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2.1

Środki roślinne
stosowane zewnętrznie
Pielęgnacja wrażliwej skóry niemowląt
i małych dzieci

Pielêgnacja skóry ma szczególnie du¿e znaczenie u:





niemowl¹t,
dzieci unieruchomionych pozostaj¹cych w pozycji le¿¹cej,
dzieci niepe³nosprawnych z pora¿eniem mózgowym,
dzieci cierpi¹cych na choroby przewlek³e, którym towarzyszy bezwolne oddawanie ka³u i moczu.

Leki b¹dŸ œrodki pielêgnacyjne pochodzenia roœlinnego, które s¹ przede wszystkim
zalecane, to przetwory z kwiatów rumianku, Matricariae flos (roœlina macierzysta:
Chamomilla recutita [L.] Rauschert, syn. Matricaria chamomilla L.). Za odpowiednie
w tym wypadku uwa¿a siê wyci¹gi z kwiatów rumianku o odpowiednim stê¿eniu
sk³adników czynnych i w³aœciwoœciach przeciwzapalnych (np. Tinctura Chamomillae). Okreœlono nastêpuj¹ce sk³adniki o dzia³aniu przeciwzapalnym:
 (–)-α-bisabolol,
 chamazulen lub matrycyna,
 apigenina > luteolina > kwercetyna.
Ogólnie w³aœciwe jest stosowanie wyci¹gu alkoholowego, który zawiera zarówno
wystarczaj¹c¹ iloœæ lipofilnych substancji czynnych (olejek eteryczny), jak i hydrofilnych (flawonoidy). Mniej przydatny jest wyci¹g wodny, nawet wtedy, gdy zosta³
otrzymany z surowca przeznaczonego do celów medycznych.
Do przygotowania nasiadówki, ale równie¿ do tamponowania, odpowiednie bêdzie
natomiast wykorzystanie wyci¹gu wodnego z rumianku lekarskiego (2 ³y¿ki sto³owe
dodaæ do k¹pieli przygotowywanej dla niemowlêcia lub do nasiadówki), który mo¿e zostaæ wzmocniony dodatkiem gotowego standaryzowanego wyci¹gu z rumianku na bazie alkoholu (zob. s. 11). Nie zaleca siê k¹pieli z dodatkiem wyci¹gów z innego gatunku rumianku (tzw. rumianek do k¹pieli, zob. ryc. 2). Wyci¹gi takie zawieraj¹ niewiele sk³adników o w³aœciwoœciach przeciwzapalnych, ponadto czêsto
nie spe³niaj¹ wymogów jakoœci farmaceutycznej, a proces ich produkcji na ogó³ zubo¿a i tak ju¿ stosunkowo niskie w³aœciwoœci lecznicze oraz czêsto przebiega w warunkach nieodpowiednich.
Do pielêgnacji suchej i delikatnej skóry niemowl¹t s³u¿¹ maœci z rumianku w postaci
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Ryc. 2:

