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Za bieg pe e lin gu po wierzch nio we go i śre -
dnio  głe bo kie go ma sto sun ko wo ma ło  in wa -
zyj ny cha rak ter i aby uzy skać sa ty sfak cjo nu ją -
ce efek ty wy ko nu je się naj czę ściej se rie za bie -
gów. Jed no cze śnie ma ło  in wa zyj ny cha rak ter
po wo du je, że ry zy ko dzia łań nie po żą da nych
jest sto sun ko wo ni skie, a je śli już ta kie dzia ła -
nia wy stą pią, to są one zwy kle ła god ne i krót -
ko trwa łe. 

Do naj czę st szych przy czyn po wi kłań po
te go ro dza ju pe e lin gach na le żą: nie do sto so -
wa nie mo cy pe e lin gu do ro dza ju skóry, nie -
od po wie dnia fo to pro tek cja w okre sie po za -
bie go wym oraz nie od po wie dnie przy go to -
wa nie skóry do za bie gu. Głę bo kość pe ne tra -
cji roz two ru pe e lin gu ją ce go za le ży przede
wszy st kim od gru bo ści war stwy ro go wej i ilo -
ści ło ju. Dla te go też w lo ka li za cjach, gdzie ak -
tyw ność gru czo łów ło jo wych jest naj wyż sza
– z re gu ły stre fa T (czo ło, nos, bro da), wni ka -

nie, a więc in ten syw ność dzia ła nia pe e lin gów
che micz nych, jest naj wyż sza. 

Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko dzia łań nie -
po żą da nych, a tym sa mym, aby osią gnąć
rów no mier ną pe ne tra cję roz two ru pe e lin gu -
ją ce go, na le ży od po wie dnio przy go to wać
skórę do za bie gu. Je den z pro to ko łów ta kie -
go przy go to wa nia prze wi du je na stę pu ją cy al -
go rytm po stę po wa nia: 1-2-proc. kwas sa li cy -
lo wy vel 2-3-proc. kwas pi ro gro no wy vel
kwas re ti no wy 0,05-proc. sto so wać 3 ra zy
w ty go dniu przez mie siąc po prze dza ją cy za -
bieg; jed no cze śnie 4-proc. hy dro chi non rów -
nież przez mie siąc 3 ra zy w ty go dniu. Ostat -
nią apli ka cję pre pa ra tów przy go to wu ją cych
skórę na le ży prze pro wa dzić nie później niż 4
dni przed za bie giem. Skróce nie te go okre su
mo że skut ko wać nadmier ną głę bo ko ścią pe -
ne tra cji roz two ru pe e lin gu ją ce go. U pa cjen -
tów z hi sto rią Her pes sim plex pre wen cyj nie
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sto su je się lek prze ciw wi ru so wy. Stan dar do -
wo po da je się acy klo wir do u st nie w daw ce
400 mg dwa ra zy na do bę 2 dni przed za bie -
giem. Oczy wi ście – jak w przy pad ku każ de go
za bie gu – nie odzow ne jest przy go to wa nie
do ku men ta cji fo to gra ficz nej pa cjen ta. 

Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko dzia łań nie -
po żą da nych, jak rów nież zmniej szyć na si le nie
stan dar do wych ob ja wów dys kom for tu po
za bie gu, na le ży ry go ry stycz nie prze strze gać
za le ceń po za bie go wych. Na le żą tu przede
wszy st kim: uni ka nie eks po zy cji sło necz nej,
sto so wa nie pre pa ra tów na wil ża ją cych, sto so -
wa nie od po wie dnich pre pa ra tów do hi gie ny
(my cia) skóry, uni ka nie dra pa nia i in nych ma -
ni pu la cji w ob sza rze po za bie go wym. 

Po za bie gu pe e lin gu che micz ne go eks po -
zy cja sło necz na po win na być ogra ni czo na do
ze ra. Wo bec po wyż sze go przez co naj mniej
mie siąc po za bie gu na le ży sto so wać sku tecz -
ną fo to pro tek cję. Naj lep szym roz wią za niem
w tym przy pad ku bę dą fil try UV o wy so kim
współ czyn ni ku ochro ny – SPF 50. Po nie waż
skóra po za bie gu jest podraż nio na, naj lep -
szym roz wią za niem bę dą fil try mi ne ral ne
zmniej sza ją ce ry zy ko ewen tu al nej nadwraż li -
wo ści skóry na fil try che micz ne. Je że li za bieg
pe e lin gu jest wy ko ny wa ny w po rze dnia o in -
ten syw nym na sło necz nie niu, cza sem pro po -
nu je się pa cjen to wi ma skę chro nią cą skórę
przed słoń cem pod czas podróży z ga bi ne tu
do do mu. 

