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Streszczenie 
O trud no ściach w roz po zna wa niu AZS u dzie ci świad czy sto so wa nie wie lu róż nych me tod dia gno stycz nych. Jed ną 
z nich są kry te ria za pro po no wa ne przez Wil liam sa i wsp. Ce lem pra cy by ło okre śle nie przy dat no ści kry te riów Wil liam-
sa i wsp. w roz po zna wa niu AZS u dzie ci po przez oce nę po rów naw czą z kry te ria mi Ha ni fi na i Raj ki. Ba da nia mi ob ję-
to 166 pa cjen tów Po rad ni Der ma to lo gicz nej (67 chłop ców i 99 dziew czy nek) w wie ku od 4 do 15 lat (śred nio 10,3 
ro ku), któ rzy nie za leż nie od zmian skór nych zgła sza li świąd skó ry. Pod da no ich ba da niu kli nicz ne mu i pro ce du rom 
za war tym w kry te riach Ha ni fi na i Raj ki. Do ko na no ana li zy sta ty stycz nej wy ni ków. U 108 dzie ci roz po zna no AZS, 
a u 58 – świerzb, ło jo to ko we za pa le nie skó ry, za pa le nie skó ry z po draż nie nia, łusz czy cę, trą dzik mło dzień czy oraz 
po krzyw kę. U wszyst kich cho rych na AZS wy ka za no su chość skó ry. Za ję cie ty po wych oko lic po da wa ne w wy wia dzie, 
po czą tek zmian skór nych <2. ro ku ży cia, czyn ne zmia ny w prze gu bach i osob ni cze ob cią że nie ato pią ob ser wo wa no 
od po wied nio u 96,3% (104/108), 71,3% (77/108), 67,6% (73/108) i 64,3% (70/108) pa cjen tów. Wszyst kie te ce chy 
wy stę po wa ły sta ty stycz nie istot nie czę ściej (p<0,001) w po rów na niu z gru pą dzie ci, u któ rych nie roz po zna no wy pry-
sku ato po we go. Sto su jąc kry te ria Wil liam sa i wsp., u 3/108 cho rych wy ka za no fał szy wie ujem ne wy ni ki, a u 2/58 
– fał szy wie do dat nie. Czu łość i swo istość tej me to dy ba daw czej wy no si ła od po wied nio 97,2% i 96,6%. Wnioski: 
1. Kry te ria dia gno stycz ne Wil liam sa i wsp. są bar dzo po moc ne w prak ty ce le ka rza pe dia try w roz po zna wa niu AZS 
u dzie ci po wy żej 3. ro ku ży cia. 2. Su chość skó ry i po twier dze nie w wy wia dzie obec no ści zmian wy pry sko wych o ty po-
wej lo ka li za cji są naj bar dziej przy dat ne w roz po zna wa niu AZS u dzie ci. 3. W przy pad kach wąt pli wych roz sze rze nie 
gra ni cy wie ku wy stą pie nia pierw szych zmian skór nych z 2 do 5 lat zwięk sza wy kry wal ność cho ro by.

Słowa kluczowe: ato po we za pa le nie skó ry, dzie ci, kry te ria Wil liam sa i wsp., roz po zna nie, świąd

Summary 
The number of various diagnostic criteria for atopic eczema that have been carried out world-wide shows how many 
difficulties and doubts this diagnose still causes. In 1994 one of those criteria were presented by the UK working 
party’s (Williams et al.). The aim of his study was to examine the validity of the UK diagnostic criteria for atopic 
dermatitis in children and to compare the results with those of Hanifin and Rajka. One hundred and sixty six children 
from paediatric out-patient clinic (67 boys and 99 girls) aged 4-15 lat (mean age 10.3) were examined. All of them 
beside the skin changes had pruritus. They underwent thorough clinical examination and were assessed according 
to Hanifin and Rajka criteria. The results were then subjected to statistical analysis. Atopic eczema was diagnosed 
in 108 children, remaining 58 infants suffered from scabies, seborrhoic dermatitis, irritant reactions, psoriasis vul-
garis, acne vulgaris and urticaria. All of the examined children had a history of dry skin in the last year. History of 
involvement of typical skin areas, onset under the age of 2, visible eczema of typical localization and a personal 
history of asthma or hay fever were noted in 96,3% (104/108), 71.3% (77/108), 67.6% (73/108) and 64.3% (70/108) 
respectively. All of those features were observed more frequently in comparison with the group of non-atopic children 
and that fact was statistically significant (p<0.001). In 3/108 examined children the results turned false negative and 
in 2/58 – false positive. The Williams criteria showed sensitivity and specificity of 97.2% and 96.6% respectively. 
Conclusions: 1. The UK diagnostic criteria for atopic dermatitis are very useful in paediatrician everyday practice, 
especially in children over 3 years old. 2. Both features general dry skin and history of skin involvement in typical 
localization are the most useful in diagnosing atopic eczema in children. 3. In complicated and doubtful cases the 
age limit of the early onset below 2 might be stretched up to 5 which improves overall diagnostic efficiency.
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Czę stość wy stę po wa nia ato po we go za pa le nia skó ry 
(AZS) wzra sta. Obec nie do ty czy 2-5% po pu la cji. 
U dzie ci i mło dzie ży od se tek ten wy no si oko-

