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Sza now ni Pań stwo, 

z uwagi na zbliżający się sezon urlopowy, coraz większa liczba osób decyduje się na
różnego rodzaju zabiegi przygotowujące ciało do lata. Obecny okres jest więc czasem
bardzo pracowitym. Mam nadzieję, że dwumiesięcznik „Aesthetica” i tym razem będzie
stanowił dla Państwa solidną porcję wiedzy.

Tematyka czasopisma koncentruje się wokół dermatologii, kosmetologii i medycyny
estetycznej, a więc i problemów natury zdrowotnej, psychologicznej i związanej 
z wyglądem zewnętrznym. Nie może więc zabraknąć artykułów na temat popularnych
dermatoz. W tym numerze zachęcam do zapoznania się z artykułem Łuszczyca
paznokci: leczenie miejscowe, możliwości i ograniczenia. Autorki – lek. med. Monika
Serafin oraz dr n. med. Ewa Chlebus – syntetycznie, ale zarazem wnikliwie 
i wyczerpująco, opisują kliniczne aspekty tego częstego schorzenia.

Na łamach dwumiesięcznika „Aesthetica” ciekawy i dotyczący coraz większej liczby
społeczeństwa temat proponuje też zespół w składzie: lek. med. Iwona Radziejewska-
-Choma, lek. med. Olga Cytrynowicz, lek. med. Anna Smorag oraz lek. med. Martyna
Szaniawska. Mowa o artykule Bezpieczeństwo usuwania tatuaży, który opisuje przegląd
nowoczesnych technik, ze szczególnym uwzględnieniem metod laserowych 
i chemicznych. Już ponad 100 milionów Europejczyków i Amerykanów ma przynajmniej
jeden tatuaż, dlatego poruszana kwestia coraz częściej staje się przedmiotem dyskusji
naukowej.

Jak zawsze, nasze czasopismo wychodzi również naprzeciw nowym technologiom,
prezentując szereg ciekawych artykułów na temat nowoczesnych procedur i urządzeń.
Jednym z nich jest tekst lek. med. Daniela Leszczyńskiego dotyczący bezpieczeństwa 
i skuteczności laserów ablacyjnych w terapii kłykcin kończystych i grudek perlistych.
Nowoczesne techniki laserowe, w tym lasery ablacyjne, są coraz chętniej stosowane
przez specjalistów w terapii różnego rodzaju dermatoz. Jest to związane przede
wszystkim z wysoką skutecznością zabiegu, krótkim czasem rekonwalescencji 
i stosunkowo niskim ryzykiem powikłań. 

Inną technologią, tym razem niezmiennie od lat popularną, w swoim tekście
Zastosowanie fal radiowych w medycynie estetycznej, dermatologii i kosmetologii zajęła
się dr n.med. Katarzyny Adamczyk. Autorka, na podstawie szerokiego przeglądu
literatury oraz własnych doświadczeń zawodowych, opisuje praktyczne aspekty tego
zabiegu.

Mam nadzieję, że rozwiązania, jakie znajdą Państwo na łamach bieżącego wydania
„Aesthetiki”, zachęcą do poszukiwań i rozsądnych wyborów łączących estetykę 
i bezpieczeństwo Państwa oraz Pacjentów.

Sławomir Wilczyński
redaktor naczelny
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chirurgia estetyczna

Co za dużo, to niezdrowo

Czy to mo że wy bu ja łe ocze ki wa nia ko -
biet wo bec wła sne go cia ła, czy też na tu ra
jest tak nie do sko na ła i po wo du je, że efek ty
jej dzia ła nia tak da le ko odbie ga ją od ocze ki -
wań zu peł nie nor mal nych ko biet? Do kład ne
spoj rze nie na to za ga dnie nie skła nia do przy -
pu szczeń, że bliż szy praw dy jest za rzut wo -
bec Mat ki Na tu ry. Pier si ja ko struk tu ra ana to -
micz na nie słu żą je dy nie do wy kar mie nia po -
tom stwa, ale peł nią tak że ro le se ksu al no-
psy cho-spo łecz ne, więc moż na zro zu mieć
ko bie ty, które ocze ku ją od nich pro por cji,
pięk na i funk cjo nal no ści. 

Szcze gól ne miej sce w sze ro kiej ga mie
de fek tów pier si zaj mu je ich znacz ny prze -
rost, pierw szy raz opi sa ny w 1648 ro ku[1].
Wie lo krot nie w pi śmien nic twie podaje się
po ję cie ma kro ma stii (z grec kie go ma cro) –

roz rost pier si po wy żej 1,5 kg do 2,5 kg oraz
po ję cie gi gan to ma stii (z grec kie go – gi gan ti -
cos) które obej mu je pier si prze kra cza ją ce
wa gę 2,5 kg[2,3]. Ja ko przy czy nę nadmier ne go
roz ro stu pier si po da je się naj czę ściej
podwyż szo ny po ziom lub też zwięk szo ną
wraż li wość tka nek pier si na estro ge ny, pro -
ge ste ron, pro lak ty nę oraz licz ne czyn ni ki
wzro stu[4-6]. Nadmier ny roz miar pier si mo że
być przy czy ną wie lu do le gli wo ści, ta kich jak
bóle bar ków, krę go słu pa, trud no ści w peł nej
spraw no ści fi zycz nej, du szno ści noc ne i bóle
gło wy. Rów nie uciąż li we są pro ble my na tu ry
psy cho lo gicz no-spo łecz nej. Oso by po sia da -
ją ce du ży biust są czę sto przedmio tem zło śli -
wych uwag, dys kry mi na cji, ma ją pro ble my
z do bra niem od po wie dniej bie li zny i ubio -
rów. Bar dzo czę sto wy stę pu ją rów nież za -

Zabiegi ko rek cyj ne ko bie cych pier si są naj czę ściej wy ko ny wa ny mi pro -
ce du ra mi w chi rur gii este tycz nej. We dług sta ty styk Ame ry kań skie go
To wa rzy stwa Chi rur gów Pla stycz nych (Ame ri can So cie ty of Pla stic
Sur ge ons) w ro ku 2015 wy ko na no w Sta nach Zjed no czo nych 279143
ope ra cji po więk sze nia pier si i aż 140264 ope ra cji po d nie sie nia i re duk -
cji pier si (po d nie sie nia – 99614, re duk cji – 40650). Gdy by do te go do -
dać po zo sta łe ope ra cje ko rek cyj ne tej oko li cy, oka że się, że rocz nie bli -
sko pół mi lio na Ame ry ka nek pod da je się ope ra cjom pier si z przy czyn
este tycz nych. Gdzie tkwi przy czy na ta kie go sta nu rze czy? 

dr n. med. Jerzy Kolasiński, specjalista chirurgii plastycznej
Klinika Kolasiński, Swarzędz-Nowa Wieś



bu rze nia w sfe rze se ksu al nej. Ro zu mie jąc
ska lę pro ble mu, chi rur gia pla stycz na pro po -
nu je w ta kiej sy tu a cji za bieg zmniej sze nia
pier si. Ma jąc na wzglę dzie szcze gól ny cha -
rak ter oko li cy ope ro wa nej, na le ży ta ką ko -
rek cję wy ko rzy stać do te go, by po za sa mym
zmniej sze niem nadać pier siom este tycz ny
kształt. 

Kwa li fi ka cja do za bie gów zmniej sze nia
pier si po win na być bar dzo szcze góło wa.
Na le ży wziąć pod uwa gę nie tyl ko roz miar
i kształt pier si, ale tak że wszy st kie do le gli wo -
ści, które z prze ro stem pier si są zwią za ne.
Ogro mnie waż na jest oce na ogól ne go sta nu
zdro wia pa cjent ki. Cze ka ją bo wiem 4-5-go -
dzin na ope ra cja w znie czu le niu ogól nym
oraz kil ku dnio we ogra ni cze nie spraw no ści
ru cho wej. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwrócić
na stan ukła du ser co wo-na czy nio we go.
Prze by ty za wał ser ca oraz nad ci śnie nie tęt ni -
cze mo gą być prze ciw ska za nia mi do ope ra -
cji. Co wię cej, nadwa ga znacz ne go stop nia
czę sto wy mu sza na pa cjen cie zmniej sze nie
wa gi przed ope ra cją. Za bu rze nia en do kry -
no lo gicz ne, szcze gól nie funk cji tar czy cy, wy -
ma ga ją kon sul ta cji en do kry no lo ga, który mo -
że za le cić in ne daw ki le ków w okre sie oko -
ło o pe ra cyj nym. Pa cjent ki ope ro wa ne z po -
wo du gi gan to ma stii są na ra żo ne na wy stą -
pie nie po wi kłań za krze po wo-za to ro wych.
Na le ży o tym pa mię tać i w okre sie oko ło o -
pe ra cyj nym wdro żyć po stę po wa nie pro fi lak -

tycz ne. Obe cność du żych ży la ków wy ma ga
ich usu nię cia przed ope ra cją re duk cji pier si.

Oce nia jąc gru czoł pier sio wy wska za ne
jest wy ko na nie ba da nia mam mo gra ficz ne go.
Na le ży jed no cze śnie po in for mo wać pa cjent -
kę, że ope ra cja spo wo du je trwa łe zmia ny
w ana to mii pier si, więc po now ne ba da nie
mam mo gra ficz ne po win no być wy ko na ne
rok po ope ra cji. Wy nik te go dru gie go ba da -

6

Ryc. 2. Operacja redukcji i podniesienia piersi sposobem wertykalnym zapewnia mniej widoczne
blizny oraz lepszą projekcję do przodu skorygowanych piersi.

Ryc. 1. Pozioma blizna w okolicy fałdu
podpiersiowego po zabiegu redukcji piersi
techniką odwróconej litery „T”.
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nia bę dzie sta no wił w przy szło ści punkt od -
nie sie nia dla ra dio lo ga wy ko nu ją ce go ko lej ne
ba da nia na wet po wie lu la tach. 

Ostat nim waż nym ele men tem w kwa li fi -
ka cji pa cjen tek do za bie gów re duk cji pier si
jest oce na ich sta nu psy chicz ne go, mo ty wa -
cji, świa do mo ści ist nie ją cych za gro żeń i po -
zio mu ocze ki wań. Pierś po za bie gu re duk cyj -
nym nig dy nie bę dzie bo wiem tak pięk na jak
pierś zdro wa i kształt na. Ope ra cja po zo sta wi
za wsze trwa łe bli zny, cze go pa cjent ka mu si
mieć świa do mość. Obo wiąz kiem chi rur ga
jest tak że po in for mo wać pa cjent kę o moż li -
wych, ty po wych po wi kła niach zwią za nych
z ope ra cją. Do pie ro na pod sta wie ta kiej wie -
dzy pa cjent ka mo że pod jąć de cy zję o ope ra -
cji, która po win na być w 100% świa do ma.

Ska la do le gli wo ści zwią za nych z ma kro-
lub gi gan to ma stią jest jed nak naj czę ściej tak
uciąż li wa, że pa cjent ki de cy du ją się na ko rek -
cję ope ra cyj ną. 

Ist nie je wie le tech nik re duk cji pier si. Ich
sto so wa nie za le ży od ska li ich roz ro stu oraz
od pre fe ren cji chi rur ga. Naj czę ściej jed nak
ich podział jest uza leż nio ny od dwóch ele -
men tów: kie run ku ukrwie nia kom ple ksu
bro daw ka-otocz ka sut ko wa oraz lo ka li za cji
cięć skór nych i zwią za nych z tym bli zna mi na
pier siach. Dla pa cjent ki naj waż niej sze jest to
dru gie kry te rium, po nie waż to bli zny są
głów ną ska zą, która przy po mi na o prze by tej
ope ra cji. Więk szość chi rur gów pla sty ków
pre fe ru je cię cia po zo sta wia ją ce bli zny
w kształ cie od wróco nej li te ry „T” oraz bli -
znę do o ko ła otocz ki (Wi se-Pat tern Bre ast
Re duc tion) (ryc. 1.). Naj mniej este tycz ną
oka zu je się bli zna prze bie ga ją ca po zio mo
w oko li cy fał du pod pier sio we go. Wie lo krot -
nie ule ga ona po sze rze niu, a na wet zmia -
nom roz ro sto wym w oko li cach przy mo st -
ko wych. Po nad to, na wet gdy jej lo ka li za cja
jest do brze za pla no wa na, to wsku tek zmian
za cho dzą cych w ope ro wa nej pier si do cho -
dzi czę sto do prze mie szcze nia się bli zny ku
górze, na dol ny bie gun pier si.

Co raz więk szą po pu lar ność zy sku je
w ostat nich cza sach we rty kal ny spo sób re -
duk cji i po d nie sie nia pier si (Ver ti cal Bre ast
Re duc tion) (ryc 2.). Me to da spo pu la ry zo wa -
na przez Ma de le i ne Le jo ur[7,8,9,10] po zwa la na
po zo sta wie nie blizn je dy nie do o ko ła otocz -
ki sut ko wej i pio no wej. Po nad to pio no we
zszy cie bocz nych seg men tów gru czo łu
pier sio we go za pew nia mu znacz nie lep szą
pro jek cję ku przo do wi niż w przy pad ku
tech ni ki od wróco ne go „T”.

Nie zmier nie istot ne jest od po wie dnie
przy go to wa nie i zszy cie brze gów ran. Za sto -
so wa nie de li kat nej tech ni ki opar tej na
szwach śród skór nych o wy dłu żo nym okre sie
wchła nia nia po zwa la unik nąć sze ro kich i nie -
e ste tycz nych blizn. Wdro że nie kom ple kso -
we go pro gra mu opie ki nad ra ną, a na stęp nie
bli zną po o pe ra cyj ną, opar te go na sto so wa -
niu tech ni ki LLLT (low le vel la ser the ra py), sa -
mo przy lep nych opa trun ków si li ko no wych
i la se ra frak cyj ne go CO2 po zwa la uzy skać
do bre re zul ta ty (ryc. 3).

Wie lo krot nie po ro ku od ope ra cji bli zny
są bar dzo dys kret ne i nie sta no wią dla pa -
cjent ki pro ble mu este tycz ne go (ryc. 4).

W ostat nich la tach znacz nie wzro sła po -
pu lar ność sto so wa nia za bie gów prze szcze pu
wła sne go tłu szczu. Te go ty pu pro ce du ra po -
zwa la na nada nie „ostat nie go szli fu” za bie -
gom re duk cji i po d nie sie nia pier si. Co waż -
ne, mo że być wie lo krot nie po wta rza na, tak

Ryc. 3. Zastosowanie techniki LLLT znacznie
poprawia jakość blizn po operacjach redukcji
piersi.
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by osta tecz ny efekt ope ra cji nie tyl ko uwal -
niał pa cjent kę od ob ja wów du że go biu stu,
ale tak że cie szył ją no wym, atrak cyj nym wy -
glą dem. Dziś re duk cja pier si po win na speł -
niać za rów no zdro wot ne ocze ki wa nia pa -
cjent ki, jak rów nież jej po trze by este tycz ne.
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Ryc. 4. Dyskretne blizny po zabiegu redukcji 
i podniesienia piersi.
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Opa da nie po wiek to dość po wszech ny
pro blem, który do ty ka męż czyzn i ko bie ty.
Opa da ją ca po wie ka czę sto ogra ni cza po le
wi dze nia. Jest to więc kło pot za rów no
este tycz ny, jak i me dycz ny. Opa da ją ce po -
wie ki zde cy do wa nie ob ni ża ją kom fort ży -
cia. 

Do tych czas me dy cy na ra dzi ła so bie
przez wie le lat z pro ble mem opa da nia po -
wiek w tra dy cyj ny spo sób, czy li po przez
chi rur gicz ną ble fa ro pla sty kę. 

Hi sto ria 

Ble fa ro pla sty ka, czy li chi rur gicz ny li fting
po wiek, to me to da zna na od wie lu lat, bę -
dą ca po łą cze niem oku li sty ki i chi rur gii pla -
stycz nej. Jest ona wy ko rzy sty wa na w chi -
rur gii este tycz nej od cza sów an tycz nej Gre -
cji i Rzy mu. Pierw szy opis ble fa ro pla sty ki

za mie ścił Au lus Cor ne lius Cel sus w swym
dzie le De Me di ci na[1].

Ble fa ro pla sty ka chi rur gicz na (me to da kla -
sycz na) to za bieg po le ga ją cy na wy cię ciu
nadmia ru skóry i jej zszy ciu z wy ko rzy sta niem
tech nik chi rur gii pla stycz nej. Mo że po wo do -
wać wie le po wi kłań, ta kich jak: krwia ki po o pe -
ra cyj ne, nie pra wi dło we go je nie, bli zny, asy me -
tria po wiek, zwięk szo ne opa da nie po wiek,
podwój ne wi dze nie czy uszko dze nie gał ki
ocznej (skraj nie nie bez piecz ne)[2-5].

Chi rur gia jest me to dą in wa zyj ną, okres
re kon wa le scen cji jest dłuż szy i czę sto in ge -
ren cja chi rur gicz na jest wi docz na na wet
przez 4 ty go dnie od za bie gu. 

Al ter na ty wa dla chi rur gii pla stycz nej

Po stęp to wy ko rzy sta nie no wo cze snych
tech nik, które od su wa ją me to dy kla sycz ne

medycyna estetyczna

Wraz z upływem czasu skóra traci swoją jędrność i sprężystość,
stając się bardziej podatną na opadanie. Najwcześniej uwidacznia się
to w miejscach, gdzie skóra i tkanka podskórna są najcieńsze m.in. na
powiekach. 

Jett Plasma – rewolucja 
w medycynie estetycznej. 
Lifting powiek bez skalpela? 

dr n.med. Marcin Gierek 
Centrum Medycyny Estetycznej REMEDEST w Ustroniu
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w chi rur gii este tycz nej na dru gi plan (np. ni ci
li ftin gu ją ce, in duk to ry tkan ko we, urzą dze nia
high-tech). 

Od nie daw na na świe cie jest dostępna 
al ter na ty wa dla chi rur gicz nej ble fa ro pla sty ki.
Jett Pla sma Me di cal to urzą dze nie, które wy -
ko rzy stu je dzia ła nie prą du sta łe go. Gło wi cą
elek tro a ku te ra pra cu je się w od le gło ści ok. 2
mm od po wierzch ni po wiek. To iskry po -
wsta ją ce mię dzy wierz choł kiem gło wi cy
a skórą po wo du ją wy two rze nie pla zmy (stru -
mie nia elek tro nów i jo nów), którą po rów nać
moż na do me cha ni zmu dzia ła nia pio ru nów
(stąd za bieg czę sto na zy wa ny „pio ru nu ją -
cym”). Na zwa zja wi ska to elek tro ful gu ra cja
prą dem sta łym (łac. ful gur – pio run). Za je go
po mo cą bez do ty ko wo od pa ro wu je się na -
skórek two rzą cy zmar szcz ki i na wi sy skór ne.
Za le tą jest rów nież szyb kość li ftin gu po wiek.
Za bieg trwa ok. 15-25 mi nut.

Prze bieg za bie gu 

Ble fa ro pla sty ka za po mo cą Jett Pla smy
jest pra wie bez bo le sna przy za sto so wa niu

środ ków prze ciw bólo wych (znie czu le nie
miej sco we w po sta ci kre mu lub wy ko rzy -
sta nie znie czu le nia na się ko we go roz two -
rem 1% li gno ka i ny). Za bieg jest bez piecz ny
i nie nie sie za so bą ry zy ka po wi kłań.

Trze ba jed nak za zna czyć, że efek ty in -
ge ren cji są wi docz ne przez oko ło 10-14 dni
(pro ces go je nia) od za bie gu. Pa cjent mu si
być uświa do mio ny, że nie jest to za bieg,
które go nie bę dzie wi dać przez naj bliż sze
kil ka dni. Świa do mość pa cjen ta do ty czą ca
pro ce su go je nia oraz po stę po wa nia po za -
bie go we go jest nie zwy kle waż na dla peł ne -
go suk ce su te ra pii. 

Czę stość za bie gów Jett Pla sma

Za zwy czaj wy star czy je den za bieg, aby
skóra po wiek wy gła dzi ła się i unio sła – efekt
jest po rów ny wal ny do in ter wen cji chi rur -
gicz nej, bez ry zy ka zwią za ne go z ope ra cją,
szwa mi, bli zna mi i ewen tu al ny mi in ny mi
po wi kła nia mi chi rur gicz ny mi. W przy pad ku
du żej wiot ko ści za le ca się po wtórze nie pro -
ce du ry po 4 ty go dniach.

Ryc. 1. Efekt nieoperacyjnej blefaroplastyki powiek przy użyciu Jett Plasma po 4 tygodniach od
zabiegu. Pacjentka całkowicie wygojona (fotografia: dr n. med. Marcin Gierek/REMEDEST
Centrum Medycyny Estetycznej).

PRZED zabiegiem PO zabiegu
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In ne za sto so wa nia 

Urzą dze nie Jett Pla sma Me di cal jest uni -
wer sal ne dzię ki apli ka to ro wi chi rur gicz ne -
mu li ftin gu ją ce mu. In ne je go za sto so wa nia
to wy gła dze nie zmar szczek wo kół oczu
(ku rze łap ki) i ust (zmar szcz ki pa la cza). Sto -
su je się je tak że do li ftin gu ca łej twa rzy, wy -
ko rzy stu jąc in ną gło wi cę li ftin gu ją cą.  Efek ty
po pra wy wy glą du skóry i li fting ry sów twa -
rzy są wi docz ne od ra zu po za bie gu, bez
re kon wa le scen cji.

Pi śmien nic two:

1. Ce ci lia Tran, Pre o pe ra ti ve Con si de ra tions in Ble pha -
ro pla sty, Ba y lor Col le ge of Me di ci ne, 2006.

2. Oe ste re i cher J. , Mech ta S. - Com pli ca tions of Ble -
pha ro pla sty: Pre ven tion and Ma na ge ment. Plast
Surg Int. 2012; 2012: 252368.

3. Mc Cord CD, Jr., Sho re JW. Avo i dan ce of com pli -
ca tions in lo wer lid ble pha ro pla sty. Oph thal mo lo gy.
1983;90(9):1039–1046. 

4. Le il li GJ, Lie man RD. Ble pha ro pla sty com pli ca tions.
Pla stic and Re con struc ti ve Sur ge ry. 2010;125, ar -
tic le 10173. 

5. Ten zel RR. Com pli ca tions of ble pha ro pla sty. Orbi -
tal he ma to ma, ec tro pion, and sc le ral show. Cli nics
in Pla stic Sur ge ry. 1981;8(4): 797–802. 

Ryc. 2. Pacjentka przed zabiegiem Jett Plasma
(fotografia: dr n. med. Marcin Gierek
/REMEDEST – Centrum Medycyny Estetycznej).

Ryc. 3. Pacjentka po 14 dniach od zabiegu –
widoczny efekt uniesienia skóry powiek, oko
bardziej otwarte, widoczne jeszcze utrzymujące
się zaczerwienienie skóry (fotografia: dr n. med.
Marcin Gierek /REMEDEST – Centrum
Medycyny Estetycznej).
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Łu szczy ca jest cho ro bą za pal ną wy stę pu ją cą z czę sto tli wo ścią od 1%
do 3% w za leż no ści od po pu la cji. Naj czę ściej po ja wia się u ra sy kau ka -
skiej, a jest prak tycz nie nie zna na u rdzen nych mie szkań ców Ame ry ki
Pół noc nej (In dian).
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w Warszawie
Kierownik Kliniki: dr n. med. Ewa Chlebus

Łuszczyca paznokci: leczenie
miejscowe, możliwości 
i ograniczenia

Łu szczy ca zwy kła (plac ko wa ta) jest naj -
czę st szą for mą te go scho rze nia i po ja wia się
u 85-90% cho rych[1]. Wśród tych pa cjen tów
po nad 50% osób pre zen tu je obe cność
zmian na pa znok ciach w trak cie ba da nia, na -
to miast 80-90% osób mia ło je w ja kimś mo -
men cie ży cia[2]. Wśród pa cjen tów z łu szczy -
cą sta wo wą za ję cie pa znok ci ob ser wu je się
u po nad 80%[3]. Izo lo wa ne zmia ny łu szczy -
co we na pa znok ciach, bez ma ni fe sta cji na
skórze lub w obrę bie sta wów, wy stę pu ją na -
to miast w 5-10% przy pad ków[2].

Łu szczy ca pa znok ci mo że przy bie rać róż -
ne for my w za leż no ści od lo ka li za cji zmian
w apa ra cie pa znok cio wym. Wszy st kie ce chy
łu szczy cy pa znok ci nie są dla niej spe cy ficz ne,
więc wy stę pu ją tak że przy in nych cho ro bach.
Z te go po wo du je dy ną me to dą po twier dza -

ją cą roz po zna cie jest ba da nie hi sto lo gicz ne
(hi per ke ra to za z pa ra ke ra to zą w 91% przy -
pad ków). Ze wzglę du na zbli żo ny obraz ony -
cho mi ko zy, na le ży bar wić wy cin ki tak że me -
to dą Pe rio dic acid-Schiff (PAS)[4]. 

Ist nie ją rów nież kry te ria roz po zna nia
der mo sko po we go, które da ją szan sę nie in -
wa zyj nej dia gno sty ki. Pod sta wo we ce chy
obra zu der ma to sko po we go to: 
• punk to we za głę bie nia (pit ting) – wi docz -

ne ja ko róż ne w kształ cie i wiel ko ści wklę -
śnię cia z bia ła wym ha lo na ob wo dzie,

• ło so sio we pla my (sal mon pat ches) –
róż ne w kształ cie i wiel ko ści pla my
w ko lo rze od czer wo ne go do po ma -
rań czo we go,

• ony cho li za – ob sza ry jed no li cie bia łe lub
z wi docz ny mi podłuż ny mi prąż ko wa nia -

14
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mi, zwy kle oto czo ne czer wo no-po ma -
rań czo wym prze bar wie niem,

• krwo tocz ne li nij ne wy bro czy ny – wzdłuż -
nie ukła da ją ce się w brą zo we, pur pu ro -
we lub czar ne li ne ar ne śla dy,

• na czy nia – po sze rzo ne i krę te – wi docz -
ne w dy stal nej czę ści ło ży ska, ze zwięk -
szo ną ilo ścią ka pi la rów i nie rów no mier ną
ich dys try bu cją[5]. 

W wie lu przy pad kach roz po zna nie mo że
być po sta wio ne na pod sta wie obra zu kli nicz -
ne go zmian. 

Je śli za bu rze nia po wsta ją w trak cie for -
mo wa nia się płyt ki w ma cie rzy pa znok cia,
mo gą mieć po stać:
• punk ci ko wa tych wgłę bień (pa znok cie na -

par st ko wa te), 
• leu ko ny chii (bia łe pla my), 
• kru cho ści płyt ki,
• czer wo nych kro pek w obrę bie obłącz ka, 
• bruzd po przecz nych (li nie Be au).

Łu szczy ca umiej sco wio na w ło ży sku pa -
znok cia mo że ma ni fe sto wać się ja ko: 
• prze bar wie nie ty pu „kro pli ole ju”, 
• krwo tocz ne li nij ne wy bro czy ny pod pa -

znok cio we przy po mi na ją ce drza zgi
(splin ter he mor rha ges) i zaj mu ją ce 1/3
dy stal ną płyt ki, 

• hi per ke ra to zę pod pa znok cio wą, 
• od dzie la nie się płyt ki od ło ży ska (ony cho -

li zę). 

Łu szczy ca mo że tak że zaj mo wać tkan ki
oko ło pa znok cio we, po wo du jąc stan za pal ny
– za nok ci cę (pa ro ny chię)[6]. Obe cność zmian
łu szczy co wych na pa znok ciach, ze wzglę du
na ich du żą wi docz ność, w zna czą cy spo sób
wpły wa na psy cho lo gicz ny i spo łecz ny aspekt
funk cjo no wa nia pa cjen tów. Do dat ko wo,
oprócz pro ble mów zwią za nych ze znie -
kształ ce niem płyt ki, mo gą oni zgła szać ból
dy stal nych frag men tów pal ców (szcze gól nie
przy współ i st nie niu łu szczy cy sta wo wej),

trud no ści w chwy ta niu drob nych przedmio -
tów, ubie ra niu się (wią za niu bu tów, za pi na -
niu gu zi ków) oraz za bu rze nia do ty ku[7,8]. Nie -
ste ty do tych czas opu bli ko wa ne ba da nia na
te mat te ra pii łu szczy cy pa znok ci nie wno szą
wy star cza ją cych da nych dla opra co wa nia
jed ne go al go ryt mu po stę po wa nia w tej lo ka -
li za cji łu szczy cy[10]. Nie ozna cza to, że do -
stęp ne me to dy le cze nia są nie sku tecz ne, ale
że bra ku je do sta tecz nie wia ry god nych da -
nych sta ty stycz nych. W każ dym przy pad ku
le cze nie łu szczy cy pa znok ci jest pro ce sem
dłu go trwa łym o nie pew nym re zul ta cie. Wie -
le ku ra cji ma szan se dać za do wa la ją ce re zul -
ta ty do pie ro po ro ku sto so wa nia. Ze wzglę -
du na po wol ny wzrost płyt ki, pierw sze ce chy
po pra wy mo gą być wi docz ne po 3-9 mie sią -
cach od roz po czę cia te ra pii. Oce na ja kiej kol -
wiek po pra wy kli nicz nej po win na być prze -
pro wa dza na po co naj mniej 4-6 mie sią cach.
Bar dzo istot ne jest tak że wcze śniej sze wy klu -
cze nie lub wy le cze nie współ i st nie ją cych in -
fek cji grzy bi czych pa znok ci. U pa cjen tów z łu -
szczy cą pa znok ci rów nie czę sto lub czę ściej
niż w ca łej po pu la cji wy stę pu ją bo wiem ony -
cho mi ko zy wy wo ła ne przez der ma to fi ty. Po -
ja wia ją się rów nież pleśń oraz droż dża ki[4,11,12].

