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Wstęp
Odpowiednia pielęgnacja skóry pełni istotną rolę w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania bariery naskórkowej zarówno u
najmłodszych dzieci (szczególnie noworodków i niemowląt), jak i
pacjentów z AZS. Podstawę pielęgnacji stanowi stosowanie
emolientów – zarówno podczas kąpieli, jak i do pielęgnacji skóry w
ciągu dnia.

Celem badania była ocena właściwości
pielęgnacyjnych i skuteczności działania oraz
tolerancji i bezpieczeństwa stosowania produktów
kosmetycznych przeznaczonych do mycia skóry
noworodków, niemowląt i dzieci, w tym pacjentów z
atopowym zapaleniem skóry o nasileniu łagodnym,
umiarkowanym i ciężkim.

Materiały i Metody




Ocenę bezpieczeństwa produktów do oczyszczania skóry (olejek do kąpieli, żel myjący do ciała)
rozpoczęto od wykonania testów potencjału drażniącego in vitro, na modelu naskórka EpiDermTM
(MatTek Corporation, USA). Badanie prowadzono zgodnie z protokołem Skin Irritation Validation
Study: In vitro Skin Irritation Tests: Human Skin Model, EpiDerm-200, wersja 7:0, październik 2007.
Przeprowadzono badanie otwarte, podczas którego u noworodków, niemowląt i dzieci ze
skórą zdrową oraz u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry o stopniu nasilenia od
łagodnego do ciężkiego stosowano dermokosmetyki: olejek do kąpieli i żel do mycia ciała
przeznaczone do mycia skóry suchej i atopowej.

Uczestnicy badania – pacjenci bez schorzeń dermatologicznych
Do badania włączono 137 pacjentów przebywających w oddziale
neonatologicznym (noworodki od 1-ego dnia życia) lub pediatrycznym
(niemowlęta i dzieci do 5 r.ż. hospitalizowane z powodu innych,
niedermatologicznych schorzeń). Do otwartego badania aplikacyjnego
prowadzonego w Oddziale Neonatologii i Oddziale Pediatrycznym włączono 96
noworodków (od 1 do 28 dnia życia), 16 niemowląt i 25 dzieci do 5 r.ż.W
grupie pacjentów hospitalizowanych w w/w oddziałach podczas badania
wstępnego (D0) zbierano wywiad pediatryczny, oceniano stan ogólny
pacjenta i miejscowy stan skóry. Ocena była dokonywana przez lekarza
neonatologa lub pediatrę. Pacjenci zakwalifikowani do udziału w badaniu
włączani byli do odpowiednich grup w zależności od rodzaju zaleconego
dermokosmetyku. Do grupy stosującej 1 raz dziennie olejek do kąpieli
włączono: 37 noworodków (w tym 9 ze zmianami o charakterze rumienia
toksycznego noworodków) - grupa A1 oraz 11 niemowląt i 9 dzieci do 5 r. ż.
- grupa A2. Do grupy testującej 1 raz dziennie żel do mycia ciała włączono:
59 noworodków (tym 12 ze zmianami rumieniowymi i/lub suchą, łuszczącą
się skórą) - grupa B1 oraz 5 niemowląt i 16 dzieci do 5r. ż. - grupa B2.W
trakcie trwania badania zalecony przez lekarza, położną lub pielęgniarkę
testowany preparat myjący stosowany był do mycia ciała dziecka 1 raz
dziennie podczas kąpieli (zgodnie z ulotką informacyjną dołączoną do
produktu). Podczas badania kończącego ocenę (D3-D9 tj. w ostatnim dniu
hospitalizacji) ponownie poddano analizie stan skóry pacjentów.

