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Sza now ni Pań stwo, 
z praw dzi wą  przy jem no ścią przed sta wiam pierw szy nu mer dwu mie sięcz ni -
ka „Ae sthe ti ca”. 

W bie żą cym nu me rze znaj dą Pań stwo ar ty ku ły do ty czą ce naj bar dziej
ak tu al nych i fra pu ją cych za ga dnień współ cze snej ko sme to lo gii i me dy cy ny
este tycz nej. Au to rzy nie tyl ko przed sta wia ją bie żą cy stan wie dzy, ale rów -
nież uzu peł nia ją go ko men ta rzem, w którym dzie lą się swo ją wie dzą i prak -
tycz nym do świad cze niem. 

War to po świę cić chwi lę na lek tu rę ar ty ku łu dr Mo ni ki Paul-Sa mo jed ny,
w którym oma wia róż ne przy czy ny sta rze nia się skóry oraz wy mie nia spo -
so by – sub stan cje i pro ce du ry ko sme tycz ne, ma ją ce na ce lu za ha mo wa nie
pro ce su sta rze nia się skóry lub zni we lo wa nie już wi docz nych oznak te go
pro ce su. 

Pra gnę zwrócić Pań stwa szcze gól ną uwa gę na wy wiad z wy bit nym spe -
cja li stą z za kre su mi kro bio lo gii, dr. hab. Krzy szto fem Ja si kiem, który przy bli -
ża ko sme tycz ne aspek ty cho rób in wa zyj nych skóry i jej przy dat ków. Z ko lei
po lek tu rze ar ty ku łu po świę co ne go fo to gra fii kli nicz nej skóry, nie bę dą mie li
już Pań stwo wąt pli wo ści, że war to wy ko ny wać do ku men ta cję fo to gra ficz ną,
a wska zów ki do ty czą ce sa mej fo to gra fii kli nicz nej bez wąt pie nia oka żą się
bar dzo po moc ne. 

W nu me rze nie za brak nie rów nież przy dat nych in for ma cji z za kre su
pro wa dze nia sa lo nu ko sme tycz ne go i ga bi ne tu me dy cy ny este tycz nej. 
„Do ta cje unij ne - szan sa na do fi nan so wa nie in we sty cji” to tekst, który wska -
zu je nie zwy kle obie cu ją ce moż li wo ści po zy ska nia środ ków z UE w kon tek -
ście roz wo ju sa lo nu ko sme tycz ne go lub ga bi ne tu me dy cy ny este tycz nej. 

Na na szych ła mach znaj dą Pań stwo tak że nie zwy kle cie ka wy ar ty kuł 
dr Mag da le ny Ju rzak, przed sta wia ją cy ko sme ty ki wspo ma ga ją ce funk cjo no -
wa nie ba rie ry war stwy ro go wej na skór ka na przy kła dzie pre pa ra tu Oil lan
Ba lan ce. 

Mam nadzie ję, że róż no rod ność po ru sza nych na na szych ła mach 
te ma tów spra wi, że każ dy znaj dzie w pierw szym nu me rze coś in te re su ją -
ce go dla sie bie. A ca łe to wy da nie za in spi ru je Pań stwa do co dzien nych
dzia łań za wo do wych i za chę ci do
się gnię cia po ko lej ne nu me ry na -
sze go pi sma.

Sławomir Wilczyński
redaktor naczelny
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Pro ce so wi te mu to wa rzy szy su chość
skóry (wy ni ka ją ca z utra ty zdol no ści do
wią za nia wo dy i za trzy my wa nia jej w na -
skór ku), która tra ci do tych cza so wą ela -
stycz ność, ule ga odwo dnie niu, a na -
skórek sta je się cień szy i szor st ki. Ob ser -
wu je się tak że zmniej sze nie tem pa na -
mna ża nia ke ra ty no cy tów, zmniej sze nie
ak tyw no ści fi bro bla stów oraz włókien
ko la ge no wych i ela sty no wych, a tak że sil -
niej sze za zna cze nie zmar szczek mi micz -
nych. Po nad to po ja wia ją się drob ne
zmar szcz ki wo kół ką ci ków oczu i ust,
które z cza sem sta ją się głę bo kie. Do dat -
ko wo do cho dzi do nie jed no li te go wy -
dzie la nia me la ni ny i tym sa mym po ja wie -
nia się plam pig men ta cyj nych. Wi docz ne
mo gą stać się rów nież star cze na czy nia ki,
pla my so cze wi co wa te i włók nia ki. Z ko -
lei w przy pad ku bar dziej za a wan so wa ne -
go pro ce su sta rze nia się skóry mo gą po -
ja wić się za bu rze nia zwią za ne z ro go wa -
ce niem, bro daw ki ło jo to ko we czy na wet
sta ny przedra ko we, jak rów nież, u nie -
których osób, ra ki pod staw no ko mór ko -
we i kol czy sto ko mór ko we. 

Za leż nie od czyn ni ków istot nych
w pro ce sie sta rze nia się skóry wy róż nia

się sta rze nie ze wną trz po chod ne (eg zo -
gen ne) uwa run ko wa ne dzia ła niem czyn -
ni ków śro do wi ska (pro mie nio wa nie UV,
na ra że nie na dym pa pie ro so wy, za nie czy -
szcze nia śro do wi ska, nie pra wi dło we za -
bie gi pie lę gna cyj ne) oraz zwią za ne z wie -
kiem (sta rze nie chro no lo gicz ne), zmia na -
mi hor mo nal ny mi, nie od po wie dnią die tą
czy czyn ni ka mi ge ne tycz ny mi – sta rze nie
we wnątrz po chod ne (en do gen ne). Oba
wy mie nio ne pro ce sy sta rze nia na kła da ją
się na sie bie i są sil nie po wią za ne z wy twa -
rza niem wol nych ro dni ków (ROS). Stres
oksy da cyj ny (brak rów no wa gi po mię dzy
pro duk cją ROS a obro ną an ty o ksy da cyj -
ną) jest z ko lei jed nym z naj bar dziej szko -
dli wych czyn ni ków w sta rze niu się skóry,
pro wa dząc do utra ty ko mórek i ma cie rzy
po za ko mór ko wej[1]. U podło ża we -
wnątrz po chod ne go i ze wną trz po chod ne -
go sta rze nia się skóry le żą wspól ne me -
cha ni zmy bio che micz ne, bio lo gicz ne
i mo le ku lar ne[2,3,4].  

W przy pad ku sta rze nia we wnątrz po -
chod ne go ob ser wu je się su chość i szor st -
kość (nie kie dy z to wa rzy szą cym świą -
dem), obe cność licz nych drob nych zmar -
szczek, atro fię skóry nie e kspo no wa nej na

Starzenie się skóry to naturalny, postępujący proces, obejmujący
zmniejszenie biologicznej aktywności komórek organizmu, spowolnienie
procesów regeneracyjnych oraz utratę zdolności adaptacyjnych ustroju. 

kosmetologia molekularna

Dr n. med. Monika Paul-Samojedny

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z OML, SUM w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski

Molekularne mechanizmy
starzenia się skóry
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pro mie nio wa nie sło necz ne, na si lo ne ro -
go wa ce nie skóry uwa run ko wa ne zmniej -
szo nym wy dzie la niem gru czo łów ło jo -
wych i po to wych, bla dość skóry bę dą cą
skut kiem zmniej sze nia licz by i re ak tyw no -
ści na czyń wło so wa tych oraz obe cność
prze bar wień i plam star czych. 

Z ko lei sta rze niu ze wną trz po chod ne -
mu to wa rzy szy su chość i szor st kość
skóry, obe cność zmar szczek, zmian
barw ni ko wych, te le an giek ta zji, ma łych
gru dek i guz ków na skórze (tzw. ela sto za
sło necz na), po nad to do cho dzi do prze ro -
stu gru czo łów ło jo wych i roz wo ju no wo -
two rów zło śli wych skóry. 

Kie dy skóra się sta rze je? 
Czyn ni ki wa run ku ją ce
sta rze nie się skóry

Ist nie je wie le te o rii próbu ją cych wy -
ja śnić źródła i przy czy ny sta rze nia się
orga ni zmu. Ogól nie moż na je podzie lić
na te o rie nie ge ne tycz ne (gro ma dze nie
się sub stan cji szko dli wych ja ko przy czy na
sta rze nia się), ge ne tycz ne (za bu rze nia na
po zio mie DNA) i fi zjo lo gicz ne (sta rze nie
ja ko wy nik de gra da cji sy ste mów fi zjo lo -
gicz nych). Do te o rii sta rze nia się skóry
moż na za li czyć te o rię pro gra mo wa nej
śmier ci ko mór ki (te o ria od por no ścio wa,
ogra ni czo nej licz by podzia łów, sa mo lub -
ne go ge nu, ge no wa) oraz te o rie ku mu la -
cji błę dów (te o ria wol no ro dni ko wa, za -
bu rzeń biał ko wych, mi to chon drial na,
bło no wa). W obrę bie da ne go ga tun ku
funk cjo nu je mniej wię cej jed no li ty mo del
sta rze nia, co mo że prze ma wiać za ge ne -
tycz nym uwa run ko wa niem te go pro ce su.

Sta rze nie się a pro mie nio wa nie 
UV – fo to sta rze nie

Spo śród czyn ni ków śro do wi sko wych
naj waż niej szą ro lę w pro ce sie sta rze nia się

skóry od gry wa pro mie nio wa nie UV in du -
ku ją ce m.in. po wsta wa nie wol nych ro dni -
ków. Pro mie nio wa nie UV jest po chła nia -
ne przez DNA ko mór ko we, co w efek cie
pro wa dzi do po wsta nia fo to pro duk tów
DNA – di me rów cy klo bu ty lo wych, szcze -
gól nie di me rów pi ry mi dy ny. 

Istot nym czyn ni kiem w pro ce sie sta -
rze nia się skóry jest pro mie nio wa nie UVA
i UVB. Pro mie nio wa nie UVA w po nad
50% prze ni ka do war stwy sia tecz ko wa tej
i bro daw ko wa tej skóry wła ści wej (dłu gość
fa li UVA1 to 340-400 nm, zaś UVA2 –
320-340 nm). 90-95% pro mie nio wa nia
sło necz ne go do cie ra ją ce go do po -
wierzch ni zie mi to pro mie nio wa nie
UVA[5], na to miast pro mie nio wa nie UVB
(dłu gość fa li 290-320 nm) jest za trzy my -
wa ne w 90% przez war stwę ro go wą na -
skór ka[6]. 

Bio lo gicz ne skut ki od dzia ły wa nia pro -
mie nio wa nia UV na skórę są za leż ne od
je go na tę że nia oraz dłu go ści fa li. Mo gą być
wy ni kiem re ak cji wcze snych i mieć po stać
ru mie nia, opa rze nia sło necz ne go oraz re -
ak cji od le głych, zwią za nych z uszko dze -
niem skóry na po zio mie mo le ku lar nym
i bio che micz nym. Zmia ny wy wo ła ne
dzia ła niem na skórę pro mie nio wa nia UVB
są wi docz ne głów nie w obrę bie na skór ka.
Wia do mo, że pro mie nio wa nie UVB od -
dzia łu je głów nie na ke ra ty no cy ty i ko mór -
ki Lan ge rhan sa, i jest od po wie dzial ne za
hi per ke ra to zę ogni sko wą, po ja wie nie się
cech aty pii oraz uszko dze nie ba rie ry li pi -
do wej skóry. Zaś pro mie nio wa nie UVA
wy wie ra nie od wra cal ny ne ga tyw ny
wpływ przede wszy st kim na skórę wła ści -
wą (od dzia łu jąc na fi bro bla sty, ko mór ki
den dry tycz ne skóry, ko mór ki śród błon ka
na czyń, lim fo cy ty T, ko mór ki tucz ne i gra -
nu lo cy ty), w której do cho dzi do po gru -
bie nia i skra ca nia włókien sprę ży stych. Ma
rów nież miej sce de gra da cja włókien ko la -
ge no wych i ela stycz nych uwa run ko wa na
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dzia ła niem ela sta zy i ko la ge na zy. Do dat -
ko wo w obrę bie skóry wła ści wej upo śle -
dze niu ule ga mi kro krą że nie i do cho dzi do
za bu rzeń an gio ge ne zy. Po nad to pro mie -
nio wa nie UVA wzmac nia dzia ła nie pro -
mie nio wa nia UVB w obrę bie na skór ka[6,7].
Pro mie nio wa nie UV mo że tak że od po -
wia dać za po wsta nie sta nu za pal ne go, bę -
dą ce go wy ni kiem frag men ta cji i roz pa du
włókien ko la ge no wych. Po nad to od po -
wia da za sty mu la cję prze bu do wy struk tu -
ry tkan ki łącz nej po przez po bu dza nie stre -
su oksy da cyj ne go i in duk cję ak tyw no ści
re cep to rów dla czyn ni ków wzro stu i cy -
to kin oraz zwięk sza nie eks pre sji czyn ni ka
trans kryp cyj ne go AP-1 (ang. ac ti va ting
pro te in 1), co z ko lei po bu dza ak tyw ność
me ta lo pro te i naz ma cie rzy ze wną trz ko -
mór ko wej (MMPs)[8].

Fo to sta rze nie skóry mo że być na si la -
ne przez in ne czyn ni ki śro do wi sko we (np.
pa le nie ty to niu, za nie czy szcze nie po wie -
trza, brak snu, nie wła ści wą die tę), czyn ni -
ki hor mo nal ne oraz nie które cho ro by.
Jed ną z bar dzo cha rak te ry stycz nych cech
fo to sta rze nia jest zja wi sko ela sto zy, czy li
gro ma dze nia się nie pra wi dło wych mas
ela sty ny[9], co wią że się z de gra da cją fi bry -
li ny (biał ka sie ciu ją ce go włók na ela sty no -
we) na gra ni cy skór no-na skór ko wej
i w efek cie z two rze niem się zbi tych kon -
glo me ra tów ela sty ny w skórze wła ści wej.
Wy ka za no, że en zy mem naj sil niej de gra -
du ją cym włók na ela sty no we jest na le żą ca
do li zo so mal nych pro te az ka te psy na K[10],
której ak tyw ność jest in du ko wa na przez
pro mie nio wa nie UVA[11].

Wy ni ki prze pro wa dzo nych do tych -
czas ba dań nad mo le ku lar ny mi me cha ni -
zma mi od po wie dzial ny mi za fo to sta rze nie
się skóry po zwa la ją na sfor mu ło wa nie te -
o rii za kła da ją cej, że pod wpły wem pro -
mie nio wa nia UV zo sta ją uru cho mio ne
swo i ste re ak cje im mu no lo gicz ne, których
skut kiem jest uszko dze nie tkan ki łącz nej. 

Uwa ża się tak że, że mu ta cje mi to -
chon drial ne go DNA (mtD NA) są tak że
zna czą ce w pro ce sie sta rze nia się[12,13],
a wy ni ki naj now szych ba dań wy ka zu ją, że
mu ta cje w mtD NA są istot ne w pro ce sie
fo to sta rze nia. Wia do mo, że w przy pad ku
prze wle kłej eks po zy cji skóry na pro mie -
nio wa nie UV ob ser wu je się zwięk sze nie
czę sto ści wy stę po wa nia mu ta cji mtD NA,
w prze ci wień stwie do skóry nie pod da nej
je go dzia ła niu[14,15]. 

Usta lo no tak że, że pro mie nio wa nie
UV od po wia da za ak ty wa cję EGF (ang.
epi der mal growth fac tor). Po nad to stwier -
dza się tak że ak ty wa cję róż ne go ty pu ki -
naz mo gą cych re gu lo wać eks pre sję czyn -
ni ka trans kryp cyj ne go AP-1. Po nad to pro -
mie nio wa nie to po bu dza jąc stres oksy da -
cyj ny oraz in du ku jąc ak tyw ność re cep to -
rów dla czyn ni ków wzro stu i cy to kin,
zwięk sza eks pre sję czyn ni ka trans kryp cyj -
ne go AP-1 (ang. ac ti va ting pro te in 1).
Z ko lei jed nym z efek tów ak ty wa cji eks -
pre sji AP-1 jest in duk cja ak tyw no ści me ta -
lo pro te i naz ma cie rzy ze wną trz ko mór ko -
wej (MMPs), których udział w pro ce sie
sta rze nia się skóry zo sta nie omówio ny
w ni niej szym opra co wa niu. 

Wia do mo rów nież, że pro mie nio wa -
nie UV ma zdol ność ak ty wo wa nia 
NF-�B[16], sty mu lu ją ce go z ko lei eks pre sję
cy to kin pro za pal nych (IL-1, IL-6, IL-8
i TNF-�)[17].

Wy ni ki in nych ba dań wska zu ją rów -
nież, że pro mie nio wa nie UV mo że tak że
od po wia dać za sty mu lo wa nie pro duk cji
nad tlen ku wo do ru w skórze, acz kol wiek
me cha nizm te go dzia ła nia nie zo stał do
koń ca po zna ny[18]. Usta lo no, że po wsta ją -
ce w wy ni ku dzia ła nia pro mie nio wa nia
UV me ta bo li ty tle no we in ge ru ją w me ta -
bo lizm ko la ge nu, pro wa dząc do uszko -
dze nia je go czą stecz ki. Po nad to od po wia -
da ją za in ak ty wa cję tkan ko wych in hi bi to -
rów me ta lo pro te i naz (TIMPs), sty mu lu jąc
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jed no cze śnie syn te zę MMPs (m.in. MMP-
1, de gra du ją cej ko la gen ty pu I i III, MMP-
3 i MMP-9, ni szczą cych ko la gen roz szcze -
pio ny przez MMP-1). Pro mie nio wa nie
UV za kłóca rów nież syn te zę ko la ge nu,
zmniej sza jąc eks pre sję pro ko la ge nu ty pu
I i III[19]. 

Mi to chon drial na te o ria sta rze nia 

Jed ną z te o rii sta rze nia się skóry jest
te o ria mi to chon drial na, zgo dnie, z którą
sta rze nie się orga ni zmu mo że być spo -
wo do wa ne aku mu la cją mu ta cji so ma -
tycz nych mi to chon drial ne go DNA i za -
bu rze nia mi go spo dar ki ener ge tycz nej
ko mórek. Wia do mym jest, że mi to chon -
drial ny DNA cha rak te ry zu je się wy ższą
czę sto tli wo ścią mu ta cji (na wet 10-krot -
nie) w po rów na niu z DNA ją dro wym.
Zgo dnie z ni niej szą te o rią z wie kiem ma -
le je licz ba, ak tyw ność i wy dol ność ener -
ge tycz na mi to chon driów, cze go kon se -
kwen cją jest upo śle dze nie zdol no ści re -
ge ne ra cyj nych ko mórek. Wia do mo tak -
że, że do cho dzi do re duk cji licz by czą -
ste czek ATP i ob ni że nia po zio mu fo sfo -
ry la cji oksy da cyj nej w ludz kich fi bro bla -
stach oraz do upo śle dze nia zdol no ści re -
ge ne ra cyj nych ko mórek i za ha mo wa nia
pro li fe ra cji[15,20,21]. Pro ces zwią za ny z za -
trzy ma niem pro li fe ra cji ko mórek jest na -
zy wa ny ko mór ko wą se ne scen cją[22]. 

Wol ne ro dni ki a sta rze nie się skóry

Jak wspo mnia no wcze śniej, głów ny -
mi czyn ni ka mi przy spie sza ją cy mi en do -
gen ne sta rze nie się skóry są oksy da cyj ne
uszko dze nia DNA po wo do wa ne przez
wol ne ro dni ki (ROS). Te o ria wol no ro -
dni ko wa zo sta ła ogło szo na w 1960 r.
przez D. Har ma na.

Wol ne ro dni ki (głów ne: tlen sin gle -
to wy, ozon, anio no ro dnik po nad tlen ko -

wy, nad tle nek wo do ru oraz ro dni ki wo -
do ro nad tlen ko we i al ki lo nad tlen ko we)
są pro du ko wa ne nie tyl ko w mi to chon -
driach (wy ni ki wie lu ba dań su ge ru ją, że
więk szość we wnątrz ko mór ko we go wy -
twa rza nia ROS jest po chod ną mi to -
chon driów[23] pod czas na tu ral nych pro -
ce sów za cho dzą cych w na szym orga ni -
zmie, ale wie le czyn ni ków ze wnę trz -
nych (np. pro mie nio wa nie wy so ko e -
ner ge tycz ne, tem pe ra tu ra, środ ki prze -
ciw pa so żyt ni cze, ben zo pi re ny, nie pra -
wi dło wa die ta, pa pie ro sy, al ko hol,
współ i st nie ją ce cho ro by na rzą dów we -
wnę trz nych, prze bieg in fek cji bak te ryj -
nej) mo że przy spie szać ich po wsta wa -
nie. Wia do mo na przy kład, że zwięk -
szo na ilość po ży wie nia w die cie po wo -
du je na si le nie pe ro ksy da cji li pi dów i gli -
ko zy la cji, pro wa dząc tak że do po wsta -
wa nia wol nych ro dni ków dzia ła ją cych
ne ga tyw nie nie tyl ko na bło ny ko mór -
ko we, ale tak że na ma te riał ge ne tycz ny
ko mórek, na si la jąc w efek cie pro ces sta -
rze nia[2,4]. 

Wol ne ro dni ki od po wia da ją za
uszko dze nia na po zio mie me ta bo licz -
nym (kwa sy tłu szczo we, li pi dy, kwa sy
nu kle i no we, ami no kwa sy, biał ka) oraz na
po zio mie ko mór ko wym (uszko dze nia
błon ko mór ko wych i utra ta ich funk cji,
uszko dze nia DNA), co w kon se kwen cji
pro wa dzi do śmier ci ko mór ki. Wia do mo
co praw da, że ist nie ją sy ste my ochro ny
ko mórek przed dzia ła niem wol nych ro -
dni ków (ka ta la za, pe ro ksy da za glu ta tio -
no wa, dys mu ta za po nad tlen ko wa; glu ta -
tion, wi ta mi na C i E, ma gnez, se len,
cynk, fla wo no i dy,  �-ka ro te ny, re ti nol
i kwas mo czo wy), jed nak dzia ła ją one
co raz mniej spraw nie wraz ze sta rze -
niem się orga ni zmu. Wol ne ro dni ki nie
ule ga ją wów czas pro ce so wi neu tra li za cji
przez an ty o ksy dan ty, a w przy pad ku
nadmier nej ich pro duk cji po wsta je stan
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nie rów no wa gi me ta bo licz nej  – tzw. stres
oksy da cyj ny.

Jak obro nić skórę przed wol ny mi
ro dni ka mi?

Me cha ni zmy obron ne i re ge ne ra cyj -
ne skóry moż na wspo móc, sto su jąc an -
ty o ksy dan ty, które ma ją zdol ność łą cze -
nia się z wol ny mi ro dni ka mi i unie moż li -
wia ją im re ak cję ze struk tu ra mi ko mór -
ko wy mi[24]. An ty o ksy dan ty mo gą być
przyj mo wa ne do u st nie lub sto so wa ne
miej sco wo. Wia do mo, że do po -
wierzch ni skóry do cie ra mniej niż 1%
an ty o ksy dan tów przyj mo wa nych do u st -
nie[25], stąd w przy pad ku skóry sku tecz -
niej sze bę dzie ich miej sco we sto so wa -
nie[26]. 

Do gru py związ ków za po bie ga ją cych
fo to sta rze niu się skóry na le żą m.in. wi ta -

mi na A, C, E, an ty o ksy dan ty po cho dze -
nia ro ślin ne go, re ti no i dy. 

Wi ta mi na C za po bie ga fo to sta rze niu
się skóry, ma zdol ność sty mu lo wa nia
pro duk cji ko la ge nu. Jest nie zbęd nym ko -
fak to rem re ak cji en zy ma tycz nych zwią -
za nych z pro duk cją tkan ki łącz nej[27]. Wy -
ni ki prze pro wa dzo nych do tych czas ba -
dań wska zu ją, że miej sco we sto so wa nie
wi ta mi ny C wa run ku je na pra wę tkan ki
łącz nej i w wi docz ny spo sób neu tra li zu je
skut ki fo to sta rze nia się skóry[28]. Udo wo -
dnio no rów nież, że wi ta mi na C wspo -
ma ga sy stem im mu no lo gicz ny skóry, wy -
ka zu jąc bez po śre dnie dzia ła nie prze ciw -
za pal ne oraz po śre dnio po przez ha mo -
wa nie ak tyw no ści czyn ni ków od po wie -
dzial nych za pro duk cję cy to kin prze ciw -
za pal nych. Po nad to wi ta mi na C po śre -
dni czy w bio syn te zie ka te cho la min i hor -
mo nów nad ner czo wych. Wia do mo
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rów nież, że wspo ma ga cykl prze mian
wi ta mi ny E. Wy ni ki ba dań prze pro wa -
dzo nych na gru pie ko biet w okre sie me -
no pau zy wy ka za ły, że miej sco we sto so -
wa nie kwa su L-askor bi no we go po wo du -
je wzrost pro duk cji ko la ge nu ty pu I i III.
Zaś w in nych ba da niach za ob ser wo wa -
no wzrost licz by i ak tyw no ści fi bro bla -
stów pro du ku ją cych no we włók na ko la -
ge nu[27]. Sku tecz ność dzia ła nia wi ta mi ny
C wa run ku je jej od po wie dnie stę że nie,
które po win no w sto so wa nych pre pa ra -
tach wy no sić przy naj mniej 10%. 

Wi ta mi na E (ter min wspól ny dla 8
na tu ral nie wy stę pu ją cych odmian) – an -
ty o ksy dant roz pu szczal ny w tłu szczach,
za pew nia ochro nę przed wol no ro dni ko -
wym uszko dze niem li pi dów błon ko -
mór ko wych (usu wa nie ro dni ków li pi do -
wo-nad tlen ko wych). Wy ka zu je rów nież
dzia ła nie prze ciw za pal ne i wa run ku je
zwięk sze nie moż li wo ści wią za nia wil go ci
w skórze[29]. Wy ni ki ba dań na u ko wych
wska zu ją na fo to o chron ne dzia ła nie wi ta -
mi ny E w przy pad ku sto so wa nia miej sco -
we go. Za ob ser wo wa no m.in. ogra ni -
cze nie ob ja wów ostrej re ak cji skór nej
o ce chach obrzę ku, ru mie nia czy opa -
rze nia sło necz ne go, jak rów nież eli mi no -
wa nie prze wle kłej re ak cji w po sta ci
zmar szczek czy pro tek cyj ne dzia ła nie
prze ciw no wo two ro we w przy pad ku ta -
kie go sto so wa nia wi ta mi ny E. Na to miast
nie wie le nadal wia do mo na te mat bio do -
stęp no ści w skórze te go an ty o ksy dan tu
po po da niu do u st nym[30,31]. Głów nym
źródłem wi ta mi ny E są świe że wa rzy wa,
ole je ro ślin ne, zbo ża i orze chy. Zna ne są
tak że an ty o ksy dan ty po cho dze nia ro ślin -
ne go (ha mu ją ce dzia ła nie tle nu ato mo -
we go i ak tyw nych ro dni ków tle no wych,
ta kich jak anio ny nad tlen ko we, ro dni ki
hy dro ksy lo we, ro dni ki nad tlen ko wo-li pi -
do we i wo do ro nad tlen ki), z których nie -
które są wy jąt ko wo sku tecz ne w przy -

pad ku za sto so wa nia u czło wie ka[32].
Więk szość an ty o ksy dan tów ro ślin nych to
fla wo no i dy, ka ro te no i dy i po li fe no le. Do
gru py an ty o ksy dan tów po cho dze nia ro -
ślin ne go sku tecz nych u czło wie ka na le żą
ka te chi ny wy stę pu ją ce w zie lo nej her ba -
cie, oleu ro pe i na wy stę pu ją ca w li ściach
oli wek, licz ne po li fe no le za war te w soi,
pyk no ge nol (ko ra so sny) oraz eks trakt
z pe stek wi no gron. Dzia ła nie za po bie ga -
ją ce fo to sta rze niu skóry wy ka zu ją tak że:
owoc gra na tu, czar na her ba ta, je żów ka,
awo ka do i czo snek[33]. 