Trud no ści w te ra pii wy ni ka ją tak że z ni -
skiej lub zni ko mej do stęp no ści miejsc za ję -
tych łu szczy cą (ma cierz pa znok cia pod wa -
łem pa znok cio wym, ło ży sko pod płyt ką pa -
znok cio wą) dla ze wnę trz nie apli ko wa nych
le ków, która jest spo wo do wa na ich bu do wą
ana to micz ną. Po wol ny wzrost płyt ki, ko -
niecz ność prze wle kłej te ra pii i dłu gie ocze ki -
wa nie na re zul ta ty po wo du ją też tru dniej szą
współ pra cę z pa cjen tem, nie re gu lar ne sto so -
wa nie się do za le ceń oraz czę ste za nie cha nie
le cze nia. Waż na jest więc edu ka cja pa cjen ta
wy ja śnia ją ca me cha ni zmy le cze nia i po trze bę
wie lo mie sięcz nej ku ra cji dla uzy ska nia wi -
docz nych re zul ta tów oraz wska zów ki do ty -
czą ce co dzien nej ochro ny i pie lę gna cji. Istot -
ne jest pod kre śle nie, że łu szczy cę pa znok ci
mo gą wy wo ły wać i na si lać drob ne, po wta -



rzal ne ura zy płyt ki, jak ob gry za nie pa znok ci,
ma ni cu re, czy szcze nie pa znok ci ostry mi na -
rzę dzia mi, chwy ta nie drob nych przedmio -
tów. Pa cjent po wi nien więc uni kać tych za -
cho wań, a tak że ob ci nać pa znok cie na krót -
ko, aby za po bie gać ura zom i podwa ża niu
płyt ki[13]. Za le ca ne jest rów nież wy ko ny wa -
nie wszel kich prac do mo wych w ba weł nia -
nych rę ka wicz kach za kła da nych pod rę ka -
wicz ki wi ny lo we. 

Opcje te ra peu tycz ne obej mu ją: miej sco -
we sto so wa nie le ków ze wnę trz nych, do o -
gni sko we in iek cje kor ty ko ste ro i dów, le ki sy -
ste mo we i te ra pie nie far ma ko lo gicz ne. Wy -
bór le cze nia za le ży od obra zu kli nicz ne go,
a tak że czyn ni ków wy ni ka ją cych ze sta nu
ogól ne go pa cjen ta oraz to wa rzy szą cej po sta -
ci łu szczy cy. Więk szość pa cjen tów cho ru je
na ła go dnie na si lo ne for my łu szczy cy pa -
znok ci bez cech łu szczy cy sta wo wej czy na -
si lo nej łu szczy cy zwy kłej. W ta kich przy pad -
kach naj ko rzy st niej sza wy da je się być te ra pia
miej sco wa le ka mi ze wnę trz ny mi. Te ra pię
sy ste mo wą na le ży roz wa żyć przy znacz nym
na si le niu łu szczy cy pa znok ci, du żym ne ga -
tyw nym wpły wie zmian na ja kość ży cia pa -
cjen ta oraz śre dnim lub znacz nym na si le niu
to wa rzy szą cych skór nych wy kwi tów łu szczy -
co wych. Le cze nie ogól ne jest sto so wa ne
z wy bo ru w przy pad ku wy stę po wa nia łu -
szczy cy sta wo wej. Na le ży tak że wziąć pod
uwa gę czyn ni ki za leż ne od pa cjen ta, jak je go
wiek, sto pień ob cią że nia cho ro bą pod sta wo -
wą, to wa rzy szą ce scho rze nia, chęć współ -
pra cy oraz pod ję cia ry zy ka zwią za ne go ze
skut ka mi ubocz ny mi le cze nia[14].

Le cze nie miej sco we 

Zdol ność prze ni ka nia sub stan cji czyn nej
do miej sca sta nu za pal ne go w ma cie rzy lub
ło ży sku pa znok cia jest klu czo wa dla osią gnię -
cia stę że nia, które umoż li wi dzia ła nie lecz ni -
cze. Ze wzglę du na bu do wę ana to micz ną
i wła ści wo ści fi zycz ne płyt ki jest to trud ne lub

nie mal nie moż li we, dla te go na le ży odróż nić
ce chy łu szczy cy ma cie rzy od łu szczy cy ło ży -
ska. Gdy stwier dza się ce chy łu szczy cy ma -
cie rzy, le ki po win ny być apli ko wa ne na pro -
ksy mal ny wał pa znok cia tuż po nad ma cie rzą.
Je śli obe cne są zmia ny cha rak te ry stycz ne dla
łu szczy cy ło ży ska, sto so wa ne le ki mu szą
mieć zdol ność prze ni ka nia przez płyt kę.
Przed le cze niem i w je go trak cie po win na
być ona skra ca na jak naj moc niej. Umoż li wia
to wni ka nie le ku tak że od wa łu dy stal ne go.

Kor ty ko ste ro i dy miej sco we

Kor ty ko ste ro i dy ze wnę trz ne są sto so wa -
ne od dzie się cio le ci do le cze nia łu szczy cy
zwy kłej, a tak że łu szczy cy pa znok ci. Wy ko -
rzy sty wa ne są ste ro i dy o du żej i bar dzo du -
żej si le dzia ła nia. Są one efek tyw niej sze w łu -
szczy cy ma cie rzy pa znok cia niż ło ży ska. Pre -
pa ra ty kor ty ko ste ro i do we w po sta ci ma ści,
kre mów, lo tio nów i la kie ru (nie do stęp ne go
je szcze na ryn ku) po win ny być sto so wa ne 
1-2 ra zy dzien nie. Ich prze wle kłe uży wa nie
mo że wy wo łać te lan giek ta zję i atro fię
w obrę bie ota cza ją cej pa zno kieć skóry, opi -
sa no tak że za nik pa licz ka dy stal ne go[15,16]. Aby
zmi ni ma li zo wać dzia ła nia nie po żą da ne, moż -
na sto so wać kor ty ko ste ro i dy w te ra pii pul so -
wej przez 4 ko lej ne dni w ty go dniu z na stę -
pu ją cą po tem 3-dnio wą prze rwą. Po pra wa
kli nicz na mo że być wi docz na po 4-6 mie sią -
cach le cze nia, a dal szy po stęp po ok. 1 ro ku
te ra pii[14]. W ba da niach z za sto so wa niem di -
pro pio nia nu be ta me ta zo nu (maść 64 mg/g)
dwa ra zy dzien nie[17] i pro pio nia nu klo be ta -
zo lu (0,05% krem) raz dzien nie pod oklu -
zje[18] uzy ska no po zy tyw ne efek ty w za kre sie
ro go wa ce nia pod pa znok cio we go, plam ło -
so sio wych, na par st ko wa tych wgłę bień i ony -
cho li zy po 12-20 ty go dniach ku ra cji. W ba -
da niach kli nicz nych czę sto też oce nia no 8%
la kier z 17-pro pio nia nem klo be ta zo lu. Od -
no to wa no u 52-90% pa cjen tów po pra wę
za leż ną bez po śre dnio od dłu go ści te ra pii.
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Lep sze re zul ta ty opi sy wa no w przy pad ku
ony cho li zy i na par st ko wa tych wgłę bień (ce -
chy za ję cia ma cie rzy). Naj mniej sze efek ty wi -
docz ne by ły przy li nij nych wy na czy nie niach
(splin ter he mor rha ges)[19,20].

Ze wzglę du na sku tecz ność kor ty ko ste -
ro i dów szcze gól nie w łu szczy cy ma cie rzy
pa znok ci, roz po czę to próby ko ja rze nia ich
z le ka mi o spodzie wa nej więk szej efek tyw -
no ści w obrę bie zmian łu szczy co wych ło ży -
ska pa znok cia. W szcze gól no ści po łą cze nie
ste ro i du (pro pio nia nu klo be ta zo lu i di pro pio -
nia nu be ta me ta zo nu) z ana lo giem wi ta mi ny
D3 (kal cy po trio lem 50 um/g) zo sta ło zba da -
ne i wy da je się być sku tecz ne[21-23]. Kom bi na -
cja ta jest obe cnie naj czę ściej sto so wa ną
opcją miej sco we go po stę po wa nia w łu szczy -
cy pa znok ci. Je den ze sche ma tów le cze nia
za kła da pięć apli ka cji kal cy po trio lu na noc
w ko lej nych dniach ty go dnia i 2 dni sto so wa -
nia klo be ta zo lu (krem) przez 6 mie się cy,
a na stęp nie ko lej ne 6 mie się cy tyl ko klo be ta -
zo lu (krem) 2 no ce w ty go dniu[21]. Re duk cja
ro go wa ce nia pod pa znok cio we go wy no si po
6 mie sią cach u dło ni 72,3%, u stóp 69,9%,
a po 12 mie sią cach: od po wie dnio 81,2%
i 72,5%. Podob nie do bre wy ni ki uzy ska no,
sto su jąc po łą cze nie kal cy po trio lu i di pro pio -
nia nu be ta me ta zo nu w ma ści raz dzien nie
przez 12 ty go dni[23].

In iek cje miej sco we kor ty ko ste ro i du w le -
cze niu łu szczy cy pa znok ci są sto so wa ne od
daw na[24]. Ist nie ją do wo dy, że do o gni sko we
wstrzyk nię cie kor ty ko ste ro i dów w obrę bie
ma cie rzy i ło ży ska jest szcze gól nie sku tecz ne
w ła go dze niu ob ja wów łu szczy cy ma cie rzy
pa znok cia i umiar ko wa nie sku tecz ne w łu -
szczy cy ło ży ska pa znok cia. Po da nie kor ty ko -
ste ro i du tyl ko w ob sza rze ma cie rzy pa znok -
cia nie ma prak tycz nie wpły wu na ob ja wy
w ło ży sku[14]. Re ko men do wa ny w no wych
pu bli ka cjach pro to kół po stę po wa nia za le ca
in iek cje ace to ni du triam cy no lo lu w stę że niu
10 mg/ml, w ilo ści 0,1 ml, w łącz nie 4 punk -
ty w tkan ki oko ło pa znok cio we wa łu pro ksy -

mal ne go (2 in iek cje) i dy stal ne go (2 in iek cje),
po 1 in iek cji w każ dą ze stron. Ma to za pew -
nić rów no mier ną dys try bu cję do ma cie rzy
i ło ży ska pa znok cia. In iek cję po wta rza się 
1 lub 2 ra zy co 2 mie sią ce[25,26]. Po prze dnio
ba da ne sche ma ty za kła da ły mniej sze stę że -
nie triam cy no lo lu (5 mg/ml) i ostrzy ki wa nie
głów nie wa łu pro ksy mal ne go, w mie sięcz -
nych od stę pach przez 6 mie się cy, a na stęp -
nie co 2 mie sią ce ko lej ne pół ro ku[27-29]. Ob -
ser wo wa ne dzia ła nia ubocz ne po le ga ły na
krót ko trwa łym za bu rze niu czu cia w opu -
szkach[25,26], bólu miej sco wym utrzy mu ją cym
się przez kil ka mie się cy[27], krwia kach oko ło -
pa znok cio wych wy stę pu ją cych po ok. 20%
in iek cji[25], utra cie płyt ki pa znok cio wej w 9%
przy pad ków[25]. Dłu go trwa ła te ra pia mo że
pro wa dzić do atro fii wa łu pa znok cio we go lub
za ni ku pa licz ka dal sze go le czo ne go pal ca[30].
Opi sy wa no tak że pęk nię cie ścię gna pro stow -
ni ka po in iek cjach kor ty ko ste ro i dów[31].

Po chod ne wi ta mi ny D3

Ana lo gi wi ta mi ny D re gu lu ją pro li fe ra cję
i róż ni co wa nie się ko mórek na skór ka, a tak -
że pro duk cję i uwal nia nie się cy to kin pro za -
pal nych. Miej sco we pre pa ra ty za wie ra ją ce
wi ta mi nę D3 (kal cy triol) i ana lo gi wi ta mi ny
D (kal cy po triol i ta kal cy tol) wy da ją się być
bar dziej sku tecz ne w le cze niu łu szczy cy ło -
ży ska niż ma cie rzy pa znok cia. Naj czę ściej
ba da nym kli nicz nie związ kiem z tej gru py jest
kal cy po triol: za rów no w mo no te ra pii, jak
i w po łą cze niu z kor ty ko ste ro i dem. Sto so -
wa nie kal cy po trio lu (50 �g/g) dwa ra zy
dzien nie bez oklu zji przez 5 mie się cy zmniej -
sza ro go wa ce nie pod pa znok cio we, ony cho -
li zę i prze bar wie nia ty pu „kro pli ole ju”. Jed -
no cze śnie uzy sku je się po pra wę w tkli wo ści
i bo le sno ści dy stal nych opu szków[32]. W in nej
ob ser wa cji po rów ny wa no mo no te ra pię kal -
cy po trio lem dwa ra zy dzien nie i po łą cze nie
kal cy po trio lu z be ta me ta zo nem raz dzien nie.
Po 12 ty go dniach te ra pii uzy ska no zbli żo ne
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wy ni ki po pra wy, głów nie w za kre sie prze -
bar wień ty pu „pla my ole ju”[22]. Rów nież
kom po zy cja kal cy po trio lu z klo be ta zo lem
w jed nej ma ści, sto so wa na przez 12 ty go dni,
przy nio sła po pra wę 72% wska źni ka za ję cia
pa znok ci u pa cjen tów z ma ło na si lo ną łu -
szczy cą pa znok ci[21].

Ta za ro ten jest ace ty le no wą po chod ną
re ti no i dów. Se lek tyw ne po wi no wac two do
re cep to rów be ta i gam ma RAR wy ka zu je
efekt an ty pro li fe ra cyj ny, nor ma li zu je róż ni co -
wa nie oraz dzia ła prze ciw za pal nie. Prze pro -
wa dzo no kil ka ba dań, aby oce nić sku tecz ność
ta za ro te nu w łu szczy cy pa znok ci[18,33-35]. Ta za -
ro ten 0,1% w po sta ci że lu, ma ści lub kre mu
sto so wa no raz dzien nie przez okres 12-24
ty go dni. W jed nym z ba dań w cią gu 24 ty go -
dni le cze nia ta za ro te nem z oklu zją uzy ska no
po pra wę w za kre sie ony cho li zy i na par st ko -
wa tych wgłę bień, ale nie w ro go wa ce niu
pod pa znok cio wym, leu ko ny chii, kru cho ści
płyt ki i li nij nych wy bro czy nach[33]. In ne ba da -
nie wy ka za ło po pra wę ro go wa ce nia pod pa -
znok cio we go i ob ja wu „pla my ole ju”[34]. Po -
pra wę w przy pad ku za ję cia ło ży ska pa znok -
cia uzy ska no tak że w ko lej nych ob ser wa -
cjach[35]. Dla więk szej sku tecz no ści za le ca się
sto so wa nie ta za ro te nu z oklu zją, co sprzy ja
jed nak po ja wia niu się dzia łań ubocz nych
w po sta ci ru mie nia, podraż nie nia, złu szcza -
nia i za nok ci cy.

Miej sco we in hi bi to ry kal cy neu ry ny

Kal cy neu ry na jest biał kiem en zy ma tycz -
nym o ak tyw no ści fo sfa ta zy biał ko wo-se ry -
no wo-tre o ni no wej, która ak ty wu je ko mór ki
T przez wzrost eks pre sji IL-2. Jak wy ka za no,
ogól no u stro jo we ha mo wa nie kal cy neu ryn,
szcze gól nie przez cy klo spo ry nę, jest sku -
tecz ne w łu szczy cy zwy kłej[36]. Sy ste mo we
sto so wa nie in hi bi to rów kal cy neu ry ny w łu -
szczy cy pa znok ci jest ogra ni czo ne przez po -
ten cjal nie nie bez piecz ne dzia ła nia ubocz ne,
jed nak że miej sco we le cze nie sub stan cja mi

z tej gru py mo że za po biec w więk szo ści ich
wy stą pie niu. Opu bli ko wa no kil ka opi sów
przy pad ków i ba dań z wy ko rzy sta niem miej -
sco wym cy klo spo ry ny i ta kro li mu su w le cze -
niu łu szczy cy pa znok ci[37-39]. W pro spek tyw -
nym, ran do mi zo wa nym ba da niu z gru pą
kon trol ną pla ce bo, ośmiu pa cjen tów sto so -
wa ło miej sco wo 2 ra zy dzien nie do u st ny
roz twór cy klo spo ry ny roz pu szczo ny w ole ju
ku ku ry dzia nym w stę że niu 70 mg/ml[38].
Uzy ska no bar dzo do bry efekt u więk szo ści
pa cjen tów w gru pie le czo nej cy klo spo ry ną –
77% po pra wy w sto sun ku do gru py pla ce bo
12%. Po pra wa by ła wi docz na za rów no
w zmia nach za leż nych od za ję cia ma cie rzy –
na par st ko wa te wgłę bie nia, jak i ło ży ska – ro -
go wa ce nie, ony cho li za i pla my ole jo we. Tak
do bry efekt bu dzi jed nak wąt pli wość w kon -
tek ście udo wo dnio nej trud nej pe ne tra cji cy -
klo so pry ny przez skórę i płyt kę pa znok cio wą
(ze wzglę du na jej li po fil ny cha rak ter i du żą
czą stecz kę)[40]. Opi sa no tak że nie sta bil ność
far ma ko lo gicz ną emul sji cy klo spo ry ny w ole -
ju ku ku ry dzia nym już w 4 go dzi ny po emul -
sy fi ka cji[41]. Ta kro li mus wy ka zu je znacz nie
lep szą prze ni kal ność od cy klo spo ry ny.
W 12-ty go dnio wym, ran do mi zo wa nym,
kon tro lo wa nym i otwar tym ba da niu ob ser -
wo wa no sku tecz ność i bez pie czeń stwo sto -
so wa nia miej sco we go ta kro li mu su 0,1%
(maść) w łu szczy cy pa znok ci[39]. Apli ka cji do -
ko ny wa no bez oklu zji u 21 pa cjen tów raz
dzien nie wie czo rem na wał pro ksy mal ny
i wał dy stal ny za ję tych pa znok ci. Uzy ska na
po pra wa su ge ru je do brą sku tecz ność za -
rów no w ob ja wach łu szczy cy ma cie rzy, jak
i ło ży ska pa znok cia, choć wy ni ki wy ma ga ją
po twier dze nia do dat ko wy mi ba da nia mi. 

In iek cje me to tre ksa tu

Sa ri ca o glu i in. opi sa li przy pa dek sku tecz -
ne go le cze nia na si lo nej łu szczy cy pa znok ci za
po mo cą in iek cji me to tre ksa tu[42] sto so wa -
nych co ty dzień przez 6 ty go dni w daw ce



20

2,5 mg. Po pra wa w za kre sie ro go wa ce nia
i na par st ko wa tych wgłę bień utrzy my wa ła się
2 la ta po le cze niu. Głów nym ogra ni cze niem
te ra pii by ła bar dzo du ża bo le sność in iek cji.

An tra li na

An tra li na (di tra nol) jest orga nicz nym
związ kiem z gru py po li fe no li, po chod ną
chry za ro bi ny otrzy my wa nej z ko ry bra zy lij -
skie go drze wa An di ra ara ro ba. Od po nad
100 lat jest sto so wa na z po wo dze niem w le -
cze niu łu szczy cy zwy kłej dzię ki dzia ła niu an -
ty mi to tycz ne mu i ke ra to li tycz ne mu/ke ra to -
pla stycz ne mu (w za leż no ści od stę że nia).
Próbo wa no tak że wy ko rzy stać jej wła ści wo -
ści do le cze nia łu szczy cy pa znok ci w jed nym
z otwar tych ba dań: sto so wa no maść an tra li -
na w wa ze li nie na 30 mi nut na płyt kę pa -
znok cio wą raz na do bę[43]. Roz po czy na no od
stę że nia 0,4% i, w przy pad ku bra ku po pra -
wy, stop nio wo zwięk sza no do 2%. W cią gu
5 mie się cy le cze nia u oko ło po ło wy pa cjen -
tów wy ka za no du żą po pra wę w za kre sie
zmian zwią za nych z łu szczy cą ło ży ska. Re -
duk cji ule gło nadmier ne ro go wa ce nie pod -
pa znok cio we, ony cho li za i po gru bie nie płyt -
ki. Po mi mo że lek był apli ko wa ny tyl ko na
płyt kę, za ob ser wo wa no tak że po pra wę

w obrę bie cech zwią za nych z za ję ciem ma -
cie rzy, czy li punk to wych wgłę bień. W trak cie
ku ra cji do cho dzi ło do nie ak cep to wa ne go
przez pa cjen tów od wra cal ne go prze bar wie -
nia płyt ki, szcze gól nie w za głę bie niach. Moż -
na je zmniej szyć, sto su jąc po zmy ciu an tra li -
ny krem z 10% trie ta no la mi ną, jed nak nie -
moż li we jest cał ko wi te za po bie ga nie. 

W li te ra tu rze do stęp ne są tak że pro po -
zy cje in nych opcji te ra peu tycz nych o zróż -
ni co wa nej sku tecz no ści. Część z nich wy -
ma ga dal szych ba dań, a część zo sta ła wy -
klu czo na z ra cji dzia łań ubocz nych lub bra -
ku efek tyw no ści. Po ni żej znaj du je się kil ka
przy kła dów.

5-flu o ro u ra cyl to śro dek che mio te ra peu -
tycz ny o dzia ła niu an ty mi to tycz nym i cy to to -
ksycz nym. Prze pro wa dzo no kil ka ba dań[44,45],
które nie wy ka za ły sku tecz no ści lub tyl ko
nie wiel ką po pra wę w le cze niu łu szczy cy pa -
znok ci. Fritz i in. uzy ska li po pra wę: po nad
50% re duk cji kli nicz nych zmian łu szczy cy pa -
znok ci w wy ni ku 6-mie sięcz ne go sto so wa nia
kre mu z 1% flu o ro u ra cy lem i 20% mocz ni -
kiem[46]. Czę ste dzia ła nia ubocz ne, jak stan
za pal ny, za ka że nia, prze bar wie nia i ony cho -
li za oraz wąt pli wa sku tecz ność spo wo do wa -
ły, że 5-flu o ro u ra cyl nie jest sto so wa ny w le -
cze niu łu szczy cy pa znok ci.
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Jon to fo re za z de ksa me ta zo nem wy ko ny -
wa na raz ty go dniu przez okres 12 ty go dni
by ła sku tecz na: u 81% pa cjen tów od no to -
wa no po pra wę[47].

Próby wy ko rzy sta nia la se ra barw ni ko we -
go (595 nm) w le cze niu łu szczy cy pa znok ci
uza sa dnia je go dzia ła nie na an gio ge ne zę i una -
czy nie nie w zmia nach łu szczy co wych. Uzy ska -
ne wy ni ki wy ma ga ją dal szych ob ser wa cji[48-50].
Je den z pro to ko łów za kła dał 3 za bie gi raz
w mie sią cu. Pa ra me try za bie gu: dłu gość im -
pul su 1,5 ms, gę stość ener gii 8-10 J/cm2, śre -
dni ca plam ki 7 mm[49]. Uzy ska no po pra wę
w zmia nach ło ży ska, szcze gól nie ony cho li zy
i ro go wa ce nia pod pa znok cio we go.

Łu szczy ca pa znok ci po zo sta je nadal wy -
zwa niem te ra peu tycz nym ze wzglę du na
utru dnio ny do stęp do ognisk łu szczy co wych
w apa ra cie pa znok cio wym oraz brak ja snych
wy tycz nych w pro ce du rach le cze nia. Bar dzo
istot na jest oce na umiej sco wie nia zmian
w ma cie rzy czy w ło ży sku pa znok cia, po nie -
waż po zwa la na lep sze do pa so wa nie le ków
do lo ka li za cji cho ro by. Waż ne jest też przy -
go to wa nie pa cjen ta na dłu go trwa ły pro ces
le cze nia i moż li wość uzy ska nia po pra wy do -
pie ro po kil ku mie sią cach te ra pii.
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Ze wzglę du na tę za le tę usank cjo no -
wa ne sta ło się uży wa nie la se ra CO2 do
usu wa nia włók nia ków, zna mion skór -
nych, bro da wek, kłyk cin, mię ska cew ko -
we go czy gru dek per li stych. Do wy bo ru
le ka rza wy ko nu ją ce go za bieg (w po ro zu -
mie niu z pa cjen tem) po zo sta wia się spo -
sób je go wy ko na nia. Za bie gi te moż na
wy ko ny wać bez znie czu le nia, sto su jąc
tryb pul sa cyj ny i bar dzo ni skie war to ści
mo cy, w po wierz chow nym znie czu le niu
ma ścią za wie ra ją cą li do ka i nę lub w znie -
czu le niu na się ko wym. Każ dy spo sób wy -
ko na nia ma swo je za le ty i wa dy. 

Wy ko na nie za bie gu bez znie czu le nia
wy ma ga sto so wa nia ni skiej mo cy (po ni -
żej 1W) oraz krót kie go cza su im pul su
(po ni żej 1 ms) w po łą cze niu z dość dłu -
gą prze rwą po mię dzy im pul sa mi, aby
efekt ter micz ny nie był od czu wal ny

przez pa cjen ta. Za sto so wa nie ma ści z li -
do ka i ną po zwa la nie co zwięk szyć moc
wiąz ki, jed nak wo da za war ta w ma ści,
która po zo sta je na po wierzch ni zmia -
ny/skóry, ab sor bu je ener gię wiąz ki la se -
ra, a to zmniej sza efek tyw ność za bie gu.

Znie czu le nie na się ko we po zwa la na -
to miast za sto so wać zde cy do wa nie więk -
szą moc la se ra oraz tryb cią gły pra cy, co
znacz nie skra ca czas za bie gu. 

Przy uży wa niu wy so kiej mo cy na le ży
pa mię tać, że trzy ma nie la se ra w jed nej
po zy cji po wo du je szyb ką punk to wą pe -
ne tra cję wiąz ki w głąb tka nek, co mo że
skut ko wać nie za mie rzo ny mi uszko dze -
nia mi. Aby te go unik nąć, na le ży nie u stan -
nie zmie niać miej sce pa da nia wiąz ki.
Dru gim ro dza jem ry zy ka jest od ci na nie
tka nek, w cza sie które go mo że dojść do
punk to we go prze pa le nia od ci na nej tkan -

La ser CO2 jest sze ro ko sto so wa ny w me dy cy nie este tycz nej do za bie -
gów odmła dza ją cych skórę. Sto su je się wte dy wiąz kę o ni skiej ener gii
i krót kim cza sie emi sji. Zwięk sze nie mo cy po zwa la na uży cie te go la -
se ra ja ko na rzę dzia chi rur gicz ne go do od pa ro wy wa nia cho ro bo wo
zmie nio nych tka nek, prze ci na nia skóry i tkan ki pod skór nej. W tym
przy pad ku la ser dzia ła punk to wo, co po zwa la ni szczyć tyl ko nie po żą -
da ne tkan ki bez uszka dza nia zdro wych.
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ki na wy lot. W tym miej scu pro mień bę -
dzie przedo sta wał się na dru gą stro nę
i mo że uszko dzić to, co bę dzie się tam
znaj do wa ło (zdro wą skórę, ubra nie, in ną
oso bę, urzą dze nia w od le gło ści na wet
kil ku me trów). W ce lu za po bie ga nia ta -
kim zda rze niom po win no się sto so wać
za krzy wio ną koń ców kę, która za bez pie -
cza przed nie kon tro lo wa nym przedo sta -
wa niem się pro mie nia la se ra po za miej -
sce pra cy.

Za zwy czaj ma łe zmia ny są usu wa ne
bez znie czu le nia, po nie waż ból po wo -
do wa ny przez ukłu cie w ce lu po da nia
znie czu le nia jest po rów ny wal ny (lub
więk szy) z bólem, który po wo du je sam
za bieg. Przy du żych zmia nach sto so wa -
nie ma łej mo cy i try bu pul sa cyj ne go po -
wo du je wy dłu że nie cza su za bie gu. Wte -
dy ko rzy st ne jest na się ko we znie czu le nie
oko li cy usu wa nej zmia ny, aby moż na by -
ło za sto so wać więk szą moc wiąz ki.

