Przebieg choroby
Objawy AZS pojawiają się najczęściej w okresie wczesnego dzieciństwa. Szacuje się, że w ciągu pierwszego roku
życia dziecka zmiany skórne rozwijają się w około 50-60% przypadków. W pierwszych 5 latach życia objawy AZS
pojawiają się w 90% przypadków.
W naturalnym przebiegu AZS w większości przypadków stwierdza się tendencję do ustępowania zmian i braku ich
nawrotów u osób dorosłych. U prawie połowy chorych (43,2%) obserwowano remisję objawów AZS przed 3. rokiem
życia. U 38,3% chorych AZS przebiegało z okresowymi zaostrzeniami i remisjami, podczas gdy u 18,7% chorych
nawroty występowały co rok. Autorzy wykazali ponadto, że głównymi czynnikami decydującymi o rokowaniu wśród
dzieci z AZS są ciężki przebieg schorzenia oraz wczesne występowanie alergii IgE-zależ- nej. Stwierdzono także
związek pomiędzy występowaniem AZS o wczesnym początku i objawami astmy wczesnodziecięcej (rozpoczynającej
się przed 7. rokiem życia).
Atopowe zapalenie skóry, które klinicznie objawia się dopiero w wieku dorosłym, występuje ze znacznie mniejszą
częstością. W ostatnim czasie obserwuje się jednak wzrost częstości występowania AZS o tzw. późnym początku.
Z definicji AZS jest chorobą o przewlekłym i nawrotowym przebiegu. Wśród chorych przeważają osoby, u
których występują sezonowe okresy zaostrzeń i remisji (56-92%). Większość (48-65%) z tej grupy chorych podaje, że
zaostrzenia pojawiają się głównie zimą, a remisje latem. Wśród chorych na AZS, u których stwierdza się alergię
powietrznopochodną na alergeny pyłków, zaostrzenia pojawiają się w czasie sezonu pylenia uczulających roślin.
Według niektórych badań czynnikami, które decydują o przewlekłości procesu zapalnego i niekorzystnym rokowaniu, są
uporczywa suchość i świąd skóry u dorosłych, rozległe zmiany zapalne w dzieciństwie, współistnienie dodatkowych chorób z kręgu atopii, dodatni wywiad rodzinny w kierunku AZS, wczesny początek choroby (poniżej 1. roku życia) i płeć
żeńska. Z kolei badania przeprowadzone wśród osób chorych na AZS w Szwecji wskazują, że początek choroby przed 6.
miesiącem życia, ciężki jej przebieg we wczesnym dzieciństwie, brak rodzeństwa, wysoki poziom przeciwciał klasy IgE
w surowicy oraz współistnienie objawów w obrębie układu oddechowego decydują o niekorzystnym rokowaniu.
Dotychczas AZS uznawano za chorobę typową dla wieku wczesnodziecięcego, charakteryzującą się ustępowaniem
objawów wraz z wiekiem. Obecnie jednak obserwuje się tendencję do przewlekania się objawów AZS poza okres
dojrzewania. Zjawisko to dotyczy około 10-15%, a według niektórych autorów nawet 45-60% dzieci chorych na AZS.

Choroby współistniejące. Marsz alergiczny
Wzrost zachorowań na AZS nastąpił równolegle ze zwiększeniem liczby zachorowań na astmę oskrzelową.
Coraz częściej obserwuje się progresję choroby atopowej i współwystępowanie dodatkowych chorób z kręgu atopii w
przebiegu AZS. U około 40-60% dzieci chorujących na AZS dochodzi do rozwoju objawów w obrębie układu
oddechowego (alergicznego nieżytu nosa i/lub astmy oskrzelowej), co stanowi bardzo poważny problem terapeutyczny.
Często obserwowanym zjawiskiem jest ustąpienie zmian skórnych w wieku dojrzewania w momencie pojawienia się
objawów w obrębie układu oddechowego. U około 15-30% pacjentów z AZS stwierdza się jednak współistniejącą astmę
oskrzelową.
Przebieg atopii charakteryzuje się typową kolejnością i progresją poszczególnych chorób alergicznych w ciągu życia
chorego, co określa się jako marsz alergiczny.
Uważa się, że alergeny pokarmowe mogą mieć duży wpływ na AZS, pogarszając jego przebieg. Od dawna znany jest
fakt powiązania alergii na białko mleka krowiego oraz rozwoju zmian skórnych o typie AZS. Atopowe zapalenie skóry
może się pogarszać przy współistniejącej nadwrażliwości na takie alergeny pokarmowe, jak białka jaja kurzego,
pszenicy, soi, a także orzechy, cytrusy, ryby. Uważa się. że alergeny białka mleka krowiego, białka jaja kurzego oraz
pszenicy mogą zaostrzać objawy u około 20-30% dzieci chorych na AZS. Wyniki badań potwierdziły występowanie
alergii pokarmowej u dzieci chorujących na AZS. Częstość występowania alergii pokarmowej u dzieci chorych na AZS
wynosi według różnych autorów 33-38,7%. Szczególnie duży odsetek nadwrażliwości na pokarmy obserwowane wśród
dzieci chorujących na umiarkowaną i ciężką postać AZS. W tej grupie alergia pokarmowa występowała u 96% dzieci do
2. roku życia, u 73% do 7. roku życia oraz u 67% chorych do 16. roku życia.
W celu potwierdzenia alergii pokarmowej należy przeprowadzić wstępną próbę eliminacji, a następnie
prowokacji z podejrzanym alergenem. Liczne badania dowiodły, że wykluczenie alergenu faktycznie
odpowiadającego za nasilenie objawów AZS z diety matki karmiącej piersią lub z diety dziecka karmionego sztucznie w
dużej liczbie przypadków wpływa na poprawę stanu klinicznego w przebiegu AZS. Odstępuje się natomiast od diet
namiernie restrykcyjnych, które wyłączają z pożywienia dziecka zbyt dużą liczbę produktów. Przegląd piśmiennictwa
wskazuje, że diety takie mogą pro wadzić do znacznych niedoborów pokarmowych u dziecka, co nie ma
zapobiegawczego lub leczniczego wpływu na AZS. Dobrze udokumentowano natomiast korzystny wpływ karmienia
piersią, które chroni przed rozwojem atopii u dzieci z genetyczną predyspozycją do zwoju AZS.
W metaanalizie przeprowadzonej na podstawie wielu badań z randomizacją metodą podwójnie ślepej próby, z
wykorzystaniem placebo, z lat 2001-2009 wykazano, że stosowanie probiotyków przez kobiety w ciąży chroni dzieci