ło 15%(1). Po nie waż u po nad 80% pa cjen tów pierw sze 
zmia ny skór ne wy stę pu ją do 5. ro ku ży cia(2), zwy kle to 
pe dia trzy są pierw szy mi le ka rza mi, do któ rych zgła sza ją się 
cho rzy na wy prysk ato po wy. Do świad cze nie kli nicz ne po ka-
zu je, że ze wzglę du na róż ne na si le nie zmian skór nych oraz 
zmien ny prze bieg cho ro by roz po zna nie AZS, szcze gól nie 
u dzie ci, by wa nie kie dy trud ne.
W 1980 ro ku Ha ni fin i Raj ka(3) opu bli ko wa li kry te ria roz-
po zna wa nia AZS, któ re do dziś są po wszech nie ak cep to-
wa ne i okre śla ne ja ko zło ty stan dard w ba da niach na uko-
wych i prak ty ce kli nicz nej. Do roz po zna nia wy pry sku 
ato po we go we dług tych kry te riów na le ży stwier dzić obec-
ność 3 z 4 cech pod sta wo wych oraz 3 z 23 mniej szych. 
Ko niecz ność ana li zy dwu dzie stu sied miu cech, w tym czte-
rech wy ma ga ją cych za ple cza spe cja li stycz ne go (ozna cze-
nie stę że nia cał ko wi te go IgE, oce na re ak tyw no ści w na tych-
mia sto wych te stach skór nych, oce na so czew ki i ro gów ki) 
po wo du je, że me to da ta jest kło po tli wa w co dzien nej prak-
ty ce am bu la to ryj nej. W związ ku z tym po ja wia ją się pró by 
wska za nia po wta rzal nych, nie in wa zyj nych i ła twych do oce-
ny kry te riów AZS o wy so kiej czu ło ści i swo isto ści, któ re 
mo gły by być wy ko rzy sta ne do prze sie wo wych ba dań kli-
nicz nych w du żych po pu la cjach, w tym rów nież zróż ni co-
wa nych et nicz nie. 
W 1994 ro ku an giel scy pe dia trzy(4) za pro po no wa li kry te-
ria roz po zna wa nia wy pry sku ato po we go szcze gól nie 
przy dat ne w ba da niach prze sie wo wych u dzie ci(5). Roz po-
zna nie wy pry sku ato po we go wg kla sy fi ka cji Wil liam sa 
i wsp.(4) wy ma ga obec no ści ce chy sta łej, któ rą jest świąd 
skó ry, i 3 z pię ciu cech, do któ rych na le żą: 1. zmia ny 
wy pry sko we w ob rę bie skó ry prze gu bów i/lub ko stek i/lub 
wo kół szyi w wy wia dzie (dla dzie ci <10 lat na le ży 
uwzględ nić tak że zmia ny na po licz kach); 2. po zy tyw ny 
osob ni czy wy wiad do ty czą cy ast my i/lub rhi ni tis al ler gi ca 
(dla dzie ci <4. ro ku ży cia i/lub po zy tyw ny wy wiad ro dzin-
ny u ro dzi ców); 3. uogól nio na su chość skó ry w cią gu 

ostat nie go ro ku; 4. czyn ne zmia ny wy pry sko we w ob rę bie 
prze gu bów (lub wy prysk zaj mu ją cy skó rę twa rzy i/lub stro nę 
wy prost ną koń czyn u dzie ci <4. ro ku ży cia); 5. po czą-
tek zmian po ni żej 2. ro ku ży cia (nie do ty czy dzie ci <4. ro ku 
ży cia). 
W li te ra tu rze kra jo wej brak jest jed nak ba dań oce nia ją-
cych za sad ność tej kla sy fi ka cji w dia gno sty ce wy pry sku 
ato po we go u dzie ci. Stąd też ce lem pra cy by ło okre śle nie 
przy dat no ści kry te riów Wil liam sa i wsp. w roz po zna wa-
niu AZS w tej gru pie po przez oce nę po rów naw czą z kry-
te ria mi Ha ni fi na i Raj ki. 

