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Sza now ni Pań stwo! 

Przed Pań stwem ko lej ny nu mer na sze go dwu mie sięcz ni ka, w którym nie
za brak nie cie ka wych ar ty ku łów do ty ka ją cych ak tu al nych za ga dnień z za kre su
me dy cy ny este tycz nej i ko sme to lo gii. 

Pra gnę zwrócić Pań stwa uwa gę na kil ka wy bra nych ar ty ku łów, jed no cze -
śnie za chę ca jąc do lek tu ry ca łe go nu me ru. 

W pierw szej ko lej no ści chciał bym Pań stwa za in te re so wać wy wia dem 
z wy bi tym pol skim le ka rzem me dy cy ny este tycz nej, dok to rem An drze jem
Igna ciu kiem. W przy go to wa nym dla nas wy wia dzie dok tor Igna ciuk dzie li się
z Czy tel ni ka mi wni kli wą ana li zą pol skie go ryn ku me dy cy ny este tycz nej. 
W wy wia dzie, który znaj dą Pań stwo na stro nie 18, dr Igna ciuk pre zen tu je
m.in. swo je sta no wi sko do ty czą ce pra wnych aspek tów wy ko ny wa nia za wo dów
zwią za nych z me dy cy ną este tycz ną i ko sme to lo gią, a tak że zwra ca uwa gę na
za sto so wa nie naj now szych roz wią zań tech nicz nych w me dy cy nie. 

Nie mniej in te re su ją cym te kstem jest ar ty kuł przy go to wa ny przez dok to ra
Mar ci na Am bro zia ka i dok to ra Mi cha ła Różal skie go, w którym au to rzy dzie lą
się swo ją wie dzą z za kre su wy ko rzy sta nia la se rów ne o dy mo wych w za bie gach
usu wa nia zmian na czy nio wych. Co istot ne, w pre zen to wa nym przez nas 
tek ście, dr Am bro ziak i dr Różal ski kon cen tru ją się nie tyl ko na aspek tach te -
o re tycz nych zwią za nych z za bie ga mi la se ro wy mi, ale tak że pre zen tu ją swój
au tor ski ko men tarz, nada jąc swo je mu ar ty ku ło wi wy bit nie uty li tar ny cha rak ter. 

Szcze gól nie po le cam rów nież ma te riał za ty tu ło wa ny Gi ne ko ma stia – jak
ją le czyć?, który zo stał przy go to wa ny przez jed ne go z naj wy bit niej szych pol -
skich chi rur gów zaj mu ją cych się me dy cy ną este tycz ną, dok to ra Je rze go Ko -
la siń skie go. Dr Ko la siń ski pre zen tu je swo je wie lo let nie bo ga te do świad cze nie
w le cze niu te go po pu lar ne go scho rze nia, które do ty ka po nad 5% po pu la cji
mę skiej. 

Li czę, że w sze ro kim za kre sie te ma tycz nym, który podej mu je my na na -
szych ła mach każ dy z Pań stwa znaj dzie coś in te re su ją ce go dla sie bie. Mam
jed no cze śnie nadzie ję, że uty li tar ny i prak tycz ny cha rak ter pre zen to wa nych
przez nas ma te ria łów po zwo li Pań stwu na wdro że nie nie których pre zen to -
wa nych przez nas tech nik, pro ce dur i pro duk tów do co dzien nej prak ty ki 
za wo do wej. 

Sławomir Wilczyński
redaktor naczelny
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Wy ko rzy sty wa nym chro ma to fo rem do
wy ła py wa nia ener gii świe tl nej w zmia nach na -
czy nio wych jest oksy he mo glo bi na. Pi ki ab sorp -
cji świa tła przez ten chro ma to for obej mu ją naj -
bar dziej po chła nia ną dłu gość fa li – 418 nm, na -
stęp nie 542 i 577 nm i mniej po chła nia ny za -
kres dłu go ści, ale rów nież waż ny – 800-1100
nm. Po mi mo że naj więk sza ab sorp cja świa tła
wy stę pu je przy dłu go ści fa li 418 nm, to nie ste -
ty głę bo kość pe ne tra cji jest za płyt ka, że by la se -
ry emi tu ją ce od po wie dnią dłu gość zna la zły za -
sto so wa nie w te ra pii zmian na czy nio wych. Za
to ge ne ra to ry IPL (ge ne ra tor in ten syw ne go
świa tła pul sa cyj ne go) emi tu ją ce nie spój ne, po li -

chro ma tycz ne świa tło o dłu go ści fa li 420-1400
nm, la se ry PDL (pul sa cyj ny la ser barw ni ko wy) –
595 nm, KTP (po ta so wo-ty ta no wo-fo sfo ra no -
wy) – 532 nm oraz la ser Nd:YAG (ne o dy mo wo-
-itro wo-gli no wo-gra na to wy) emi tu ją cy dłu gość
fa li 1064 nm są wy ko rzy sty wa ne w prak ty ce 
le cze nia zmian na czy nio wych z bar dzo do brym
efek tem. Me cha nizm za mknię cia na czy nia po le ga
na po chło nię ciu przez oksy he mo glo bi nę ener gii
świe tl nej wiąz ki la se ra i prze kształ ce niu jej
w ener gię cie pl ną, co pro wa dzi do ko a gu la cji na -
czy nia i w efek cie po wo du je za mknię cie na czy nia.

Waż nym ter mi nem w la se ro te ra pii jest
czas re la ksa cji ter micz nej. Jest to czas po trzeb ny

Zmiany naczyniowe są jednymi z najczęstszych wskazań do
zastosowania laserów w dermatologii. Laserami możemy leczyć różne
zmiany – od rozległych malformacji naczyniowych do niewielkich
teleangiektazji.

Lek. med. Marcin Ambroziak,
współwłaściciel Kliniki Ambroziak w Warszawie

Lek. med. Michał Rożalski,
Klinika Ambroziak w Warszawie

Laser neodymowo-itrowo-
-glinowo-granatowy 
1064 nm w usuwaniu 
zmian naczyniowych

aparatura i technika
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do schło dze nia o po ło wę pod grza nej tkan ki
(chro mo fo ru) po przez od da nie cie pła do tka -
nek ją ota cza ją cych. Pra wi dło wo do bra ny czas
trwa nia im pul su to wa ru nek sku tecz no ści oraz
bez pie czeń stwa za bie gu la se ro we go za my ka nia
na czyń. Czas ten jest pro por cjo nal ny do kwa -
dra tu śre dni cy ele men tu do ce lo we go. Dla te go
za my ka jąc na czy nia o ma łej śre dni cy, sto su je my
krót sze im pul sy. Trze ba do brać od po wie dni
czas im pul su la se ro we go do śre dni cy za my ka -
ne go na czy nia, że by nie do pro wa dzić do wy -
two rze nia nadmier nej ilo ści cie pła, co za po bie -
gnie prze cho dze niu ener gii cie pl nej na ota cza ją -
ce tkan ki i ich uszko dze niu. La se ry o więk szej
dłu go ści fa li pe ne tru ją głę biej w skórę, co prze -
kła da się na za mknię cie głę biej le żą cych na -
czyń[1].

Ide al nym la se rem do usu wa nia zmian na -
czy nio wych był by ta ki, które go fa la świe tl na by -
ła by po chła nia na tyl ko przez chro ma to for,
którym w przy pad ku na czyń jest he mo glo bi na.
Ener gia wy twa rza na przez la ser ni szczy ła by tyl -
ko na czy nie, oszczę dza jąc ota cza ją cą tkan kę,
a głę bo kość wni ka nia fa li la se ra by ła by od po -
wie dnia do głę bo ko ści na czy nia. La ser ide al ny
uzy skał by wy so ką sku tecz ność i wy biór czość
dzia ła nia, co do pro wa dzi ło by do zmniej sze nia
li czby za bie gów, zmniej sze nia bo le sno ści i wy -
stę po wa nia mniej szej ilości dzia łań nie po żą da -
nych. Ża den obe cny na ryn ku la ser nie jest ide -
al ny. Jed nak po stęp, ja ki się do ko nał w ostat nich
la tach w le cze niu zmian na czy nio wych, jest za -
wrot ny.

La ser Nd:YAG emi tu je fa lę o dłu go ści 
1064 nm. Głę bo kość, na ja ką mo że prze nik nąć
fa le la se ra wy no si 4-6 mm, co jest je go za le tą
w le cze niu głęb szych i więk szych zmian na czy -
nio wych. Sto so wa nie te go ty pu la se rów mo że
się wią zać z więk szym ry zy kiem bli zno wa ce nia.
Po mi mo tego, że wiązka la serowa Nd:YAG
1064 nm jest mniej po chła nia na przez oksy he -
mo glo bi nę niż wiązka la se rów o krót kiej dłu go -
ści fa li, to i tak je j po chła nia nie przez oksy he mo -
glo bi nę jest dzie sięć ra zy więk sze niż wo dy[2].

Za bie gi z za sto so wa niem la se rów o dłu giej
fa li, ja kim jest la ser Nd:YAG 1064 nm, wią że się
z więk szym po chła nia niem ener gii przez wo dę
w tkan ce, co nie sie za so bą więk szą bo le sność
za bie gu. Du żą ko rzy ścią przy sto so wa niu la se ra
Nd:YAG jest je go zmniej szo ne po chła nia nie
przez me la ni nę w po rów na niu z la se ra mi
o mniej szej dłu go ści fa li. Dla te go la ser ten jest
do brą al ter na ty wą dla osób o cie mniej szej kar -
na cji lub z nie wiel kie go stop nia opa le ni zną, do -
dat ko wo po wo du je zmniej sze nie po wi kłań, ja -
ki mi są prze bar wie nia.

Wykonując zabieg laserem Nd:YAG 1064 nm
po win no być wi docz ne za mknię cie na czy nia.
Je że li po ja wia ją się wy bro czy ny, mo że to ozna -
czać za sto so wa nie zbyt wy so kiej ener gii, co
mo że do pro wa dzić do bli zno wa ce nia. Na to -
miast przy sto so wa niu ta kich la se rów jak PDL
czy KTP, efek tem koń co wym jest po ja wie nie
się wy bro czyn. Sto su jąc la ser Nd:YAG, na le ży
zwrócić uwa gę na skórę w miej scu wy ko na nia
im pul su, czy nie przy bie ra bia ło sza re go za bar -
wie nia. Prawdopodobnie ozna cza to, że została
użyta zbyt du ża ener gia, co mogło spo wo do -
wać po wsta nie pę che rza, stru pa lub bli zno wa -
ce nia. 

Sto so wa nie la se ra Nd:YAG 1064 nm jest
dość bo le sne. W ce lu uzy ska nia głę bo kiej pe ne -
tra cji wiąz ki la se ra po trzeb ne jest do star cza nie
ener gii o więk szej sile, co wią że się z moż li wo -
ścią więk sze go uszko dze nia tka nek ota cza ją cych
na czy nie. Ma jąc do czy nie nia z po wierz chow -
nym na czy niem, do bie ra my mniej szą wiąz kę la -
se ra, jed nak im na czy nie le ży głę biej, tym bar -
dziej trze ba zwięk szać roz miar wiąz ki w ce lu
głęb szej jej pe ne tra cji. Je że li ma my na czy nie
o więk szej śre dni cy, to uży wa jąc la se ra
Nd:YAG 1064 nm, mu si my za sto so wać mniej -
szą gę stość ener gii na cm2 niż przy na czy niach
o mniej szej śre dni cy. Dłuż szy czas trwa nia im -
pul su sto su je my przy więk szej śre dni cy na czy -
nia[1,5].

Cie ka wa kon cep cja ma ją ca zwięk szyć 
sku tecz ność la se ro te ra pii zmian na czy nio wych
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po le ga na pod grza niu he mo glo bi ny do ok.
70°C, aby do pro wa dzić do po wsta nia więk szej
ilo ści me the mo glo bi ny. Me the mo glo bi na ma
13 ra zy więk szą ab sorp cję fa li 1064 nm od dez -
o ksy he mo glo bi ny i o 3 ra zy – od oksy he mo glo -
bi ny. W ta kim wy pad ku ko rzyść przy nio sło by
za sto so wa nie se rii im pul sów po cząt ko wo krót -
szą fa lą w ce lu pod grza nia he mo glo bi ny i na -
stęp nie za sto so wa nie la se ra Nd:YAG 1064 nm.
Mia ło by to na ce lu zwięk sze nie sku tecz no ści
za bie gu i zmniej sze nie ob ja wów nie po żą da -
nych, jak bo le sność w trak cie za bie gu i uszko -
dze nie tkan ki ota cza ją cej, dzię ki za sto so wa niu
mniej szej ener gii la se ra Nd:YAG[1,2].