przed rozwojem AZS. Stwierdzono znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia AZS u dzieci w wieku 2-7 lat, których
matki w trakcie ciąży stosowały suplementację bakteriami Lactobacillus.
Na wzrost częstości występowania AZS wpływa również ekspozycja na alergeny powietrznopochodne, takie jak
roztocza kurzu domowego czy alergeny sierści i naskórka zwierząt. Według dotychczasowych badań ekspozycja na
wspomniane alergeny we wczesnym dzieciństwie stanowiła czynnik ryzyka rozwoju chorób z kręgu atopii. Wyniki
ostatnich badań zdają się podważać tę tezę.
Obecnie atopowe zapalenie skóry (AZS) uważa się za chorobę uwarunkowaną wieloczynnikowo, której objawy
w postaci nasilonego świądu skóry, uogólnionej suchości skóry oraz wypryskowatych wykwitów powstają na skutek
złożonych interakcji pomiędzy czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi. Ostatnio duże zainteresowanie
wzbudzają zaburzenia zarówno strukturalne, jak i funkcjonalne dotyczące bariery naskórkowej jako istotny czynnik
zaangażowany w powstawanie zmian skórnych u chorych na AZS. Dawniej uważano, że pierwotną rolę w etiopatogenezie tej jednostki chorobowej odgrywają zaburzenia układu immunologicznego. Według hipotezy zwanej inside-outside
defekt układu immunologicznego wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym i wtórnym uszkodzeniem bariery
naskórkowej. Nowsza koncepcja, tzw. outside-inside, przypisuje rozwój objawów związanych z AZS pierwotnie
zaburzeniom bariery naskórkowej, które warunkują zwiększoną penetrację alergenów oraz czynników drażniących i
wtórnie doprowadzają do rozwoju stanu zapalnego. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach, związanych
zwłaszcza z odkryciem mutacji w obrębie genu filagryny, ujawniły nowe aspekty tego zagadnienia.

Nowoczesne strategie leczenia świądu
Świąd stanowi jeden z głównych objawów AZS, a jego nasilenie ma ogromny wpływ na jakość życia pacjentów.
Skuteczne zwalczanie świądu jest więc głównym zadaniem terapii tego schorzenia. Ze względu na skomplikowany
patomechanizm skuteczne leczenie świądu w przebiegu AZS napotyka wiele trudności i często nie przynosi
długotrwałego efektu. W terapii świądu w AZS stosuje się leki przeciwhistaminowe, miejscowe preparaty
glikokortykosteroidowe, emolienty oraz naświetlania metodą UVB. W badaniach ankietowych wykazano jednak słabą
skuteczność terapii przeciwświądowej w tej chorobie. Najczęściej stosowane w leczeniu AZS leki przeciwhistaminowe
charakteryzują się małą skutecznością - długotrwałą remisję świądu obserwuje się jedynie u 7% osób. W wyniku ich
zastosowania krótkotrwałe zmniejszenie świądu obserwuje się u 75% chorych, ale prawie 20% pacjentów podaje brak
jakiejkolwiek skuteczności w hamowaniu świądu podczas stosowania wspomnianych preparatów. Większość chorych
zgłaszała tylko krótkotrwałą poprawę w zakresie odczuwania świądu po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych i
brak skuteczności tej terapii w leczeniu długoterminowym.
Wydaje się, że pierwsza generacja leków przeciwhistaminowych silniej hamuje świąd ze względu na dodatkowe
działanie sedatywne. Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji poza blokowaniem histaminy modulują także wiele
mechanizmów immunologicznych, takich jak ekspresja cząsteczek przylegania, uwalnianie mediatorów i cytokin, funkcja
chemokin oraz rekrutacja komórek zapalnych. Występowanie świądu w AZS zależy od różnych czynników miejscowych,
takich jak stan bariery naskórkowej oraz czynność gruczołów potowych, a także od czynników zewnętrznych - stres,
ciepło, kontakt z wełną, czynnikami drażniącymi skórę, alergenami powietrznopochodnymi oraz alergenami kontaktowymi. Z kolei antygeny mikrobowe odpowiedzialne są zarówno za wystąpienie nasilenia stanu zapalnego skóry, jak
i świądu. Istnieje ponadto wiele substancji, takich jak alkohol, przyprawy, oraz niektóre alergeny pokarmowe, które w
mechanizmie bezpośredniej degranulacji mastocytów wywołują nasilenie objawów stanu zapalnego skóry oraz świądu.
Pierwszym etapem postępowania przeciwświądowego w AZS powinna więc być eliminacja i zwalczanie wszystkich
powyższych czynników miejscowych i zewnętrznych sprzyjających występowaniu świądu.
Następny ważny i niezbędny etap w zwalczaniu świądu stanowi właściwa pielęgnacja i nawilżanie skóry
chorych na AZS. Istotną rolę odgrywa tutaj stosowanie emolientów w odpowiedni sposób kilkakrotnie w ciągu doby.
Duże znaczenie ma też odpowiedni skład emolientów - bogatych w substancje lipidowe, ceramidy oraz takie związki, jak
mocznik, polidokanol lub mentol, które przyczyniają się do zmniejszenia odczuwania świądu. Dużą skuteczność w
hamowaniu świądu obserwuje się zwłaszcza w wyniku zastosowania emolientów w połączeniu z miejscowymi
preparatami kortykosteroidowymi. Miejscowe kortykosteroidy nie wykazują jednak specyficznego działania
przeciwświądowego, a zmniejszenie świądu po ich zastosowaniu wiąże się ze zmniejszeniem nasilenia stanu zapalnego.
Wiadomo, że jedną z głównych przyczyn świądu w AZS jest właśnie przewlekły stan zapalny, spowodowany obecnością
gęstych nacieków z komórek zapalnych w skórze u tych chorych. Z tego właśnie powodu leczenie przeciwzapalne
stanowi bardzo istotny czynnik w skutecznym zwalczaniu świądu w przebiegu AZS. Z kolei regularne stosowanie
emolientów w okresach remisji choroby zmniejsza ryzyko wystąpienia zaostrzeń oraz świądu i pozwala na istotne
ograniczenie stosowania miejscowych kortykosteroidów. Skuteczne w leczeniu świądu u chorych na AZS okazały się
zwłaszcza emolienty zawierające A-palmitoiletanolaminę (endokanabinoid). http://www.atopowe-
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Z badania Yosipovitcha i wsp. wynika, że miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe wydają się najbardziej
skuteczne w leczeniu świądu w AZS - ich stosowanie powoduje krótko- i długotrwałą remisję u największego odsetka
chorych .
Leczenie preparatami pimekrolimusu i takrolimusu, które stanowią nową generację leków miejscowych o działaniu
immunomodulującym, przede wszystkim przeciwzapalnym mogą przynosić pacjentom istotną poprawę.