W przy pad ku usu wa nia kłyk cin z na -
plet ka na le ży za wsze uprze dzić pa cjen ta
(jak w przy pad ku in nych me tod) o ry zy -

ku je go zwę że nia i po wsta nia wtór nej
stu lej ki.

La ser CO2, jak żad na in na me to da,
nada je się do li kwi do wa nia gru dek per li -
stych prą cia. Ze wzglę du na nie wiel ki ich
roz miar i po wierz chow ną na tu rę, za bieg
za zwy czaj moż na wy ko ny wać bez znie -
czu le nia lub w znie czu le niu ma ścią em la.
Gdy ilość gru dek jest bar dzo du ża i są
one wy jąt ko wo roz bu do wa ne, moż na
ostrzyk nąć li do ka i ną oko li cę row ka za żo -
łęd ne go, co po wo du je zu peł ne znie czu -
le nie ko ro ny żo łę dzi i swo bod ną pra cę
w tej oko li cy. Za le tą sto so wa nia la se ra
w tym przy pad ku jest punk to we dzia ła -
nie tyl ko w miej scu zmia ny, a za kres za -
bie gu moż na na bie żą co kon tro lo wać,
mo du lu jąc moc i czas eks po zy cji. Ota -
cza ją cy grud kę pra wi dło wy na skórek po -
zo sta je nie uszko dzo ny, co zna czą co
zmniej sza do le gli wo ści po za bie go we
i przy spie sza go je nie. In ne me to dy, ta kie
jak sto so wa nie far ma ko te ra pii miej sco -
wej, elek tro ko a gu la cji czy krio te ra pii,
uszka dza ją na skórek za rów no w miej scu
gru dek, jak i ota cza ją cy je pra wi dło wy.
Po wo du je to nie po trzeb ne roz sze rze nie
po la mar twi cy, które wy ma ga po tem go -
je nia, co zwięk sza do le gli wo ści i wy dłu ża
okres nor ma li za cji.

Omówio ne za bie gi do ty czą na skór ka
i po wierz chow nych warstw skóry, jed -
nak moż na przy uży ciu te go la se ra wy ko -
ny wać rów nież za bie gi w obrę bie tkan ki
pod skór nej.

Dość du żym pro ble mem do le cze nia
jest utrzy mu ją ca się ziar ni na za pal na
w tkan ce pod skór nej, np. w przy pad ku
zro pia łych ka sza ków lub in nych pro ce -
sów za pal nych. Nie cał ko wi te wy cię cie
ziar ni ny po wo du je na wro ty sta nów za -
pal nych, a cza sa mi znaj du je się ona dość
głę bo ko, co zmu sza do po sze rza nia cię -
cia na skórze, a tym sa mym – po zo sta -
wie nie więk szej bli zny. La ser CO2 po -Ryc. 1. Laser medyczny CO2 VIRGO.
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zwa la na od pa ro wa nie ziar ni ny w dnie
ra ny bez ko niecz no ści po sze rza nia cię cia,
co po pra wia efekt ko sme tycz ny za bie gu. 

Naj więk szym ogra ni cze niem przy
za bie gach w tkan ce pod skór nej jest
obe cność na czyń krwio no śnych śre dni -
cy kil ku mi li me trów. W na czy niach tych
la ser wy pa la otwór, ale ich nie za my ka,
co po wo du je krwa wie nie i unie moż li -
wia kon ty nu o wa nie za bie gu, po nie waż
wo da za war ta w krwi ab sor bu je ener gię
la se ra. Z te go po wo du do uży cia po -
win na być go to wa elek tro ko a gu la cja
(naj le piej bi po lar na), aby za trzy mać
krwa wie nie. Po sko a gu lo wa niu krwa -
wią ce go na czy nia moż na da lej kon ty nu -
o wać pra cę la se rem. La ser CO2 jest
rów nież sku tecz ny w za bie gach stu lej ki.
Ze wzglę du na spe cy fi kę miej sca ła two
do cho dzi tam do po wsta wa nia obrzę -
ku. W okre sie po za bie go wym pa cjen ci
uskar ża ją się więc na sil ne do le gli wo ści
bólo we. Przy wy ko na niu te go za bie gu
la se rem CO2 do cho dzi do za mknię cia
za rów no drob nych krwio no śnych na -
czyń pod skór nych, jak i na czyń lim fa -
tycz nych i abla cji prze cię tych ner wów.
Dzię ki tym wła ści wo ściom dzia ła nia la -
se ra zre du ko wa ne jest po wsta wa nie
obrzę ku lim fa tycz ne go, mniej sze są
rów nież do le gli wo ści bólo we oraz ry zy -
ko po wsta nia krwia ka. Z te go po wo du

okres po za bie go wy jest zde cy do wa nie
mniej uciąż li wy. Do dat ko wo w cza sie
szy cia, ze wzglę du na zni ko me krwa -
wie nie ze skóry, szwy nie mu szą speł -
niać funk cji he mo sta tycz nej, a je dy nie
zbli ża ją cą, dzię ki cze mu bli zna jest bar -
dziej este tycz na, po nie waż nie ma za -
cią gnięć skóry w miej scach szwów.
W cza sie te go za bie gu więk sze na czy nia
wy ma ga ją jed nak za mknię cia przy uży -
ciu elek tro ko a gu la cji.

Za bie gi wy ko ny wa ne la se rem nie są
wol ne od ry zy ka wy stą pie nia dzia łań nie -
po żą da nych. Na le ży pa mię tać, że w wy -
ni ku dzia ła nia ener gii cie pl nej mo że do -
cho dzić do prze bar wień bądź usztyw -
nie nia skóry w miej scu jej dzia ła nia, cho -
ciaż w przy pad ku la se ra CO2, ze wzglę -
du na je go punk to we dzia ła nie, ry zy ko
to jest ogra ni czo ne, a po wierzch nia zmi -
ni ma li zo wa na.

Od po wie dnio sto so wa ny la ser CO2
jest do sko na łym na rzę dziem do usu wa -
nia zmian nie tyl ko na po wierzch ni skóry,
ale rów nież po ło żo nych głę biej. Wła ści -
wie do bra ne znie czu le nie po wo du je, że
do le gli wo ści w cza sie wy ko ny wa nia za -
bie gu są zni ko me, a w okre sie po za bie -
go wym zre du ko wa ne w po rów na niu
z in ny mi me to da mi. Opty mal ny do bór
mo cy i try bu pra cy oraz cza su im pul su
czy ni te za bie gi bez piecz ny mi. 



Ato po we za pa le nie skóry (AZS) jest prze wle kłą i na wro to wą der ma -
to zą. Naj czę ściej ob ja wia się już w wie ku dzie cię cym, szcze gól nie
w okre sie nie mow lę cym, jed nak w czę ści przy pad ków pierw sze symp -
to my mo gą wystąpić do pie ro u do ro słych osób.  W cią gu ostat nich 30
lat ob ser wu je się znacz ny wzrost licz by za cho ro wań – sza cu je się, że
scho rze nie mo że do ty czyć na wet 10-20% osób w po pu la cji, dla te go
też AZS sta no wi istot ny pro blem kli nicz ny.

AZS cha rak te ry zu je się su cho ścią skóry,
wy stę po wa niem zmian ru mie nio wo-złu -
szcza ją cych oraz upo rczy wym świą dem.
Roz po zna nie cho ro by jest sta wia ne na pod -
sta wie obra zu kli nicz ne go, z po mo cą przy -
cho dzą tu taj kry te ria Ha ni fi na i Raj ki. Po sta -
wie nie dia gno zy jest moż li we w przy pad ku
speł nie nia 3 z 4 kry te riów więk szych, na to -
miast kry te ria mniej sze ma ją zna cze nie uzu -
peł nia ją ce[1]. W etio pa to ge ne zie cho ro by ro -
lę od gry wa ją czyn ni ki ge ne tycz ne, im mu no -
lo gicz ne oraz śro do wi sko we. 

Głów nym pa to me cha ni zmem pro wa -
dzą cym do roz wo ju AZS jest upo śle dze nie
funk cji ba rie ry na skór ko wej. Pod kre śla ne są
dwie te o rie wy ja śnia ją ce po wsta wa nie zmian
za pal nych: tzw. te o ria we wnątrz po chod na
oraz ze wną trz po chod na (in si de-out si de).
Pierw sza z nich tłu ma czy stan za pal ny skóry
ja ko kon se kwen cję za bu rzeń im mu no lo gicz -
nych z udzia łem IgE. We dług dru giej pier -
wot ne jest upo śle dze nie funk cji ba rie ry na -

skór ko wej, co po zwa la na zwięk szo ne prze -
ni ka nie aler ge nów i czyn ni ków draż nią cych.
Naj praw do po dob niej oby dwa me cha ni zmy
na kła da ją się na sie bie, choć część ba da czy
pod kre śla prze wa gę dru giej te o rii. Zwra ca ją
oni uwa gę na po pra wę sta nu skóry po le cze -
niu emo lien ta mi oraz za o strze nie zmian
i wzmo żo ną pro duk cję cy to kin pro za pal nych
po eks pe ry men tal nym za sto so wa niu de ter -
gen tów, jak na przy kład eto ksy lo wa nego lau -
ry lo siar czanu so du (SLS). SLS mo że przy czy -
niać się do apop to zy ke ra ty no cy tów,
a w kon se kwen cji do po ja wie nia się pro ce su
za pal ne go w obrę bie skóry[2,3].

Ba rie ra na skór ko wa

Skóra jest orga nem, który sta no wi ba rie -
rę po mię dzy śro do wi skiem ze wnę trz nym
a wnę trzem orga ni zmu. Pod sta wo wą i naj -
waż niej szą jej funk cją jest ochro na przed
czyn ni ka mi me cha nicz ny mi, che micz ny mi, fi -

Właściwości barierowe skóry a AZS 
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zycz ny mi oraz mi kro or ga ni zma mi. Moż na
wy róż nić w jej obrę bie war stwy: skórę wła -
ści wą oraz na skórek. Na skórek, a w szcze -
gól no ści je go war stwa ro go wa, jest głów nym
ele men tem ba rie ry me cha nicz nej skóry.
W prze strze niach mię dzy kor ne o cy ta mi bu -
du ją cy mi war stwę ro go wą znaj du ją się li pi dy,
a wśród nich głów nie ce ra mi dy, cho le ste rol
oraz wol ne kwa sy tłu szczo we. Sub stan cje te
wy twa rza ne są w war stwie ziar ni stej na skór -
ka i trans por to wa ne ka na li ka mi apa ra tu Gol -
gie go do ze wnę trz nej war stwy na skór ka,
gdzie ule ga ją en zy ma tycz nym prze mia nom
w związ ki nie po lar ne, two rząc roz le gły
płaszcz li pi do wy. Two rze nie ko mórek ba rie -
ry na skór ko wej – ke ra ty no cy tów, roz po czy -
na się w war stwie pod staw nej. Pro li fe ru ją ce
ko mór ki, róż ni cu jąc się, pro du ku ją czą stecz ki
ad he zyj ne, li pi dy oraz po cząt ko wo ke ra ty nę
5 i 14 w war stwie pod staw nej, na stęp nie
prze cho dząc do war stwy kol czy stej – ke ra ty -
nę 1 i 10, by w war stwie ziar ni stej wy two -
rzyć mar ke ry ter mi nal ne go róż ni co wa nia się
– lo ry kry nę, in wo lu kryę oraz fi la gry nę. Spo -
śród wy mie nio nych bia łek naji stot niej sza
z punk tu wi dze nia funk cji ba rie ro wej jest fi la -
gry na, która, dzię ki trans glu ta mi na zie, jest
wbu do wy wa na w otocz kę zro go wa cia łą ko -
mórek war stwy ro go wej na skór ka. Fi la gry na
two rzy tzw. „ko per tę ro go wą” – zbi tą i od -
por ną na czyn ni ki ze wnę trz ne war stwę[4-6].
Me ta bo lizm i de a mi na cja fi la gry ny do ni sko -
czą stecz ko wych pep ty dów i wol nych ami no -
kwa sów pro wa dzą do wy two rze nia na tu ral -
ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go (NMF). NMF
za trzy mu je wo dę w kor ne o cy tach, przy czy -
nia jąc się do ich na wo dnie nia i za cho wa nia
od po wie dniej ob ję to ści. Me cha nizm ten za -
bez pie cza przed two rze niem się szcze lin
w obrę bie war stwy ro go wej na skór ka oraz
wpły wa na jej spój ność[7]. 

Pre kur so rem fi la gry ny jest po li pep tyd
pro fi la gry na, za war ty w ziar ni sto ściach ke ra -
to hia li no wych ke ra ty no cy tów war stwy ziar -
ni stej na skór ka, który ule ga en zy ma tycz nym

prze mia nom – pro te o li zie i de fo sfo ry la cji.
Szcze gól ne za in te re so wa nie bu dzą mu ta cje
ge nu ko du ją ce go fi la gry nę znaj du ją ce go się
na chro mo so mie 1. Ba da nia wy ka za ły pre -
dy spo zy cje do za cho ro wa nia na AZS
w przy pad ku osób z mu ta cja mi w obrę bie
ge nu dla fi la gry ny w eg zo nie 3-non sen sow -
ną R510X lub mu ta cją zwią za ną z utra tą
czte rech par za sad w po zy cji 2282 (tzw.
mu ta cja 282del4). Mu ta cje te są tak że spo ty -
ka ne u pa cjen tów cho ru ją cych na ry bią łu skę
o cięż kim prze bie gu, współ i st nie ją cą z ato -
pią. In nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na ob -
ni żo ną syn te zę fi la gry ny jest podwyż szo ny
po ziom cy to kin IL-4 oraz IL-13 pro du ko wa -
nych przez lim fo cy ty Th2[6,8]. IL-4 oraz IL-13
przy czy nia ją się do zmniej sze nia eks pre sji
be ta-de fen syn, pep ty dów fi zjo lo gicz nie wy -
stę pu ją cych w skórze, które wy ka zu ją dzia ła -
nie prze ciw drob no u stro jo we. To za bu rze -
nie sprzy ja ko lo ni za cji na skór ka cho rych na
AZS przez mi kro or ga ni zmy, szcze gól nie
bak te rie Sta phy lo coc cus au reus (S. au reus).
Z ko lei S. au reus przy czy nia się do uszko dze -
nia ba rie ry na skór ko wej po przez wy dzie la nie
en te ro to ksyn, w efek cie cze go do cho dzi do
wzmo żo nej pro duk cji IgE cał ko wi te go oraz
de a cy la zy, która ha mu je syn te zę ce ra mi -
dów[1,2,9]. Ce ra mi dy sta no wią do mi nu ją ca
gru pę li pi dów war stwy ro go wej, za po bie ga ją
wni ka niu sub stan cji hy dro fil nych oraz chro nią
przed nadmier ną utra tą wo dy. Zwięk szo na
prze zna skór ko wa utra ta wo dy (TEWL) pro -
wa dzi do su cho ści skóry, przy czy nia jąc się do
świą du skóry. Po cią ga on za so bą odruch
dra pa nia, w efek cie które go do cho dzi do
dal sze go me cha nicz ne go uszka dza nia ba rie ry
na skór ko wej[8]. 

Ko lej nym waż nym aspek tem wpły wa ją -
cym na stan ba rie ry ochron nej jest pH skóry.
Zro go wa cia łe ko mór ki na po wierzch ni na -
skór ka oraz „li pi do wy płaszcz” funk cjo nu ją
pra wi dło wo w wa run kach pH zbli żo ne go do
5,0, na to miast ży we ko mór ki na skór ka osią -
ga ją pH 7,0. Za bu rze nia w me ta bo li zmie fi la -
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gry ny pro wa dzą do wzro stu pH na po -
wierzch ni skóry, upo śle dza jąc tym sa mym
pra wi dło wą funk cję „pła szcza li pi do we go”
oraz pro wa dząc do na si le nia od po wie dzi im -
mu no lo gicz nej po przez zwięk sze nie licz by
ko mórek den dry tycz nych w na skór ku. Z ko -
lei ko mór ki te, bio rąc udział w re ak cji od por -
no ścio wej, przy czy nia ją się do wy wo ły wa nia
sta nu za pal ne go w obrę bie skóry[3,5]. Utra ta
in te gral no ści ko mórek po wo du je zwięk szo -
ną prze pu szczal ność ze wnę trz nej war stwy
na skór ka dla czyn ni ków ze wną trz po chod -
nych, aler ge nów, mi kro or ga ni zmów czy
sub stan cji to ksycz nych.

Pie lę gna cja i le cze nie miej sco we

Jak do tąd brak jest sku tecz nej te ra pii po -
zwa la ją cej cho rym na AZS na de fi ni tyw ne
wy le cze nie, jed nak moż li wa jest po pra wa
kom for tu ży cia pa cjen tów po przez osią ga nie
dłu go trwa łych re mi sji cho ro by. Ko niecz na
jest edu ka cja cho rych w za kre sie za po bie ga -
nia za o strze niom ato po we go za pa le nia
skóry. Za sa dni czym ele men tem pro fi lak ty ki
jest pie lę gna cja skóry, po le ga ją ca mię dzy in -
ny mi na sto so wa niu de li kat nych środ ków
my ją cych, usu wa ją cych z po wierzch ni skóry
aler ge ny i środ ki draż nią ce. We dług wy tycz -
nych te ra peu tycz nych dla ato po we go za pa -
le nia skóry Pol skie go To wa rzy stwa Der ma -
to lo gicz ne go oraz Aler go lo gicz ne go ką pie le
nie po win ny trwać dłu żej niż 5 mi nut, a tem -
pe ra tu ra wo dy po win na mie ścić się w za kre -
sie 27-30°C[7,10]. Emo lien ty, sub stan cje na wil -
ża ją ce oraz za po bie ga ją ce prze zna skór ko wej
utra cie wo dy po win ny być sto so wa ne mi ni -
mum 2-3 ra zy dzien nie, naj le piej bez po śre -
dnio po ką pie li[10]. Odbu do wę uszko dzo nej
ba rie ry moż na uzy skać, sto su jąc emo lien ty
za wie ra ją ce mie sza ni nę tłu szczów, które na -
tu ral nie wy stę pu ją w na skór ku. Za sto so wa nie
znaj du ją tu taj ce ra mi dy, wol ne kwa sy tłu -
szczo we, cho le ste rol oraz skwa len. Do dat -
ko wo za sto so wa nie hu mek tan tów (sub stan -

cji hi gro sko pij nych, które ma ją zdol ność wią -
za nia i za trzy my wa nia wo dy z oto cze nia) po -
wo du je więk sze na wil że nie oraz wzrost ela -
stycz no ści skóry. Za li cza  się do tej gru py
mię dzy in ny mi mocz nik, kwas mle ko wy,
ami no kwa sy oraz gli ce ry nę. Mocz nik w za -
leż no ści od stę że nia cha rak te ry zu je się nie co
in nym dzia ła niem na skórę. W przy pad ku
niż szych stę żeń, po ni żej 10%, na wil ża skórę,
na to miast w wy ższych, zwła szcza po wy żej
30%, dzia ła złu szcza ją co[1,11]. Sub stan cje
o dzia ła niu oklu zyj nym, ta kie jak wa ze li na, pa -
ra fi na i la no li na, two rzą hy dro fo bo wą ba rie rę
na po wierzch ni na skór ka, która ma dzia ła nie
pre wen cyj ne przed utra tą wo dy. Sza cu je się,
że wa ze li na re du ku je TEWL na wet o 98%[11].
Ko rzy st ne efek ty na wła ści wo ści ba rie ro we
skóry ma ją tak że cu kry – ksy li tol oraz be ta-
glu kan. Pierw szy z nich, oprócz wykazywania
wła ści wo ści na wil ża ją cych, za po bie ga two -
rze niu bio fil mu bak te ryj ne go S. au reus, co ma
istot ne zna cze nie dla skóry ato po wej, czę sto
sko lo ni zo wa nej przez tę bakterię. Ksy li tol po -
nad to przy czy nia się do wzro stu eks pre sji fi la -
gry ny w na skór ku[12,13]. Z ko lei be ta-glu kan,
który jest na tu ral nym po li me rem glu ko zy,
dzia ła im mu no sty mu lu ją co, ak ty wu je ma kro -
fa gi, przy czy nia jąc się do re ge ne ra cji tka nek,
po wo du je wzrost pro duk cji ko la ge nu, re e pi -
te li za cję i przy spie sza go je nie się ran[14]. 

Po wyż sze pre pa ra ty po pra wia ją funk cje
ba rie ry na skór ko wej po przez za o pa trze nie
skóry w wo dę i li pi dy, w szcze gól no ści ce ra -
mi dy, cho le ste rol oraz wol ne kwa sy tłu -
szczo we. Dzię ki te mu do cho dzi do wzmoc -
nie nia i odbu do wy in te gral no ści war stwy ro -
go wej[1,7].Sto so wa nie emo lien tów na si la
tak że dzia ła nie miej sco wych kor ty ko ste ro i -
dów, co po zwa la zmniej szyć ich daw kę apli -
ko wa ną na po wierzch nię skóry[7]. 

Waż nym ele men tem pro fi lak ty ki jest
uni ka nie czyn ni ków za o strza ją cych AZS, np.
de ter gen tów, dy mu ty to nio we go, roz to czy
ku rzu do mo we go, sub stan cji draż nią cych
czy nie których aler ge nów po kar mo wych.
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W cza sie mie się cy zi mo wych do cho dzi rów -
nież do więk sze go prze su sze nia skóry,
wów czas wy ma ga na jest więk sza tro ska o jej
stan i od po wie dnie na tłu szcze nie[2,4,7]. Pra wi -
dło wa pie lę gna cja, na wil ża nie i na tłu szcza nie
skóry oraz uni ka nie aler ge nów i sub stan cji
draż nią cych w znacz nym stop niu wspo ma -
gają kon tro lę ato po we go za pa le nia skóry.
W okre sach za o strzeń opi sa ne po wy żej po -
stę po wa nie nie jest wy star cza ją ce, by zre du -
ko wać czyn ne zmia ny za pal ne. Z po mo cą
przy cho dzą wte dy kor ty ko ste ro i dy, które
jed nak, ze wzglę du na licz ne skut ki ubocz ne
i wpływ na ścień cze nie war stwy ro go wej, nie
po win ny być nadu ży wa ne. Al ter na ty wą dla
sto so wa nia pre pa ra tów gli ko kor ty ko ste ro i -
do wych oraz le cze niem pierw sze go rzu tu są
obe cnie in hi bi to ry kal cy neu ry ny – ta kro li mus
oraz pi me kro li mus. Ha mo wa nie kal cy neu ry -
ny po wo du je zmniej sze nie ak ty wa cji lim fo cy -
tów Th2 oraz ob ni że nie pro duk cji cy to kin
pro za pal nych. Ba da nia po ka zu ją, że te ra pia
pro ak tyw na w AZS z udzia łem in hi bi to rów
kal cy neu ry ny wy dłu ży ła okre sy re mi sji. Po -
nad to pre pa ra ty za wie ra ją ce pi me kro li mus
oraz ta kro li mus cha rak te ry zu ją się wy so kim
pro fi lem bez pie czeń stwa[7]. 

Zmia ny i dys funk cje we wła ści wo ściach
ba rie ro wych skóry sta no wią bez wąt pie nia
istot ny czyn nik w etio lo gii ato po we go za pa -
le nia skóry. Z te go po wo du do kład na zna jo -
mość me cha ni zmów pro wa dzą cych do upo -
śle dze nia czyn no ści ba rie ry na skór ko wej
umoż li wia wła ści wy do bór efek tyw nych me -
tod te ra peu tycz nych, po zwa la jąc na sku tecz -
ne le cze nie oraz utrzy my wa nie dłu go trwa -
łych okre sów re mi sji. 
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aparatura i technika

RFAL™ – li po suk cja wspo ma ga na
prą dem RF

RFAL ja ko je dy ny za bieg li po suk cji:
• rów no cze śnie z upłyn nia niem tłu szczu

ko a gu lu je naczy nia krwio no śne – umoż -
li wia to wy ko na nie za bie gu na więk szych
ob sza rach (brak utra ty krwi) oraz re -
duku je ból poza bie go wy, obrzę ki i za si -
nie nia,

• umoż li wia wy ko na nie za bie gu na wszy st -
kich ob sza rach cia ła włącz nie z twa rzą,
podbród kiem, przedra mieniem, we -
wnę trz na stro ną ud – ope ra tor ma do
wy boru apli ka to ry o róż nych wy mia rach
z od sy sa niem lub bez od sy sa nia tkan ki
tłu szczo wej,

• rów no cze śnie z li po suk cją uję dr nia
skórę – sil ny efekt uję dr nia nia skóry
(30%) uzy sku je się dzię ki jed no rodne -
mu pod grza niu ca łej ob ję to ści ob sza ru
za bie go wego cie płem skie ro wa nym do
po wierzch ni skóry. Cie pło emi tu je
prze pływ bi po lar ne go prą du RF po mię -
dzy wewnę trz ną ka niu lą i ze wnę trz ną
elek tro dą,

• po sia da układ od ci na ją cy prąd RF – w po -
lu za bie gowym i na po wierzch ni skóry
utrzy my wa na jest sta ła, na sta wio na przez
ope ra to ra tem pe ra tu ra.

Bo dy FX™ – nie in wa zyj na re duk cja
tkan ki tłu szczo wej

Bo dy FX™ jest opa ten to wa ną me to dą
trwa łej elek tro pora cji ko mórek tłu szczo wych
im pul sa mi HV. 

Apli ka tor jest wy po sa żo ny w dwa ro dza je
elek trod: emi tują cych prąd RF i emi tu ją cych
im pul sy HV. Se lek tyw ność dzia ła nia uzy sku je
się, wy ko rzy stu jąc pod ci śnie nie po wo dują ce
wcią gnię cie głę biej po ło żo nej war stwy tkan ki
tłu szczowej po mię dzy elek tro dy prą du RF.

Lu mec ca™ – usu wa nie zmian 
na czy nio wych i pig men to wych

Lu mec ca™ to hy bry do wy IPL o wła sno -
ściach la se ra KTP i la se ra barw ni ko we go.
Dzię ki uni kal nej kon struk cji ni sko ci śnie nio -
wej lam py kse no no wej uzy ska no wła sno ści
nie dostęp ne dla in nych IPL:

W 2017 roku firma izraelska Invasix wprowadziła na rynek hybrydową platformę
inmode®. Konfiguracja jest specyfikowana pod potrzeby klienta i zawsze może
być rozszerzana. Aplikatory inmode® są wykonane w unikalnych technologiach.

Wschodzące technologie medycyny
estetycznej i chirurgii plastycznej –
hybrydowa platforma inmode®
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• w za kre sie dłu go ści świa tła 500-600 nm,
pa śmie najbar dziej przy dat nym dla usu -
wa nia zmian na czy nio wych, za war te jest
40% cał ko wi tej ener gii, pod czas gdy
w tra dy cyj nych IPL tyl ko 10-15%;

• za bie gi z pla mi cą (wła sność la se ra barw -
ni ko we go) lub bez.

W po rów na niu do IPL in nych pro du -
cen tów Lu mec ca™ wyma ga mniej szych
ener gii im pul su dla uzy ska nia tych samych
efek tów kli nicz nych. Przy kła do wo, dla
ener gii 12 J/cm2 uzy sku je się ten sam re zul -
tat co dla 24 J/cm2 dla apli kato ra IPL fir my
Pa lo mar Icon Ma xG.

Po zo sta łe apli ka to ry

Oprócz wy mie nio nych po wy żej apli ka -
to rów in mo de® mo że być wy po sa żo ny
w apli ka to ry:
• Frac to ra™ – frak cyj ny bi po lar ny prą du

RF,
• For ma™ – nie in wa zyj ne uję dr nia nie

skóry bi polar nym prą dem RF,
• Dio la ze™ – la ser dio do wy do epi la cji

o dłu gościach fa li: 810 nm, 755 nm +
810 nm, 810 + 1064 nm,

• Vla ze – la ser Nd:YAG,
• For maV – bi po lar ny apli ka tor RF dla gi ne -

ko logii este tycz nej.

Dzię ki kon tro li do star cza nej ener gii nie
za cho dzi moż li wość wy stą pie nia efek tów
ubocz nych na sku tek prze grza nia. Nie ma
tez konieczności znie czu le nia i re kon wa le -
scen cji. Wy ższa moc prą du RF w po rów na -
niu z apa ra ta mi in nych pro du cen tów (50W)
za pew nia krót szy i bar dziej sku tecz ny za bieg.

Wszy st kie apli ka to ry in mo de® wy ko rzy -
stu ją ce prąd RF zo sta ły wy ko na ne w uni kal -
nej tech no lo gii A.C.E, która za pew nia kon -
tro lę tem pe ra tu ry skóry 1000 ra zy na
sekundę i auto ma tycz ne wy łą cze nie prą du
po prze kro cze niu za pro gramo wa nej war to -
ści. Nie ma ry zy ka opa rze nia skóry. Ta kie
roz wią za nie gwa ran tu ją ce bez pie czeń stwo
po sia da tylko in mo de®.