Rumianek do k¹pieli – tego gatunku rumianku nie mo¿na stosowaæ w pediatrii

leku gotowego (zob. s. 11), ale równie¿ maœci „domowe” b¹dŸ recepturowe (zob. s.
12) i przygotowane przez aptekarza oleje rumiankowe.
Propozycje receptur Oleum Chamomillae
1. Olejek rumiankowy
1,0 g
obojêtny olej t³usty (np. Freiöl® lub Miglyol®) ad
100,0 g
2. Standaryzowana alkoholowa nalewka z rumianku (o zawartoœci alkoholu 40%)
(np. Kamillosan®, Azulan)
5,0 g
obojêtny olej t³usty (np. Freiöl® lub Miglyol®) ad
100,0 g
Inna grupa substancji czynnych, a mianowicie garbniki, warunkuje skutecznoœæ liœci
i kory oczaru (Hamamelidis folium i Hamamelidis cortex, z Hamamelis virginiana
Linné). Dzia³anie œci¹gaj¹ce kwasu galusowego oraz garbników katechinowych
oczaru prowadzi do utworzenia swoistej warstwy ochronnej zabezpieczaj¹cej wra¿liw¹ i delikatn¹ skórê niemowl¹t i dzieci. Do tego dochodzi dzia³anie przeciwzapalne, przypisywane zw³aszcza garbnikom hydrolizuj¹cym uwalniaj¹cym kwas galusowy. W³aœciwoœci przeciwdrobnoustrojowe posiada ponadto wystêpuj¹cy w liœciach
i ga³êziach oczaru olejek eteryczny (zob. monografia).
Kąpiele z dodatkiem oczaru
Na jedn¹ k¹piel stosuje siê odwar z ok. 10 g liœci lub kory oczaru (ok. 250 ml wody; gotowaæ 10 minut na ma³ym ogniu). Dobre rezultaty przynosi równie¿ zastoso-
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wanie Aqua Hamamelidis (3 ³y¿ki sto³owe na 1 nasiadówkê), a tka¿e Extractum Hamamelidis fluidum (20–40 kropel na jedn¹ nasiadówkê).
Przy suchej skórze poleca siê stosowaæ maœæ z oczaru, w postaci preparatu gotowego lub przygotowanego wg nastêpuj¹cej receptury:
Extractum Hamamelidis fluidum
Unguentum molle
lub Unguentum emulsificans aquosum DAB

5,0 g
ad 30,0 g
ad 30,0 g

Przetwory z nagietka lekarskiego
W przypadku stosowania przetworów z kwiatów nagietka lekarskiego zaleca siê
równie¿ korzystanie z preparatów aptecznych. Przy u¿yciu przygotowanej w domu
maœci nagietkowej, na bazie smalcu lub ³oju, nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwoœci wyst¹pienia atopowego zapalenia skóry.
Nowsze preparaty z aloesu (Aloë vera) nie nadaj¹ siê do zastosowania w pielêgnacji dzieci, poniewa¿ nie przesz³y jeszcze odpowiednich badañ klinicznych [119]. Bierze siê tu pod uwagê nawet ryzyko wyst¹pienia wyprysku kontaktowego.

2.1.1

Leki gotowe

Kamillosan® koncentrat do przygotowania roztworu, Kamille® N roztwór, Kamillin®
koncentrat do przygotowania roztworu, Salus nalewka rumiankowa, Azulan p³yn
Chamo® maœæ, Kamillosan® maœæ, Hamasan® maœæ, Hametum® maœæ, Hamadest
maœæ, Hamamelis maœæ N-LAW, Kamillin® maœæ, Calendula maœæ Helixor, Ringelblumen Heilsalbe mazid³o Dr. Theiss Naturwaren, Calendumed maœæ DHU
Balmandol® olejek do k¹pieli, Freiöl®, Caelo olejek rumiankowy, olejek rumiankowy firmy Kistler lub AstaPharma

2.2

Leczenie stanu zapalnego skóry

Œrodki pochodzenia roœlinnego znajduj¹ przede wszystkim zastosowanie w:
 pieluszkowym zapaleniu skóry (dermatitis glutealis infantum lub dermatitis ammoniacalis),
 wyprysku dzieciêcym, objawach ciemieniuchy,
 ³ojotokowym zapaleniu skóry (dermatitis seborrhoica),
 atopowym zapaleniu skóry (neurodermitis, dermatitis atopica),
 stanach zapalnych okolic genitaliów (m.in. vulvitis).
Leki pochodzenia roœlinnego polecane w wy¿ej wymienionych chorobach s¹ wy³¹cznie œrodkami uzupe³niaj¹cymi, niemniej jednak posiadaj¹ du¿e znaczenie i mog¹
zdecydowanie poprawiæ stan pacjenta.
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Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest terapia czasowa, pozwalaj¹ca przyk³adowo unikn¹æ zastosowania glukokortykoidów.

