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Ciekawe przypadki kliniczne 

 Streszczenie
Podstawą leczenia wyprysku atopowego są codzienna tera-
pia emolientowa, leczenie przeciwzapalne oraz unikanie 
czynników prowokujących zaostrzenie skóry (Ring J, Alo-
mar A, Bieber T 2011). Pacjenci z AZS, z uwagi na zwięk-
szone ryzyko wystąpienia kontaktowego zapalenia skóry 
(Samochocki Z 2011), powinni stosować środki pielęgna-
cyjne pozbawione składników o znanym potencjale alergi-
zującym i  drażniącym (Sieradzka B 2014). Praktyka kli-
niczna dowodzi, że niewłaściwie dobrana terapia miejscowa 
stanowi jedną z przyczyn niepowodzeń w leczeniu tej der-
matozy.
Przykładem jest zaprezentowany przypadek chorej na AZS 
o  przebiegu umiarkowanie ciężkim, która źle tolerowała 
wcześniej stosowane preparaty komercyjne. U  pacjentki 
wyjściowo zastosowano terapię emolientową w  oparciu 
o proste, sprawdzone receptury apteczne w połączeniu z in-
tensywnym leczeniem przeciwzapalnym (miejscowe stery-
dy, inhibitory kalcyneuryny, preparaty przeciwdrobnoustro-
jowe). Z chwilą poprawy klinicznej włączono Dermaveel, 
który – jako produkt łączący cechy zarówno emolientu, jak 
i preparatu przeciwzapalnego – zastosowany w odpowied-
nim momencie okazał się skuteczny w leczeniu podtrzymu-
jącym i utrzymaniu remisji objawów chorobowych.

 Słowa kluczowe
AZS, pielęgnacja skóry atopowej, leczenie przeciwzapalne, 
nietolerancja emolientów

 Wprowadzenie
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą zapalną der-
matozą, często spotykaną w praktyce lekarskiej. U ponad 60% 
dzieci chorych na AZS występuje ryzyko rozwoju astmy oskrze-
lowej i  alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa – ANN 
(Ring 2012). Objawami klinicznymi choroby są zmiany wypry-
skowe, których umiejscowienie i nasilenie związane jest z wie-
kiem. Wykwitom zapalnym towarzyszy znaczny świąd, nasila-
jący się głównie nocą (Samochocki Z  2010). Choroba jest 
niezwykle złożona i nie do końca poznana pod względem etio-

patogenezy. Stanowi wynik skomplikowanych interakcji 
genetyczno-epigenetyczno-środowiskowo-immunologicznych 
z nakładającym się defektem bariery naskórkowej (Czarnecka-
-Operacz M 2011, Schlapbach C, Simon D 2014). Podczas 
ostatnich trzech dekad częstość jej występowania wzrosła dwu- 
lub nawet trzykrotnie i obecnie w krajach wysoko rozwiniętych 
dotyczy 15-30% dzieci oraz 2-10% dorosłych (Williams H 
2006, Bieber T 2010). W Polsce nie ma dokładnych danych 
epidemiologicznych, szacuje się, że choroba występuje u kilku-
-kilkunastu procent populacji (Pawliczak R 2016). W Niem-
czech AZS występuje u 13% dzieci i 2% dorosłych (Ring J 
2012). Prawie 45% pacjentów, którzy zachorowali w pierw-
szych dwóch latach życia, z początkiem 3. roku osiąga pełną 
remisję (Ott H, Kopp M, Lange L 2014).
Wiodącym objawem u  wszystkich chorych na AZS jest 
w mniejszym lub większym stopniu występująca suchość 
skóry. Podstawową terapią u tych chorych, niezależnie od 
stopnia ciężkości choroby, jest zapewnienie odpowiedniej 
pielęgnacji skóry (Ring J 2012).
Efekt jej nawilżenia, natłuszczenia i uzupełniania lipidów 
jest możliwy poprzez regularne stosowanie tzw. emolientów. 
Uszczelnienie bariery naskórkowej następuje po każdej 
aplikacji emolientu, ale trwała poprawa jej czynności ma 
miejsce dopiero po 4 tygodniach systematycznego leczenia, 
co jest związane z fizjologicznym procesem różnicowania się 
naskórka (Nowicki R 2015). Jednak zastosowanie odpo-
wiedniego preparatu ukierunkowanego na regenerację 
i poprawę funkcji bariery skórno-naskórkowej nie jest zada-
niem łatwym, albowiem wiele obecnych na rynku produk-
tów emolientowych zawiera nierzadko składniki potencjal-
nie drażniące i alergizujące (Wolf G, Höger P 2009).
Ze względu na dysfunkcję bariery naskórkowej u  chorych 
z AZS (Elias PM 2010, Narbutt J 2013) nawet małe stężenia 
substancji egzogennych mogą wywołać reakcje miejscowe, 
których mechanizm nie jest do końca poznany. Pacjenci 
z AZS są bardziej predysponowani do wystąpienia wyprysku 
kontaktowego z  podrażnienia i nadwrażliwości alergicznej 
o charakterze kontaktowym (Bartoszak L 2012, Samochoc-
ki Z 2010, Belhadjali H, Mohamed M, Youssef M 2008).