Najczęstsze alergeny pokarmowe
Do najczęstszych alergenów pokarmowych u dzieci należą białka mleka krowiego - BMK (głównie alaktoglobulina), białka jaja kurzego (Gal d 3 - owomukoid), pszenica (inhibitor P-amylazy), soja (białka Gly 1A i Gly 1B
oraz inhibitor tryptazy), orzeszki ziemne (Ara h 1 i Ara h 2) i orzechy (alergen podobny do alergenu brzozy Bet v 1),
kakao, mięso ryb (parwoalbumina) i skorupiaków (Pan i 1, Pan a 1). Ze względu na stopniowe dojrzewanie
morfologiczne oraz czynnościowe przewodu pokarmowego i układu immunologicznego, u większości dzieci obserwuje
się proces tzw. wyrastania z alergii pokarmowej pomiędzy 3. a 7. rokiem życia. Zjawisko to dotyczy głównie alergii na
BMK, natomiast występuje jedynie u 20% chorych uczulonych na białka zawarte w orzeszkach ziemnych.
U osób dorosłych profil najczęściej uczulających alergenów pokarmowych odzwierciedla rodzaj diety i zwyczaje
żywieniowe panujące w danym regionie - w Europie są to głównie pszenica, jabłka, orzechy, soja, kiwi, seler, marchew,
wiśnie; w Stanach Zjednoczonych - orzeszki ziemne, orzechy, ryby i skorupiaki; natomiast w Australii - owoce morza.
Warto jeszcze raz podkreślić, że u 80% osób dorosłych objawy nadwrażliwości pokarmowej wiążą się z powszechnie
występującym zespołem anafilaksji jamy ustnej.

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry (AZS) ustala się na podstawie kryteriów diagnostycznych
uwzględniających obraz kliniczny, dane z badania podmiotowego oraz wyniki badań dodatkowych. Z uwagi na
występowanie wielu innych jednostek chorobowych, które mają podobne cechy kliniczne jak AZS, niejednokrotnie
dochodzi do nadrozpoznawalności schorzenia. Brak właściwego różnicowania prowadzi do błędnej diagnozy i
niepowodzeń terapeutycznych. Atopowe zapalenie skóry jest rozpoznawane nie tylko przez lekarzy dermatologów czy
alergologów, dlatego często nie ma możliwości różnicowania z innymi dermatozami.
W pierwszych tygodniach i miesiącach życia zmiany skórne mogą być niecharakterystyczne i często
rozpoznawane są jako AZS. Z tego też powodu doświadczeni dermatolodzy zamiast rozpoznawać AZS stawiają diagnozę
wyprysku niemowlęcego. Pod tym określeniem rozumie się występowanie zmian skórnych typu łojotokowego zapalenia
skóry, wyprysku kontaktowego, nieswoistych zmian skórnych po spożyciu pokarmów, łuszczycy czy też AZS. Dalsza
obserwacja pozwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania po kilku miesiącach. Dlatego też w przypadku zmian
skórnych o nieokreślonej etiologii u niemowląt przed ustaleniem arbitralnego rozpoznania warto wstępnie określić
zmiany skórne jako eczema infantum.

Atopowe zapalenie skóry – faza I
Faza I dotyczy dzieci do 3. roku życia. Pierwsze zmiany, najczęściej o charakterze rumieniowo-grudkowym,
pojawiają się około 3. miesiąca życia. Wykwity mogą obejmować wyprostne części kończyn, skórę twarzy oraz
owłosionej części głowy. Towarzyszy im świąd oraz często infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze.