MA te RiAł i Me to Dy

Ba da nia mi ob ję to 166 dzie ci (67 chłop ców i 99 dziew czy-
nek) w wie ku od 4 do 15 lat, (śred nio 10,3 ro ku) (ta be la 1). 
By li to pa cjen ci Po rad ni Der ma to lo gicz nej Szpi ta la św. 
Ła za rza i Kli ni ki Der ma to lo gicz nej WIM w War sza wie, 
któ rzy nie za leż nie od zmian skór nych zgła sza li świąd skó ry. 
Pod da no ich ba da niu kli nicz ne mu i pro ce du rom za war-
tym w kry te riach Ha ni fi na i Raj ki(3). W ba da niu po mi nię to 
oce nę za ćmy i stoż ka ro gów ki ze wzglę du na brak ba da nia 
oku li stycz ne go oraz ak cen ta cję miesz ków wło so wych 
z po wo du nie pre cy zyj ne go okre śle nia te go pa ra me tru 
przez Ha ni fi na i Raj kę.
Cał ko wi te stę że nie IgE w su ro wi cy ozna czo no za po mo cą 
ze sta wu Phar ma cia CAP Sys tem FE IA fir my Phar ma cia -
-LKB (Szwe cja) zgod nie z in struk cją pro du cen ta. Me to da 
ta opie ra się na re ak cji flu oro im mu no en zy ma tycz nej. Flu-
ore scen cja emi to wa na przez prób kę by ła mia rą stę że nia 
IgE. Jej po mia ru do ko ny wa no za po mo cą flu ory me tru, 
któ ry za pew niał peł ną au to ma ty kę od czy tu, po da jąc 
wy nik wzglę dem su ro wic stan dar do wych w IU/ml. Za stę-
że nie pod wyż szo ne uzna no: dla dzie ci 4-let nich >50, 
dla 5-let nich >60, dla 6-let nich >70, dla 7-let nich >79, 
dla 8-let nich >89, dla 9-let nich >98, a dla dzie ci 10-15-let-
nich >112 IU/ml.
Na tych mia sto we te sty skór ne wy ko na no na nie zmie nio nej 
skó rze ple ców me to dą PRICK, sto su jąc ko mer cyj ny 

Tabela 1. Materiał kliniczny

	 	 Badana	grupa,	n=166	 Dziewczynki,	n=99	 Chłopcy,	n=67
	 Wiek/lata
	 	 n	 %	 n	 %	 n	 %