Znaczenie prawidłowej i akceptowanej przez pacjenta 
terapii oraz pielęgnacji skóry w AZS ukierunkowanej 
na poprawę funkcji bariery skórno-naskórkowej
Dr n. med. Barbara Sieradzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
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Analiza Kordus i Śpiewaka wykazała, że kosmetyki sprzeda-
wane w  aptekach, podobnie jak w  drogeriach, zawierają 
składniki o znanym potencjale uczulającym i drażniącym. 
Autorzy pracy zidentyfikowali 177 kosmetyków zawierają-
cych łącznie 522 różnych substancji, w tym 181 aktywnych 
i 49 składników problematycznych (konserwanty i substan-
cje zapachowe). Składnikami „problematycznymi” określo-
no substancje uznane na podstawie załączników do Dyrek-
tywy Europejskiej za potencjalnie niebezpieczne, których 
stosowanie w  kosmetykach podlega pewnym ogranicze-
niom. Składniki „problematyczne”, w tym 24 konserwanty, 
15 substancji zapachowych i 6 filtrów słonecznych, zawie-
rało ogółem 140 (79%) analizowanych produktów. Zaled-
wie 21% ocenianych produktów było wolnych od substan-
cji o znanym potencjale drażniącym i uczulającym (Kordus 
K 2012). Pacjenci z AZS są bardziej predysponowani do 
nadwrażliwości alergicznej na substancje konserwujące 
i zapachowe, a uczulić mogą się nawet w wieku niemowlę-
cym (Nardelli A, Morren MA, Goossens AC 2009).
Badania własne przeprowadzone w ramach pracy doktor-
skiej wskazują, że alergia na substancje konserwujące i za-
pachowe jest ważnym problemem w wieku rozwojowym. 
U 124 dzieci w wieku od 7. m.ż. do 15 lat chorych na AZS, 
leczonych w Zakładzie Alergologii i  Immunologii w War-
szawie, oceniano częstość występowania nadwrażliwości 
alergicznej na składniki występujące w kosmetykach. Za-
skoczeniem był wysoki odsetek uczuleń w odniesieniu do 
substancji konserwujących, na poziomie 19%, przewyższa-
jący nawet uczulenie na aromaty (14%) (Ryc. 1). W mniej-
szym odsetku stwierdzono nadwrażliwość na parafenyleno-
dwuaminę i kalafonię (po 3,2%) oraz na alkohole wełny 
(1,6%) (Sieradzka B 2014).

Przedstawione dane wskazują, że nadwrażliwość kontakto-
wa alergiczna na substancje występujące w kosmetykach 
może stanowić istotny problem kliniczny, zwłaszcza w od-
niesieniu do kathonu CG. Zaskoczeniem był natomiast 
niski wskaźnik uczuleń na najbardziej medialne alergeny, 
jakimi są parabeny – zaledwie na poziomie 0,8% (Sieradz-
ka B 2014). 
Zarówno skóra zmieniona, jak i wolna od zmian jest u cho-
rych na AZS obficie skolonizowana przez Staphylococcus 
aureus. Częstym patogenem są także grzyby, np. z  rodzaju 
Malassezia, a ponadto chorzy ci są bardziej predysponowani 
do rozwoju eczema herpeticum vaccinatum (Bieber T 2010). 
Wyżej wymienione patogeny są istotnym czynnikiem za-
ostrzającym przebieg choroby i – jak wskazują obserwacje 
z codziennej praktyki – wdrożenie leczenia ukierunkowane-