Pod su mo wa nie

Dzia ła nie kli nicz ne wszy st kich wy mie -
nio nych apli ka to rów zo sta ło sze ro ko opi -
sa ne w li te ra tu rze me dycz nej. In mo de®

umoż li wia wy ko na nie peł ne go spek trum
za bie gów oraz kom ple kso wej od no wy
skóry, łą cząc kil ka pro ce dur w jed nym za -
bie gu, np. Frac To tal™ lub Lu mec ca™+
Frac to ra™+ RFAL™.

Ryc. 1. Hybrydowa platforma inmode®
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Efekt te ra peu tycz ny za le ży od za sto so -
wa nej tech ni ki (mo no po lar nej, bi po lar nej,
uni po lar nej) oraz pa ra me trów za bie gu. Fa le
ra dio we łą czo ne są rów nież z in ny mi tech ni -
ka mi, jed ną z nich jest mi kro na kłu wa nie. Mi -
kro i gło we sy ste my frak cyj ne go RF po zwa la ją
na bez piecz ne wy ko na nie za bie gu w głęb -
szych ob sza rach skóry i sto so wa ne są w nie -
chi rur gicz nym odmła dza niu skóry, le cze niu
trą dzi ku po spo li te go, blizn, roz stę pów oraz
nadmier nej po tli wo ści.

Fa le ra dio we (RF, ra dio fre qu en cy) obej -
mu ją za kres pro mie nio wa nia elek tro ma gne -
tycz ne go o czę sto tli wo ści od 3 Hz do 3 THz.
W me dy cy nie este tycz nej i ko sme to lo gii wy -
ko rzy stu je się naj czę ściej fa le ra dio we o czę -
sto tli wo ści od 3 do 7 MHz. Efek tem te ra peu -
tycz nym za bie gu jest wy two rze nie w tkan ce
pod da nej za bie go wi en do gen ne go cie pła. 

Ogrza nie tka nek do tem pe ra tu ry 
45-55°C po wo du je sty mu la cję pro ce sów
fi zjo lo gicz nych zwią za nych z ter mo re gu la -
cją orga ni zmu. Wzrost tem pe ra tu ry in du -
ku je w skórze roz sze rze nie na czyń krwio -
no śnych, uspraw nie nie trans por tu tle nu
oraz po pra wę me ta bo li zmu tkan ko we go.
Podwyż sze nie tem pe ra tu ry w obrę bie
skóry wła ści wej i tkan ki pod skór nej po wo -
du je tak że ob kur cze nie włókien ko la ge no -
wych, które wy ni ka z ich czę ścio wej de na -
tu ra cji. Dzię ki czę ścio we mu prze rwa niu
mię dzy czą stecz ko wych wią zań krzy żo wych
włók na ko la ge no we ule ga ją ścią gnię ciu i za -
gę szcze niu. Za bieg pro wa dzi do po pra wy
gę sto ści skóry oraz jej na pię cia, co jest wi -
docz ne bez po śre dnio po nim. Czę ścio we
uszko dze nie włókien ko la ge no wych sty mu -
lu je do dat ko wo fi bro bla sty do syn te zy no -

medycyna estetyczna

Fale radiowe to promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości
od 3 Hz do 3 THz. Pod ich wpływem w tkankach poddanych zabiegowi
dochodzi do wytworzenia endogennego ciepła. Ogrzanie tkanek
stymuluje procesy fizjologiczne oraz przebudowę uszkodzonych
włókien kolagenowych. Stan skóry (jej elastyczność, jędrność, napięcie)
poprawia się stopniowo do kilku miesięcy po zabiegu, ponieważ
ogrzanie tkanek jest czynnikiem pobudzającym fibroblasty do syntezy
kolagenu i elastyny.

Zastosowanie fal radiowych 
w medycynie estetycznej,
dermatologii i kosmetologii

dr n. med. Katarzyna Adamczyk
Zakład Kosmetologii Katedry Kosmetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Krzysztof Jasik
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wych włókien ko la ge no wych i ela sty no -
wych, stąd efek ty za sto so wa nia RF moż na
podzie lić na na tych mia sto we i od le głe.
Efek ty prze bu do wy tkan ki wi docz ne są
stop nio wo od kil ku ty go dni do kil ku mie się -
cy po za bie gu[1]. 

Te ra pia fa la mi ra dio wy mi mo że być wy -
ko na na za po mo cą kil ku tech nik, po nie waż
czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na dys try bu cję
cie pła w tkan ce są ge o me tria i roz mie szcze -
nie elek trod. Wy bór me to dy jest po dyk to -
wa ny ce lem za bie gu. W tech ni ce mo no po -
lar nej (jed no bie gu no wej) za bieg prze pro wa -
dza się za po mo cą elek tro dy czyn nej, pod -
czas gdy dru ga elek tro da znaj du ją ca się pod
ob sza rem pod da wa nym za bie go wi speł nia
za da nie an te ny za my ka ją cej ob wód elek -
trycz ny. Efekt ter micz ny uzy sku je się pod
elek tro dą czyn ną w wy ni ku za gę szcze nia
ener gii, po nie waż po wierzch nia elek tro dy
tej jest du żo mniej sza niż elek tro dy bier nej.
Za sto so wa nie tech ni ki mo no po lar nej umoż -
li wia głę bo ką pe ne tra cję ener gii w tkan kę,
a tym sa mym wy two rze nie cie pła w głęb -
szych war stwach skóry i tkan ce pod skór -
nej[1]. Wa dą za sto so wa nia tej tech ni ki jest to,
że ener gia prze pły wa przez ca ły orga nizm,
a tym sa mym za bieg jest bar dziej in wa zyj ny
i mniej bez piecz ny[2]. W tech ni ce bi po lar nej
(dwu bie gu no wej) za bieg prze pro wa dza się
za po mo cą dwóch iden tycz nych elek trod
umie szczo nych bli sko sie bie w jed nym apli -
ka to rze (gło wi cy za bie go wej). Ta kie uło że -
nie spra wia, że fa la prze cho dzi mię dzy elek -
tro da mi w kształ cie li te ry U, co znacz nie
ogra ni cza głę bo kość pe ne tra cji emi to wa nej
ener gii, ale rów no cze śnie zwięk sza ry zy ko
po pa rze nia na skór ka. Podob nie jak w me to -
dzie mo no po lar nej, w ce lu ochro ny na skór -
ka, ko niecz ne jest sto so wa nie efek tyw ne go
sy ste mu chło dze nia. Tech ni ka bi po lar na jest
wy ko rzy sty wa na, gdy za bie go wi pod da wa -
ne są ob sza ry wraż li we, o cien kiej skórze,
jak twarz i szy ja. W tech ni ce uni po lar nej za -
bieg prze pro wa dza się za po mo cą jed nej

elek tro dy, która emi tu je po le elek tro ma gne -
tycz ne wni ka ją ce w tkan kę. Me to da ta po -
zwa la na uzy ska nie więk szej ilo ści cie pła
w tkan kach głę biej po ło żo nych, stąd jest sto -
so wa na do te ra pii w obrę bie ud, brzu cha
i po ślad ków[1].

W związ ku z moż li wo ścią kon tro lo wa nia
prze bie gu za bie gu po przez sto so wa nie im -
pul sów o od po wie dniej ener gii oraz wie lo -
krot nych przejść gło wi cą po po wierzch ni
tkan ki do ce lo wej za bie gi z wy ko rzy sta niem
RF uwa ża ne są za bez piecz ne i pra wie bez -
bo le sne. Ak tu al nie do stęp ne są urzą dze nia,
które mie rzą tem pe ra tu rę w tkan kach, a tak -
że opor ność, co do dat ko wo zwięk sza bez -
pie czeń stwo wy ko na nia za bie gu. Oso ba
pod da wa na za bie gowi od czu wa je dy nie dys -
kom fort zwią za ny z uczu ciem cie pła. Po nie -
waż me to da ta nie po wo du je uszko dze nia
na skór ka (dzię ki sto so wa ne mu chło dze niu),
za bie gi mo gą być wy ko ny wa ne nie za leż nie
od fo to ty pu skóry i po ry ro ku. Po za bie gu
po ja wia się od czyn w po sta ci ru mie nia
i obrzę ku o róż nym stop niu na si le nia,
o czym pa cjent po wi nien zo stać po in for mo -
wa ny wcześniej. Na si le nie od czy nu za le ży
od za sto so wa nej daw ki ener gii i utrzy mu je
się zwy kle od kil ku go dzin do kil ku dni po za -
bie gu[1,2]. 

Dzię ki za sto so wa niu tech ni ki RF moż li we
są:
• uzy ska nie po pra wy na pię cia skóry,
• zwięk sze nie gę sto ści, ję dr no ści i ela stycz -

no ści skóry, 
• po pra wa owa lu twa rzy, 
• zła go dze nie kon tu rów fał dów no so wo-

war go wych,
• zre du ko wa nie zmar szczek mi micz nych,
• spły ce nie blizn atro ficz nych i roz stę pów.

Lo kal ne, kon tro lo wa ne prze grza nie
sprzy ja tak że re duk cji tkan ki tłu szczo wej i eli -
mi na cji cel lu li tu. Re zul ta ty wi docz ne są bez -
po śre dnio po za bie gu dzię ki sty mu la cji ak -
tyw no ści fi bro bla stów, po pra wia ją się w mia -
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rę upły wu cza su i mo gą utrzy my wać się
przez kil ka lat[3].

Mi kro i gło wy sy stem frak cyj ne go RF

Fa le ra dio we łą czo ne są z in ny mi tech -
ni ka mi – jed ną z nich jest mi kro na kłu wa nie.
W mi kro i gło wym sy ste mie frak cyj ne go RF
wy ko rzy stu je się sy ner gi stycz ne dzia ła nie
bi po lar nych fal ra dio wych oraz mi kro na kłu -
wa nia. 

Pod czas za bie gu w głąb skóry wpro wa -
dza ne są mi kro i gły i emi to wa ne są fa le ra dio -
we, które po wo du ją bar dzo sil ne prze grza nie
tkan ki wo kół[4,5]. W tem pe ra tu rze 60°C na -
stę pu je de na tu ra cja bia łek, w tym ko la ge nu,
a po wy żej 60°C do cho dzi do ko a gu la cji
i mar twi cy[3,4]. W przy pad ku za sto so wa nia mi -
kro i gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF po emi -
sji fa li igły są na tych miast wy co fy wa ne ze
skóry, dzię ki cze mu czas na grze wa nia tkan ki
wo kół igły jest bar dzo krót ki i do cho dzi tyl ko
do punk to wej jej ko a gu la cji. W ob sza rach
dal szych do cho dzi do prze grza nia tkan ki
w stop niu wy zwa la ją cym ob kur cza nie
włókien ko la ge no wych, ale nie uszka dza ją cym
struk tu ry tkan ki[4,5].

Kon tro lo wa na ko a gu la cja, czy li zni -
szcze nie ter micz ne tkan ki, in du ku je stan za -
pal ny nie zbęd ny do ak ty wa cji pro ce sów na -
praw czych. Cy to ki ny i czyn ni ki wzro stu wy -
dzie la ne przez ko mór ki w fa zie za pa le nia
po bu dza ją fi bro bla sty i ke ra ty no cy ty do
pro li fe ra cji. W obrę bie skóry wła ści wej ob -
ser wu je się syn te zę no wych włókien ko la -
ge no wych i ela sty no wych. W ob sza rach
po za stre fą ko a gu la cji do cho dzi na to miast
do skróce nia włókien ko la ge no wych i ich
za gę szcze nia oraz po bu dze nia me ta bo li -
zmu tkan ko we go. W efek cie prze pro wa -
dzo ne go za bie gu w skórze wła ści wej ob -
ser wu je się dłu go trwa łą ne o e la sto ge ne zę,
ne o ko la ge no ge ne zę oraz prze bu do wę
tkan ki łącz nej. Ob ser wo wa na re ge ne ra cja
na skór ka in du ko wa na jest uszko dze niem

me cha nicz nym przez igły urzą dze nia, a nie
ter micz nym in du ko wa nym przez RF. Uzy -
ska nie ta kie go efek tu jest moż li we po przez
za sto so wa nie izo la cji po wierzch ni igieł na
ca łej ich dłu go ści za wy jąt kiem ich koń -
cówek, dzię ki cze mu fa le ra dio we emi to -
wa ne są tyl ko w głę bi skóry. Skóra na prze -
strze ni od kil ku ty go dni do kil ku mie się cy po
za bie gu sta je się bar dziej ję dr na i sprę ży sta.
W obrę bie po la za bie go we go zni ka ją drob -
ne zmar szcz ki[5,6].

Za le tą oma wia ne go sy ste mu jest moż li -
wość wy ko na nia za bie gu na róż nej głę bo -
ko ści, z za sto so wa niem róż nych da wek
ener gii i im pul sów o róż nym cza sie trwa nia.
Dzię ki te mu za bie gi mo gą być wy ko ny wa ne
mniej lub bar dziej agre syw nie. Tech no lo gia
mi kro i gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF po -
zwa la wy ko ny wać za bie gi na głę bo ko ści od
0,5 mm do 3,5 mm, stąd z po wo dze niem
jest sto so wa na nie tyl ko w obrę bie twa rzy
i szyi, ale rów nież w oko li cach brzu cha, po -
ślad ków i ud[7]. Do dat ko wą za le tą mi kro i -
gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF jest moż -
li wość usta wie nia pra cy igieł na róż nej głę -
bo ko ści w cza sie jed nej se sji. Dzię ki rów no -
cze sne mu uszko dze niu tkan ki na róż nej głę -
bo ko ści moż li we jest uzy ska nie efek tyw ne -
go re mo de lin gu skóry[6]. 

Mi kro i gło wy sy stem frak cyj ne go RF prze -
zna czo ny jest do:
• nie chi rur gicz ne go odmła dza nia skóry,
• re duk cji zmar szczek i blizn,
• po pra wy gę sto ści i ję dr no ści skóry,
• re duk cji roz stę pów.

Oma wia ny sy stem mo że być rów nież
sto so wa ny w le cze niu trą dzi ku po spo li te go
(ac ne vul ga ris) oraz blizn po trą dzi ko wych[6, 8,9].
Ze wzglę du na głę bo kość dzia ła nia RF po -
przez prze grza nie skóry moż li we jest ob ni -
że nie ak tyw no ści gru czo łów ło jo wych
w ob sza rze za bie go wym, cze go kli nicz ną
ma ni fe sta cją jest zmniej sze nie licz by zmian
trą dzi ko wych (za pal nych i nie za pal nych)
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oraz zmniej sze nie wy dzie la nia se bum. Uzy -
ska nie za do wa la ją cych efek tów te ra peu -
tycz nych wy ma ga wy ko na nia 3 za bie gów
w mie sięcz nych od stę pach[8]. Wy ka za no, że
za sto so wa nie me to dy po zwa la tak że na po -
pra wę wy glą du skóry osób z atro ficz ny mi
bli zna mi po wsta ły mi w prze bie gu trą dzi ku
po spo li te go[6]. Mi kro i gło wy sy stem frak cyj -
ne go RF jest al ter na ty wą dla za bie gów
z wy ko rzy sta niem pe e lin gów che micz nych,
der ma bra zji czy la se rów abla cyj nych. Ze
wzglę du na brak uszko dze nia na skór ka me -
to da ta mo że być bez piecz nie sto so wa na
przez ca ły rok, na wet u osób z wy so kim fo -
to ty pem skóry i pre dy spo zy cja mi do two -
rze nia prze bar wień po za pal nych. W ce lu
uzy ska nia opty mal nych efek tów ko niecz ne
jest wy ko na nie kil ku za bie gów w od stę pach
kil ku ty go dnio wych[6,7]. 

Mi kro i gło wy sy stem frak cyj ne go RF wy -
ko rzy sty wa ny jest rów nież w le cze niu
nadmier nej po tli wo ści pach[10-13]. Wy ka za no,
że wy ko na nie trzech za bie gów w mie sięcz -
nych od stę pach po zwa la na zmniej sze nie ilo -
ści wy dzie la ne go po tu na co naj mniej rok.
W ce lu pod trzy ma nia efek tu za le ca ne jest
po wta rza nie za bie gu raz w ro ku[10]. Wy ni ki
ba dań hi sto pa to lo gicz nych wska zu ją, że efekt
te ra peu tycz ny za bie gu wy ni ka z ter micz ne go
uszko dze nia gru czo łów ekry no wych i apo -
kry no wych pod czas dzia ła nia RF w obrę bie
skóry wła ści wej i tkan ki pod skór nej. Nie -

uszko dzo ne gru czo ły po to we, w od po wie -
dzi na prze grza nie tkan ki, zmniej sza ją swój
roz miar i ak tyw ność[11,13].

Prze ciw wska za nia do sto so wa nia RF
i efek ty ubocz ne

Prze ciw wska za nia mi do wy ko na nia za -
bie gu z wy ko rzy sta niem fal ra dio wych są:
• roz ru sznik ser ca,
• cho ro ba no wo two ro wa, che mio te ra pia,

ra dio te ra pia i sta ny po le cze niu pro mie -
nio wa niem jo ni zu ją cym,

• cią ża i kar mie nie pier sią,
• ostre sta ny za pal ne,
• cho ro by żył,
• za bu rze nia czu cia,
• za ćma,
• me ta lo we im plan ty w ob sza rze za bie go -

wym lub je go oko li cy,
• za bu rze nia ukrwie nia ob wo do we go,
• skłon ność do krwa wień z prze wo du po -

kar mo we go,
• epi le psja.

Za bie gi po win ny być wy ko ny wa ne z za -
cho wa niem szcze gól nej ostroż no ści u osób
cier pią cych na nad czyn ność tar czy cy, cu -
krzy cę oraz u osób cho ru ją cych na nad ci -
śnie nie.

Po za bie gach z wy ko rzy sta niem fal ra dio -
wych moż li we jest wy stą pie nie dzia łań nie -
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po żą da nych, bę dą cych kon se kwen cją nie -
pra wi dło we go do boru pa ra me trów za bie -
go wych. Naj czę ściej wy stę pu ją cy mi są: za -
czer wie nie nie, obrzę ki, opa rze nia i nie rów -
no ści po wierzch ni, jed nak zna ne są też przy -
pad ki za ni ku tkan ki tłu szczo wej oraz za bu -
rze nia czu cia spo wo do wa ne uszko dze niem
ner wów po wierzch nio wych[2,3]. W przy pad -
ku mi kro i gło we go sy ste mu frak cyj ne go RF
skóra po za bie gu jest po na kłu wa na, za czer -
wie nio na i obrzęk nię ta. Go je nie trwa od kil -
ku dni do kil ku ty go dni, w za leż no ści od głę -
bo ko ści za bie gu i za sto so wa nych pa ra me -
trów. Ośrod ki we Wło szech, gdzie fo to typ
skóry pa cjen tów jest wy ższy niż w Pol sce,
zgła sza ły rów nież przy pad ki nie znacz nej hi -
per pig men ta cji. Ne ga tyw ny mi ob ja wa mi to -
wa rzy szą cy mi sa me mu wy ko na niu za bie gu,
ze wzglę du na głę bo kość pra cy igieł i dzia ła -
nie ter micz ne RF, są dys kom fort i ból o róż -
nym stop niu na si le nia. Za bieg wy ma ga za -
sto so wa nia znie czu le nia miej sco we go[4,6-8].
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dermatologia

Glikokortykosteroidy do stosowania miejscowego (mGKS) od wielu
lat należą do kanonu leków dermatologicznych. Zgodnie z wytycznymi
wielu organizacji (takich jak Polskie Towarzystwo Dermatologiczne,
Europejska Akademia Dermatologii i Wenerologii czy Amerykańska
Akademia Dermatologii) od ponad 50 lat zajmują one główne miejsce
w terapii wielu ostrych i przewlekłych schorzeń dermatologicznych,
jak atopowe zapalenie skóry, wyprysk czy łuszczyca[1,2,3]. 
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Mometazon w dermatologii 
– jaki preparat wybrać?

Mo me ta zon – cha rak te ry sty ka

Mo me ta zon to syn te tycz nie otrzy my -
wa ny zwią zek (po chod na 16 �-me ty lo be -
klo me ta zo nu), za li cza ny do gru py kor ty ko -
ste ro i dów o śre dnio sil nym efek cie dzia ła -
nia, co po zwo li ło za kla sy fi ko wać go do III
eu ro pej skiej kla sy gli ko kor ty ko ste ro i dów[1].
W pre pa ra tach der ma to lo gicz nych wy stę -
pu je naj czę ściej pod po sta cią fu ro i nia nu
(pi ro ślu za nu) mo me ta zo nu. Wy ka zu je
dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw a ler gicz -
ne, prze ciw świą do we i/lub im mu no su pre -
syj ne, co jest zwią za ne z ha mo wa niem
uwal nia nia me dia to rów re ak cji za pal nej.
Sto so wa ny miej sco wo wchła nia się w nie -
wiel kim stop niu ze skóry do krwi (oko ło
0,7% 8 h po po da niu), wy wie ra jąc tym sa -
mym nie wiel ki wpływ na dzia ła nie osi

podwzgórze–przy sad ka–nad ner cza. Do -
stęp ne są tak że wy ni ki ba dań far ma ko lo -
gicz nych wska zu ją ce, że uo gól nio ne
wchła nia nie po za sto so wa niu miej sco wym
mo no me ta zo nu fu ro i nia nu w po sta ci 0,1%
kre mu jest nie wiel kie i wy no si, w przy pad -
ku lu dzi, oko ło 0,4% za sto so wa nej daw ki.
Więk szość daw ki zo sta je wy da lo na wcią gu
72 go dzin po za sto so wa niu.

Na le ży za zna czyć, że mo me ta zon po
dłuż szym cza sie sto so wa nia po wo do wał
w mniej szym stop niu za ni ki skóry w po rów -
na niu z in ny mi sil nie dzia ła ją cy mi kor ty ko -
ste ro i da mi. 

Wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych na
my szach wska zu ją, że mo me ta zon wy ka zu -
je rów nie sil ne dzia ła nie jak wa le ria nian be -
ta me ta zo nu po jed no ra zo wym za sto so wa -
niu i 8 ra zy sil niej sze dzia ła nie po pię ciu apli -
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ka cjach. Z ko lei w in nych ba da niach
pro wa dzo nych na świn kach mor skich
ha mo wał on pra wie dwu krot nie ro go -
wa ce nie na skór ka in du ko wa ne przez
Ma las se zia ova lis (tj. dzia ła nie prze ciw -
łu szczy co we) niż wa le ria nian be ta me -
ta zo nu.

Wska za niem do sto so wa nia mo -
me ta zo nu są der ma to zy wraż li we na
dzia ła nie kor ty ko ste ro i dów (aler gicz ne
cho ro by skóry: AZS, der ma to zy kon -
tak to we, li szaj po krzyw ko wy, łu szczy -
ca, od czy ny po uką sze niu owa dów,
po krzyw ka, wy prysk, to czeń ru mie -
nio wa ty).

Mo me ta zon jest prze zna czo ny
m.in. do miej sco we go na kła da nia na
skórę w po sta ci kre mu, ma ści lub pły -
nu. Ob szar zmie nio ny cho ro bo wo na -
le ży sma ro wać raz na do bę bez za kła -
da nia opa trun ku oklu zyj ne go. Le cze -
nie trwa zwy kle 7-10 dni. W przy pad -
ku owło sio nej skóry gło wy sto su je się
mo me ta zon w po sta ci pły nu, na no sząc
je go kil ka kro pli raz na do bę na ob sza -
ry zmie nio ne cho ro bo wo[2].

Do stęp ne pre pa ra ty 
– cha rak te ry sty ka i po rów na nie

Do stęp ne na ryn ku pre pa ra ty mo -
me ta zo nu to kre my, ma ści oraz pły ny
do sto so wa nia na skórę. Róż nią się
one mię dzy so bą za war to ścią sub stan -
cji po moc ni czych. W ta be li I przed sta -
wio no cha rak te ry sty kę do stęp nych na
ryn ku kre mów za wie ra ją cych mo me -
ta zon.

Scha rak te ry zo wa ne w ta be li I pre -
pa ra ty mo me ta zo nu w po sta ci kre mu
róż nią się skła dem sub stan cji po moc ni -
czych. Trzy spo śród wy mie nio nych
pre pa ra tów – Ez tom, Ede lan i Elo com
ma ją bar dzo zbli żo ny skład i róż nią się
je dy nie stę że niem za war te go w nich

Substancje pomocnicze
glikol propylenowy
monopalmitynostearynianu
promulgen G
butylohydroksytoluen
glikol heksylenowy
woda oczyszczona
wosk biały
tytanu dwutlenek (E171)
glinu oktenylobursztynian skrobi
kwas fosforowy stężony 
wazelina biała
glikol propylenowy
monopalmitynostearynianu 
promulgen G 
butylohydroksytoluen 
glikol heksylenowy 
woda oczyszczona 
wosk biały 
tytanu dwutlenek (E 171) 
glinu oktenylobursztynian skrobi 
kwas fosforowy rozcieńczony 
wazelina biała 
glikol heksylenowy
woda oczyszczona 
wosk biały
tytanu dwutlenek
glinu oktenylobursztynian skrobi
kwas fosforowy
wazelina biała 
uwodorniona lecytyna sojowa
glikol heksylenowy
karbomer 1342
pemulen TR1
parafina ciekła
hydroksybenzoesan metylu
hydroksybenzoesan propylu
trietanoloamina
wersenian disodowy
woda oczyszczona
woda oczyszczona 
wazelina biała 
parafina ciekła
2-metylopentan-2,4-diol
alkohol cetostearylowy emulgujący (typ A),
zawierający wodorofosforan
disodowy/potasowy do ustalenia pH
makrogolu eter cetostearylowy
alkohol cetylowy
glicerol
kwas cytrynowy bezwodny
sodu cytrynian
guma ksantanowa
glikol propylenowy
monopalmitynostearynianu 
wazelina biała 
wosk biały 
alkohol stearylowy 
eter cetostearylowy makrogolu 20 
tytanu dwutlenek (E 171) 
woda oczyszczona 
glikol heksylenowy 
glinu oktenylobursztynian skrobi
kwas fosforowy rozcieńczony 10%

Preparat
Eztom 

Edelan 

Elocom

Elosone 

Ivoxel 

Momecutan
Fettcreme

Dawka

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

1 mg/g

Ta b. 1. Charakterystyka preparatów mometazonu 
w postaci kremów. W oparciu o źródło[3].
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kwa su fo sfo ro we go. W przy pad ku po -
zo sta łych pre pa ra tów w skład sub stan -
cji po moc ni czych wcho dzą do dat ko -
wo niewy stę pu ją ce w przy pad ku wy -
mie nio nych wcze śniej pre pa ra tów:
kar bo mer 1342 (śro dek wią żą cy), pe -
mu len TR1 (emul ga tor emul gu ją cy do
30% fa zy ole jo wej, cha rak te ry zu ją cy
się wy so ką lep ko ścią, zwięk sza ją cy
przy le ga nie pro duk tu, po sia da ją cy sze -
ro kie pH dzia ła nia 4-9), pa ra fi na cie kła,
hy dro ksy ben zo e san me ty lu, hy dro ksy -
ben zo e san pro py lu (środ ki kon ser wu -
ją ce, mo gą po wo do wać re ak cje aler -
gicz ne), trie ta no lo a mi na (re gu la tor pH,
mo że wy wie rać dzia ła nie draż nią ce na
skórę), we rse nian di so do wy (wła ści -
wo ści kom ple ksu ją ce), 2-me ty lo pen -
tan-2,4-diol (roz pu szczal nik), al ko hol
ce to ste a ry lo wy emul gu ją cy (typ A, sta -
bi li za tor emul sji), eter ce to ste a ry lo wy
ma kro go lu i al ko hol ce ty lo wy (mo gą
po wo do wać miej sco we re ak cje skór -
ne, np. kon tak to we za pa le nie skóry),
kwas cy try no wy bez wod ny i cy try nian
so du (re gu la to ry kwa so wo ści), gu ma
ksan ta no wa (sta bi li za tor i sub stan cja
na wil ża ją ca) i al ko hol ste a ry lo wy
(emo lient, mo że po wo do wać miej -
sco we re ak cje skór ne, np. kon tak to we
za pa le nie skóry).

Z ko lei w ta be li 2 scha rak te ry zo -
wa no do stęp ne na ryn ku ma ści za wie -
ra ją ce mo me ta zon, które rów nież
róż nią się za war to ścią sub stan cji po -
moc ni czych – pre pa ra ty Ede lan, Elo -
com, Elo so ne i Ivo xel ma ją odmien ny
skład od pre pa ra tu Ez tom i za wie ra ją
m.in. gli kol he ksy le no wy (dzia ła nie
oklu zyj ne), ste a ry nian gli ko lu pro py le -
no we go, gli kol pro py le no wy (bar dzo
ła two pe ne tru je skórę, na ru sza jąc jej
ba rie rę ochron ną i tym sa mym mo że
wy wo ły wać podraż nie nia i aler gię
kon tak to wą), al ko hol ce to ste a ry lo wy,

Ta b. 2. Charakterystyka preparatów mometazonu 
w postaci maści. W oparciu o źródło[3].