Faza II - typ liszajowaty, ograniczony i uogólniony
Faza II występuje u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmiany chorobowe mają charakter ograniczonego stanu
zapalnego dotyczącego przede wszystkim twarzy, szyi oraz dołów łokciowych i podkolanowych. W fazie przewlekłej
ostry stan zapalny ustępuje i tworzą się ogniska liszajopodobne. W nasilonych przypadkach może również dochodzić do
zajęcia większych powierzchni i uogólnionego stanu zapalnego skóry, czyli erytrodermii.

Łojotokowe zapalenie skóry
Łojotokowe zapalenie skóry to jednostka chorobowa często mylona z AZS u noworodków i niemowląt.
W każdej grupie wiekowej zmiany przybierają inną postać. Wykwity mają charakter rurnieniowo-wysiękowy i
złuszczający, z nawarstwionymi strupami łojotokowymi. Rolę patogenetyczną odgrywa wzmożone wytwarzanie łoju na
skutek działania androgenów matki. Choroba na ogół ogranicza się do okolic z licznymi gruczołami łojowymi; wczesne
zmiany mają postać typowych różowych plamek okołomieszkowych rumieniowych, które często zlewają się w duże
rozsiane plamy koloru łososiowego, pokryte lepkimi żółtymi łuskami.
U niemowląt łojotokowe zapalenie skóry często występuje w postaci ciemieniuchy; może jej towarzyszyć
zapalenie skóry twarzy lub tułowia. Niekiedy przybiera postać rozsianego pieluszkowego zapalenia skóry, które - w

odróżnieniu od zapalenia skóry z podrażnienia - jest zlokalizowane na powierzchniach zgięciowych ciała. Zmiany
wyglądają nieprzyjemnie i często rozprzestrzeniają się na inne okolice, świąd jednak nie jest zbyt dokuczliwy i, co
dziwne, dzieci z tym schorzeniem często nie odczuwają dolegliwości. Choroba na ogół ustępuje dość szybko. W wieku
pokwitania i u młodych dorosłych ludzi łojotokowe zapalenie skóry jest najczęściej chorobą przewlekłą, a zmiany
obejmują owłosioną skórę głowy, twarz i górną część tułowia. Zlewające się zmiany okołomieszkowe pojawiają się na
twarzy; często występują równocześnie z łupieżem.
W łojotokowym zapaleniu skóry pewną rolę może odgrywać mechanizm alergiczny, stwierdzono także,że
choroba może przyjmować ciężką postać u dzieci z niedoborami immunologicznymi. Prawdopodobnie jednak równie
ważną rolę odgrywa zakażenie grzybami z gatunku Pitytosporum, a być może również Candida. W miejscowym leczeniu
ciężkich przypadków stosuje się zarówno steroidy, jak i szampony przeciwłupieżowe oraz miejscowo leki
przeciwgrzybicze.
Atopowe zapalenie skóry różni się dodatkowo późniejszym występowaniem, znacznie silniejszym świądem,
wypryskowym charakterem zmian w obrębie charakterystycznych okolic bez cech łojotokowych, przewlekłym
przebiegiem, niejednokrotnie podwyższonym poziomem immunoglobuliny E (IgE) w surowicy.

Interwencja dietetyczna w czasie laktacji
Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku Host i wsp. wykazali, że nawet noworodki karmione piersią mogą być
uczulone na białka mleka krowiego. Skutkowało to wprowadzeniem restrykcyjnych diet u matek w czasie laktacji, przede
wszystkim z eliminacją mleka krowiego, produktów mlekopochodnych oraz jaj kurzych. Po 15 latach obserwacji i
ponownym przeanalizowaniu wywiadu obejmującego 1749 dzieci okazało się, że u żadnego z 210 niemowląt (12%) karmionych wyłącznie piersią nie stwierdzono uczulenia na mleko krowie. Uczulenie na mleko wystąpiło natomiast u 2,2%
niemowląt, które otrzymały w pierwszych dobach życia od 40 ml do 860 ml mleka, z tego u 0,9% objawy wystąpiły
przed 3. miesiącem życia.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że 40 ml mleka krowiego zawiera 0,4 g p-laktoglobulin (BLG; jedna z 4
głównych frakcji białek mleka krowiego). Taka ilość BLG zawarta jest aż w 8000 1 mleka kobiecego (-4,2 (ig/l). Dla
porównania, w tabeli 2. przedstawiono zawartość BLG w mieszankach mlecznych w zależności od stopnia hydrolizy
białek mleka krowiego. Z porównania tego wynika, że jeśli matka spożywa około 500 ml mleka na dobę, to stężenie BLG
w pokannie kobiecym jest takie jak w mieszankach opartych na całkowitych hydrolizatach kazeiny, a w mieszankach
opartych na całkowitych hydrolizatach serwatkowychjest nawet nieco mniejsze. Wynika stąd, że całkowita eliminacja
mleka krowiego u kobiet w czasie laktacji nie ma żadnego uzasadnienia, a niewielka ilość BLG zawarta w mleku
kobiecym jest wręcz niezbędna do zainicjowania immunotolerancji, szczególnie u niemowląt z grup wysokiego ryzyka
rozwoju alergii. W tym miejscu należy zaznaczyć, że podawanie zwykłych mieszanek mlecznych, szczególnie w
pierwszych dobach życia, sprzyja niewątpliwie rozwojowi uczulenia na mleko krowie.
mlecznych w zależności
Tabela 2. Zawartość BLG (( i -1 a k tog 1 oh LI I mieszankach
. .. . . .
...
i n) w od stopnia hydrolizy białek mleka
krowiego
Produkt

BLG [g/l]