Ryc. 1

Częstość występowania alergii kontaktowej na konserwanty 
i substancje zapachowe

Ryc. 2

 Częstość występowania uczulenia na poszczególne alergeny 
kontaktowe wchodzące w skład kosmetyków w badanej populacji 

dzieci chorych na AZS; N = 124

Alergen
Liczba i odsetek dzieci 

chorych na AZS 
z NTP (+)

C-009B Metylochloroizotiazolinon 
(Kathon CG) 10 (8%)

B-001
Balsam peruwiański 9 (7%)

Mx-007
Mieszanka zapachowa I 8 (6,5%)

T-007
Tiomersal 4 (3,2%)

P-006
Parafenylenodiamina PPD 4 (3,2%)

C-020
Kalafonia 4 (3,2%)

Mx-25
Mieszanka zapachowa II 5 (4,0%)

D-004A
2-tert-butylo-4-metoksyfenol 4 (3,2%)

C-018
Butylokarbaminian jodopropylu 3 (2,4%)

C-007A
Quaternium-15 (Dowicil 200) 2 (1,6%)

Mx-17D
Euksyl K 2 (1,6%)

I-001A 
Germall 115 2 (1,6%)

F-002A 
Formaldehyd 2 (1,6%)

W-001 
Alkohole wełny 2 (1,6%)

M-03C 
Parabeny 1 (0,8%)

B-015A 
Bronopol 0 (0%)
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go na ich eliminację prowadzi do zmniejszenia stanu zapal-
nego i redukcji świądu skóry u większości pacjentów (Ring 
J 2012). Nasilenie świądu koreluje z ciężkością procesu cho-
robowego w AZS, jego zwalczanie ma istotne znaczenie dla 
przebiegu choroby. Świąd najczęściej dotyczy kończyn dol-
nych (78%) badanych oraz zgięć stawowych (72%), rzadziej 
występuje w obrębie kończyn górnych (67%), szyi (61%), 
pleców (59%), zdecydowanie rzadziej w obrębie owłosionej 
skóry głowy i okolicy narządów płciowych (po 13%). W jed-
nym z badań zaburzeń snu spowodowanego świądem u dzie-
ci z AZS wykazano, że w ciągu jednej nocy epizody drapania 
występowały średnio 62 razy, a jego łączny czas wynosił 
48 min, co stanowiło około 8% całego okresu snu. Suchość 
skóry jest istotnym czynnikiem potęgującym odczuwanie 
świądu nawet u  90% pacjentów (Yosipovitch G, Goon 
A 2002). Znaczącą redukcję świądu u większości pacjentów 
osiąga się poprzez stosowanie leczenia przeciwzapalnego, 
odpowiednią, systematyczną pielęgnację skóry oraz poprzez 
celowe działania ukierunkowane na zminimalizowanie 
czynników stresogennych. W zwalczaniu świądu podstawo-
we znaczenie mają leki przeciwhistaminowe I  generacji. 
Leki II generacji, chociaż podkreśla się ich działanie prze-
ciwzapalne, nie mają istotnego wpływu na świąd. W lecze-
niu miejscowym przeciwzapalnym zastosowanie mają miej-
scowe glikokortykosteroidy (mGKS) i/lub miejscowe 
inhibitory kalcyneuryny (mIK). W  terapii AZS niezwykle 
duże znaczenie ma zwalczanie infekcji bakteryjnych, grzybi-
czych, wirusowych. Pierwszeństwo mają miejscowe prepa-
raty przeciwmikrobowe, u niektórych chorych zastosowanie 
ich ogólnie przynosi pożądane, niekiedy spektakularne 
efekty, zwłaszcza w  przypadku AZS o  przebiegu ciężkim 
i/lub umiarkowanym. Podkreśla się, że właściwa pielęgnacja 
skóry jest podstawą leczenia i utrzymania poprawy w AZS 
(Polańska A, Silny W 2012). Jednak zastosowanie nawet 
najlepszych preparatów pielęgnacyjnych w  okresie za-
ostrzeń nierzadko stanowi dyskomfort dla pacjenta w posta-
ci pieczenia i paradoksalnie nasilenia zmian zapalnych. Jak 
wskazuje codzienna praktyka kliniczna, pacjenci w stadium 
ciężkiego i/lub umiarkowanego przebiegu choroby często źle 
znoszą preparaty gotowe apteczne lub drogeryjne, zaczynają 
je natomiast dobrze tolerować po zastosowaniu intensyw-
nego leczenia przeciwzapalnego i zmniejszeniu stanu zapal-
nego skóry. W przypadku nietolerancji emolientów komer-
cyjnych dobrym rozwiązaniem u  części pacjentów będzie 
zastosowanie prostych, sprawdzonych receptur aptecznych 
(Szarmach H, Korolkiewicz Z 2004). Po uzyskaniu poprawy 
klinicznej w wielu przypadkach możliwe jest przejście na 
komercyjne, odpowiednio dobrane preparaty pielęgnacyj-
ne, które są dobrze tolerowane. 