Substancje pomocnicze
alkohol izopropylowy
glikol propylenowy
hypromeloza
sodu diwodorofosforan dwuwodny
kwas fosforowy
woda oczyszczona
alkohol izopropylowy
glikol propylenowy
sodu diwodorofosforan dwuwodny
hydroksypropyloceluloza
woda oczyszczona
kwas fosforowy rozcieńczony 10%

Preparat

Elocom

Momecu-
tan  

Dawka

1 mg/g

1 mg/g

Ta b. 3. Charakterystyka preparatów mometazonu 
w postaci płynów do stosowania na skórę. 
W oparciu o źródło[3].

glikolu propylenowego
monopalmitynostearynian
2-metylopentan-2,4-diol
alkohol cetostearylowy emulgujący (typ
A, zawierający wodorofosforan
disodowy/potasowy do ustalenia pH)
wazelina biała
parafina ciekła
wosk biały
woda oczyszczona,
kwas cytrynowy bezwodny
cytrynian sodu 

1 mg/gIvoxel

Elocom

glikol propylenowy
alkohol cetostearylowy
alkohole sterolowe z lanoliny
monostearynian 40-55 glicerolu
parafina ciekła
kwas cytrynowy jednowodny
wazelina biała

1 mg/g

Eztom

Elosone

Substancje pomocniczePreparat

glikol heksylenowy
kwas fosforowy stężony
glikolu propylenowego
monopalmitynostearynian
wosk biały 
wazelina biała
butylohydroksytoluen (E321) 
woda oczyszczona
monopalmitynostearynian glikolu
propylenowego 
butylohydroksytoluen 
glikol heksylenowy 
woda oczyszczona 
wosk biały 
kwas fosforowy 10% 
wazelina biała 

glikol heksylenowy
woda oczyszczona
kwas fosforowy
wosk biały
wazelina biała
stearynian glikolu propylenowego 

Dawka

1 mg/g

1 mg/gEdelan

1 mg/g
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al ko ho le ste ro lo we z la no li ny, mo no ste a ry -
nian 40-55 gli ce ro lu (emul ga tor), pa ra fi nę
cie kłą, kwas cy try no wy jed no wod ny, 2-me -
ty lo pen tan-2,4-diol, al ko hol ce to ste a ry lo wy
emul gu ją cy, kwas cy try no wy bez wod ny
i cy try nian so du.

Na ryn ku do stęp ne są je dy nie dwa pre -
pa ra ty mo me ta zo nu w po sta ci pły nów do
sto so wa nia na skórę, które scha rak te ry zo -
wa no w ta be li 3. Wy mie nio ne pre pa ra ty
ma ją bar dzo podob ny skład sub stan cji po -
moc ni czych i róż nią się je dy nie obe cno ścią
w jed nym z nich hy dro ksy pro py lo ce lu lo zy
(sub stan cja prze ciw zbry la ją ca, sta bi li zu ją ca,
emul gu ją ca i za gę szcza ją ca).

Jed nym z po le ca nych pre pa ra tów jest
Ez tom – wska za ny w le cze niu sta nów za -
pal nych i świą du skóry w łu szczy cy (z wy jąt -
kiem roz le głej łu szczy cy plac ko wa tej)
i w ato po wym za pa le niu skóry u pa cjen tów
do ro słych i dzie ci w wie ku 6 lat i star szych,
którego zalety w porównaniu z innymi
dostępnymi na rynku preparatami
przedstawiono w tabeli 4. Pre pa ra tu nie na -
le ży sto so wać u cho rych z trą dzi kiem różo -
wa tym, trą dzi kiem po spo li tym, za ni kiem
skóry, za pa le niem skóry wo kół ust, świą -
dem oko li cy odby tu i na rzą dów płcio wych,
a tak że w przy pad ku pie lu szko we go za pa le -
nia skóry, w za ka że niach bak te ryj nych (np.
li sza jec, rop ne za pa le nie skóry), w za ka że -
niach wi ru so wych (np. bro daw ki zwy kłe,
kłyk ci ny koń czy ste, mię czak za ka źny, opry -
szcz ka zwy kła, ospa wie trz na, pół pa siec),
w za ka że niach pa so żyt ni czych oraz grzy bi -

czych (np. droż dża ki lub za ka że nia wy wo ła -
ne przez der ma to fi ty), a tak że na zmia ny
skór ne w ospie wie trz nej, gru źli cy, ki le lub
na od czy ny po szcze pien ne. Nie na le ży go
rów nież sto so wać na ra ny lub na owrzo -
dze nia skóry, a tak że u pa cjen tów
z nadwraż li wo ścią na fu ro i nian mo me ta zo -
nu lub na in ne gli ko kor ty ko ste ro i dy czy
którą kol wiek sub stan cję po moc ni czą za -
war tą w pre pa ra cie. W przy pad ku ko biet
w cią ży czy kar mią cych Ez tom moż na sto -
so wać tyl ko wte dy, gdy le cze nie za le ci le -
karz, uni ka jąc rów nież sto so wa nia kre mu na
du że po wierzch nie skóry lub przez dłuż szy
okres cza su. W po rów na niu z in ny mi pre -
pa ra ta mi za wie ra ją cy mi mo me ta zon nie za -
wie ra sub stan cji po moc ni czych, które mo -
głyby na ru szać ba rie rę ochron ną skóry i tym
sa mym wy wo ły wać podraż nie nia i aler gię
kon tak to wą, co nie wąt pli wie prze ma wia za
je go wy bo rem[4].

Pi śmien nic two:

1. Sicińska J. „Mometazon na tle innych

miejscowych glikokosteroidów w leczeniu

AZS”. Dostęp: aesthetica.com.pl/clients/25/

files/files/AE_12_30-35.pdf.

2. https://bazalekow.mp.pl/leki/subst.html?id=

4146.

3. https://bazalekow.mp.pl.

4. https://bazalekow.mp.pl/lek/70452,Eztom-

krem.

Nie zawiera hydroksybenzoesanu propylu 

Nie zawiera trietanoloaminy

Nie zawiera eteru cetostearylowego makrogolu,
alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego

Nie powoduje reakcji alergicznych

Nie działa drażniąco na skórę

Nie powoduje miejscowych reakcji skórnych, np.
kontaktowego zapalenia skóry

Zalety Skutek

Ta b. 4. Zalety preparatu Eztom w porównaniu do innych dostępnych na rynku i zawierających
momentazon.



50

dermatologia

lek. med. Ewa Ring
Klinika Dermatologii CSK MSW w Warszawie
Kierownik Kliniki: dr n. med. Irena Walecka, MBA

Miejscowa antybiotykoterapia 
w leczeniu trądziku zwyczajnego

Trądzik zwyczajny należy do najpowszechniejszych schorzeń skóry. Jest
przewlekłą chorobą zajmującą najczęściej twarz, klatkę piersiową 
i plecy. Większość pacjentów zgłaszających się do lekarza szuka porady
z uwagi na pogorszenie wyglądu w przebiegu choroby, jednak dla części
głównym problemem są bolesne guzki i/lub bliznowacenie.

Wśród zmian w prze bie gu trą dzi ku roz -
róż nia się zmia ny nie za pal ne (za skór ni ki
otwar te i za mknię te) i za pal ne (grud ki, kro sty,
na cie ki za pal ne, guz ki, cy sty). Dia gno za opar -
ta jest na pod sta wie obra zu kli nicz ne go.
W nie których przy pad kach po win na być ona
uzu peł nio na dia gno sty ką hor mo nal ną w kie -
run ku hi per an dro ge ni zmu. Na trą dzik zwy kły
cho ru je na wet 80-100% osób w wie ku 
11-30 lat. U więk szo ści osób ma prze bieg 
ła god ny, jed nak 15% pa cjen tów choruje na
po stać cięż ką. U ko biet szczyt za pa dal no ści
wy stę pu je po mię dzy 14. a 17. ro kiem ży cia,
u męż czyzn mię dzy 16. a 19. ro kiem ży cia.
U męż czyzn zmia ny w prze bie gu cho ro by są
cięż sze, na to miast w przy pad ku ko biet wy -
stę pu ją dłu żej. Cięż ki trą dzik guz ko wy wy stę -
pu je czę ściej u osób ra sy bia łej. Ba da nia na
bli źnię tach su ge ru ją, że ro lę mo gą od gry wać
czyn ni ki ge ne tycz ne. Wcze sny po czą tek
i więk sze na si le nie zmian wy stę pu ją u pa cjen -
tów z do dat nim wy wia dem ro dzin nym cięż -
kie go trą dzi ku. Nie rzad ko zmia ny w prze bie -

gu trą dzi ku utrzy mu ją się tak że w do ro słym
ży ciu – pro blem do ty czy do 50% pa cjen tów.
We dług do stęp nych da nych u osób po wy żej
25. ro ku ży cia trą dzik zwy kły wy stę pu je aż
u 54% ko biet i u 40% męż czyzn[1,2].

Pro pio ni bac te rium ac nes jest bak te rią
Gram-do dat nią, nie two rzą cą spor, bez tle no -
wą, która wy stę pu je zwy kle w głęb szych czę -
ściach mie szka wło so we go. W kon tak cie z ke -
ra ty no cy ta mi mie szka oraz ko mór ka mi pro -
ksy mal nej czę ści gru czo łu ło jo we go. P. ac nes
mo że wpły wać na róż ni co wa nie ke ra ty no cy -
tów i na si le nie lo kal ne go sta nu za pal ne go, od -
gry wa jąc ro lę w roz wo ju zmian za pal nych
w prze bie gu trą dzi ku, a tak że w po wsta wa niu
mi kro za skór ni ków we wcze snych eta pach trą -
dzi ku. P. ac nes wpły wa na wro dzo ną od po -
wiedź im mu no lo gicz ną, od dzia łu jąc na: re cep -
to ry Toll-podob ne, pep ty dy prze ciw bak te ryj -
ne, re cep to ry ak ty wo wa ne przez pro te a zy,
me ta lo pro te i na zy ma cie rzy oraz zwięk sza jąc
wy dzie la nie cy to kin pro za pal nych (in ter leu ki ny
[IL] – 1�, IL-1�, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, czyn -
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ni ka mar twi cy no wo two ru � – TNF-�, czyn -
ni ka sty mu lu ją ce go two rze nie ko lo nii gra nu lo -
cy tów i ma kro fa gów – GM-CSF) przez ludz kie
ke ra ty no cy, ko mór ki gru czo łów ło jo wych czy
ko mór ki jed no ją drza ste krwi ob wo do wej. Po -
nad to bak te ria ta mo że pro mo wać two rze nie
za skór ni ków przez wy twa rza nie IL-1a i ewen -
tu al nie przy czy niać się do po wsta wa nia mi kro -
za skór ni ków po przez in su li no po dob ny czyn nik
wzro stu 1 (IGF-1) oraz re cep tor I (IGF-1R)[3].
Zna cze nie P. ac nes w roz wo ju trą dzi ku jest
wiel o kie run ko we, choć jed no znacz nie nie
moż na okre ślić, czy jest przy czy ną, czy tyl ko
ko fak to rem lub „świad kiem” cho ro by[4].

Ce le te ra pii

Le cze nie zmian trą dzi ko wych po win no
pro wa dzić do zmniej sze nia ilo ści zmian za -
pal nych po wo du ją cych dys kom fort u pa cjen -
tów, po pra wy wy glą du skóry oraz za po bie -
ga nia lub mi ni ma li zo wa nia bli zno wa ce nia.
Wła ści wy wy bór le cze nia far ma ko lo gicz ne go
po wi nien być uza leż nio ny od ro dza ju zmian
w prze bie gu trą dzi ku (za skór ni ki czyli zmia ny
za pal ne) oraz je go na si le nia (trą dzik ła god ny,
umiar ko wa ny lub cięż ki).

Le cze nie miej sco we

W przy pad ku trą dzi ku ła god ne go i o umiar -
ko wa nym na si le niu stan dar dem po ste po wa nia
jest le cze nie miej sco we. Do pre pa ra tów w te -
ra pii pierw sze go rzu tu na le żą: nad tle nek ben -
zo i lu, an ty bio ty ki miej sco we (klin da my cy na,
ery tro my cy na, cy klicz ny wę glan ery tro my cy ny)
w po łą cze niu z nad tlen kiem ben zo i lu (aby za -
po biec opor no ści bak te rii) oraz miej sco we re -
tio no i dy (ada pa len, re ti nal de hyd, tre ty no i na
i izo tre ty no i na). Ostat nie są uży wa ne u pa cjen -
tów, u których nie moż na uzy skać po pra wy
przy za sto so wa niu nad tlen ku ben zo i lu. Le cze -
nie miej sco we mo że być uży wa ne tak że ja ko
ele ment terapii w przy pad ku trą dzi ku cięż kie go
w po łą cze niu z le cze niem do u st nym[1,5]. 

An ty bio ty ki sto so wa ne miej sco wo

Naj czę ściej sto so wa ny mi an ty bio ty ka mi do
sto so wa nia miej sco we go są klin da my cy na,
ery tro my cy na i cy klicz ny wę glan ery tro my cy -
ny. Pre pa ra ty te są do brze to le ro wa ne przez
pa cjen tów i przez to chęt nie przez nich sto so -
wa ne. Pro ble mem sta je się co raz bar dziej po -
wszech na opor ność P. ac nes na naj czę ściej
sto so wa ne an ty bio ty ki. Wy ni ka ona nie tyl ko
ze sto so wa nia da ne go pre pa ra tu przez kon -
kret ne go pa cjen ta, ale tak że po przez sze rze nie
się jej dro gą kon tak to wą (np. mię dzy ro dzeń -
stwem, mię dzy rówie śni ka mi)[1,6]. An ty bio ty ki
miej sco we są uży wa ne do re duk cji zmian za -
pal nych – pod ich wpły wem szyb ko ustę pu ją
grud ki i kro sty. Za le ca ne są w po sta ci trą dzi ku
za skór ni ko wo-grud ko wo-kro st ko wej bez cyst
i prze tok. Ich dzia ła nie po le ga na zmniej sze niu
sta nu za pal ne go po przez ha mo wa nie che mo -
ta ksji neu ro fi lów, zmniej sze nie pro duk cji cy to -
kin oraz wpływ na funk cję ma kro fa gów. Re -
duk cja ilo ści Pro pio ni bac te rium ac nes w gru czo -
łach ło jo wych skut ku je mniej szą pro duk cją
wol nych kwa sów tłu szczo wych, które po wo -
du ją na si le nie sta nu za pal ne go. Pa cjen ci po win -
ni sto so wać an ty bio ty ki miej sco we re gu lar nie,
nie za prze sta wać zbyt wcze śnie le cze nia ani
sa mo dziel nie wy dłu żać cza su te ra pii. Za le ca się
od sta wie nie an ty bio ty ku po ustą pie niu zmian
za pal nych. Pa mię tać na le ży, aby pre pa ra tów
tych nie uży wać dłu żej niż 12 ty go dni. Waż ne
jest, aby sto so wać nad tle nek ben zo i lu przez 5-
7 dni po mię dzy okre sem sto so wa nia an ty bio -
ty ków lub rów no le gle z ni mi[1]. We dług za le -
ceń Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz -
ne go nie na le ży sto so wać an ty bio ty ków miej -
sco wych w mo no te ra pii, na le ży tak że uni kać
jed no cze sne go sto so wa nia an ty bio ty ków miej -
sco wych i ogól nych[1].

Klin da my cy na

Klin da my cy na jest an ty bio ty kiem z gru py
lin ko za mi dów, pół syn te tycz ną flu o ro po chod -
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ną lin ko my cy ny o dzia ła niu bak te rio sta tycz nym
oraz bak te rio bój czym. Jej sku tecz ność za le ży
od stę że nia w miej scu za ka że nia i od wraż li -
wo ści drob no u stro jów. Jej dzia ła nie prze ciw -
bak te ryj ne wy ni ka z blo ko wa nia bio syn te zy
biał ka przez wią za nie z pod jed no st ką 50S ry -
bo so mu oraz z za bu rza nia pro ce su wy dłu ża nia
łań cu cha po li pep ty do we go. Wy ka zu je ak tyw -
ność wo bec Pro pio ni bac te rium ac nes, jed nak że
bak te ria ta jest w sta nie roz wi nąć opor ność
w sto sun ku do klin da my cy ny sto so wa nej miej -
sco wo. Z te go po wo du na le ży zmie nić te ra -
pię, je że li nie uzy sku je się za do wa la ją ce go
efek tu w cią gu 4-8 ty go dni. Klin da my cy na dzia -
ła prze ciw za pal nie, co tak że prze kła da się na jej
sku tecz ność w le cze niu trą dzi ku[7].

Klin da my cy na w Pol sce do stęp na jest
w po sta ci pły nu, emul sji i że lu. Na mniej sze
ob sza ry, ta kie jak twarz, wy go dnie jest sto so -
wać pre pa rat w tu bie lub w bu tel ce. Jed nak że
w przy pad ku le cze nia du żych ob sza rów, np.
ple ców, prze d niej po wierzch ni klat ki pier sio -
wej czy miejsc owło sio nych naj le piej spraw -
dza się pre pa rat apli ko wa ny w sprayu (żel
w bu tel ce z po mp ką). Ta ki spo sób na kła da nia
klin da my cy ny nie tyl ko jest wy go dniej szy
i szyb szy, ale tak że bar dziej hi gie nicz ny (apli ka -
cja bez do ty ko wa).W cią ży an ty bio tyk ten ma
ka te go rię B – krót ko trwa łe uży cie jest bez -
piecz ne, jak kol wiek nie ma da nych od no śnie
do sto so wa nia dłu go trwa łe go[8].

Nad tle nek ben zo i lu

Nad tle nek ben zo i lu wy ka zu je dzia ła nie an -
ty bak te ryj ne, prze ciw za pal ne, ko me do- i ke ra -
to li tycz ne. Ce chu je się tak że bra kiem po ja wia -
nia się le ko o por no ści mi mo dłu go trwa łe go
uży wa nia. Moż na sto so wać go w mo no te ra pii,
ale tak że w le cze niu sko ja rzo nym. Je go wa dą
są dość du że wła ści wo ści draż nią ce oraz moż -
li wość odbar wia nia wło sów i tka nin (na le ży
uprze dzić pa cjen tów). W trak cie le cze nia na le -
ży uni kać eks po zy cji na pro mie nio wa nie ultra -
fio le to we. Z te go po wo du po cząt ko wo za le ca

się sto so wa nie w mniej szych stę że niach i rza -
dziej. Do stęp ny jest w po sta ci kre mów, że li,
roz two rów do sto so wa nia 1-2 ra zy dzien nie.
Rad mo mi zo wa ne, podwój nie za śle pio ne ba -
da nia po ka za ły, że u pa cjen tów z trą dzi kiem
zwy kłym le czo nym klin da my cy ną w po łą cze -
niu z nad tlen kiem ben zo i lu osią gnię to więk szą
re duk cję zmian za pa la nych[9].

Pod su mo wa nie

Le cze nie miej sco we jest stan dar do wym
po stę po wa niem w le cze niu trą dzi ku ła god ne -
go i umiar ko wa ne go. Miej sco we an ty bio ty ki
(w tym klin da my cy na) są sku tecz ny mi pre pa -
ra ta mi w le cze niu trą dzi ku. Klin da my cy na nie
po win na być jed nak sto so wa na w mo no te ra -
pii z uwa gi na roz wój opor no ści P. ac nes. Za -
sto so wa nie klin da my cy ny i nad tlen ku bez n -
zo i lu ja ko dwóch od dziel nych le ków da je
moż li wość in dy wi du al ne go do sto so wa nia
daw ko wa nia do po trzeb da ne go pa cjen ta.
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Za bieg jest nie zwy kle sku tecz ny, jed nak
wią że się z dłu gim okre sem re kon wa le -
scen cji, a co wię cej – nie każ dy pa cjent
z przy czyn zdro wot nych lub oso bi stych
mo że być do nie go za kwa li fi ko wa ny.
W od po wie dzi na te kwe stie po wsta ło no -
we urzą dze nie: PLA SMA LI FT, które wy ko -
rzy stu je pla zmę. Pla zma to zjo ni zo wa ny
gaz za wie ra ją cy w przy bli że niu ta kie sa me
ilo ści ła dun ków do dat nich i ujem nych,
który, ze wzglę du na swo je spe cy ficz ne
wła ści wo ści, by wa na zy wa ny czwar tym
sta nem sku pie nia. 

Urzą dze nie PLA SMA LI FT wy twa rza
iskrę pla zmy za po mo cą bez piecz ne go
źródła ener gii o czę sto tli wo ści fal ra dio wych.
Ener gia fal ra dio wych nie od dzia łu je na orga -
nizm pa cjen ta, jest je dy nie pa li wem nie -
zbęd nym do wy two rze nia iskry pla zmy. Po -
wsta ła iskra pro wa dzi do kon tro lo wa nej
sub li ma cji i kar bo ni za cji ke ra ty no cy tów, re -
du ku jąc tym sa mym nadmiar skóry. Do dat -
ko wo do głęb szych warstw skóry do star cza -
na jest wy so ka tem pe ra tu ra, która pro wa dzi
do re mo de lin gu włókien ko la ge no wych,
cze go fi nal ny mi skut ka mi są na pię cie skóry
oraz spły ce nie zmar szczek. Efek ty wi docz ne

są już w trak cie za bie gu, a dzię ki urzą dze niu
PLA SMA LI FT moż li we jest zli kwi do wa nie
nadmia ru skóry opa da ją cych po wiek na wet
o 30%. Za bie gi wy ko ny wa ne przy uży ciu
PLA SMA LI FT za li cza ne są do tak zwa nych
za bie gów dy na micz nych, po zwa la ją cych na
peł ną ich kon tro lę. Dzię ki nie a bla cyj nej
tech ni ce za bie go wej nie do cho dzi do prze -
rwa nia cią gło ści skóry, co w znacz nym stop -
niu eli mi nu je ry zy ko po wsta nia po wi kłań
oraz nie e ste tycz nych blizn po za bie go wych.
Urzą dze nie PLA SMA LI FT znaj du je rów nież
za sto so wa nie w re duk cji zmar szczek w oko -
li cy oczu, na czo le, przy uszach, na de kol cie
oraz zmar szczek pa la cza. Wy po sa żo ne jest
w dwa mo sięż ne apli ka to ry za bie go we
o róż nej śre dni cy igły. 

Korekcja powiek, czyli blefaroplastyka, to jeden z najczęściej wykonywanych
zabiegów odmładzających z zakresu chirurgii plastycznej. Ma on na celu
usunięcie nadmiaru skóry opadających powiek u pacjentów w różnym
przedziale wiekowym.

PLASMA LIFT – rewolucyjne
rozwiązanie dla opadających powiek 

Ryc. 1. Urządzenie PLASMA LIFT.

aparatura i technika

54



dermatologia

Ły sie nie plac ko wa te (alo pe cia are a ta – AA) to cho ro ba skór na o nie u -
sta lo nej i, jak do tąd, nie jed no znacz nej etio pa to ge ne zie. W obra zie kli -
nicz nym ce chu je się wy stę po wa niem przej ścio wych lub trwa łych
ognisk wy ły sie nia, przy po mi na ją cych „plac ki”, w obrę bie których skóra
nie jest zmie nio na za pal nie.

lek. med. Jagoda Jaroszewska-Smoleń
Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej Nowa Dermatologia w Dąbrowie Górniczej

Mezoterapia skóry głowy 
w leczeniu łysienia plackowatego

Sta ty stycz nie ły sie nie plac ko wa te do ty czy
oko ło 2% po pu la cji ogól nej. U więk szo ści
osób pierw sze ob ja wy wy stę pu ją już w okre -
sie dzie ciń stwa lub doj rze wa nia, oko ło 60%
przy pad ków ły sie nia plac ko wa te go dia gno zu -
je się przed ukoń cze niem przez pa cjen tów
20. ro ku ży cia. Ły sie nie plac ko wa te to, po ły -
sie niu an dro ge no wym, naj czę st sza przy czy na
utra ty wło sów. Za kła da się, że na obraz cho -
ro bo wy skła da się wie le czyn ni ków. Wśród
czyn ni ków wy wo łu ją cych mo gą mieć zna cze -
nie zja wi ska za pal ne, au to im mu no lo gicz ne,
na czy nio we i za bu rze nia w za kre sie ukła du
ner wo we go. Wska zu je się też na zwią zek ze
sta nem psy chicz nym i emo cjo nal nym.

Praw do po dob nie w ostrej i po cząt ko wej
fa zie cho ro by do mi nu ją zja wi ska za pal ne
i im mu no lo gicz ne. Prze ma wia za tym czę ste
współ i st nie nie ły sie nia plac ko wa te go z in ny -
mi cho ro ba mi, w których wy stę pu ją zja wi ska
au to im mu no lo gicz ne, np. z bie lac twem, cu -
krzy cą ty pu I czy za pa le niem tar czy cy ty pu
Ha shi mo to. Ły sie nie plac ko wa te nie rzad ko
wy stę pu je ro dzin nie i do ty czy obu płci.

Po za u wa że niu pro ce su wy pa da nia wło -
sów, ły sie nia czy obra zu od po wia da ją ce go ły -
sie niu plac ko wa te mu, w pierw szej ko lej no ści
na le ży zgło sić się do le ka rza. Pod czas wi zy ty

usta la się przy czy nę wy pa da nia i wy ko nu je sze -
reg ba dań dia gno stycz nych. Oce nia ne są pa ra -
me try krwi, po ziom że la za, TSH oraz pa ra me -
try wska zu ją ce na stan za pal ny: OB, ASO, p/
ANA , p/ An ty TPO. Wy ko nu je się tak że ba da -
nie skóry lam pą Wo o da, ba da nie mi ko lo gicz ne,
cza sa mi rów nież bio psję dia gno stycz ną i oce nę
mi kro sko po wą. Je śli przy czy na ły sie nia plac ko -
wa te go wią że się z wy stę po wa niem cho ro by
to wa rzy szą cej, ko niecz ne jest roz po czę cie te -
ra pii i le cze nia cho ro by pod sta wo wej i rów no -
cze śnie miej sco wo skóry.

Do tych czas sto so wa ny mi me to da mi w le -
cze niu miej sco wym ły sie nia plac ko wa te go by -
ły: środ ki miej sco wo draż nią ce (np. cy gno li -
na), im mu no te ra pia miej sco wa aler ge na mi
kon tak to wy mi, PU VA, le ki im mu no su pre syj ne
(np. cy klo spo ry na) czy prze ciw za pal ne (np.
gli ko kor ty ko ste ro i dy lub mi no ksy dyl).

Po ni żej przed sta wiono obra zy le cze nia pa -
cjen ta me to dą me zo te ra pii igło wej, którą wy -
brano ja ko al ter na ty wę dla wcze śniej sto so wa -
nych ogól nie i miej sco wo te ra pii. Pa cjent
z ły sie niem plac ko wa tym przez oko ło 
7 mie się cy sto so wał wcier ki draż nią ce miej sco -
wo z wi ta mi ną B6, re zor cy ną, mi no ksy dy lem
w stę że niu 5%, gli ko kor ty ko ste ro i dy miej sco -
wo i do u st nie oraz wi ta mi ny, uzy sku jąc odrost
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Ryc. 1. Technika zabiegu: śródskórne podanie preparatu drogą wkłucia. Nie zastosowano
preparatów znieczulających miejscowo.

09.05.2016 r.

05.08.2016 r.
01.03.2017 (zdję cie zro bio ne na wi zy cie kon -
trol nej po 7 mie sią cach od za bie gu)

20.06.2016 r. 

po je dyn czych wło sów. Ogni sko jed nak nie za -
ra sta ło. U pa cjen ta nie stwier dzo no żad nych
od chy leń w ba da niach la bo ra to ryj nych, cho rób
prze wle kłych, wy klu czo no tak że ogni ska za pal -
ne (zę by, za to ki, dro gi mo czo we). Wy wiad nie
wska zy wał na współ i st nie nie za bu rzeń emo cjo -
nal nych. Pa cjent nie sto so wał in nych le ków.

Pa cjen to wi za pro po no wa no te ra pię me zo -
te ra pii igło wej. Se ria obej mo wa ła po da nie pre -
pa ra tu 1 raz w mie sią cu przez 4 ko lej ne mie sią -
ce. Uzy ska no wzrost wło sów i cał ko wi ty ich
odrost w ogni sku ły sie nia plac ko wa te go oraz
ogól ną po pra wę sta nu wło sów. Na pod sta wie
uzy ska ne go wy ni ku te ra pii moż na wnio sko -
wać, że me zo te ra pia igło wa mo że być me to dą
z wy bo ru w le cze niu ły sie nia plac ko wa te go. Pa -

cjent po zo sta je pod sta łą ob ser wa cją i kon tro lą.
Obe cnie nie sto su je też żad nych le ków. Okre -
so wo przyj mu je pre pa ra ty wie lo wi ta mi no we
i pro wa dzi zdro wy styl ży cia. Uzy ska ny efekt –
peł ny odrost jest za do wa la ją cy.

Pi śmien nic two:

1. Ja błoń ska S., Ma jew ski S., Cho ro by skóry i cho ro by prze no -
szo ne dro gą płcio wą, Wy daw nic-two Le kar skie PZWL, War -
sza wa 2010, ISBN 978-83-200-4154-5.

