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SKÓRA DZIECKA A ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY 

Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zanieczyszczone powietrze, woda z zawartością 
chloru, stres – to tylko niektóre czynniki, jakie wpływają na jakość życia nas wszystkich. Szczególnie 

wrażliwe na pogarszające się warunki środowiska naturalnego są dzieci. Co roku wzrasta wśród 

najmłodszych liczba alergików; z całkowitej liczby noworodków w przybliżeniu 20% to dzieci z 

alergią. 

Skóra dziecka, która spośród wszystkich organów jest najbardziej wystawiona na oddziaływanie 

czynników zewnętrznych środowiska naturalnego, reaguje bardzo czule. Sytuacja jest jeszcze bardziej 

skomplikowana w przypadku dzieci dotkniętych egzemą atopową (atopowym zapaleniem skóry – 

AZS). Oprócz leczenia samej choroby niezmiernie ważna jest także regularna pielęgnacja skóry 

odpowiednimi preparatami. Vitella Oilbath zawiera składniki optymalnie dobrane dla wrażliwej skóry 

dziecka i oferuje małym pacjentom oraz ich mamom bardzo skuteczną pielęgnację ich skóry.  

 

WSTĘP 

Egzema atopowa (atopowe zapalenie skóry – AZS) jest najczęściej występującą dziecięcą chorobą 
skóry. W Europie Środkowej dotyka 15-20% populacji dzieci i 3% dorosłych. Często jest to choroba 

uwarunkowana genetycznie. W przypadku, gdy alergikami są oboje rodzice, prawdopodobieństwo jej 

wystąpienia u dziecka wynosi 75%. U dzieci rodziców niecierpiących na zapalenie skóry pochodzenia 

alergicznego, wynosi ono 19%. 

Jednym z charakterystycznych objawów AZS jest sucha skóra, powstająca wskutek braku 

dostatecznej bariery lipidowej. Słaba bariera umożliwia następnie utratę wody, co powoduje, że skóra 

jeszcze bardziej wysusza się i swędzi. Z tego powodu chora skóra nie jest w stanie prawidłowo pełnić 
swojej funkcji ochronnej i obronnej, jest dużo bardziej podatna na działanie różnych alergenów, 

wywołujących stany zapalne i objawy choroby. 

Trzeba zauważyć, że obecnie nie można całkowicie wyleczyć AZS, ale można wyraźnie złagodzić 
jego objawy, a tym samym poprawić jakość życia pacjentów. W leczeniu miejscowym AZS stosuje się 
kortykoidy, emolienty, czyli środki nawilżające (np. Vitella U), pasty (np. Vitella Ictamo) i/lub kąpiele 

(Vitella Oilbath).  



 

WYNIKI 

W badaniu, przeprowadzonym w Republice Czeskiej, obserwowano 47 małych pacjentów z suchą 
skórą i/lub egzemą atopową. Zostali do niego włączeni głównie pacjenci, u których choroba wystąpiła 

nie po raz pierwszy (Tab. nr 1). Dziewczynki stanowiły 45% obserwowanych dzieci. Średnia wieku 

wynosiła 4,42 lat. Wywiad rodzinny był pozytywny u 79% obserwowanych dzieci. 

 

 

W przeważającej większości przypadków (79%) objawy AZS wystąpiły u pacjentów jednocześnie 

w kilku miejscach, w 13% przypadków jego występowanie zostało odnotowane na całym ciele. Vitella 

Oilbath (olej z oliwek, olej słonecznikowy, witaminy A, E) była dodawana dzieciom do kąpieli jeden 

raz dziennie przez okres jednego miesiąca. U części pacjentów do leczenia miejscowego zastosowano 

także inne preparaty (Tab. nr 2). 

 

 

Po miesięcznym stosowaniu Vitelli Oilbath (ewentualnie w połączeniu także z innymi preparatami) 

w przeważającej większości przypadków (89%) odnotowano średnią do znacznej poprawę stanu 

zmian skórnych u dzieci zarówno z punktu widzenia oceny subiektywnej pacjenta, jak i w ocenie 

lekarza (Wykres nr 1). 

 

 



 

Jednocześnie z leczeniem u dzieci obserwowano także występowanie działań niepożądanych. U 

żadnego z małych pacjentów nie został odnotowany niekorzystny wpływ Vitelli Oilbath na skórę, o 

czym świadczy także wysoki procent pacjentów, którzy kontynuowali podawanie Vitelli Oilbath (Tab. 

nr 3). 

 

 

WNIOSEK 

Skóra dziecka jest bardzo wrażliwa na pogarszający się wpływ środowiska naturalnego. Czynniki 

cywilizacyjne – zanieczyszczenie powietrza, wzrost liczby alergenów – towarzyszą dzieciom już od 

narodzin. U pacjentów z egzemą atopową ważny jest wybór leczenia miejscowego (ewentualnie 

ogólnego) i respektowanie określonego „reżimu pielęgnacji”. 47 dzieci, dotkniętych atopowym 

zapaleniem skóry, u których stosowano kąpiele z dodatkiem Vitelli Oilbath było leczonych innymi 

środkami -emolientami, kortykoidami, immunomodulatorami lub w ogóle nie było leczonych. U 

przeważającej część pacjentów (79%) stwierdzono obciążenie rodzinne (pozytywny wywiad 

rodzinny). 

Po miesięcznym stosowaniu Vitelli Oilbath doszło do wyraźnej poprawy stanu zmian skórnych u 

89% pacjentów, zarówno z punktu widzenia subiektywnego, jak i w opinii lekarza. Przeważająca 

większość dzieci kontynuowała stosowanie preparatu. 

Vitella Oilbath, która zawiera składniki dobrane optymalnie do pielęgnacji delikatnej skóry dziecka 

- olej słonecznikowy, oliwę z oliwek, witaminy A i E - jest znakomitym preparatem dla małych 

pacjentów nie tylko z atopowym zapaleniem skóry. 

 