	 4	 16	 9,6	 10	 10,1	 6	 9,0
	 5	 16	 9,6	 8	 8,1	 8	 11,9
	 6	 11	 6,6	 6	 6,1	 5	 7,5
	 7	 3	 1,8	 3	 3,0	 0	 0
	 8	 6	 4,8	 3	 3,0	 3	 4,5
	 9	 13	 7,8	 10	 10,1	 3	 4,5
	 10	 14	 8,4	 6	 6,1	 8	 11,9
	 11	 11	 6,6	 8	 8,1	 3	 4,5
	 12	 15	 9,0	 8	 8,1	 7	 10,4
	 13	 18	 10,8	 8	 8,1	 10	 14,9
	 14	 11	 6,6	 7	 7,1	 4	 6,0
	 15	 32	 19,3	 22	 22,2	 10	 14,9
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ze staw roz two rów 5 aler ge nów po wietrz no po chod nych 
(roz to cza ku rzu do mo we go Der ma to pha go ides pte ro nys si
nus i fa ri nae, py łek brzo zy bia łej, mie sza ni na pył ków traw 
i sierść ko ta) oraz 6 aler ge nów po kar mo wych (biał ko ja ja 
ku rze go, mle ko kro wie, ka kao, dorsz, mą ka pszen na) fir my 
Al ler go phar ma (Niem cy). Na skó rę na kła da no kro plę 
ba da ne go aler ge nu, z za cho wa niem 2 cm od le gło ści po mię-
dzy po szcze gól ny mi pró ba mi. Za po mo cą ska ry fi ka to ra 
jed no ra zo we go użyt ku na kłu wa no skó rę przez kro plę na ło-
żo ne go wcze śniej wy cią gu aler ge nu tak, aby wpro wa dzić do 
na skór ka aler gen bez po wo do wa nia krwa wie nia. Rów no le-
gle wy ko ny wa no test kon tro l ny z pły nem uży tym do spo-
rzą dze nia aler ge nu (kon tro la ne ga tyw na) oraz z roz two rem 
hi sta mi ny o stę że niu 10 mg/ml (kon tro la po zy tyw na). 
Za pra wi dło wą re ak tyw ność skó ry uzna no śred nią śred ni cę 
bą bla wy wo ła ne go hi sta mi ną więk szą niż 3 mm. Wy ni ki 
od czy ty wa no po 20 mi nu tach, wy ko nu jąc po miar wzor co-
wą li nij ką i po rów nu jąc śred nią śred ni cę bą bla wy wo ła ne go 
po da niem hi sta mi ny i bą bla wy wo ła ne go po da niem aler ge-
nu. Za wy nik do dat ni przy ję to od czyn, gdy śred nia war tość 
śred ni cy bą bla po apli ka cji aler ge nu by ła co naj mniej rów na 
lub więk sza od śred niej war to ści śred ni cy bą bla po apli ka cji 
hi sta mi ny(6). 
Na prze pro wa dze nie ba dań uzy ska no zgo dę Ko mi sji Bio-
ety ki przy Woj sko wym In sty tu cie Me dycz nym w War sza wie. 
Ana li zy sta ty stycz nej do ko na no przy uży ciu te stu χ2 
z po praw ką Yate sa dla ma łych grup, przyj mu jąc po ziom 
uf no ści dla p<0,05(7). 
Czu łość (SE) i swo istość (SP) kry te riów gru py bry tyj skiej 
okre ślo no wg wzo rów: 

 WD   WNSE = —————  SP = —————
 WD + FN   WN + FD 

wy ra ża jąc wy nik w pro cen tach, gdzie WD ozna cza licz bę 
cho rych na AZS i speł nia ją cych kry te ria Wi lliam sa i wsp., 
FN – licz bę cho rych na AZS nie speł nia ją cych kry te riów 
Wil liam sa i wsp., WN – licz bę cho rych, u któ rych wy klu-
czo no AZS, nie speł nia ją cych kry te riów Wil liam sa i wsp., 
FD – licz bę cho rych, u któ rych wy klu czo no AZS, speł nia-
ją cych kry te ria Wil liam sa i wsp.(7,8)

Wy ni Ki

Na pod sta wie speł nio nych kry te riów Ha ni fi na i Raj ki 
u 108 dzie ci (40 chłop ców i 68 dziew czy nek) roz po zna no 
ato po we za pa le nie skó ry i w dal szych ba da niach okre ślo no 
je ja ko gru pa AZS (+). U po zo sta łych 58 dzie ci (27 chłop-
ców i 31 dziew czy nek), nie speł nia ją cych kry te riów Ha ni fi-
na i Raj ki, roz po zna no świerzb, ło jo to ko we za pa le nie skó-
ry, za pa le nie skó ry z po draż nie nia, łusz czy cę, trą dzik 
mło dzień czy oraz po krzyw kę. Gru pę tę okre ślo no ja ko 
po rów naw czą AZS (-).
Ana li za czę sto ści wy stę po wa nia cech Wil liam sa i wsp. 
wy ka za ła u wszyst kich cho rych w gru pie AZS (+) oprócz 
świą du skó ry, któ ry był kry te rium włą cze nia do ba dań, tak-
że jej su chość. U 96,3% (104/108) pa cjen tów stwier dzo no 
za ję cie ty po wych oko lic po da wa ne w wy wia dzie. Po czą tek 
zmian skór nych <2. ro ku ży cia, czyn ne zmia ny w prze gu-
bach i osob ni cze ob cią że nie ato pią ob ser wo wa no od po-
wied nio u 71,3% (77/108), 67,6% (73/108) i 64,3% (70/108) 
dzie ci (ta be la 2). 
W gru pie AZS (-) tak że wszy scy zgła sza li świąd skó ry. Spo-
śród pię ciu zmien nych cech naj czę ściej (53,4%) ob ser wo wa-
no su chość skó ry oraz osob ni czy wy wiad ato po wy (34,5%). 
Po zo sta łe trzy ce chy wy stę po wa ły w mniej szym od set ku 
(10,3-5,2%) a wszyst kie róż ni ce w sto sun ku do dzie ci cho-
rych na AZS by ły istot ne sta ty stycz nie (ta be la 2).