Zawartość białka

mleko krowie

4 000 000

35 g/l

mieszanka mleczna

1 320 000

12-15 g/l

mleko kobiece

0,9-150

35 mg/ml

hydrolizaty kazeiny, Nutramigen, eHF

1,2

hydrolizaty serwatkowe:
• o wysokim stopniu hydrolizy - eHF

8,9

• częściowy hydrolizat - pHF

48 180

—

Pomimo kontrowersji odnośnie do protekcyjnego wpływu karmienia piersią na rozwój chorób atopowych,
optymalnym pokarmem dla noworodków i niemowląt jest pokarm matki. Rekomenduje się wyłączne karmienie piersią,
co najmniej do 4.-6. miesiąca życia, szczególnie u niemowląt z wysokim ryzykiem rozwoju alergii. Udokumentowano
ponadto, że zawarte w pokarmie kobiecym prebiotyczne oligosacharydy wpływają na zmniejszenie częstości
występowania objawów alergii i zakażeń w pierwszych 2 latach życia.
Niejednoznaczne są natomiast wyniki badań dotyczące stosowania diet restrykcyjnych u matek w czasie laktacji
w profilaktyce chorób atopowych. W większości nie wykazano istotnego efektu protekcyjnego w odniesieniu do
objawów wyprysku atopowego i astmy u dzieci do 12.-18. miesiąca życia w populacji ogólnej. U dzieci z wysokim
ryzykiem rozwoju alergii można rozważyć eliminację potencjalnych alergenów pokarmowych z diety matek karmiących
diagnostycznie przez około 2-3 tygodni oraz w przypadku udokumentowanego związku między ich spożywaniem a
występowaniem objawów choroby u dziecka. Dotyczy to bardzo niewielkiego odsetka dzieci z AZS. Na ogół eliminacja
powinna być ograniczona do pojedynczych alergenów pokarmowych. Powinny być one wówczas zastąpione innymi
produktami o porównywalnej wartości odżywczej.

Podsumowanie
Pomimo osiągnięć współczesnej medycyny nadal nie ma skutecznych metod zapobiegania uczuleniom, gdyż
wiedza na temat zdarzeń immunologicznych toczących się w okresie życia płodowego oraz w pierwszych miesiącach
życia jest wciąż niewielka. W badaniach z ostatnich lat sugeruje się, że do uczulenia dochodzi już w okresie życia
płodowego, ale nadal niewiele wiadomo o konsekwencjach ekspozycji na potencjalne alergeny w tym okresie. Jest to o
tyle istotne, że nawet u noworodków i niemowląt z wysokim ryzykiem rozwoju alergii często nie występują alergenowoswoiste IgE lub komórki pamięci wobec większości potencjalnych alergenów środowiskowych lub pokarmowych, co
jest skądinąd normalnym fenomenem zarówno w okresie życia płodowego, jak i w czasie laktacji. Konieczne są dalsze
badania skoncentrowane na lepszym poznaniu wczesnych zdarzeń immunologicznych oraz niezbędne badania

interwencyjne mające na celu ustalenie efektywnych metod profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Ich prowadzenie opiera się
na wytycznych EBM, budzą one jednak zastrzeżenia natury etycznej.
Należy promować metody zmierzające do optymalnej kolonizacji jelit i propagować optymalną ekspozycję na
potencjalny alergen (wiek, dawka, częstość powtarzania ekspozycji i droga ekspozycji). Konieczne są również dalsze
badania nad suplementacją takimi czynnikami immunomodulacyjnymi, jak DHA - w okresie ciąży i laktacji, synbiotyki i
witamina D.

Wnioski
Karmienie piersią jest optymalną metodą żywienia niemowląt do 6. miesiąca życia, chociaż jego znaczenie w
profilaktyce alergii nie jest jednoznaczne. Dieta eliminacyjna u kobiety ciężarnej i w okresie laktacji nie zapobiega
rozwojowi alergii (dowód klasy A). Nie ma żadnych uzasadnionych przesłanek do zalecania diety eliminacyjnej podczas
laktacji dopóty, dopóki dziecko nie ma objawów sugerujących, że są one ściśle związane z jakimś składnikiem
pokarmowym spożywanym przez matkę. Jeśli u niemowląt wysokiego ryzyka rozwoju AZS karmienie piersią jest
niemożliwe, można stosować zapobiegawczo hydrolizaty kazeinowe o znacznym stopniu hydrolizy i hydrolizaty
serwatkowe o niewielkim stopniu hydrolizy.
Profilaktyka chorób alergicznych - interwencja dietetyczna
Zalecenia na podstawie wytycznych Australasian SocietyofClinical Immunology andAllergy, WHO i EAACI 2008
Karmienie
piersią