W za po bie ga niu i le cze niu zmian
zwią za nych z pro ce sem sta rze nia się
skóry za sto so wa nie znaj du ją tak że re ti -
no i dy - na tu ral nie po wsta ją ce po chod ne
�-ka ro te nu o naj le piej udo ku men to wa -
nym dzia ła niu an ty sta rze nio wym. Gru pa
ta obej mu je re ti nol, re ti nal, estry re ti ny lu
i kwas re ti no wy. Od po wia da ją za wy -
chwy ty wa nie i sta bi li za cję re ak tyw nych
form tle nu, chro niąc tym sa mym bło ny
ko mór ko we przed uszko dze niem z na -
stę po wym uszko dze niem i roz pa dem
ko mórek[34,35]. Re ti no i dy, a szcze gól nie
kwas re ti no wy, od po wia da ją po nad to za
sty mu la cję pro li fe ra cji i ak tyw no ści fi bro -
bla stów w skórze wła ści wej, cze go efek -
tem jest zwięk sze nie pro duk cji gli ko za mi -
no gli ka nów, ko la ge nu ty pu I, III i VII oraz
fi bry li ny. Dzia ła nie ta kie wa run ku je po -
pra wę na wil że nia, wzrost gru bo ści i ela -
stycz no ści skóry. Wia do mo tak że, że re -
ti no i dy mo gą sty mu lo wać po wsta wa nie
no wych na czyń krwio no śnych w skórze,
a tak że ha mo wać ak tyw ność me ta lo pro -
te i naz ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej.
Udo wo dnio no, że po da wa nie �-ka ro te -
nu w daw ce 30 mg/do bę przez 10 tyg.
Wa run ku je m.in. zmniej sze nie ru mie nia
po eks po zy cji na pro mie nio wa nie UV
w po rów na niu z gru pą pla ce bo[36]. Wia -
do mo, że wy mie nio na daw ka �-ka ro te -
nu re du ku je ry zy ko wy stą pie nia opa rze -
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nia sło necz ne go po przez zwięk sza nie
zdol no ści ab sorp cji pro mie ni sło necz -
nych przez skórę. Pierw szym re ti no i -
dem, ja ki wy ko rzy sta no do le cze nia ob ja -
wów sta rze nia się skóry by ła tre ti no i na
(na tu ral na ak tyw na for ma wi ta mi ny A),
której miej sco we za sto so wa nie wa run -
ko wa ło zwięk sze nie syn te zy ko la ge nu ty -
pu I i III oraz po bu dze nie ela sty ny. Efek -
tem ta kie go dzia ła nia by ło wy gła dze nie
zmar szczek, zli kwi do wa nie szor st ko ści
skóry i po pra wa jej ko lo ry tu. Podob ne
dzia ła nie za ob ser wo wa no tak że w przy -
pad ku izo tre ti no i ny, jed nak z uwa gi na
wy stę po wa nie dzia łań nie po żą da nych
w po sta ci ru mie nia i złu szcza nia się skóry
nie moż li we by ło jej wy ko rzy sta nie. Spo -
śród ka ro te no i dów du żym za in te re so -
wa niem cie szy się li ko pen - wę glo wo dór
nie na sy co ny o bu do wie podob nej do
kau czu ku na tu ral ne go. Jest to je den
z naj lep szych prze ciw u tle nia czy, który –
w prze ci wień stwie do �-ka ro te nu – nie
ule ga kon wer sji do re ti no lu po wchło nię -
ciu w je li cie, a więc nie jest sub stra tem
dla cyn ko za leż nej dio ksy ge na zy jak in ne
ka ro te no i dy. Du żą za war to ścią li ko pe nu
cha rak te ry zu ją się po mi do ry i nie które
czer wo ne owo ce (ar buz, czer wo ny
grejp frut, owo ce dzi kiej róży). Z uwa gi
na do brą roz pu szczal ność w tłu szczach
jest naj le piej przy swa ja ny przez czło wie -
ka np. w po sta ci prze two rzo nej przez
pod grza nie z oli wą (ket chup, sos po mi -
do ro wy itp.). Wy ni ki ba dań wska zu ją, że
li ko pen i �-ka ro ten wy ka zu ją dzia ła nie sy -
ner gi stycz ne w obro nie skóry przed pro -
mie nio wa niem UV i cha rak te ry zu ją się
naj więk szym po ten cja łem an ty o ksy da cyj -
nym[37,38]. 

Czy ge ny ma ją zna cze nie?

Wia do mo, że we wnątrz po chod ny
me cha nizm sta rze nia się mo że być za leż -

ny od okre ślo nych ge nów, na to miast
eks pre sja tych ge nów mo że pod le gać
mo dy fi ka cji tak że przez czyn ni ki ze wną -
trz po chod ne.

Ge ne tycz nie uwa run ko wa ną ce chą
cha rak te ry stycz ną dla lu dzi jest tzw. naj -
dłuż szy moż li wy czas trwa nia ży cia (MLS,
ang. ma xi mum li fe span), który w przy -
pad ku czło wie ka wy no si oko ło 110-120
lat. Dzię ki ob ser wa cjom pro wa dzo nym
na za mro żo nych przez 30 lat ludz kich fi -
bro bla stach odmra ża nych par tia mi usta -
lo no, że ko mór ki te cha rak te ry zu je nie
tyl ko pa mięć ko mór ko wa, ale tak że za -
ko do wa ny w nich ter min koń ca ży cia. 

Jak już wspo mnia no, sta rze nie się to
pro ces po zo sta ją cy pod zło żo ną kon tro -
lą m.in. czyn ni ków ge ne tycz nych i jest
zwią za ny ze znacz ny mi zmia na mi w eks -
pre sji ge nów. Oka zu je się, że pro ces ten
mo że być mo du lo wa ny na po zio mie
mo le ku lar nym, po nie waż zna ne są mu -
ta cje po je dyn czych ge nów, które wy dłu -
ża ły dłu gość ży cia orga ni zmów mo de lo -
wych. Do tych czas nie wska za no jed ne go
ge nu, który był by za an ga żo wa ny w me -
cha nizm sta rze nia się skóry. Usta lo no na -
to miast, że w nie których przy pad kach
ko mór ki skóry mo gą tra cić tzw. „pa mięć
ko mór ko wą”, co wią że się z upo śle dze -
niem ich funk cjo no wa nia, spo wol nie -
niem wy twa rza nia włókien pod po ro -
wych i znacz nym osła bie niem zdol no ści
re ge ne ra cyj nych na skór ka. Zmniej sza się
eks pre sja ge nów za an ga żo wa nych
w pro ces pro li fe ra cji ko mórek, co pro -
wa dzi do za ha mo wa nia wzro stu i re ge -
ne ra cji oraz do mi na cji pro ce sów za ni ko -
wych. Udo wo dnio no tak że, że w przy -
pad ku osób star szych zwięk sza się ak -
tyw ność ge nów su pre so ro wych ha mu ją -
cych wzrost ko mórek[39]. 

Te o ria ge no wa sta rze nia się skóry
za kła da, że w ko mór kach ją drza stych
skóry re gu la cji pod le ga ak tyw ność ge -
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nów wa run ku ją cych cha rak ter i szyb kość
pro ce su sta rze nia. Udo wo dnio no, że
w sta rze ją cych się ko mór kach zmia nie
ule ga sto pień ace ty la cji, fo sfo ry la cji i me -
ty la cji DNA, wzra sta licz ba aber ra cji
chro mo so mo wych i nie pod le ga ją cych
na pra wie mu ta cji ge no wych. Z ko lei ta -
kie na gro ma dze nie mu ta cji wpły wa na
eks pre sję wie lu róż nych ge nów i po wo -
du je ob ni że nie zdol no ści DNA do re pli -
ka cji. Wy ka za no tak że, że ist nie je do dat -
nia ko re la cja po mię dzy dłu go wiecz no ścią
a ak tyw no ścią sy ste mu od po wie dzial ne -
go za na pra wę DNA – oka zu je się, że
dłu go ży ją ce ssa ki ma ją bar dziej sku tecz -
ny układ en zy mów sy ste mów na pra wy
DNA w po rów na niu do krót ko ży ją cych
zwie rząt.

Jak do tąd zna nych jest oko ło 100
róż nych ge nów za an ga żo wa nych w pro -
ces sta rze nia się skóry. Do gru py tej na -
le żą ge ny istot ne dla podzia łów ko mór -
ko wych czy też pro ce sów ener ge tycz -

nych ko mórek, jak rów nież ge ny zwią za -
ne z ko mór ko wą od po wie dzią na stres.
Ge ny te podzie lo no na trzy gru py: 
1) ge ny za an ga żo wa ne w od po wiedź

orga ni zmu na stres (ge ny obro ny
prze ciw o ksy da cyj nej (SOD2); ge ny
mu ta to ro we (ge ny na pra wy DNA,
he li ka zy DNA), ge ny su pre so ro we
no wo two rów (P53); 

2) ge ny zwią za ne z ener ge ty ką ko mór ki
(me ta bo lizm in su li ny, re gu la cja wzro stu); 

3) ge ny zwią za ne z podzia ła mi ko mór -
ko wy mi (te lo me ra za).

Zna na jest tak że te o ria ka ta stro fy błę -
dów Orge la [http://lon ge vi ty-scien -
ce.org/orgel.html] uza sa dnia ją ca zwią zek
po mię dzy za bu rze nia mi w prze ka zy wa niu
in for ma cji ge ne tycz nej a pro ce sem sta rze -
nia się. Wia do mo, że prze pływ in for ma cji
ge ne tycz nej nie jest w peł ni do kład ny, co
wią że się z po ja wia niem się błę dów
w struk tu rze bia łek en zy ma tycz nych czy



13

re gu la to ro wych, co w kon se kwen cji pro -
wa dzi do dys funk cji i śmier ci ko mórek. 

Sta rze nie się jest więc za leż ne nie tyl -
ko od ze wną trz po chod nych mu ta cji, ale
rów nież od ha mo wa nia pro ce sów na -
pra wy DNA ją dro we go. Uwa ża się, że
klu czo wą ro lę w pro ce sie sta rze nia się
od gry wa ją praw do po dob nie en do gen ne
uszko dze nia ją dro we go DNA. Bez po -
śre dnie do wo dy mówią ce o uszko dze -
niu struk tu ry DNA i za bu rze niu me cha ni -
zmów na praw czych ma ją cych istot ne
zna cze nie w pro ce sie sta rze nia po cho -
dzą z ba dań nad ta ki mi jed no st ka mi cho -
ro bo wy mi, jak cho ro ba Hut chin so na-
Gil for da (HGP), ze spól We rne ra czy
Coc ka y ne'a[40,41,42]. 

Uwa ża się, że uszko dze nie DNA,
zwła szcza oksy da cyj ne, sty mu lu je pro ces
sta rze nia. Uszko dze nia DNA pro wa dzić
mo gą tak że pro wa dzić do za bu rzeń na
po zio mie epi ge ne tycz nym, które mo gą
być tak że istot ne dla pro ce su sta rze nia
się ko mórek[3,43].

Prze pro wa dzo ne do tych czas ba da -
nia wska zu ją na ist nie nie związ ku po mię -
dzy przed wcze snym sta rze niem się
w przy pad ku ze spo łu Hut chin so na-Gif -
for da (HGP) czy pro ge rii a nor mal nym
we wnątrz po chod nym pro ce sem sta rze -
nia i fo to sta rze niem. W przy pad ku HGP
mu ta cja ge nu ko du ją ce go la mi nę A –
biał ko otocz ki ją dro wej po wo du je, że
po wsta je nie pra wi dło we biał ko – pro ge -
rin, co w kon se kwen cji pro wa dzi do za -
bu rzeń w funk cjo no wa niu ją dra ko mór -
ko we go i tym sa mym do za bu rzeń na -
pra wy DNA[44]. Biał ko pro ge rin, jest od -
po wie dzial ne za przy spie szo ne zmia ny
w wie lu na rzą dach, w tym rów nież zmia -
ny w skórze[45]. Pro ge rin, jak wy ka za no,
jest tak że wy twa rza ny przez nor mal ne
ko mór ki osób star szych[46], co su ge ru je,
że na ru sze nie otocz ki ją dro wej ma zwią -
zek z nor mal nym pro ce sem sta rze nia.

Fran cu scy na u kow cy, ba da jąc ho me -
o sta zę i onko ge ne zę na skór ka i róż ne go
ty pu czyn ni ki ko mór ko we za an ga żo wa -
ne w te pro ce sy, zwróci li uwa gę na czą -
stecz kę o na zwie CD98hc, zna ną już
z in te rak cji z re cep to ra mi ucze st ni czą cy -
mi w pro ce sie sta rze nia się skóry. Wy ka -
za no, że wraz z wie kiem do cho dzi do
za kłóce nia ak tyw no ści trans por te ra
CD98hc i re cep to rów in te gry no wych,
jed nak jak do tąd nie usta lo no me cha ni -
zmu od po wie dzial ne go za ni niej sze zja -
wi sko. 

In ną czą stecz ką bu dzą cą za in te re so -
wa nie w aspek cie pro ce su sta rze nia się
skóry jest jed na ze skła do wych pro te a so -
mu – PSMD8. Wia do mo bo wiem, że
nie pra wi dło we funk cjo no wa nie pro te a -
so mów jest zwią za ne ze sta rze niem się
skóry u lu dzi. Za in te re so wa nie ba da czy
do ty czy tak że bia łek RING1 (biał ko z ak -
tyw no ścią li ga zy ubi kwi ty no wej E3,
której ce lem jest li zy na 119 hi sto nu
H2A[47] i MOV10 wcho dzą cych w skład
kom ple ksu bia łek Po ly comb, od po wie -
dzial ne go za kon tro lo wa nie dłu go ści ży -
cia ludz kich fi bro bla stów[48]. Istot ną ro lę
w pro ce sie sta rze nia się skóry przy pi su je
się tak że me ta lo pro te i na zom ma cie rzy
ze wną trz ko mór ko wej.

Udział me ta lo pro te i naz 
w sta rze niu się skóry

Me ta lo pro te i na zy ma cie rzy ze wną -
trz ko mór ko wej ucze st ni czą ce w sta rze -
niu ze wną trz po chod nym to en zy my
o wła ści wo ściach pro te o li tycz nych na le -
żą ce do en do pep ty daz i two rzą ce gru pę
li czą cą 26 en zy mów podzie lo nych na
gru py w za leż no ści od sub stra tów, na
które dzia ła ją. Wy róż nia się: ko la ge na zy
(MMP-1, 8 i 13) roz kła da ją ce ko la gen 
ty pu I, II, III, VI i X; że la ty na zy (MMP-2 
– że la ty na za A oraz MMP-9 – że la ty na za B)
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od dzia łu ją ce na że la ty nę i ko la gen 
ty pu IV; stro mie li na zy/stro mie li zy ny
(MMP-3, MMP-10 i MMP-11), dla
których sub stra ta mi są ko la gen i fi bro nek -
ty na; ma try li zy ny (MMP-7 i MMP-26)
roz kła da ją ce fi bro nek ty nę, ko la gen IV i fi -
bry no gen; me ta lo pro te i na zy ty pu prze -
zbło no we go (mem bran – ty pe MMPs –
MT-MMPs) – MMP-14, MMP-15, MMP-
16, MMP-17, MMP-24 i MMP-25 od po -
wie dzial ne za ak ty wa cję in nych me ta lo -
pro te i naz; po zo sta łe me ta lo pro te i na zy  –
MMP-12, MMP-19, MMP-20, MMP-23,
MMP-27 i MMP-28. 

MMPs de gra du ją skła dni ki ma cie rzy
ze wną trz ko mór ko wej – przede wszy st -
kim ko la gen. Zwięk szo nej ak tyw no ści
MMPs to wa rzy szy ni szcze nie włókien
ko la ge no wych w skórze, co w kon se -
kwen cji pro wa dzi do utra ty jej ję dr no ści
i po wsta wa nie głę bo kich zmar szczek.
Znie kształ ce niu ule ga ją tak że włók na ela -
sty no we, co pro wa dzi do ela sto zy (na -
gro ma dze nie się mas ela sty ny w skórze
wła ści wej), ob ja wia ją cej się zmia na mi
prze ro sto wy mi o cha rak te rze gru dek
i guz ków na skórze. Włók na ko la ge no we
są ni szczo ne przez MMP-1 i MMP-2,
z ko lei włók na ela sty no we przez MMP-2
i MMP-9. 

Do stęp ne są wy ni ki ba dań eks pre sji
ge nów ko du ją cych MMPs w ko mór kach
nie pod da nych (kon tro la) i pod da nych
dzia ła niu pro mie nio wa nia UV. W przy -
pad ku ko mórek nie pod da nych dzia ła niu
pro mie nio wa nia UV nie wy kry to trans -
kryp tów MMP-8, MMP-10, MMP-12,
MMP-20 i MMP-26, na to miast licz ba
ko pii po zo sta łych trans kryp tów MMPs
po zo sta wa ła na gra ni cy de tek cji (oko ło
1000-krot nie niż sza od kon tro li), zaś
eks pre sja mR NA dla MMP-14 by ła oko -
ło 35 ra zy wy ższa od in nych wy kry tych
MMPs. Spo śród 19 MMPs obe cnych
w ludz kiej skórze eks pre sja tyl ko trzech:

MMP-1, MMP-3 i MMP-9 by ła zna czą -
co in du ko wa na w od po wie dzi na pro -
mie nio wa nie UV. Usta lo no rów nież, że
głów nym źródłem MMPs w skórze
pod da nej dzia ła niu pro mie nio wa nia UV
in vi vo są ke ra ty no cy ty. Z ko lei wy ni ki
ba dań prze pro wa dzo nych na ho dow -
lach ko mór ko wych oraz mo de lu ludz -
kiej skóry (w wa run kach in vi tro) wska -
zu ją, że głów nym źródłem MMPs syn -
te ty zo wa nych w od po wie dzi na dzia ła -
nie pro mie nio wa nia UV są fi bro bla sty
po cho dzą ce ze skóry wła ści wej. Przy -
czy na roz bież no ści wy ni ków wy mie nio -
nych ba dań nie jest ja sna. Su ge ru je się,
że ko mór ki skóry wła ści wej mo gą po -
śre dnio od gry wać istot ną ro lę w syn te -
zie MMPs w na skór ku po przez uwal nia -
nie czyn ni ków wzro stu i cy to kin sty mu -
lu ją cych wy twa rza nie me ta lo pro te i naz
w ke ra ty no cy tach. 

Re gu la cja ak tyw no ści MMPs
i czyn ni ki wzro stu sto so wa ne
w ko sme to lo gii

Za ha mo wa nie zwięk szo nej eks pre sji
MMPs od po wia da ją czte ry gru py in hi bi -
to rów wy stę pu ją ce w prze strze ni ze -
wną trz ko mór ko wej oraz pły nach ustro -
jo wych. Ak tyw ność pro te o li tycz na
MMPs mo że być ha mo wa na dzię ki two -
rze niu kom ple ksów po mię dzy ich ak tyw -
ny mi for ma mi a tkan ko wy mi in hi bi to ra mi
– TIMPs. Naj czę ściej wy stę pu ją cy mi
TIMPs w tkan kach są TIMP-1 i TIMP-2.
Do dat ko wo ak tyw ność MMPs mo że być
ha mo wa na przez �2 – ma kro glo bu li nę
(pro te i na pro du ko wa na w wą tro bie).
Obok TIMPs zna ne są in ne in hi bi to ry
o dzia ła niu zbli żo nym do nich  – są to
sub stan cje po cho dze nia na tu ral ne go –
np. eks trak ty ro ślin ne (eks trakt ze skór ki
owo ców li czi, eks trakt z li ści je ży ny czy
dy ni zwy czaj nej). Do gru py tej na le żą
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tak że pep ty dy – Tri pep tyd-2 (ha mu je ak -
tyw ność ela sta zy i MMP-1) czy My ri sto yl
Te tra pep ti de-20 (ha mu je ak tyw ność
MMP-1) oraz Ace tyl He xa pep ti de-20
(ha mu je ak tyw ność MMP-1, MMP-2
i MMP-9). Udo wo dnio no np., że eks -
trakt z dy ni zwy czaj nej za bez pie cza
włók na ela sty ny i ko la ge nu, ha mu jąc
w wa run kach in vi tro syn te zę ka te psy ny
L i MMP-1 od po wie dnio o 86% i 99%.
Zmniej sza po nad to ak tyw ność MMP-2
oraz sprzy ja pra wi dło wej orga ni za cji sie ci
włókien ela stycz nych i ko la ge no wych
dro gą zwięk sza nia syn te zy ko la ge nu ty pu
I oraz po bu dza nia eks pre sji czą ste czek
two rzą cych ma cierz ze wną trz ko mór ko -
wą [Si lab®. Ela sto nyl® An ti-striae cti ve in -
gre dient pre se rves the ela stic ca pi tal of
the skin. 2004].

Istot ną ro lę od gry wa ją tak że czyn ni ki
wzro stu (sub stan cje o bu do wie pep ty do -
wej) bę dą ce me dia to ra mi wie lu róż nych
pro ce sów za rów no fi zjo lo gicz nych, jak
i pa to lo gicz nych ma ją cych zdol ność sty -
mu lo wa nia in nych ko mórek do podzia -
łów, wzro stu bądź róż ni co wa nia się. Ich
ple jo tro po we dzia ła nie za pew nia im klu -
czo wą ro lę w pro ce sach im mu no lo gicz -
nych oraz pod czas na pra wy tka nek.
Udo wo dnio no, że mo gą mieć istot ne
zna cze nie nie tyl ko we wspo ma ga niu le -
cze nia ran, ale tak że w pro fi lak ty ce sta -
rze nia się skóry. Na chwi lę obe cną
w me dy cy nie este tycz nej wy ko rzy stu je
się dwa ro dza je czyn ni ków wzro stu –
czyn ni ki wzro stu pro du ko wa ne przez sy -
ste my bak te ryj ne oraz czyn ni ki wzro stu
po zy ski wa ne z oso cza bo ga to płyt ko we -
go. Do czyn ni ków wzro sto wych za war -
tych w pro duk tach do pie lę gna cji skóry
na le ży czyn nik wzro stu na skór ka (EGF),
trans for mu ją cy czyn nik wzro stu (TGF)
i płyt ko po chod ny czyn nik wzro stu
(PDGF).

Te lo me ro wa te o ria sta rze nia 

Zgo dnie z te o rią te lo me ro wą sta rze -
nie się ko mórek jest uwa run ko wa ne
skra ca niem się te lo me rów, czy li koń co -
wych frag men tów chro mo so mów eu ka -
rio tycz nych ogra ni cza ją cych licz bę
podzia łów ko mór ko wych.

Im mu no lo gicz na te o ria sta rze nia 

Te o ria ta za kła da, że podło że sta rze -
nia się orga ni zmu sta no wi po głę bia ją ca
się z wie kiem ob ni żo na ak tyw ność ukła -
du im mu no lo gicz ne go. U lu dzi star szych
ob ser wu je się za bu rze nia od po wie dzi
im mu no lo gicz nej za rów no hu mo ral nej,
jak i ko mór ko wej. Po nad to mo gą po ja -
wiać się biał ka o zmie nio nej struk tu rze,
które są trak to wa ne przez orga nizm ja ko
an ty ge ny. Na si le niu ule ga ją tak że re ak cje
au to im mu no lo gicz ne. 

Te o ria ogra ni czo nej licz by 
podzia łów ko mór ki 
– te o ria Ha y flic ka

In ną z wy mie nia nych te o rii jest te o -
ria ogra ni czo nej licz by podzia łów ko -
mór ko wych, zgo dnie z którą ko mór ka
mo że podzie lić się okre ślo ną licz bę ra -
zy. W myśl tej te o rii wraz z wie kiem
zmniej sza się ak tyw ność te lo me ra zy –
en zy mu od po wie dzial ne go za utrzy my -
wa nie sta łej dłu go ści te lo me rów, czy li
struk tur nie zbęd nych do pra wi dło we go
funk cjo no wa nia i sta bil no ści ma te ria łu
ge ne tycz ne go ko mórek eu ka rio tycz -
nych. Te o ria ta za kła da za tem, że ko -
mór ki ludz kie dzie lą się okre ślo ną licz bę
ra zy, a po tem umie ra ją. Uwa ża się, że
czyn nik dzie dzicz ny jest od po wie dzial ny
za le dwie w 30% za sta rze nie się orga ni -
zmu[49,50].
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Te o ria za bu rzeń biał ko wych

Wśród te o rii sta rze nia się wy mie nia -
na jest tak że te o ria za bu rzeń biał ko wych,
zgo dnie z którą sta rze niu to wa rzy szy
zmniej sza nie syn te zy biał ka, upo śle dza ją -
ce pra wi dło we funk cjo no wa nie ko -
mórek. Wia do mym jest, że wraz z wie -
kiem ma le je o 20-80% moż li wość syn -
te zy bia łek, co pro wa dzi do upo śle dze nia
spraw ne go funk cjo no wa nia orga ni -
zmu[2,39].