Do na wil ża nia skóry po za bie gu ide al ne
bę dą nada wa ły się emo lien ty, zwła szcza te,
które są prze zna czo ne do pie lę gna cji po za -
bie go wej ma ją ce w skła dzie sub stan cje przy -
spie sza ją ce ziar ni no wa nie. Al ter na ty wą są
emo lien ty sto so wa ne do skór pro ble mo -
wych, np. do pie lę gna cji skóry z AZS (ato po -
wym za pa le niem skóry). Za wie ra ją one
mniej sub stan cji po moc ni czych (barw ni ków,
sub stan cji za pa cho wych, kon ser wan tów), co
czy ni je „przy ja źniej szy mi” dla uszko dzo nej
skóry. Apli ka cja ko sme ty ków na wil ża ją cych
(emo lien tów) po win na być bar dzo czę sta (co

naj mniej 3-4 ra zy na dzień) oraz ob fi ta. Na le -
ży uni kać for mu la cji w for mie skom pli ko wa -
nych po sta ci ko sme ty ku – za wie ra ją cych li po -
so my, na no e mul sji itp., po nie waż za wie ra ją
sto sun ko wo du żo sub stan cji po moc ni czych,
przede wszy st kim emul ga to rów. 

W okre sie po za bie go wym na le ży sto so -
wać rów nież od po wie dnie pre pa ra ty do my -
cia skóry. Nieza le ca ne są pro duk ty za wie ra ją -
ce my dło. Zde cy do wa nie lep szym roz wią za -
niem bę dą środ ki my ją ce opar te o syn te tycz ne
de ter gen ty (syn de ty). Syn de ty za miast my dła
(sól wy ższych kwa sów tłu szczo wych) opar te
są o al ki lo siar cza ny czy be ta i nę, które dzię ki ni -
skie mu pH są zde cy do wa nie le piej to le ro wa -
ne przez podraż nio ną przez za bieg skórę.

Do naj czę st szych dzia łań nie po żą da nych
po za bie gach pe e lin gów po wierzch nio wych
i śre dnio  głę bo kich moż na zli czyć: nadmier ny
obrzęk, dłu go trwa ły ru mień, upo rczy wy
świąd, zmia ny barw ni ko we (za rów no hi per-,
jak i hi po pig men ta cyj ne), nadwraż li wość
skóry, wy kwi ty trą dzi ko po dob ne.  

Obrzęk skóry po za bie gu pe e lin gu che -
micz ne go jest na tu ral nym na stęp stwem pro -
wa dze nia za bie gu. Nie mniej jed nak, kie dy
na si le nie obrzę ku jest zbyt in ten syw ne, moż -
na przed się wziąć środ ki za rad cze. Ty po wym
roz wią za niem jest za sto so wa nie gli ko kor ty -
ko ste ry dów. W tym przy pad ku stan dar do wo
po da je się me tyl ko pre dni zo lon do u st nie
w daw ce 8 mg/do bę przez ty dzień oraz miej -
sco wo sto su je krem z hy dro kor ty zo nem –
raz dzien nie przez 5 dni. 

Ru mień po za bie gu, podob nie jak obrzęk,
jest na tu ral nym je go na stęp stwem. Nie mniej
jed nak, kie dy ru mień jest dłu go trwa ły – po -
wy żej 3 ty go dni – mo że być to ozna ką prze -
wle kłe go sta nu za pal ne go. W efek cie wy stą -
pie nia sta nu za pal ne go do cho dzi do wy dzie -
la nia hi sta mi ny, która od po wie dzial na jest
m.in. za roz sze rze nie na czyń i prze krwie nie.
Jed no cze śnie hi sta mi na jest jed nym z naj sil -
niej szych czyn ni ków wpły wa ją cych na ak ty -
wa cję me la no cy tów. Wo bec po wyż sze go
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stan za pal ny, zwła szcza prze wle kły, mo że
skut ko wać wy stą pie niem po za pal nych zmian
hi per pig men ta cyj nych. Zmia ny te nie ma ją
ten den cji do sa mo i st ne go ustę po wa nia, a ich
na stęp cza te ra pia jest trud na i nie za wsze da -
je sa ty sfak cjo nu ją ce efek ty. Dla te go w przy -
pad ku prze wle kłe go ru mie nia po pe e lin gu
śre dnio  głę bo kim na le ży za sto so wać środ ki
pre wen cyj ne. Na le żą tu przede wszy st kim:
gli ko kor ty ko ste ry dy – do u st ne, jak i miej sco -
wo, ochro na UV, ko sme ty ki z prze ciw u tle -
nia cza mi oraz na wil ża nie skóry. Gli ko kor ty -
ko ste ry dy sto su je się naj czę ściej wg na stę pu -
ją cego sche ma tu: hy dro kor ty zon w kre mie
raz dzien nie przez 5 dni oraz me ty lo pre dni -
zo lon w daw ce 8 mg/do bę przez 2-3 ty go -
dni. W przy pad ku dłu go trwa łe go ru mie nia
ochro na prze ciw ko pro mie nio wa niu UV po -
win na być je szcze bar dziej bez względ na.
Stąd apli ka cja kre mów o wy so kim stop niu
ochro ny po win na odby wać się kil ka ra zy
dzien nie. Za le ca się rów nież ko sme ty ki za -
wie ra ją ce du że stę że nia prze ciw u tle nia czy,
które zmniej sza ją wol no ro dni ko wą in duk cję
sta nu za pal ne go. Sku tecz ne bę dą m.in. kre -
my za wie ra ją ce wy sok ie stę że nie wi ta mi ny
C (te tra i zo pal mi ty nian askor by lu). 