Mieszanki mleczne
przed 4. miesiącem
życia

Wprowadzanie
pokarmów
uzupełniających

Potencjalne
alergeny
pokarmowe

Zalecane co najmniej do 6. miesiąca życia.
Można kontynuować, jeśli matka chce nadal karmić piersią, bez żadnych ograniczeń w
diecie matki. Jest to niezwykle istotne, aby nie doszło do zaburzeń odżywiania zarówno u
matki, jak i u dziecka. Uważa się, że kontynuowanie karmienia piersią w czasie
wprowadzania nowych pokarmów do diety może pomóc w zapobieganiu rozwoju uczulenia
na te pokarmy
Jeśli karmienie piersią jest niemożliwe, to przed 4. miesiącem
życia, przed włączeniem pokarmów stałych do diety:
•
zaleca się zwykłe mieszanki mleczne, gdy niemowlę nie należy do grupy ryzyka,
•
zaleca się mieszanki mleczne częściowo zhydrolizowane (mleko z symbolem „HA” hipoalergiczne), gdy niemowlę należy do grupy ryzyka,
•
należy podawać mieszanki o wysokim stopniu hydrolizy lub w wyjątkowych
sytuacjach mieszanki elementarne, gdy potwierdzone jest uczulenie na mleko krowie,
•
nie zaleca się mleka sojowego i mleka innych ssaków (np. mleko kozie) zamiast
mleka krowiego w profilaktyce chorób alergicznych
Od 4. do 6. miesiąca życia rodzice powinni rozważyć wprowadzenie nowych pokarmów do
diety co 2-3 dni, niezależnie od tego, czy pokarm uważany jest za wysoce „alergizujący”.
Ten sposób wprowadzania umożliwi zorientowanie się, który pokarm można kontynuować, a
który trzeba wykluczyć z diety. Jest mało prawdopodobne, aby na pokarm poprzednio
tolerowany rozwinęło się uczulenie, gdy podawany był regularnie. Pokarm kobiecy lub
odpowiednia mieszanka mleczna powinny być głównym źródłem mleka do 12. miesiąca
życia, chociaż mleko krowie może być stosowane w formie przetworów, np. jogurty,
twarożki
Nie istnieją żadne potencjalne alergeny pokarmowe, których | należałoby unikać. U
niektórych dzieci wystąpi uczulenie, ale nie ma żadnego sposobu, aby trafnie przewidzieć
ryzyko u dziecka. Jeżeli istnieje jakakolwiek reakcja na pokarm, rodzice powinni wykluczyć
ten pokarm z diety do czasu skonsultowania się z alergologiem
1

Pielęgnacja skóry
Sucha skóra i związana z nią zwiększona przeznaskórkowa utrata wody należą do stałych objawów atopowego
zapalenia skóry (AZS). Pojęcie suchej skóry (xerosis) wiąże się z małym uwodnieniem warstwy rogowej. Fizjologicznie
SC zawiera około 10-20% wody, natomiast w skórze suchej wartość ta nie przekracza 10%. Do głównych przyczyn tego
zjawiska w AZS należy upośledzenie struktury i funkcji bariery naskórkowej, związane szczególnie z niedoborem
naturalnego czynnika nawilżającego oraz składników lipidowych (głównie ceramidów). Istotne jest, że xerosis oraz
wzrost TEWL występują w obrębie całej skóry chorego na AZS, również w obszarach niezajętych procesem
chorobowym i niezależnie od stopnia aktywności choroby. Towarzyszący dermatozie intensywny świąd skóry oraz stała
gotowość do reagowania podrażnieniem i rozwojem stanu zapalnego sprawiają, że podstawowe znaczenie w terapii AZS
ma prawidłowa pielęgnacja, prowadzona niezależnie od stopnia nasilenia zmian skórnych. Uważa się, że systematyczne,
regularne nawilżanie oraz natłuszczanie skóry stanowi zasadniczy element w całościowym postępowaniu z chorym na

AZS. Obecnie w pielęgnacji skóry wykorzystuje się wiele preparatów nawilżająco-natłuszczających, których ostatecznym
celem jest odbudowa bariery ochronnej naskórka i zapobieganie rozwojowi stanu zapalnego poprzez hamowanie
przenikania alergenów środowiskowych. Nowoczesne preparaty do pielęgnacji skóry wywierają wielokierunkowe
działanie, wpływając na większość elementów związanych z defektem bariery naskórkowej w AZS.
Zgodnie z aktualnymi zasadami postępowania właściwe zabiegi pielęgnacyjne są podstawowym elementem terapii AZS i
powinny być prowadzone zarówno w okresie remisji, jak i zaostrzenia zmian skórnych. Pielęgnacja skóry atopowej
obejmuje odpowiednie mycie (kąpiele, prysznice) oraz kilkukrotną w ciągu doby aplikację preparatów nawilżająconatłuszczających.

Pielęgnacja skóry atopowej
Mycie i kąpiele spełniają wiele istotnych funkcji w terapii AZS. Po pierwsze, mają działanie oczyszczające,
ponieważ umożliwiają pozbycie się łusek, strupów, resztek stosowanych leków oraz pozwalają na usunięcie bakterii z
powierzchni skóry. Dodatkowo działają łagodząco i przeciwświądowo. Prawidłowa temperatura wody w kąpieli powinna
być zbliżona to temperatury ciała (35-37°C). Ważne jest, zwłaszcza u najmłodszych dzieci, unikanie zbędnego
wychładzania. Zastosowanie zbyt wysokich temperatur może natomiast nasilać dolegliwości świądowe. Wskazane są
raczej krótkie kąpiele (około 5 minut) z dodatkiem olejków do kąpieli w ostatnich 2 minutach. Zbyt długie kąpiele mogą
paradoksalnie wysuszać skórę i być powodem jej maceracji. Kontakt skóry z wodą powinien być minimalny i w tym
zakresie lepiej sprawdzają się kąpiele pod prysznicem niż w wannie. Do kąpieli można dodać miejscowe środki
znieczulające (3% polidokanol = Balneum Baby Basic), oleje mineralne lub wyciągi roślinne. Zaleca się preparaty
natłuszczająco-nawilżające zaraz po delikatnym osuszeniu, nawet na lekko wilgotną skórę. W trakcie kąpieli chorzy na
AZS nie powinni stosować gąbek ani ostrych myjek wielorazowego użytku, gdyż mogą one być siedliskiem bakterii i
grzybów, a ich stosowanie dodatkowo podrażnia skórę. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego środka myjącego.
Negatywny wpływ mydeł na skórę jest znany od lat 30. XX wieku. Wszystkie mydła (klasyczne to zwykle sole sodowe
kwasów tłuszczowych) nasilają zasadowe pH skóry i uszkadzają barierę naskórkową. Nawet przejściowy wzrost pH
skóry do zasadowego sprzyja kolonizacji skóry przez Staphylococcus aureus.