 Przedstawienie problemu
Przedstawiony przypadek kliniczny jest przykładem takie-
go postępowania i  prezentuje poszczególne etapy inter-
wencji terapeutycznej ukierunkowanej na poprawę funk-
cji bariery skórnej i  redukcję objawów AZS. Włączenie 
w stosownym momencie preparatu łączącego cechy emo-
lientu i leku przeciwzapalnego, jakim jest Dermaveel, po-
zwoliło na długoterminowe uwolnienie pacjentki od upo-
rczywych objawów, co przełożyło się na poprawę jakości jej 
życia. Istotnym elementem terapii było zastosowanie le-
ków bioregulacyjnych (Nervoheel, następnie Neurexan) 
ukierunkowanych na wyciszenie nadreaktywnego układu 
nerwowego.
19-letnia pacjentka z atopowym zapaleniem skóry zgłosiła 
się w lutym 2014 r. do poradni alergologicznej w Warsza-
wie z powodu zaostrzenia zmian skórnych oraz uporczywe-
go świądu. 

 Przebieg w czasie
Objawy wyprysku atopowego pojawiły się w  3. miesiącu 
życia, poprzedzone były zmianami o charakterze łojotoko-
wym. Do 2. roku życia przebieg choroby był ciężki (ogniska 
zapalne miały typowe umiejscowienie na twarzy, nadgarst-
kach, z tendencją do sączenia i nadkażeń, okresowo obej-
mowały większe powierzchnie ciała, wykwitom towarzyszył 
wybitny świąd, wielokrotnie wybudzający dziecko w nocy). 
Po skończeniu trzech lat nastąpiła remisja objawów choro-
bowych i poza pielęgnacją skóry – do chwili wystąpienia 
opisywanego zaostrzenia – pacjentka nie wymagała lecze-
nia. W 5. roku życia rozpoznano u chorej astmę oskrzelo-
wą, otrzymywała okresowo leczenie sterydami wziewnymi 
oraz lekami antyleukotrienowymi. Rok później pojawiły się 
objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa. Symptomy 
alergii wziewnej uległy zaostrzeniu w okresie dojrzewania. 
Między 12. a 13. r.ż. zastosowano terapię wziewnymi gliko-
kortykosteroidami w połączeniu z beta-mimetykami długo 
działającymi. Ponowne zaostrzenia astmy były epizodyczne 
i związane z okresem pylenia drzew, w mniejszym stopniu 
traw. Wykonane 6 lat temu testy skórne ujawniły nadwrażli-
wość na: olchę ++, brzozę +++, leszczynę ++, bylicę +, 
trawy ++, alternaria ++, roztocza ++. Pacjentka w na-
stępnych latach nie wymagała na stałe podawania leków 
kontrolujących zapalenie alergiczne oraz bronchodylata-
cyjnych. Objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa 
miały charakter łagodny i okresowo otrzymywała leki prze-
ciwhistaminowe.
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19.02.2014 r.