Ba da nia poka zu ją, że 80% głę bo kich zmian
żyl nych, ta kich jak na czy nia ki, mal for ma cje na -
czy nio we, te le an giek ta zje, na czy nia żyl ne twa -
rzy i koń czyn dol nych wska zu ją 50-pro cen to wy
lub wy ższy sto pień wchło nię cia już po jed nej
te ra pii la se rem Nd:YAG[3]. W in nym ba da niu
stwier dzo no więk sze roz ja śnie nie prze ro słych
mal for ma cji ka pi lar nych po za sto so wa niu la se ra
Nd:YAG w po rów na niu z la se rem PDL[4].

Do te ra pii la se rem Nd:YAG moż na zna -
leźć wie le za sto so wań. Jed nym z nich są na czy -
nia ki krwio no śne. Po nie waż w więk szo ści ma ją
one ten den cję do sa mo i st ne go za ni ka nia, więk -
szość der ma to lo gów za le ca ob ser wa cję zmia -
ny. Le czyć na le ży zmia ny, które po wo du ją
upo śle dze nie droż no ści dróg od de cho wych,
upo śle dze nie wi dze nia, zwę że nie prze strze ni
ja my ust nej, upo śle dze nie słu chu bądź zmia ny
krwa wią ce i na których po ja wia ją się owrzo -
dze nia. Wcze sne pod je cie le cze nia mo że wpły -
nąć na zmniej sze nie wzro stu i uzy ska nie mniej -
sze go roz mia ru osta tecz ne go. Waż ne jest rów -
nież pod ję cie de cy zji o le cze niu w przy pad ku
umiej sco wie nia na czy nia ka w miej scu istot nym
ko sme tycz nie bądź w miej scu na ra żo nym na
ura zy. Na le ży pa mię tać, że ustę pu ją ce na czy -
nia ki krwio no śne czę sto po wo du ją bli zno wa ce -
nia, co mo że mieć rów nież ne ga tyw nie istot ny
efekt ko sme tycz ny. Za zwy czaj po trze ba kil ku
za bie gów w ce lu uzy ska nia zmniej sze nia lub
ustą pie nia zmian. 

Mal for ma cje ka pi lar ne (po rt wi ne sta in) we
wcze snym okre sie są pła skie i ma ją nie wiel ką
gru bość. W tym okre sie czasie za sto so wać ta -
kie la se ry jak KTP i PDL ze wzglę du na wy star -
cza ją cą głę bo kość ich dzia ła nia. Jed nak z cza -
sem mal for ma cje ka pi lar ne się po sze rza ją, do -
cho dzi do zwięk sze nia ich gru bo ści, a na po -
wierzch ni po ja wia ją się guz ki. Zmiany te można
skutecznie usunąć przy pomocy la se ra
Nd:YAG. W pła skich, opor nych mal for ma cjach
ka pi lar nych rów nież moż na za sto so wać la ser
Nd:YAG, jed nak za wsze pa mię ta jąc o moż li -
wo ści po wsta nia bli zno wa ce nia[6].

Le cze nie mal for ma cji żyl nych po le ga głów -
nie na wy cię ciu chi rur gicz nym i skle ro te ra pii.
Jed nak le cze nie to jest obar czo ne du żym od -
set kiem ob ja wów nie po żą da nych. Na wet po -
mi mo le cze nia ob ser wu je my du żą na wro to -
wość tych zmian. Le cze nie mal for ma cji żyl nych
po win no po le gać na łą cze niu chi rur gii, skle ro -
tra pii i la se ro te ra pii Nd:YAG. La ser Nd:YAG
mo że le czyć naj bar dziej po wierz chow ne zmia -
ny w mal for ma cjach żyl nych. Za sto so wa nie
jego mo że spo wo do wać zmniej sze nie prze -
świ ty wa nia przez skórę na czyń żyl nych. Do dat -
ko wo wy ko rzy sta nie la se ra przed skle ro te ra pią
po wo du je za mknię cie po wierz chow nych na -
czyń mal for ma cji na czy nio wej i po wsta nie
w tym miej scu zwłók nie nia, dzię ki cze mu po
za sto so wa niu skle ro te ra pii wy stę pu je mniej
dzia łań nie po żą da nych, ta kich jak owrzo dze nia
na po wierzch ni mal for ma cji. Ko lej ną ko rzy ścią
z za sto so wa nia la se ra Nd:YAG przed za bie -
giem chi rur gicz nym jest zmniej sze nie zmia ny
i wy two rze nie zwłók nie nia w oko li cy brze gu
mal for ma cji (po wsta nie włók ni stej to reb ki), co
pro wa dzi do ła twiej sze go wy pre pa ro wa nia na -
czyń i mniej sze go uszko dze nia ota cza ją cej tkan -
ki. U pa cjen tów po mi mo le cze nia mal for ma cja
żyl na z upły wem cza su mo że się po więk szać
z po wo du cią głe go dzia ła nia ci śnie nia hy dro sta -
tycz ne go we wnątrz zmia ny. W ta kim przy pad -
ku, je że li zmia na jest je szcze ma łych roz mia -
rów, moż na z do brym skut kiem za sto so wać la -
ser Nd:YAG. Te ra pia la se ro wa mal for ma cji żyl -
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nych jest za wsze al ter na ty wą dla in nych form
le cze nia w ra zie prze ciw wska zań do ich wy ko -
na nia. W więk szo ści mal for ma cji żyl nych po -
trze ba kil ku se rii la se ro te ra pii[7].

Ko lej nym wska za niem do za sto so wa nia la -
se ra Nd:YAG ze wzglę dów ko sme tycz nych
mo gą być sia tecz ko wa te, prze świ tu ją ce na czy -
nia żyl ne oko li cy oczo do łów, czo ła i skro ni. Za -
wsze na le ży uwa żać na za sto so wa nie zbyt du żej
ener gii, szcze gól nie w oko li cy skóry oczo do łów,
po nie waż mo że to do pro wa dzić do bli zno wa -
ce nia. Bar dzo do bre efek ty moż na uzy skać, le -
cząc la se rem Nd:YAG na czy nia ki ru bi no we
(cher ry an gio ma) czy je zior ka żyl ne. Przy le cze -
niu tych zmian na le ży pa mię tać o czę stym po -
wsta wa niu stru pów. W więk szo ści przy pad ków
wy star czy od jed ne go do dwóch za bie gów[1].

Te le an giek ta zje o więk szych roz mia rach
(po wy żej 0,5 mm) bar dzo do brze re a gu ją na
le cze nie la se rem Nd:YAG. Za my ka jąc te le an -
giek ta zje, za czy na my od od cin ka dy stal ne go.
Przy za czy na niu od od cin ka pro ksy mal ne go za -
my ka my do pływ krwi nek, co pro wa dzi do
zmniej sze nia ilo ści chro ma to fo ru. Za wsze na le -
ży pa mię tać, że na czy nia oko li cy skrzy de łek no -
sa są bar dziej opor ne na le cze nia i czę sto na -
wra ca ją[1].

La ser Nd:YAG 1064 nm jest bar dzo do brą
for mą le cze nia na czyń żyl nych koń czyn dol nych
ze wzglę du na głę bo ką pe ne tra cję i sku tecz ność
w za my ka niu na wet du żych roz mia rów na czyń
zlo ka li zo wa nych w środ ko wych war stwach
skóry wła ści wej. Do dat ko wo nie wiel kie po chła -
nia nie fa li la se ra przez me la ni nę zmniej sza moż -
li wość po pa rze nia na skór ka na wet u pa cjen tów
z cie mniej szym ko lo rem skóry. Je że li cho dzi
o te ra pie la se ro we, la ser Nd:YAG jest me to dą
z wy bo ru w le cze niu na czyń żyl nych koń czyn
dol nych. Na le ży pa mię tać o pod sta wo wej me -
to dzie le cze nia ve nu lek ta zji i te le an giek ta zji, ja ką
jest skle ro te ra pia. Je że li nie ma my nie wy dol no -
ści żyl nej i po wy ko na nej skle ro te ra pii wi docz -
ne są te le an giek ta zje, ve nu lek ta zje bądź ży ły sia -
tecz ko wa te, mo że my za sto so wać la se ro te ra pię

Nd:YAG. W wie lu przy pad kach na czy nia są na
ty le ma łe, że skle ro te ra pia nie jest od po wie dnią
me to dą ze wzglę dów tech nicz nych. Więk szość
ba dań wska zu je na wy ższość skle ro te ra pii w le -
cze niu zmian żyl nych koń czyn dol nych w po -
rów na niu z la se ro te ra pią, jed nak la se ro te ra pia
jest moż li wo ścią te ra peu tycz ną dla pa cjen tów
bo ją cych się igieł bądź uczu lo nych na sub stan cję
skle ro ty zu ją cą, choć na le ży stwier dzić, że la se -
ro te ra pia na czyń na koń czy nach jest bar dziej
bo le sna od skle ro te ra pii. 

Zgo dnie z te o rią fo to ter mo li zy czas trwa nia
im pul su la se ra w ce lu za mknię cia na czyń żyl -
nych na koń czy nach dol nych wa ha się w gra ni -
cach 1-50 ms, je że li do star czy my zbyt du żej
ener gii w krót kim cza sie, do pro wa dzimy do
pęk nię cia na czyń. Wią że się to z wy na czy nie -
niem krwi, po wsta niem si nia ków i od kła da niem
się he mo sy de ry ny w tkan ce, w efekcie mo że
pro wa dzić do po wsta nia dłu go utrzy mu ją cych
się prze bar wień. La ser Nd:YAG naj le piej dzia ła
na na czy nia żyl ne o śre dni cy 0,5-3 mm. Jed no -
ra zo we przej ście wiąz ki te go la se ra mo że za -
mknąć na wet do 75% na czyń o śre dni cy 0,5-3
mm. La ser ma znacz ną prze wa gę nad la se ra mi
z krót szą fa lą w za my ka niu na czyń żyl nych koń -
czyn dol nych. Po za bie gu la se ro te ra pii, tak sa -
mo jak po skle ro te ra pii, wy ma ga ne jest sto so -
wa nie uci sku przez 2 ty go dnie po za bie gu[1,8-10].

Nie wiel kie za sto so wa nie la se ra Nd:YAG
z po wo du je go mniej szej efek tyw no ści w po -
rów na niu z la se ra mi o mniej szej dłu go ści fa li
znaj dzie my w te ra pii ru mie nia twa rzy, nie -
dużego roz mia ru te le an giek ta zji twa rzy czy po -
i ki lo der mii Ci vat te'a. La ser Nd:YAG nie jest la -
se rem, który po wi nien być sto so wa ny ja ko la -
ser z wy bo ru w te go ty pu zmia nach, po nie waż
do stęp ne są la se ry o krót szych fa lach, jak np. la -
ser KTP, PDL, które ma ją więk szą sku tecz ność
i po wo du ją mniej sze uszko dze nie ota cza ją cych
tka nek[11].

La se ro te ra pia mal for ma cji tęt ni czo-żyl nych
ze wzglę du na szyb ki prze pływ w na czy niach
nie zna la zła za sto so wa nia.
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Za bieg la se rem Nd:YAG nie wy ma ga
znie czu le nia. U wraż li wych pa cjen tów moż na
wy ko nać znie czu le nie po wierz chow ne w po -
sta ci znie czu la ją cych ma ści, da je to jed nak sła -
by efekt znie czu la ją cy. Moż na rów nież za sto -
so wać znie czu le nie miej sco we lub prze wo do -
we. Na le ży pa mię tać, że znie czu le nie miej -
sco we mo że do pro wa dzić do ob kur cze nia
na czyń, na wet je że li nie za wie ra ją ad re na li ny,
co ogranicza efek tyw ność za bie gu ze wzglę du
na zmniej sze nie ilo ści chro ma to fo ru. Pod czas
wy ko ny wa nia za bie gu nie na kła da my wią zek
la se ra w ce lu zminimalizowania moż li wo ści
bli zno wa ce nia. Po za bie gu sto su je my okła dy
z lo du, że lu chło dzą ce go, aby zła go dzić do le -
gli wo ści bólo we, pie cze nie i obrzę k. Przy za -
my ka niu te le an giek ta zji oko li cy skrzy de łek no -
sa, gdzie wy stę pu ją trud no ści z od po wie dnim
przy ło że niem gło wi cy la se ra, czy ta kich zmian
jak na czy nia ki ru bi no we lub je zior ka żyl ne,
mo że dojść do po ja wie nia się strup ków. Prze -
rwy mię dzy za bie ga mi nie po win ny być krót -
sze niż 4 ty go dnie, a je że li za my ka ne by ły
więk sze na czy nia, to na le ży od cze kać 2-3
mie sią ce. U pa cjen tów z cie mniej szą kar na cją
za le ca się za cho wać 3-mie sięcz ną prze rwę
mie dzy za bie ga mi w ce lu okre śle nia, czy nie
do cho dzi do po ja wia nia się prze bar wień
w miej scu za bie gu[1,2,8,11].