Tabela 2.  Częstość występowania kryteriów AZS wg Williamsa i wsp. u dzieci chorych na AZS [AZS (+)] oraz w grupie 
porównawczej [AZS ()]

	 	 Częstość	występowania

	 Kryteria	wg	Williamsa	i wsp.	 AZS	(+),	n=108	 AZS	(-),	n=58

	 	 n	 %	 n	 %

	 Cecha	stała

	 Świąd		 108	 100	 58	 100

	 Cechy	zmienne

	 Typowa	lokalizacja	zmian		 104	 96,3	 6	 10,3*
	 w wywiadzie

	 Osobniczy	wywiad	atopowy		 70	 64,8	 20	 34,5*

	 Suchość	skóry	 108	 100	 31	 53,4*

	 Czynne	zmiany	w zgięciach		 73	 67,6	 3	 5,2*

	 Wczesny	początek	zmian,		 77	 71,3	 6	 10,3*
	 <2.	roku	życia

*	p<0,001
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Po rów naw cza ana li za czę sto ści wy stę po wa nia 5 cech 
zmien nych Wil liam sa i wsp. w gru pie AZS (+) wy ka za ła, że 
naj więk szy od se tek – 39,8%, sta no wi ły dzie ci z obec no-
ścią 4 cech. U 35/108 (32,4%) stwier dzo no obec ność 
wszyst kich pię ciu cech. U troj ga pa cjen tów (2,8%) z roz po-
zna nym AZS kry te ria Wil liam sa i wsp. nie po twier dzi ły 
roz po zna nia ze wzglę du na obec ność tyl ko dwóch cech 
zmien nych (rys. 1). By li to dwaj chłop cy i dziew czyn ka, 
w wie ku 6-9 lat, któ rzy na AZS cho ro wa li od 4. ro ku ży cia. 
Wy ka za no u nich 3 ce chy pod sta wo we i 10 cech mniej szych 
wg Ha ni fi na i Raj ki. Na to miast spo śród cech Wil liam sa 
i wsp. oprócz świą du od no to wa no u nich su chość skó ry 
i osob ni czy wy wiad ato po wy (ta be la 3). 

W gru pie AZS (-) naj czę ściej (37,9%) ob ser wo wa no jed ną 
ce chę zmien ną, u 25,5% pa cjen tów – żad nej, a u dwoj ga 
dzie ci (3,4%) – trzy ce chy (rys. 1).
Dwo je dzie ci z gru py po rów naw czej, u któ rych stwier dzo-
no oprócz świą du trzy ce chy zmien ne (ty po wą lo ka li za cje 
zmian czyn nych i w wy wia dzie oraz su chość skó ry), cho-
ro wa ło na świerzb i ło jo to ko we za pa le nie skó ry. Wg Ha ni-
fi na i Raj ki mia ły 2 ce chy pod sta wo we i jed ną mniej szą 
(ta be la 3).
Ana li zu jąc czę stość wy stę po wa nia po szcze gól nych kry te-
riów zmien nych oraz ich ogól ną licz bę w gru pie AZS (+) 
w za leż no ści od płci i wie ku stwier dzo no zmia ny o ty po-
wej lo ka li za cji sta ty stycz nie istot nie czę ściej u dzie ci w wie-

Tabela 3. Mylne rozpoznania AZS wg kryteriów Williamsa i wsp.

	 	 	 AZS	(+),	Williams	(-)	 	 AZS	(-),	Williams	(+)

	 Kryteria	wg	Hanifina	i Rajki	 	 	 Pacjent	nr*

	 	 1	 2	 3	 4	 5

	 Cechy	podstawowe
	 Świąd	skóry	 •	 •	 •	 •	 •
	 Przewlekły	i nawrotowy	charakter	 •	 •	 •
	Osobniczy	i/lub	rodzinny	wywiad	atopowy	 •	 •	 •
	 Typowa	lokalizacja	zmian	skórnych	 	 	 	 •	 •