Fa le ra dio we

Jed ną z naj bar dziej efek tyw nych me -
tod odmła dza nia skóry jest za sto so wa nie
fal ra dio wych wa run ku ją cych sty mu la cję
syn te zy ko la ge nu i ela sty ny, spły ca nie
zmar szczek i po pra wę owa lu twa rzy.
Dzię ki za sto so wa niu fal ra dio wych skóra
zy sku je ela stycz ność, od po wie dnią gę -
stość i blask. Za sto so wa nie fal ra dio wych
wa run ku je nie tyl ko zno sze nie efek tów
sta rze nia się skóry (zmar szcz ki, utra ta
ela stycz no ści), ale rów nież dzia ła za po -
bie gaw czo dro gą od no wy struk tu ry ko la -
ge no wej i po pra wy krą że nia krwi.
W trak cie trwa nia za bie gu z za sto so wa -
niem fal ra dio wych ich ener gia jest za -
mie nia na w cie pło, co pro wa dzi do miej -
sco we go pod grza nia tkan ki pod skór nej
do po nad 40oC. Dzia ła nie ta kie za pew nia
zwięk sze nie się ukrwie nie i lep sze odży -
wie nie ko mórek. Fi bro bla sty zo sta ją tą
dro gą po bu dzo ne do pro duk cji ko la ge nu
i ela sty ny, co z ko lei wa run ku je ję dr ność,
ela stycz ność i gład kość skóry. Jak się oka -
zu je, dzia ła nie fal ra dio wych jest tak że
sku tecz ne w zmniej sza niu wo recz ków
tłu szczo wych pod ocza mi, li kwi da cji ob -
wi słych po licz ków, podbród ka i szyi. Jest
to moż li we dzię ki od dzia ły wa niu fal ra -
dio wych na adi po cy ty (ko mór ki tłu szczo -
we) i roz pu szcza niu ich. 

Te o ria bło no wa (mem bra no wa)

Z ko lei in na z te o rii  – te o ria bło no wa
za kła da, że z wie kiem do cho dzi do zmia -
ny skła du bło ny ko mór ko wej i wzro stu
za war to ści li pi dów (ko sztem wo dy), co
utru dnia trans port przez bło ny ko mór ko -
we i pro wa dzi do gro ma dze nia sub stan -
cji to ksycz nych (m.in. li po fu scy ny). Po -
nad to ob ser wu je się nie od wra cal ny
wzrost lep ko ści i sztyw no ści błon ko -
mór ko wych. Uwa ża się, że istot ne zna -
cze nie mo że mieć tak że gli ko pro te i na –
tzw. „an ty gen sta ro ści” po ja wia ją ca się
w bło nie ko mór ko wej wraz z wie kiem[2].

Te o ria neu ro en do kryn na

Zna na jest tak że te o ria sie cio wa nia –
„cross-lin king”. Pro ces sie cio wa nia po le -
ga na zwięk sza niu się wraz z wie kiem
licz by do dat ko wych wią zań po przecz -
nych w przy pad ku czą ste czek o dłu gim
okre sie pół tr wa nia. Za zja wi sko to od po -
wia da ją wol ne ro dni ki tle no we po wsta ją -
ce w mi to chon driach oraz pro duk ty pe -
ro ksy da cji li pi dów. Sie cio wa nie mo że
do ty czyć za rów no bia łek, jak i kwa sów
nu kle i no wych i wpły wa na ich funk cjo nal -
ność, zmniej sza ela stycz ność, upo śle dza
tak że trans port ko mór ko wy i zmniej sza
al bo ha mu je pro ces re pli ka cji DNA.

Kar no zy na w ko sme to lo gii

Cie ka wą sub stan cją sto so wa ną w ko -
sme to lo gii z uwa gi na ma ły roz miar czą -
stecz ki jest nie wąt pli wie L-kar no zy na (di -
pep tyd zło żo ny z be ta-ala ni ny i L-hi sty -
dy ny). Wia do mo, że wy ka zu je wła ści wo -
ści an ty u tle nia ją ce, prze ciw dzia ła gli ko zy -
la cji, po sia da zdol no ści bu fo ro wa nia pH,
a tak że mo że che la to wać me ta le cięż kie
(w szcze gól no ści jo ny mie dzi). Istot ne
zna cze nie w od nie sie niu do przy dat no ści
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kar no zy ny w pie lę gna cji skóry ma jej
zdol ność do za po bie ga nia gli ko zy la cji bia -
łek. Gli ko zy la cja bia łek po le ga na nie en -
zy ma tycz nym two rze niu po łą czeń krzy -
żo wych po mię dzy biał ka mi i cu kra mi
(kom ple ksy biał ko we AGE). Efek tem gli -
ko zy la cji jest zwięk sze nie licz by wią zań
krzy żo wych po mię dzy czą stecz ka mi ko -
la ge nu, co po wo du je zwięk sze nie sztyw -
no ści włókien ko la ge no wych, zmniej sze -
nie ich roz pu szczal no ści oraz zwięk sze -
nie po dat no ści na tra wie nie en zy ma tycz -
ne, co utru dnia re ge ne ra cję włókien ko -
la ge no wych. Wy ka za no, że kar no zy na
za po bie ga two rze niu się grup kar bo ny lo -
wych, chro niąc tym sa mym ko mór ki.
W przy pad ku za sto so wa nia wy so kie go
stę że nia kar no zy ny mo że na wet mieć
miej sce od wra ca nie al de hy do wo-biał ko -
wych po łą czeń krzy żo wych i na pra wa
uszko dzeń. Kar no zy na ce chu je się zdol -
no ścią łą cze nia ze zde na tu ro wa ny mi
struk tu ra mi AGE i do pro wa dza niem do
ich roz kła du. Po nad to kar no zy na wy ka -
zu je wła ści wo ści an ty o ksy da cyj ne, dzia ła -
jąc sy ner gi stycz nie z wi ta mi ną E i ucze st -
ni cząc w re duk cji uszko dzeń DNA ko -
mór ki, wy wo ła nych stre sem oksy da cyj -
nym. Jej an ty o ksy da cyj na ak tyw ność wią -
że się tak że ze zdol no ścią che la to wa nia
jo nów me ta li. Udo wo dnio no tak że, że
kar no zy na mo że wa run ko wać odmło -
dze nie ko mórek zbli ża ją cych się do se -
ne scen cji, po przez wy dłu że nie okre su
ich ży cia (o oko ło 10%, jak wy ni ka
z prze pro wa dzo nych do tych czas ba dań)
oraz chro ni DNA ko mór ki i chro mo so -
my przed stre sem oksy da cyj nym aku mu -
lu ją cym się z wie kiem[51,52]. 

Pod su mo wa nie

Róż no rod ność te o rii sta rze nia się
skóry i wie lo kie run ko wość to wa rzy szą -
cych te mu pro ce so wi zmian po zwa la 

za ło żyć, że ich zro zu mie nie mo że oka -
zać się po moc ne w opra co wa niu od po -
wie dnich me tod in ge ren cji, które po -
zwo lą znacz nie spo wol nić lub na wet za -
ha mo wać ten pro ces. 
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Roz wój no wo cze snych po sta ci ko -
sme ty ków po zwa la osią gnąć opty mal ne
stę że nie sub stan cji czyn nej w miej scu
dzia ła nia ko sme ty ku, a do sto so wa nie
for my ko sme ty ku do kon kret nej sub -
stan cji czyn nej za pew nia jej sta bil ność. 
Więk szość ko sme ty ków ma for mę
emul sji. Ko sme ty ki za wie ra ją za rów no
sub stan cje hy dro fi lo we, jak i li po fi lo we,
co po wo du je, że emul sja jest naj pro st -
szym roz wią za niem po zwa la ją cym na
za sto so wa nie sze ro kie go spek trum
sub stan cji o róż nej li po fi lo wo ści. Nie -
mniej jed nak pro ste emul sje ko sme -
tycz ne nie za wsze za pew nia ją opty mal -
ną trwa łość i prze ni ka nie skła dni ków
ak tyw nych przez skórę. W od po wie dzi
na wy zwa nia sto ją ce przed współ cze -
sną ko sme to lo gią po wsta ły za a wan so -
wa ne podło ża ko sme tycz ne i in no wa -

cyj ne no śni ki sub stan cji czyn nych. Ja ko
przy kła dy no wo cze snych form ko sme -
ty ku moż na po dać m.in. emul sje że lo -
we, emul sje ule ga ją ce szyb kie mu roz -
war stwie niu (qu ick bre a king emul sions),
li po so my, nio so my, gra nu lo so my, ko la -
sfe ry, mi kro ka psuł ki, kom ple ksy mo le -
ku lar ne, sy ste my czą stecz ko we, ukła dy
cie kło kry sta licz ne czy na no czą stecz ki 
li pi do we. 

No wo cze sne podło ża, jak np.
emul sje że lo we, po zwa la ją na wy two -
rze nie emul sji, w której ilość fa zy roz -
pro szo nej bę dzie sta no wi ła 99% ma sy
ca łej emul sji. Z ko lei emul sja ule ga ją ca
szyb kie mu roz war stwie niu po apli ka cji
na skórę ule ga na tych mia sto we mu „zła -
ma niu”, co zwięk sza do stęp ność far ma -
ceu tycz ną sub stan cji czyn nych. Ukła dy
no śni ko we ta kie jak np. li po so my czy

Główne problemy, które napotyka współczesna kosmetologia w kontekście
skuteczności kosmetyków, to przenikanie substancji czynnych przez skórę oraz
zapewnienie stabilności formulacji kosmetycznych przy jak najmniejszej ilości
substancji pomocniczych. 

chemia kosmetyczna

Nowoczesne postacie
kosmetyków 
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nio so smy  – struk tu ry podob ne do li po -
so mów, ale za miast fo sfo li pi dów za wie -
ra ją nie jo no we sur fak tan ty, uła twia ją
prze ni ka nie sub stan cji czyn nych
i zmniej sza ją ry zy ko in te rak cji po mię dzy
sub stan cją czyn ną a po zo sta ły mi skła dni -
ka mi for mu la cji ko sme tycz nej. 

Mi kro ka psuł ki, sy ste my czą stecz ko -
we czy kom ple ksy mo le ku lar ne po zwa -
la ją na to miast na in kor po ra cje sub stan cji
czyn nej w no śni ku, który ma za za da nie
po wol ne jej uwal nia nie. Po zwa la to
stwo rzyć ko sme ty ki, dla których czas
dzia ła nia wy no si kil ka lub kil ka na ście go -
dzin. Roz wią za nie to po zwa la stwo rzyć
np. ko sme ty ki z fil tra mi UV, które stop -
nio wo uwal nia ją się i po jed no krot nej
apli ka cji chro nią skórę ca ły dzień przed
ne ga tyw nym od dzia ły wa niem pro mie -
nio wa nia sło necz ne go. Jed no cze śnie in -
kor po ra cja sub stan cji czyn nej w no śni ku
chro ni ją przed in ny mi skła dni ka mi for -
mu la cji ko sme tycz nych. 

Szyb ki roz wój no wo cze snych po -
sta ci ko sme ty ków wy ni ka przede wszy -
st kim z co raz lep sze go zro zu mie nia me -
cha ni zmów mo le ku lar nych od po wie -
dzial nych za prze ni ka nie sub stan cji
przez skórę oraz opra co wa nie co raz
do sko nal szych sur fak tan tów. Po nad to
wie le roz wią zań, które opra co wu je się
na po trze by ryn ku far ma ceu tycz ne go,
znaj du je później za sto so wa nie w no wo -
cze snych ko sme ty kach. 

Bio rąc pod uwa gę sku tecz ność ko -
sme ty ków, co raz więk szą uwa gę zwra -
ca się nie na sa mą sub stan cję czyn ną, ale
na podło że lub no śnik, w którym ona
się znaj du je, po nie waż to te aspek ty
w du żej mie rze de cy du ją o sku tecz no ści
ko sme ty ków. 
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Ba rie rę war stwy ro go wej na skór ka
two rzą kor ne o cy ty wy peł nio ne cy to ke ra ty -
na mi i na tu ral nym czyn ni kiem na wil ża ją cym
NMF, a spo jo ne ce men tem mię dzy ko mór -
ko wym. Ba rie ra war stwy ro go wej two rzo -
na jest pod czas pro ce su ke ra ty ni za cji na -
skór ka. Ke ra ty ni za cja na skór ka jest ści śle re -
gu lo wa nym ge ne tycz nie pro ce sem, pod -
czas które go ke ra ty no cy ty na skór ka tra cą
zdol ność do pro li fe ra cji, zmie nia ją kształt,
tra cą/two rzą nie które struk tu ry we wnątrz -
ko mór ko we, zmie nia ją skład bło ny ko mór -
ko wej oraz syn te zu ją licz ne skła dni ki biał ko -
we (fi la gry na) i li pi do we (skła dni ki ce men tu
mię dzy ko mór ko we go). Na pro ces ke ra ty -
ni za cji na skór ka wpły wa tak że wie le czyn ni -
ków za rów no we wnątrz po chod nych, jak
i ze wną trz po chod nych. Do naj waż niej -
szych czyn ni ków we wnątrz po chod nych za -
li cza się m.in.: pra wi dło we uwo dnie nie
warstw skóry, pH skóry, pra wi dło we stę -
że nie jo nów wap nia, cy to kin i czyn ni ków
wzro stu oraz wi ta min i mi kro e le men tów;
do ze wną trz po chod nych z ko lei: styl ży cia

(die ta, używ ki), wpływ czyn ni ków śro do wi -
sko wych (głów nie pro mie nio wa nia ultra fio -
le to we go) oraz wła ści wą pie lę gna cję uwa -
run ko wa ną ro dza jem skóry/ce ry.

Za sa dni czo wy róż nia się czte ry ro dza -
je ce ry: nor mal ną, su chą, tłu stą i mie sza ną.
Na ro dzaj ce ry wpły wa ją przede wszy st kim
uwa run ko wa nia ge ne tycz ne, hor mo nal ne
oraz wie le czyn ni ków ze wną trz po chod -
nych (die ta, wa run ki śro do wi sko we, nie -
pra wi dło wo do bra ne ko sme ty ki). Wpływ
czyn ni ków ze wną trz po chod nych ma zna -
czą cy udział w po wsta wa niu tzw. skóry/ce -
ry na czy nio wej i wraż li wej. Za rów no skóra
su cha, jak i na czy nio wa oraz wraż li wa wy -
ma ga ją sta ran nie do bra nych ko sme ty ków
i za bie gów ko sme tycz nych. Głów ny mi ce -
la mi pie lę gna cji tych ro dza jów skór/cer jest
ochro na przed wpły wem szko dli wych
czyn ni ków śro do wi sko wych (głów nie
ochro na przed pro mie nio wa niem sło necz -
nym), na wil ża nie i wzmac nia nie funk cji ba -
rie ro wych skóry. Ce le te sta no wią tak że
głów ne dzia ła nia pie lę gna cji ce ry doj rza łej.

Skóra czło wie ka cha rak te ry zu je się bu do wą war stwo wą, a w jej skład
wcho dzi wie le ty pów ko mórek. Pra wi dło wa bu do wa i funk cjo no wa nie ko -
mórek skóry wa run ku je pra wi dło wą bu do wę i funk cje skóry ja ko na rzą -
du. Jed ną z naj waż niej szych funk cji skóry są funk cje ochron ne. Uwa run -
ko wa ne są one m.in. wy two rze niem ba rie ry war stwy ro go wej na skór ka.

kosmetologia 
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Ce rę doj rza łą mo gą tak że cha rak te ry zo wać
ob ja wy kli nicz ne cha rak te ry stycz ne dla fo -
to sta rze nia skóry (sta rze nie skóry spo wo -
do wa ne prze wle kłym dzia ła niem pro mie -
nio wa nia ultra fio le to we go).

Pręż nie roz wi ja ją ca się ko sme to lo gia
do star cza co raz wię cej moż li wo ści po pra -
wy wy glą du skóry. Bez u stan nie po ja wia ją
się no we pro duk ty, opar te o naj now sze
osią gnię cia na u ki oraz tech no lo gie. Wie le
z me tod i tech nik po pra wy wy glą du skóry
(re duk cja zmar szczek, re duk cja prze bar -
wień, po pra wa na wil że nia i ela stycz no ści
skóry) uszka dza tyl ko na skórek lub na -
skórek i skórę wła ści wą. Pie lę gna cja skóry
po za bie gach złu szcza nia (che micz ne go,
me cha nicz ne go, fi zycz ne go) i fo to odm ła -
dza nia (la se ro we go i z za sto so wa niem im -
pul so we go źródła świa tła IPL) wy ma ga
ochro ny skóry przed pro mie nio wa niem
ultra fio le to wym, na wil ża nia i wzmac nia nia
funk cji ba rie ro wych nie tyl ko w ce lu osta -
tecz nej po pra wy jej wy glą du (re duk cja
zmar szczek, prze bar wień), ale przede
wszy st kim, aby za pew nić pra wi dło we wa -
run ki go je nia skóry po jej uszko dze niu. 

Funk cje ba rie ro we skóry

Skóra skła da się z wie lu warstw, bu du -
je ją wie le ty pów ko mórek i speł nia waż ne
dla orga ni zmu funk cje. Od dzie la wnę trze
orga ni zmu od śro do wi ska ze wnę trz ne go,
a jed no cze śnie za pew nia kon takt ustro ju
z oto cze niem. Skła da się z trzech warstw:
na skór ka, skóry wła ści wej oraz tkan ki pod -
skór nej, która for mal nie nie wcho dzi
w skład skóry, ale jest z nią ści śle zwią za na
za rów no ana to micz nie, jak i czyn no ścio -
wo[1]. Każ da z warstw skóry peł ni okre ślo -
ne funk cje bio lo gicz ne, wa run ku jąc pra wi -
dło we funk cjo no wa nie skóry ja ko na rzą   -
du[2-4,6,7]. Po wierzch nia skóry wy no si oko ło 
1,5-2 m2 [5,10]. Gru bość za le ży od jej lo ka li -
za cji, w oko li cach po wiek wy no si oko ło 

0,5 mm, na pode szwach stóp na to miast,
gdzie skóra jest naj grub sza, do cho dzi do 5
mm. Naj bar dziej zmien na jest gru bość na -
skór ka, który pod wpły wem po wta rza ją -
cych się i dłu go trwa ją cych bodź ców me -
cha nicz nych mo że gru bieć bar dzo znacz -
nie, zwła szcza w obrę bie dło ni i pode szew.
Rów nież znacz nym wa ha niom ule ga gru -
bość pod ściół ki tłu szczo wej[8,11]. W skórze
roz mie szczo ne są licz ne przy dat ki: mie szki
wło so we, gru czo ły po to we ekry no we
i apo kry no we, gru czo ły ło jo we, gru czo ły
mle ko we, pa znok cie, a tak że na czy nia
krwio no śne, lim fa tycz ne i za koń cze nia ner -
wo we. Po wierzch nia skóry po kry ta jest
ochron nym pła szczem wod no-li pi do wym.
W oko li cach na tu ral nych otwo rów cia ła
skóra prze cho dzi w bło ny ślu zo we[1,9,11].
Skóra ja ko organ łą czą cy śro do wi sko we -
wnę trz ne z ze wnę trz nym peł ni wie le istot -
nych funk cji, głów nie ochron nych. Funk cje
ochron ne skóry dzie li się na bier ne i ak tyw -
ne. Funk cje bier ne wy ni ka ją ce z jej bu do wy
i struk tu ry obej mu ją ochro nę przed: prze z -
na skór ko wą utra tą wo dy TEWL (ang. tran -
se pi der mal wa ter loss), dzia ła niem sub stan cji
che micz nych i czyn ni ków fi zycz nych, wni -
ka niem drob no u stro jów, bodź ca mi me cha -
nicz ny mi (ucisk, ude rze nia i tar cie) oraz ter -
mo i zo la cję. Funk cje ak tyw ne skóry, wy ni -
ka ją ce z re ak cji na bodź ce z ze wnątrz obej -
mu ją: ochro nę przed mi kro or ga ni zma mi
(skór ny układ od por no ścio wy SIS, ang. skin
im mu ne sy stem), wchła nia nie okre ślo nych
sub stan cji czyn nych, re gu la cję krą że nia krwi
i ter mo re gu la cję, per cep cję bodź ców,
ochro nę przed pro mie nio wa niem ultra fio -
le to wym (me la no ge ne za), re gu la cję go spo -
dar ki wod no-elek tro li to wej, re gu la cję go -
spo dar ki wi ta mi no wej i li pi do wej oraz funk -
cje wy dziel ni cze. Skóra od gry wa za tem
istot ną ro lę w utrzy ma niu ho me o sta zy
orga ni zmu[7,8,9,11-14].

Na skórek sta no wi naj bar dziej ze wnę -
trz ną war stwę skóry. Jest na błon kiem wie -
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lo war stwo wym pła skim ro go wa cie ją cym,
w skład które go wcho dzą war stwy: pod -
staw na, kol czy sta, ziar ni sta i zro go wa cia ła
(ro go wa, skła da ją ca się z war stwy zbi tej
stra tum com pac tum oraz war stwy złu -
szcza ją cej się stra tum di sy unc tum). Na -
skórek nie po sia da na czyń krwio no śnych
i lim fa tycz nych. Ke ra ty no cy ty, ko mór ki na -
błon ko we sta no wią 90-95% wszy st kich
ko mórek na skór ka. Ke ra ty no cy ty po szcze -
gól nych warstw na skór ka róż nią się za a -
wan so wa niem pro ce su ro go wa ce nia (ke ra -
ty ni za cji)[7,15,16]. Ke ra ty ni za cja to ge ne tycz nie
za pro gra mo wa ny, ści śle re gu lo wa ny pro -
ces, obej mu ją cy wie le mor fo lo gicz nych
i me ta bo licz nych zmian w ke ra ty no cy tach,
tj.: pro li fe ra cję, dy fe ren cja cję, mi gra cję,
apop to zę i eks fo lia cję (złu szcza nie)[17-20].

Efek tem ke ra ty ni za cji na skór ka jest wy -
two rze nie ke ra ty no cy tu war stwy ro go wej
(tzw. kor ne o cy tu). Kor ne o cy ty war stwy ro -
go wej (zro go wa cia łej) są mar twy mi ko -
mór ka mi, których wnę trze wy peł nio ne jest
ke ra ty na mi (cy to ke ra ty na mi) i na tu ral nym
czyn ni kiem na wil ża ją cym NMF (ang. na tu -
ral mo i stu ri zing fac tor). Kor ne o cy ty spo jo ne
są ce men tem mię dzy ko mór ko wym, two -
rząc ba rie rę war stwy ro go wej. Cy to ke ra ty -
no we fi la men ty po śre dnie ke raty no cy tów
po szcze gól nych warstw na skór ka róż nią się
ma są czą stecz ko wą (biał ka mar ke ro we ke -
ra ty ni za cji), sta no wiąc pod sta wę cy to szkie -
le tu[21,23]. 

Ke ra ty ny sta no wią ochro nę przed
czyn ni ka mi ze wnę trz ny mi, za rów no me -
cha nicz ny mi, jak i che micz ny mi i fi zycz ny mi.
Chro nią m.in. przed pro mie nio wa niem
ultra fio le to wym, za nie czy szcze nia mi śro do -
wi ska, ab sor bu ją wie le sub stan cji che micz -
nych[16,22]. Ke ra ty ny wią żą rów nież wo dę,
two rząc tym sa mym ba rie rę ochron ną
przed odwo dnie niem ustro ju. Istot ne zna -
cze nie ma tak że współ dzia ła nie bia łek ke ra -
ty no wych ze skła dni ka mi na tu ral ne go czyn -
ni ka na wil ża ją ce go (NMF). NMF jest mie -

sza ni ną róż no rod nych związ ków o ni skiej
ma sie czą stecz ko wej roz pu szczal nych
w wo dzie i ją wią żą cych. W skład NMF
wcho dzą m.in.: ami no kwa sy, pi ro li do no wy
kwas kar bo ksy lo wy (PCA), mocz nik, mle -
cza ny, amo niak, kwas mo czo wy, licz ne jo -
ny nie o rga nicz ne i so le orga nicz ne. Nie -
które ze skła dni ków NMF (ami no kwa sy,
PCA) po wsta ją pod czas ke ra ty ni za cji z pro -
te o li zy biał ka pro fi la gry ny[15,16,17,23].

Spe cy ficz na in te rak cja mię dzy ke ra ty na -
mi a NMF w kor ne o cy tach, pro wa dzi do
zwięk sze nia ela stycz no ści i po pra wy funk cji
skóry – do brze uwo dnio ne ke ra ty ny są pla -
stycz ne, a kor ne o cy ty za wie ra ją ce do sta -
tecz ne ilo ści wo dy wpły wa ją na ję dr ność
i gład kość skóry[16]. Kor ne o cy ty cha rak te ry -
zu ją się tak że spe cy ficz ną bu do wą bło ny
ko mór ko wej (ko per ty kor ne o cy tu). Ko per -
ta kor ne o cy tu zbu do wa na jest z dwóch
warstw: we wnę trz nej, skła da ją cej się
przede wszy st kim z biał ka lo ry kry ny, oraz
ze wnę trz nej, w skład której wcho dzi głów -
nie biał ko in wo lu kry na. Dzię ki obe cno ści
ko per ty oraz wy peł nia ją cym wnę trze ko -
mór ki fi la men tom po śre dnim ke ra ty no -
wym, kor ne o cyt sta no wi sztyw ną, wy trzy -
ma łą kon struk cję, utrzy mu ją cą swój cha rak -
te ry stycz ny pła ski kształt[16,20]. Kor ne o cy ty
war stwy ro go wej zbi tej spo jo ne są ze so bą
ce men tem mię dzy ko mór ko wym. Ma on
zor ga ni zo wa ną bu do wę cie kło kry sta licz ną
skła da ją cą się z na prze mien nie uło żo nych
warstw po lar nych li pi dów, przedzie lo nych
ob sza ra mi wo dy. Skład li pi dów jest tak do -
bra ny, że two rze nie struk tu ry cie kło kry sta -
licz nej na stę pu je sa mo rzut nie. Głów ną ro lę
w two rze niu cie kło kry sta licz nej struk tu ry
ce men tu mię dzy ko mór ko we go war stwy
ro go wej od gry wa ją ce ra mi dy (40%), po zo -
sta łe skła dni ki (ste ro le i ich po chod ne, wol -
ne kwa sy tłu szczo we, wę glo wo do ry) peł -
nią funk cję po moc ni czą[2,24]. W wy ni ku dzia -
ła nia en zy mów pro te o li tycz nych na stę pu je
en zy ma tycz na de gra da cja skła do wych 
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kor ne o de smo so mów, co w re zul ta cie pro -
wa dzi do ich od dzie le nia i złu szcze nia
w ob sza rze war stwy złu szcza ją cej się (stra -
tum di sjunc tum). Po zwa la to na za cho wa nie
sta łej gru bo ści war stwy ro go wej[18]. Re szt ki
li pi dów ce men tu mie sza ją się z wy dzie li ną
gru czo łów ło jo wych i po to wych, two rząc
płaszcz wod no-li pi do wy skóry[2,9,11,24]. War -
stwa ro go wa utwo rzo na jest z pła skich ko -
mórek, uło żo nych jed na na dru giej war -
stwa mi z cien ką war stwą li pi dów mię dzy -
ko mór ko wych, stąd też czę sto po rów ny -
wa na jest do mu ru z ce gieł. Jej bu do wa jest
efek tem zmian za cho dzą cych w trak cie doj -
rze wa nia ke ra ty no cy tów pod czas ich wę -
drów ki ku po wierzch ni. Prze mia ny te są
dość zło żo ne, lecz ogra ni cza ją się do czte -
rech klu czo wych pro ce sów: wy two rze nia
kor ne o cy tu i je go otocz ki (ko per ty), syn te -
zy na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go,
skła dni ków ce men tu mię dzy ko mór ko we go
oraz złu szcze nia ko mórek[12]. Kon tro lo wa na
en zy ma tycz na de gra da cja kor ne o de smo so -
mów umoż li wia fi zjo lo gicz ne złu szcza nie
mar twych kor ne o cy tów war stwy zro go wa -
cia łej. Pra wi dło wy pro ces ke ra ty ni za cji
(orto ke raz to za) za pew nia pra wi dło wą bu -
do wę war stwy zro go wa cia łej na skór ka,
a tym sa mym ochro nę przed nadmier ną
prze zna skór ko wą utra tą wo dy (TEWL)
oraz wni ka niem do orga ni zmu m.in. róż -
nych związ ków che micz nych[2,4,7,15]. 