Dzię ki wpro wa dze niu sy ste mów chło dzą -
cych skórę ob ja wy nie po żą da ne po za bie gu la -
se rem Nd:YAG są rzad sze. Nie odłącz ny mi
ob ja wa mi zwią za ny mi z wy ko na niem za bie gu
jest ból w jego trak cie, ru mień, obrzęk czy
zmia ny po krzyw ko we. Po za wy żej wy mie nio -
ny mi zmia na mi mo gą po ja wić się zmia ny wy -
bro czy no we, si nia ki, prze bar wie nia po za pal -
ne, pę che rze, strup ki, bli zny i bli zno wa ce nie
za ni ko we po ja wia ją ce się przy agre syw nym
le cze niu. Bar dzo rzad ko mo że po ja wić się
przej ścio wa utra ta wło sów w miej scu za bie gu.
Przy za my ka niu na czyń żyl nych koń czyn dol -
nych mo że dojść do odło że nia się 

he mo sy de ry ny w tkan kach ota cza ją cych na -
czy nia, co po wo du je po wsta nie prze bar wień
utrzy mu ją cych się na wet kil ka mie się cy[1,8,11].
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Na sku tek nadmier nie roz wi nię tych pier -
si, które czę sto przy po mi na ją ko bie cy biust
(fot. 1), męż czy źni uni ka ją miejsc, w których
na le ży ob na żyć swój tors, ta kich jak sau na,
pły wal nia czy sa la gim na stycz na. 

Wy róż nia się trzy pod sta wo we po sta cie
gi ne ko ma stii: tłu szczo wa, gru czo ło wa i mie -
sza na. Po stać tłu szczo wa czę sto zwią za na
jest z oty ło ścią, na to miast po stać gru czo ło wa
spo ty ka na jest wie lo krot nie u męż czyzn uzu -
peł nia ją cych swo ją die tę pre pa ra ta mi me ta -
bo licz ny mi. Stąd dość czę ste wy stę po wa nie
te go ty pu gi ne ko ma stii u kul tu ry stów (fot. 2).
Naj czę st szą po sta cią te go de fek tu jest jej
struk tu ra mie sza na – gru czo ło wo-tłu szczo -
wa (fot. 3). 

Pierw sze ob ja wy nadmier ne go roz ro stu
mę skich pier si po ja wia ją się w okre sie doj -
rze wa nia. Za wsze na le ży wów czas spraw -
dzić po ziom pro lak ty ny – hor mo nu od po -
wie dzial ne go za roz wój pier si. W pro ce sie

dia gno zo wa nia gi ne ko ma stii oraz jej le cze nia
na le ży uwzglę dnić aspekt onko lo gicz ny scho -
rze nia, bo wiem rak pier si u męż czyzn, mi mo
że wy stę pu je znacz nie rza dziej niż u ko biet –
za le dwie 1% ra ków, sta no wi po waż ne za -
gro że nie dla zdro wia i ży cia pa cjen ta. 

Pod sta wo wym spo so bem le cze nia gi ne -
ko ma stii jest jej chi rur gicz ne usu nię cie.
W 2012 r. wy ko na no w Sta nach Zjed no czo -
nych 20 723 ope ra cje z po wo du gi ne ko ma -
stii. Dla po rów na nia w tym sa mym okre sie
wy ko na no tam 330 631 ope ra cji po więk -
sze nia pier si z uży ciem im plan tów. Wśród
me tod chi rur gicz nych bar dzo czę sto sto so -
wa ne jest wy cię cie chi rur gicz ne, a w skraj -
nych przy pad kach pla sty ki skór ne tej oko li cy.
Te go ty pu dzia ła nia po zo sta wia ją naj czę ściej
bar dzo wi docz ne bli zny. 

W ostat nich la tach co raz czę ściej sto so -
wa ne są tech ni ki ma ło in wa zyj ne, ta kie jak 
li po suk cja i me to da sha ve, które za cho wu jąc

chirurgia estetyczna

Gi ne ko ma stia, czy li nadmier ny roz wój gru czo łów pier sio wych 
u męż czyzn, jest sto sun ko wo czę stym scho rze niem do ty czą cym 
po nad 5% mę skiej po pu la cji. By wa, że sta no wi ona po waż ny pro blem
este tycz ny i psy chicz ny. 

Ginekomastia 
– jak ją leczyć?

Fot. 1. Ginekomastia – wygląd piersi 
mężczyzny.

Fot. 2. Gruczołowa postać ginekomastii
u kulturysty.

Dr n. med. Jerzy Kolasiński  
Klinika Kolasiński, Swarzędz-Nowa Wieś 



peł ną ra dy kal ność za bie gu, da ją do bre efek -
ty este tycz ne i po zo sta wia ją nie wi docz ne
bli zny. Oczy wi ście, nie każ dy pa cjent kwa li -
fi ku je się do za bie gu ma ło in wa zyj ne go. Je dy -
nie te oso by, u których ela stycz ność skóry
po zwa la ro ko wać do bre jej ob kur cze nie,
mo gą sko rzy stać z do bro dziejstw tej me to -
dy. Naj czę ściej le cze nie jest prze pro wa dza -
ne w peł nym znie czu le niu (na rko zie).
Poprzez nie wiel kie na kłu cie skóry dłu go ści 
3 mm wpro wa dza na jest naj pierw son da do
li po suk cji, a na stęp nie przy rząd zwa ny sha -
ve rem (fot. 4). Po zwa la on na pre cy zyj ne
usu nię cie po szcze gól nych frag men tów gru -
czo łu pier sio we go. Podob nie jak to ma miej -
sce u ko biet przy usu wa niu guz ków pier si
mam mo to mem, tak że tu taj za cho dzi moż li -
wość ba da nia usu nię tych tka nek pod ką tem
wy klu cze nia cho ro by no wo two ro wej. Za bieg
wy ma ga du żej fi ne zji ze stro ny chi rur ga.
Koń ców ka sha ve ra jest bo wiem na rzę dziem
nie wy ba cza ją cym błę dów. Wła ści wie kie ro -
wa na przez spraw ną rę kę chi rur ga po zwa la

pre cy zyj nie usu nąć nadmier nie roz ro śnię te
tkan ki mę skich pier si. Śla dy po ope ra cji są
mi ni mal ne i spro wa dza ją się do nie wiel kiej
bli zny dłu go ści 3 mm zlo ka li zo wa nej pod
pier sią. W okre sie po o pe ra cyj nym pa cjent
po wi nien no sić od po wie dnio do bra ny strój
uci sko wy po zwa la ją cy na ogra ni cze nie
obrzę ku i wła ści we wy mo de lo wa nie skóry
(fot. 5). Po nie sio ne tru dy na gra dza wi dok
kształt ne go mę skie go tor su (fot. 6 i 7). By -
wa, że za bieg sta no wi sil ną mo ty wa cję dla
pa cjen tów, by prze sta wić się na zdro wy
tryb ży cia, kształ tu ją cy od po wie dnie na wy ki
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Fot. 5. Strój uciskowy jest stosowany przez 
4 tygodnie po operacji ginekomastii.

Fot. 6. Przykład ginekomastii mieszanej:
A – przed, B – po operacji metodą shave.

Fot. 3. Mieszana postać ginekomastii. Fot. 4. Operacja ginekomastii z użyciem shavera.

A

B



3

ży wie nio we i wła ści wą ak tyw ność ru cho wą.
Wszy st ko to słu ży po pra wie sta nu zdro wia
i kon dy cji męż czyzn. Jak wie my, nie za wsze

jest z tym ła two. Stąd za bieg ko rek cji gi ne -
ko ma stii moż na śmia ło na zwać pro ce du rą
le czą cą mę skie cia ło i mę skie ego.

Fot. 7. Przykład ginekomastii mieszanej: A – przed, B – po operacji metodą shave.

A B

Klinika Kolasiński
- Hair Clinic Poznań

62-020 Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Staszica 20A

tel: (+48 61) 81 87 550
fax: (+48 61) 81 87 551 

www.klinikakolasinski.pl 
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Mo że my tu więc mówić o obiek tyw nie
stwier dzo nych de fek tach na by tych. In ne za -
bie gi do ty czą po pra wy wy glą du ze wnę trz -
nych na rzą dów płcio wych ko bie ty, z które go
nie jest ona za do wo lo na. Brak za do wo le nia
nie mu si do ty czyć je dy nie efek tów wi zu al -
nych, ale też pro ble mów se ksu al nych – dys -
kom for tu pod czas sto sun ków płcio wych, tak
fi zycz ne go, jak i psy chicz ne go. Naj czę ściej
ma my do czy nie nia z ta ki mi de fek ta mi jak:
zbyt du że mniej sze war gi sro mo we, zbyt
ma łe więk sze war gi sro mo we, „nie e ste tycz -
ny” wy gląd przed sion ka po chwy, zbyt du ża
śre dni ca wej ścia do po chwy, tzw. zie ją ca po -
chwa, prze ro śnię ty na ple tek łech tacz ki i in ne.

Ze wzglę du na in wa zyj ność za bie gi moż -
na podzie lić na in wa zyj ne – chi rur gicz ne,
ma ło in wa zyj ne – wstrzyk nię cie od po wie -
dnie go wy peł nia cza (kwas hia lu ro no wy, wła -
sny tłuszcz), za ło że nie spe cjal ne go szwu (Va -

gi nal Nar ro wer) oraz nie in wa zyj ne – za bie gi
la se ro we. 

Va gi nal Nar ro wer jest no wą me to dą, bę -
dą cą nie jed no krot nie al ter na ty wą dla chi rur -
gicz nej pla sty ki kro cza z po mniej sze niem
wej ścia do po chwy. Jest znacz nie mniej in -
wa zyj na – wy ko nu je się czte ry ma łe na cię cia
skóry kro cza i ślu zów ki tyl nej ścia ny po chwy
tuż za przed sion kiem, za kła da się szew
w kształ cie rom bu, uzy sku jąc po je go za cią -
gnię ciu i za wią za niu zmniej sze nie śre dni cy
wej ścia do po chwy.

Cza sem, w przy pad ku bar dziej na si lo nej
zmia ny, ist nie je ko niecz ność za ło że nia
dwóch szwów. Igłę pro wa dzi się od na cię cia
do na cię cia pod skórą i w obrę bie mię śni
kro cza. Ma łe na cię te ra ny skóry za szy wa się
cien ki mi szwa mi. Za sto so wa na dłu go wchła -
nia ją ca się syn te tycz na nić z po li ka pro lak to nu
po sia da spe cjal ne ha czy ki, które po pra wia ją

ginekologia estetyczna

Ginekologia plastyczna obejmuje różne rodzaje zabiegów. Jedne mają
na celu likwidację defektów powstałych w trakcie porodu oraz
nabytych na skutek obniżenia poziomu estrogenów w przebiegu
klimakterium. Tu zaliczamy plastykę ścian pochwy, plastykę krocza,
zmniejszenie zbyt dużej średnicy wejścia do pochwy jako wyniku
defektu poporodowego, ujędrnienie zwiotczałych warg sromowych
większych. 

Vaginal Narrower 
– nowa obiecująca metoda korekty niektórych

defektów w ginekologii plastycznej

Dr n. med. Bartosz Kniażewski 
Centrum Medyczne Angelius Provita w Katowicach 



O PIĘKNIE INTYMNYM
Satysfakcja seksualna ma ogromny wpływ na zadowolenie z życia i relacje w związkach. Wchłanialna nić 

Vaginal Narrower stanowi rozwiązanie problemów kobiecych sfer intymnych. Po zabiegu życie seksualne 

dostarcza więcej doznań, a kobiety czują się atrakcyjniejsze. Vaginal Narrower to jedyne na rynku nici stosowane do 

rewitalizacji i liftingu krocza oraz zwężenia wejścia do pochwy. Wykonane są z bezpiecznego dla pacjentki materiału 

– polikaprolaktonu od lat stosowanego w chirurgii. Rozpuszczalne nici wchłaniają się średnio 2 lata, ale efekt ich 

działania utrzymuje się przez kolejnych kilka lat dając trwałą poprawę. 

O SZCZEGÓŁY ZABIEGU ZAPYTAJ LEKARZA SPECJALISTĘ

Dr Małgorzata Uchman - Szpital Medicover
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koń co wy efekt ścią gnię cia tka nek. Po li ka pro -
lak ton jest bio de gra do wal nym po li me rem,
po bu dza pro duk cję ko la ge nu, co po wo du je
two rze nie się włókien ko la ge no wych wo kół
ni ci i wzmoc nie nie efek tu[1,3,4]. Po kil ku la tach,
gdy nić zre sor bu je się, wy two rzo ne ko la ge -
no we „wię za dła” po win ny utrzy my wać ścią -
gnię cie tka nek.

Spe cy fi ka cja tech nicz na ni ci[2]:
• ma te riał: po li ka pro lak ton,
• ha czy ki uło żo ne w dwóch kie run kach,
• 2 igły,
• dłu gość: 12 cm, 
• śre dni ca: 0/0 USP.