Na podstawie wywiadu rodzinnego ustalono występowanie 
wyprysku atopowego u  ojca oraz u  matki, dodatkowo 
u matki objawy ANN w okresie od maja do pierwszej poło-
wy lipca.

 Fokus terapeutyczny
Pacjentka od pół roku leczona doustnymi lekami przeciw-
histaminowymi oraz miejscowymi preparatami glikokorty-
kosteroidowymi o  średniej sile działania bez wyraźnej po-
prawy. Skarżyła się na złe znoszenie zalecanych wcześniej 
komercyjnych emolientów (pieczenie, nasilenie zmian ru-
mieniowych i świądu). W badaniu przedmiotowym stwier-
dzono bardzo suchą skórę, charakterystyczne wieloposta-
ciowe wykwity na podłożu rumieniowym zlokalizowane na 
twarzy, szyi, dekolcie, karku, w zgięciach stawowych łokcio-
wych i kolanowych oraz w okolicy nadgarstków, grzbietów 
rąk, z  ogniskami lichenifikacji. Na szyi, kończynach gór-
nych i dolnych były obecne przeczosy i nadżerki w związku 
z ustawicznym drapaniem z powodu uporczywego świądu 
w dzień i w nocy. Dodatkowo obserwowano zmiany charak-
terystyczne dla łupieżu pstrego (ogniska przebarwień i od-
barwień). Rozpoznano AZS o  przebiegu umiarkowanie 
ciężkim. Zmiany skórne obejmowały przeszło 60% po-
wierzchni skóry. Oceniono w skali SCORAD > 40. Z po-
wodu wyżej wymienionych objawów pacjentka była zmę-
czona i wyczerpana, miała trudności z koncentracją. Poza 
obecnością zmian skórnych w badaniu przedmiotowym nie 
wykryto żadnych istotnych nieprawidłowości.

Włączono następujące leczenie: na zmiany sączące zleco-
no okłady z 0,9% NaCl, na „wydrapania” i nadżerki 1% 
gencjanę na wodzie + siarczan neomycyny z deksametazo-
nem. Z chwilą poprawy, po kilku dniach, zastosowano na 
tułów i kończyny preparaty przeciwmikrobowe w postaci 

pasty ze sterydem słabej mocy, antybiotykami (gentamycy-
na 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. Z uwagi na fatalną tolerancję przez chorą emo-
lientów komercyjnych, używanych dotychczas do pielę-
gnacji skóry, zastosowano starą, sprawdzoną recepturę ap-
teczną na bazie wody i  cholesterolu do intensywnego 
nawilżania i natłuszczania całego ciała. Ze względu na wy-
stępowanie zmian charakterystycznych dla łupieżu pstrego 
(ogniska przebarwień i odbarwień) i brak efektów terapeu-
tycznych po wcześniejszym leczeniu w oparciu o  sterydy 
średniej mocy wysunięto podejrzenia zakażenia grzybami 
z rodzaju Malassezia i zalecono leczenie ogólne ketokona-
zolem 1 x 1 tabletka przez 3 tygodnie. Osłonowo w stosun-
ku do hepatocytów włączono lek bioregulacyjny Hepeel 
3 x 1 tabletka przez 3 tygodnie oraz dodatkowo cetyryzynę 
1 x 1 tabletka jako prewencja i leczenie alergicznego nieży-
tu nosa związanego z okresem pylenia drzew. Celem opa-
nowania dokuczliwego świądu skóry zalecono preparat 
przeciwhistaminowy I  generacji (hydroksyzyna), jednak 
aby uniknąć interakcji lekowej, włączono go dopiero po 
skończeniu kuracji przeciwgrzybiczej. Leczenie ukierunko-
wane na redukcję stanów wzmożonej nerwowości prowa-
dzono Nervoheelem. 

Wyniki badań laboratoryjnych wykonane na kilka dni 
przed konsultacją (morfologia krwi, badania biochemiczne, 
badanie ogólne moczu) nie wykazały istotnych odchyleń 
od normy. Ustalono kontrolę za 2 tygodnie w przyklinicznej 
poradni alergologicznej (ryc. 3).