Efekty działania emolientów
Emolienty powinny być stosowane na skórę kilkakrotnie w ciągu doby, ponieważ ich działanie trwa około 4-6
godzin, a maksymalny efekt obserwuje się już w ciągu 0,5-1 godziny od aplikacji. Należną ilość preparatów nawilżająconatłusz czających dla dzieci określono na 150-200 g na tydzień, a dla osób dorosłych - 500 g na tydzień.
Najważniejszym efektem związanym ze stosowaniem emolientów w AZS jest odbudowa funkcji bariery ochronnej
naskórka wyrażona zmniejszeniem przez naskórkowej utraty wody - TEWL. W wyniku ich systematycznego stosowania
obserwuje się wzrost nawilżenia warstwy rogowej - SC - uzyskiwany poprzez zwiększenie zawartości wody w SC i
działanie okluzyjne określonych składników. Dochodzi również do suplementacji brakujących elementów niezbędnych w
prawidłowym funkcjonowaniu SC, głównie lipidów cementu międzykomórkowego. Emolienty redukują suchość skóry,
przez co poprawiają jej wygląd, minimalizują łuszczenie, szorstkość oraz uczucie napięcia, dzięki czemu chronią skórę
przed powstawaniem bolesnych pęknięć. Przyczyniają się również do zmniejszenia dolegliwości świądowych, co może
być częściowo związane z działaniem wody, która wkrótce po nałożeniu preparatu wyparowuje z powierzchni skóry,
przez co obniża się jej temperatura. Dodatkowo działają przeciwzapalnie. Zaobserwowano, że lipidy, szczególnie na
podłożu maściowym, mogą pełnić funkcje immunomodulacyjne. Kwasy eo-3 i co-6 wpływają bowiem na produkcję
eikozanoidów, płynność błon komórkowych oraz sygnalizację międzykomórkową. Wykazano, że emolienty poprawiają
rezultaty terapii z zastosowaniem miejscowych glikokortykosteroidów (zmniejszają ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych) i co więcej - ich prawidłowe stosowanie może się przyczynić do zmniejszonego całkowitego zużycia
steroidów. Preparaty te stanowią uzupełnienie terapii przerywanych (np. weekendowych) glikokortykosteroidami oraz
terapii proaktywnej z udziałem miejscowych inhibitorów kalcyneuryny. Znane są doniesienia na temat możliwości
zastosowania emolientów w terapii profilaktycznej AZS u niemowląt z dodatnim rodzinnym wywiadem w kierunku
atopii.
Jedną ze stosowanych metod leczenia zewnętrznego jest bandażowanie skóry wilgotnymi okładami po
wcześniejszej aplikacji emolientu lub leku przeciwzapalnego. Terapia ta znajduje zastosowanie szczególnie w ostrych
stanach zapalnych i erytrodermii ze względu na efekt chłodzący, przeciwzapalny i przeciwświądowy. W wyniku okluzji
dochodzi do wzrostu absorpcji stosowanych miejscowo preparatów. ( patrz . http://www.bestmedicalbrands.com/)
W przypadku aplikacji miejscowych glikokortykosteroidów wymagany jest więc nadzór specjalisty. Jest to terapia
stosunkowo droga i wymagająca odpowiedniego przeszkolenia.
Leczenie
Charakterystyczną cechą atopowego zapalenia skóry (AZS) jest jego nawrotowy i przewlekły przebieg,
związany z obecnością stanu zapalnego w obrębie naskórka i skóry właściwej. W związku z występowaniem
subklinicznego stanu zapalnego również w skórze wolnej od zmian chorobowych istnieje możliwość zaostrzenia stanu
dermatologicznego nawet po długotrwałym okresie remisji. W leczeniu tego schorzenia niezwykle istotna jest więc ścisła
współpraca pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz prawidłowe postępowanie również w okresach bez obecności

aktywnych zmian skórnych. Podstawowym elementem terapii AZS, niezależnie od stopnia nasilenia i rozległości
wykwitów, jest systematyczna pielęgnacja skóry z wykorzystaniem preparatów nawilżająco-natłuszczających, zwanych
emolientami. W okresie pogorszenia zmian skórnych stosuje się natomiast dodatkowo leczenie przeciwzapalne
miejscowymi preparatami glikokortykosteroidowymi (mGKS) i/lub inhibitorami kalcyneuryny (mIK). Na wybór terapii
wpływa wiek chorego, stopień nasilenia i rozległość zmian skórnych, a także umiejscowienie wykwitów. Optymalne
postępowanie z chorym na AZS powinno być dobierane indywidualnie, tak aby uzyskać kontrolę nad przebiegiem
choroby, zminimalizować dolegliwości i ograniczyć częstość występowania nawrotów.