Oprócz ko mórek na błon ko wych – ke -
ra ty no cy tów, w skład na skór ka wcho dzą
tak że ko mór ki Lan ge rhan sa, od po wie dzial -
ne za re ak cje im mu no lo gicz ne, me la no cy ty
(ko mór ki barw ni ko we) oraz ko mór ki neu -
ro en do kry no we Mer kla[3,4,7]. 

Na skórek spo czy wa na bło nie pod -
staw nej, która od dzie la go od skóry wła ści -
wej. Skóra wła ści wa, wpu kla jąc się do na -
skór ka, two rzy bro daw ki skóry, zaś na -
skórek, wpu kla jąc się do skóry wła ści wej,
two rzy so ple na skór ko we, z ko lei prze bieg
gra ni cy skór no-na kór ko wej jest fa li sty. 

W skórze wła ści wej wy róż nia się war stwę
bro daw ko wa tą, zlo ka li zo wa ną bez po śre -
dnio pod na skór kiem, skła da ją cą się z roz -
mie szczo nych w nie u po rząd ko wa ny spo -
sób włókien ko la ge no wych, głów nie ty pu
III. War stwa sia tecz ko wa ta skóry wła ści wej
zbu do wa na jest z gru bych włókien ko la ge -
no wych, głów nie ty pu I, uło żo nych rów no -
le gle do po wierzch ni skóry. Biał ka ko la ge -
no we, ela sty na two rzą ca włók na sprę ży ste
oraz gli ko zo a mi no gli ka ny (kwas hia lu ro no -
wy) i pro te o gli ka ny (głów nie siar cza ny he -
pa ra nu i siar cza ny der ma ta nu) sta no wią
ma cierz po za ko mór ko wą tkan ki łącz nej
skóry wła ści wej, w której za ko twi czo ne są
ko mór ki, głów nie fi bro bla sty[3,4,11]. 

Tkan ka tłu szczo wa wcho dzą ca w skład
tkan ki pod skór nej wraz ze szkie le tem
chrzę st no-ko st nym nada je ze wnę trz ny
kształt po wło kom skór nym. Tkan ka pod -
skór na łą czy skórę wła ści wą z głę biej po ło -
żo ny mi struk tu ra mi (po wię zia mi, ścię gna -
mi, mię śnia mi i ko ść mi), amor ty zu je bodź -
ce me cha nicz ne, sta no wi war stwę ter mo i -
zo la cyj ną. Tria cy lo gli ce ro le wy peł nia ją ce
adi po cy ty sta no wią re zer wę ener ge tycz ną
ustro ju, ko mór ki tłu szczo we syn te zu ją
estro ge ny, a ścia ny ko mór tłu szczo wych
two rzą ru szto wa nie, wzdłuż które go ku
po wierzch ni bie gną na czy nia krwio no śne
i ner wy[2,3,4].

Ro dza je skóry/ce ry

Pra wi dło we funk cjo no wa nie i wy gląd
skóry ja ko na rzą du uwa run ko wa ne są nie
tyl ko pra wi dło wą bu do wą i funk cjo no wa -
niem po szcze gól nych warstw skóry i jej
przy dat ków (głów nie gru czo łów ło jo wych
i po to wych), ale rów nież pra wi dło wą jej
pie lę gna cją. Skórę twa rzy, szyi i de kol tu na -
zy wa się ce rą. Ro dzaj ce ry wa run ku ją m.in.
pre dy spo zy cje ge ne tycz ne, funk cjo no wa nie
ukła du hor mo nal ne go (estro ge ny i an dro -
ge ny), płeć, wiek i styl ży cia. Wy róż nia się
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czte ry pod sta wo we ro dza je ce ry: nor mal -
ną, su chą, tłu stą i mie sza ną. Pra wi dło wa
dia gno sty ka ro dza ju skóry twa rzy, szyi i de -
kol tu nie tyl ko wa run ku je pra wi dło wy do -
bór ko sme ty ków i pro fe sjo nal nych za bie -
gów (pie lę gna cyj nych i upięk sza ją cych), ale
tak że po zwa la na wspo ma ga nie le cze nia
nie których der ma toz (trą dzik po spo li ty, trą -
dzik różo wa ty, ato po we za pa le nie skóry,
łu szczy ca). Co raz czę st szym zja wi skiem jest
wy stę po wa nie skóry/ce ry wraż li wej i na -
czy nio wej. Ist nie je tak że wie le sta nów
skóry (np. skóra odwo dnio na), które czę -
sto są wy ni kiem nie pra wi dło wej pie lę gna cji.
Ce ra doj rza ła mo że być ce rą su chą, tłu stą,
mie sza ną, na czy nio wą, wraż li wą, odwo -
dnio ną[7,9,11,25].

Ce ra nor mal na to ce ra wy stę pu ją ca
przede wszy st kim u dzie ci. U osób do ro -
słych ten ro dzaj ce ry wy stę pu je spo ra dycz -
nie. Ce ra ta jest gład ka, ję dr na, na pię ta, do -
brze odży wio na, lek ko różo wa, ma to wa,
bez żad nych de fek tów. Ce ra nor mal na jest
wol na od uszko dzeń zwią za nych z nie pra -
wi dło wą pie lę gna cją czy złym wpły wem
śro do wi ska, do brze to le ru je zmia ny tem -
pe ra tu ry i wil got no ści oto cze nia, pra wi dło -
wo re a gu je na więk szość pro duk tów pie lę -
gna cyj nych[7,8,9,11,25].

Gład kość wy ni ka z pra wi dło wo zbu do -
wa nej i pra wi dło wo funk cjo nu ją cej war stwy
zro go wa cia łej na skór ka (ke ra ty no cy ty),
a sprę ży stość – z pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia fi bro bla stów, ukła du włókien ko la ge -
no wych i ela sty no wych, za nu rzo nych
w ma cie rzy po za ko mór ko wej tkan ki łącz nej
skóry wła ści wej. Rów no mier ne za bar wie -
nie skóry jest uwa run ko wa ne wła ści wym
funk cjo no wa niem me la no cy tów i na czyń
krwio no śnych splo tu podbro daw ko we go.
Na pię cie skóry za le ży nie tyl ko od uwo d -
nie nia skóry wła ści wej, ale tak że od pra wi -
dło wej bu do wy ko mórek war stwy zro go -
wa cia łej i wła ści we go skła du ich oto cze nia
(NMF, ce ment mię dzy ko mór ko wy), zdol -

ne go do wią za nia wo dy[3,4,7,8,11]. Ce ra ta do -
brze to le ru je za bie gi ko sme tycz ne sto su ją -
ce sub stan cje che micz ne (m.in. pe e lin gi
che micz ne), za bie gi me cha nicz ne i fi zy kal -
ne. Ko sme ty ki prze zna czo ne dla ce ry nor -
mal nej po win ny za wie rać ochron ne fil try
prze ciw sło necz ne (an ty-UVA i an ty-UVB),
sub stan cje utrzy mu ją ce pra wi dło we na wil -
że nie skóry i odbu do wu ją ce płaszcz wod -
no-li pi do wy skóry[11].

Ce ra tłu sta to skóra, która cha rak te ry -
zu je się nadmier ną ak tyw no ścią gru czo łów
ło jo wych. Wy stę pu je głów nie u osób mło -
dych w wie ku doj rze wa nia, choć co raz
czę ściej do ty czy rów nież osób w wie ku
doj rza łym. U osób z ce rą tłu stą mo że dojść
do roz wo ju ce ry trą dzi ko wej, gdzie obok
za bu rzeń zwią za nych z nadmier ną ak tyw -
no ścią gru czo łów ło jo wych ob ser wu je się
za bu rze nia ke ra ty ni za cji, nadmier ny roz wój
pa to gen nych mi kro or ga ni zmów oraz lo kal -
ne sta ny za pal ne[7,26-31]. Cha rak te ry stycz ny mi
ce cha mi ce ry tłu stej są sza ra wy ko lo ryt
zwią za ny z po gru bie niem na skór kiem,
które mu to wa rzy szą do dat ko wo prze bar -
wie nia, czę sto ty pu po trą dzi ko we go, wy -
dzie la ne na po wierzch nię se bum jest od -
po wie dzial ne za efekt bły szcze nia skóry.
Skóra tłu sta jest czę sto sła bo ukrwio na.
Czę sto obe cne są tak że za skór ni ki otwar te,
wi docz ne w po sta ci czar nych punk tów
w miej scu uj ścia mie szka wło so we go na
po wierzch ni skóry oraz za skór ni ki za mknię -
te wi docz ne ja ko grud ki[7,11,27,28,30,31].

Ko sme ty ki sto so wa ne w pie lę gna cji ce -
ry tłu stej po win ny wy ka zy wać dzia ła nie na -
wil ża ją ce (sub stan cje oklu zyj ne hy dro fi lo -
we: kwas hia lu ro no wy, chi to zan, ko la -
gen/hy dro li za ty ko la ge nu, sub stan cje ni sko -
czą stecz ko we: so le kwa su pi ro li do no kar -
bo ksy lo we go PCA, mocz nik, kwas mle ko -
wy/mle cza ny). Po nad to waż ne jest sto so -
wa nie ko sme ty ków za wie ra ją cych sub stan -
cje ak tyw ne wy ka zu ją ce dzia ła nie se bo sta -
tycz ne (związ ki cyn ku, kwas aze la i no wy, 
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pi ry do ksy na, eks trakt z droż dży, eks trakt
z zia ren lnu, re ti no i dy: re ti nol, re ti nal, pal -
mi ty nian re ti ny lu, glin ka zie lo na), dzia ła nie
bak te rio sta tycz ne: ole jek z drze wa her ba -
cia ne go, ru mia nek, eks trak ty z ko ry wierz -
by bia łej (kwas sa li cy lo wy), z mącz ni cy le -
kar skiej, na giet ka, szał wi, me li sy. Zmniej -
sze nie gru bo ści war stwy ro go wej na skór ka
za pew nią sub stan cje o dzia ła niu ke ra to li -

tycz nym: kwas gli ko lo wy, kwas mig da ło wy,
kwas sa li cy lo wy, kwas aze la i no wy, kwas pi -
ro gro no wy, a dzia ła nie ła go dzą ce i prze -
ciw za pal ne wy cią gi z: lu kre cji (gla bry dy na),
ru mian ku (al fa-bi sa bo lol), krwaw ni ka (che -
ma zu len), alo e su, zie lo nej her ba ty, alg, na -
giet ka (alan to i na), a tak że alan to i na i D-pan -
te nol. Waż ne jest tak że dzia ła nie ma tu ją ce
(po pra wa wy glą du, zmniej sze nie bły szcze -
nia skóry) za pew nia ne przez glin ki i si li ko ny
oraz ha mo wa nie pro ce sów utle nia nia li pi -
dów se bum (ogra ni cze nie uwal nia nia sub -
stan cji draż nią cych) przez sto so wa nie an ty -
o ksy dan tów[7,8,9,27]. 

Ce ra mie sza na to ce ra cha rak te ry zu ją -
ca się obe cno ścią ob sza rów tłu stych (stre fa
T – czo ło, nos, bro da) oraz ob sza rów nor -
mal nych lub czę ściej su chych. Jest to ro dzaj
ce ry trud nej do pie lę gna cji, gdyż wy ma ga
re gu la cji funk cjo no wa nia gru czo łów ło jo -
wych w oko li cach ło jo to ko wych z jed no -
cze snym na wil ża niem oko lic su chych. 
Ce ra ta czę sto wy stę pu je u osób doj rza -
łych[7,8,9,11,25,27]. 

Skóra su cha, wraż li wa i na czy nio wa
ja ko efekt za bu rze nia ba rie ry 
war stwy ro go wej na skór ka 

Pre dy spo zy cje ge ne tycz ne oraz wpływ
wie lu czyn ni ków we wnątrz i ze wną trz po -
chod nych mo gą pro wa dzić do po wsta wa -
nia skóry su chej, wraż li wej i na czy nio wej.
Ce chą wspól ną cha rak te ry zu ją cą te ro dza je
skóry/ce ry są za bu rze nia bu do wy i/lub
funk cjo no wa nia ba rie ry war stwy ro go wej
na skór ka. 

Ce ra su cha jest cien ka, de li kat na, ma -
to wa, ja sno różo wa, ma ło ela stycz na, czę -
sto łu szczy się. Cha rak te ry zu je się wcze -
snym wy stę po wa niem zmar szczek mi micz -
nych (głów nie wo kół oczu, tzw. ku rze łap -
ki – ok. 20 r.ż.). Ła two ule ga uszko dze niu
wsku tek dzia ła nia czyn ni ków at mo sfe rycz -
nych i nie pra wi dło wo do bra nych pro duk -



29

tów pie lę gna cyj nych. U osób z ce rą su chą
czę sto wy stę pu ją su biek tyw ne od czu cia
ścią ga nia skóry, mro wie nia i świą du, z czę -
stym miej sco wym za czer wie niem[7,16].

Skóra/ce ra su cha mo że po wsta wać na
sku tek uwa run ko wań za rów no we wnątrz,
jak i ze wną trz po chod nych. Do we wnątrz -
po chod nych przy czyn po wsta wa nia ce ry
su chej za li cza się: wro dzo ną dys funk cję na -
skór ko wej ba rie ry ochron nej, dys funk cję
ba rie ry na skór ka zwią za ną z wie kiem, wro -
dzo ną skłon ność do wy stę po wa nia skóry
z to wa rzy szą cą wraż li wo ścią (w ato po wym
za pa le niu skóry, wy pry sku kon tak to wym)
lub wro dzo ne za bu rze nia wy dzie la nia ło ju.
Do czyn ni ków ze wną trz po chod nych, które
mo gą na si lać su chość skóry po przez wpływ
na funk cjo no wa nie ba rie ry ochron nej na -
skór ka, za li cza się: pro mie nio wa nie ultra fio -
le to we (na tu ral ne – sło necz ne i sztucz ne –
so la ria), ni ską wil got ność oto cze nia, mróz.
Su chość skóry mo gą tak że za o strzać: nie -
wła ści wa pie lę gna cja, czyn ni ki che micz ne
(de ter gen ty, środ ki my ją ce), nie pra wi dło wy
styl ży cia (die ta ubo ga w wi ta mi ny, nie -
zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we –
NNKT, mi kro e le men ty, za bu rze nia rów -
no wa gi wod no-elek tro li to wej). Su chość
skóry jest czę sto tak że ob ja wem cho rób
wy ni szcza ją cych (no wo two ry) i me ta bo licz -
nych (cu krzy ca)[7,16,32-36]. 

W pie lę gna cji ce ry su chej sto su je się
przede wszy st kim sub stan cje na wil ża ją ce,
sub stan cje zmięk cza ją ce (emo lien ty) oraz
nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we
(NNKT). Naj czę ściej sto so wa ny mi sub stan -
cja mi na wil ża ją cy mi ko sme ty ków są 
sub stan cje oklu zyj ne hy dro fi lo we (kwas hia -
lu ro no wy, ko la gen i je go hy dro li za ty, ela sty -
na i jej hy dro li za ty, chi to zan), sub stan cje hy -
dro fo bo we bło no twór cze (wa ze li na, pa ra fi -
na, eu ce ry na, al ko ho le tłu szczo we, wo ski),
ni s ko czą stecz ko we sub stan cje na wil ża ją ce
(PCA i je go so le, kwas mle ko wy i je go so le,
mocz nik, gli ce rol, żel z alo e su) oraz sub -

stan cje mo dy fi ku ją ce skład li pi dów ce men tu
mię dzy ko mór ko we go (kwa sy tłu szczo we,
w tym nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu -
szczo we, ce ra mi dy, fo sfo li pi dy, le cy ty ny,
cho le ste rol i je go estry). Emo lien ta mi na zy -
wa się pre pa ra ty do sto so wa nia ze wnę trz -
ne go, o wła ści wo ściach na wil ża ją cych i na -
tłu szcza ją cych, których za da niem jest odbu -
do wa uszko dzo nej ba rie ry na skór ko wej
i przy wróce nie jej funk cji. Emo lien ty po win -
ny być sto so wa ne przy naj mniej 2-3 ra zy
dzien nie, a w za leż no ści od sta nu kli nicz ne -
go czę ściej, po nie waż czas ich dzia ła nia wy -
no si ma ksy mal nie 6 go dzin[3,7,8,23,32,33,35].

Skła dni ki emo lien tów dzia ła ją oklu zyj -
nie (wo ski, pa ra fi na, ole je pa ra fi no we), na -
wil ża ją co (kwas hia lu ro no wy, mocz nik,
mle cza ny, gli ce ry na, sor bi tol), odbu do wu ją
ba rie rę war stwy ro go wej na skór ka (tria cy -
lo gli ce ro le, ce ra mi dy, cho le ste rol, wo ski
a tak że bio o le je za wie ra ją ce nie zbęd ne nie -
na sy co ne kwa sy tłu szczo we – NNKT),
dzia ła ją tak że prze ciw za pal nie (kwas gli cy ry -
zy no wy, alan to i na i D-pan te nol), prze ciw -
świą do wo (kam fo ra, men tol) oraz złu -
szcza ją co (po li hy dro ksy kwa sy – kwas lak to -
bio no wy, glu ko no lak ton)[37]. 

Su chość skóry i jej złu szcza nie to czę ste
ob ja wy to wa rzy szą ce skórze wraż li wej.
Skóra wraż li wa to skóra odzna cza ją ca się
zmniej szo ną to le ran cją na czyn ni ki śro do -
wi sko we (zim no, mróz, róż ni ce tem pe ra -
tur, za nie czy szcze nie po wie trza i/lub na
czę stą i przedłu ża ją cą się apli ka cję miej sco -
wo sto so wa nych ko sme ty ków[7,8]. 

Skóra każ de go ro dza ju mo że być
wraż li wa, de li kat ne bodź ce znaj du ją
odzwier cie dle nie w wy glą dzie skóry (za -
czer wie nie nie w od po wie dzi na lek ki ucisk
lub na ło że nie pre pa ra tu ko sme tycz ne go).
Jed ną z przy czyn po wsta wa nia skóry wraż -
li wej jest zwięk sze nie prze pu szczal no ści ba -
rie ry war stwy ro go wej po łą czo ne z za bu -
rze nia mi krą że nia. Za bu rze nie funk cjo no -
wa nia ba rie ry i ukła du na czy nio we go 
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pre dy spo nu ją skórę do nadmier nej re ak -
tyw no ści na bodź ce ze wnę trz ne. Róż ne
ro dza je czyn ni ków (che micz ne, fi zycz ne,
me cha nicz ne) po bu dza ją neu ro ny czu cio -
we oraz na stę po we uwol nie nie me dia to -
rów za pal nych. W nie których przy pad kach
roz po zna wa na jest lub podej rze wa na ato -
pia (na ogół po wo dy jej wy stą pie nia są nie -
zna ne). Ce cha mi skóry wraż li wej są
podwyż szo na wraż li wość neu ro sen so rycz -
na, podwyż szo na re ak tyw ność ukła du od -
por no ścio we go (skłon no ści do aler gii) oraz
zmniej szo na funk cja ochron na skóry[7,8,39].
Głów ne za sa dy pie lę gna cji skóry wraż li wej
to odbu do wa uszko dzo ne go pła szcza hy -
dro li pi do we go na skór ka, ob ni że nie re ak -
tyw no ści za koń czeń ner wo wych, sto so wa -
nie ko sme ty ków hy po a ler gicz nych, dzia ła -
nie ko ją ce i to ni zu ją ce, uspo ko je nie gry na -
czy nio wej, dzia ła nie prze ciw za pal ne i im -
mu no mo du lu ją ce, wzmac nia nie me cha ni -
zmów obron nych skóry, ochro na przed
wpły wem ze wnę trz nych czyn ni ków draż -
nią cych, po d nie sie nie stop nia na wil że nia
na skór ka[7,8,32].

Sub stan cja mi naj czę ściej wy ko rzy sty -
wa ny mi w ko sme ty kach prze zna czo nych
do pie lę gna cji skóry wraż li wej są sub stan cje
odbu do wu ją ce ba rie ry li pi do we za wie ra ją -
ce NNKT (olej z ogórecz ni ka le kar skie go,
olej z wie sioł ka dwu let nie go, olej ze słod -
kich mig da łów, wosk jo jo ba, olej z kieł ków
psze ni cy, awo ka do, olej z orze chów ma ka -
da mia), sub stan cje ko ją ce (pro te i ny mlecz -
ne, bo ga te w pro te i ny i li pi dy eks trak ty z soi
i aka cji, frak cje pep ty do we glo nów, pan te -
nol, alan to i na), sub stan cje prze ciw za pal ne:
ru mia nek (azu le ny, bi sa bo lol), na gie tek,
chmiel, bła wa tek, zie lo na her ba ta, sie mię
lnia ne. Waż ny mi skła dni ka mi ko sme ty ków
są tak że ochron ne mi ne ral ne fil try prze ciw -
sło necz ne (tle nek cyn ku, dwu tle nek ty ta nu,
mi ka), an ty o ksy dan ty (wi ta mi na E, bio fla -
wo no i dy z zie lo nej her ba ty, lu kre cji, mi ło -
rzę bu, pe stek wi no gron), sub stan cje na wil -

ża ją ce (kwas hia lu ro no wy, chi to zan, eks -
trakt z alo e su). Waż nym ce lem sub stan cji
czyn nych sto so wa nych w ko sme ty kach
prze zna czo nych do ce ry wraż li wej jest
przy wróce nie na tu ral nej rów no wa gi fi zjo -
lo gicz nej skóry po przez do star cze nie naj -
waż niej szych dla pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ba rie ry war stwy ro go wej NNK –
kwa su li no lo we go (LA) oraz kwa su gam ma
li no le no we go (GLA), za war tych w ole jach
ro ślin nych. Ko sme ty ki do ce ry wraż li wej
za wie ra ją tak że wi ta mi ny (C, E i D-pan te -
nol) oraz fla wo no i dy[3,7,32,38,39]. 

Okre śle nie ce ry na czy nio wej od no si
się do skóry twa rzy skłon nej do po wsta wa -
nia ru mie nia w wy ni ku obe cno ści czyn ni -
ków miej sco wych, a tak że ogól nych. Ten
typ skóry ob ser wu je się u osób ze skórą ja -
sną (fo to typ I i II we dług kla sy fi ka cji Fitz pa -
tric ka), za zwy czaj u ko biet. Skóra na czy nio -
wa jest skórą wraż li wą, czę sto su chą bądź
mie sza ną, wy ma ga ją cą spe cjal nej pie lę gna -
cji. Du żym pro ble mem jest też nie to le ran -
cja róż nych czyn ni ków, w tym ko sme ty -
ków[7,40]. W prze bie gu po wsta wa nia ce ry
na czy nio wej wy róż nia się kil ka faz. Zmia ny
ru mie nio we po cząt ko wo do ty czą na pa do -
we go ru mie nie nia skóry twa rzy okre śla ne -
go flu shin giem, który trwa do kil ku mi nut.
W mia rę upły wu cza su zmia ny utrwa la ją się
pod czas eks po zy cji skóry na nie ko rzy st ne
bodź ce emo cjo nal ne, ży wie nio we i śro do -
wi sko we. Utrwa lo ne zmia ny ru mie nio we
sta ją się podło żem po wsta wa nia te le an giek -
ta zji, trwa le roz sze rzo nych na czyń krwio -
no śnych splo tu podbro daw ko we go. Oso -
by z licz ny mi te le an giek ta zja mi są szcze gól -
nie pre dy spo no wa ne do po wsta nia trą dzi -
ku różo wa te go. Ty po wą lo ka li za cją cha rak -
te ry stycz nych zmian oprócz twa rzy jest
szy ja i de kolt. Skóra okre so wo czer wie nie -
ją ca (sta dium pre ro sa cea), czę sto okre śla ne
mia nem ce ry na czy nio wej, to fa za po prze -
dza ją ca po ja wia nie się zmian cha rak te ry -
stycz nych dla trą dzi ku różo wa te go. W sta -
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dium tym rzad ko wy stę pu ją te le an giek ta -
zje[41]. Trą dzik różo wa ty mo że prze bie gać
w trzech sta diach kli nicz nych w za leż no ści
od po stę pu zmian. W I sta dium cha rak te ry -
stycz ne jest na gle po ja wia ją ce się za czer -
wie nie nie twa rzy w wy ni ku obe cno ści
bodź ców za rów no emo cjo nal nych, jak
i śro do wi sko wych. W obra zie kli nicz nym
ob ser wu je się roz sze rzo ne na czy nia krwio -
no śne. Roz sze rze niu na czyń to wa rzy szą:
uczu cie świą du, pie cze nia i cie pła. Zmia ny
te utrzy mu ją się krót ko, po czym na czy nia
krwio no śne ob kur cza ją się. II sta dium ce -
chu je utrwa le nie zmian na czy nio wych
w po sta ci zle wa ją cych się ze so bą ru mie ni.
W wy ni ku tych zmian ob ser wu je się po -
wsta wa nie licz nych te le an giek ta zji[41-43].
W na stęp nym sta dium cho ro by, zwa nym
grud ko wo-kro st ko wym, do mi nu ją rop ne
zmia ny wy glą dem przy po mi na ją ce trą dzik
po spo li ty z ce chą cha rak te ry stycz ną – bra -
kiem za skór ni ków. Zmia nom tym to wa rzy -
szy obrzęk. Ostat nie sta dium do ty czy
zmian prze ro sto wych, naj czę ściej no sa (rhi -
no phy ma), zwy kle u osób płci mę skiej,
które mo że wy stę po wać z po mi nię ciem 1.,
a tak że 2. okre su oma wia ne go scho rze -
nia[44]. Przy czy ny po wsta wa nia ce ry na czy -
nio wej i trą dzi ku różo wa te go mo gą być za -
rów no we wnątrz, jak i ze wną trz po chod ne.
Do we wnątrz po chod nych przy czyn za li cza
się: uwa run ko wa ną ge ne tycz nie płyt ką lo -
ka li za cję na czyń krwio no śnych i ich
nadmier ną re ak tyw ność, za bu rze nia hor -
mo nal ne (do ty czą ce głów nie żeń skich hor -
mo nów płcio wych – estro ge nów), ist nie nie
scho rzeń ogól no u stro jo wych (nad ci śnie nie
tęt ni cze) oraz za bu rze nia żo łąd ko wo-je li to -
we (m.in. in fek cje He li co bac ter py lo ri, nie -
do kwa śność so ku żo łąd ko we go, prze wle -
kłe za par cia). Pa to me cha nizm po wsta wa nia
ob ja wów skóry na czy nio wej uwzglę dnia
wpływ neu ro pep ty dów – głów nie sub stan -
cji P i hi sta mi nay. Sub stan cja P dzia ła na ko -
mór ki śród błon ka, zwięk sza jąc ich prze pu -