2.2.1

Pieluszkowe zapalenie skóry

Wyleczenie dermatitis glutealis infantum wy³¹cznie lekami pochodzenia roœlinnego
oraz innymi œrodkami (jak czêste przewijanie dziecka itp.) zale¿y od stopnia i rodzaju zaka¿enia (dro¿d¿aki i/lub gronkowce i in.) oraz od stopnia zaawansowania stanu zapalnego. Zarówno po, jak i przed (czasami okreœlanym jako nieprzydatne) zastosowaniem 0,1–0,5% roztworu fioletu gencjanowego obowi¹zuj¹ racjonalne
œrodki terapeutyczne. Leczenie uzupe³niaj¹ce przetworami z kwiatów rumianku wydaje siê w tym wypadku s³uszne.
Nasiadówka (k¹piel nasiadowa): 1 ³y¿ka sto³owa Extractum Chamomillae fluidum lub inny standaryzowany przetwór z rumianku dodaæ do 1–2 litrów ciep³ej,
najlepiej przegotowanej wody. Godne polecenia s¹ gotowe preparaty z kwiatów rumianku o mo¿liwie ma³ej zawartoœci alkoholu b¹dŸ bezalkoholowe. Szczególnie cenione jest stosowanie k¹pieli u dzieci od 4 tygodnia ¿ycia (2 ³y¿ki sto³owe kwiatów
rumianku oraz 1 ³y¿ka sto³owa kory dêbu dodaæ do 1 litra wrz¹cej wody).
Przemywanie: ostro¿ne zwil¿anie zmienionych chorobowo miejsc z zastosowaniem wyci¹gów z rumianku rozcieñczonych wod¹ w stosunku 1 : 4.
Maść rumiankowa: oprócz gotowych preparatów z rumianku, lekarz mo¿e
przepisaæ nastêpuj¹c¹ receptê Unguentum Chamomillae:
Extr. Chamomillae fluidum albo gotowy preparat na bazie alkoholu
(np. Kamillosan® roztwór skoncentrowany lub Kamille-Spitzner N roztwór)
8,0 g
Ungt. Zinci b¹dŸ Zinci pasta mollis
ad 50,0 g
Maść siarkowo-rumiankowa:
Sulfur praecipitatum
3,0 g
Extr. Chamomillae fluidum
10,0 g
lub roztwór Kamillosan®
Oleum Jecoris Aselli (tran)
20,0 g
Zincum oxidatum
30,0 g
Adeps lanae
ad 100,0 g
Puder rumiankowy:
Nie stosowaæ w przypadku erozyjno-wysiêkowego pieluszkowego zapalenia skóry.
Kolejn¹ godn¹ uwagi roœlin¹ lecznicz¹ jest ziele fio³ka trójbarwnego (Violae tricoloris herba). Jego wyci¹gi wodne maj¹ dzia³anie ³agodz¹ce podra¿nienia i znalaz³y zastosowanie do k¹pieli, przemywania i ok³adów. Napar z ziela (1 ³y¿ka sto³owa na 1
fili¿ankê wody, to ok. 200 ml) jest szczególnie polecany do zmiêkczenia ciemieniuchy. W celu przygotowania k¹pieli nale¿y zalaæ 2–3 ³y¿ki sto³owe ziela fio³ka trójbarwnego 1 litrem wrz¹cej wody i odstawiæ do zaparzenia na ok. 15 minut. Odcedzony wyci¹g dodaje siê do k¹pieli.
Do przemycia powierzchni cia³a okrytych pieluszk¹, szczególnie po oddaniu stolca,
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œwietnie nadaje siê 10% odwar (decoctum) z czarnej lub zielonej herbaty. Przed za³o¿eniem œwie¿ej pieluszki cia³o nale¿y dok³adnie osuszyæ.
Dzia³anie przeciwzapalne i ³agodz¹ce swêdzenie wykazuje maœæ zawieraj¹ca 10%
homeopatycznej nalewki z Cardiospermum halicacabum (Halicar® maœæ).