Wska za nia do za sto so wa nia oma wia nej
pro ce du ry:
• de fek ty po po ro do we kro cza (uszko dze -

nia mię śni kro cza, nie pra wi dło we za go -
je nie i zbli zno wa ce nie na cię te go bądź
pęk nię te go kro cza),

• po sze rze nie wej ścia do po chwy ja ko de -
fekt po po ro do wy,

• zwiot cze nie mię śni kro cza zwią za ne
z okre sem prze kwi ta nia,

• nie które przy pad ki ob ni że nia tyl nej ścia -
ny po chwy,

• tzw. po chwa zie ją ca,
• nadmier ny wy ciek wy dzie li ny po chwo -

wej spo wo do wa ny po wyż szy mi czyn ni -
ka mi,

• na wra ca ją ce sta ny za pal ne sro mu,
przed sion ka po chwy i po chwy, bę dą ce
skut kiem po wyż szych przy czyn,

• dys kom fort psy chicz ny wy wo ła ny nie -
este tycz nym wy glą dem ze wnę trz nych
na rzą dów płcio wych,

• osła bie nie lub brak sa ty sfak cji se ksu al nej
jed ne go lub oboj ga part ne rów.

In wa zyj ność za bie gu jest nie wiel ka, moż -
li wość po wi kłań rów nież, choć oczy wi ście
nie moż na cał ko wi cie ich wy klu czyć. Do nich
za li cza się krwa wie nia i miej sco we in fek cje.
Nie u mie jęt ne za ło że nie szwu (zbyt głę bo kie
wkłu cie, pro wa dze nie igły w nie wła ści wym
kie run ku) mo gło by skut ko wać prze kłu ciem
odbyt ni cy.

Naj waż niej sze prze ciw wska za nia oma -
wia nej pro ce du ry to cho ro ba no wo two ro -
wa, cho ro by au to im mu no lo gicz ne, cu krzy -
ca, cią ża, wcze sny okres po ło gu, ak tu al nie
prze bie ga ją ca in fek cja po chwy. 

Za bieg wy ko nu je się w znie czu le niu
miej sco wym, co jest do dat ko wą za le tą.
Spraw dza się on w wy żej wy mie nio nych
przy pad kach zwią za nych z prze kwi ta niem,
de fek ta mi po po ro do wy mi kro cza i ich na -
stęp stwa mi. 

Ist nie ją też przy pad ki, gdy Va gi nal Nar ro -
wer nie jest w sta nie za stą pić za bie gu chi rur -
gicz ne go. Do nich na le żą bo lą ce bli zny po -
po ro do we kro cza, źle za go jo ne, nie e ste -
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tycz nie zbli zno wa cia łe ra ny kro cza, które na -
le ży wy ciąć i rów no cze śnie zmniej szyć wej -
ście do po chwy. Tu mo że my też wy mie nić
nadmier ne ob ni że nie tyl nej ścia ny po chwy.

Je śli ma my do czy nie nia z ty po wym po -
sze rze niem wej ścia do po chwy, z „po chwą
zie ją cą”, z nie wiel kim ob ni że niem tyl nej ścia -
ny po chwy czy też ze zwiot cze niem tka nek
kro cza, Va gi nal Nar ro wer wy da je się dziś
me to dą bar dzo do brą, je śli nie naj lep szą.
Zmniej sza wej ście do po chwy, po wo du jąc
przy tym od no wę este tycz ną ze wnę trz nych
na rzą dów płcio wych ko bie ty, jak rów nież
zwięk sza sa ty sfak cję se ksu al ną oboj ga part -
ne rów. Va gi nal Nar ro wer to za bieg pro sty,
ma ło in wa zyj ny oraz efek tyw ny. Okres re -
kon wa le scen cji jest krót ki, pa cjent ka mo że
odby wać sto sun ki płcio we już po 1-2 ty go -
dni. Jak po da je na swej stro nie in ter ne to wej
fir ma Cro ma, bę dą ca dys try bu to rem ni ci
w Pol sce, „Va gi nal Nar ro wer to współ cze sna
od po wiedź na ko bie ce do le gli wo ści zwią za -
ne z ukła dem roz rod czym i dys kom fort, ja ki
po wo du ją”[2].

Ko bie ta przed za bie giem po win na zo stać
po in for mo wa na, że tak jak w ca łej me dy cy -
nie, tak rów nież w przy pad ku pro ce du ry Va -
gi nal Nar ro wer, nie moż na mówić o stu pro -
cen to wej pew no ści uzy ska nia efek tów. Za -
bieg zwę zi wej ście do po chwy, naj praw do -

po dob niej przy nie sie po żą da ny efekt w po -
sta ci po pra wy do znań se ksu al nych i naj praw -
do po dob niej odbę dzie się bez po wi kłań.
Do da nie sło wa „naj praw do po dob niej” lub
in ne go sy no ni mu jest bar dzo istot ne –
świad czy o uczci wym po trak to wa niu pa -
cjent ki przez le ka rza.

Pro ce du ra Va gi nal Nar ro wer wy da je
się bar dzo do brą me to dą li kwi da cji de fek -
tów kro cza i wej ścia do po chwy zwią za -
nych z je go po sze rze niem i z wiot ko ścią
tka nek. W wie lu wy pad kach (choć nie
w 100%) mo że za stą pić bar dziej in wa zyj ne
me to dy chi rur gicz ne, da jąc moż li wość 
ko rek ty wad bez na ra ża nia ko bie ty na 
po wi kła nia po o pe ra cyj ne i po zwa la jąc jej na
po wrót do nor mal ne go try bu ży cia w sto -
sun ko wo krót kim cza sie. 

Piśmiennictwo:
1. Bio tech no lo gia.pl.: „Po li ka pro lak ton w ko sme to lo -

gii”, 02.08.2013.
2. Cro ma – stro na in ter ne to wa fir my: Ma te ria ły nt. Va -

gi nal Nar ro ver.                     
3. Mid dle ton J., Tip ton A.: „Syn the tic bio de gra da ble

po ly mers as me di cal de vi ces”. Med. Plast. Bio ma ter.
Mag., March 1998.

4. Two rzy wa.pl.: „Po li ka prolakton”, 28.10.2008.

Młodość we krwi!

We wrze śniu w ga bi ne tach po ja wił się no wy za bieg na ba zie
oso cza bo ga to płyt ko we go (PRP) Den si ty Pla te let Gel fir my
CRO MA, po tocz nie zwanym „wam pi rzym li ftin giem”. Po le ga
na po bra niu krwi i odwi ro wa niu jej w spe cjal nej wi rów ce, że by
wy e li mi no wać ery tro cy ty i leu ko cy ty. Na stęp nie wstrzy ku je się
w wy bra ny ob szar uzy ska ne w ten spo sób oso cze bo ga te
w płyt ki krwi – trom bo cy ty. Za bieg ide al ny jest dla aler gi ków,
po nie waż wy ko rzy stu je się je dy nie wła sne czyn ni ki wzro stu pa -
cjen ta. Trwa oko ło 20 mi nut, a efek ty są po wa la ją ce! Zni ka sza -
rość i zmę cze nie oraz drob ne zmar szcz ki, a skóra odzy sku je ję -
dr ność i mło dzień czy blask.
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medycyna estetyczna

– „Ae sthe ti ca”: W ja kim stop niu ko rzy sta Pan
Dok tor ze zdo by czy naj now szej tech ni ki
w swo jej co dzien nej prak ty ce le kar skiej?

– Dr Andrzej Ignaciuk: Me dy cy na ma to do
sie bie, że z grun tu jest do syć kon ser wa tyw -
na. Aby ja kaś te ra pia czy ja kiś lek we szły do
po wszech ne go użyt ku, po trze ba wie lu lat
i wie lu pro ce dur po twier dza ją cych za le ty
oraz uwi dacz nia ją cych moż li wie jak naj -
mniej sze ob ja wy ubocz ne. W me dy cy nie
este tycz nej uży wa się pre pa ra tów bę dą cych
le ka mi, a więc pod le ga ją cych ry go rom ce -
chu ją cym kla sycz ne spe cjal no ści me dycz ne,
ale w bar dzo zna czą cym pro cen cie sto su je
się pre pa ra ty i urzą dze nia, które nie ma ją tak
trud nej dro gi le gi sla cyj nej. Ten fakt oraz ni -
czym nie u spra wie dli wio ne po czu cie
odbior ców i, nie ste ty, cza sem tak że le ka rzy,
że me dy cy na este tycz na nie mo że zro bić
krzyw dy, po wo du je, że co raz czę st sze jest
my śle nie „ży cze nio we”. Po le ga ono na tym,
że na ba zie cza sa mi słu sznych prze sła nek
wy cią ga się wnio sek, że da ne urzą dze nia
czy sub stan cje ma ją dzia łać. I do pie ro po
pew nym cza sie oka zu je się, że tak nie jest
i do brze, je że li nie doj dzie do po wi kłań czy
ob ja wów ubocz nych. Ten przy dłu gi wy -
wód słu ży te mu, aby od po wie dzieć, że: tak,
ko rzy stam, ale z umia rem, na pew no
w mniej szym stop niu  niż je szcze kil ka czy

kil ka na ście lat te mu. A to dla te go, że w du -
żym pro cen cie no wo ści znacz nie wię cej
obie cu ją, niż są w sta nie do trzy mać. A nie
chcę eks pe ry men to wać na ufa ją cych mi pa -
cjen tach. Za zna czam, że nie do ty czy to
wszy st kich no wo ści. Jed nak że ogól na za sa -
da jest ta ka, że im wię cej pro du cen ci obie -
cu ją, tym trze ba być bar dziej ostroż nym.

– A: Ja kie jest zda nie Pa na Dok to ra w kwe stii
pra wnych re gu la cji usług z za kre su me dy cy ny
este tycz nej? 

– A.I.: Mo im zda niem ak tu al nie obo wią zu ją ce
prze pi sy i re gu la cje pra wne za bez pie cza ją
w pod sta wo wym stop niu bez pie czeń stwo
pa cjen ta i le ka rza. O ile pa mię ta my, że
mówi my o me dy cy nie, a nie o usłu gach
„pięk no ścio wych”, jak chce się to cza sa mi
upro ścić. Wszy st kie tłu ma cze nia sugerujące,
że me dy cy na este tycz na wią że się z este ty -
ką i nie jest toż sa ma z in ny mi dzie dzi na mi
me dy cy ny zaj mu ją cy mi się cho ro ba mi czy
pa to lo gia mi, nie są praw dzi we. Tak jak
w przy pad ku cho rób, tak i w przy pad ku
este ty ki obo wią zu ją te sa me stan dar dy i za -
sa dy po stę po wa nia. Nie które śro do wi ska
nie le kar skie, które chcą i, nie ste ty, by wa, że
wy ko nu ją za bie gi me dycz ne, nie ma jąc do
te go upraw nień, prze ko nu ją, że me dy cy na
este tycz na to coś in ne go niż me dy cy na ja ko
ta ka i że nie jest to le cze nie, więc mo gą to

Wywiad z doktorem Andrzejem Ignaciukiem, lekarzem medycyny
estetycznej, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging

„W wielu konkurencjach
nie mamy sobie równych”

– wywiad z wybitnym polskim lekarzem medycyny
estetycznej doktorem Andrzejem Ignaciukiem
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ro bić prak tycz nie wszy scy. Sta no wi sko Na -
czel nej Ra dy Le kar skiej po pie ra ją ce punkt
wi dze nia na sze go to wa rzy stwa, a wy ra żo ne
przez dra W. Jan ko wia ka jest te go osta tecz -
nym i nie wy ma ga ją cym dal szych ko men ta -
rzy do wo dem.

– A: Jak Pan Dok tor wi dzi przy szłość me dy cy ny
este tycz nej w Pol sce? 

– A.I.: Me dy cy na este tycz na roz wi ja się nad -
zwy czaj do brze w na szym kra ju. Ak tu al nie
człon ka mi Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy -
ny Este tycz nej i An ti-Aging jest ok. 1180 le -
ka rzy. Ga bi ne tów sze ro ko ro zu mia nej me -
dy cy ny este tycz nej jest ok. (nie ma do kład -
nych da nych) 1500. Me dy cy na este tycz na
jest nie tyl ko do strze ga na przez naj waż niej -
sze orga ny sa mo rzą du le kar skie go, ale też
za pra sza na do ucze st nic twa w licz nych wy -
da rze niach na u ko wo-kon gre so wych, nie
tyl ko w Pol sce. W przy szło ści za pew ne doj -
dzie do bar dziej pre cy zyj ne go umiej sco wie -
nia i okre śle nia me dy cy ny este tycz nej w pa -
no ra mie sze ro ko ro zu mia nej pol skiej me -
dy cy ny.

– A: Które za bie gi bę dą zy ski wa ły na po pu lar -
no ści? 

– A.I.: Mam nadzie ję, że bę dą zy ski wa ły na
po pu lar no ści te dzia ła nia, które po pra wią
stan zdro wia Po la ków, wszcze pią im za sa dy
zdro we go i este tycz ne go funk cjo no wa nia.
Te, które spo wo du ją, że bę dzie się dłu żej
zdro wym, sa mo wy star czal nym i este tycz -
nym, bez eks ce sów wy ra ża ją cych nie moż li -
we do speł nie nia pra gnie nie wiecz nej mło -
do ści.