szczal ność i na pływ ko mórek za pal nych,
wpły wa też na ko mór ki tucz ne uwal nia ją ce
hi sta mi nę. Hi sta mi na po wo du je roz kurcz
na czyń, spa dek ci śnie nia, wzrost prze pu -
szczal no ści i po wsta wa nie ob ja wów tzw.
neu ro gen ne go za pa le nia skóry[7,43,44]. Do
czyn ni ków, które mo gą na si lać ob ja wy ce ry
na czy nio wej, głów nie ze wną trz po chod -
nych, za li cza się: czyn ni ki at mo sfe rycz ne
(pro mie nio wa nie UV, pro mie nio wa nie
pod czer wo ne IR, wiatr, mróz, du że wa ha -
nia tem pe ra tu ry – za rów no wy so ka, jak
i ni ska tem pe ra tu ra, du żą wil got ność – sau -
na, su che po wie trze w po mie szcze niach
kli ma ty zo wa nych), in ten syw ną ak tyw ność
fi zycz ną, stres, die tę (ostre przy pra wy),
używ ki (al ko hol, ka wa), skła dni ki ko sme ty -
ków (al ko hol ety lo wy, al ko hol ben zy lo wy,
do de cy lo siar czan so du, men tol, kam fo ra,
gli kol pro py le no wy, skła dni ki pe e lin gów
che micz nych), le ki, np. na nad ci śnie nie tęt -
ni cze, środ ki an ty kon cep cyj ne, dłu go trwa -
łe sto so wa nie miej sco we ste ry dów, szcze -
gól nie flu o ro wa nych, zwła szcza na twarz,
szy ję i de kolt, do u st ne po da wa nie ste ry -
dów, me cha nicz ne draż nie nie skóry, np.
pe e lin gi me cha nicz ne[7,41,42,45,46]. Do sub stan -
cji naj czę ściej sto so wa nych w pre pa ra tach
prze zna czo nych do pie lę gna cji ce ry na czy -
nio wej na le żą: wi ta mi ny C, K, PP (kwas
askor bi no wy, fi lo chi non, nia cy na), fla wo -
no i dy, sub stan cje ślu zo we, sub stan cje ko -
ją ce, sub stan cje chro nią ce przed pro mie -
nio wa niem ultra fio le to wym oraz sub stan -
cje na wil ża ją ce[47]. Wi ta mi na C, kwas askor -
bi no wy to na tu ral ny an ty o ksy dant wzmac -
nia ją cy, a za ra zem uszczel nia ją cy na czy nia
krwio no śne[48]. Ze wzglę du na swo je an ty -
u tle nia ją ce wła ści wo ści kwas askor bi no wy
jest rów nież do ce nia ny w ochro nie prze -
ciw sło necz nej oraz sty mu la cji syn te zy ko la -
ge nu. Ten efek tyw ny an ty o ksy dant wy ka -
zu je wła ści wo ści prze ciw za pal ne, wspo -
ma ga pro ces go je nia, zmniej sza za czer wie -
nie nie skóry[32].
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Wi ta mi na K1 (fi lo chi non, głów na po -
stać wi ta mi ny K wy stę pu ją ca w ro śli nach)
uszczel nia śród bło nek na czyń za po bie ga
po wsta wa niu te le an giek ta zji oraz sta nów
za pal nych. Fi lo chi non od gry wa istot ną ro lę
w pro ce sie re gu la cji krze pli wo ści krwi, za -
po bie ga jąc po wsta wa niu obrzę ków i si nia -
ków, wy na czy nień, a tak że prze mi ja ją ce go
ru mie nia. Sto sow na pie lę gna cja ce ry pre pa -
ra ta mi, w skład których wcho dzi fi lo chi non
za pew nia nie tyl ko ob kur cze nie na czyń
wło so wa tych, ale tak że roz ja śnie nie prze -
bar wień i po pra wę ko lo ru skóry z wi docz -
ny mi trwa le roz sze rzo ny mi na czy nia mi
krwio no śny mi splo tu podbro daw ko we go[7,

32]. Wi ta mi na PP (kwas ni ko ty no wy, amid
kwa su ni ko ty no we go, nia cy na, wi ta mi na
B3) ła go dzi sta ny za pal ne, po pra wia
ukrwie nie skóry oraz zmniej sza nadmier ną
re ak tyw ność na czyń krwio no śnych. Po nad -
to wi ta mi na ta re gu lu je pro ce sy od no wy
na skór ka, ogra ni cza TEWL oraz uspraw nia
funk cje ba rie ro we skóry[7,47,48].

Fla wo no i dy (bio fla wo no i dy) zna la zły
za sto so wa nie w pie lę gna cji ce ry na czy nio -
wej, a do ce lów ko sme tycz nych po zy ski -
wa ne są głów nie z: ar ni ki gór skiej, mi ło rzę -
bu ja poń skie go, ka szta now ca zwy czaj ne go,
ru ty zwy czaj nej, ocza ru wir gi nij skie go, fioł -
ka trój barw ne go, bzu czar ne go. Głów ny
przed sta wi ciel bio fla wo no i dów – ru to zyd
(ru ty na) wy ka zu je zdol ność uszczel nia nia
i wzmac nia nia ścian na czyń ka pi lar nych,
cze go wy ni kiem jest zmniej sze nie ich kru -
cho ści i prze pu szczal no ści. Ze wzglę du jed -
nak na sła bą roz pu szczal ność w wo dzie,
pre fe ru je się le piej roz pu szczal ne po chod ne
ru to zy du, np. O-�-hy dro ksy e ty lo-ru to zyd
(tro kse ru ty na) o udo ku men to wa nym dzia -
ła niu far ma ko lo gicz nym i kli nicz nym[50].

Ślu zy to związ ki po cho dze nia ro ślin ne -
go, wy ka zu ją ce zdol ność do pęcz nie nia
w roz two rach wod nych i prze kształ ca nia
w ko lo i dy o du żej lep ko ści. Do su row ców
ślu zo wych wy ko rzy sty wa nych w pie lę gna cji

ce ry na czy nio wej na le żą m.in.: ko rzeń i liść
pra wo śla zu, czar na mal wa, sie mię lnia ne,
kwiat li py i na sio na ko zie rad ki. Eks trak ty
z tych su row ców two rzą war stwę ochron -
ną na po wierzch ni skóry, wy ka zu jąc dzia ła -
nie ła go dzą ce, zmięk cza ją ce oraz na wil ża ją -
ce. Wod nych wy cią gów tych su row ców
uży wa się w pie lę gna cji ce ry na czy nio wej,
wraż li wej, su chej, de li kat nej, wy ka zu ją cej
ten den cję do za czer wie nień oraz podraż -
nień[32].

Do sub stan cji ko ją cych sto so wa nych
w pie lę gna cji ce ry na czy nio wej za li cza się
alan to i nę, D-pan te nol, wy ciąg z ru mian ku
i na giet ka le kar skie go. Alan to i na wy ka zu je
sze ro kie dzia ła nie re ge ne ra cyj nie, wy gła -
dza ją ce oraz ła go dzą ce podraż nie nia skóry.
Bo ga tym jej źródłem jest m.in.: ży wo kost,
zbo ża. Po zy ski wa na jest tak że w spo sób
syn te tycz ny. Sub stan cja ta ła go dzi podraż -
nie nia spo wo do wa ne środ ka mi po wierzch -
nio wo-czyn ny mi, dla te go też wy stę pu je
w pre pa ra tach zmniej sza ją cych pie cze nie
i za czer wie nie nie skóry[7,8,32].

D-pan te nol, zwa ny też pro wi ta mi ną
B5, uła twia go je nie się ran, wy ka zu je dzia ła -
nie de zyn fe ku ją ce oraz prze ciw za pal ne.
Za po bie ga rów nież uciecz ce wo dy ze
skóry oraz wzmac nia ba rie rę li pi do wą na -
skór ka. Pan te nol bar dzo do brze re ge ne ru -
je, na wil ża i ła go dzi podraż nie nia. Wła ści -
wo ści pan te no lu zna la zły za sto so wa nie
w pie lę gna cji cer wraż li wych oraz aler gicz -
nych. Cen ny mi wła ści wo ścia mi ła go dzą cy -
mi ce chu je się rów nież ru mia nek po spo li ty.
Bi sa bo lol oraz cha ma zu len obe cne w ru -
mian ku mają szcze gól ne wła ści wo ści lecz ni -
cze. Ro śli na ta ła go dzi sta ny za pal ne
i podraż nie nia, za po bie ga po wsta wa niu za -
czer wie nień skóry, a tak że wy ka zu je wła -
ści wo ści bak te rio sta tycz ne, prze ciw a ler -
gicz ne, za po bie ga po wsta wa niu obrzę ków.
Ko sme ty ki na ba zie ru mian ku re ge ne ru ją
uszko dzo ną skórę. Związ ki za war te w wy -
cią gu z na giet ka przy spie sza ją go je nie ran,
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opa rzeń, odmro żeń, dzia ła ją prze ciw bak te -
ryj nie, prze ciw za pal nie i re ge ne ra cyj nie.
Ko sme ty ki za wie ra ją ce w swym skła dzie
wy ciąg z tej ro śli ny ła go dzą podraż nie nia
oraz prze ciw dzia ła ją po wsta wa niu za czer -
wie nień[32].

Su row ce na wil ża ją ce sta no wią waż ną
gru pę związ ków sto so wa nych w pie lę gna cji
ce ry na czy nio wej. Głów nym przed sta wi -
cie lem jest alo es. Prze ciw dzia ła on po wsta -
wa niu sta nów za pal nych, ła go dzi podraż -
nie nia, dla te go za le ca się sto so wa nie pre pa -
ra tów z je go za war to ścią w pie lę gna cji ce ry
su chej, wraż li wej, a tak że na czy nio wej. Ten
cen ny su ro wiec ko sme tycz ny przy spie sza
go je nie ran, dzia ła bak te rio sta tycz nie, po -
pra wia krą że nie, a tak że za po bie ga prze su -
sze niu skóry. Alo es wy ka zu je rów nież dzia -
ła nie an ty o ksy da cyj ne[7,32]. Wła ści wo ścia mi
na wil ża ją cy mi cha rak te ry zu ją się rów nież
al gi, za wie ra ją ce biał ka oraz ami no kwa sy.
Ami no kwa sy wcho dzą w skład NMF, czyn -
ni ka za pew nia ją ce go na wil że nie, ela stycz -
ność oraz gład kość skóry. Ka ra gen ja ko
skła dnik alg wy ka zu je rów nież dzia ła nie na -

wil ża ją ce dzię ki wła ści wo ściom hy dro fi lo -
wym. Obe cność wi ta min z gru py B wpły wa
ko rzy st nie na efek tyw ną re ge ne ra cję
uszko dzo nej skóry. Po śród skła dni ków glo -
nów dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne za pew nia
za war tość to ko fe ro li, ka ro te nów, a tak że
wi ta mi ny C. Zwięk sza się tym sa mym efek -
tyw na ochro na przed czyn ni ka mi śro do wi -
sko wy mi oraz podraż nie nia mi. 

Al gi wpły wa ją wzmac nia ją co na na czy -
nia krwio no śne, co gwa ran tu je po pra wę
ko lo ry tu skóry. Tak więc są one waż nym
skła dni kiem uzu peł nia ją cym pie lę gna cję 
ce ry na czy nio wej. Bo ga tym źródłem kwa su
askor bi no we go wśród alg są kra sno ro sty,
które dzia ła ją prze ciw za pal nie i an ty o ksy da -
cyj nie. Obe cne w tych su row cach li pi dy za -
wie ra ją nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu -
szczo we (NNKT), m.in. kwas li no le no wy,
który za po bie ga po wsta wa niu sta nów za -
pal nych, a tak że od po wia da za wzmoc nie -
nie ba rie ry li pi do wej skóry. Nie zwy kle
waż ny mi skła dni ka mi alg są al ko ho le: sor bi -
tol i man ni tol, pierw szy z nich two rzy film
oklu zyj ny, chro nią cy skórę przed utra tą
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wo dy. Man ni tol cha rak te ry zu je się wła ści -
wo ścia mi na wil ża ją cy mi i bak te rio bój czy mi.
Pre pa ra ty z alg w róż nej po sta ci są wy ko -
rzy sty wa ne w ko sme ty ce w pie lę gna cji ce -
ry nie tyl ko na czy nio wej, ale rów nież su -
chej i zni szczo nej, dzię ki wła ści wo ściom
na wil ża ją cym, po pra wia ją cym mi kro krą że -
nie i ła go dzą cym. Ko sme ty ki za wie ra ją ce
w skła dzie al gi ha waj skie szcze gól nie za le -
ca ne są oso bom z ce rą wraż li wą, po nie waż
nie po wo du ją podraż nień, wy ka zu ją wła ści -
wo ści ko ją ce oraz ochron ne[51]. 

Wie le firm ko sme tycz nych wpro wa dza
na ry nek pro duk ty ko sme tycz ne, które
prze zna czo ne są nie tyl ko do pie lę gna cji
skóry pra wi dło wo funk cjo nu ją cej, ale tak że
do pie lę gna cji skóry z za bu rzo ny mi funk cja -
mi oraz wspo ma ga ją co w le cze niu der ma -
toz o róż no ra kiej etio lo gii. Oil lan Ba lan ce to
se ria przy wra ca ją ca skórze twa rzy rów no -
wa gę fi zjo lo gicz ną oraz wspo ma ga ją ca na -
tu ral ny sy stem ochron ny ce ry su chej,
odwo dnio nej i wraż li wej, wy ma ga ją cej re -
ge ne ra cji oraz nadwraż li wej, skłon nej do
za czer wie nień. Pre pa ra ty Oil lan Ba lan ce są
za le ca ne w prze bie gu dys funk cji i scho rzeń
der ma to lo gicz nych (m.in. AZS, łu szczy cy,
trą dzi ku różo wa te go), jak rów nież po za -
bie gach z za kre su der ma to lo gii oraz me dy -
cy ny este tycz nej (np. pe e lin gi che micz ne,
mi kro der ma bra zja, za bie gi la se ro we, me -
zo te ra pia igło wa). Pre pa ra ty se rii Oil lan Ba -
lan ce prze zna czo ne są do sto so wa nia
u osób po wy żej 3 ro ku ży cia, są to pro duk -
ty hi po a ler gicz ne, te sto wa ne der ma to lo -
gicz nie, nie za wie ra ją ce aler ge nów, pa ra be -
nów, barw ni ków i kom po zy cji za pa cho -
wych, o fi zjo lo gicz nym pH.

W skład se rii Oil lan Ba lan ce wcho dzą
trzy li nie. Pierw sza z nich prze zna czo na jest
do ce ry bar dzo su chej i wy ma ga ją cej re ge -
ne ra cji. Li nia ta za wie ra kre mo wą emul sję
do my cia twa rzy, re ge ne ru ją cy krem der -
ma to lo gicz ny oraz mul ti li pi do wy krem do
twa rzy. Kre mo wa emul sja do my cia twa rzy

prze zna czo na jest do ce ry su chej wy ma ga -
ją cej re ge ne ra cji, zmięk cza i na wil ża na -
skórek oraz ła go dzi podraż nie nia. Kre mo -
wa emul sja do my cia twa rzy nie za wie ra
my dła. Za wie ra na to miast NNKT w po sta -
ci ole ju jo jo ba oraz ole ju z ogórecz ni ka le -
kar skie go, które zmięk cza ją i na wil ża ją
skórę oraz odbu do wu ją jej ba rie rę hy dro li -
pi do wą. Za war ty w emul sji eks trakt z lu kre -
cji dzia ła prze ciw za pal nie, a alan to i na i D-
pan te nol ła go dzą podraż nie nia i za czer wie -
nie nia. Re ge ne ru ją cy krem der ma to lo gicz -
ny wspo ma ga re ge ne ra cję uszko dzo ne go
na skór ka oraz bar dzo su chej i podraż nio nej
skóry. Za war ty w kre mie su kral fat sty mu lu -
je od no wę ko mór ko wą, wy ka zu je wła ści -
wo ści go ją ce, przy spie sza jąc pro ces re ge -
ne ra cji na skór ka. Tle nek cyn ku chro ni
przed pro mie nio wa niem UV, dzia ła tak że
an ty sep tycz nie. Eks trakt z li ści alo e su ma
wła ści wo ści prze ciw za pal nie oraz koi
podraż nie nia i za czer wie nie nia, przy wra ca -
jąc kom fort skórze. Kwas mle ko wy in ten -
syw nie na wil ża, re du ku jąc uczu cie pie cze -
nia i swę dze nia. Wi ta mi na E chro ni przed
nie ko rzy st nym dzia ła niem czyn ni ków ze -
wnę trz nych, po nie waż jest efek tyw nym an -
ty u tle nia czem. Mul ti li pi do wy krem do twa -
rzy in ten syw nie re ge ne ru je skórę. Kom -
pleks odżyw czych ma seł (shea i cu pu a cu)
bo ga tych w NNKT sku tecz nie uzu peł nia
nie do bo ry li pi dów w na skór ku, wzmac nia -
jąc na tu ral ną ba rie rę ochron ną skóry.
Skwa lan z oli wek oraz ole je: ar ga no wy,
z dzi kiej róży i z ogórecz ni ka le kar skie go,
sty mu lu jąc od no wę ko mór ko wą, in ten syw -
nie re ge ne ru ją skórę oraz przy wra ca ją jej
ela stycz ność i gład kość. Kwas hia lu ro no wy
na wil ża skórę, na to miast D-pan te nol ła go -
dzi podraż nie nia i za czer wie nie nia. 

Dru ga li nia se rii Oil lan Ba lan ce prze -
zna czo na jest do ce ry su chej, odwo dnio -
nej i wraż li wej. Li nia ta za wie ra hy dro ak -
tyw ny der ma to lo gicz ny żel mi ce lar ny do
my cia twa rzy, krem do twa rzy oraz 
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hy dro ak tyw ny żel pod oczy. Hy dro ak -
tyw ny der ma to lo gicz ny żel mi ce lar ny do
my cia twa rzy do kła dnie oczy szcza i od -
świe ża skórę, za po bie ga jąc jej prze su sze -
niu oraz re du ku je uczu cie szor st ko ści.
Pro dukt ten nie za wie ra my dła. Hy droak -
tyw ny krem do twa rzy za wie ra kwas hia -
lu ro no wy, przy wra ca ją cy od po wie dni po -
ziom na wil że nia. Olej z ogórecz ni ka le -
kar skie go in ten syw nie odży wia skórę,
przy wra ca jąc jej ela stycz ność i gład kość.
Ma ło shea odbu do wu je ba rie rę hy dro li pi -
do wą na skór ka, wzmac nia jąc na tu ral ny
sy stem ochron ny skóry. Wi ta mi na E neu -
tra li zu je dzia ła nie wol nych ro dni ków,
chro niąc skórę przed przed wcze snym jej
sta rze niem. D-pan te nol ła go dzi podraż -
nie nia i za czer wie nie nia. Hy dro ak tyw ny
żel pod oczy opty mal nie na wil ża oraz ue -
la stycz nia su chą, odwo dnio ną i wraż li wą
skórę wo kół oczu. Kwas hia lu ro no wy
utrzy mu je pra wi dło wy po ziom na wil że nia
skóry, chro niąc ją przed prze su sze niem.
Kom pleks Ey e lis sTM ue la stycz nia, wy gła -
dza zmar szcz ki i po pra wia mi kro krą że nie,
ni we lu jąc cie nie i obrzę ki pod ocza mi, na -
to miast alan to i na ła go dzi podraż nie nia
i za czer wie nie nia.

Trze cia li nia se rii Oil lan Ba lan ce prze -
zna czo na jest do ce ry nadwraż li wej, skłon -
nej do za czer wie nień. Li nia ta za wie ra
ochron ny krem wzmac nia ją cy na czyn ka
oraz na wil ża ją cy krem ła go dzą cy re ak tyw -
ność. Ochron ny krem wzmac nia ją cy na -
czyn ka wzmac nia na czyn ka oraz chro ni
nadwraż li wą skórę skłon ną do za czer wie -
nień. Tro kse ru ty na uszczel nia na czyn ka
krwio no śne, za po bie ga jąc ich pę ka niu
i jed no cze śnie re gu lu je mi kro krą że nie,
ogra ni cza jąc ru mień twa rzy. Olej
z ogórecz ni ka le kar skie go i skwa lan z oli -
wek in ten syw nie odży wia ją i zmięk cza ją
skórę oraz odbu do wu ją jej ba rie rę hy dro -
li pi do wą. Wi ta mi na E chro ni przed nie ko -
rzy st nym dzia ła niem wol nych ro dni ków,

wspo ma ga jąc na tu ral ny sy stem ochron ny
skóry. Alan to i na i D-pan te nol ła go dzą
podraż nie nia i za czer wie nie nia. Na wil ża ją -
cy krem ła go dzą cy re ak tyw ność sku tecz nie
na wil ża i przy wra ca rów no wa gę nadwraż -
li wej skórze skłon nej do za czer wie nień.
Eks trakt z ka szta now ca zwy czaj ne go po -
pra wia ela stycz ność oraz zmniej sza prze -
pu szczal ność na czy nek krwio no śnych, re -
du ku jąc za czer wie nie nia i chro niąc przed
po ja wie niem się no wych zmian ru mie nio -
wych. Eks trakt z li ści alo e su dzia ła prze ciw -
za pal nie, ła go dzi podraż nie nia, re du ku jąc
uczu cie na pię cia i pie cze nia skóry. Kom -
pleks na wil ża ją cy (za wie ra skła dni ki NMF)
eli mi nu je uczu cie ścią gnię cia i prze su sze -
nia. Wi ta mi na E re ge ne ru je skórę oraz
chro ni przed nie ko rzy st nym dzia ła niem
czyn ni ków ze wnę trz nych[52].

Pod su mo wa nie 

Za bu rze nia rów no wa gi fi zjo lo gicz nej
skóry mo gą pro wa dzić do nie pra wi dło we -
go funk cjo no wa nia ba rie ry war stwy ro go -
wej na skór ka. Nie pra wi dło we funk cjo no -
wa nie ba rie ry war stwy ro go wej na skór ka
jest jed ną z przy czyn wy stę po wa nia cha rak -
te ry stycz nych ob ja wów kli nicz nych ce ry su -
chej, wraż li wej i na czy nio wej. Za bu rze nia
funk cji ba rie ro wych na skór ka czę sto tak że
to wa rzy szą der ma to zom (m.in. ato po we
za pa le nie skóry, trą dzik różo wa ty, łu szczy -
ca). Pra wi dło wa pie lę gna cja skóry, obej mu -
ją ca ochro nę przed pro mie nio wa niem
ultra fio le to wym i na wil ża nie wa run ku je nie
tyl ko jej pra wi dło wy wy gląd, ale tak że
wspo ma ga le cze nie cho rób skóry. Pro duk -
ta mi, które prze zna czo ne są nie tyl ko do
pie lę gna cji skóry pra wi dło wo funk cjo nu ją -
cej, ale tak że do pie lę gna cji skóry z za bu -
rzo ny mi funk cja mi oraz wspo ma ga ją co
w le cze niu der ma toz o róż no ra kiej etio lo gii
są pro duk ty fir my Oce a nic S.A. z se rii 
Oil lan Ba lan ce.
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Ae ste ti ca: Etio pa to ge ne za in wa zyj nych
cho rób skóry to za ga dnie nie, które ko ja rzy
się ra czej z der ma to lo gią, mi kro bio lo gią
i pa ra zy to lo gią niż ko sme to lo gią…

Krzy sztof Ja sik: Po ru szy ła Pa ni istot ny
pro blem! W po wszech nym poj mo wa niu
ko sme to lo gię trak tu je się bar dzo ko mer -
cyj nie. Ka te dra Ko sme to lo gii Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go z Od dzia łem Me dy -
cy ny La bo ra to ryj nej Ślą skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go obej mu je trzy za kła dy,
tj. Za kład Ba dań Struk tu ral nych Skóry,
Za kład Me dy cy ny Este tycz nej oraz Za -
kład Ko sme to lo gii. Pro fil na u ko wy i dy -
dak tycz ny każ dej z tych jed no stek nie ma
na sta wie nia ko mer cyj ne go. Zaj mu je my
się za ga dnie nia mi zwią za ny mi z me dy cy -
ną i pro mo cją zdro wia. Obiek tem mo ich
za in te re so wań są cho ro by in wa zyj ne,
po wo do wa ne przez ek to pa so ży ty, a tak -
że in fek cje, które mo gą być na stęp -
stwem in wa zji pa so żyt ni czych.

A.: Czy w ko sme to lo gii pro ble ma ty ka ta ka
ma istot ne zna cze nie, czy jest to pro blem
mar gi nal ny?

K.J.: Na ra że nie na kon takt z ek to pa so ży -
ta mi jest tak du że, że nie moż na igno ro -
wać te go zja wi ska. Bar dzo czę sto czło -
wiek na ra żo ny jest na od dzia ły wa nie roz -
to czy, ta kich jak kle szcze twar de, a ja kie
są te go skut ki, to po wszech nie wia do mo
za rów no z na u ko wej, jak i po pu lar nej
pra sy, na gła śnia ją cej pro blem bo re lio zy
i in nych cho rób od kle szczo wych. Oczy -
wi ście kle szcze twar de, czy li przed sta wi -
cie le ro dzi ny Ixo di dae to spo ra gru pa ga -
tun ków prze no szą cych nie tyl ko czyn nik
etio lo gicz ny bo re lio zy, ale tak że wie le in -
nych pa to gen nych drob no u stro jów, ta -
kich jak wi rus kle szczo we go za pa le nia
mózgu, bak te rie ta kie jak Ana pla sma pha -
go cy to phi lum, Ric kett sia spp., Co xiel la
bur net ti, Fran ci sel la tu la ren sis, pier wot -
nia ki z ro dza ju Ba be sia i wie le in nych.

