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ДЕРМАТОЛОГИЯ

СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА СЪС-
ТОЯНИЕТО НА БЕБЕШКАТА КОЖА,  
ПРОСЛЕДЯВАНО ОТ  АКУШЕРКИ „В 
РЕАЛНА СРЕДА“ И МАЙКИ, ПОКАЗ-
ВА, ЧЕ БЕБЕТАТА, ПОЧИСТВАНИ С 
WATERWIPES, РАЗВИВАТ ПО-РЯДКО 
И С ПО-КРАТКА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
ОБРИВ ОТ  ПЕЛЕНИТЕ, В СРАВНЕНИЕ 
С БЕБЕТАТА, ПОЧИСТВАНИ С ДРУГИ 
МАРКИ БЕБЕШКИ КЪРПИЧКИ. 
Изследването за състоянието на 
бебешката кожа (The BaSICS study) 
е първото по рода си мащабно и 
пряко наблюдавано от акушер-
ки изследване, което показва, че 
употребата на бебешки мокри кър-
пички може да повлияе на състоя-
нието на кожата на новородените. 
Проучването [1], проведено сред 
698 майки, разкрива, че бебета-
та (обхваща новородени бебета 
и наблюдението продължава до  
56-ия ден), почиствани с WaterWipes 
(марка номер три в проучването; с 
най-малко съставки*), са по-малко 
склонни да развиват обрив в зоната 
на пелените, а ако такъв възникне, 
той е по-умерен и с по-малка про-
дължителност, в сравнение с ново-
родените, чиято кожа е почиствана 
с другите две марки бебешки кър-
пички, участвали в проучването. Ос-
таналите два бранда, участващи в 

проучването, се предлагат на пазара 
като достатъчно меки и нежни, под-
ходящи кожата на новородените, но 
с повече на брой съставки в сравне-
ние с WaterWipes*.

ПО-НИСКА ЧЕСТОТА И ПО-КРАТКА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРИВ В 
ПЕЛЕНИ ЗОНАТА ПРИ УПОТРЕБА НА 
WATERWIPES

МАЩАБНО КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ, 
ПОКАЗВАЩО КАК 
БЕБЕШКИТЕ МОКРИ КЪРПИЧКИ ПОВЛИЯВАТ 
ДЕРМАТИТА ОТ ПЕЛЕНИ (DD) 
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* Декларация за конкурентен интерес: Irish Breeze финансира проучването и тяхната марка WaterWipes, беше Марка 3. Авторите 
нямат разрешение да посочат имената на двете марки за сравнение; това са продукти, които са широко достъпни, популярни сред 
майките, и се рекламират като достатъчно нежни за използване при новородени бебета.
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фиг. 2



Практическа педиатрия|3/2021 29

Проучването, проследявано от  аку-
шерки „в реална среда“ и майки, 
сравнява честотата и продължител-
ността на дерматит от пелени (diaper 
dermatitis DD) при бебета, на въз-
раст от 0 до 8 седмици, почиствани 
с различни марки бебешки кърпич-
ки. Анкетите, ежедневно попълвани 
от майките, отчитат факта, че по-
чиствалите кожата на своите бебе-
та с WaterWipes са имали по-ниска 
честота на обрив, зачервяване или 
раздразнение в зоната на пелени 
(19%), в сравнение с тези, почиства-
ли с марка едно (25%) или марка две 
(30%), фиг. 1. 

Продължителността на раздразне-
нието е продължила приблизител-
но 50% по-дълго, ако майките са 
използвали марка две – 1,69 дни (p 
<0,001) и 1,48 дни с марка едно (p = 
0,002), в сравнение със случаите на 
използване на WaterWipes, фиг. 2. 

„Проучването The BaSICS е първото 
мащабно изследване, което показ-
ва, че бебешките кърпички могат 
да бъдат определящ фактор за 
доброто състояние на кожата 
на бебето през първите осем сед-

мици от живота им. Данните от 
него разкриват, че бебешките кър-
пички с най-малко съставки има 
най-ниска честота и най-кратка 
продължителност в случаите на 
възникване на дерматит в зоната 
на пелените.“
Проф. Пени Кук, професор по об-
ществено здраве от Университе-
та в Салфорд и ръководител на из-
следването.

ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО

Майките, участвали в проучването, 
са разделени на три групи. На всяка 
група са разпределени на случаен 
принцип различна марка бебешки 
кърпички, маркетирани на пазара 
като достатъчно  нежни и безвредни 
за кожата на новороденото. Всич-
ки майки са получили една и съща 
марка пелени за еднократна употре-
ба. Акушерките, участващи пряко в 
анализа на данните, не са били за-
познати с марката бебешки кърпич-
ки, която наблюдаваните майки са 
използвали. Състоянието на кожата 
се степенува от едно (без обрив) до 
пет (тежък обрив), а умереният до 

среден обрив в зоната на  пелените 
е идентифициран с три или повече.

НАЙ-ИЗЧЕРПАТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ 
ВЪРХУ МАЛКИ БЕБЕТА

„Това проучване в реална среда 
може да бъде използвано за бъ-
дещ експериментален модел на 
изследване, където майките са 
съ-изследователи. Наблюденията 
на майките са записвани чрез удоб-
но за потребителя приложение на 
смартфона им, което им позволя-
ва да докладват ежедневно дер-
матита в зоната на пелените, из-
ползвайки референтни диаграми за 
оценка на обрива по петобалната 
скала. Това позволява на майките 
да следят ежедневно състоянието 
на кожата на бебето и да обръщат 
внимание върху почистването и, 
използвайки метод за събиране на 
данни в реално време - за които се 
знае, че е по-точен от ретроспек-
тивните методи. Това събра данни 
за дерматита в зоната на пелени-
те, които, доколкото ни е извест-
но, са най-изчерпателните до мо-
мента при толкова малки бебета. 
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Проучването има 96,7% степен на 
завършеност и стабилен размер 
на извадката; с майки от различни 
етнически групи и социално-иконо-
мически произход.“
Фиона Маквейн Фипс, старши нау-
чен сътрудник – акушерка от уни-
верситета в Салфорд.

БЕЗОПАСНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА 
КЪРПИЧКИ ВЪРХУ КОЖАТА НА 
НОВОРОДЕНОТО

Дерматитът от пелени (DD) е едно от 
най-честите кожни неразположения 
при кърмачета. В миналото здрав-
ните специалисти препоръчваха за 
почистване на кожата на новороде-
ните памучна кърпа и вода; послед-
ните проучвания обаче подчертават 
безопасността и ефикасността от 
използването на бебешки кърпички 
с минимално коичество съставки за 
намаляване на раздразнения по ко-
жата [2,3], като родителите съобща-
ват за по-голямо удобство на такъв 
продукт в сравнение с памучен там-
пон и вода.
„Кожата на бебето има по-мал-
ко ефективна бариерна функция в 
сравнение с тази на по-големите 
деца и възрастни. Епидермисът и 
роговият слой са по-тънки, което 
означава, че кожата на бебетата 
е по-податлива на сухота и е мно-
го по-пропусклива. В резултат на 
това кожата им е далеч по-нежна 
и уязвима и изисква специални гри-
жи и защита.“
Жана Литгоу, старши лектор по 
акушерство и съ-изследовател от 
университета в Салфорд

WaterWipes се произвеждат в кон-
тролирана и защитена среда на 
производственото помещение, не-
позволяваща проникването на бак-
терии и замърсители, използвайки 
уникална технология на пречиства-
не на водата и само две съставки 
– вода и минимално количество 
плодов екстракт. Водата преминава 
през седем етапа на пречистване, 
като се използват серия от филтри за 
отстра няване на примесите, омеко-
тяване и пречистване. Този процес 

на филтрация прави водата значи-
телно по-чиста от охладената прева-
рена вода, а продуктът уникален със 
своите почистващи свойства и мини-
мално количество съставки. 
WaterWipes се препоръчват от аку-
шерки, педиатри, неонатолози и 
дерматолози по целия свят и са се 
превърнали в предпочитаните и 
най-безопасни бебeшки кърпички 
за много неонатологични отделе-
ния в САЩ, Обединеното кралство, 
Ирландия, Австралия и Нова Зе-
ландия и др. Със своето качество и 
чистота Water Wipes заслужено се 
ползват с одобрението и призна-
нието на значими научни институти 
като. Дружеството по алергии на 
Великобритания (Allergy, UK), На-
ционалната Екзема Асоциация на 
САЩ, Френската асоциация за пре-
венция на алергии (AFPRAL), Нем-
ското дружесто за помощ при алер-
гии (DHA), Асоциацията за борба с 
екзема на Австралия и Азия (EAA), 
Алиансът за здраве на кожата (Skin 
Health Alliance) и др. 

ОТНОСНО THE BASICS STUDY

Проучването на BaSICS е научно из-
следване, ръководено от акушер-
ки в „реалена среда“, използващо 
проспективен дизайн (т.е. основана 
на планирането на управлението на 
риска), предоставен от университе-
та в Салфорд. Набирането на добро-
волци е проведено в предродилни 
клиники в три клона на Национал-
ната здравна служба (NHS) в Ман-
честър, Великобритания. Предходни 
проучвания установяват безопас-
ността и ефикасността от употребата 
на бебешките кърпички за почиства-
не на кожата на новородените по 
време на смяна на пелените като 
във всички проучвания са сравня-
вани почистването с вода със само 
една марка бебешки кърпички.  The 
BaSICS предположи, a неговите ре-
зултати доказаха, че изборът на бе-
бешки кърпички може да повлияе 
на честотата и тежестта на дерматит 
от пелените и следователно да по-
влияе на цялостното състояние на 
кожата.

737 ЖЕНИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОУЧ-
ВАНЕТО, КАТО 722 ОТГОВАРЯТ НА 
УСЛОВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ 
НА БЕБЕТО. 698 ЖЕНИ СА ЗАВЪР-
ШИЛИ ПРОУЧВАНЕТО. ТОВА ДОВЕДЕ 
ДО НАБОР ОТ ДАННИ ЗА ОБРИВА В 
ЗОНАТА НА ПЕЛЕНИ, КОИТО ИЗ-
СЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ЕКИП СМЯТА, 
ЧЕ СА НАЙ-ИЗЧЕРПАТЕЛНИТЕ ДО 
МОМЕНТА ЗА ПО-МАЛКИТЕ БЕБЕТА. 
БЯХА СЪБРАНИ ТРИ ВИДА ДАННИ: 
ЕЖЕДНЕВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЯ-
ЛОСТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОЖА-
ТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 55 ДНИ; 
ПОЛУСТРУКТУРИРАНИ ИНТЕРВЮТА С 
5% ОТ ОБЩАТА ИЗВАДКА В КРАЯ НА 
ПРОУЧВАНЕТО. МОДЕЛЪТ „МАЙ-
КА - СЪИЗСЛЕДОВАТЕЛ“ ДАВА НА 
МАЙКАТА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И СЪБИРАНЕ 
НА ДАННИ. ПОСТИГНАТО Е 100% 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 
И 98% ВЯРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА РАЗПРЕДЕЛЕНАТА МАРКА ПРЕЗ 
ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ДНИТЕ.
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