	 Cechy	mniejsze
	 Suchość	skóry	 •	 •	 •	 •	 •
	 Wczesny	początek	choroby,	<5.	r.ż.	 •	 •	 •
	 Zaciemnienie	wokół	oczu	 •	 •	 •
	 Biały	dermografizm	 •	 •	
	 Nietolerancja	pokarmów	 	 •	 •
	 Nietolerancja	wełny	 	 	 •
	 Podwyższone	IgE	 •	 	 •
	 Fałd	Dennie-Morgana	 •	 •	 •
	 Dodatnie	wyniki	testów	skórnych	 •	 	 •
	 Świąd	po spoceniu
	 Cheilitis	 	 •
	 Skłonność	do zakażeń	skóry	 •	 •	 •
	 Zaostrzenie	po emocjach	 	 	 •
	 Nawrotowe	zapalenie	spojówek	 	 •
	 Rogowacenie	przymieszkowe	 •	 •
	 Fałd	szyjny	 •
	 Rumień	twarzy
	 Wyprysk	rąk	i stóp
	 Łupież	biały
	 Wyprysk	sutków

	 Kryteria	wg	Williamsa	i wsp.

	 Cecha	stała	
	 Świąd	 •	 •	 •	 •	 •

	 Cechy	zmienne	
	 Typowa	lokalizacja	zmian	w wywiadzie	 	 	 	 •	 •
	 Osobniczy	wywiad	atopowy	 •	 •	 •
	 Suchość	skóry	 •	 •	 •	 •	 •
	 Czynne	zmiany	w zgięciach	 	 	 	 •	 •
	 Wczesny	początek	zmian,	<2.	r.ż.

*	Nr 1	– chłopiec	lat 6;	nr 2	– dziewczynka	lat 7;	nr 3	– chłopiec	lat 9	–	dzieci	chore	na AZS,	które	nie	spełniają	kryteriów	Williamsa	i wsp.
*	Nr 4	– dziewczynka	lat 6,	świerzb;	nr 5	– dziewczynka	lat 8,	łojotokowe	zapalenie	skóry	–	spełniają	kryteria	Williamsa	i wsp.
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no wa ne przez pe dia trów bry tyj skich(4) ja ko ko lej ne kry te ria 
zmien ne są naj czę ściej (u po nad 85%) stwier dza ny mi 
ce cha mi mniej szy mi AZS wg Ha ni fi na i Raj ki u dzie ci 
nie za leż nie od ra sy, wie ku i płci(9,10,14-17).
Z pię ciu kry te riów zmien nych Wil liam sa i wsp. w ba da-
niach wła snych w gru pie AZS (+) wy ka za no u wszyst-
kich su chość skó ry (ta be la 2). In ni au to rzy ob ser wo wa-
li ten ob jaw u 66-88% ba da nych(10,18). Róż ni ce te moż na 
tłu ma czyć bra kiem obiek tyw nych kry te riów oce ny tej 
ce chy, któ ra za leż na mo że być od po ry ro ku i od miej-
sco we go le cze nia. Czę stość wy stę po wa nia po zo sta łych 
kry te riów w ba da niach wła snych jest zbli żo na do da nych 
z li te ra tu ry(10,18), a nie wiel kie róż ni ce mo gą wy ni kać 
z li czeb no ści i wie ku ba da nych grup. 
Ob ser wa cje wy ni ka ją ce z ba dań wła snych oraz in nych 
ba da czy, wska zu ją ce, że su cha skó ra i ty po wa lo ka li za cja 

ku 12-15 lat (84,6%) niż w wie ku 4-6 lat (46,2%, p<0,001). 
Od po wied ni od se tek dla dzie ci 7-11-let nich wy no sił 56,7% 
(ta be la 4). 
Czu łość i swo istość me to dy dia gno stycz nej AZS za pro-
po no wa nej przez Wi lliam sa i wsp. wy no si ła od po wied-
nio 97,2% i 96,6% (ta be la 5).