– A: Czy któreś z no wych za bie gów/pro ce dur
ma ją szan sę zmie nić ry nek me dy cy ny este -
tycz nej tak, jak zro bi ła to to ksy na bo tu li no wa? 

– A.I.: Nie po tra fię po wie dzieć, czy i ja ki to
bę dzie za bieg, ale mam nadzie ję, że bę dzie
to za bieg z za sto so wa niem tka nek au to lo -
gicz nych, tzn. ta kich, które po cho dzą bez -
po śre dnio od pa cjen ta.

– A: Ja kie jest zda nie Pa na Dok to ra w kwe stii
ten den cji sto so wa nia te ra pii łą czo nych (kom -
bi no wa nych)?

– A.I.: Te ra pie łą czo ne, tzn. ta kie, w których
w ce lu osią gnię cia po żą da nych efek tów sto -
su je się kil ka róż nych za bie gów czy kil ka
róż nych sub stan cji, są już od ja kie goś cza su
sto so wa ne i na pew no ma ją przy szłość.
Cho dzi o to, że by zni we lo wać do mi ni -
mum ewen tu al ne ob ja wy ubocz ne, ogra ni -
czyć okres „nie pre zen to wal no ści” i uzy skać
jak naj lep szy i naj bar dziej na tu ral ny efekt.
Wy ma ga to pew nej cier pli wo ści ze stro ny
pa cjen ta oraz le ka rza, a po nad to ze stro ny
te go ostat nie go tak że do brej zna jo mo ści te -
ma tu (kil ka cza sa mi znacz nie róż nią cych się
za bie gów). Po ję cie kom bi no wa nych te ra pii
w żad nym ra zie nie po win no ozna czać ja -
kie go kol wiek łą cze nia, lecz pre cy zyj nie
opra co wa ny, spraw dzo ny plan, o je dy nym
ce lu, ja kim po win no być do bro pa cjen ta.
Od po wia da jąc krót ko na to py ta nie – tak,
na le ży je sto so wać, o ile to słu ży pa cjen to -
wi, a nie – o ile jest to chwyt mar ke tin go wy
lub spo sób na „wy cią gnię cie” pie nię dzy od
pa cjen ta.

– A: Jak wy glą da ry nek me dy cy ny este tycz nej
w Pol sce na tle in nych kra jów eu ro pej skich?

– A.I.: Od po wia da jąc na to py ta nie, trud no
nie roz po cząć od kil ku słów na te mat sy tu -
a cji i dzia łal no ści sa me go To wa rzy stwa Me -
dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging. Obe cnie
w PT ME iA-A ma my 1180 człon ków, le ka -
rzy wszy st kich spe cjal no ści. Po wstał pierw -
szy re gio nal ny od dział na sze go to wa rzy stwa
w Lu bli nie. Orga ni zu je my już XIV Mię dzy -
na ro do wy Kon gres Me dy cy ny Este tycz nej,
w którym bie rze udział co ro ku ok. 800 le -
ka rzy, wy gła sza nych jest po nad 100 pre -
zen ta cji i wy sta wia się kil ka dzie siąt firm pra -
cu ją cych w me dy cy nie este tycz nej. Jest to
naj więk sze te go ty pu wy da rze nie nie tyl ko
w Pol sce, ale w ca łej Eu ro pie. Są mo że dwa
kon gre sy o więk szym za się gu w Eu ro pie.
Po nad to dwa ra zy do ro ku orga ni zu je my
kon fe ren cje dla na szych człon ków. Wy da je -
my rów nież kwar tal nik, który jest do star cza -
ny wszy st kim le ka rzom na le żą cym do na -
szej orga ni za cji. Po nad to wpro wa dzi li śmy
sy stem cer ty fi ka cji le ka rzy me dy cy ny este -
tycz nej słu żą cy pro mo cji tych, którzy nie 
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tyl ko ma ją przy go to wa nie do wy ko ny wa nia
te go za wo du, ale sta le się do kształ ca ją w tej
ma te rii. Od 12 lat pro wa dzi my pierw szą
w Pol sce Po dy plo mo wą Szko łę Me dy cy ny
Este tycz nej PTL, którą ukoń czy ło już ok.
400 le ka rzy. Wy sto so wa li śmy list – na sze
sta no wi sko w spra wie wy ko ny wa nia za bie -
gów me dy cy ny este tycz nej przez nie le ka -
rzy. Bie rze my udział we wszy st kich ini cja ty -
wach słu żą cych nie tyl ko me dy cy nie este -
tycz nej, ale ca łe mu ryn ko wi este tycz ne mu.
To tyl ko nie które na sze ini cja ty wy i osią -
gnię cia. Na tle in nych kra jów pre zen tu je my
się na praw dę do brze, uwa żam – po czę ści
na pew no stron ni czo – że je ste śmy
w pierw szej trój ce, uży wa jąc ję zy ka spo rto -
we go, a w wie lu „kon ku ren cjach” nie ma my
so bie rów nych.

– A: Czy w Pol sce ist nie je  ja kaś „lo kal na spe cy -
fi ka”?

– A.I.: Pol ska spe cy fi ka po le ga na tym, że je -
ste śmy ru chem na u ko wo-zrze sze nio wym
o bar dzo sze ro kim za się gu i chęt nie współ -
pra cu je my ze wszy st ki mi po waż ny mi orga -
ni za cja mi oraz że kła dzie my du ży na cisk na
aspekt edu ka cyj ny.

– A: W ja kim kie run ku roz wi ja się i bę dzie roz -
wi jać się za sto so wa nie ko mórek ma cie rzy -
stych, ko mór ko wych czyn ni ków wzro stu czy
in nych zdo by czy bio tech no lo gii w za bie gach
z za kre su me dy cy ny este tycz nej?

– A.I.: Za sto so wa nie tka nek au to lo gicz nych
w me dy cy nie ma, mo im zda niem, du żą
przy szłość (o czym już wspo mnia łem
wcze śniej), ale jest wie le pro ble mów,
które nie uła twia ją te go, zwła szcza w od -
nie sie niu do me dy cy ny este tycz nej, która
si łą rze czy nie ma i za pew ne nie bę dzie
mia ła w naj bliż szej przy szło ści zna cze nia
po rów ny wal ne go z kla sycz ny mi dzie dzi na -
mi me dy cy ny. Jest to lo gicz ne, gdyż pań -
stwo ja ko orga ni za cja oraz in sty tu ty ba -
daw cze kon cen tru ją się na le cze niu cho rób
i pa to lo gii, tj. pre wen cją i po pra wia niem ja -
ko ści ży cia. To też me dy cy na este tycz na si -
łą rze czy scho dzi na dru gi plan. Zmia ny
w re gu la cji pra wnej do ty czą ce przy go to -
wa nia i sto so wa nia tka nek au to lo gicz nych

są do syć re stryk cyj ne i nie po ma ga ją w ich
sto so wa niu.

– A: Jak Pan Dok tor wi dzi za sto so wa nie ko mór -
ko wych czyn ni ków wzro stu czy ko mórek ma -
cie rzy stych w ko sme ty kach?

– A.I.: Sto so wa nie ko mór ko wych czyn ni ków
wzro stu i ko mórek ma cie rzy stych – je że li
mówi my o praw dzi wych czyn ni kach i ko -
mór kach ma cie rzy stych – w ko sme ty kach,
mo im zda niem, jest na ra zie wy zwa niem
przy szło ści. Są one bar dzo nie trwa łe, po -
win ny być prze zna czo ne ge ne ral nie dla
osób, od których uzy sku je się te czyn ni ki. Są
też za pew ne dro gie, a spe cy fi ka ich ak tyw -
no ści ma cha rak ter ra czej sty mu lu ją cy i ak ty -
wu ja cy  wie le spe cy ficz nych me cha ni zmów.
Dla mnie „praw dzi we” tkan ki au to lo gicz ne
w ko sme ty kach to na ra zie przy szłość. By ły
próby wpro wa dze nia kre mów za wie ra ją -
cych czyn ni ki wzro stu, przy go to wy wa ne dla
pa cjen ta, ale się nie po wio dły. 

– A: Ja kie no wo ści w me dy cy nie este tycz nej
w 2014 ro ku zwróci ły uwa gę Pa na Dok to ra?

– A.I.: Trze ba so bie po wie dzieć, że ja kichś re -
we la cji, cze goś, co za po wia da „re wo lu cję”
w me dy cy nie este tycz nej czy w este ty ce
chy ba nie by ło. War to wspo mnieć na to -
miast o dwóch no wo ściach. Pierw sza –
w tech ni ce la se ro wej – po le ga na wpro wa -
dza niu urzą dzeń emi tu ją cych róż ne dłu go ści
fal, co po zwa la na pod da wa nie za bie gom
osób po prze dnio z nich wy klu czo nych i co
po pra wia bez pie czeń stwo oraz efek tyw -
ność. Do ty czy to np. de pi la cji la se ro wej
i ko rek cji zmian na czy nio wych. Dru ga no -
wość do ty czy do da wa nia do kla sycz nych
wy peł nia czy na ba zie kwa su hia lu ro no we go
sub stan cji „do dat ko wych”, mo dy fi ku ją cych
in plus efekt sa me go kwa su. Obie cu ją ce są
rów nież pew ne próby – przed się wzię cia
ma ją ce na ce lu po pra wę dłu go ści utrzy my -
wa nia się efek tu po kwa sie hia lu ro no wym.

– A: Czy me dia spo łecz no ścio we, np. Fa ce bo ok,
i ich ro sną ca po pu lar ność ma ją wpływ na me -
dy cy nę este tycz ną?

– A.I.: Sta ra jąc się od po wie dzieć na to py ta nie
w spo sób zwię zły i rze czo wy: ge ne ral nie 
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in ter net i me dia spo łecz no ścio we ma ją nie -
wąt pli wy wpływ na me dy cy nę este tycz ną,
miał bym trud no ści, że by zna leźć ewi dent ne
ko rzy ści, po za ty mi ab so lut nie oczy wi sty mi
(pro mo cja zdro wia, pre wen cja, ła twiej sza
i peł niej sza in for ma cja). Nie miał bym na to -
miast pro ble mu z wy li cze niem de fek tów,
kło po tów czy pro ble mów z te go wy ni ka ją -
cych. In ter net stał się tar go wi skiem próż no -
ści, źródłem dziw nych i nie spraw dzo nych

czę sto in for ma cji, obiet nic i nie moż li wych
do speł nie nia z me dycz ne go punk tu wi dze -
nia de kla ra cji. Osob nym, draż li wym aspek -
tem jest ste ro wal ność, ja kiej mo że pod le gać
„spo nta nicz ność” ocen tak le ka rzy, jak i za -
bie gów. In ny mi sło wy – ostroż nie z me dia -
mi spo łecz no ścio wy mi w me dy cy nie. Mo gą
być uży tecz ne, ale ła two prze kro czyć gra ni -
cę mi ni mal nej po wa gi i praw dy.

– A: Dziękujemy za rozmowę.
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Me cha nizm po wsta wa nia 
prze bar wień

Za bu rze nia barw ni ko we spo wo do wa ne
są za bu rze nia mi syn te zy i dys try bu cji me la ni -
ny w skórze. Me la ni na syn te ty zo wa na jest
w me la no cy tach, które sta no wią 3% ko -
mórek na skór ka. Miej scem wy stę po wa nia
me la no cy tów w skórze jest war stwa pod -
staw na i stąd ko mór ki te prze ka zu ją barw nik
ke ra ty no cy tom. Dzie je się tak na dro dze fu -
zji błon obu ko mórek i prze ka zy wa nia me la -
no so mów do ke ra ty no cy tu. 

W skórze czło wie ka wy stę pu ją dwa pod -
sta wo we ty py me la ni ny: czar no-brą zo wa
eu me la ni na i żół to-czer wo na fe o me la ni na.
Eu me la ni na, która do mi nu je u osób ciem no -
skórych, da je do bre za bez pie cze nie przed
pro mie nio wa niem UVB. Oso by o ja snej kar -
na cji ma ją du że ilo ści fe o me la ni ny i ogra ni -
czo ną zdol ność do wy twa rza nia eu me la ni ny.
Za war tość tych dwóch pig men tów w skórze
da nej oso by za le ży od przy na leż no ści ra zo -

wej, eks po zy cji na UV oraz od sta nu hor mo -
nal ne go. 

Głów nym za da niem me la ni ny, po za
dzia ła niem an ty ro dni ko wym, jest ochro na
skóry przed nie ko rzy st nym wpły wem pro -
mie nio wa nia ultra fio le to we go (UV)[1].Me la ni -
na ab sor bu je pro mie nio wa nie ultra fio le to we
i po wo du je za mia nę zwią za nej z nim ener gii
na cie pło. 

Prócz me la ni ny na bar wę skóry wpły wa -
ją tak że in ne barw ni ki en do gen ne. W sta nach
pa to lo gicz nych ko lor skóry mo że być mo du -
lo wa ny przez obe cność me the mo glo bi ny,
he mo sy de ry ny czy barw ni ków żół cio wych. 