Leki przeciwhistaminowe
Leki przeciwhistaminowe (LP) - zarówno I, jak i II generacji - znajdują zastosowanie w leczeniu chorych na
AZS ze względu na uporczywy świąd skóry, którego nasilenie koreluje z ciężkością procesu chorobowego. Leki
przeciwhistaminowe I generacji, oprócz blokowania receptora histaminowego, działają uspokajająco i miejscowo
znieczulająco. Ich zastosowanie wiąże się jednak z możliwością wystąpienia objawów niepożądanych ze strony
ośrodkowego układu nerwowego, układu krwiotwórczego i wątroby. Leczeniu może ponadto towarzyszyć zjawisko
tachyfilaksji i dlatego efekt działania tych preparatów może być stosunkowo krótkotrwały. W przeszłości LP I generacji
były stosowane dość powszechnie pomimo braku dowodów na ich działanie przeciwświądowe - argumentowano
wówczas, że właściwości sedacyjne przyczyniają się do osłabienia chęci drapania skóry przez chorych i w ten sposób
wpływają na zmniejszenie stanu zapalnego skóry. Obecnie wiadomo jednak, że ich używanie powinno być ograniczone
tylko do określonych sytuacji klinicznych, a u dzieci jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych przypadkach ze względu
na wpływ LP T generacji na dojrzewanie funkcji poznawczych. Pierwsze LP II generacji zostały wprowadzone na rynek
na początku lat 80. XX wieku. Nowsze LP II generacji charakteryzują się mniejszą lipofilnością, co wpływa na mniejszą
penetrację do ośrodkowego układu nerwowego. Leki te ulegają zatem wydaleniu już bez metabolizowania, a ich okres
półtrwania (wynoszący około 12 godzin) warunkuje długotrwałe działanie - do 24 godzin. Mimo że leki te wydalane są
różnymi drogami (nerki, wątroba), prawie nie wchodzą w interakcje z innymi preparatami leczniczymi, a także nie wykazują synergistycznego działania z etanolem.
Spośród leków II generacji za preparat pierwszego wyboru uważa się cetyryzynę, jednak jej skuteczność wydaje
się ściśle związana z dawką. Ponadto, jak potwierdziło badanie , cetyryzyna może służyć jako próba farmakologicznej
interwencji w naturalny przebieg marszu alergicznego - zmniejsza ryzyko rozwoju astmy u dzieci chorych na AZS
uczulonych na alergeny powietrznopochodne. Redukcja świądu przez doustne leki przeciwhistaminowe może się wiązać
nie tylko z blokadą receptora HI, lecz także z zahamowaniem migracji granulocytów kwasochłonnych w miejsce
toczącego się zapalenia alergicznego, a także z hamowaniem czynnika aktywującego płytki. Ostatnio duże
zainteresowanie budzi IL-31, kandydująca do roli nowego istotnego mediatora świądu. Jest ona preferencyjnie
produkowana przez limfocyty T ukierunkowane ku profilowi Th2 - komórki te wykazują jednocześnie nadmierną
ekspresję receptora H4.
Przykładowe obrazy zmian AZS

- Dziewczynka 7-letnia chora na atopowe zapalenie skóry:
widoczne liczne grudki, nadżerki i przeczosy, a także wyraźne pogrubienie skóry z jej wzmożonym
poletkowaniem (lichenisatio)

ROKOWANIE
Roman Nowicki
Rokowanie w przypadku AZS jest dobre: u większo
wi kszości
kszo ci pacjentów
pacjent w dochodzi do poprawy klinicznej i ustąpienia
ust pienia zmian zapalnych. U ponad
30% chorych z AZS rozwija się
si alergiczny nieżyt
nie yt nosa i u zbliżonego
zbli onego odsetka pacjentów
pacjent w - astma oskrzelowa.

PODSUMOWANIE
W leczeniu atopowego zapalenia skóry
sk ry kluczową
kluczow rolę
rol odgrywają:
odgrywaj : doświadczenie,
do wiadczenie,
ścis
cisła
cis a współpraca
wsp praca z pacjentem i/lub jego rodzicami, edukacja,
unikanie czynników
wiądu,
czynnik w zaostrzających
zaostrzaj cych chorobę,
chorob , przywrócenie
przywr cenie zaburzonych funkcji bariery skórnej,
sk rnej, zmniejszenie świ
wi du,
eliminacja zmian zapalnych i zakażenia
zaka enia skóry.
sk ry.
Pacjenci z AZS wymagają
wymagaj częstych
cz stych konsultacji
konsultacji dermatologicznych, a w przypadku
przypadku uogólnionych
uog lnionych zmian erytrodermicznych - hospitalizacji.

Kwestie prawne związane
zwi zane z leczeniem
1. Treść obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(http://bil.aptek.pl/servlet/bil/start ;
http://bil.aptek.pl/servlet/specjalista/listzap?nbll=3113713&type=simple )
2. Wskazania z charakterystyki produktu leczniczego:
Nutramigen 1 i 2 jest preparatem hipoalergicznym, niezawierającym laktozy i sacharozy przeznaczonym do początkowego
żywienia niemowląt. Nutramigen 1 i 2 jest wskazany w diagnostyce i leczeniu niemowląt od urodzenia, gdy nie są one karmione
piersią, w następujących przypadkach:
- alergia na białko mleka krowiego
- inne alergie pokarmowe, np. alergia na białko sojowe
- objawy związane z alergią pokarmową, takie jak:

- objawy skórne (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka)
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka)
- objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma)
- nietolerancja sacharozy i laktozy
- dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii)

3. Wystawienie recepty na odpłatność zniżkową wymaga udokumentowania istnienia procesu

chorobowego (Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe)
uwzględnionego i rozporządzeniu MZ

Wysokość
Nazwa, postać i dawka

Grupa lmitowa

Bebilon pepti 1

limitu

detaliczna finanso

środka spożywczego
specjalnego

Cena

wania

Diety eliminacyjne
mlekozastępcze - hydrolizaty
białek mleka

22,21

15,09

Zakres wskazań objętych
refundacją

Wysokość
Poziom
dopłaty
odpłatnoś
ci
świadczeniobio
rcy

Zespoły wrodzonych defektów
metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

30%

11,65

30%

7,06

ryczałt

9,52

ryczałt

44,67

przewlekłe
217.8, Diety eliminacyjne
Bebilon pepti 2

mlekozastępcze - hydrolizaty
białek mleka

Zespoły wrodzonych defektów
23,53

23,53

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki
przewlekłe

Diety eliminacyjne
mlekozastępcze - hydrolizaty
Nutramigen 1

kazeiny

Zespoły wrodzonych defektów
38,18

31,86

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki
przewlekłe

Diety eliminacyjne Nutramigen 2

mlekozastępcze - hydrolizaty
białek mleka

Zespoły wrodzonych defektów
55,6

15,62

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki
przewlekłe