2. Ru dnic ka L., Olszew ska M., Ra kow ska A., Ko wal ska-Olędz ka
E., Sło wiń ska M. Tri cho sco py: a new me thod for dia gno sing
ha ir loss, J Drugs Der ma tol 2008, 7, 651-654.

3. Ko złow ska U., Ko złow ska A. Pa to fi zjo lo gia wzro stu i utra ty
wło sów, Prze gląd Der ma to lo-gicz ny, 2001, 1, 19-25.

4. Czar nec ki M., Ka szu ba A., Ko złow ska M. i wsp., Współ cze -
sne me to dy dia gno sty ki cho rób wło sów, No wa Klin, 1999, 6,
1173-7.
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Bezpieczeństwo
usuwania tatuaży

Tatuaż jest częścią kultury od początków ludzkiej cywilizacji. W UE 
i USA żyje ponad 100 milionów osób, które mają jeden tatuaż lub
więcej. Od kilku lat widać również, że liczba ta znacząco wzrasta.
Dotyczy to obydwu płci, zwłaszcza młodszej populacji (36% to ludzie
poniżej 40. roku życia, większość z nich wykonała tatuaż między 16. 
a 20. rokiem życia).

Je szcze kil ka lat te mu ta tu a że by ły wy ko -
ny wa ne głów nie przez ama to rów i by ły naj -
czę ściej mo no chro ma tycz ne. Wpro wa dza -
ne po je dyn czą igłą barw ni ki (jak In dia ink,
po piół pa pie ro so wy lub wę giel drzew ny)
czę sto mia ły ten den cje do mi gro wa nia
w in ne war stwy skóry oraz ble dnię cia.
Obe cnie ta tu aż uwa ża ny jest cza sa mi za
ma łe dzie ło sztu ki z wy ko rzy sta niem wie lu
barw ni ków, nie rzad ko flu o re scen cyj nych.
Do ich wy ko na nia sto so wa ne są urzą dze nia
wy po sa żo ne w cie niut kie igieł ki i tech ni ka
zwa na der mo gra fią.

W związ ku z bar dzo du żą po pu la cją
osób z ta tu a ża mi zna czą co wzro sła rów nież
licz ba lu dzi chcą cych je usu nąć. Jed nak
w prze ci wień stwie do wpro wa dze nia ta tu a -
żu, je go usu wa nie jest wy ko ny wa ne głów nie
przez le ka rzy i jest za bie giem me dycz nym,
który rzą dzi się in ny mi pra wa mi. Usu nię cie
ta tu a żu to pro ce du ra du żo tru dniej sza niż je -
go wy ko na nie.

Barw ni ki sto so wa ne w ta tu a żach

Sa mo sło wo „ta tu aż” po cho dzi od ta hi -
tań skie go sło wa „tat tau” – zna czyć – i jest de -
fi nio wa ne ja ko pro ces im plan ta cji per ma -
nent ne go pig men tu w głąb skóry. Za bieg
wy ko na nia ta tu a żu nie jest uzna wa ny za za -
bieg me dycz ny. Z te go po wo du barw ni ki
(pig men ty) wy ko rzy sty wa ne do je go wy ko -
na nia nie prze cho dzą ani te stów far ma ko lo -
gicz nych, ani to ksy ko lo gicz nych. Wie le z ko -
lo ro wych pig men tów ma w so bie kom po -
nen ty orga nicz ne (np. barw ni ki azo we)
wy ko rzy sty wa ne w prze my śle che micz nym.
Pro fe sjo nal nie wy ko na ne ta tu a że ko lo ro we
są pra wie nie moż li we do cał ko wi te go usu -
nię cia. Głę bo kość osa dze nia pig men tu wy -
no si 1-4 mm i za le ży od czę ści cia ła oraz
zwy cza jów ta tu a ży sty. Do ta tu a żu ko sme -
tycz ne go moż na rów nież za li czyć ma ki jaż
per ma nent ny, czy li mi kro pig men ta cję, który
ma po pra wić ko lor ust, za zna czyć ich kon tur,
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pod kre ślić brwi, a tak że obrys po wie ki gór nej
i dol nej. Sto so wa na jest rów nież me dycz na
der mo pig men ta cja, np. od two rze nie ko lo ru
bro daw ki sut ko wej po pla sty ce pier si. Oby -
dwie me to dy, ko sme tycz na i me dycz na pig -
men ta cja, uży wa ją tej sa mej tech ni ki, co ta tu -
aż kla sycz ny, czy li in iek cji barw ni ka pod skór -
nie za po mo cą igły lub spe cjal ne go
urzą dze nia.

Od 2008 do 2013 ro ku w ba da niach
prze pro wa dzo nych w Szwaj ca rii prze a na li -
zo wa no 416 próbek z 73 róż nych firm pro -
du ku ją cych pig men ty do ta tu a ży. Zi den ty fi -
ko wa no 39 barw ni ków orga nicz nych,
z których ża den nie prze cho dził te stów
w kon tak cie z ludz kim cia łem. Naj bar dziej
nie po koi fakt, że ich licz ba wzro sła z 39% do
56% po mię dzy 2009 a 2011 ro kiem. Ana li -
zy po ka za ły, że ty tan, bar, glin i miedź są bar -
dzo czę sto wy ko rzy sty wa ne ja ko pig men ty
do ta tu o wa nia. Do tych czas sto so wa nym
barw ni kom róż ne kla sy fi ka cje przy pi sy wa ły
okre ślo ny me tal: czer wo ny – rtęć, nie bie ski
– ko balt, zie lo ny – chrom, fio le to wy – ma -
gnez. Ak tu al nie w każ dym z po wyż szych
barw ni ków znaj du je się mie sza ni na róż nych
sub stan cji. Ko lor czar ny mo że za wie rać he -
ksa chlo ro-1,3-bu ta dien (HCBD), di ben zo fu -
ran (DBF), he ksa me ty le no te tra mi na (HET),
9-flu o re non (9F), ben zo fe non (BP) i fta lan di -
bu ty lu (DBP). W żół tych barw ni kach znaj do -
wa ne są śla dy siar cza nu kad mu, związ ku
uwa ża ne go za kar cy no gen ny. W barw ni ku
zie lo nym bar dzo czę sto wy stę pu je ko balt,
czy li czyn nik ma ją cy wpływ na po wsta wa nie
ra ka skóry oraz roz wój cho rób ser ca. Ko lor
nie bie ski mo że za wie rać po chod ne fta lo cy ja -
ni ny. Naj bar dziej nie bez piecz ny dla zdro wia
jest pig ment czer wo ny, gdyż czę sto za wie ra
nie wiel kie ilo ści rtę ci, a tak że so le me ta licz ne
o to ksycz nym dzia ła niu. W star szych ta tu a -
żach stwier dza no po nad to ołów, chrom,
związ ki li tu i mie dzi. Ba da nia prze pro wa dzo -
ne przez Uni wer sy tet w Ko pe nha dze wy ka -
za ły ra ko twór cze sub stan cje che micz ne

w 13 z 21 pig men tów zwy cza jo wo uży wa -
nych w Eu ro pie[1].

Czar ny barw nik jest po ten cjal nie kar cy -
no gen ny, mo że po wo do wać uszko dze nia
DNA i sta ny za pal ne, a tak że za wie rać szko -
dli we sub stan cje, m.in. fe nol i wie lo pier ście -
nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne (PAHs),
jak ben zo pi ren (uzna wa ny przez In ter na tio -
nal Agen cy for Re se arch on Can cer za czyn -
nik kar cy no gen ny kla sy 1)[2]. Na no czą stecz ki
za war te w pig men tach by ły znaj do wa ne za -
rów no po mię dzy czą stecz ka mi ko la ge nu
skóry wła ści wej, jak i wo kół na czyń. Su ge ru je
to, że na no czą stecz ki barw ni ka dro gą mi kro -
krą że nia mo gą przedo sta wać się ze skóry
i mi gro wać po ca łym orga ni zmie, gdzie mo gą
mieć po ten cjal ny wpływ na orga ny i in ne
tkan ki[3]. Czar ne pig men ty sto so wa ne do ta tu -
o wa nia tra dy cyj nie opar te by ły na sa dzy i do
dziś nie pod le ga ją żad nym re gu la cjom ani te -
stom na obe cność PAHs. Czą stecz ki PAHs
po zo sta ją ce w skórze ab sor bu ją pro mie nio -
wa nie UV, w efek cie ge ne ru jąc tlen czą stecz -
ko wy w for mie sin gle to wej, który ma ni szczą -
cy wpływ na in te gral ność na skór ka[4].

Obe cnie ani FDA (Fo od and Drug Ad mi -
ni stra tion),  ani żad na in na orga ni za cja te go
ty pu nie wy da ła re gu la cji w spra wie sto so wa -
nych w ta tu a żu pig men tów[5]. Ozna cza to, że
na dzień dzi siej szy nie ma żad nych pra wnych
re gu la cji dla firm pro du ku ją cych barw ni ki
oraz ich kom po nen ty. FDA wy ra zi ło jed nak
za nie po ko je nie, ze mi mo bra ku re gu la cji, sta -
le ro śnie licz ba róż nych pig men tów uży wa -
nych w ta tu a żu. Obe cnie jest już ich praw -
do po dob nie kil ka dzie siąt ra zy wię cej. Pod -
czas gdy barw ni ki są za a pro bo wa ne
i do da wa ne do ko sme ty ków, ża den z nich
nie ma po zwo le nia na po da wa nie w po sta ci
in iek cji skór nej. Wie le pig men tów uży wa -
nych w ta tu a żu nie ma na wet po zwo le nia na
bez po śre dni kon takt ze skórą[6].

Wpro wa dze nie do skóry barw ni ków eg -
zo gen nych, że by uzy skać ta tu aż odzwier cie -
dla in vi vo sy tu a cję, gdzie du ża licz ba so li me -
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ta li i orga nicz nych pig men tów po zo sta je
w skórze przez ca ły okres ży cia no si cie la (go -
spo da rza). Po ten cjal ne lo kal ne i sy ste mo we
dzia ła nie kar cy no gen ne ta tu a żu oraz pro duk -
tów, które po wsta ją po je go usu nię ciu po zo -
sta je nie do koń ca wy ja śnio ne[7].

Dzia ła nia nie po żą da ne zwią za ne 
z ta tu a żem

Wśród dzia łań nie po żą da nych mo gą cych
wy stą pić po wy ko na niu ta tu a żu znaj du ją się:
za pa le nie skóry, po krzyw ka, li szaj pła ski, łu -
szczy ca, za pa le nie na czyń i nadwraż li wość na
świa tło w ta tu o wa nym miej scu. W przy pad -
ku nie za cho wa nia za sad ste ryl no ści moż li we
są rów nież lo kal ne za ka że nie skóry, za ra że -
nie wi ru sa mi he pa to tro po wy mi lub ludz kim
wi ru sem nie do bo ru od por no ści (HIV). Opi -
sa ne są tak że re ak cje aler gicz ne, które ma ją
być spo wo do wa ne sty mu la cją ukła du im mu -
no lo gicz ne go przez skła dni ki barw ni ków[8],
do których za li cza się m.in. so le me ta li cięż -
kich (chrom, rtęć, ty tan czy kadm). Wy stę -
po wa ły rów nież przy pad ki no wo two rów,
m.in. ra ka pod staw no ko mór ko we go[9], czer -
nia ka zło śli we go[10] i pseu do lym pho ma[11],
które roz wi nę ły się w wy ta tu o wa nej skórze.
Wy stą pie nie ob ja wów cho ro bo wych moż li -
we jest rów nież po próbach usu nię cia ta tu a -
żu, np. z za sto so wa niem la se ra. Po wo du ją
one uwol nie nie pig men tu, który mo że zo -
stać roz po zna ny przez układ od por no ścio wy
ja ko an ty gen, a w kon se kwen cji za po cząt ko -
wać nie po żą da ną re ak cję im mu no lo gicz ną.
Su ge ru je się, aby przed za bie giem usu wa nia
ta tu a żu, w trak cie je go trwa nia oraz dzień
po za sto so wać do u st ną pro fi lak ty kę gli ko -
kor ty ko ste ro i da mi i le ka mi prze ciw hi sta mi -
no wy mi[12].

Nie uda ło się do tąd usta lić, ja ki do kła dnie
jest od se tek po wi kłań po wy ko na niu i usu -
wa niu ta tu a żu. Do stęp ne w pi śmien nic twie
da ne ba zu ją na opi sach po je dyn czych przy -
pad ków.

Me to dy usu wa nia ta tu a żu

Usu nię cie ta tu a żu to pro ce du ra du żo
tru dniej sza niż je go wy ko na nie. Wszy st kie
do stęp ne tech ni ki po wo du ją de struk cję nie
tyl ko sa me go ta tu a żu, ale rów nież skóry za -
wie ra ją cej pig ment. Igła w pro ce sie ta tu o wa -
nia wy ko ny wa ne go me cha nicz nie prze cho -
dzi przez war stwę na skór ka i wpro wa dza
pig ment do war stwy skóry wła ści wej. Hi sto -
lo gicz nie pig ment jest zlo ka li zo wa ny w fi bro -
bla stach i ma kro fa gach oko ło na czy nio -
wych[13]. Ja ko że barw nik umiej sco wio ny jest
we wnątrz ko mór ko wo, nie mo że być usu -
nię ty przez sy stem au to im mu no lo gicz ny
i po zo sta je w skórze, da jąc wi docz ny ko lor.
Na dzień dzi siej szy nie ma me to dy, która
usu nie wszy st kie pig men ty i która mo gła by
usu nąć ta tu aż bez po zo sta wie nia ja kie go kol -
wiek śla du.

Przed usu nię ciem ta tu a żu le karz po wi -
nien wziąć pod uwa gę na stę pu ją ce kry te ria:
• od po wie dni do bór pa cjen ta,
• fo to typ skóry,
• lo ka li za cję ta tu a żu,
• cha rak te ry sty kę ta tu a żu; roz miar, gę -

stość, ko lo ry, głę bo kość, na której znaj -
du ją się barw ni ki, kie dy ta tu aż zo stał wy -
ko na ny, tech ni kę je go re a li za cji,

• po ten cjal ne prze ciw wska za nia.

Do stęp ne obe cnie me to dy usu wa nia ta -
tu a żu to m.in.:

1. chi rur gicz na,
2. der ma bra zja me cha nicz na,
3. elek tro ko a gu la cja,
4. la se ro wa,
5. che micz na.

Pierw sza z tych me tod mo że być sto so -
wa na je dy nie przy ta tu a żach o nie wiel kich
roz mia rach. Wy ko ny wa na jest w znie czu le -
niu miej sco wym i po le ga na usu nię ciu (wy -
cię ciu) frag men tu skóry z ta tu a żem. Naj czę -
ściej wy ko ny wa ny jest je den za bieg. Wią że
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się on jed nak z du żym ry zy kiem po wsta wa -
nia blizn.

Me cha nicz na der ma bra zja to pro ces
„star cia” po wierzch nio wych warstw skóry
wraz z barw ni kiem za po mo cą urzą dze nia ze
spe cjal ny mi wi ru ją cy mi szczo tecz ka mi bądź
dia men to wą gło wi cą ścier ną. Jest to za bieg
in wa zyj ny, wy ma ga ją cy znie czu le nia miej sco -
we go. Do dat ko wo je go sku tecz ność jest
ogra ni czo na, gdyż barw ni ki w głęb szych
war stwach skóry po zo sta ją wi docz ne. Der -
ma bra zja nie sie ze so bą ry zy ko wy stą pie nia
blizn, prze bar wień i in fek cji. Podob ne skut ki
ubocz ne mo że wy wo łać głę bo ki pe e ling
che micz ny ta tu a żu.

Me to da elek tro ko a gu la cji po le ga z ko lei
na wy pa le niu warstw skóry wraz z barw ni -
kiem za po mo cą prą du o wy so kiej czę sto tli -
wo ści. W efek cie ter micz ne go uszko dze nia
wierzch niej war stwy na skór ka na tu ral nie wy -
łu szcza się rów nież barw nik z głęb szych
warstw skóry. Dzia ła nia nie po żą da ne wy stę -
pu ją rzad ko, jest to jed nak za bieg bo le sny,
wy ma ga ją cy znie czu le nia miej sco we go.
Prze ciw wska za niem do je go wy ko na nia są
wszy st kie sy tu a cje unie moż li wia ją ce za sto so -
wa nie prą du: roz ru sznik ser ca, za bu rze nia
krzep nię cia, za bu rze nia krą że nia, cu krzy ca
(trud no ści w go je niu), cią ża.

Jed ną z naj czę ściej sto so wa nych me tod
jest obe cnie la se ro we usu wa nie ta tu a ży wy -
ko rzy stu ją ce zja wi sko se lek tyw nej fo to ter -
mo li zy. 

Na po cząt ku do usu wa nia ta tu a żu by ły
uży wa ne la se ry abla cyj ne CO2 lub Er:YAG,
które usu wa ły war stwy skóry aż do barw ni -
ka po przez fo to a bla cję. Nio sły jed nak ze so -
bą du że ry zy ko in fek cji, po zo sta wie nia blizn,
prze bar wień i dłu giej re kon wa le scen cji po za -
bie go wej. Zo sta ły więc za stą pio ne przez la -
se ry nie a bla cyj ne, które nie dzia ła ły tak głę -
bo ko i nie na ru sza ły ba rie ry skór nej. La ser
nie a bla cyj ny wy twa rza bar dzo krót ki im puls
świa tła ab sor bo wa ny przez pig men ty zlo ka li -
zo wa ne w skórze, bez uszko dze nia tka nek

ota cza ją cych. Róż ne barw ni ki mia ły róż ne
spek trum ab sorp cji, stąd do bór dłu go ści fa li
za le żał od ma ksy mal nych moż li wo ści ab -
sorp cyj nych da ne go ko lo ru. To ozna cza ło
kil ka dłu go ści fa li do le cze nia wie lo ko lo ro we -
go ta tu a żu.

Naj now sza tech no lo gia la se rów usu wa -
ją cych ta tu aż to la se ry Q-switch. Pro du ku ją
one bar dzo krót ki im puls wy ra żo ny w na no -
se kun dach, który pro wa dzi do efek tu fo to -
ter mal ne go. Ener gia świe tl na pro du ko wa na
przez la ser jest za mie nia na w cie pło, które
w bar dzo krót kim cza sie trwa nia wy ra żo nym
w na no se kun dach (10-9) roz bi ja pig men ty
na mi kro czą stecz ki, eli mi no wa ne przez orga -
nizm[14]. Te go ty pu la se ry uży wa ne są od 10
lat, co świad czy o ich bez pie czeń stwie. Jed -
nak ta tech ni ka wy ma ga kil ku na stu se sji. Przy
ta tu a żu nie pro fe sjo nal nym, jed no ko lo ro wym
po trze ba naj czę ściej 4-6 se sji. Przy pro fe sjo -
nal nym, mul ti ko lo ro wym wy ko nu je się 10-
15 se sji, co mo że prze kła dać się na 2-3 la ta
te ra pii. Prze rwa mię dzy za bie ga mi po win na
wy no sić na wet 8 ty go dni, że by unik nąć ry zy -
ka po wsta nia blizn.

W 2013 ro ku zo stał wpro wa dzo ny la ser
pi ko se kun do wy Pi co Su re emi tu ją cy świa tło
o dłu go ści fa li 755 nm i ultra krót kie im pul sy
świa tła wy ra żo ne w pi ko se kun dach (10-12)
Dłu gość im pul su Pi co Su re jest za tem 100 ra -
zy krót sza niż w tech no lo gii na no se kun do -
wej. Tak ultra krót ki im puls ma bar dzo sil ny
efekt me cha nicz ny, ze zmi ni ma li zo wa nym
efek tem ter mal nym, lep szą to le ran cją i efek -
tyw no ścią. Tech ni ka Pi co Su re pro wa dzi do
je szcze mniej szej de frag men ta cji barw ni ków
ta tu a żu, które mo gą być ła twiej usu wa ne
przez orga nizm. Urzą dze nie to jest jed nak
bar dzo ko sztow ne i rów nież koszt za bie gu
jest w związ ku z tym du żo wy ższy w po rów -
na niu z in ny mi me to da mi. Do dys po zy cji są
la se ry z dwie ma dłu go ścia mi fa li: 1064 nm
i 532 nm. W 2015 ro ku w Eu ro pie zo stał
wpro wa dzo ny la ser pi ko se kun do wy, który
usu wa rów nież czer wo ny pig ment.
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Ko rzy ści za sto so wa nia la se ra pi ko se kun -
do we go w po rów na niu do Q-switch:
• du żo więk szy me cha nicz ny efekt dzia ła -

nia na czą stecz ki pig men tu i mniej szy
efekt fo to ter mal ny w po rów na niu do la -
se rów na no se kun do wych,

• pig men ty są re du ko wa ne do du żo mniej -
szych czą ste czek ła twiej usu wa nych
przez orga nizm,

• pra wie 100% efek tyw ność przy usu wa -
niu barw ni ka zie lo ne go i nie bie skie go,
które by ły do tej po ry opor ne na dzia ła -
nie la se rów wcze śniej szej ge ne ra cji, jed -
nak nadal brak sku tecz no ści przy nie -
których ko lo rach,

• dłu gość fa li da je moż li wo ści usu nię cia
głę biej po ło żo nych ta tu a ży,

• le cze niu mo gą być pod da ne fo to ty py
skóry od 1-4,

• moż li wość krót szych prze rw po mię dzy
za bie ga mi, 4 za miast 8 ty go dni, co skra ca
czas le cze nia,

• mniej sza bo le sność za bie gu, po nie waż
efekt ter mal ny dzia ła nia na skórę jest du -
żo krót szy. Z te go po wo du mniej sze jest
też ry zy ko opa rze nia.

Jed nak nadal, po mi mo tych wszy st kich
ko rzy ści, la se ro we usu nię cie ta tu a żu jest ry -
zy kow ne i niepo zba wio ne pew nych wad.

Ry zy ko la se ro we go usu wa nia ta tu a żu

Do naj czę st szych po wi kłań tej me to -
dy za li cza się: przej ścio we lub trwa łe
odbar wie nia/prze bar wie nia skóry w miej -
scu po ta tu a żu, zmia ny jej te kstu ry, bli -
znow ce. Na po wi kła nia naj bar dziej na ra -
żo ne są oso by o cie mniej szej kar na cji
z uwa gi na zwięk szo ne po chła nia nie
wiąz ki la se ra przez na tu ral ny pig ment
skóry – me la ni nę. U nie których osób mo -
gą wy stą pić re ak cje aler gicz ne w od po -
wie dzi na uwal nia ne pod czas roz pa du
barw ni ka sub stan cje[15].

Świa tło la se ra pe ne tru je skórę i jest wy -
biór czo ab sor bo wa ne przez czą st ki pig men -
tu, pro wa dząc do ich na grze wa nia się i frag -
men ta cji. Nie ste ty, z uwa gi na zło żo ność
che micz ną sto so wa nych do ta tu o wa nia
barw ni ków, sku tecz ność i re zul ta ty te go pro -
ce su mo gą być nie prze wi dy wal ne. Wiąz ka
la se ra pod grze wa skórę do tem pe ra tu ry kil -
ku set stop ni Cel sju sza, mo że zmie nić struk -
tu rę che micz ną pig men tów i spo wo do wać
po wsta nie to ksycz nych pro duk tów roz kła du.
Przy kła do wo, w ba da niach nad pro ce sem la -
se ro we go usu wa nia nie bie skie go pig men tu
zi den ty fi ko wa no 1,2-ben ze no di kar bo ksi tryl,
ben zo ni tryl, ben zen i cy ja no wo dór  ja ko
głów ne pro duk ty roz drob nie nia, po wsta łe na
sku tek na pro mie nio wa nia ta tu a żu (nie bie skie -
go pig men tu – fta lo cy ja ni ny) la se rem ru bi no -
wym[16]. Eks pe ry men ty wy ko na ne przez De -
par ta ment Der ma to lo gii i In sty tut Che mii
Orga nicz nej nie miec kie go Uni wer sy te tu
w Ra ty zbo nie wy ka za ły, że in ten syw na wiąz -
ka la se ro wa de gra du je barw ni ki azo we
i zwięk sza po ziom szko dli wych pro duk tów
roz kła du, ta kich jak 2-me ty lo-5-ni tro a ni li na,
2-5-di chlo ra ni lin i 4-ni tro to lu ol. Pro duk ty te
oka za ły się to ksycz ne lub na wet ra ko twór -
cze[17]. Pro duk ty roz pa du po wsta łe w trak cie
za bie gu są usu wa ne dro gą lim fa tycz ną. Nie sie
to za so bą ry zy ko ku mu lo wa nia się tych sub -
stan cji w oko licz nych wę złach chłon nych[18].

Ryc. 1. Lokalizacja nanocząsteczek barwnika
(tu koloru czarnego) po zetknięciu z wiązką
lasera i ich lokalizacja w głębszych warstwach
tkanek. 
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Che micz na me to da usu wa nia ta tu a ży
– Ma gic Pen

Tech ni ka usu wa nia ta tu a żu Ma gic Pen
MSTR (Me cha ni zed Se qu en tial Tat too Re mo -
val) jest no wo cze sną we rsją star szej me to dy
usu wa nia ta tu a ży. Opie ra się na te o rii czę -
ścio wej zlo ka li zo wa nej re ge ne ra cji skóry
i po le ga na wy ko na niu okrą głych ła tek (pla -
strów) o śre dni cy 5 mm od da lo nych od sie -
bie w każ dym kie run ku o 3 mm, w obrę bie
których usu wa ny jest frag ment wy ta tu o wa -
ne go ob sza ru. Za sa dni cze po łą cze nie na -
skór ka zo sta je od sło nię te. 

Moż na po wie dzieć, że jest to od wróce -
nie tech ni ki wy ko na nia ta tu a żu. Na tym eta -
pie opa ten to wa ny ste ryl ny roz twór za wie ra -
ją cy kwas hy dro ksy pro pio no wy zo sta je zde -
po no wa ny na le czo nej po wierzch ni
w po sta ci kro pe lek. Sa mo urzą dze nie Ma gic
Pen słu ży do apli ka cji roz two ru. Moż na więc
za li czyć tę tech ni kę do che micz nych me tod
usu wa nia ta tu a ży. Wpro wa dzo na do skóry
sub stan cja wy wo łu je eks fo lia cję ko mórek
i uwol nie nie z nich barw ni ka uży te go do wy -
ko na nia ta tu a żu. Barw nik jest trak to wa ny
przez orga nizm ja ko cia ło ob ce, co po wo du -
je uru cho mie nie me cha ni zmów od por no -
ścio wych i wchło nię cie pig men tu przez ko -
mór ki żer ne (ma kro fa gi).

Pro ces fa go cy to zy uru cha mia się eta pa mi
na wy bra nych ob sza rach skóry, stąd ko niecz -
ność kil ku krot ne go po wtórze nia pro ce du ry
w ce lu uzy ska nia opty mal ne go efek tu. Pod -
czas pro ce su go je nia po ja wia się strup. Zo -
sta je on za stą pio ny przez no wą tkan kę
w wy ni ku po wtór nej epi te li za cji. Po 8 ty go -
dniach le czo ny ob szar ule ga cał ko wi te mu
wy go je niu i moż na za czy nać ko lej ne le cze nie
na in nej po wierzch ni. Głów ną ro lę w tej me -
to dzie speł nia nie na ru sza nie po łą czeń nie le -
czo nej skóry mię dzy opra co wa ny mi łat ka mi

Ryc. 2. Schemat rozbijania barwnika wiązką
lasera, powstające nanocząsteczki migrują 
w głąb skóry.

Ryc. 3. Schemat działania urządzenia Magic Pen z wyraźnie określoną odległością
poszczególnych iniekcji.
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le czo ne go ob sza ru, co przy spie sza pro ces
go je nia[19]. Prze ciw wska za nia do za bie gu
MSTR to: uczu le nie na sto so wa ny lek, ostry
stan za pal ny skóry, in fek cje ogól no u stro jo -
we, cią ża, okres kar mie nia pier sią, wcze -
śniej sze la se ro we usu wa nie ta tu a żu (do ty czy
te go sa me go miej sca), skłon ność do bli zno -
wa ce nia lub ke lo i dów, dłu go trwa łe sto so wa -
nie ste ro i dów. Moż li we skut ki ubocz ne są
podob ne jak w przy pad ku za to so wa nia la se -
ra: hi po- lub hi per pig men ta cja, bli zny
w obrę bie le czo ne go ob sza ru, miej sco wa
re ak cja aler gicz na, in fek cje. Na sku tecz ność
za bie gu ma ją wpływ rów nież tech ni ka wy ko -
na nia sa me go ta tu a żu, je go głę bo kość, barw -
ni ki i ich skład che micz ny, a tak że ewen tu al -
ne wcze śniej sze próby usu nię cia i za sto so -
wa ne w tym ce lu me to dy. Waż na jest tak że
od po wie dnia pie lę gna cja po za bie go wa i ste -
ryl ny opa tru nek w pierw szym ty go dniu po
za bie gu (wy mie nia ny na no wy raz lub dwa
ra zy dzien nie) oraz ochro na pod da wa ne go
te ra pii miej sca przed czyn ni ka mi ze wnę trz -
ny mi, w tym eks po zy cją na słoń ce.