Ryc. 3
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Na wizycie kontrolnej 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 obo-
jętną na bazie wody/cholesterolu oraz 0,1% takrolimus 
2 x dziennie przez 14 dni, następnie na noc przez 7 dni, po-
tem 2 x w tygodniu w ramach terapii proaktywnej. Konty-
nuowano intensywne nawilżanie i natłuszczanie skóry jak 
dotychczas, wprowadzając dodatkowo na lepsze partie skóry 
maść z 3% mocznikiem. W przypadku pozostałych partii cia-
ła kontynuowano leczenie jak na wizycie pierwszej. W razie 
wystąpienia pogorszenia zalecono między wizytami „ratun-
kowo” steryd o średniej mocy do czasu poprawy. Utrzymano 
leczenie cetyryzyną, ponadto włączono suplementację nie-
nasyconymi kwasami tłuszczowymi preparatem z ogóreczni-
ka 2 x 1 tabletka na 3 miesiące.

Zlecono IgE swoiste w odniesieniu do alergenów wziewnych 
i pokarmowych oraz morfologię, próby wątrobowe, poziom 
glikemii, żelazo, TSH, badanie ogólne moczu (ryc. 4).

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.

Na kolejnych wizytach, w związku z utrzymującymi się nie-
wielkimi zmianami rumieniowymi w  typowych miejscach 
predykcyjnych dla AZS, okresowo modyfikowano leczenie 
miejscowe, włączając w razie potrzeby inhibitory kalcyneu-
ryny nie tylko na twarz i szyję, lecz także na okolicę zgięć 
łokciowych, stawowych i na nadgarstki w terapii proaktyw-
nej oraz kontynuowano intensywną pielęgnację skóry 
w oparciu o recepturowe emolienty na bazie wody i chole-
sterolu oraz preparat z mocznikiem. W  razie pogorszenia 
zalecono dodatkowo na kilka dni „ratunkowo” przez kilka 
dni steryd o średniej sile działania – w emulsji na zgięcia, 
szyję i twarz, a na pozostałe partie ciała w kremie (ryc 5).

04.03.2014 r.

Ryc. 4

24.08.2014 r.

Ryc. 5
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Kolejne zaostrzenie – w październiku 2014 r. – wymagało 
istotnych modyfikacji terapii. Pogorszenie jesienne prze-
biegu AZS związane było najprawdopodobniej z okresem 
grzewczym, nadwrażliwością na roztocza kurzu domowego, 
ewentualnie grzyby pleśniowe, a także z okresem intensyw-
nej nauki w szkole, obfitującym w stres. Największe zmiany 
w postaci rumienia obejmowały skórę na grzbietach dłoni, 
podudziach oraz pojedyncze zmiany w okolicy zgięć łokcio-
wych i  kolanowych. Ogniska objęte lichenifikacją na 
grzbietach dłoni, nadgarstkach, podudziach wykazywały 
cechy nadkażenia bakteryjnego. Zastosowano ponownie 
miejscowo emulsję sterydową ze sterydem o średniej mocy 
i maść z antybiotykiem, w połączeniu z leczeniem pielęgna-
cyjnym w  oparciu o  maści nawilżająco-natłuszczające 
(woda/cholesterol) i  maść z  mocznikiem 3%. Po kilku 
dniach uzyskano szybką poprawę. W okresach zwiększone-
go napięcia emocjonalnego zalecono Nervoheel (ryc 6).

Remisja objawów AZS utrzymywała się do połowy marca. 
Pogorszenie nastąpiło w związku z okresem pylenia brzozy, 
na którą pacjentka dodatkowo reagowała objawami aler-
gicznymi ze strony nosa. Zmiany skórne o charakterze ru-
mieniowym obejmowały szyję, dekolt i  charakteryzowały 
się umiarkowanym nasileniem. Pozostałe miejsca predyk-
cyjne dla AZS były zajęte w niewielkim stopniu, SCORAD 
< 25. Nasilenie zmian skórnych ograniczone było głównie 
do grzbietowej powierzchni dłoni, na które zastosowano 
maść z klotrimazolem, betametazonem i gentamycyną do 
poprawy. Na zmiany o  łagodniejszym nasileniu zalecono 
pastę cynkową na oleum rapae ze sterydem o słabej mocy 
z  równoległym stosowaniem emolientów recepturowych. 
Na twarz i szyję zastosowano na noc takrolimus w terapii 

proaktywnej. Z uwagi na pojedyncze zmiany o charakterze 
trądziku młodzieńczego na czole zalecono nadtlenek ben-
zoilu. Ogólnie włączono cetyryzynę 1 x 1 tabletka w okre-
sie objawów ANN.