Wie lo let ni pra cow nik Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Ja ko pra cow -
nik Za kła du Mi kro sko pii Elek tro no wej wie le lat zaj mo wał się ba da nia mi
na po zio mie ultra struk tu ry. W la tach 2000-2012 pra co wał 
w Ka te drze Mi kro bio lo gii, gdzie pro wa dził ba da nia nad cho ro ba mi 
od kle szczo wy mi oraz do ty czą ce ro li kle szczy w ich roz prze strze nia niu
się. Od 2012 ro ku je st  kie row ni kiem Ka te dry Ko sme to lo gii i Za kła du 
Ba dań Struk tu ral nych Skóry Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go z OML 
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, gdzie kon ty nu u je ba da nia w za kre -
sie cho rób in wa zyj nych, prze no szo nych przez ek to pa so żyt ni cze roz to cza.

dermatologia

Wywiad z dr. hab. n. biol. Krzysztofem Jasikiem

Etiopatogeneza 
inwazyjnych chorób skóry
– istotne problemy dla kosmetologa
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Bio rąc pod uwa gę ko e wo lu cję kle szczy
i drob no u stro jów, ta gru pa sta wo no gów
pa so żyt ni czych udo sko na li ła się nie by wa -
le w prze no sze niu drob no u stro jów pa -
to gen nych i nie pa to gen nych. Syn chro ni -
za cja fi zjo lo gii kle szczy z wy mo ga mi ży -
cio wy mi i eks pan syw ny mi drob no u stro -
jów sta no wi o do sko na łym peł nie niu
przez kle szcze funk cji we kto rów, a za -
tem orga ni zmów prze no szą cych czyn-
ni ki pa to gen ne.

A.: A za tem bo re lio za to pro blem ko sme -
to lo gicz ny?

K.J.: Bo re lio za to pro blem wie lo a spek -
to wy, ale to rów nież pro blem ko sme -
to lo gicz ny. Wsku tek uką sze nia przez
kle szcza za zwy czaj do cho dzi do zmian
skór nych wy wo ły wa nych przez kon -
takt z pa so ży tem i re ak cję na je go śli nę.
Re ak cja ta nie świad czy je szcze o za in -
fe ko wa niu kręt ka mi. Je że li jed nak do
za in fe ko wa nia do szło, to w pierw szej
i później szej fa zie cho ro by mo gą po ja -
wić się zmia ny skór ne o cha rak te rze
ru mie nia wę dru ją ce go, wtór nych
mno gich ru mie ni wę dru ją cych czy
chło nia ków lim fo cy tar nych. W późnej
fa zie bo re lio zy, zwła szcza w przy pad ku
za ka że nia Bor re lia afze lii, mo że dojść
do zmian okre śla nych ja ko prze wle kłe

za ni ko we za pa le nie skóry (chro nic atro -
phic acro der ma ti tis). Ko sme to log z ty -
tu łem ma gi stra po wi nien mieć do bre
ro ze zna nie na te mat przy czyn róż nych
zmian skór nych.

A.: Czy in ne in fek cje roz prze strze nia ne
przez kle szcze też ma ni fe stu ją się ob ja wa -
mi skór ny mi?

K.J.: Cha rak te ry stycz ne ob ja wy skór ne
wy wo łu ją bak te rie z ro dza ju Ric kett sia.
Są one czyn ni ka mi etio lo gicz ny mi tzw.
du rów wy syp ko wych i go rą czek pla mi -
stych. Du ry wy syp ko we na te re nie Eu ro -
py ze wzglę du na stan dar dy ży cia ma ją
zna cze nie ra czej hi sto rycz ne, na to miast
go rącz ki pla mi ste prze no szo ne są przez
kle szcze i mo gą po ja wiać się w przy pad -
ku po ką sa nia przez te roz to cza.

A.: Go rącz ki pla mi ste to eg zo tycz ne, nie
pol skie cho ro by…

K.J.: Ric kett sia to ro dzaj bak te rii obej mu -
ją cy wie le ga tun ków. Spo śród nich
stwier dzo no w kle szczach na te re nie
Pol ski obe cność R. slo va ca, R. ra o ul tii i R.
he lve ti ca. Mu si my jed nak pa mię tać, że
tak jak prze mie szcza ją się lu dzie, jak
prze mie szcza ją się kle szcze, prze mie -
szcza ją się rów nież drob no u stro je. Nie -
które ga tun ki z ro dza ju Ric kett sia wy stę -
pu ją w ob sza rach ty po wo tu ry stycz nych,
jak na przy kład Ric kett sia co no rii, bak te ria
rozpo wszech nio na w re gio nie śród ziem -
no mor skim, Ric kett sia mas si liae, wy stę -
pu ją ca m.in. w Gre cji, Fran cji, Hi szpa nii
i Po rtu ga lii czy Ric kett sia si bi ri ca mon go li -
ti mo nae, której obe cność od no to wa no
w po łu dnio wej Fran cji, w Hi szpa nii, Po -
rtu ga lii, w pół noc nej Afry ce oraz w Azji.
Jed nym sło wem, mo że my przy wieźć so -
bie z wa ka cji pa miąt kę by naj mniej nie -
chcia ną.

Fot.: CDC/James Gathany

Rumień wędrujący
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A.: Bio rąc jed nak pod uwa gę miej sca na -
sze go za mie szka nia, ja kie in wa zje, a za -
tem cho ro by pa so żyt ni cze wy wo łu ją ce ob -
ja wy skór ne nam za gra ża ją?

K.J.: Po win ni śmy pa mię tać, że cho ro by
od kle szczo we to nie tyl ko bo re lio za, jak
rów nież że kle szcze to nie tyl ko kle szcze
twar de, czy li te, które prze no szą m.in.
kręt ki wy wo łu ją ce bo re lio zę. Bar dzo
waż ną gru pę roz to czy sta no wią tzw. kle -
szcze mięk kie, czy li przed sta wi cie le ro -
dzi ny Ar ga si dae, wśród których po pu lar -
ne w Pol sce są obrzeż ki, np. obrze żek
go łę bi. Kle szcze te są moc no roz po -
wszech nio ne i czło wiek jest na ra żo ny na
czę sty kon takt z ni mi. Wy ni ka to stąd, że
kle szcze mięk kie że ru ją na pta kach, gro -
ma dzą się w ich gnia zdach. Nie trud no
so bie za tem wy o bra zić, że tak licz ne
w mia stach pta ki, głów nie go łę bie, są
przy czy ną roz prze strze nia nia się kle szczy
mięk kich wśród nas. Nie ste ty, po w -
szech na świa do mość pro ble mu jest ni -
kła. Lu dzie nie zda ją so bie spra wy z te go,
że do kar mia jąc w bli skim są siedz twie
swo ich mie szkań pta ki, po zwa la jąc im na
za kła da nie gniazd na bal ko nach, czy nią
so bie krzyw dę, po nie waż ist nie je bar dzo
du że praw do po do bień stwo roz prze -
strze nie nia się tych roz to czy i wę dro wa -
nia ich do mie szkań. Obrzeż ki w prze ci -
wień stwie do przed sta wi cie li Ixo di dae
że ru ją krót ko, tzn. kil ka do kil ku na stu mi -
nut i do te go w no cy. Zda rza się, że
czło wiek bu dzi się ra no ze śla da mi po ką -
sa nia i nie ma świa do mo ści, że są to
efek ty że ro wa nia kle szczy mięk kich.

A.: Ja kie za gro że nia nio są te go ty pu epi zo dy?

K.J.: W efek cie po ką sa nia po ja wia ją się 
bo le sno-swę dzą ce zmia ny skór ne, które
cza sem mo gą dłu go się utrzy my wać –
w skraj nych przy pad kach na wet po nad

rok. Śli na obrzeż ków za wie ra sil ne aler -
ge ny, a za tem dla osób z nadwraż li wo -
ścią czy aler gi ków po ką sa nie ta kie mo że
być bar dzo nie bez piecz ne, mo że gro zić
na wet zej ściem śmier tel nym.

A.: Czy oprócz re ak cji aler gicz nych kle sz -
cze mięk kie nio są in ne za gro że nia?

K.J.: Podob nie jak Ixo di dae kle szcze
mięk kie są we kto ra mi wie lu róż nych
drob no u stro jów. Pod czas ssa nia krwi
mo gą być źródłem za ka że nia wi ru sem
kle szczo we go za pa le nia mózgu, wi ru -
sem go rącz ki za cho dnie go Ni lu, bak te -
ria mi z rzę du Ric kett sia les, kręt ka mi z ro -
dza ju Bor re lia, pa łecz ka mi Sal mo nel la en -
te ri ti dis. Wy mie ni łem w za sa dzie pa to ge -
ny prze no szo ne przez obrzeż ka go łę bie -
go, naj bar dziej po spo li te go przed sta wi -
cie la Ar ga si da w Pol sce, tym cza sem kle -
szcze mięk kie to spo ra gru pa. W na szej
stre fie kli ma tycz nej, w Eu ro pie i Azji istot -
ne zna cze nie me dycz ne ma ją tak że Ar gas
per si cus, Ar gas ve sper ti lio nis, Orni tho do ros
er ra ti cus i in ne.

A.: Czy tyl ko pta ki są od po wie dzial ne za
roz prze strze nia nie się kle szczy mięk kich
i pa to ge nów przez nie prze no szo nych?

K.J.: Fak tycz nie, pta ki są głów ny mi ży wi -
cie la mi dwóch wy stę pu ją cych w Pol sce ga -
tun ków, tj. Ar gas re fle xus i Ar gas po lo ni cus.
In ne ga tun ki ma ją na to miast in ne pre fe ren -
cje ży wi ciel skie, np. ty po wy mi ży wi cie la mi
Orni tho do ros er ra ti cus są świ nie. Ar gas ve -
sper ti lio nis że ru je głów nie na nie to pe rzach,
zwie rzę tach go spo dar skich, a Ar gas per si -
cus na ku rach i in nych pta kach. Wszy st kie
te kle szcze że ru ją tak że na czło wie ku.

A.: A za tem nie tyl ko pta ki ży ją ce w na -
szym są siedz twie są przy czy ną ata ków
czło wie ka przez ek to pa so ży ty.



K.J.: Oczy wi ście, nie tyl ko pta ki prze -
no szą ek to pa so ży ty. Nie zmie nia to
jed nak fak tu, że są one bar dzo waż ne
w ich roz prze strze nia niu się. Oprócz
kle szczy, pta ki są ży wi cie la mi in nych
roz to czy, które przy pad ko wo, ale nie -
rzad ko że ru ją na czło wie ku. Do ta kich
roz to czy na le ży Der ma nys sus gal li nae,
na zy wa ny w ję zy ku pol skim pta szyń -
cem. Roz tocz ten pa so ży tu je na go łę -
biach, wróblach, szpa kach, pta kach ho -
dow la nych, ta kich jak ku ry, kacz ki, do -
mo we go łę bie, a tak że na pta kach ho -
do wa nych w mie szka niach, tzn. ka nar -
kach, pa pu gach i in nych.
Pta szyń ce mi gru ją w kie run ku źródła
cie pła, gro ma dząc się w mie szka niach,
gdy tyl ko jest to moż li we. Ką sa ją czło -
wie ka, wy wo łu jąc spo rych roz mia rów
grud ki, wy syp kę drob no grud ko wą,
zmia ny hi sto lo gicz ne w obrę bie na skór -
ka, ta kie jak prze ro sty war stwy kol czy -
stej (acan tho sis) lub roz rost war stwy ro -
go wej (hy per ke ra to sis). Cza sem, zwła -
szcza u ma łych dzie ci efek tem po ką sa nia
przez pta szyń ce mo gą być zmia ny mar -
twi cze w obrę bie skóry. Aler gen ne
czyn ni ki D. gal li nae są przy czy ną ast my
oskrze lo wej u lu dzi, którzy są szcze gól -
nie na ra że ni na kon takt z roz to cza mi,
np. u ho dow ców pta ków, pra cow ni -
ków ferm ku rzych itd.

A.: Czy pta szyń ce rów nież mo gą za in fe ko -
wać czło wie ka pa to gen ny mi drob no u stro -
ja mi?

K.J.: Tak, D. gal li nae prze no szą wi rus St.
Lu is, wy wo łu ją cy za pa le nie mózgu, Co -
xiel la bur net ti, czyn nik etio lo gicz ny go -
rącz ki Q, Ric kett sia si bi ri ca, wy wo łu ją cy
tzw. dur kle szczo wy sy be ryj ski. W ba da -
niach la bo ra to ryj nych stwier dzo no, że
pta szyń ce mo gą prze no sić rów nież in ne
bak te rie, w tym nie które kręt ki.

A.: Brzmi gro źnie, a za tem za po bie ga nie
gnia zdo wa niu pta ków w po bli żu mie szkań
to pod sta wo we dzia ła nia pre wen cyj ne?

K.J.: Przede wszy st kim na le ży pa mię tać
o wła ści wej ko lej no ści dzia ła nia. Je że li już
doj dzie do za ło że nia gniazd na bal ko nie,
ta ra sie czy pa ra pe cie okien nym, na le ży
po zbyć się gniazd rów no cze śnie z prze -
pro wa dze niem de zyn sek cji. Je że li roz to -
cza zo sta ną po zba wio ne swo je go ty po -
we go ży wi cie la, roz prze strze nią się
gwał tow nie do mie szkań i bę dą in ten -
syw nie ata ko wać czło wie ka. Zna ne są
przy pad ki, kie dy wsku tek za nied ba nia
pro ce dur de zyn sek cji po li kwi da cji pta -
sich gniazd dłu go nie moż na by ło po zbyć
się z mie szkań pta sich roz to czy.

A.: Które zwie rzę ta oprócz pta ków prze -
no szą ek to pa so ży ty za gra ża ją ce czło wie -
ko wi?

K.J.: No we mo dy i zwy cza je nio są no we
za gro że nia. Od pew ne go cza su szczur,
który ko ja rzył się wcze śniej z nie chcia -
nym współ mie szkań cem miast i wsi,
z za nied ba niem, z cho ro ba mi stał się
zwie rzę ciem ho do wa nym w mie szka -
niach. Oczy wi ście, moż na za ło żyć, że
za pew nio na opie ka we te ry na ryj na po -
zba wia na szych podo piecz nych no si ciel -
stwa pa so ży tów i pa togen nych drob no -
u stro jów, ale nie moż na za po mi nać
o tym, że roz to cza po ru sza ją się i mo gą
in fe sto wać, czy li za sie dlać na wet naj le -
piej za dba ne zwie rzę ta ho dow la ne. Ta -
kim roz to czem ata ku ją cym szczu ry,
a przy oka zji czło wie ka jest Orni tho nys -
sus ba co ti, zwa ny roz to czem szczu -
rzym. Wbrew na zwie pa so ży tu ją one
nie tyl ko na szczu rach, ale na róż nych
gry zo niach. Nie zmie nia to jed nak fak tu,
że czło wiek mo że być przez nie po ką -
sa ny. W efek cie te go mo gą po ja wić się
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zmia ny skór ne podob ne do tych, które
są wy wo ły wa ne przez pta szyń ce, a za -
tem bo le sno-swę dza ce grud ki, swę dzą -
ca wy syp ka. Zmia ny te utrzy mu ją się
dłu go, tzn. od kil ku ty go dni do kil ku
mie się cy.

A.: Czy roz tocz szczu rzy od gry wa ro lę we -
kto ra pa to gen nych drob no u stro jów?

K.J.: Owszem, od gry wa ro lę we kto ra,
jed nak nie tyl ko drob no u stro jów. Mię dzy 
in ny mi O. ba co ti mo że prze no sić ni cie nie
Di ro fi la ria re pens. Ni cień ten pa so ży tu je
głów nie u psów i ko tów, jed nak spo ra -
dycz nie mo że osie dlać się u czło wie ka.
For my doj rza łe ni cie ni osa dza ją się naj -
czę ściej w tkan ce pod skór nej, po wo du -
jąc po wsta wa nie cha rak te ry stycz nych
guz ków. Po nad to roz tocz szczu rzy mo -
że być przy czy ną in fek cji ta ki mi bak te ria -
mi, jak Ric kett sia ty phi, przy czy ną ty fu su
en de micz ne go Co xiel la bur net ti, po wo -
du ją cą go rącz kę Q, Yer si nia pe stis, czy li
pa łecz kę dżu my, Bor re lia dut to ni, czyn nik
etio lo gicz ny go rącz ki po wrot nej, Lep to -
spi ra ic te ro ha e mor rha giae, wy wo łu ją cy
cho ro bę We i la.

A.: Moż na od nieść wra że nie, że kon takt
ze zwie rzę ta mi sta no wi śmier tel ne za gro -
że nie…

K.J.: Sfor mu ło wa nie ta kie go wnio sku nie
by ło ab so lut nie ce lem mo jej wy po wie -
dzi. Czło wiek po wi nien żyć nor mal nie
i mieć nie o gra ni czo ny kon takt z na tu rą.
Na to miast bar dzo waż na jest świa do -
mość kon se kwen cji te go kon tak tu, cho -
ciaż by po to aby pew nych ob ja wów nie
igno ro wać.

A.: Nie spo sób jed nak opę dzić się od my śli
o wy jąt ko wym nie bez pie czeń stwie wy ni ka -
ją cym z kon tak tów ze zwie rzę ta mi.

K.J.: Kon tak ty ta kie są nam po trzeb ne
z wie lu po wo dów, orga nizm ludz ki ży ją -
cy w ste ryl nych wa run kach był by im mu -
no lo gicz nie nie spraw ny. Ist nie je na to -
miast re al ne za gro że nie w przy pad ku,
gdy spo ty ka my się z pa to ge na mi przy -
wle czo ny mi z re gio nów eg zo tycz nych.
Czę sto sły szy my o prze my cie eg zo tycz -
nych zwie rząt. W in for ma cjach zwra ca
się uwa gę na złe wa run ki prze wo żo nych
zwie rząt, na za gro że nia dla ist nie nia
prze my ca ne go ga tun ku, ale po mi ja się
fakt po ten cjal ne go za gro że nia pa ra zy to -
lo gicz ne go i mi kro bio lo gicz ne go zwią za -
ne go z tym nie le gal nym eks por tem.
Odło wio ne ze śro do wi ska zwie rzę mo -
że być no si cie lem pa so ży tów lub drob -
no u stro jów, które nie mia ły by szans na
kon takt z czło wie kiem. Odło wie nie
i prze myt sta no wi sy tu a cję wy jąt ko wą,
w której mo że do ta kie go kon tak tu
dojść, a je go sku tek jest trud ny do prze -
wi dze nia. Stąd tak waż ne jest, aby śmy,
bio rąc pod opie kę zwie rzę, wie dzie li
skąd ono po cho dzi i mie li pew ność, że
jest nie za in fe sto wa ne i nie za in fe ko wa ne.

A.: Pod su mo wu jąc na szą roz mo wę, po win -
ni śmy zwrócić uwa gę na po trze bę świa do -
mo ści obe cno ści róż nych pa so ży tów, które
mo gą za sie dlać skórę czło wie ka, które na -
wet w krót kim kon tak cie mo gą wy wo ły wać
zmia ny w obrę bie skóry lub po wo do wać
na stęp stwa ogól no u stro jo we, a cza sa mi
do pro wa dzać do in fek cji pa to gen ny mi
drob noustro ja mi.  

K.J.: Istot nie, ta świa do mość jest bar dzo
po trzeb na każ de mu, szcze gól nie oso -
bom, które po ten cjal nie po win ny po śre -
dni czyć po mię dzy pa cjen tem a le ka rzem
z ra cji swo je go za wo du, jak na przy kład
pie lę gniar ka czy ko sme to log.

A.: Dziękujemy za rozmowę.



42

Jed no cze śnie nie zwy kle szyb ki roz -
wój tech nik fo to gra fii cy fro wej umoż li wia
wy ko ny wa nie do sko na łych zdjęć nie tyl -
ko dla ce lów fo to gra fii do ku men ta cyj nej,
ale rów nież dia gno stycz nej. Dzię ki me -
to dom ana li zy i prze twa rza nia obra zów
moż li we sta je się ilo ścio we okre śle nie
cech skóry ta kich jak m.in. zmar szcz ki,
za mia ny barw ni ko we czy ru mień. 

Po co ro bić zdję cia
do ku men ta cyj ne?

Przede wszy st kim po zwa la ją one na
okre śle nie sku tecz no ści pro ce dur ko s -

me tycz nych i este tycz nych. Po zwa la ją
rów nież oce nić po ten cjal ne dzia ła nia nie -
po żą da ne, co mo że mieć zna cze nie np.
w przy pad ku ro szczeń pa cjen ta. 

Do ku men ta cja fo to gra ficz na speł nia
rów nież nie o ce nio ną ro lę w roz wo ju na u -
ko wym i do sko na le niu za wo do wym.
Umoż li wia oce nę sku tecz no ści po szcze -
gól nych pro ce dur oraz ich pa ra me trów
w spo sób nie tyl ko ja ko ścio wy, ale – przy
za sto so wa niu me tod ana li zy obra zów –
rów nież ilo ścio wy. Jed no cze śnie fo to gra -
fia do ku men ta cyj na jest nie o ce nio nym
na rzę dziem mar ke tin go wym. Po zwa la
za pre zen to wać pa cjen to wi sku tecz ność

Charakterystyczną cechą zabiegów kosmetycznych i kosmetyków jest możliwość
oceny ich skuteczności oraz ewentualnych działań niepożądanych poprzez
obserwację skóry. Stwarza to ogromne możliwości dla fotografii klinicznej skóry.

aparatura i technika

Dr n. farm. Sławomir Wilczyński
Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Fotografia kliniczna 
w kosmetologii 
i medycynie estetycznej

Ryc. 1. Zdjęcie skóry wykonane w świetle UV i świetle widzialnym. 
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pro ce dur ko sme tycz nych jak rów nież
wska zać kie run ki do dat ko wych moż li wo -
ści za bie go wych. Da je tak że moż li wość
pre zen ta cji sku tecz no ści war szta tu za bie -
go we go na stro nie in ter ne to wej, w li te -
ra tu rze na u ko wej czy pod czas kon fe ren -
cji na u ko wych. 

Od po wie dnio wy ko na na do ku men -
ta cja fo to gra ficz na po zwa la na mo ni to ro -
wa nie pa cjen tów o podwyż szo nym ry -
zy ku, np. z czer nia kiem. Dzię ki se rii
zdjęć zro bio nych w okre ślo nym
przedzia le cza so wym moż na m.in. ob -
ser wo wać dy na mi kę zmian roz mia ru
zna mion barw ni ko wych skóry.

Jak wy brać apa rat fo to gra ficz ny?

Współ cze sne apa ra ty fo to gra ficz ne,
nie tyl ko te pro fe sjo nal ne, po zwa la ją na
akwi zy cję, zna ko mi te go pod każ dym
wzglę dem, zdję cia. Ja ki więc wy brać apa -
rat fo to gra ficz ny do fo to gra fii kli nicz nej
skóry? Ide al nym roz wią za niem by ła by lu -
strzan ka. Rów nież apa rat kom pak to wy
mo że być w tym ce lu wy ko rzy sta ny. Po -

wi nien jed nak ce cho wać się na stę pu ją cy -
mi ce cha mi: da wać kon tro lę nad pod sta -
wo wy mi pa ra me tra mi zdję cia (przy sło na,
czas na świe tla nia, czu łość ISO), umoż li -
wiać za pis zdję cia w for ma cie bez strat -
nym (RAW) oraz po zwa lać pre cy zyj nie,
po wta rzal nie usta wić ogni sko wą obiek ty -
wu. Wszy st kie te ce chy speł nia więk -
szość lu strza nek, stąd są one naj lep szą
opcją przy wy bo rze apa ra tu do fo to gra fii
kli nicz nej skóry. Nie zbęd ny jest oczy wi -
ście sta tyw, zdjęć do ku men ta cyj nych nig -
dy nie wy ko nu je się „z rę ki”. 

Jak pra wi dło wo zro bić zdję cie 
do ku men ta cyj ne?

Aby po rów nać sku tecz ność i bez pie -
czeń stwo za bie gów czy ko sme ty ków,
zdję cia mu szą być wy ko na ne do kła dnie
w ta kich sa mych wa run kach. Do wa run -
ków tych za li cza się: pa ra me try re je stra -
cji zdję cia (przy sło na, czas na świe tla nia,
czu łość ISO), wa run ki oświe tle nia oraz
kom po zy cji ka dru (uję cie). Aby wa run ki
re je stra cji zdję cia by ły po wta rzal ne, na le ży

Ryc. 2. Zmiany naczyniowe. Zdjęcia wykonane techniką standardową 
(a) i z wykorzystaniem technologii polaryzacji krzyżowej przy pomocy 
systemu fotomedicus (elfo) (b). 
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za sto so wać sztucz ne oświe tle nie. Świa -
tło, np. wpa da ją ce przez okno bę dzie
zmie nia ło się w za leż no ści od po ry dnia
i ro ku. Pa cjen ta fo to gra fu je my na jed no li -
tym tle, które nie bę dzie zbyt sil nie odbi -
ja ło świa tła. Aby mieć peł ną kon tro lę nad
pa ra me tra mi zdję cia, nie moż na ich wy -
ko ny wać w try bie „peł ne go au to ma tu”,
naj le piej spraw dza się tryb pre se lek cji
przy sło ny. 

Ja kie ce chy po win no mieć ide al ne
zdję cie do ku men ta cyj ne? 

Jed nym z klu czo wych czyn ni ków jest
for mat za pi su zdję cia. Po win no być ono
za pi sa ne w for ma cie RAW. For mat RAW
cha rak te ry zu je się bra kiem kom pre sji
strat nej, co zna czy, że jest to naj czę ściej
bez po śre dni za pis da nych z ma try cy
świa tło czu łej, nie pod da ny żad nej obrób -
ce. Wa dą ta kiej for my za pi su jest ko -
niecz ność po sia da nia spe cjal nych pro gra -

mów ob słu gu ją cych ta kie pli ki oraz ich
więk szy roz miar (naj czę ściej kil ku krot nie
więk szy w sto sun ku do naj po pu lar niej -
sze go for ma tu JPG). Na to miast re je stru -
jąc zdję cie w for ma cie RAW, po zo sta -
wia my so bie moż li wość wpły wa nia na
je go pa ra me try bez utra ty ja ko ści – mo -
że my np. zmie nić ba lans bie li, sko ry go -
wać zdję cia prze świe tlo ne lub nie do -
świe tlo ne, wy o strzyć zdję cie. Po nad to
for mat RAW jest ni czym „od cisk pal ca”
ma try cy, a więc w przy pad ku ro szcze nia
pa cjen ta ma ją ce go fi nał w są dzie, zdję cie
w RAW-ie sta je się nie podwa żal nym do -
wo dem. 

Czy za wsze mo że my zro bić 
zdję cie pa cjen to wi?

Zgo dnie z za sa da mi pra wa, ale rów -
nież ety ki, pa cjent mu si wy ra zić pi sem ną
zgo dę na wy ko na nie do ku men ta cji fo to -
gra ficz nej. Osob nej, do dat ko wej zgo dy

Ryc. 3. Zdjęcia wykonane techniką standardową (a) i z wykorzystaniem technologii
polaryzacji krzyżowej przy pomocy systemu fotomedicus (elfo) (b).
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wy ma ga pre zen ta cja wi ze run ku pa cjen ta,
np. na stro nie in ter ne to wej czy kon fe -
ren cji na u ko wej. Jest to szcze gól nie istot -
ne w kon tek ście zdjęć, które po zwa la ją
okre ślić toż sa mość pa cjen ta.