W po wsta wa niu prze bar wień od gry wa ją
ro lę na stę pu ją ce pro ce sy: 

1. nadre ak tyw ność pra wi dło wych me la no -
cy tów (ze wzro stem ich licz by lub bez)
zwią za na ze zwięk sze niem pro duk cji
me la no so mów i ich trans fe ru do ke ra ty -
no cy tów,

Zmia ny prze bar wie nio we, ta kie jak ostu da, pla my so cze wi co wa te,
prze bar wie nia po sło necz ne lub po za pal ne, mo gą sta no wić du ży pro -
blem este tycz ny. W ich zwal cza niu sto su je się róż ne stra te gie te ra -
peu tycz ne: pie lę gna cję pre pa ra ta mi ko sme tycz ny mi prze zna czo ny mi
do użyt ku do mo we go, pe e lin gi me dycz ne i pro ce du ry odbar wia ją ce,
a tak że le cze nie za bie go we, w tym la se ro te ra pię, rza dziej krio te ra pię.

kosmetologia

Dr n. med. Justyna Sicińska
Centrum Medyczne DERMIQ w Warszawie

Substancje stosowane 
w preparatach przeciw
przebarwieniom



MEDYCYNA W TROSCE O PIĘKNO SKÓRY

Redukcja przebarwień
potwierdzona klinicznie

Produkty na przebarwienia działają zwykle 
jedynie na powierzchni skóry. Eucerin EVEN
BRIGHTER redukuje przebarwienia u samego
źródła ich powstawania. 

Innowacyjna formuła, zawierająca wysoce aktywny B-Resorcinol, redukuje produkcję
melaniny, zmniejsza przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Skóra staje się
jaśniejsza już po 4 tygodniach regularnego stosowania. 
Aby dodatkowo wzmocnić skuteczność kuracji, w połączeniu z kremem na dzień 
lub na noc, stosuj KONCENTRAT Eucerin EVEN BRIGHTER.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ I TOLERANCJA POTWIERDZONE KLINICZNIE
Produkty dostępne w aptekach – lista aptek na www.Eucerin.pl

NOWOŚĆ

bdf-eu-140-g-6:203x295  8/11/14  11:57 AM  Page 1



24

2. zmniej szo na de gra da cja me la ni ny przez
ke ra ty no cy ty i ma kro fa gi. 

Ze wzglę du na lo ka li za cję prze bar wie nia
dzie li my na na skór ko we, skór ne, mie sza ne
(skór no-na skór ko we). Głę bo kość lo ka li za cji
prze bar wień umoż li wia ba da nie lam pą Wo -
o da, dzię ki której w przy pad ku prze bar wień
na skór ko wych moż na za ob ser wo wać wy ra -
źny kon trast po mię dzy prze bar wie niem
a skórą nie zmie nio ną. Prze bar wie nia skór ne
nie da ją wy ra źne go kon tra stu we wspo -
mnia nym ba da niu. Naj le piej na te ra pię od -
po wia da ją prze bar wie nia zlo ka li zo wa ne
w na skór ku.

Le cze nie za cho waw cze zmian 
prze bar wie nio wych

Ko sme ty ki prze zna czo ne do wal ki
z prze bar wie nia mi za wie ra ją sub stan cje
o dzia ła niu pro fi lak tycz nym (naj czę ściej sub -
stan cje ha mu ją ce me la no ge ne zę) oraz
związ ki o dzia ła niu „na praw czym” (złu szcza -
ją ce i przy spie sza ją ce od no wę skóry). 

Ha mo wa nie me la no ge ne zy to ogra ni -
cza nie bodź ców sty mu lu ją cych ak tyw ność
me la no cy tów. Za kła da ona ochro nę przed
pro mie nio wa niem ultra fio le to wym, a tak że
wpły wa nie na pro ce sy en zy ma tycz ne, głów -
nie na ak tyw ność ty ro zy na zy. Zmniej sza nie
me la no ge ne zy odby wa się rów nież na dro -
dze ogra ni cze nia trans por tu me la no so mów
w obrę bie me la no cy tu oraz do ke ra ty no cy -
tów, a tak że przez mo dy fi ka cję roz mie szcze -
nia me la no so mów w ke ra ty no cy tach. 

Sub stan cje „na praw cze” przy spie sza ją
usu wa nie bo ga tych w me la ni nę ke ra ty no cy -
tów, zwięk sza ją de gra da cję me la no so mów
w war stwie ro go wej oraz przy spie sza ją złu -
szcza nie na skór ka. Ten ostat ni pro ces
wzma ga prze ni ka nie do skóry czyn ni ków
o dzia ła niu roz ja śnia ją cym. 

In hi bi to ry ty ro zy na zy

1) Hy dro chi non i je go po chod ne

Hy dro chi non jest związ kiem bę dą cym
po chod ną fe no lu, sze ro ko roz po wszech nio -
nym w przy ro dzie. W na tu rze wy stę pu je za -
rów no w sta nie wol nym, jak i w po sta ci
beta-glu ko zy du, zna ne go ja ko ar bu ty na. 
Hy dro chi non uzna wa ny jest za je den z naj -
bar dziej sku tecz nych związ ków o dzia ła niu
wy bie la ją cym. W wy ro bach ko sme tycz nych
jest sto so wa ny od 1936 ro ku, zaś ja ko czyn -
nik de pig men ta cyj ny – od 50 lat. Hy dro chi -
non blo ku je ty ro zy na zę. W pre pa ra tach ko -
sme tycz nych wy stę pu je w stę że niach 2-4%,
jed nak wy ższe stę że nia hy dro chi no nu mo gą
po wo do wać wy stę po wa nie podraż nień.

Po waż nym efek tem ubocz nym dzia ła nia
hy dro chi no nu mo że być ochro no za, czy li lo -
kal ne wy stę po wa nie prze bar wień, zmian ru -
mie nio wych i grud ko wych w oko li cach eks po -
no wa nych na pro mie nio wa nie ultra fio le to we. 

Jed nak naj waż niej sze za strze że nia do ty -
czą po ten cjal ne go dzia ła nia kan ce ro gen ne go
– ob ser wo wa no uszko dze nia DNA w wa -
run kach ho dow li ko mór ko wych oraz w eks -
pe ry men tach na mo de lach zwie rzę cych. Jest
spra wą dys ku syj ną, czy sto so wa nie hy dro -
chi no nu po win no być tak ogra ni czo ne (od
2001 ro ku w kra jach UE za ka za no je go sto -
so wa nia w pre pa ra tach ko sme tycz nych),
gdyż we wspo mnia nych ba da niach hy dro chi -
non nie był apli ko wa ny na skórę, a pa ren te -
ral nie lub do u st nie. W wie lu kra jach hy dro -
chi non jest nadal sto so wa ny, za rów no sa -
mo dziel nie, jak i w pre pa ra tach zło żo nych.

Ar bu ty na, czy li beta-gli ko zyd hy dro chi no -
nu, jest jed nym z naj sze rzej sto so wa nych na
świe cie związ ków de pig men tu ją cych. Zwią zek
zmniej sza ak tyw ność ty ro zy na zy na za sa dzie
kom pe ty cyj nej. W ba da niach na ho dow lach
me la no cy tów wy ka za no jej daw ko za leż ną
sku tecz ność[3]. Ar bu ty na ha mu je doj rze wa nie
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me la no so mów i jest mniej dla nich to ksycz na
niż hy dro chi non. Mi mo że pre pa ra ty z więk -
szym stę że niem ar bu ty ny mo gą ce cho wać się
więk szą sku tecz no ścią, nie kie dy, pa ra do ksal -
nie, wy wo ły wa ły zmia ny prze bar wie nio we.

De o ksy ar bu ty na to syn te tycz na po chod -
na ar bu ty ny. Zwią zek ten zmniej szał eks pre -
sję ty ro zy na zy, wy ka zu jąc do bre wła ści wo ści
de pig men ta cyj ne i roz ja śnia ją ce[4].

2) NCAP
NCAP (N-ace tyl-4-S-cy ste a mi nyl phe nol)

to zwią zek bę dą cy po chod ną fe no lu, który
ha mu je ak tyw ność ty ro zy na zy. Ce chu je się
więk szą sta bil no ścią i mniej szy mi wła ści wo -
ścia mi niż hy dro chi non. Efekt kli nicz ny moż -
na ob ser wo wać po 2-4 ty go dniach te ra pii.
W ba da niach Jim bow i wsp. po twier dzo no
sku tecz ność 4-pro cen to we go kre mu za wie -
ra ją ce go NCAP u pa cjen tów z ostu dą[2] .

3) Kwas ko jo wy
Kwas ko jo wy  wy twa rza ny jest przez kil ka

ga tun ków grzy bów, zwła szcza Asper gil lus,
Ace to bac ter oraz Pe ni cil li num. Kwas ko jo wy
ha mu je syn te zę wol nej ty ro zy na zy, dzię ki
cze mu dzia ła de pig men ta cyj nie. Wy ka zu je
tak że dzia ła nie an ty ro dni ko we, an ty bak te ryj ne
i prze ciw grzy bicz ne[5]. Zwią zek ten jest sto so -
wa ny w stę że niach 1-4%. W ba da niu Lim
i wsp. zo sta ła wy ka za na sku tecz ność 2-proc.
kwa su ko jo we go w że lu z kwa sem gli ko lo -
wym o stę że niu 10%[6]. Sku tecz ność pre pa ra -
tów do użyt ku do mo we go ob ser wu je się naj -
czę ściej do pie ro po 2-3 mie się cy apli ka cji. 

4) De ka pep tyd
De ka pep tyd 12 to zwią zek, który in vi tro

ha mu je ty ro zy na zę 17 ra zy sil niej niż hy dro -
chi non bez wy ka zy wa nia dzia ła nia cy to to -
ksycz ne go. Ba da nie pi lo ta żo we Han ta sha 
i Ji me ne za wy ka za ły 50-proc. po pra wę
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w za kre sie prze bar wień po 4 mie sią cach te -
ra pii u pa cjen tów, którzy wcze śniej nie od -
po wie dzie li po pra wą na pre pa rat za wie ra ją -
cy flu o ci no lon, hy dro chi non i tre ti no i nę[7]. 

5) Kwas glu ko no wy
Kwas glu ko no wy  dzia ła de pig men ta cyj -

nie dzię ki che la to wa niu jo nów mie dzi nie -
zbęd nych do ak ty wo wa nia ty ro zy na zy. Po -
za wy bie la niem ce chu je go dzia ła nie złu -
szcza ją ce, co w zna czą cy spo sób zwięk sza
je go efek tyw ność.

6)  Kwas aze la i no wy
Kwas aze la i no wy, dzia ła jąc ja ko kon ku -

ren cyj ny in hi bi tor ty ro zy na zy, ha mu je me la -
no ge ne zę przede wszy st kim w po bu dzo -
nych me la no cy tach. W pre pa ra tach ko sme -
tycz nych je go stę że nie się ga 20%. Zwią zek
ten zmniej sza ro go wa ce nie skóry, ce chu je
się tak że dzia ła niem prze ciw za pal nym
i prze ciw ło jo to ko wym. Kwas aze la i no wy
ha mu je roz wój bak te rii, m.in. Pro pio ni bac te -
riu mac nes i Sta phy loc co cu s e pi der mi dis. Z te -
go też po wo du chęt nie jest wy ko rzy sty wa -
ny w re du ko wa niu prze bar wień po trą dzi ko -
wych, jed nak wy ka zy wa no je go sku tecz ność
w le cze niu ostu dy[8].

7) 4-n-bu tyl re zor cy nol
Jest to zwią zek bę dą cy po chod ną re zor -

cy ny, od daw na sto so wa nej w pro duk tach
ko sme tycz nych o dzia ła niu prze ciw trą dzi ko -
wym i złu szcza ją cym. 4-n-bu tyl re zor cy nol
ja ko je den z nie licz nych fla wo no i dów ce chu -
je się do brą bio do stęp no ścią przy du żej
zdol no ści do ha mo wa nia ty ro zy na zy i ukła du
TRP-1 za an ga żo wa ne go w me la no ge ne zę[9]. 

W ba da niu Kol be go i wsp. wy ka za no du -
żą ak tyw ność w ha mo wa niu ty ro zy na zy ko -
mórek w wa run kach in vi tro i in vi vo, prze -
wyż sza ją cą istot nie dzia ła nie hy dro chi no nu,
ar bu ty ny i kwa su ko jo we go[10]. Jest war te od -
no to wa nia, że w ho dow li tej za sto so wa no
ko mór ki ludz kie, co po twier dza sku tecz ność

pre pa ra tu w od nie sie niu do ludz kiej ty ro zy -
na zy, co by wa spe cy ficz ne ga tun ko wo
(w wie lu ba da niach sto su je się mo de le ho -
dow li ko mórek grzy bów lub bak te rii). W do -
stęp nych na ryn ku pol skim pro duk tach do
co dzien ne go sto so wa nia 4-n-bu tyl re zor cy -
nol wpły wa na me la no ge ne zę, bez istot nej
sty mu la cji złu szcza nia skóry. 