Kolejne poważniejsze zaostrzenie przebiegu AZS wystąpiło 
w grudniu 2015 r. i wymagało ponownej intensyfikacji le-
czenia. Objęło okolice przedramion i podudzi, zgięć łokcio-
wych, nadgarstków, z  ogniskami nadkażeń w miejscach 
nasilonej lichenifikacji. Ponownie wystąpiły zmiany zapal-
ne okolicy skóry na dekolcie, szyi i twarzy, ale nie w takim 
zakresie i nasileniu jak miało to miejsce na pierwszej wizy-
cie. W punktacji SCORAD > 35 (ryc 7).

04.03.2014 r.

Ryc. 6

05.12.2015 r.

Ryc. 7
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Zastosowano leczenie w oparciu o pasty przeciwmikrobowe 
z  antybiotykiem/sterydem, nawilżanie skóry emolientami 
recepturowymi (woda/cholesterol). Na prośbę pacjentki 
wyrażono zgodę na wprowadzenie z chwilą wyciszenia pro-
cesu zapalnego preparatu, który ma lżejszą konsystencję 
i  łatwiej się rozsmarowuje oraz szybciej wchłania niż do-
tychczasowo stosowane preparaty recepturowe. Zalecono 
Dermaveel z uwagi na jego znane właściwości łączące ce-
chy innowacyjnego emolientu i preparatu przeciwzapalnego 
oraz akceptowaną przez większość pacjentów formę gale-
nową. Wrócono do suplementacji ogórecznikiem w dawce 
2 x 1 tabletka przez 3 miesiące. Aktywnymi składnikami 
kremu Dermaveel są naturalne substancje – ektoina, tani-
ny pochodzące z ekstraktu z Corylus avellana (kory leszczy-
ny) oraz krem lamelarny zawierający niezbędne elementy 
budulcowe błon lipidowych. Ektoina to cykliczna pochod-
na aminokwasu o  niskiej masie cząsteczkowej, redukuje 
stan zapalny i  świąd, zmniejsza przeznaskórkową utratę 
wody (TEWL), wykazuje efekt ochronny wobec komórek 
Langerhansa, chroni keratynocyty przed indukcją odpo-
wiedzi zapalnej. Wyciąg z kory leszczyny zawiera taniny, fi-
tosterole i flawonoidy, które odpowiadają za redukcję świą-
du, hamowanie stanu zapalnego i ochronę przed mikrobami. 
Krem lamelarny jest bogaty w skwalan, ceramidy, fosfolipi-
dy, fitosterole oraz kwasy tłuszczowe.

W celu redukcji stanów wzmożonego napięcia nerwowego 
i skrócenia latencji snu zlecono Neurexan 3 x 1 tabletka.

Ostatnie zaostrzenie wyprysku atopowego ustąpiło po 2 ty-
godniach. 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 dodat-
kowe działanie przeciwzapalne do minimum ograniczone 
zostało leczenie w oparciu o glikokortykosteroidy i inhibi-
tory kalcyneuryny (Ryc. 8).

 Dyskusja 
Postępowanie ukierunkowane na nawilżanie i natłuszcza-
nie skóry w istotny sposób przekłada się na redukcję świą-
du oraz wpływa na zmniejszenie stanu zapalnego skóry. 
Mimo olbrzymich korzyści, jakie pacjenci odnoszą ze stoso-
wania terapii emolientowych, dla niektórych z nich stano-
wi ona potencjalne źródło substancji drażniących i alerge-
nów kontaktowych (Giordano-Labadie F 1999, Szarmach 
H 2004, Maihol C 2008). Dodatkowo zaniepokojenie bu-
dzi fakt, że niektóre kremy i maści przeznaczone do pielę-

03.03.2016 r.