W przy pad ku upo rczy we go świą du po
za bie gu na le ży rów nież za sto so wać środ ki
za rad cze, po nie waż dra pią cy się pa cjent
gwał tow nie zwięk sza ry zy ko in fek cji. W tym
przy pad ku sto su je się naj czę ściej miej sco wo
gli ko kor ty ko ste ry dy i an ty bio tyk oraz do u st -
nie le ki prze ciw hi sta mi no we II ge ne ra cji. Gli -
ko ko ry ko ste ryd sto su je się naj czę ściej ja ko
0,5 lub 1-proc. hy dro kor ty zon w kre mie
przez od 3 do 5 dni, na to miast, aby za po biec
in fek cji, moż na za sto so wać miej sco wo an ty -
bio tyk o sze ro kim spek trum dzia ła nia. Do u st -
nie po da je się ce ty ry zy nę 10 mg/do bę przez
10 dni w ce lu zmniej sze nia świą du. 

In nym po wi kła niem po za bie gu mo że być
ujaw nie nie się opry szcz ki. W tym przy pad ku
sto su je się lek prze ciw wi ru so wy, np. acy klo -
wir w stan dar do wej daw ce dwa ra zy na do -

bę 400 mg przez 5 dni oraz do dat ko wo, aby
zmniej szyć świąd i zmniej szyć ry zy ko ma ni -
pu la cji w obrę bie za ka że nia, ce te y ry zy nę
w stan dar do wej daw ce 10 mg/do bę przez
mie siąc. Jed nym z naj po waż niej szych, ale za -
ra zem naj rzad szych po wi kłań po za bie gach
pe e lin gu śred no  głe bo kie go są bli zny, za rów -
no atro ficz ne, jak i prze ro sto we. Nie mniej
jed nak ry zy ko tych cięż kich po wi kłań po za -
bie go wych jest mi ni mal ne. Bli zny za ni ko we
są z re gu ły efek tem po mył ko wej wie lo krot nej
apli ka cji roz two ru pe e lin gu ją ce go w tym sa -
mym miej scu, zdra py wa niem stru pów oraz
wtór ną in fek cją. 

W przy pad ku blizn za ni ko wych wszel kie
środ ki za rad cze podej mu je się naj czę ściej 2
mie sią ce po za bie gu i obej mu ją one m.in mi -
kro na kłówa nie, sto so wa nie wy peł nia czy, za -
sto so wa nie me to dy Cross. Je że li na to miast
mamy do czy nie nia z bli zna mi prze ro sto wy -
mi, środ ki pre wen cji po win ny być pod ję te
na tych miast. Moż na za sto so wać żel si li ko no -
wy, który zmniej sza sze ro kość bli zny, jej wy -
so kość oraz po pra wia ko lo ryt. Nie mniej jed -
nak mu si być sto so wa ny przez 6 mie się cy co
naj mniej 12 h na do bę. Sku tecz ną me to dą są
rów nież do o gni sko we in iek cje glo ko kort ko -
ste ry dów. Z re gu ły sto su je się triam cy no lon
10-40 mg/ml w se rii 3 za bie gów z in ter wa -
łem 4-6 ty go dni. Moż na wy ko nać rów nież
wię cej za bie gów, zwa ża jąc na dzia ła nia nie -
po żą da ne, które mo gą wy stą pić: przede
wszy st kim atro fia, zmia ny na czy nio we – te le -
an giek ta zje. 

Pod su mo wu jąc, za bie gi pe e lin gów po -
wierzch nio wych i śre dnio  głę bo kich są za bie -
ga mi bez piecz ny mi. Ry zy ko dzia łań nie po żą -
da nych jest nie wiel kie, a je że li już te dzia ła nia
wy stą pią, to naj czę ściej ma ją cha rak ter prze -
mi ja ją cy, cho ciaż cza sem bę dzie do te go po -
trzeb ne kil ka mie się cy. W in nych przy pad -
kach, kie dy po ja wią się po wi kła nia – do ich le -
cze nia z re gu ły wy star czą gli ko kor ty ko ste ry -
dy, an ty bio ty ki oraz le ki prze ciw hi sta mi no we
II ge ne ra cji. 


