimum                                  

ograniczone zostało leczenie  

w oparciu o GKS i IK. 
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37 U dzieci chorych na AZS od 6 m.ż. do 15 r.ż. 
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„Złotym standardem” w diagnostyce alergii 
kontaktowej są naskórkowe testy płatkowe (NTP) 

 

 

Chemotechnique Diagnostics 
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 Chłopczyk M. M. ur. 16.02.2016 

 Dziecko urodzone o czasie,10 pkt Apgar                                                                        

zgłosiło się do Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej na ul. 

Banacha w Warszawie z powodu nawracających zapaleń uszu 4x od 2 

r.ż. oraz przewlekle zatkanego nosa, 3x epizod obturacyjnego zapalenia 

oskrzeli,  8x różne antybiotyki. 

 3 miesiące wcześniej przed wizytą matka, po namowie mojej pacjentki i 

po aprobacie pediatry w rejonie,  włączyła Engystol 2x1 tabl. razem z 

Lymphomyosotem Heel 2x1 tabl.  

 W tym okresie odbyła się także konsultacja laryngologiczna - 

stwierdzono przerost  trzeciego migdała, zapalenie uszu, podejrzenie 

alergii. Włączono steryd donosowy na 6 tyg., który po 4 tyg. odstawiono 

z uwagi na krwawienie z nosa. 
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 Wykonane badanie - asIgE panel pokarmowy z dnia 04.01.2019  

dyskretnie zaznaczona alergia na orzech laskowy, poza tym  bez 

odchyleń.  W dniu wizyty 08.01.2019 na Banacha stwierdzono 

nosowanie przednio-tylne, umiarkowany obrzęk małżowin nosowych, 

zaostrzony znacznie szmer pęcherzykowy nad polami płucnymi.                   

Poza tym bez odchyleń. 

 Zlecono panel wziewny - testy skórne za 6 tygodni. Wdrożono Flixotide 

50 2x1 wziew na 3 miesiące i Ventolin doraźnie. 

 Engystol odstawiono po 3 miesiącach, zlecono kontynuację 

Lymphomyosotem przez kolejne 3 miesiące. Z uwagi na wielokrotne 

kursy antybiotyków dodatkowo włączono Hepeel 2x1/2 tabl. na miesiąc. 
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 Matka podaje, że w trakcie terapii Engystolem i 

Lymphomyosotem nie było epizodów usznych oraz 

wyraźnie zmniejszyło się chrapanie. 

 Wizyta kontrolna za 3 miesiące. Zaplanowano na niej 

włączenie detoksykacji nerek  Berberis Homaccord 

(krople) oraz włączenie preparatu Mucosa comp. (tabletki).                                                                                                               

Leczenie p/zapalne sterydem wziewnym, ewentualnie inne 

leki p/alergiczne w zależnosci od wyników badań, wywiadu i 

badania przedmiotowego. 

 Od 8 stycznia włączono Euphorbium S aerozol na 3 

miesiące. 
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 Wywiad noworodkowy nieobciążony, urodzony w sierpniu 

2016 r., z I ciąży, porodu naturalnego. Waga urodzeniowa 

wynosiła 3,250 kg. 10 punktów w skali Apgar.  

 

 Wywiad rodzinny alergiczny obciążony ze strony ojca, AZS 

w dzieciństwie, w szkole średniej pojawiły się objawy ANN 

nosa, uczulony na pyłki drzew i traw. 
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 Do 4 m.ż. u dziecka występowały bardzo nasilone kolki, 

częste ulewania pokarmu. Pierwsze zmiany skórne 

pojawiły się w wieku 2 miesięcy. Ocenione jako wyprysk 

łojotokowy. Po 3 m.ż. zmiany nasiliły się. Postawiono 

rozpoznanie wyprysku atopowego.  Zlecono intensywną 

terapię emolientową, na najbardziej nasilone zmiany maści             

z 1% hydrokortizonem na lekobazie, co przyniosło okresową 

poprawę. Zalecono utrzymanie karmienia piersią bez diety 

eliminacyjnej u matki. Z uwagi na stale pogarszający się stan 

skóry pediatra od 6 miesiąca życia zastosował karmienie 

mieszanką hydrolizatem kazeiny, ale bez wyraźnej poprawy 

przebiegu AZS, dlatego skierował dziecko na konsultację do 

alergologa rejonowego.  
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Alergolog rejonowy zlecił: 