Go to we sy ste my do akwi zy cji
obra zów skóry

Je że li nie czu je my się na si łach, aby
wy ko nać zdję cie do ku men ta cyj ne, mo -
że my sko rzy stać z go to wych sy ste mów
po zwa la ją cych na re je stra cję do sko na łej
ja ko ści zdjęć o wy so kiej po wta rzal no ści.
Urzą dze nia ta kie skła da ją się naj czę ściej
z apa ra tu fo to gra ficz ne go zin te gro wa ne -
go z sy ste mem oświe tle nia, ukła du fil -
trów, sy ste mu po zy cjo no wa nia pa cjen ta.
Go to we sy ste my re je stra cji zdjęć do ku -
men ta cyj nych po zwa la ją rów nież za rzą -
dzać za re je stro wa ny mi zdję cia mi, ko re -
lo wać je z da ny mi re je stra cyj ny mi pa -
cjen ta itp. 

Po nad to go to we sy ste my do wy ko -
ny wa nia do ku men ta cji fo to gra ficz nej po -
sia da ją naj czę ściej do dat ko we funk cje, ta -
kie jak np. moż li wość pla no wa nia za bie -
gów czy ana li zy kon kret nych przy pad ków. 

Rów nież sa ma tech ni ka akwi zy cji
obra zu w przy pad ku go to wych sy ste -

mów da je prze wa gę nad do ku men ta cją
fo to gra ficz ną wy ko ny wa ną, np. „lu strzan -
ką”. Sy ste my te wy po sa żo ne są w fil try
po la ry za cyj ne (np. po la ry za cji krzy żo -
wej), które po zwa la ją na do sko nal sze
obra zo wa nie wy bra nych cech skóry. 

Go to we sy ste my do akwi zy cji zdjęć
mo gą być zin te gro wa ne z pro gra ma mi,
które po sia da ją na rzę dzia do po rów ny -
wa nia wy ko na nych zdjęć, a tak że umoż -
li wia ją eks port in nych obra zów po zy ska -
nych, np. z der ma to sko pu. 

Ter mo wi zja i akwi zy cja obra zów
skóry w świe tle UV 

Aby uwi docz nić nie które ce chy
skóry, cza sem wy ko nu je się zdję cia,
oświe tla jąc skórę in nym świa tłem niż
świa tłem bia łym lub re je stru je in ny za -
kres pro mie nio wa nia niż pro me no wa nie
wi dzial ne. Przy kła dem mo że być re je -
stro wa nie obra zów skóry oświe tla nych
pro mie nio wa niem UV o dłu go ści fa li
oko ło 365 nm. Przy tej dłu go ści fa li skóra
ule ga ma ksy mal nej flu o re scen cji. Ob ser -
wo wa nie tego zja wi ska po zwa la przede
wszy st kim na okre śle nie roz mie szcze nia
me la ni ny i me la no tycz nych zmian barw -
ni ko wych. Fo to gra fia w świe tle UV po -

Ryc. 4. Zdjęcie skóry wykonane w świetle UV i świetle widzialnym. 
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zwa la m.in. na okre śle nie, ja ki cha rak ter
ma zna mię barw ni ko we – po wierzch -
nio we, skór no-na skór ko we, skór ne, co
z ko lei jest istot nym czyn ni kiem de ter mi -
nu ją cym wy bór pro ce du ry do je go usu -
wa nia. 

Do obra zo wej dia gno sty ki po -
wierzch ni skóry moż na rów nież wy ko -
rzy stać ter mo gra fię – oce niać roz kład
tem pe ra tu ry skóry. Do nie daw na na
prze szko dzie sze ro kie go wy ko rzy sta nia
tej tech ni ki sta ła bar dzo wy so ka ce na ka -
mer ter mo wi zyj nych. Obe cnie ce na
pod sta wo wej ka me ry ter mo wi zyj nej jest
po rów ny wal na do nie złej lu strzan ki.
Dzię ki ter mo gra fii mo że my re je stro wać
tem pe ra tu rę skóry, a więc oce niać sto -
pień jej roz grze wa nia w prze bie gu za bie -
gów ta kich jak za bie gi la se ro we/IPL,
z wy ko rzy sta niem fal ra dio wych czy
z wy ko rzy sta niem sub stan cji roz grze wa -
ją cych (ka psa i cy na, nie które olej ki ete -
rycz ne). Ka me ra ter mo wi zyj na po zwa la

rów nież za re je stro wać wy daj ność sy ste -
mów chło dze nia skóry, np. w za bie gach
la se ro wych. 

Pod su mo wa nie

Nie zwy kle szyb ki roz wój fo to gra fii
cy fro wej stwa rza ogrom ne moż li wo ści
dla obra zo wa nia skóry i jej przy dat ków.
Nie mniej jed nak, aby po praw nie wy ko -
nać do ku men ta cję fo to gra ficz ną, na le ży
sto so wać się do kil ku pro stych za sad opi -
sa nych po wy żej. Je że li na to miast ma my
wąt pli wo ści, czy w ogóle wy ko nać zdję -
cie, na wet da le kie od ide a łu, od po wiedź
mo że być tyl ko jed na – za wsze war to je
zro bić. Al ter na ty wą dla apa ra tu fo to gra -
ficz ne go są go to we sy ste my do akwi zy cji
zdjęć, które dzię ki wspar ciu pro gra mo -
we mu da ją ogrom ne moż li wo ści ana li zy
i prze twa rza nia obra zów skóry, a jed no -
cze śnie gwa ran tu ją do sko na łą ja kość
i po wta rzal ność zdjęć. 
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We dle obo wią zu ją cych prze pi sów
ich ilość w ko sme ty kach nie po win na
prze kra czać 0,4%, kie dy sto so wa ne są
in dy wi du al nie lub 0,8%, je że li sto su je się
mie sza ni nę kil ku róż nych pa ra be nów. 

Naj więk sze wąt pli wo ści co do bez -
pie czeń stwa pa ra be nów po ja wi ły się
w 2004 r., kie dy uka za ła się pra ca P.D.
Dar bre i wsp. w „Jo ur nal of Ap plied To -
xy co lo gy”, gdzie au to rzy za ob ser wo wa -
li, że we wszy st kich zba da nych przez
nich wy cin kach tka nek po bra nych z ra ka
pier si moż na by ło zi den ty fi ko wać śla do -
we ilo ści pa ra be nów. Związ ki te znaj do -
wa ły się w tkan ce pier si nie zmie nio ne,
co su ge ru je, że zna la zły się tam dro gą
ab sorp cji prze zskór nej.

Tym cza sem już wcze śniej zna ne
by ło estro gen ne dzia łe nie pa ra be nów,
które mo że mieć zwią zek z ob ni żo ną
płod no ścią męż czyzn. Na le ży jed nak
zwrócić uwa gę, że naj sil niej esto gen nie
dzia ła ją cy pa ra ben (bu ty lo pa ra ben)
dzia ła co naj mniej 10 000 ra zy sła biej
niż na tu ral nie wy stę pu ją cy w orga ni -
zmie estra diol. Po mi mo sto sun ko wo
nie wiel kie go dzia ła nia esto gen ne go,
w Da nii od 2011 ro ku obo wią zu je za -
kaz sto so wa nia bu ty lo pa ra be nu i pro -
py lo pa ra be nu w ko sme ty kach dla dzie -
ci po ni żej 3 r.ż.

Czy te środ ki ostroż no ści nie 
są na wy rost?

W 2011 ro ku Ko mi tet Na u ko wy ds.
Bez pie czeń stwa Kon su men tów (Scien ti -
fic Com mit tee on Con su mer Sa fe ty –
SCCS) – organ do rad czy Ko mi sji Eu ro pej -
skiej do bez pie czeń stwa skła dni ków ko -
sme ty ków stwier dził, że me ty lo pa ra ben
i ety lo pa ra ben są bez piecz ne w obe c nie
obo wią zu ją cym ma ksy mal nym stę że niu
0,4%, na to miast dla bu ty lo pa ra be nu
i pro py lo pa ra be nu ma ksy mal ne bez -
piecz ne stę że nie po win no zo stać ob ni -
żo ne do 0,19%. Co do bez pie czeń stwa
po zo sta łych pa ra be nów Ko mi tet nie
usto sun ko wał się, nie ma jąc do sta tecz nej
ilo ści da nych to ksy ko lo gicz nych.

W ma ju 2013 ro ku SCCS po now nie
roz pa try wał spra wę bez pie czeń stwa sto -
so wa nia bu ty lo pa ra be nu i pro py lo pa ra -
be nu w ko sme ty kach, w której pod trzy -
mał swo je do tych cza so we sta no wi sko.

Za gro że nie pły ną ce ze stro ny pa ra -
be nów wy ni ka z ich ogrom nej po pu lar -
no ści. Sto so wa ne są w sze ro kiej ga mie
ko sme ty ków i środ ków hi gie ny oso bi stej,
co prze kła da się na su ma rycz nie więk sze
na ra że nie na ich po ten cjal nie ne ga tyw ne
dzia ła nie. We dług da nych FDA (Fo od
and Drug Ad mi ni stra tion) śre dnia dzien -

Pa ra be ny, estry kwa su pa ra hy dro ksy ben zo e so we go na le żą do po wszech nie
stosowanych kon ser wan tów nie tyl ko w prze my śle ko sme tycz nym, ale rów nież
far ma ceu tycz nym i spożyw czym. Do naj po pu lar niej szych związ ków z tej gru py
na le żą: me ty lo-, ety lo-, pro py lo-, iso-pro py lo- i izo bu ty lo pa ra ben.

chemia kosmetyczna

Parabeny 
– bezpieczne czy nie?
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na eks po zy cja na pa ra be ny dla czło wie ka
wa żą ce go 60 kg wy no si 76 mg, z cze go
50 mg po cho dzi z ko sme ty ków. 

Da ne ame ry kań skie wska zu ją rów -
nież, że ko bie ty są bar dziej na ra żo ne na
dzia ła nie pa ra be nów niż męż czy źni. 

Wo bec po wyż sze go sto so wa nie jed -
ne go ko sme ty ku nie sta no wi po waż ne go
za gro że nia ze stro ny pa ra be nów. Na to -
miast, bio rąc pod uwa gę, że ilość sto so -
wa nych ko sme ty ków czę sto jest wie le
więk sza, na le ży roz wa żyć po ten cjal ne
dzia ła nie nie po żą da ne pa ra be nów.

SCCS zwra ca rów nież uwa gę na za -
sto so wa nie pa ra be nów w ko sme ty kach
do pie lę gna cji skóry nie mow ląt. W opi nii
SCCS z 2011 sto so wa nie pa ra be nów
w ko sme ty kach dla dzie ci po ni żej 6 mie -
sią ca ży cia jest bez piecz ne z wy jąt kiem ko -
sme ty ków „pod pie lu cho wych”. Zwią za ne
jest to z więk szym ry zy kiem prze ni ka nia
skła dni ków ko sme ty ków, w tym pa ra be -
nów, przez podraż nio ną lub uszko dzo ną
skórę w tym ob sza rze, jak rów nież z nie -
doj rza łym me ta bo li zmem no wo rod ków. 

Waż nym aspek tem prze ma wia ją cym
za pa ra be na mi jest ich sła be prze ni ka nie
przez ba rie rę na skór ko wą – oko ło 4-6%.
Jed no cze śnie pa ra be ny nie ku mu lu ją się
w tkan kach. Po prze kro cze niu ba rie ry na -
skór ko wej i przedo sta niu się do ło ży ska
na czy nio we go są me ta bo li zo wa ne do
kwa su p-hy dro ksy ben zo e so we go, który
nie prze ja wia dzia ła nia estro gen ne go.

Czy po win ni śmy wo bec te go zre zy -
gno wać z ko sme ty ków kon ser wo wa -
nych pa ra be na mi? Wy da je się, że nie.
Oczy wi ście nie moż na igno ro wać da -
nych na u ko wych, które po twier dza ją ich
estro gen ne dzia ła nie, na to miast z dru giej
stro ny wy da je się, że pa ra be ny sta ły się
rów nież obiektem czar ne go PR-u. Udo -
wo dnio no estro ge no we dzia ła nie pa ra -
be nów – to zna czy moż li wość po bu dza -
nia re cep to ra estro ge no we go, jednak nie

ma jed no znacz nych do wo dów na u ko -
wych, czy mo że to mieć zwią zek np. ze
zmniej szo ną płod no ścią męż czyzn.

Po nad to na le ży za u wa żyć, że trud no
okre ślić kon kret ną al ter na ty wę dla pa ra -
be nów. In ne kon ser wan ty, np. kwas
sor bo wy, ole ki ete rycz ne, „uwal nia cze
for m al de hy du” po sia da ją sze reg ogra ni -
czeń, ta kich jak np. sła ba ak tyw ność fun -
gi sta tycz na, nie ak cep to wa ny za pach,
zbyt wy so kie pH.

Pod su mo wu jąc, pa ra be ny – we dług
obe cne go sta nu wie dzy – są sku tecz ny mi
i sto sun ko wo bez piecz ny mi kon ser wan -
ta mi i, je że li są sto so wa ne zgo dnie z wy -
tycz ny mi SCCS, nie sta no wią ry zy ka dla
ich użyt kow ni ków. Jed no cze śnie de ba ta
na ich te mat nie jest za mknię ta i być mo -
że ko lej ne da ne na u ko we do pro wa dzą
do ewen tu al nej we ry fi ka cji po glą du do ty -
czą ce go bez pie czeń stwa pa ra be nów.
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Pierw sze te o re tycz ne pod sta wy do
bu do wy la se rów sta no wi ła pra ca Al ber ta
Ein ste i na z ro ku 1917 na te mat spo nta -
nicz nej i wy mu szo nej emi sji pro mie nio -
wa nia elek tro ma gne tycz ne go. W ro ku
1960 na u ko wiec The o do re Ma i man
skon tru o wał pierw szy la ser, które go
ośro dek czyn ny sta no wił pręt ru bi no wy,
a już w 1961 r. pod ję to pierw sze próby
za sto so wa nia la se ra ru bi no we go w lecz -
nic twie[1]. W Pol sce pierw szy la ser ru bi -
no wy zo stał uru cho mio ny przez ze spół
na u kow ców z Ka te dry Pod staw Ra dio -
tech ni ki WAT pod kie row nic twem prof.
dr. inż. Zbi gnie wa Pu ze wi cza w ro ku
1963. Sta no wił on później pod sta wę do
skon stru o wa nia ko a gu la to ra oku li stycz -
ne go i mi kro drą żar ki la se ro wej, które
zo sta ły zbu do wa ne dwa la ta później[2].

Wy so ka sku tecz ność, pre cy zyj ność i re la -
tyw ne bez pie czeń stwo te ra pii spra wi ły,
że obe cnie ob ser wu je my sta ły roz wój
tech no lo gii la se ro wych, które po sia da ją
za sto so wa nie w lecz nic twie.

Sło wo la ser jest akro ni mem an giel -
skich słów: Li ght Am pli fi ca tion by Sti mu -
la ted Emis sion of Ra dia tion, co ozna cza
wzmoc nie nie świa tła przez wy mu szo ną
emi sję pro mie nio wa nia. La se ry za li cza ne
są do ge ne ra to rów i wzmac nia czy kwan -
to wych. Za sa da ich dzia ła nia opie ra się
na wy mu szo nej emi sji fo to nu, czy li czą st -
ki ele men tar nej nie po sia da ją cej ma sy ani
ła dun ku elek trycz ne go. Fo to ny to kwan -
ty po la elek tro ma gne tycz ne go. Wy e mi -
to wa ne przez la ser po sia da ją iden tycz ne
wła ści wo ści jak emi to wa ne przez in ne
źródła pro mie nio wa nia. Świa tło la se ra

Trud no so bie wy o bra zić no wo cze sną ko sme to lo gię i me dy cy nę este tycz -
ną bez la se rów. Dzię ki zna czą ce mu po stę po wi tech ni ki współ cze sne 
la se ry są co raz sku tecz niej sze i, co rów nie waż ne, co raz bez piecz niej sze. 
Wraz z ro sną cą po pu lar no ścią la se rów zwięk sza się tak że ofer ta te go 
ty pu sprzę tu na ryn ku. Jak więc wy brać ten la ser, który bę dzie speł niał
wszy st kie na sze ocze ki wa nia, a jed no cze śnie nie zruj nu je bu dże tu? Aby
od po wie dzieć na to py ta nie ko niecz ne jest wy ja śnie nie kil ku kwe stii tech -
nicz nych cha rak te ry zu ją cych współ cze sne la se ry.

aparatura i technika

Katarzyna Wrześniewska, spec. dermatolog i lekarz medycyny estetycznej, 

Anna Gruszka, magister kosmetologii 
Gabinet Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii DermaVIP w Katowicach

Wybieramy laser
do salonu kosmetycznego
i gabinetu medycyny estetycznej
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po sia da jed nak kil ka wy jąt ko wych cech.
Cha rak te ry zu je się spój no ścią (wiąz ka la -
se ro wa jest ko he rent na), mo no chro ma -
tycz no ścią (w skład wiąz ki wcho dzi je dy -
nie pro mie nio wa nie o tej sa mej dłu go ści
fa li) oraz ma łą roz bież no ścią (pro mie nie
prze mie szcza ją się wzdłuż okre ślo nej
osi). Świa tło o ta kich pa ra me trach nie
wy stę pu je w na tu rze i nie moż na go uzy -
skać z kon wen cjo nal nych źródeł[1,3].

Z me dycz ne go punk tu wi dze nia
istot ną wiel ko ścią opi su ją cą wiąz kę la se ra
jest je go moc, która okre śla ilość ener gii
do star czo nej w jed no st ce cza su. Jed no -
st ką mo cy jest wat [W]: 

1 W = 1 J/1 s

Okre śle nie cał ko wi tej ener gii wpro -
wa dzo nej do tkan ki w cza sie za bie gu jest
nie zbęd ne do usta le nia daw ki te ra peu -
tycz nej, którą wy ra ża  się w dżu lach:

1 J = 1 W x 1 s

Wiel kość daw ki te ra peu tycz nej,
która przy pa da na jed no st kę po wierzch -
ni pod da nej za bie go wi okre śla się ja ko
na pro mie nio wa nie [J/cm2]. Zna jo mość
po wyż szych za leż no ści jest nie zbęd na
pod czas pra cy na la se rach ni skiej mo cy –
la se rach bio sty mu lu ją cych, w których
istot nym pa ra me trem jest ilość ener gii
prze ka za nej pod czas za bie gu[3].

Istot ną war to ścią w te ra pii la se ro wej
jest rów nież roz miar plam ki, czy li śre dni -
ca wiąz ki la se ro wej. W mo men cie
zwięk sze nia po wierzch ni plam ki, przy
sta łej war to ści ener gii po je dyn cze go im -
pul su, gę stość ener gii [J/cm2] spa da. 
Na to miast w od wrot nej sy tu a cji, gdy
zmniej sza my po wierzch nię plam ki, przy
sta łej war to ści ener gii po je dyn cze go im -
pul su, gę stość ener gii wzra sta. Zmia ny
gę sto ści w du żym stop niu wy pły wa ją na

in ten syw ność od dzia ły wa nia la se ra na
tkan kę[3].

Bio rąc pod uwa gę po wyż szą cha rak -
te ry sty kę, jed nym z klu czo wych ele men -
tów de ter mi nu ją cych wy bór la se ra jest
śre dni ca plam ki i gę stość jego ener gii. 
Je że li wiąz ka la se ro wa jest zbyt ma ła
(plam ka o zbyt ma łej śre dni cy), to po
pierw sze   – za bieg bę dzie trwał dłu go. Im
dłuż szy czas trwa nia za bie gu, tym oczy -
wi ście więk szy dys kom fort dla pa cjen ta
zwią za ny z bólem za bie go wym. Po nad to
śre dni ca plam ki de ter mi nu je głę bo kość
wni ka nia pro mie nio wa nia la se ro we go
w tkan kę. Im więk sza plam ka, tym pro -
mie nio wa nie wni ka głę biej – nie za leż nie
od wszy st kich in nych pa ra me trów la se ra.
Wy ni ka to m.in. z roz pra sza nia pro mie -
nio wa nia la se ro we go na ko la ge nie. Po -
nad to plam ka o ma łej śre dni cy zwięk sza
ry zy ko na kła da nia się ko lej nych im pul -
sów la se ro wych po kry wa ją cych po -
wierzch nię skóry, a więc zwięk sza ry zy -
ko dzia łań nie po żą da nych. Moż na więc
po wie dzieć, że im więk sza śre dni ca
plam ki, tym le piej. 

W me dy cy nie este tycz nej, der ma -
to chi rur gii i ko sme to lo gii sto so wa ne są
za zwy czaj la se ry im pul so we, które do -
star cza ją w bar dzo krót kim cza sie du żą
daw kę ener gii. W przy pad ku tych la se -
rów istot nym pa ra me trem jest tem po
prze ka zy wa nia ener gii. Czas im pul su
w la se rach te go ty pu mie rzo ny jest
w se kun dach, mi li se kun dach lub na no -
se kun dach (la se ry Q-Switch). Na to -
miast czę stość wy stę po wa nia po so bie
po je dyn czych im pul sów mie rzo na jest
w her cach [Hz]. Czas trwa nia im pul su
jest sko re lo wa ny z cza sem ter micz nej
re la ksa cji struk tu ry, która ma zo stać
zde gra do wa na.

Czas po je dyn cze go im pul su jest więc
ko lej nym istot nym pa ra me trem de ter mi -
nu ją cym moż li wość za sto so wa nia la se ra.
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Im la ser emi tu je krót sze im pul sy, tym
mniej sze struk tu ry mo że usu wać. Je że li
więc pla nu je my usu wać ta tu aż, które go
czą st ki są bar dzo ma łe (oko ło 0,1  m), 
la ser mu si emi to wać bar dzo krót kie 
im pul sy – rzę du na no se kund (la ser 
Q-swit ched). Je że li na to miast do ce lo -
wym miej scem dzia ła nia la se ra bę dą du że
na czy nia krwio no śne, śre dni cy kil ku set
mi kro me trów, za sto su je my znacz nie
dłuż sze im pul sy mie rzo ne w mi li se kun -
dach. 

La se ry kla sy fi ku je my ze wzglę du na:
moc urzą dze nia, ro dzaj ośrod ka ak tyw -
ne go, dłu gość emi to wa nej fa li, spo sób
pra cy (cią gła lub im pul so wa) lub prze zna -
cze nie da ne go apa ra tu. Za leż nie od wiel -
ko ści emi to wa nej mo cy mo że my wy róż -
nić la se ry ni sko e ner ge ty cze (1-6 mW),
śre dnio e ner ge tycz ne (7-500 mW) i wy -
so ko e ner ge tycz ne (po wy żej 500 mW).
Obe cnie w za bie gach z za kre su me dy cy -
ny este tycz nej sto su je się głów nie la se ry
wy so ko e ner ge tycz ne, które po wo du ją
ko a gu la cję, od pa ro wa nie lub me cha nicz -
ne zni szcze nie okre ślo nych tka nek[3].

Ma te riał, z które go zbu do wa ny jest
ośro dek ak tyw ny la se ra, mo że wy stę po -
wać w róż nym sta nie sku pie nia. Ośrod -
kiem ak tyw nym mo że być cia ło sta łe,
ciecz lub gaz[4,5].

1. La se ry, w których ośro dek czyn ny
jest cia łem sta łym, to:

a. la ser er bo wo-ya go wy (Er-YAG),

b. la ser ne o dy mo wo-ya go wy 
(Nd-YAG),

c. la ser er bo wo-szkla ny (Er-Glass),

d. la ser ru bi no wy,

e. la ser ale ksan dry to wy.

2. La se ry, w których ośro dek czyn ny
jest ga zem, to:

a. la ser CO2,

b. la ser ar go no wy,

c. la ser he lo wo-ne o no wy (He-Ne),

d. la ser na pa rach mie dzi.

3. La se ry, w których ośro dek czyn ny
jest pły nem, to:

a. la ser barw ni ko wy im pul so wy,

b. la ser barw ni ko wy cią gły.

Osob ną gru pę la se rów sta no wią 
la se ry pół prze wo dni ko we, których
ośrod kiem czyn nym jest dio da elek tro lu -
mi ne scen cyj na. Ge ne ro wa na przez nie
dłu gość fa li za le ży od ro dza ju ak tyw ne go
me dium. Wiąz ki wy twa rza ne przez 
dio dy ce chu ją się jed nak mniej szą ko he -
rent no ścią[3].

O wni ka niu i po chła nia niu przez
skórę świa tła la se ra de cy du ją przede
wszy st kim zja wi ska odbi cia, roz pro sze -
nia, trans mi sji i ab sorp cji (po chła nia nia)
pro mie nio wa nia. Na tkan kę od dzia łu je
je dy nie ta część pro mie nio wa nia, która
prze nik nie w głąb jej struk tur. Roz pro -
sze nie wiąz ki la se ro wej, które na stę pu je
pod czas prze cho dze nia pro mie nio wa nia
przez ko lej ne ele men ty skóry, zmniej sza
in ten syw ność jej dzia ła nia. Ab sorp cja
ener gii w tkan ce uwa run ko wa na jest
przez wy stę po wa nie w niej struk tur zwa -
nych chro mo fo ra mi. Po chła nia nie fo to -
nów przez chro mo fo ry pro wa dzi do 
re ak cji fo to che micz nej, której wy ni kiem
jest roz pro sze nie ener gii w po sta ci cie -
pła. Do chro mo fo rów ludz kiej skóry za -
li cza my: me la ni nę, he mo glo bi nę, wo dę
i biał ka (ko la gen). Zna jo mość za kre sów
pro mie nio wa nia, które są w naj wyż szym
stop niu po chła nia ne przez okre ślo ny 
ro dzaj chro mo fo rów, po zwa la na do bór
od po wie dnich pa ra me trów za bie go -
wych za leż nie od da ne go pro ble mu der -
ma to lo gicz ne go[3,6].

Obe cność chro mo fo rów w skórze
umoż li wi ło roz wój tech nik la se ro wych
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opar tych na zja wi sku se lek tyw nej fo to -
ter mo li zy. W za bie gach te go ty pu sto so -
wa ne są la se ry wy so ko e ner ge tycz ne,
których za da niem jest pod grza nie od po -
wie dnich struk tur skóry, cze go efek tem
jest ich de na tu ra cja i utra ta funk cji bio lo -
gicz nych. Ko lej nym na stęp stwem dzia ła -
nia wy so kiej tem pe ra tu ry jest ko a gu la cja,
która pro wa dzi do ni szcze nia tka nek.
Sto so wa nie krót kich im pul sów po zwa la
na uszko dze nie je dy nie tkan ki do ce lo wej
i ogra ni cza prze ka zy wa nie cie pła do ota -
cza ją cych tka nek. Czas im pul su po wi nien
być krót szy niż czas ter micz nej re la ksa cji
tkan ki (czas, w którym obiekt od da je do
oto cze nia po ło wę do star czo nej ener gii).
Prze strze ga nie tej re gu ły po zwa la za dzia -
łać na ści śle okre ślo ny ob szar bez uszka -
dza nia oko licz nych struk tur[3,7].