Uczestnicy badania – pacjenci z AZS
Do badania ambulatoryjnie włączono 31 dzieci z AZS w wieku od 16 m.ż.
do 17 r.ż. ze skórą suchą i bardzo suchą, swędzącą, szorstką, łuszczącą
się i skłonną do podrażnień. W grupie pacjentów z AZS ambulatoryjnie
podczas badania wstępnego (D0) zbierano dokładny wywiad chorobowy z
uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu choroby i stosowanego
leczenia. Oceniano stan ogólny pacjenta i stopień nasilenia objawów
podmiotowych i przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia
suchości skóry, natłuszczenia, elastyczności, gładkości oraz widoczności
miejsc przesuszonej skóry. Ocena była dokonywana przez lekarza
dermatologa według podanej w karcie pacjenta skali analogowej (od 1 do
10). Skala ta została opracowana na potrzeby prowadzonego badania i
miała na celu określenie właściwości pielęgnacyjnych testowanych
produktów. Pacjenci zakwalifikowani do udziału w badaniu zostali
podzieleni na dwie grupy. Do grupy A włączono 15 dzieci w wieku od 19
m.ż. do 13 r.ż. W tej grupie uczestnicy badania przez 2 tygodnie
stosowali olejek do kąpieli 1 raz dziennie. Do grupy B włączono 16
pacjentów w wieku od 16 m.ż. do 17 r.ż. W tej grupie uczestnicy badania
przez 2 tygodnie stosowali żel do mycia ciała 1 raz dziennie podczas
kąpieli. Podczas wizyty kończącej badanie (D14, po 2 tygodniach
stosowania badanych dermokosmetyków) ponownie oceniano stan ogólny
pacjenta oraz stopień nasilenia objawów podmiotowych i przedmiotowych
(podobnie jak podczas wizyty kwalifikującej). Dodatkowo na zakończenie
badania pacjenci wypełniali ankietę, w której oceniali właściwości
aplikacyjne badanych produktów oraz opisywali subiektywne wrażenia
związane z ich stosowaniem.

Wyniki
Ocena potencjału drażniącego
in vitro

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności działania
preparatów u noworodków, niemowląt oraz
dzieci do 5 r.ż.
U pacjentów hospitalizowanych w oddziale
neonatologicznym i pediatrycznym
stwierdzono dobrą tolerancję testowanych
preparatów (brak podrażnień skóry,
brak pojawiania się „nowych” zmian skórnych
lub nasilenia istniejących) i uzyskanie
pożądanych właściwości aplikacyjnych (miękka,
gładka, odpowiednio nawilżona i natłuszczona
skóra, brak konieczności dodatkowego
stosowania emolientów po kąpieli).

Ref 1- naphthalene acetic acid (CAS 86-87-3)
nie klasyfikowany (nie drażniący)
Ref 2 - cyclamen aldehyde (CAS 103-95-7)
- klasyfikowany (drażniący, Cat. 2)

Stopień poprawy klinicznej u pacjentów z
AZS wg oceny dermatologa

Ocena tolerancji i skuteczności działania
preparatów w opinii pacjentów z AZS

Wnioski
• W badaniu na modelu EpiDermTM wykazano, że testowane
produkty oczyszczające: olejek do kąpieli oraz żel myjący do
ciała nie wykazują potencjału drażniącego. Testy na
modelach in vitro stanowią cenne narzędzie pozwalające na
wstępną ocenę bezpieczeństwa stosowania wyrobów
kosmetycznych.
• Badane produkty były skuteczne (tj. prawidłowo oczyszczały
skórę) i dobrze tolerowane przez delikatną, zdrową skórę
noworodków, niemowląt i dzieci do 5 r. ż., jak i skórę
pacjentów z AZS.
• W opinii dermatologów po zastosowaniu obu preparatów
obserwowano zmniejszenie suchości skóry i widoczności
miejsc przesuszonej skóry, zwiększenie jej
natłuszczenia, elastyczności i gładkości. W opinii
pacjentów, neonatologów i pediatrów preparaty były
delikatne i zmniejszały objawy suchości i szorstkości
skóry.