  Zyrtec 2 x dz. po 6 kropli,  

 Encorton z uwagi na wybitny świąd skóry i ogniska sączenia 

w dawce początkowej 1mg/kg m.c. ze stopniową redukcją w 

kolejnych tygodniach na 6 tyg.  

 terapię emolientową w oparciu o emolienty komercyjne 

 oraz zewnętrznie Pimafucort krem. 
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 Podczas I wizyty w Poradni Alergologicznej w Warszawie 

stwierdzono zmiany o charakterze zmian rumieniowych na 

policzkach, w obrębie skóry tułowia, kończyn górnych i 

dolnych, z największym nasileniem w okolicy zgięć łokciowych 

i kolanowych.  

 Ogniska zmian skórnych wykazywały typowy obraz 

wyprysku atopowego, powikłanego licznymi ogniskami 

nadkażenia bakteryjnego/grzybiczego.  
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 Podstawowe badania laboratoryjne: w morfologi poziom eozynofili 4.2, 

pozostałe parametry prawidłowe, białko całkowite, ALAT, AST, CRP, kał 

na pasożyty  – bez odchyleń. 

 Zlecono oznaczenie całkowitego IgE -840 IU/ml, w panelu  sIgE 

oceniającym 27 alergenów (panel mieszany) stwierdzono jedynie 

uczulenie na:  roztocze kurzu domowego 1 klasa, pozostałe oceniane  

alergeny inhalacyjne i pokarmowe (-). Na wizycie wykonane  ATP 

wykazały uczulenie na mleko ++++, seler +, marchew +, białko jaja ++, 

żółtko +, soja ,pietruszka, jabłko, pomidor, ryż (-). 

 Z uwagi na brak poprawy po zastosowaniu mieszanki hydrolizatu 

kazeiny, mimo niskiego stopnia uczulenia w testach sIgE,  ale przy 

wybitnie dodatnich na mleko wynikach w ATP zlecono mlekozastepczą 

mieszankę elementarną.  
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Leczenie: 

 Ketotifen 2 x 2.5 ml 

 Ranigast 1 x 1 tabl. po 0,15g przez 2 tyg. 

 Lymphomyosot Heel  2 x 1/2 tabl. rozkruszyć 

 Mucosa compositum 2 x ½ tabl. rozkruszyć 

 Utrzymano terapię emolientową, zalecono maść z 1% 

hydrokortizonem z gentamycyną 0.08% na lekobazie na 14 

dni 1-2x dziennie, potem 2x w tygodniu przez 4 tygodnie. 
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Wizyta po 3 miesiącach 

 Stan skóry dziecka uległ wybitnej poprawie już po miesiącu 

zastosowania diety eliminacyjnej w oparciu o preparat na 

bazie aminokwasów (AAF)  i leczenia przeciwalergicznego 

ketotifenem.  

 Utrzymano zalecenia dietetyczne i pielęgnacyjne do 

kolejnej wizyty za 4 miesiące.  

 Zaplanowano powtórzenie testów asIgE pokarmowych na 

mleko i frakcje białek mleka krowiego.  
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 Opisany przypadek jest potwierdzeniem, że nie zawsze 

powodem zaostrzeń zmian skórnych w przypadku alergii   

na mleko jest alergia IgE zależna. Wprowadzenie do 

żywienia mlekozastępczej mieszanki elementarnej na bazie 

aminokwasów (AAF), rozpoczęło leczenie przyczynowe 

alergii na białka mleka krowiego.  

 Zmiana żywienia spowodowała praktycznie ustąpienie 

dotychczasowych objawów skórnych.  

 Dziecko prawidłowo przybiera na wadze, sporadycznie 

wybudza się w nocy. 
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WNIOSEK 

Nieuwzględnienie alergii pokarmowej IgE niezależnej jako 

możliwej przyczyny utrzymywania się nasilonych zmian 

skórnych i podjęcie jedynie działań ukierunkowanych                          

na regenerację bariery skórnej, przekłada się                                     

na niepotrzebne cierpienie chorego. 