MSTR po zwa la na stop nio we, kon se -
kwent ne i cał ko wi te usu nię cie ta tu a żu. Ma gic
Pen jest me to dą ma ło in wa zyj ną. Pig ment
jest usu wa ny przez skórę, dzię ki cze mu

ogra ni czo ne zo sta je ry zy ko mi gra cji na no -
czą stek po wsta łych po roz pa dzie barw ni ków
ta tu a żu, a przez to zmniej szo ne po ten cjal ne
ry zy ko kan ce ro gen ne. Jest to rów nież me to -
da sto sun ko wo szyb ka, wy ma ga ją ca tyl ko 3-
4 za bie gów w od stę pach ośmio ty go dnio -
wych, co skła da się na 6-8 mie się cy le cze nia.
Przy kła do wo, usu nię cie ta tu a żu o wiel ko ści
15x15 cm zaj mu je oko ło 3-5 se sji. Tech no -
lo gia MSTR mo że być sto so wa na przy każ -
dym fo to ty pie skóry od 1 do 4, u osób
w do wol nym wie ku i z każ dym ro dza jem ta -
tu a żu, nie za leż nie od bar wy, co sta no wi za -
sa dni czą róż ni cę mię dzy MSTR a te ra pią la -
se ro wą, na kie ro wa ną se lek tyw nie na ko lor
pig men tu. Bez pie czeń stwo tej me to dy opie -
ra się na usu nię ciu pig men tu wraz ze stru -
pem, który sa mo czyn nie od pa da w ra mach
pro ce su go je nia i zo sta je za stą pio ny zdro wy -
mi ko mór ka mi. Tech ni ka la se ro wa ni szczy
na to miast ko mór ki za wie ra ją ce pig ment,
przez co czą stecz ki pig men tu zo sta ją roz pro -
szo ne i mu szą być wy e li mi no wa ne przez
układ lim fa tycz ny[20].

Usu wa nie ta tu a żu z za sto so wa niem
MSTR jest opcją te ra peu tycz ną, która da je
sze ro kie moż li wo ści le cze nia, jest obar czo na
mniej szym ry zy kiem oraz szyb sza i tań sza niż

Ryc. 4. Magic Pen – schemat pokazujący stopniowe uwalnianie barwnika usuwanego 
z wytatuowanego miejsca pod wpływem substancji chemicznej (barwnik uwalniany jest na
zewnątrz organizmu).
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te ra pia la se ro wa. Nie jest wpraw dzie no wą
me to dą, ale naj now sze urzą dze nia prze zna -
czo ne do tej tech ni ki, jak Ma gic Pen, są pro -
jek to wa ne z my ślą o tym, by za pew nić le ka -
rzo wi peł ną kon tro lę głę bo ko ści i ilo ści po da -
nia roz two ru. MSTR sku tecz nie usu wa
ta tu a że we wszy st kich ko lo rach, nie na ra ża -
jąc zdro wia pa cjen ta.

Pod su mo wa nie

Ostat nia de ka da przy nio sła olbrzy mi
wzrost po pu la cji osób po sia da ją cych lub
chcą cych wy ko nać ta tu aż. Rów no cze śnie
wzro sło za po trze bo wa nie na za bie gi je go

sku tecz ne go usu wa nia. Cho ciaż naj bar dziej
po pu lar ne za bie gi la se ro we są co raz bar dziej
efek tyw ne, a naj now sze la se ry co raz bez -
piecz niej sze,  nadal nie usu wa ją wszy st kich
ko lo ro wych barw ni ków. Na dzień dzi siej szy
bar dzo du ży pro blem sta no wi brak ba dań
i wąt pli we bez pie czeń stwo barw ni ków wy -
ko rzy sty wa nych w ta tu a żu. Nie po kój bu dzi
rów nież po ten cjal ne ry zy ko, ja kie nie sie ze
so bą ich mi gra cja dro gą ukła du lim fa tycz ne go
wsku tek roz pa du spo wo do wa ne go dzia ła -
niem wiąz ki la se ro wej. Al ter na ty wą wy da je
się być che micz na me to da usu wa nia ta tu a żu
(MSTR), w której czą stecz ki pig men tu usu -
wa ne są prze zskór nie. Da je to więk sze bez -

Ryc. 5. Efekt po 3 sesjach z wykorzystaniem Magic Pen.

Ryc. 6. Efekt po pierwszej sesji Magic Pen – skóra po pełnym procesie gojenia.
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pie czeń stwo i moż li wość usu nię cia wszy st -
kich ko lo rów pig men tu. Urzą dze nie Ma gic
Pen, od nie daw na do stęp ne w Pol sce, za -
pew nia wy so ką pre cy zję oraz bez pie czeń -
stwo wy ko na nia te go za bie gu. 
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Let ni wy po czy nek to dla wie lu z nas urlop dłuż szy niż fe rie zi mo we.
W za leż no ści od te go, ja ki ro dzaj wy po czyn ku za pla nu je my, po win ni -
śmy do wa ka cji od po wie dnio się przy go to wać. W mie sią cach let nich
szcze gól ną uwa gę war to po świe cić skórze. Słoń ce po pra wia na strój,
ukrwie nie tka nek, wpły wa ko rzy st nie na sa mo po czu cie i ak tyw ność,
a świa tło jest czło wie ko wi nie zbęd ne z wie lu po wo dów. Przede wszy -
st kim ste ru je ryt mem do bo wym po przez wy dzie la nie me la to ni ny. 
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Zasady pielęgnacji
skóry podczas okresu letniego

O zmro ku po ziom me la to ni ny ro śnie,
pod czas dnia po now nie spa da. Me la to ni na
uła twia za sy pia nie, jest rów nież do sko na łym
an ty o ksy dan tem, dzię ki cze mu ma dzia ła nie
prze ciw no wo two ro we oraz spo wal nia ją ce
sta rze nie. Pod czas no cy to dzię ki niej na pra -
wia ne są uszko dze nia, do ja kich do cho dzi
pod wpły wem pro mie nio wa nia UV w cią gu
dnia. Me la to ni na sty mu lu je też układ od por -
no ścio wy i po ma ga eli mi no wać błę dnie dzie -
lą ce się ko mór ki no wo two ro we. Je sie nią i zi -
mą efek ta mi nadmia ru me la to ni ny mo gą być
na to miast zmę cze nie i przy gnę bie nie. Przy
nie wy star cza ją cym do stę pie do świa tła orga -
nizm nie wy ko rzy stu je nadmia ru hor mo nu
snu. Dzie je się tak, po nie waż do do bre go sa -
mo po czu cia po trzeb na jest za rów no me la -
to ni na wie czo rem, jak i se ro to ni na za dnia[2,

3,6,]. Słoń ce i upra wia nie spo rtu po wo du ją, że
w orga ni zmie po wsta je du ża ilość se ro to ni ny
(przy do stęp no ści sub stra tu, ja kim jest tryp -
to fan). Se ro to ni na to sil ny an ty de pre sant

oraz sub strat do syn te zy me la to ni ny. Naj -
now sze ba da nia wy ka za ły, że świa tło sło -
necz ne wpły wa na syn te zę me la to ni ny i se -
ro to ni ny bez po śre dnio w skórze. Me la to ni na
jest bo wiem syn te ty zo wa na w ke ra ty no cy -
tach, me la no cy tach i ko mór kach tkan ki łącz -
nej. Chro ni DNA ko mór ki skóry za rów no
w na skór ku, jak i w skórze wła ści wej. Ko lej -
ny hor mon wy dzie la ny przez skórę pod czas
opa la nia to be ta-en dor fi na o dzia ła niu
podob nym do opia tów. Pod wpły wem UV
ko mór ki skóry wy dzie la ją je szcze je den hor -
mon – pro o pio me la no kor ty nę, pre kur so ra
hor mo nu sty mu lu ją ce go me la no cy ty. To
dzię ki pro duk to wi ak tyw no ści me la no cy tów
– me la ni nie wzra sta od por ność skóry na ko -
lej ną eks po zy cję na słoń ce. Jest ona na tu ral -
nym fil trem (me la ni na, a w szcze gól no ści eu -
me la ni na, ab sor bu je pro mie nio wa nie UVB
oraz UVA), ma rów nież wła ści wo ści ha mu ją -
ce w sto sun ku do drob no u stro jów za sie dla -
ją cych skórę i chro ni DNA przed uszko dze -
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nia mi. Je szcze in nym me cha ni zmem ochro -
ny jest syn te za kwa su uro ka i no we go, który
jest po chod ną hi sty dy ny. Pod wpły wem UV
wzra sta je go ilość w po cie i na skór ku. Fo to -
pro tek cji słu ży rów nież spe cy ficz na bu do wa
na skór ka – po gru bie nie war stwy ro go wej.
Ko lej na waż ną sub stan cją syn te ty zo wa ną
w skórze pod wpły wem dzia ła nia pro mie -
nio wa nia UV jest wi ta mi na D3. Spek trum jej
dzia ła nia jest bar dzo sze ro kie. Od gry wa
waż ną ro lę w me ta bo li zmie wap nia, zwięk -
sza jąc je go wchła nia nie w je li tach i wpły wa jąc
tym sa mym na me ta bo lizm tkan ki ko st nej.
Mo du lu je rów nież pro ce sy wzro stu ko -
mórek w wie lu na rzą dach i tkan kach oraz
ogra ni cza roz wój no wo two rów, zwła szcza
je li ta gru be go i sut ka[1,10,13]. W ostat nim cza sie
za ob ser wo wa no tak że jej po zy tyw ny wpływ
na mię śnie i sta wy. Wi ta mi nę D3 sto su je się
m.in. w te ra pii SM, le cze niu bólu i cho ro bach
der ma to lo gicz nych. Świa tło sło necz ne ła go -
dzi prze wle kłe sta ny za pal ne skóry, ta kie jak
łu szczy ca czy AZS, po nie waż tłu mi re ak cje
im mu no lo gicz ne. Le cze nie wy ko rzy stu ją ce
świa tło sło necz ne no si na zwę he lio te ra pii.
Nadmier na eks po zy cja na słoń ce mo że być
jed nak przy czy ną wie lu pro ble mów zdro -
wot nych, ta kich jak udar sło necz ny, po pa rze -
nie, prze bar wie nia, za o strze nie zmian trą dzi -
ko wych, fo to der ma to zy. Efek ty od le głe to
przy spie szo ne sta rze nie (tzw. pho to a ging).
Słoń ce nie ko rzy st nie wpły wa na prze bieg
nie których cho rób au to im mu no lo gicz nych,
np. tocz nia ru mie nio wa te go ukła do we go
i trą dzi ku różo wa te go. Świa tło sło necz ne
mo że być tak że przy czy ną za pa le nia spo -
jówek, za ćmy czy uszko dze nia siat ków ki.
Naj gro źniej szym skut kiem nadmier nej eks -
po zy cji na świa tło sło necz ne jest rak skóry.
Słoń ce emi tu je fa le UV w za kre sie UVC,
UVB, UVA oraz pro mie nio wa nie IR. At mo -
sfe ra ziem ska po chła nia cał ko wi cie UVC oraz
część UVB w war stwie ozo no wej. Oko ło
97% UV, które do cie ra do Zie mi, to UVA.
UVA to dłu ga fa la o za kre sie 315-400 nm.

Ma my z nią do czy nie nia przez ca ły rok,
prze ni ka przez szy by, do cie ra do głę bo kich
warstw skóry, ma dzia ła nie im mu no su pre syj -
ne. To za jej przy czy ną do cho dzi do ni szcze -
nia włókien ko la ge no wych, cze go kon se -
kwen cją jest po wsta wa nie zmar szczek. 

Pro mie nio wa nie UVB to fa la krót sza w za -
kre sie 280-315 nm, w więk szo ści po chła nia na
przez war stwę ro go wą na skór ka. To tej dłu -
go ści fa li za wdzię cza my syn te zę wi ta mi ny D3.
Zbyt dłu ga eks po zy cja mo że być przy czy ną
po wsta nia ru mie nia, a na wet po pa rze nia sło -
necz ne go. Pro mie nio wa nie pod czer wo ne,
tzw. pro mie nio wa nie cie pl ne, w od po wie -
dniej daw ce po pra wia ukrwie nie, przy
nadmier nej eks po zy cji mo że być na to miast
przy czy ną prze grza nia i uda ru sło necz ne go.
Opa rze nia sło necz ne ob ja wia ją się za czer wie -
niem skóry, bólem, a na wet pę che rza mi. Je śli
obej mu ją więk szą po wierzch nię, mo gą wy -
stę po wać rów nież ob ja wy pa ra gry po we
z podwyż szo ną tem pe ra tu rą i dre szcza mi.
Ob ja wa mi uda ru sło necz ne go są: osła bie nie,
ude rze nia go rą ca, mdło ści i wy mio ty, nie le -
czo ny mo że być po wo dem nie od wra cal ne go
uszko dze nia OUN. Mar ke ra mi uszko dze nia
jest wzrost po zio mu bia łek S-100[1,10,13]. 

Z te go po wo du bez piecz ne opa la nie wy -
ma ga od po wie dnie go przy go to wa nia. Istot -
ne są od po wie dnie na wo dnie nie i die ta, co
jest szcze gól nie waż ne przy zmia nie śro do -
wi ska mi kro bio lo gicz ne go, np. w cza sie wy -
ja zdu w da le kie, eg zo tycz ne kra je. W ta kich
przy pad kach na le ży przed wy ja zdem oraz
w trak cie podróży sto so wać od po wie dnie
pro bio ty ki i pre bio ty ki. Szcze gól nie po le ca ne
jest co lo strum, które peł ni funk cję pre bio ty -
ku, ale w rze czy wi sto ści za pew nia znacz nie
szer szą ochro nę, co po twier dzi ły ostat nie
ba da nia. Ze wzglę du na skład (m.in. ami no -
kwa sy, en zy my, wi ta mi ny i mi kro e le men ty)
co lo strum sta no wi ide al ną for mę su ple men -
ta cji, wspie ra jąc od por ność. W przy pad ku
da le kich podróży ochro nę przed in fek cja mi
bak te ryj ny mi za pew nia ją lak to fe ry na i la to al -
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bu mi na o dzia ła niu prze ciw wi ru so wym oraz
li zo zym[14,15,16]. 

Udo wo dnio ne dzia ła nie fo to pro tek cyj ne
wy ka zu ją wi ta mi na E i ka ro te no i dy, a więc
an ty o ksy dan ty neu tra li zu ją ce ROS – re ak -
tyw ne for my tle nu (szcze gól nie tlen sin gle to -
wy). Wska za ne jest jed no cze sne sto so wa nie
wi ta mi ny C dzia ła ją cej sy ner gi stycz nie z to -
ko fe ro la mi i to ko trie na mi. In ne sil ne prze -
ciw u tle nia cze to kwas li po no wy, dys mu ta za
nad tlen ko wa, glu ta tion czy ben zo chi -
non[4,14,15,16]. Efekt ochron ny tych sub stan cji
wy stę pu je za rów no po po da niu do u st nym,
jak i bez po śre dnio na skórę. W pu bli ka cjach
wska zu je się rów nież sku tecz ność na tu ral -
nych sub stan cji wy stę pu ją cych w ro śli nach
po kar mo wych bo ga tych we fla wo no i dy, an -
to cy ja ny i stil be ny[4,11,14].

Od po wie dnia odzież, oku la ry prze ciw -
sło necz ne i okry cie gło wy – to pro ste me to -
dy po zwa la ją ce mi ni ma li zo wać szko dli wy
wpływ pro mie nio wa nia UV. Ta kie po stę po -
wa nie sku tecz nie prze ciw dzia ła uszko dze -
niom sło necz nym, wspo ma ga jąc dzia ła nie
ze wnę trz nych pre pa ra tów pro mie nio chron -
nych. Hi sto ria sto so wa nia pre pa ra tów prze -
ciw sło necz nych się ga ro ku 1928, gdy po raz
pierw szy za sto so wa no krem za wie ra ją cy 2
fo to pro tek to ry. 

Obe cnie sto so wa ne pre pa ra ty prze ciw -
sło necz ne wy stę pu ją w for mie kre mów,
szty ftów i że li. Sub stan cje pro tek cyj ne dzie lą
się na fil try che micz ne i fi zycz ne. Fil try che -
micz ne wni ka ją w po wierz chow ne war stwy
na skór ka, po chła nia ją ener gię pro mie nio wa -
nia, za mie nia jąc ją w ener gię cie pl ną. Wa dą
tych sub stan cji jest moż li wość in du ko wa nia
fo to u czu leń[4,8]. Fil try fi zycz ne nie wni ka ją
w głąb skóry, two rzą na jej po wierzch ni film
ochron ny, odbi ja jąc i roz pra sza jąc pro mie -
nio wa nie. Mia rą sku tecz no ści pre pa ra tów
prze ciw sło necz nych w od nie sie niu do pro -
mie nio wa nia UVB jest współ czyn nik wy so -
ko ści ochro ny SPF (sun pro tec ti ve fac tor)
opra co wa ny przez Fran za Gre i te ra. SPF

ozna cza wie lo krot ność cza su wy stą pie nia na -
tu ral ne go ru mie nia po sło necz ne go. Jest on
obli cza ny po przez po rów na nie daw ki pro -
mie nio wa nia po trzeb nej do wy wo ła nia od -
czy nu ru mie nio we go na skórze chro nio nej
i nie chro nio nej przed pro mie nio wa niem
UVB. W prak ty ce po wyż szy współ czyn nik
okre śla osob ni czy czas, ja ki mo że my spę dzić
na słoń cu bez wy stą pie nia ru mie nia. Tak pre -
pa rat o war to ści SPF 30 blo ku je pro mie nio -
wa nie UVB w 96,7%, a SPF 50 w 98%. Prak -
tycz nie nie ma pre pa ra tów, które blo ku ją pro -
mie nio wa nie UVB cał ko wi cie. Kla sy fi ka cja SPF
wy róż nia na stę pu ją ce stop nie pro tek cji:
• ni ski: 2, 4, 6; 
• śre dni: 8, 10, 12; 
• wy so ki: 15, 20, 25;
• bar dzo wy so ki: 30, 40, 50; 
• ultra wy so ki: 50+.

War to pa mię tać, że SPF wska zu je na
ogra ni cze nie eks po zy cji na UVB, co nie jest
rów no znacz ne z ochro ną przed UVA. Dla -
te go na opa ko wa niu ko sme ty ków po win ni -
śmy szu kać in for ma cji na te mat ochro ny
przed UVA. Te wska źni ki to IPD (im me dia -
te pig meb ta tion dar ke ning) i PPD (per si stant
pig men ta tion dar ke ning). In ne ozna cze nia to
PFA (pro tec tion fac tor A) oraz PPF (pho to to -
xic pro tec tion fac tor). Im więk sza war tość
tych wska źni ków, tym lep sza ochro na
skóry. Sku tecz ność sto so wa nia pre pa ra tów
ochron nych za le ży w du żej mie rze od wła -
ści we go spo so bu apli ka cji. Wła ści wa apli ka -
cja to oko ło 2 mi li gra my na 1 cm2 skóry,
czy li oko ło 2-3 g na twarz do ro słe go czło -
wie ka i oko ło 10 g na po wierzch nię cia ła
dziec ka. Czyn ni ki, które zmniej sza ją utrzy -
ma nie pre pa ra tu na po wierzch ni skóry, to
wo da i me cha nicz ne usu wa nie pod czas
osu sza nia ręcz ni kiem. Do cech do bre go
pre pa ra tu na le żą fo to sta bil ność, sze ro kie
spek trum fo to pro tek cji, dłu go trwa ła ochro -
na, od por ność na wo dę i do bra ja kość ko -
sme tycz na.
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Do nie sie nia na u ko we wska zu ją na moż -
li wość pa ra do ksal ne go efek tu sto so wa nia fo -
to pro tek cji, to zna czy wzro stu za pa dal no ści
na cho ro by skóry zwią za ne z pro mie nio wa -
niem UV[4]. Au to rzy wska zu ją na złud ne po -
czu cie bez pie czeń stwa pod czas eks po zy cji
na słoń ce z za sto so wa niem środ ków
ochron nych, a co za tym idzie – dłuż sze po -
zo sta wa nie na słoń cu. Sto so wa nie ochro ny
UVB bez ochro ny UVA mo że po wo do wać
lep szą pe ne tra cję dłu gich pro mie ni UVA ze
wszy st ki mi te go skut ka mi.

Za sa dy bez piecz ne go ko rzy sta nia z ką -
pie li sło necz nych to: 
• sku tecz ne ko sme ty ki ochron ne (UVA, UVB),
• od po wie dnie do zo wa nie pre pa ra tów

ochron nych (krem na le ży na ło żyć 20
minut przed eks po zy cją),

• uni ka nie eks po zy cji w go dzi nach 11-15
la tem,

• od po wie dnia odzież,
• uwzglę dnie nie ob sza rów szcze gól nie

wraż li wych: no sa, ra mion, uszu,
• apli ka cja kre mu co 2-3 go dzi ny, 
• świa do mość, że ochro na kre mów wo -

do od por nych wy star cza na 40 mi nut pły -
wa nia,

• świa do mość, że nie które zio ła, pro duk ty

spo żyw cze i le ki fo to u czu la ją ce mo gą
zwięk szać na ra że nie na pro mie nio wa nie,

• kon tro la zmian skór nych u do świad czo -
ne go der ma to lo ga. 
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Po wsta ją ce w wy ni ku te go pro ce su nad -
tlen ki li pi dów i pro duk ty ich roz pa du, ta kie
jak al de hyd di ma lo no wy, akro le i na i 4-hy -
dro ksy-2-no ne nal, wpły wa ją bez po śre dnio
lub po śre dnio na za bu rze nie ho me o sta zy
ko mórek i na rzą dów po przez uszko dze nie
bia łek i uwal nia nie me dia to rów sta nów za -
pal nych[1]. Po nad to pro ces pe ro ksy da cji li pi -
dów ce men tu mię dzy ko mór ko we go pro wa -
dzi do zmian w orga ni za cji li pi do wych struk -
tur cie kło kry sta licz nych, co po wo du je
za bu rze nia w funk cjo no wa niu ba rie ry na -
skór ko wej, a w kon se kwen cji zwięk sze nie
tran se pi der mal nej utra ty wo dy (TEWL).
Odwo dnie nie war stwy ro go wej mo że do -
pro wa dzić do osła bie nia ba rie ry na skór ko -
wej, dal sze go odwo dnie nia i zwięk sze nia
wraż li wo ści na dzia ła nie czyn ni ków draż nią -
cych i sta rze nio wych oraz aler ge nów[2].

Po wsta ją ce wol ne ro dni ki i re ak tyw ne
for my tle nu mo gą dzia łać jak wtór ne prze ka ź-
ni ki w in duk cji wie lu od po wie dzi bio lo gicz -
nych, m.in. ak ty wa cji czyn ni ków trans kryp -
cyj nych NF-�B i AP-1, które in du ku ją wy -
dzie la nie pro za pal nych cy to kin, czyn ni ka
mar twi cy no wo two rów (TNF-�), in ter leu -
kin: 1, 6, 8 (IL-1, IL-6, IL-8), tym sa mym
przy czy nia ją się do sta nów za pal nych skóry[3].
Po wsta wa nie nad tlen ku wo do ru i anio no ro -
dni ka po nad tlen ko we go w ko mór kach skóry
pro wa dzi do stre su oksy da cyj ne go. W je go
wy ni ku do cho dzi do uwol nie nia z ke ra ty no -
cy tów IL-1 i TNF-�. Pro wa dzi to do ak ty wa -
cji ki naz ak ty wo wa nych mi to ge na mi (MAPK),
które po bu dza ją syn te zę skła do wych kom -
ple ksu czyn ni ka trans kryp cyj ne go AP-1. Skut -
kiem ak ty wa cji AP-1 jest in duk cja ak tyw no ści
me ta lo pro te i naz (MMP), co pro wa dzi do za -

Skóra jako największy organ ludzkiego ciała jest szczególnie narażona
na działanie czynników zewnętrznych, które przyczyniają się do jej
starzenia. Jednym z głównych czynników zewnątrzpochodnego
starzenia się skóry są wolne rodniki, reaktywne formy tlenu i azotu,
które, działając na struktury skóry, przyczyniają się do zmian zarówno
na poziomie warstwy rogowej, jak i żywych warstw naskórka oraz
skóry właściwej. Jednym z niekorzystnych aspektów ich działania na
skórę jest proces peroksydacji lipidów cementu międzykomórkowego 
i fosfolipidów błon komórkowych. 

kosmetologia

Składniki aktywne 
o działaniu przeciwstarzeniowym

dr n. o zdr. inż. Anna Ratz-Łyko
Zakład Chemii Kosmetycznej Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
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kłóce nia we wnątrz cy to pla zma tycz nych szla -
ków prze ka zy wa nia sy gna łów od po wie dzial -
nych za eks pre sje ge nów re gu lu ją cych pro -
ces syn te zy ko la ge nu w fi bro bla stach. W wy -
ni ku te go pro ce su do cho dzi do uszko dze nia
bia łek fi bry lar nych skóry po przez de gra da cje
ko la ge nu ty pu I i III oraz do  prze ro stu i roz -
kła du ela sty ny i kwa su hia lu ro no we go. Wi -
docz ny mi ob ja wa mi za cho dzą cych zmian są
zmar szcz ki, spa dek ela stycz no ści i sprę ży sto -
ści skóry, a tak że nie rów no mier na pig men ta -
cja[4]. We współ cze snej ko sme to lo gii, chcąc
prze ciw dzia łać tym nie ko rzy st nym zmia nom,
sto su je się pre pa ra ty prze ciw sta rze nio we,
które za wie ra ją skła dni ki ak tyw ne z gru py ni -
sko czą stecz ko wych pep ty dów (pep ty dy bio -
mi me tycz ne), czyn ni ków wzro stu, en zy -
mów na praw czych DNA oraz skła dni ki ak -
tyw ne po zy ski wa ne z su row ców ro ślin nych
(po li fe no le, tri ter pe ny). 

Ni sko czą stecz ko we bio lo gicz nie 
czyn ne pep ty dy

Ni sko czą stecz ko we bio lo gicz nie czyn ne
pep ty dy na le żą do no wej ge ne ra cji sub stan cji
czyn nych sto so wa nych w ko sme to lo gii.
Dzię ki ni skiej ma sie czą stecz ko wej i od po -
wie dniej struk tu rze są w sta nie na śla do wać
na tu ral ne sub stan cje re gu lu ją ce pro ce sy ży -
cio we tka nek i ko mórek skóry. Ich dzia ła nie
ko sme tycz ne jest wie lo kie run ko we, z te go
po wo du cie szą się co raz więk szą po pu lar no -
ścią w ko sme ty kach, zwła szcza prze ciw sta -
rze nio wych. Efek tyw ność ich dzia ła nia oraz
ak tyw ność uza leż nio ne są od zdol no ści do -
tar cia do od po wie dnich re cep to rów w ży -
wych war stwach na skór ka i skórze wła ści -
wej. W ce lu zwięk sze nia ich bio do stęp no ści
sto su je się li po fi lo we po chod ne, a tak że za -
my ka się pep ty dy w róż ne go ro dza ju no śni -
kach. Na sku tecz ność dzia ła nia pre pa ra tów
za wie ra ją cych pep ty dy bio mi me tycz ne wpły -
wa rów nież stę że nie związ ku w ko sme ty ku
oraz okres sto so wa nia pre pa ra tu. Do waż -

niej szych pep ty dów bio mi me tycz nych
o dzia ła niu prze ciw sta rze nio wym za li cza się
pep ty dy re du ku ją ce zmar szcz ki mi micz ne
(ma ją ce zdol ność tym cza so wej in hi bi cji prze -
ka zu neu ro mię śnio we go) oraz pep ty dy
o dzia ła niu an ti-aging (sty mu lu ją pro li fe ra cję
i ad he zję ko mórek, wspo ma ga ją syn te zę ko -
la ge nu ty pu I, III i V oraz gli ko zo a mi no gli ka -
nów)[5-7]. Spe cy ficz ną gru pą ni sko czą stecz ko -
wych pep ty dów o dzia ła niu an ti-aging są ma -
try ki ny, za wie ra ją ce prze waż nie od 3 do 8
ami no kwa sów w czą stecz ce – he ksa pep tyd
VGVAPG (Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly), pen ta -
pep tyd KTTKS (Lys-Thr-Thr-Lys-Ser), tri -
pep tyd GHK (Gly-His-Lys). Wy stę pu ją na tu -
ral nie w skórze, gdzie two rzo ne są z bia łek
ma cie rzy mię dzy ko mór ko wej, głów nie ko la -
ge nu, ela sty ny, trom bo nek ty ny i tom bo -
spon dy ny. Ma try ki ny sto so wa ne w ko sme to -
lo gii naj czę ściej po zy ski wa ne są bio tech no lo -
gicz nie, przy czym, aby zwięk szyć ich
der mal ną bio do stęp ność, pro du ko wa ne są
li po fi lo we po chod ne tych związ ków, naj czę -
ściej pal mi to i lo tri-, te tra-, pen ta- i he ksa pep -
ty dy (Pal mi to yl Tri pep ti de, Pal mi to yl Te tra -
pep ti de, Pal mi to yl Pen ta pep ti de, Pal mi to yl
He xa pep ti de). Związ ki te ma ją zdol ność
przy spie sza nia od no wy tkan ko wej, wspo ma -
ga ją syn te zę ko la ge nu i ela sty ny w fi bro bla -
stach[8-11]. Ni sko czą stecz ko we bio lo gicz nie
ak tyw ne pep ty dy, ze wzglę du na udo wo -
dnio ną na u ko wo sku tecz ność dzia ła nia, cie -
szą się co raz więk szą po pu lar no ścią w ko -
sme ty kach an ti-age. Przy kła dy waż niej szych
ni sko czą stecz ko wych pep ty dów i me cha -
nizm ich dzia ła nia zo sta ły przed sta wio ne
w ta be li 1[12,13].