Bio rąc pod uwa gę wy żej okre ślo ne
za leż no ści, klu czo wym pa ra me trem dla
wy bo ru la se ra jest dłu gość emi to wa nej
fa li, co jest sko re lo wa ne z chro mo fo rem,
który bę dzie po chła niał pro mie nio wa nie
la se ro we. Je że li więc chce my od pa ro -
wać tkan ki, za sto su je my la se ry abla cyj ne.
Bę dą to przede wszy st kim la ser CO2, 
er bo wo-ja go wy i er bo wo-szkla ny. La se ry
abla cyj ne wy ko rzy sta ne są przede wszy -
st kim w za bie gach la se ro we go re sur fa cin -
gu oraz usu wa niu blizn i roz stę pów.

Waż nym czyn ni kiem de ter mi nu ją -
cym wy bór la se ra jest tak że wy daj ność
sy ste mów chło dze nia na skór ka. Chło -
dze nie mo że być re a li zo wa ne po przez
m.in. chło dze nie kon tak to we, me to dy
krio ge nicz ne (np. pa ra mi cie kłe go azo tu),
stru mie niem sprę żo ne go po wie trza.
Sku tecz na chło dnia na skór ka nie tyl ko
zmniej sza ból za bie go wy, ale rów nież
zmniej sza ry zy ko po pa rzeń na skór ka. 

Nie mniej jed nak nadrzęd nym kry te -
rium wy bo ru la se ra jest je go za sto so wa -
nie. La se ry znaj du ją za sto so wa nie w co raz
szer szym spek trum za bie gów ko sme -

tycz nych i este tycz nych, m.in. w: usu wa -
niu zmian na czy nio wych, la se ro wej te ra -
pii prze bar wień skóry, usu wa niu owło -
sie nia czy ta tu a ży.

La se ro we usu wa nie zmian 
na czy nio wych

Te le an giek ta zje są po wszech nie spo -
ty ka nym pro ble mem este tycz nym. Za -
bie gi po le ga ją ce na za my ka niu roz sze -
rzo nych na czyń krwio no śnych są jed nym
z naj czę st szych za bie gów la se ro wych
wy ko ny wa nych w me dy cy nie este tycz -
nej. W przy pad ku tych za bie gów do ce lo -
wym chro mo fo rem jest oksy he mo glo bi -
na i tzw. zre du ko wa na he mo glo bi na,
które znaj du ją się w na czy niach krwio no -
śnych skóry. Dłu gość fa li za sto so wa nej
pod czas za bie gu po win na od po wia dać
szczy tom krzy wej ab sorp cji oksy he mo -
glo bi ny, które wy no szą 418 nm, 542 nm
i 577 nm. Dłu go ści te są mi ni mal ne kon -
ku ren cyj ne dla in ne go chro mo fo ru –
me la ni ny, co wpły wa na wy so ką sku tecz -
ność za bie gu i zmniej sza ry zy ko po wi kłań
w po sta ci odbar wień skóry. Do bór 
ro dza ju la se ra oraz pa ra me trów za bie go -
wych jest uza leż nio ny od głę bo ko ści po -
ło że nia oraz sze ro ko ści na czy nia. Szer -
sze, głę biej po ło żo ne na czy nia wy ma ga ją
dłuż szej fa li, o więk szej mo cy i dłuż sze go
cza su trwa nia im pul su, aby za pew nić od -
po wie dnią głę bo kość pe ne tra cji wiąz ki
la se ra i wy star cza ją ce pod grza nie ca łej
ob ję to ści na czy nia. Naj czę ściej sto so wa -
nym la se rem w przy pad ku te le an giek ta zji
jest la ser KTP o dłu go ści fa li 532 nm. Ze
wzglę du na dość płyt ką pe ne tra cję tej
dłu go ści fa li naj lep sze efek ty la se rem KTP
moż na uzy skać w przy pad ku zmian
umiej sco wio nych na twa rzy. Zmia ny 
na czy nio we po ło żo ne na koń czy nach
dol nych naj czę ściej usu wa się, sto su jąc 
la ser Nd:YAG o dłu go ści fa li 1064 nm[3,6].
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La se ro wa te ra pia 
prze bar wień skóry

Pod czas za bie gów, których ce lem
jest usu nię cie prze bar wień skóry, chro -
mo fo rem do ce lo wym jest barw nik me la -
ni na. Ab sor bu je ona pro mie nio wa nie
o sze ro kim spek trum 250-1200 nm, jed -
nak dłu gość fa li 630-1100 nm jest naj ko -
rzy st niej sza do te go ty pu za bie gów. Spo -
wo do wa ne jest to fak tem, że ten za kres
dłu go ści jest le piej ab sor bo wa ny przez
me la ni nę niż he mo glo bi nę, co gwa ran tu -
je od po wie dnio głę bo kie wni ka nie wiąz -
ki la se ro wej. Do usu wa nia prze bar wień
sto su je się rów nież la se ry ty pu Q-switch,
o bar dzo krót kich im pul sach – rzę du 
na no se kund. W wy ni ku gwał tow ne go
roz sze rze nia struk tur po wsta je fa la ude -
rze nio wa, która ni szczy ko mór ki. Istot -
nym pa ra me trem jest głę bo kość oraz ro -
dzaj zmia ny, którą pod da je my za bie go -
wi. Wraz z wy dłu że niem dłu go ści fa li 
ab sorp cja przez me la ni nę ma le je, na to -
miast zwięk sza się głę bo kość pe ne tra cji
la se ra w skórze. Krót sze dłu go ści fa li
znaj du ją za sto so wa nie w le cze niu płyt ko
po ło żo nych prze bar wień, na to miast
dłuż sze – w przy pad ku prze bar wień 

po ło żo nych w skórze wła ści wej. W te ra -
pii prze bar wień sto su je się la se ry barw ni -
ko we im plu so we (510 nm), KTP (532
nm), ru bi no we pra cu ją ce w try bie zwy -
kłym i Q-switch (694 nm), Nd:YAG pra -
cu ją ce w try bie zwy kłym i Q-switch (532
nm i 1064 nm), ale ksan dry to we pra cu ją -
ce w try bie zwy kłym i Q-switch (755
nm) oraz mie dzio we (510 nm). Prze bar -
wie nia skóry moż na rów nież li kwi do wać,
sto su jąc la se ry abla cyj ne, których dzia ła -
nie opie ra się na od pa ro wa niu tka nek,
np. la se ry CO2

[3,8]. 

La se ro we usu wa nie owło sie nia

Podob nie jak w przy pad ku fo to te -
ra pii prze bar wień chro mo fo rem do ce -
lo wym pod czas la se ro we go usu wa nia
owło sie nia jest barw nik me la ni na. Świa -
tło la se ra jest se lek tyw nie ab sor bo wa ne
przez me la ni nę obe cną w struk tu rach
wło sa, gdzie zmie nia się w ener gię cie -
pl ną i po wo du je uszko dze nia ter micz -
ne. Aby uszko dzić bro daw kę wło sa
świa tłem la se ra, włos po wi nien znaj do -
wać się w fa zie wzro stu – ana ge nie
oraz po wi nien za wie rać eu me la ni nę.
Eu me la ni na jest brą zo wo-czar ną
odmia ną me la ni ny, która w prze ci wień -
stwie do fe o me la ni ny (ko lor czer wo ny)
sil nie ab sor bu je pro mie nio wa nie la se ra.
Istot nym pa ra me trem pod czas la se ro -
we go usu wa nia owło sie nia jest głę bo -
kość pe ne tra cji la se ra, który mu si do -
trzeć 2-7 mm po ni żej po wierzch ni
skóry. Na tej głę bo ko ści znaj du je się
dol na część ko rze nia wło sa, która w fa -
zie ana ge nu za wie ra me la no cy ty z ziar -
ni sto ścia mi. Do za bie gów de pi la cji wy -
ko rzy stu je się la se ry ale ksan dry to we
(755 nm), pół prze wo dni ko we (810
nm) i ne o dy mo wo-ya go we (1064 nm).
Pa ra me try fi zycz ne la se ra po win ny być
do bie ra in dy wi du al nie do każ de go 

Ryc. 1. Efekty działania ablacyjnego
lasera frakcyjnego (CO2) na skórę 
w zabiegu redukcji rozstępów.
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pa cjen ta, za leż nie od ro dza ju wło sa, je go
ko lo ru i czę ści cia ła na której wy stę pu je.
Na sku tecz ność de pi la cji wy pły wa wie le
czyn ni ków ta kich jak: ko lor wło sa, je go
głę bo kość w skórze, gru bość czy lo ka li -
za cja, ko lor skóry, od stę py mię dzy za bie -
ga mi, wła ści we przy go to wa nie do za bie -
gu oraz obe cność nie pra wi dło we go
owło sie nia (hir su tyzm). Naj ko rzy st niej -
sze efek ty uzy sku je się w przy pad ku
ciem nych wło sów i ja snej kar na cji. Se ria
za bie gów la se ro wych po wo du je trwa łą
re duk cję owło sie nia (per ma ment ha ir 
re duc tion). Ozna cza to, że po za koń czo -
nym le cze niu na stę pu je czę ścio wa, ale
trwa ła re duk cja owło sie nia na ob sza rze
pod da nym za bie go wi[9]. 

La se ro we usu wa nie ta tu a ży

Ta tu aż po wsta je w wy ni ku wpro wa -
dze nia pod skórę eg zo gen ne go pig men -
tu, który po zo sta je w skórze i jest 
wi docz ny na jej po wierzch ni. La se ro we
usu wa nie ta tu a ży jest skom pli ko wa ną
pro ce du rą, której skut ki trud no jest prze -
wi dzieć. Barw ni ki, ja kie sto su je się do
two rze nia ta tu a ży, są bar dzo zróż ni co -
wa ne. Ozna cza to, że nie ma my jed no -
rod ne go, zna ne go chro mo fo ru. Po wo -
du je to trud no ści w do pa so wa niu od po -
wie dnie go ro dza ju la se ra i pa ra me trów
za bie go wych. Obe cnie naj czę ściej sto so -
wa ny mi ro dza ja mi la se rów są: la ser ru bi -
no wy Q-switch (694 nm), la ser Nd:YAG
Q-switch (532 nm i 1064 nm) oraz la ser
ale ksan dry to wy Q-switch (755 nm).
Dzię ki od po wie dnie mu do bo ro wi dłu -
go ści fa li, gę sto ści ener gii i cza su trwa nia
im pul su (rzę du na no se kund), po wsta je
fa la ude rze nio wa. Po wo du je ona frag -
men ta cję barw ni ka, które go re szt ki są
na stęp nie usu wa ne przez ma kro fa gi
skóry. La ser ru bi no wy Q-switch sku tecz -
nie usu wa ta tu a że czar ne i gra na to we,

sła biej zie lo ne. La ser Nd:YAG Q-switch
(1064 nm) rów nież sku tecz nie usu wa
czar ne i gra na to we ta tu a że, nie nada je
się jed nak do usu wa nia ta tu a ży czer wo -
nych i żół tych. Na to miast la ser Nd:YAG
z kry szta łem podwa ja ją cym czę sto tli -
wość umoż li wia uzy ska nie dru giej har -
mo nicz nej czę sto tli wo ści 532 nm, przy
której ide al nie usu wa ne są ta tu a że czer -
wo ne. La ser ale ksan dy to wy (755 nm)
wy ka zu je du żą sku tecz ność w przy pad ku
zie lo ne go barw ni ka. Do usu wa nia ta tu a -
ży moż na rów nież sto so wać la se ry abla -
cyj ne, np. la ser CO2, jed nak nie da ją one
sa ty sfak cjo nu ją cych efek tów ko sme tycz -
nych[3,10]. 

La se ro we odmła dza nie skóry

Pod czas za bie gów la se ro wych ma ją -
cych na ce lu odmło dze nie skóry moż na
za sto so wać dwie me to dy: abla cyj ną i nie -
a bla cyj ną (fo to odm ła dza nie). W przypad -
ku za bie gów nie a bla cyj nych nie do cho dzi
do uszko dze nia po wierzch ni na skór ka.
Dzię ki te mu za bie gi te są mniej in wa zyj -
ne, a co za tym idzie – skra ca się czas go -
je nia i ry zy ko po wi kłań po za bie gu. Fo to -
odm ła dza nie sto su je się w ce lu wy rów -
na nia ko lo ry tu skóry, usu nię cia roz sze -
rzo nych na czyń i prze bar wień, a jed no -
cze śnie w ce lu po bu dze nia pro duk cji 
ko la ge nu, co skut ku je zwięk sze niem na -
pię cia skóry i wy gła dze niem drob nych
zmar szczek. Pod czas za bie gu tem pe ra -
tu ra w obrę bie skóry wła ści wej się ga 
55-56°C, co po wo du je ob kur cze nie
biał ko wych wią zań krzy żo wych po mię -
dzy włók na mi ko la ge nu. Sty mu lu je to
rów nież pro duk cję no we go ko la ge nu
przez fi bro bla sty. W ce lu uzy ska nia opty -
mal nych efek tów za le ca się wy ko na nie
5-6 za bie gów, co 3-4 ty go dnie. Na stęp -
nie co kil ka mie się cy za le ca się sto so wa -
nie za bie gów przy po mi na ją cych. W tej



56

me to dzie wy ko rzy stu je się la se ry KTP
(532 nm), barw ni ko we pul sa cyj ne (585
nm, 595 nm), Nd:YAG pra cu ją ce w try -
bie zwy kłym i Q-switch (1064 nm, 1391
nm, 1320 nm), dio do we (980 nm, 1450
nm) oraz świa tło wo do wo-er bo wo-
szkla ne (1550 nm)[3,7].

Me to dy abla cyj ne (skin re sur fa cing)
sto so wa ne w odmła dza niu skóry opie ra -
ją się na od pa ro wa niu po wierzch nio -
wych warstw skóry i pod grza niu warstw
le żą cych głę biej. Efek tem ta kie go dzia ła -
nia jest ob kur cze nie włókien ko la ge no -
wych, sty mu la cja fi bro bla stów i sil ne po -
bu dze nie pro ce sów re ge ne ra cyj nych
skóry. Pro ce sy te trwa ją na wet przez 
3-6 mie się cy od za bie gu i w efek cie po -
wo du ją sil ne na pię cie skóry i wy gła dze -
nie zmar szczek. Do dat ko wą ko rzy ścią tej
me to dy jest wy rów na nie ko lo ry tu i po -
wierzch ni skóry dzię ki usu nię ciu po -
wierz chow nych zmian po sło necz nych.
Okres go je nia po za bie gu wy no si śre dnio
7-14 dni i wy klu cza pa cjen ta z co dzien -
ne go ży cia. Po za bie gu ob ser wu je się za -
czer wie nie nie, obrzęk oraz wy two rze nie
stru pów w miej scu pod da nym za bie go -
wi. La se ry sto so wa ne w tej me to dzie to
la ser CO2 (10 600 nm) i Er:YAG (2940
nm). Są one sil nie ab sor bo wa ne przez
wo dę za war tą w skórze. Za bie gi te
obar czo ne są du żym ry zy kiem po wi kłań
w po sta ci bli zno wa ce nia lub nad ka że -
nia[3,7].

Sto sun ko wo no wą me to dą te ra pii la -
se ro wej jest fo to ter mo li za frak cyj na. Za -
bie gi po le ga ją na na świe tla niu tyl ko czę ści
skóry, a nie ca łej jej po wierzch ni.
W skórze wy twa rza ne są mi kro sko pij ne,
nie przy le ga ją ce do sie bie ko lum ny
uszko dze nia ter micz ne go (stre fy mi kro -
prze grza nia). Są one oto czo ne przez
nie uszko dzo ną tkan kę, co za pew nia
szyb sze go je nie niż w przy pad ku tra dy -
cyj nych me tod. Me to dę frak cyj ną rów -
nież moż na podzie lić na za bie gi abla cyj ne
i nie a bla cyj ne. Me to dy abla cyj ne po wo -
du ją od pa ro wa nie skóry w stre fie mi kro -
prze grza nia. Znacz nie skra ca to czas re -
kon wa le scen cji po za bie gu w po rów na niu

z me to da mi abla cyj ny mi ca łej po -
wierzch ni skóry. Naj czę ściej sto so wa ny -
mi la se ra mi są la se ry CO2 (10 600 nm).
Me to dy nie a bla cyj ne po wo du ją je dy nie
prze grza nie skóry w obrę bie ko lumn.
W tym wy pad ku naj czę st szy mi la se ra mi
są er bo wo-szkla ne (1550 nm)[3].

Pod su mo wu jąc, aby wy brać opty -
mal ne pa ra me try la se ra, które go za mie -
rza my uży wać, ko niecz ne jest pre cy zyj ne
okre śle nie je go za sto so wa nia. Na le ży
rów nież zwrócić uwa gę na ta kie pa ra -
me try, jak: dłu gość fa li la se ra, gę stość
ener gii, śre dni ca plam ki, dłu gość im pul su
czy wy daj ność sy ste mów chło dze nia 
na skór ka. 

Po nad to la ser po wi nien za pew niać
kom fort je go ope ra to ro wi. Gło wi ca po -
win na być er go no micz na i nie zbyt cięż -
ka, aby wy go dnie pro wa dzić za bie gi. Na -
le ży rów nież zwrócić uwa gę na ko szty
eks plo a ta cji la se ra. Ja ko przy kład moż na
po dać la se ry CO2, które tech no lo gicz nie
róż nią się bu do wą ośrod ka czyn ne go, co
zna czą co wpły wa na ich ży wot ność. 
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Wiel kie szan se uzy ska nia do fi nan so wa nia
ma ją ga bi ne ty me dy cy ny este tycz nej, sa lo ny
ko sme tycz ne i ko sme to lo gicz ne. Sek tor ten
po sia da sze reg moż li wo ści ubie ga nia się
o wspar cie. Uzy ska nie do fi nan so wa nia dzia łal -
no ści w tym za kre sie uza leż nio ne jest od kil ku
czyn ni ków.

Jak to wy glą da ło do tych czas?

W do bie ga ją cej koń ca per spek ty wie fi nan -
so wej na la ta 2007-2013 do ta cje unij ne
podzie lo ne by ły na Pro gra my Ope ra cyj ne za -
rzą dza ne na szcze blu kra jo wym oraz re gio nal -
nym. W ra mach pro gra mów za rzą dza nych na
szcze blu re gio nal nym (Re gio nal ne Pro gra my
Ope ra cyj ne w każ dym z wo je wództw) fir my
mo gły uzy skać wspar cie in we sty cyj ne na za kup
sprzę tu, wy po sa że nia czy też po kry cie ko -
sztów re mon tu oraz za kup lo ka lu na wet do
wy so ko ści 70% po no szo nych wy dat ków.

Przykładowe inwestycje

Na stro nie www.ma pa do ta cji.gov.pl do -
stęp ny jest wykaz zre a li zo wa nych do tych czas
przy wy ko rzy sta niu fun du szy unij nych. Jed nym
z pro jek tów zre a li zo wa nych ze środ ków Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go wo je -
wódz twa war miń sko-ma zur skie go jest pro jekt
„Wzrost kon ku ren cyj no ści Vi ta Mo ni ka Ku bit
po przez utwo rze nie ko sme to lo gicz ne go 

cen trum szko le nio we go oraz wzrost ja ko ści
i zdol no ści usłu go wych w za kre sie sprze da ży
pro duk tów ko sme tycz nych i wy ko ny wa nia za -
bie gów re ha bi li ta cyj no-ko sme tycz nych”, który
uzy skał wspar cie unij ne w wy so ko ści po nad
421 tys. zł. Ko lej nym przy kła dem jest pro jekt
„Za kup in no wa cyj nych urzą dzeń ko sme tycz -
nych i fi zjo te ra peu tycz nych szan są na roz wój
Este ti cen ter Me dy cy na Este tycz na La se ro te ra -
pia” zre a li zo wa ny ze środ ków Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go wo je wódz twa lu bel -
skie go o war to ści do fi nan so wa nia prze kra cza ją -
cej 240 tys. zł. Są to je dy nie wy bra ne przy kła -
dy zre a li zo wa nych z suk ce sem pro jek tów przy
wy ko rzy sta niu wspar cia unij ne go. 

Ja ka bę dzie no wa per spek ty wa fi nan so wa?

W no wej per spek ty wie fi nan so wej środ ki
unij ne nadal bę dą roz dzie la ne w ra mach Pro -
gra mów Ope ra cyj nych. No wy podział fun du -
szy wy o dręb nia na stę pu ją ce pro gra my ope ra -
cyj ne:
• Pro gram Ope ra cyj ny In te li gent ny Roz wój
(PO IR) – jest to kon ty nu a cja dzia łań re a li zo wa -
nych w ra mach funk cjo nu ją ce go w po prze dniej
per spek ty wie fi nan so wej Pro gra mu Ope racyj -
ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. Dzia ła nia re a -
li zo wa ne w tym pro gra mie sku piać się bę dą na
sze ro ko ro zu mia nych in no wa cjach: wspar ciu
pro wa dze nia prac ba daw czo-roz wo jo wych
przez przed się bior stwa, wspar ciu in no wa cji

Ruszają ca per spek ty wa fi nan so wa na la ta 2014-2020 da je przed się bior com
wie le szans na no we in we sty cje. W ra mach no we go bu dże tu Pol ska otrzy ma
72,9 mld eu ro na re a li za cję po li ty ki spój no ści, w tym znacz na część środ ków
przy pa dnie w udzia le przedsiębiorcom.

gabinet i prawo

Dotacje unijne 
– szansa na dofinansowanie inwestycji

Marcin Kibitlewski
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w fir mach oraz zwięk sze niu po ten cja łu na u ko -
wo-ba daw cze go. 
• Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko (PO IŚ) – w ra mach te go pro gra mu
wspie ra na bę dzie m.in. pro mo cja od na wial -
nych źródeł ener gii i efek tyw no ści ener ge tycz -
nej.
• Pro gram Ope ra cyj ny Wie dza, Edu ka cja,
Roz wój (PO WER) – pro gram jest kon ty nu a cją
zna ne go wcze śniej Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki. Dzia ła nia z za kre su edu ka cji do -
tych czas za rzą dza ne na szcze blu cen tral nym
zo sta ły uję te w jed nym, wy o dręb nio nym pro -
gra mie. W ra mach PO WER re a li zo wa ne bę dą
dzia ła nia ma ją ce na ce lu m.in. ak ty wi za cję za -
wo do wą osób mło dych, pla nu ją cych uru cho -
mie nie wła snej dzia łal no ści go spo dar czej.
• Pro gram Ope ra cyj ny Pol ska Cy fro wa (PO
PC) – wy o dręb nio ny pro gram do ty czą cy m.in.
zwięk sze nia do stęp no ści, stop nia wy ko rzy sta -
nia i ja ko ści tech no lo gii in for ma cyj no-ko mu ni -
ka cyj nych.
• Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne (RPO)
– podob nie jak w obe cnej per spek ty wie fi nan -
so wej bę dzie to pod sta wo wa for ma wspar cia
przedsię wzięć re a li zo wa nych przez fir my. Każ -
de z 16 wo je wództw bę dzie mia ło wła sny bu -
dżet w ra mach wy o dręb nio ne go, wła sne go
RPO. Przed się bior cy, w tym ga bi ne ty me dy cy -
ny este tycz nej, sa lo ny ko sme tycz ne i ko sme to -
lo gicz ne, bę dą mo gli sko rzy stać z do ta cji na za -
kup sprzę tu, ma szyn i urzą dzeń oraz wy po sa -
że nia, a tak że na po kry cie ko sztów za ku pu i re -
mon tów bu dyn ków czy lo ka li. Podob nie jak
mia ło to miej sce w obe cnej per spek ty wie fi -
nan so wej, do fi nan so wa nie po kry wać bę dzie
je dy nie część po nie sio nych wy dat ków. W za -
leż no ści od lo ka li za cji in we sty cji w po szcze gól -
nych wo je wódz twach i wiel ko ści fir my do stęp -
ny bę dzie in ny po ziom dofi nan so wa nia – od
50% do 70% po no szo nych wy dat ków net to.
Wa run kiem uzy ska nia wspar cia bę dzie wpro -
wa dze nie no wych pro duk tów i usług za rów no
w ska li fir my, jak też w regio nie. Do dat ko wym
wa run kiem bę dzie wzrost za tru dnie nia. 

Kie dy ru szą pierw sze kon kur sy?

Z uwa gi na fakt, iż trwa ją nadal pra ce nad
okre śle niem szcze góło wych za sad roz dzie la nia
no wych środ ków oraz do ku men ta cją sto so wa -
ną w no wych kon kur sach, prze wi du je się, że
na bo ry wnio sków z no wej per spek ty wy fi nan -
so wej zo sta ną ogło szo ne w po ło wie 2014 ro -
ku. Do te go cza su jest szan sa na przy go to wa -
nie in we sty cji – za pla no wa nie no wej usłu gi
(czym bę dzie się cha rak te ry zo wać, czym bę -
dzie się wy róż niać od usług już ofe ro wa nych na
ryn ku, ja kie na kła dy in we sty cyj ne są nie zbęd ne
do po nie sie nia, aby mo gła być wdro żo na).
Wła ści we przy go to wa nie fir my do re a li za cji in -
we sty cji po zwo li na szyb szy start w wy ści gu po
pie nią dze pły ną ce z Unii Eu ro pej skiej. Do ta cje
bę dą roz dzie la ne w for mie kon kur su – ze zło -
żo nych wnio sków w od po wie dzi na ogło szo ny
kon kurs wy bie ra ne bę dą te pro jek ty, które
speł nią naj wię cej kry te riów. Naji stot niej sze
z nich to po ziom wdra ża nej in no wa cji i wzrost
za tru dnie nia w wy ni ku re a li za cji in we sty cji.

Gdzie szu kać in for ma cji?

Naj rze tel niej sze i naj bar dziej ak tu al ne in -
for ma cje do stęp ne są na stro nach inter -
netowych in sty tu cji roz dzie la ją cych do ta cje.
Naj po pu lar niej szym źródłem in for ma cji jest
stro na Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go:
www.mrr.gov.pl, gdzie do stęp ne są in for ma cje
do ty czą ce ak tu al nych po stę pów we wdra ża niu
pro gra mów. Wy o dręb nio ną stro ną in ter ne to -
wą w tym za kre sie jest do dat ko wo stro na:
www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl, gdzie po za
in for ma cja mi o pro gra mach i wstęp ny mi we r -
sja mi do ku men tów pro gra mo wych do stęp ne
są od no śni ki do stron in ter ne to wych poświę -
co nych po szcze gól nym pro gra mom. Każ de
z wo je wództw ma ponadto stro nę in ter ne to -
wą po świę co ną wy łącz nie da ne mu Re gio nal -
ne mu Pro gra mo wi Ope ra cyj ne mu. Pro gra my
te wdra ża ne są przez Urzę dy Mar szał kow skie
lub wy o dręb nio ne w tym ce lu in sty tu cje. 
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