oMó Wie nie

Kry te ria roz po zna wa nia wy pry sku ato po we go za pro po-
no wa ne przez pe dia trów bry tyj skich(4) są w znacz nym 
stop niu zmo dy fi ko wa ny mi kry te ria mi więk szy mi AZS 
wg Ha ni fi na i Raj ki o naj więk szym zna cze niu dia gno-
stycz nym(9-11).
W kry te riach pe dia trów z Wiel kiej Bry ta nii świąd skó ry 
sta no wi naj istot niej szą ce chę dia gno stycz ną AZS. Ob jaw 
ten we dług kla sy fi ka cji Ha ni fi na i Raj ki jest jed nym z kry-
te riów pod sta wo wych. Jest to po wszech nie wy stę pu ją ca 
ce cha wy pry sku ato po we go za rów no u dzie ci, jak i u do ro-
słych, co jest pod kre śla ne w li te ra tu rze(2,9-13).
Trzy z pię ciu cech zmien nych to ko lej ne zmo dy fi ko wa ne 
kry te ria pod sta wo we Ha ni fi na i Raj ki wy stę pu ją ce u oko-
ło 90% dzie ci cho rych na AZS, nie za leż nie od wie ku, płci 
i ra sy(9-11). Stwier dze nie zmian wy pry sko wych o ty po wej 
lo ka li za cji (prze gu by/twarz) za rów no w ba da niu kli nicz-
nym, jak i w wy wia dzie, bę dą ce jed nym kry te rium wg 
Ha ni fi na i Raj ki, przez Wil liam sa i wsp. zo sta ło po dzie lo-
ne na dwie od dziel ne ce chy ba da nia pod mio to we go 
i przed mio to we go. Na le ży jed nak pod kre ślić, że za kres 
zmian skór nych po da wa nych w wy wia dzie zo stał po sze-
rzo ny przez pe dia trów bry tyj skich o oko li ce skó ry ko stek 
i szyi. Na to miast ob cią że nie cho ro ba mi ato po wy mi dróg 
od de cho wych za wę żo no tyl ko do ich osob ni cze go wy stę-
po wa nia dla dzie ci po wy żej czwar te go ro ku ży cia.
Cho ciaż ce chy mniej sze są mniej przy dat ne w roz po zna-
wa niu AZS u dzie ci ze wzglę du na du że roz bież no ści 
w czę sto ści ich wy stę po wa nia(9,10,14-17), to su chość skó ry 
i wcze sny po czą tek wy stą pie nia zmian skór nych za pro po-

Tabela 4. Częstość występowania cech AZS wg Williamsa i wsp. w zależności od wieku

	 	 Częstość	występowania	

	 Kryteria	wg	Williamsa	i wsp.	 4-6	lat,	n=26	 7-11	lat,	n=30	 12-15	lat,	n=52

	 	 n	 %	 n	 %	 n	 %

	 Cecha	stała
	 Świąd	 26	 100	 30	 100	 52	 100

	 Cechy	zmienne
	 Typowa	lokalizacja	zmian	w wywiadzie	 25	 96,2	 29	 96,7	 50	 96,2
	 Osobniczy	wywiad	atopowy		 20	 76,9	 21	 70	 29	 55,8
	 Suchość	skóry	 26	 100	 30	 100	 52	 100
	 Czynne	zmiany	w zgięciach		 12	 46,2	 17	 56,7	 44	 84,6*
	 Wczesny	początek	zmian,	<2.	roku	życia	 22	 84,6	 19	 63,3	 36	 69,2

*	p<0,001

Rys. 1.  Częstość występowania cech zmiennych wg Wil
liamsa i wsp. u dzieci chorych na AZS [AZS (+)] 
oraz w grupie porównawczej [AZS ()]
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gno stycz ne są naj czę ściej po peł nia ne w roz po zna wa niu 
AZS, co pod kre śla ją rów nież in ni au to rzy(10,18).
Oprócz wy so kiej czu ło ści i swo isto ści o przy dat no ści te stu 
do ba dań prze sie wo wych de cy du je tak że ła twość i szyb-
kość je go wy ko na nia. Na le ży zgo dzić się z twór ca mi oma-
wia nej me to dy roz po zna wa nia wy pry sku ato po we go(4), że 
wy ka za nia pię ciu za le co nych, wy raź nie zde fi nio wa nych 
cech, moż na do ko nać za po mo cą krót kie go ba da nia pod-
mio to we go i nie in wa zyj ne go ba da nia przed mio to we go. 

Wnio SKi

1.   Kry te ria dia gno stycz ne Wil liam sa i wsp. są bar dzo 
przy dat ne w prak ty ce le ka rza pe dia try w roz po zna-
wa niu AZS u dzie ci po wy żej 3. ro ku ży cia.

2.   Su chość skó ry i po twier dze nie w wy wia dzie obec no-
ści zmian wy pry sko wych o ty po wej lo ka li za cji są naj-
bar dziej przy dat ne w roz po zna wa niu AZS u dzie ci.