8) Wi ta mi na C
Wi ta mi na C to na tu ral nie wy stę pu ją cy

zwią zek o sil nych wła ści wo ściach an ty o ksy -
da cyj nych. Dzia ła ha mu ją co na me la no ge ne -
zę na kil ku po zio mach: roz kła da pre kur so ry
me la ni ny, wcho dzi w re ak cję z jo na mi mie -
dzi nie zbęd ny mi w pro ce sie ak ty wa cji ty ro -
zy na zy, zmniej sza ak tyw ność ty ro zy na zy[11].

Sku tecz ność wi ta mi ny C w le cze niu ostu -
dy pod po sta cią 5-proc. kre mu po rów na no
z dzia ła niem 4-proc. hy dro chi no nu. Sku tecz -
ność pre pa ra tu z wi ta mi ną C by ła niż sza niż
pre pa ra tu z hy dro chi no nem (63% vs 93%),
jed nak dzia ła nia nie po żą da ne od no to wa no
u 6% osób sto su ją cych pre pa rat z wit. C,
a w dru giej gru pie u 69% ba da nych[12].

W prze my śle ko sme tycz nym dą ży się do
sto so wa nia sta bil nych po chod nych wi ta mi ny
C, jak pal mi ty nian askor by lu i MAP (askor by lo -
fo sfo ran ma gne zu). Ob ser wo wa no wy ra źne
dzia ła nie roz ja śnia ją ce pre pa ra tu z 10-proc.
MAP[13], jed nak więk szość pro duk tów za wie ra
MAP w stę że niu nie więk szym niż 1%. 

Składniki o innym (mieszanym)
mechanizmie działania

1) Re ti no i dy
Re ti no i dy, bę dą ce po chod ny mi wi ta mi ny

A, są sto so wa ne od wie lu lat w le cze niu
ostu dy i prze bar wień po za pal nych. Związ ki
te dzia ła ją na za sa dzie in hi bi cji ty ro zy na zy
oraz TRP-1 i TRP-2 – bia łek zwią za nych z ty-
ro zy na zą. Re ti no i dy re gu lu ją trans fer me la -
no so mów oraz przy spie sza ją złu szcza nie po -
wierz chow nych warstw na skór ka. W trak cie
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dłuż szych okre sów sto so wa nia re ti no i dy
zmniej sza ją za war tość me la ni ny w skórze.
Przy dłu go trwa łym, 40-ty go dnio wym sto so -
wa niu tre ti no i ny u 38 pa cjen tów, Grif fi ths
i wsp. ob ser wo wa li 68-proc. po pra wę[14].

Kla sycz na for mu ła Kling ma na, sto so wa na
przed la ty do te ra pii prze bar wień, łą czy ła re -
ti no i dy, hy dro chi non i gli ko kor ty ko ste ro i dy.
Re ti no i dy zmniej sza ły atro fię skóry wy wo ły -
wa nej przez gli ko kor ty ko ste ro i dy oraz po -
pra wia ły wchła nia nie hy dro chi no nu. Z uwa gi
na dzia ła nia nie po żą da ne tzw. pre pa ra ty po -
trój ne po win ny być sto so wa ne z du żą
ostroż no ścią w le cze niu prze bar wień. 

2) Wy cią gi ro ślin ne
Czę sto sto so wa ny mi skła dni ka mi pre pa -

ra tów de pig men ta cyj nych są rów nież eks -
trak ty ro ślin ne, których dzia ła nie nie jest
zwią za ne z obe cno ścią hy dro chi no nu. Sku -
tecz ność lu kre cji  zwią za na jest z obe cno ścią

wy stę pu ją cych w nim izo fla wo no i dów,
szcze gól nie gla bry dy ny bę dą cej sil nym in hi bi -
to rem ty ro zy na zy[15]. In nym źródłem in hi bi -
to rów ty ro zy na zy, m.in. oksy re swe ra tro lu, są
ko rze nie mor wy. Wie le ro ślin (ana nas, pa pa -
ja) jest sto so wa nych z uwa gi na za war tość
en zy mów pro te o li tycz nych, w mniej szym
stop niu – kwa sów owo co wych. Do pre pa -
ra tów de pig men tu ją cych do da je się wy cią gi
z orchi dei, alo e su, so sny nadmor skiej, zie lo -
nej her ba ty, mor wy bia łej[16-17]. 

W ba da niach Hwang i wsp. wy ka za no,
że wy cią gi z de re nia zwy czaj ne go, de re nia
ja poń skie go, mor wy pa pie ro wej i so sny gę -
sto kwia to wej tak że ha mu ją de pig men ta cyj -
nie przez ha mo wa nie L-do py[18]. 

3) Nia cy na mid
Nia cy na mid, czy li ami do wa po stać wi ta -

mi ny B3, ha mu je trans fer me la no so mów do
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Tel. +48 502 705 665, Fax/Tel: +48 61 868 58 42
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ke ra ty no cy tów na dro dze PAR-2-za le żej.
Wy ka za no je go sku tecz ność w re du ko wa niu
prze bar wień i uzy ski wa niu roz ja śnie nia skóry
przy sto so wa niu 2-proc. kre mu przez okres
4 ty go dni[19]. Przy sto so wa niu pre pa ra tów
z nia cy na mi dem na le ży brać pod uwa gę zja -
wi sko wy ga sa nia sku tecz no ści po osią gnię ciu
okre ślo ne go po zio mu roz ja śnie nia skóry.

Roz ja śnia cze optycz ne

Sub stan cje z tej gru py to czę sto związ ki
flu o re scen cyj ne, które ab sor bu ją nie wi dzial -
ne świa tło pro mie nio wa nia ultra fio le to we go,
a na stęp nie emi tu ją je ja ko roz pro szo ne
świa tło wi dzial ne. Po zwa la to na osią gnię cie
efek tu oświe tle nia skóry, co ka mu flu je prze -
bar wie nia. Do tych sub stan cji nie kie dy do da -
je się tzw. pig men ty funk cjo nal ne, np. si li kon
po kry ty dwu tlen kiem ty ta nu i trój tlen kiem
że la za, których ku li ste czą stecz ki po zwa la ją
na odbi ja nie i roz pro sze nie świa tła. Po zwa la
to osią gać do dat ko wy efekt optycz ne go
zmniej sze nia de fek tów za bar wie nia skóry[20].

Podsumowanie

W związ ku z du żą czę sto ścią wy stę po -
wa nia prze bar wień ist nie je znacz ne za po -

trze bo wa nie na związ ki de pig men tu ją ce.
Sub stan cje te wpły wa ją mo du lu ją co na klu czo-
we eta py me la no ge ne zy. Z po wo du ogra ni -
czeń w sto so wa niu hy dro chi no nu w Eu ro pie
po szu ku je się al ter na tyw nych sub stan cji,
w tym związ ków po cho dze nia na tu ral ne go. 

W pie lę gna cji skóry z ten den cją do prze -
bar wień naj ko rzy st niej sze jest sto so wa nie
ko sme ty ków za wie ra ją cych kil ka skła dni ków
o róż nych me cha ni zmach dzia ła nia w po łą -
cze niu ze sku tecz ną fo to pro tek cją. Na le ży
tak że in for mo wać pa cjen tów o za sad no ści
uni ka nia za cho wań sprzy ja ją cych wy stę po -
wa niu prze bar wień (eks po zy cje na pro mie -
nio wa nie sło necz ne ko ja rzo ne z przyj mo wa -
niem le ków, do dat ków spo żyw czych o po -
ten cja le fo to to ksycz nym). Prócz fo to pro tek -
cji war to po le cać pa cjen tom co dzien ne sto -
so wa nie ko sme ty ków de pig men ta cyj nych,
nie kie dy w po łą cze niu pre pa ra ta mi za wie ra -
ją cy mi re ti no i dy lub kwas aze la i no wy. Naj -
czę ściej są one do brze to le ro wa ne, ale ich
sku tecz ność mo że być ogra ni czo na. W ta kim
przy pad ku po pra wę moż na osią gnąć, wdra -
ża jąc po stę po wa nie za bie go we (pe e lin gi,
pro dukty odbar wia ją ce ty pu Co sme lan czy
Der ma me lan), które w opor nych przy pad -
kach war to uzu peł nić la se ro te ra pią. Ogól ne
sto so wa nie re ti no i dów tak że da je efekt 
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re duk cji prze bar wień, jed nak z uwa gi na pro -
fil bez pie czeń stwa obe cność sa mych prze -
bar wień bar dzo rzad ko jest je dy nym wska za -
niem do roz po czę cia te ra pii.
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aparatura i technika

Apa rat Mo sa ic HP za wie ra la ser er bo wo-
-szkla ny emi tu ją cy im pul sy pro mie nio wa nia
o dłu gość fa li 1550 nm i bar dzo pre cy zyj ny ska -
ner ste ro wa ny kom pu te rem. Jest to la ser
o dzia ła niu nie a bla cyj nym, fra ksyj ny. La ser 
Mo sa ic HP sto so wa ny jest w sze ro kim za kre sie
za bie gów z za kre su me dy cy ny este tycz nej oraz
ko sme to lo gii. 

Co odróż nia la ser Mo sa ic HP od in nych 
la se rów frak syj nych?

La se ry fra ksyj ne (za rów no abla cyj ne, jak
i nie a bla cyj ne) znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie
w me dy cy nie este tycz nej. Me to dą frak syj ną,

oprócz la se ra er bo wo-szkla ne go, pra cu ją tak że
la se ry CO2 (10600 nm) oraz Er:YAG (2940 nm).
Nie mniej jed nak la ser er bo wo-szkal ny jest zna -
czą co róż ny za rów no od la se ra CO2, jak
i Er:YAG. Ener gia la se ra Mo sa ic HP nie jest po -
chła nia na w zna czą cym stop niu przez wo dę, dla -
te go nie po wo du je on od pa ro wa nia na skór ka
i skóry wła ści wej – na le ży do gru py la se rów nie -
a bla cyj nych w prze ci wień stwie do la se rów CO2

i Er:YAG. Je go wiąz ka pe ne tru je głę bo kie war -
stwy skóry wła ści wej (300-2000 �m), two rząc
kon tro lo wa ne „ko lum ny” ter micz nych uszko dzeń
skóry o śre dni cy 100-500 mi kro me trów. Tem -
pe ra tu ra w obrę bie stref kon tro lo wa ne go ter -
micz ne go uszko dze nia skóry wy no si 55-56OC.

Wiąz kę la se ro wą pre cy zyj nie okre śla ją ta kie pa ra me try jak mo no -
chro ma tycz ność, in ten syw ność, ko he ren cja i ko li ma cja, które ma ją
istot ne zna cze nie dla efek tów wy wo ła nych w tkan kach. Zaś o za sto so -
wa niu la se ra de cy du je przede wszy st kim dłu gość fa li emi to wa nej
wiąz ki oraz jej moc lub ener gia im pul sów. W za leż no ści od dłu go ści 
fa li wiąz ka la se ro wa jest se lek tyw nie po chła nia na (lub nie) przez pod -
sta wo we chro mo fo ry skóry, do których na le żą wo da, he mo glo bi na
i me la ni na. Wy bór ro dza ju la se ra na le ży do le ka rza spe cja li sty.

Dr n. med. Piotr Zawodny 
Klinika ESTETIC w Szczecinie

Zastosowanie lasera
erbowo-szklanego 

w zabiegach z zakresu
medycyny estetycznej
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Głę bo kość oraz śre dni ca po wsta łych „ko -
lumn” ter micz nych uszko dzeń skóry za le ży od
ener gii oraz cza su trwa nia im pul su la se ro we go.
Dwie me to dy apli ka cji im pul su (dy na micz na
i sta tycz na) za pew nia ją do sko na łe efek ty te ra -
peu tycz ne. Na za bie gi tym ty pem la se ra de cy -
du ją się pa cjen ci czyn ni za wo do wo, dla których
ogrom ne zna cze nie ma szyb kość go je nia skóry
i krót ki czas re kon wa le scen cji.

Dzia ła nie la se ra

Wy so ka tem pe ra tu ra uzy ski wa na w obrę -
bie skóry wła ści wej po wo du je ob kur cza nie
biał ko wych wią zań krzy żo wych włókien ko la -
ge nu oraz ter micz ną sty mu la cję fi bro bla stów do
pro duk cji no wych włókien. Po wy go je niu skóra
jest bar dziej ela stycz na i ję dr na. Efekt ten na ra -
sta w cza sie po przez po stę pu ją cy pro ces 
no wo two rze nia struk tur włók ni stych w skórze.

Dru gi etap pro ce du ry za bie go wej, tzw. pe -
e ling dy na micz ny, po wo du je roz lu źnia nie wią zań
mię dzy ko mór ko wych na skór ka, który ule ga kon -
tro lo wa ne mu złu szcza niu bez pro ce su od pa ro -
wa nia. Skóra po kry wa się świe żą, zdro wą war -
stwą na skór ka, nada ją cą jej bla sku i świe żo ści.