Ryc. 8
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gnacji skóry atopowej mogą mieć negatywny wpływ na li-
pidy naskórkowe. Źle dobrane emolienty w AZS mogą 
paradoksalnie prowadzić do emulgacji lipidów w naskórku 
i w konsekwencji ułatwiać penetrację w głąb skóry różnych 
substancji o potencjalnych właściwościach alergizujących 
(Höger P 2011).

Na rynku jest wiele produktów do pielęgnacji skóry suchej, 
atopowej i  skłonnej do podrażnień, reklamowanych jako 
hipoalergiczne. Mimo deklaracji składanych przez produ-
centów wiele z nich zawiera składniki problematyczne, któ-
re mogą być źródłem podrażnień i uczuleń u chorych na 
AZS (Kordus 2013). Najczęściej uczulają konserwanty, 
substancje zapachowe, emulgatory, antyutleniacze, filtry 
słoneczne (Kieć-Świerczyńska M, Kręcisz B, Świerczyńska-
-Machura D 2006).

W doborze odpowiedniego preparatu należy uwzględnić m.in. 
stadium rozwoju choroby, rozległość zmian skórnych, nasile-
nie objawów sebostazy, porę roku oraz ewentualną nadwraż-
liwość kontaktową. Niewłaściwie dobrany lub zastosowany 
w  nieodpowiednim momencie dermokosmeceutyk może 
stanowić jedną z przyczyn niepowodzeń terapii w AZS.

W pracy przedstawiono przypadek chorej na AZS, która nie 
tolerowała komercyjnych preparatów pielęgnacyjnych, co 
skutkowało uporczywym i źle reagującym na leczenie prze-
biegiem choroby. W  chwili podjęcia terapii prezentowała 
rozległe zmiany skórne o charakterze erytrodemii, z liczny-
mi ogniskami nadkażeń. Wyjściowe zastosowanie prostych 
recepturowych maści aptecznych, opartych na starej, 
sprawdzonej recepturze, i intensywnego leczenia przeciwza-
palnego pozwoliło na włączenie w odpowiednim momencie 
gotowego preparatu łączącego cechy emolientu i  środka 
o działaniu przeciwzapalnym, jakim jest Dermaveel. Okazał 
się on skuteczny w leczeniu podtrzymującym i utrzymaniu 
remisji objawów chorobowych w przebiegu AZS. 

Przedstawiony przypadek młodej kobiety chorej na AZS 
ilustruje, jak ważne dla osiągnięcia długoterminowej remi-
sji objawów choroby jest dobranie odpowiedniej terapii 
emolientowej i  przeciwzapalnej, która stanowi podstawę 
terapii wyprysku atopowego, niezależnie od stopnia ciężko-
ści choroby.

W odróżnieniu od wielu innych stosowanych wcześniej pre-
paratów Dermaveel był bardzo dobrze tolerowany przez 
chorą. Jego kompozycja recepturowa okazała się skuteczna 
w  leczeniu podtrzymującym i utrzymaniu remisji objawów 

chorobowych u młodej pacjentki cierpiącej na wyprysk ato-
powy o uporczywym przebiegu od wczesnego dzieciństwa.

W prezentowanym przypadku nie bez znaczenia była ak-
ceptacja formy galenowej stosowanego przewlekle prepara-
tu. Pacjenci, zwłaszcza młode kobiety, chętniej akceptują 
preparaty w  postaci kremów czy emulsji niż maści, gdyż 
stosowanie tych ostatnich niesie ze sobą niemiłe uczucie 
lepkości, ciężkości, braku świeżości. 

 Podsumowanie 
Nieprawidłowo dobrane leczenie może stanowić jedną 
z przyczyn niepowodzeń terapii wyprysku atopowego. Istot-
ne jest uwzględnienie preferencji pacjenta odnośnie do for-
my stosowanych środków (maść, krem, emulsja), dlatego 
wybór optymalnej pielęgnacji i  leczenia przeciwzapalnego 
bywa trudny, nawet dla doświadczonego klinicysty, mimo 
olbrzymiej ilości preparatów rekomendowanych do terapii 
skóry atopowej na rynku.
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