2.2.2

Wyprysk dziecięcy, ciemieniucha,
atopowe zapalenie skóry

Zarówno w przypadku ³ojotokowego zapalenia skóry (wyprysk dzieciêcy lub ciemieniucha – w pierwszych miesi¹cach ¿ycia dziecka), jak i w atopowym zapaleniu skóry (przewlek³a egzema, po 4 miesi¹cu ¿ycia dziecka) zastosowanie fitoterapii mo¿e jedynie z³agodziæ uci¹¿liwe i bolesne dolegliwoœci. Leczenie tej konstytucjonalnie uwarunkowanej
egzemy endogennej wymaga od rodziców w³aœciwego podejœcia do ma³ego pacjenta,
cierpliwoœci i wyrozumia³oœci, ale te¿ wiedzy o tym, jak najlepiej leczyæ dotkniête chorob¹ zmiany na skórze oraz jak skutecznie z³agodziæ uporczywe swêdzenie.
Leczenie miejscowe prowadzone jest indywidualnie, zale¿nie od rodzaju uszkodzenia skóry. Suche miejsca mo¿na smarowaæ olejem rumiankowym, ale te¿ kremem rumiankowym lub kremem z dziurawca [131]. Miejsca zmienione chorobowo, pêcherzyki lub s¹cz¹ce siê, swêdz¹ce ma³e wypryski, szczególnie na policzkach i ow³osionych czêœciach g³owy (tzw. ciemieniucha) zwil¿a siê rozcieñczon¹ nalewk¹
z rumianku (1:4) b¹dŸ gotowym preparatem z rumianku z ma³¹ zawartoœci¹ alkoholu. W ciê¿kich przypadkach nie do unikniêcia jest leczenie glukokortykoidami. S¹cz¹ce siê miejsca nale¿y osuszyæ za pomoc¹ maœci cynkowo-rumiankowej. Badania kliniczne z podwójnie œlep¹ prób¹ [91] potwierdzi³y skutecznoœæ standaryzowanej maœci z oczaru w leczeniu atopowego zapalenia skóry w porównaniu z maœci¹
zawieraj¹c¹ bufexamac. W ocenie ogólnej nie stwierdzono istotnych ró¿nic miêdzy
tymi œrodkami. Obydwa leki wykaza³y znacz¹c¹ poprawê objawów. Do leczenia œwi¹du b¹dŸ podra¿nieñ skóry przeznaczony jest opatrunek ze s³omy owsianej, sk³adaj¹cy siê z 50–100 g Avenae stramentum (zob. monografia Komisji E) lub k¹piel z dodatkiem owsianki. Swêdzenie ³agodzi równie¿ przemywanie wod¹ z dodatkiem olejku miêtowego lub wod¹ miêtow¹. W tym celu nale¿y dodaæ 5–10 kropel olejku
z miêty pieprzowej do 1 litra wody i wymieszaæ, mocno wstrz¹saj¹c b¹dŸ delikatnie
zemulgowaæ mlekiem lub œmietan¹. W wodze rozpuszcza siê niewielka iloœæ olejku
eterycznego, zw³aszcza ch³odz¹cego mentolu – do 28% [28]. Uwaga: „czysty” olejek miêtowy lub nalewkê miêtow¹ mo¿na podawaæ dzieciom od 12 roku ¿ycia!
Uzupe³nieniem roœlinnych œrodków leczniczych bêdzie podanie doustne oleju z wiesio³ka. Liczne badania (krzy¿owe i kontrolowane placebo) wykaza³y poprawê objawów. Nie by³y to jednak spektakularne efekty. Niejednokrotnie po przyjêciu oleju
wiesio³kowego dochodzi³o do wyrównania defektu delta-6-desaturazy. Najwiêksz¹
zawartoœæ kwasu γ-linolenowego posiada olej z nasion ogórecznika. W leczeniu suchej skóry szczególnie przydatny jest olej pozyskany z nasion obu surowców,
ogórecznika i wiesio³ka (np. Glandol® kapsu³ki).