3.   W przy pad kach wąt pli wych roz sze rze nie gra ni cy wie-
ku wy stą pie nia pierw szych zmian skór nych z 2 do 5 lat 
zwięk sza wy kry wal ność cho ro by. 
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zmian w wy wia dzie są naj czę ściej ob ser wo wa ny mi kry te-
ria mi zmien ny mi, su ge ru ją, że win ny być one roz po zna-
wa ne w pierw szej ko lej no ści.
W ba da nym ma te ria le zwra ca uwa gę fakt wy raź nej prze-
wa gi wy stę po wa nia su cho ści skó ry i osob ni cze go wy wia-
du ato po we go u dzie ci bez usta lo ne go roz po zna nia AZS, 
sta no wią cych gru pę po rów naw czą. Wy ni kać to mo że ze 
wzro stu za cho ro wań na cho ro by ato po we i wy stę po wa-
nia su cho ści skó ry in te gral nie zwią za nej z ob ja wem świą-
du po mi mo bra ku ob ja wów kli nicz nych wy pry sku.
O przy dat no ści da nej ce chy w roz po zna wa niu AZS 
świad czy czę stość jej wy stę po wa nia i brak za leż no ści 
od wie ku i płci. W ba da niach wła snych wy ka za no, że 
je dy nie ty po wa lo ka li za cja zmian czyn nych by ła za leż na 
od wie ku pa cjen tów (ta be la 4), co moż na tłu ma czyć 
na tu ral nym prze bie giem cho ro by. Wia do mo bo wiem, że 
roz wój zmian wy pry sko wych w zgię ciach sta wo wych 
roz wi ja się w wie ku póź niej szym. 
O przy dat no ści te stu dia gno stycz ne go de cy du je je go czu-
łość i swo istość, któ re po twier dza ją roz po zna nie i od rzu-
ca ją oso by zdro we. Każ da me to da ba daw cza obar czo na 
jest moż li wo ścią wy stą pie nia wy ni ków za rów no fał szy wie 
ujem nych, jak i fał szy wie do dat nich.
W ba da niach wła snych u troj ga dzie ci z roz po zna nym 
AZS wg Ha ni fi na i Raj ki nie po twier dzo no dia gno zy 
me to dą Wi liam sa i wsp. (ta be la 3), co spo wo do wa ło, że 
czu łość tej me to dy wy no si ła 97,2%. Mi mo że zbli żo ną 
oce nę uzy ska li Gu i wsp.(19), to jed nak więk szość au to rów 
okre śla ten od se tek w gra ni cach 74-86%(4,10,18). Na wy so ki 
pro cent czu ło ści me to dy w ma te ria le wła snym wpływ 
mia ło usta le nie świą du ja ko kry te rium włą cze nia 
do ba dań, co nie wąt pli wie wpły nę ło na se lek cję pa cjen tów. 
Ba da nia wła sne nie obej mo wa ły tak że dzie ci po ni żej  
4. ro ku ży cia, a w tej gru pie wie ko wej są naj więk sze pro-
ble my z roz po zna niem AZS(20).
U wszyst kich dzie ci, któ re cho ro wa ły na wy prysk ato po-
wy, a nie speł nia ły kry te riów AZS wg Wil liam sa i wsp., 
w kla sy fi ka cji Ha ni fi na i Raj ki wy ka za no 3 ce chy pod sta-
wo we i 10 naj częst szych cech mniej szych(9) (ta be la 3). 
Swo istość kry te riów Wil liam sa i wsp. w ba da niach wła-
snych (96,6%) by ła zbli żo na do ob ser wa cji in nych au to-
rów (93,7-99,0%)(4,10,18,19,21).
Ana li za 58 dzie ci z gru py po rów naw czej wy ka za ła, że 
w dwóch przy pad kach speł nia ły one kry te ria roz po zna nia 
AZS pe dia trów bry tyj skich, na to miast wła ści wą dia gno zą 
by ło ło jo to ko we za pa le nie skó ry i świerzb. Te po mył ki dia-

Tabela 5. Czułość i swoistość kryteriów wg Williamsa i wsp.

	 WD	 FN	 FD	 WN	 Czułość	 Swoistość

	 n	 %	 n	 %	 n	 %	 n	 %	 %	 %

	 105	 97,2	 3	 2,8	 2	 3,4	 56	 96,6	 97,2	 96,6

WD	– AZS	(+),	Williams	(+);	FN	– AZS	(+),	Williams	(-);	FD	– AZS	(-),	Williams	(+);	WN	– AZS	(-),	Williams	(-)
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