Czyn ni ki wzro stu

Czyn ni ki wzro stu to biał ka re gu la to ro we,
które peł nią funk cję me dia to rów w szla kach
sy gna li za cyj nych mię dzy- i we wnątrz ko mór -
ko wych, a tak że bio rą udział w pro ce sie go -
je nia ran i re ge ne ra cji uszko dzo nych tka nek.
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Jak udo wo dnio no, związ ki te in du ku ją syn te -
zę ko la ge nu, fi bro nek ty ny, ela sty ny oraz
GAG w skórze wła ści wej, ni we lu ją skut ki
dzia ła nia pro mie nio wa nia UV i prze ciw dzia ła -
ją pro ce som fo to sta rze nia skóry. Po nad to
mo du lu ją pro li fe ra cję ko mórek mię śni gład -
kich, wpły wa ją na una czy nie nie skóry,
wzmac nia ją tkan ki skóry. Czyn ni ki wzro stu
sto so wa ne we współ cze snej ko sme to lo gii
otrzy my wa ne są bio tech no lo gicz nie z za sto -
so wa niem tech ni ki re kom bi na cji DNA. Na to -
miast w za bie gach z za kre su me dy cy ny este -
tycz nej sto so wa ne są czyn ni ki wzro stu po zy -
ski wa ne z bo ga to płyt ko we go oso cza[14,15].

Do głów nych czyn ni ków wzro stu sto so -
wa nych w ko sme to lo gii za li cza się: trans for -

mu ją cy czyn nik wzro stu � (TGF-�) (IN CI:
sh-Po ly pep ti de-19), trans for mu ją cy czyn nik
wzro stu � (TGF- �) (ty py: TGF-�1, TGF-�2,
na zwy IN CI: sh-Po ly pep ti de-22, sh-Po ly -
pep ti de-76), na czy nio wy en do te lial ny czyn -
nik wzro stu (VEGF) (IN CI: sh-Po ly pep ti de-
9), czyn nik wzro stu na skór ka (EGF) (IN CI:
sh-Oli go pep ti de-1), czyn nik wzro stu fi bro -
bla stów (FGF) (ty py: FGF, aFGF, bFGF, na -
zwy IN CI: sh-Po ly pep ti de-10, sh-Po ly pep ti -
de-11, sh-Po ly pep ti de-1), czyn nik wzro stu
ke ra ty no cy tów (KGF) (IN CI: sh-Po ly pep ti -
de-3), płyt ko po chod ne czyn ni ki wzro stu
(PDGF) (typ: PDGF �, IN CI: sh-Po ly pep ti -
de-8), in su li no po dob ne czyn ni ki wzro stu
(IGF) (ty py: IGF-2, na zwy IN CI: rh-Po ly pep -

Nazwa INCI/Nazwa
handlowa

Acetyl Hexapeptide-8
/ Argireline®

Acetyl Octapeptide-3
/SNAP-8

Acetyl Heptapeptide-4
/ SNAP-7

Acetyl Tetrapeptide-5
/ Eyeseryl®

Dipeptide Diaminobutyroyl
Benzylamide Diacetate/
Syn®-Ake®

Palmitoyl Pentapeptide-4
/ Matrixyl®

Palmitoyl Tetrapeptide-7 
& Palmitoyl Oligopeptide
/ Matrixyl 3000®

Copper Tripeptide-1
/ Copper Peptide

Mechanizm działania

Neu ro pep tyd, kon ku ru je z jed nym z koń ców łań cu cha biał ko we go
SNAP-25 o miej sce w kom ple ksie SNA RE, ogra ni cza uwal nia nie ace ty lo -
cho li ny z bło ny pre sy nap tycz nej, blo ku jąc tym sa mym prze ka zy wa nie in -
for ma cji o skur czu mię śni, pep tyd re du ku ją cy zmar szcz ki mi micz ne.

Neu ro pep tyd, kon ku ru je z jed nym z koń ców łań cu cha biał ko we go
SNAP-25 o miej sce w kom ple ksie SNA RE, ogra ni cza uwal nia nie ace ty lo -
cho li ny z bło ny pre sy nap tycz nej, blo ku jąc tym sa mym prze ka zy wa nie in -
for ma cji o skur czu mię śni, pep tyd re du ku ją cy zmar szcz ki mi micz ne.

Neu ro pep tyd, kon ku ru je z jed nym z koń ców łań cu cha biał ko we go
SNAP-25 o miej sce w kom ple ksie SNA RE, ogra ni cza uwal nia nie ace ty lo -
cho li ny z bło ny pre sy nap tycz nej, blo ku jąc tym sa mym prze ka zy wa nie in -
for ma cji o skur czu mię śni, pep tyd re du ku ją cy zmar szcz ki mi micz ne.

Pep tyd chro nią cy ko la gen przed usie cio wa niem glu ko zą, ogra ni cza po -
wsta wa nie obrzę ków wo kół oczu.

Neu ro pep tyd, blo ku je re cep tor ni ko ty no wy, w wy ni ku cze go nie do cho -
dzi do skur czu mię śni, pep tyd re du ku ją cy zmar szcz ki mi micz ne.

Pep tyd o dzia ła niu an ti-aging, wspo ma ga syn te zę ko la ge nu ty pu I, III i IV
oraz GAG, wpły wa na pro duk cję TGF-�, sty mu lu je pro li fe ra cję fi bro bla -
stów i przy spie sza go je nie ran.

Pep tyd o dzia ła niu an ti-aging, wspo ma ga syn te zę ko la ge nu ty pu I, fi bro -
nek ty ny i kwa su hia lu ro no we go.

Pep tyd o dzia ła niu an ti-aging, kom pleks jo nów mie dzi i tri pep ty du-1
wspo ma ga ak tyw ność en zy ma tycz ną dys mu ta zy po nad tlen ko wej, wspo -
ma ga syn te zę ko la ge nu ty pu I i GAG, wy ka zu je dzia ła nie prze ciw zmar -
szcz ko we.

Tabela 1. Przykłady ważniejszych niskocząsteczkowych peptydów stosowanych w kosmetykach
przeciwstarzeniowych i mechanizmy ich działania[12, 13].
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ti de-31), tkan ko we in hi bi to ry me ta lo pro te i -
naz (TIMP) (ty py TIMP 2, na zwa IN CI: sh-
Po ly pep ti de-15)[13,14]. 

En zy my na praw cze DNA

Dzia ła nie czyn ni ków ze wnę trz nych ta -
kich jak za nie czy szcze nia śro do wi ska, dym
pa pie ro so wy, a przede wszy st kim pro mie -
nio wa nie ultra fio le to we i jo ni zu ją ce przy czy -
nia ją się do fo to- i oksy da cyj nych uszko dzeń
ko mór ko we go DNA. Zmia ny te do ty czą
głów nie po wsta wa nia di me rów ty mi ny z cy -
to zy ną, fo to pro duk tów 6-4 po wsta ją cych
mię dzy są sia du ją cy mi ze so bą za sa da mi pi ry -
mi dy no wy mi, utle nia nia gu a ni ny do 8-okso-
7,8-di hy dro gu a ni ny, po wsta wa nia cy klo bu -
ta no wych di me rów pi ry mi dy ny. Uszko dze -
nia te w zdro wych i mło dych ko mór kach
mo gą ule gać na pra wie na dro dze kil ku me -
cha ni zmów[16]:
• na pra wa bez po śre dnia – uszko dze nie

zo sta je usu nię te bez ko niecz no ści na ru -
sza nia cia gło ści łań cu cha cu kro wo-fo sfo -
ra no we go,

• na pra wa z wy cię ciem nu kle o ty du (ang.
nuc le o ti de exci sion re pa ir – NER),

• na pra wa z wy cię ciem za sa dy (ang. ba se
exci sion re pa ir – BER),

• na pra wa błę dnie spa ro wa nych za sad
(ang. mi smatch re pa ir – MMR).

W zdro wych ke ra ty no cy tach di me ry ty -
mi ny oraz fo to pro duk ty 6-4 po wsta łe pod
wpły wem pro mie nio wa nia UVB usu wa ne są
dzię ki me cha ni zmom na praw czym w cza sie
do 48 go dzin. Na to miast po wsta łe pod
wpły wem pro mie nio wa nia UVA lub UVB,
dy mu pa pie ro so we go, ozo nu oraz za nie czy -
szczeń śro do wi ska po chod ne gu a ni ny na pra -
wia ne są w cią gu 2 go dzin[16]. W sta rze ją cych
się orga ni zmach me cha ni zmy na pra wy ule -
ga ją upo śle dze niu, co w kon se kwen cji mo że
pro wa dzić do uszko dzeń DNA, za bu rzeń
pro ce su re pli ka cji i śmier ci ko mór ki. Na tu ral -

ne pro ce sy re ge ne ra cji mo gą być wspo ma ga -
ne przez sto so wa nie w ko sme ty kach en zy -
mów na praw czych DNA, które otrzy my wa -
ne są bio tech no lo gicz nie z mi kro or ga ni zmów
z ro dza ju Bi fi do bac te rium, Mi cro coc cus, Lac -
to ba cil lus, Esche ri chia, Sach ca ro my ces, Schi zo -
sac cha ro my ces, a tak że z rzod kiew ni ka po -
spo li te go Ara bi do psis tha lia na oraz si nic z ga -
tun ku Ana cy stis ni du lans[17]. Jak po ka zu ją
ba da nia na u ko we, en zy my na praw cze DNA
wy ka zu ją zdol ność w wa run kach in vi tro do
po pra wy ży wot no ści ke ra ty no cy tów, zwięk -
sze nia ich od por no ści na dzia ła nie czyn ni ków
ze wnę trz nych (zwła szcza pro mie nio wa nia
UVB) i na pra wy uszko dzeń DNA, a tak że za -
ha mo wa nia wy dzie la nia pro za pal nych cy to -
kin (TNF-� , IL-1, IL-6, IL-8) i spad ku in du -
ko wa nej pro mie nio wa niem ultra fio le to wym
syn te zy me ta lo pro te i na zy ty pu I (MMP-1).
Ma to istot ny wpływ na spo wol nie nie pro ce -
sów sta rze nio wych, głów nie po przez ogra -
ni cze nie uszko dze nia bia łek fi bry lar nych
skóry. Jak udo wo dnio no, naj lep sze dzia ła nie
an ti-age osią ga ne jest po za sto so wa niu
w pre pa ra tach prze ciw sta rze nio wych po łą -
cze nia en zy mów na praw czych DNA i ni sko -
czą stecz ko wych pep ty dów[18,19]. Wy kaz waż -
niej szych en zy mów na praw czych DNA
i me cha ni zmy ich dzia ła nia przed sta wio no
w ta be li 2[17].

Sła dni ki ak tyw ne o dzia ła niu an ti-age
po zy ski wa ne z su row ców ro ślin nych

Do skła dni ków ak tyw nych o dzia ła niu
prze ciw sta rze nio wym, które po zy ski wa ne są
z su row ców ro ślin nych za li cza się tri ter pe ny
i po li fe no le. Do związ ków tri ter pe no wych
o udo wo dnio nym dzia ła niu an ti-age kwa li fi -
ku je się ma de ka so zyd, azja ty ko zyd, kwas
azja ty ko wy i kwas ma de ka so wy, których bo -
ga tym źródłem jest Cen tel la asia ti ca (wą krot -
ka azja tyc ka). W pre pa ra tach ko sme tycz nych
sto so wa ne są spro szko wa ne eks trak ty wod -
ne lub al ko ho lo we z Cen tel la asia ti ca, ewen -
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tu al nie roz pu szczo ne w wo dzie lub gli ko lu
pro py le no wym (na zwa IN CI: Cen tel la asia ti -
ca Go tu Ko la Extract lub Cen tel la Asia ti ca Le -
af Extract) za le ca ne w stę że niu 0,1-1%,
a tak że po je dyn cze, wy i zo lo wa ne związ ki,
ta kie jak kwas azja ty ko wy (na zwa IN CI: Asia -
tic Acid), azja ty ko zyd (na zwa IN CI: Asia ti co -
si de), kwas ma de ka so wy (na zwa IN CI: Ma -
de cas sic Acid), ma de ka so zyd (na zwa IN CI:
Ma de cas so si de) sto so wa ne w stę że niu 0,1-
0,5%. W ce lu zwięk sze nia der mal nej bio do -
stęp no ści eks trak ty bądź po je dyn cze związ ki
sto so wa ne są w mie sza ni nach z fo sfo li pi da mi
otrzy ma ny mi z le cy ty ny so jo wej. Po wyż sze
roz wią za nie znaj du je za sto so wa nie szcze gól -
nie w pre pa ra tach an ty cel lu li to wych, których
miej scem do ce lo wej ak tyw no ści są ko mór ki
tłu szczo we (adi po cy ty) zlo ka li zo wa ne w tkan -
ce pod skór nej. Jed ną z głów nych wła ści wo ści
Cen tel la asia ti ca jest wpływ na po pra wę pro -
ce su za bli źnia nia ran przez po bu dza nie pro -
li fe ra cji fi bro bla stów i syn te zy ko la ge nu ty pu

I i III, która wią że się bez po śre dnio ze zdol -
no ścią do re duk cji roz stę pów i blizn skór -
nych. Wy ka za no, że pre pa ra ty za wie ra ją ce
wą krot kę azja tyc ką mo gą sty mu lo wać pro li -
fe ra cję fi bro bla stów i ak ty wo wać szlak sy gna -
ło wy bia łek Smad, przy czy nia jąc się do
wzro stu stę że nia fi bro nek ty ny i pro duk cji ko -
la ge nu ty pu I i III, a tak że ogra ni cze nia pro ce -
su sta rze nia się skóry oraz zmniej sza nia po -
wsta wa nia roz stę pów i re ak cji za pal nych.
Eks trakt z wą krot ki azja tyc kiej po sia da rów -
nież sil ne wła ści wo ści prze ciw u tle nia ją ce
i prze ciw ro dni ko we, mo że chro nić ko mór ki
przed uszko dze nia mi oksy da cyj ny mi zwią za -
ny mi z dzia ła niem wol nych ro dni ków i pro -
mie nio wa nia UV, ogra ni cza jąc pro ces fo to -
sta rze nia skóry[20-22]. 

W ostat niej de ka dzie prze ciw u tle nia cze
z gru py po li fe no li zo sta ły za pro po no wa ne ja -
ko jed ne z naj sku tecz niej szych funk cjo nal -
nych skła dni ków o dzia ła niu an ti-aging, które
prze ciw dzia ła ją skut kom oksy da tyw ne go

Nazwa handlowa lub nazwa
zwyczajowa/nazwa INCI/źródło

Adasomes®/Lactobacillus Ferment/ mieszanina enzymów
naprawczych DNA otrzymanych z bakterii
probiotycznychz rodzaju Lactobacillus

Ultrasomes® lub Photosomes®/ Micrococcus Lysate/
mieszanina enzymów naprawczych DNA otrzymanych 
z lizatu komórek bakterii z rodzaju Micrococcus

Repair Complex® CLR™/Bifida Ferment Lysate/mieszanina
enzymów naprawczych DNA otrzymanych z lizatu
komórek bakterii z rodzaju Bifidobacterium

Endonuclease/ Micrococcus Lysate/ endonukleaza
pozyskiwana z bakterii z gatunku Micrococcus luteus

Endonuclease/ Endonuclease V/ T4 endonukleaza V
pozyskiwana z bakterii z gatunku E.coli

OGG1/8-oksoguanino glikozylaza 1 (OGG1) 
z Micrococcus luteus

Photolyase DNA/ fotoliaza DNA wyizolowana z sinic
Anacystis nidulans

Roxisomes®/Arabidopsis Thaliana Extract/ 8-oksoguanino
glikozylaza 1 (OGG1) z rzodkiewnika pospolitego

Me cha nizm dzia ła nia

Usu wa gru py me ty lo we oraz in ne gru py
al ki lo we zwią za ne z tle nem O6 gu a ni ny
(O6-me ty lo gu a ni ny).

Usu wa uszko dze nia po wsta łe na dro dze
di me ry za cji ty mi ny, tzw. di me ry ty mi dy -
no we.

Usu wa uszko dze nia po wsta łe na dro dze
di me ry za cji ty mi ny, tzw. di me ry ty mi dy -
no we.

Roz po zna je fo to di me ry, od ci na za sa dy
zdi me ry zo wa ne i tra wi DNA w miej scach
pu ry no wych i pi ry mi dy no wych.

Roz po zna je fo to di me ry, od ci na za sa dy
zdi me ry zo wa ne i tra wi DNA w miej scach
pu ry no wych i pi ry mi dy no wych.

Usu wa mu ta cje G=T po wsta łe na sku tek
po łą cze nia 8-okso gu a ni ny z ade ni ną.

Usu wa di me ry pi ry mi dy no we.

Usu wa mu ta cje G=T po wsta łe na sku tek
po łą cze nia 8-okso gu a ni ny z ade ni ną.

Tabela 2. Wykaz ważniejszych enzymów naprawczych DNA i mechanizmy ich działania.
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uszko dze nia skóry[23]. Wy ka za no, że sto so -
wa nie po li fe no li ma wpływ na ochro nę i ła -
go dze nie sta nów za pal nych skóry[24]. Licz ne
ba da nia po twier dzi ły, że po li fe no le na dro -
dze neu tra li za cji wol nych ro dni ków, dzia ła nia
prze ciw u tle nia ją ce go i zdol no ści do che la to -
wa nia jo nów me ta li przej ścio wych mo gą
sku tecz nie zmniej szać po ziom nie biał ko -
wych me dia to rów sta nów za pal nych, ta kich
jak wol ne ro dni ki, nad tle nek wo do ru, nad -
tlen ki li pi do we oraz koń co we pro duk ty pe -
ro ksy da cji li pi dów, ta kie jak �- i �-nie na sy co -
ne hy dro ksy al ke na le, na sy co ne i nie na sy co -
ne al de hy dy, dial de hy dy, ke to ny[25]. 

Jed no cze śnie co raz wię cej do wo dów
w po sta ci ba dań in vi tro nad wpły wem po -
li fe no li na ko mór ki skóry prze ma wia za
tym, że związ ki te mo gą wpły wać na funk -
cje ko mór ko we na dro dze bez po śre dniej
in te rak cji z re cep to ra mi, mo du la cji we -
wnątrz ko mór ko wej trans duk cji sy gna łu
i trans kryp cji ge nów oraz po st tran sla cyj nej
mo du la cji ak tyw no ści en zy mów, a tak że
epi ge ne tycz nej re gu la cji eks pre sji ge nów[26].
Po nad to po li fe no le wpły wa ją rów nież na
za ha mo wa nie ak tyw no ści pro za pal nych en -
zy mów in du ko wa nej syn ta zy tlen ku azo tu
(iNOS), oksy da zy NADPH, cy klo o ksy ge na -
zy (COX), li po ksy ge na zy (LOX) i fo sfo li pa -
zy A2, a zdol ność do in te rak cji z re cep to ra -
mi ak ty wo wa nych przez pro li fe ra to ry pe ro -
ksy so mów (PPAR) wpły wa na za ha mo wa nie
re ak cji za pal nej po przez tłu mie nie eks pre sji
ge nów. Ak tyw ność bio lo gicz na po li fe no li
w skórze jest przede wszy st kim de ter mi -
no wa na ich wła ści wo ścia mi fi zy ko che micz -
ny mi oraz zdol no ścia mi do po ko na nia ba -
rie ry na skór ko wej i do tar cia do od po wie -
dnich re cep to rów. Do waż niej szych źródeł
ro ślin nych po li fe no li o dzia ła niu prze ciw sta -
rze nio wym za li cza  się eks trak ty z zie lo nej
her ba ty (Ca mel lia si nen sis), wy cią gi z owo -
cu gra na tu (Pu ni ca gra na tum), eks trak ty
z wi no ro śli wła ści wej (Vi tis vi ni fe ra) oraz soi
(Gly ci ne so ja)[23,27]. 

Jak udo wo dnio no, związ ki po li fe no lo we
mo gą wpły wać na mo du la cję ak tyw no ści
pro te az, zwła szcza ma cie rzo wych me ta lo -
pro te i naz. Ak tyw ność ta zwią za na jest ze
zdol no ścią związ ków po li fe no lo wych do
kom ple kso wa nia jo nów me ta li wie lo war to -
ścio wych bę dą cych ko fak to ra mi lub czyn ni -
ka mi ka ta li tycz ny mi w cen trum ak tyw nym
en zy mu. Ma cie rzo we ma ta lo pro te i na zy na -
le żą do za leż nych od jo nu Zn2+ en zy mów
bio rą cych udział w pro ce sie prze bu do wy
tkan ki łącz nej. Jak udo wo dnio no, związ ki po -
li fe no lo we mo gą w istot ny spo sób wpły nąć
na ich ak tyw ność za rów no po przez kom ple -
kso wa nie jo nów me ta li, jak i wpływ na eks -
pre sję en do gen nych biał ko wych tkan ko wych
in hi bi to rów me ta lo pro te i naz (TIMP), zwła -
szcza TIMP 1 i 2. Wła ści wo ści te w wa run -
kach in vi tro zo sta ły po twier dzo ne dla ga lu sa -
nu 3-(-)-epi ga lo ka te chi ny, (-)-ga lu sa nu epi ka -
te chi ny, te a fla wi ny po zy ski wa nych z zie lo nej
her ba ty (Ca mel lia si nen sis), a tak że sy li ma ryn
z ostro pe stu pla mi ste go (Si ly bum ma ria num).
Po nad to dla ga lu sa nu 3-(-)-epi ga lo ka te chi ny
wy ka za no wpływ na za ha mo wa nie ak tyw -
no ści me ta lo pro te i naz na dro dze in hi bi cji
trans bło no wych me ta lo pro te i naz (MT-
MMP), które są nie zbęd ne do ak ty wa cji pro-
MMP2[27,28]. Zdol no ści che la tu ją ce związ ków
po li fe no lo wych mo gą być rów nież wy ko rzy -
sta ne w pro ce sie mo du la cji ak tyw no ści ty ro -
zy na zy. En zym ten na le ży do oksy do re duk -
taz po sia da ją cych w cen trum ak tyw nym jon
Cu2+. Ka ta li zu je utle nia nie ty ro zy ny do 
L-Do pa (L-3,4-di hy dro ksy fe ny lo a la ni ny),
a na stęp nie do L-Do pa chi no nu, co roz po -
czy na pro ces me la no ge ne zy. Zdol ność in hi -
bi cji ty ro zy na zy w wa run kach in vi tro za ob -
ser wo wa no dla cy ja ni dy ny, kwer ce ty ny,
kem fe ro lu, pod czas gdy ich for my gli ko zy do -
we nie wy ka zy wa ły ta kiej zdol no ści. Moż li -
wość wpły wu na ak tyw ność ty ro zy na zy
przez związ ki po li fe no lo we mo że mieć du że
zna cze nie i prak tycz ne za sto so wa nie w pre -
pa ra tach an ti-age, których jed ną z funk cji jest
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prze ciw dzia ła nie po wsta wa niu plam so cze -
wi co wa tych star czych (len ti go se ni lis) i sło -
necz nych (len ti go so la ris)[29-31]. Po li fe no le mo -
gą rów nież ogra ni czać pro ces me la no ge ne zy
na dro dze za ha mo wa nia ak tyw no ści ty ro zy -
na zy w me la no cy tach lub ogra ni cza nia pro li -
fe ra cji me la no cy tów. W wa run kach in vi tro
opi sy wa ne dzia ła nie wy ka zy wa ły he spe ry dy -
na, na rin ge ni na, pro an to cy ja ni dy ny, kwas
ela go wy[32].

Dzia ła nie ochron ne po li fe no li na ko mór -
ki skóry mo że być re a li zo wa ne w wy ni ku
wy ko rzy sta nia ich zdol no ści do ab sor bo wa -
nia pro mie nio wa nia ultra fio le to we go, za -
rów no w za kre sie UVB (250-280 nm), ja k
i UVA (350-385 nm). Jed nak, jak za u wa ża
wie lu au to rów, war to ści ab sor ban cji są sto -
sun ko wo ni skie, dla te go po li fe no le w stę że -
niach wy stę pu ją cych w ko sme ty kach nie mo -
gą za stą pić tra dy cyj nie sto so wa nych fil trów
syn te tycz nych[23]. Na to miast mo gą być wy ko -
rzy sta ne ja ko ochron ne sub stan cje po moc ni -
cze. W wa run kach in vi tro udo wo dnio no, że
eks trak ty ro ślin ne bo ga te w po li fe no le, zwła -
szcza ga lu san 3-(-)-epi ga lo ka te chi ny z zie lo -
nej her ba ty, pro an to cja ni dyn z pe stek wi no -
gron, sy li ma ryn z ostro pe stu pla mi ste go, izo -
fla wo ny so jo we, kur ku mi ny mo gą w spo sób
istot ny re du ko wać ru mień i po pa rze nia skóry
wy wo ła ne eks po zy cją na pro mie nio wa nie
UVB[33]. 

Pod su mo wa nie

Wi docz nymi ob ja wami za cho dzą cych
w sta rze ją cej się skórze zmian są zmar szcz -
ki, spa dek ela stycz no ści i sprę ży sto ści.
Zwią za ne jest to bez po śre dnio z dzia ła niem
czyn ni ków ze wnę trz nych (pro mie nio wa nie
UV, wol ne ro dni ki, za nie czy szcze nia śro do -
wi ska) i wzro stem eks pre sji ge nów od po -
wie dzial nych za pro duk cję me ta lo pro te i naz
(MMP1, MMP3 i MMP9), które wpły wa ją
na de gra da cję ko la ge nu ty pu I i III oraz
prze rost i roz kład ela sty ny. We współ cze -

snej ko sme to lo gii, chcąc prze ciw dzia łać tym
nie ko rzy st nym zmia nom, co raz czę ściej
sto su je się pre pa ra ty prze ciw zmar szcz ko we
za wie ra ją ce skła dni ki ak tyw ne z gru py ni -
sko czą stecz ko wych pep ty dów (pep ty dy
bio mi me tycz ne), czyn ni ków wzro stu, en zy -
mów na praw czych DNA oraz skła dni ki ak -
tyw ne po zy ski wa ne z su row ców ro ślin nych
(po li fe no le, tri ter pe ny). Ich po pu lar ność
wią że się z udo wo dnio nym w wa run kach in
vi tro i in vi vo dzia ła niem an ti-age. Na le ży
jed nak pa mię tać, że ak tyw ność bio lo gicz na
wspo mnia nych związ ków w skórze jest
przede wszy st kim de ter mi no wa na ich wła -
ści wo ścia mi fi zy ko che micz ny mi oraz zdol -
no ścia mi do po ko na nia ba rie ry na skór ko wej
i do tar cia do od po wie dnich re cep to rów.
Na sku tecz ność dzia ła nia pre pa ra tów za -
wie ra ją cych pep ty dy bio mi me tycz ne, czyn -
ni ki wzro stu, en zy my na praw cze DNA oraz
skła dni ki ak tyw ne po zy ski wa ne z su row ców
ro ślin nych wpły wa stę że nie związ ku w ko -
sme ty ku oraz okres sto so wa nia pre pa ra tu.
Po nad to naj lep sze efek ty osią ga ne są po za -
sto so wa niu w pre pa ra tach prze ciw sta rze -
nio wych po łą cze nia kil ku su row ców o dzia -
ła niu an ti-age, tj. su row ców ro ślin nych i en -
zy mów na praw czych DNA czy
ni sko czą stecz ko wych pep ty dów i czyn ni -
ków wzro stu. Sko ja rze nie tych skła dni ków
wy ka zu je ad dy tyw ne dzia ła nie prze ciw sta -
rze nio we ze wzglę du na moż li wość prze -
ciw dzia ła nia pro ce som sta rze nia na dro dze
kil ku me cha ni zmów.
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Sprostowanie

W związku z publikacją wywiadu w wydaniu nr 2 (20) marzec/kwiecień 2017 dwumiesięcznika Aesthetica, w którym
przeprowadzano rozmowę z lekarzem medycyny estetycznej Urszulą Brumer, wyjaśnia się, iż wypowiedzi mają charakter
ogólny nieodnoszący się do konkretnego urządzenia i producenta. Rozmowa opiera się o doświadczenia z urządzeniem, na
którym pracuje lek. med. Urszula Brumer i innymi, które wcześniej testowała.
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