W przy pad ku blizn i roz stę pów dzia ła nie 
la se ra moż na podzie lić na po wierz chow ne od -
dzia ły wa nie na na skórek oraz na głę bo ką, ter -
micz ną prze bu do wę tkan ki łącz nej. Ni szczo ne
są sta re włók na po zba wio ne upo rząd ko wa nej
struk tu ry oraz pra wi dło we go ukła du wią zań
krzy żo wych. Roz lu źnia nie i two rze nie pra wi -
dło wych struk tur w kon se kwen cji do pro wa dza
do prze bu do wy bli zny, która sta je się bar dziej
ela stycz na, spły co na i mniej wi docz na. 

In dy wi du al ny do bór pa ra me trów

Pod sta wą do bo ru daw ki (gę sto ści za a pli ko -
wa nej ener gii) jest pra wi dło wa dia gno za skóry:
oce na pro ble mu, zdol no ści re ge ne ra cyj ne oraz
wraż li wość skóry na bodź ce ze wnę trz ne.

Więk sza daw ka ener gii za sto so wa nej w za bie gu
wią że się z dłuż szym cza sem re kon wa le scen cji,
co tak że jest bra ne pod uwa gę w do bo rze pa -
ra me trów w ce lu opty ma li za cji cza su go je nia
i do sto so wa nia go do moż li wo ści cza so wych
pa cjen ta. Wy so kie daw ki umoż li wia ją uzy ska nie
szyb szych efek tów te ra pii, co wa run ku je licz ba
za bie gów w se rii oraz czas mię dzy za bie ga mi. 

Skóra po za bie gu jest chro nio na na tu ral -
nym opa trun kiem z ko mórek na skór ka, które
przy tym la se rze  nie ule ga ją zni szcze niu. Dla te -
go już 24 go dzi ny po za bie gu mo że my mówić
o „za go je niu” się skóry. Jed nak pa cjent do peł -
nej ak tyw no ści mo że wrócić dopiero po 2-3
dniach. Wów czas na do brze na wil żo ną skórę
mo żna na kła da ć ma ki jaż. Po nie waż za bieg pro -
wa dzo ny jest me to dą nie a bla cyj ną, to każ dy ro -
dzaj ce ry kwa li fi ku je się do za bie gu. Przy od po -
wie dnim do bo rze pa ra me trów i sto so wa niu się
po za bie gu do za le ceń le ka rza ry zy ko wy stą pie -
nia efek tów ubocz nych jest mi ni mal ne. 

Za le ty za sto so wa nia nie a bla cyj nej 
punk to wej fo to ter mo li zy skóry

Pod czas jed ne go za bie gu do cho dzi do
uszko dze nia 5-20% po wierzch ni za bie go wej
skóry, co skra ca czas go je nia i mi ni ma li zu je ry -
zy ko po wi kłań. Po wierzch nio wa war stwa skóry
– nie uszko dzo ny w za bie gu na skórek – po zo -
sta je na tu ral nym, naj lep szym opa trun kiem dla
go ją cej się skóry wła ści wej.

Pro ble my kwa li fi ku ją ce pa cjen ta do za -
bie gów la se rem Mo sa ic HP

Sy stem Mo sa ic HP wy mu sza re ge ne ra cję
i prze bu do wę tkan ki łącz nej. Dzia ła na po zio -
mie na skór ka i skóry wła ści wej. Wpły wa na ko -
lo ry sty kę i wła ści wo ści bio me cha nicz ne skóry.
Spły ca bli zny o róż nej etio lo gii: po trą dzi ko we,
po u ra zo we i opa rze nio we. Sto so wa ny jest tak -
że w ce lu po pra wy struk tu ry ke lo i dów oraz
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blizn hi per tro ficz nych. Zmniej sza na stęp stwa
fo to sta rze nia skóry – hi per ke ra to zę, prze bar -
wie nia, zmar szcz ki. Od świe ża skórę, nada jąc jej
mło dy i zdro wy wy gląd.

Szcze gól nie do bre efek ty ob ser wu je się
w te ra pii blizn i roz stę pów o lo ka li za cji in nej niż
twarz. Skóra twa rzy cha rak te ry zu je się do sko -
na ły mi wła ści wo ścia mi go ją cy mi, prze bie ga ją cy -
mi spraw niej niż na po zo sta łych ob sza rach cia -
ła. Po sia da naj więk szą licz bę z mie szków wło -
so wych wa run ku ją cych szyb kie i pra wi dło we
go je nie. Ża den ob szar cia ła ludz kie go nie re ge -
ne ru je się tak szyb ko jak skóra twa rzy, dla te go
tak waż ne jest umie jęt ne do bie ra nie za bie gów
do zdol no ści re ge ne ra cyj nych skóry. Czę sto
za bie gi abla cyj ne nie są wska za ne na pew nych
ob sza rach cia ła, po nie waż ist nie je za gro że nie
dłu gim go je niem się skóry, obar czo ne ry zy kiem
po wi kłań.

Prze ciw wska za nia do za bie gu

Za bie gów nie wy ko nu je się w przy pad ku
skłon no ści do po wsta wa nia ke lo i dów, u ko biet
w cią ży oraz u osób z ak tyw ną cho ro bą no wo -
two ro wą. Do cza so wych prze ciw wska zań 
na le żą ak tyw ne in fek cje bak te ryj ne, grzy bi cze
i wi ru so we skóry, przyj mo wa nie le ków im mu -
no su pre syj nych, re ti no i dów lub sub stan cji fo to -
u czu la ją cych. Przed za bie giem nie na le ży wy -

ko ny wać sil nych pe e lin gów me cha nicz nych
i che micz nych, a tak że trze ba chro nić skórę
przed słoń cem. Wszy st kie czyn ni ki dys kwa li fi -
ku ją ce pa cjen ta z za bie gu oma wia ne są na kon -
sul ta cji po prze dza ją cej za bieg.

La ser Mo sa ic HP to bez piecz ny nie a bla cyj -
ny sy stem dla każ de go ob sza ru cia ła. Do sko na -
le spraw dza się w te ra pii roz stę pów oraz skóry
po zba wio nej ję dr no ści. Do za bie gów kwa li fi ku -
ją się świe że oraz sta re roz stę py, choć w przy -
pad ku tych pierw szych osią ga się lep sze efek ty
te ra peu tycz ne. 

Pa ra me try za bie go we do bie ra ne są in dy wi -
du al nie, na pod sta wie sta nu wyj ścio we go
skóry, zdol no ści re ge ne ra cyj nych ob sza ru 
za bie go we go oraz dłu go ści cza su re kon wa le -
scen cji, na ja ki mo że so bie po zwo lić pa cjent.
Za bie gi wy ko nu je się w se riach, licz ba za bie -
gów oraz czas mię dzy ni mi są usta la ne in dy wi -
du al nie.

Pod su mo wa nie

Za bie gi z uży ciem la se ra er bo wo-szkla ne -
go są uwa ża ne za jed ne z bez piecz niej szych za -
bie gów sto so wa nych na ob sza rze ca łe go cia ła,
wią żą się z ni skim ry zy kiem po wi kłań oraz wy -
so ką sku tecz no ścią w wal ce ze sta rze niem, bli -
zna mi, roz stę pa mi oraz in ny mi pro ble ma mi
skóry na tu ry este tycz nej.



Starzeniu się skóry towarzyszy utrata zdolności do wiązania wody 
i zatrzymywania jej w naskórku, czego konsekwencją jest
odwodnienie i suchość oraz utrata elastyczności przez skórę. 
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Składniki aktywne
dermokosmetyków
o działaniu anti-aging 

Po nad to do cho dzi do zmian w obrę bie
na skór ka, który sta je się cień szy i szor st ki,
a tak że do zmniej sze nia tem pa na mna ża nia
ke ra ty no cy tów, zmniej sze nia ak tyw no ści fi -
bro bla stów oraz włókien ko la ge no wych i ela -
sty no wych. Skut kiem wy mie nio nych zmian
jest znacz ne za zna cze nie zmar szczek mi micz -
nych oraz po ja wie nie się drob nych, a na stęp -
nie po głę bia ją cych się zmar szczek wo kół ką ci -
ków oczu i ust. Ob ser wu je się rów nież nie -
jed no li te wy dzie la nie me la ni ny pro wa dzą ce
do po ja wie nia się plam pig men ta cyj nych.
Zna nych jest wie le związ ków wy ka zu ją cych
dzia ła nie an ti-aging, wcho dzą cych w skład
der mo ko sme ty ków. Na le żą do nich m.in.
pep ty dy, czyn ni ki wzro stu, związ ki o róż nym
cha rak te rze za war te w eks trak tach ro ślin nych,
an ty o ksy dan ty oraz ko mór ki ma cie rzy ste po -
cho dze nia ro ślin ne go.

Pep ty dy w te ra pii an ti-aging

Jed ną z grup związ ków sto so wa nych
w te ra pii an ti-aging sta no wią pep ty dy (ich ilość

ma le je z wie kiem bądź do cho dzi do za bu rze -
nia ich syn te zy) wy ka zu ją ce dzia ła nie mo du lu -
ją ce, które wpły wa ją na po pra wę me ta bo li -
zmu ko mórek skóry, co rów nież przy czy nia
się do ha mo wa nia pro ce su jej sta rze nia. Do
związ ków o wy mie nio nym dzia ła niu na le żą
tzw. pep ty dy bio mi me tycz ne (związ ki zsyn te -
ty zo wa ne, na śla du ją ce na tu ral ne pep ty dy;
obe cnie zna nych po nad 300), cha rak te ry zu ją -
ce się, oprócz dzia ła nia prze ciw sta rze nio we -
go, rów nież zdol no ścią po wstrzy my wa nia
wy pa da nia wło sów i po wsta wa nia prze bar -
wień, jak rów nież wy ka zu ją ce dzia ła nie an ty -
cel lu li to we. Do pep ty dów o dzia ła niu  an ti-
-aging na le żą: Ace tyl De ca pep ti de-3 (wspo -
ma ga two rze nie no wych ko mórek skóry, re -
du ku je drob ne zmar szcz ki i za po bie ga po -
wsta wa niu no wych), De ca pep ti de-4 (CG-
IDP2) (wzmac nia ela stycz ność, wpły wa na
syn te zę ela sty ny i ko la ge nu), Oli go pep ti de-24
(CG-EDP3) (re du ku je zmar szcz ki, wpły wa jąc
na pro li fe ra cję ko mór ko wą), Tri pep ti de-6
(CG-CTP) (od po wia da za opty mal ne na wil -
że nie skóry po przez zwięk sze nie wią za nia
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wo dy w skórze wła ści wej), Cop per Tri pep ti -
de-1 (CG-pep tyd mie dzi) (wpły wa na pro li fe -
ra cję ko mór ko wą).

Czyn ni ki wzro stu w der mo ko sme ty kach
o dzia ła niu an ti-aging

Dzia ła nie prze ciw sta rze nio we wy ka zu ją
rów nież czyn ni ki wzro stu od po wia da ją ce
m.in. za sty mu lo wa nie ko mórek do podzia łu,
wzro stu czy róż ni co wa nia. Ak tu al nie w ko -
sme to lo gii wy ko rzy stu je się dwa ro dza je
czyn ni ków wzro stu – pro du ko wa ne w sy ste -
mach bak te ryj nych al bo uzy ski wa ne z bo ga to -
płyt ko we go oso cza. Pod czas za bie gów me -
zo te ra pii po da je się śród skór nie oso cze bo ga -
to płyt ko we, które sty mu lu je fi bro bla sty do
syn te zy ko la ge nu ty pu III i IV. W efek cie do -
cho dzi do sty mu la cji po wsta wa nia no wych
na czyń krwio no śnych i lep sze go ukrwie nia
i odży wie nia skóry, re ge ne ra cji na skór ka, na -
wil że nia i tym sa mym jej odmło dze nia. Te go
ro dza ju dzia ła nie wy ka zu je m.in. EGF (na -
błon ko wy czyn nik wzro stu), IGF-1 (in su li no -
po dob ny czyn nik wzro stu) oraz bFGF (pod -
sta wo wy czyn nik wzro stu fi bro bla stów). 

Skła dni ki ro ślin ne a dzia ła nie an ti-aging

Du żą gru pę związ ków o udo wo dnio nym
dzia ła niu prze ciw sta rze nio wym sta no wią skła -
dni ki po cho dze nia ro ślin ne go, czę ści których
cha rak te ry sty kę przed sta wio no po ni żej.

Baj ka li na
Nie wąt pli wie war to wspo mnieć o baj ka li -

nie – sub stan cji wy stę pu ją cej w tar czy cy baj -
kal skiej. Baj ka li na wy ka zu je dzia ła nie prze ciw -
za pal ne, prze ciw bak te ryj ne, prze ciwno wo -
two ro we[1] i an ty o ksy da cyj ne, prze ciw dzia ła
fo to sta rze niu się skóry[2,3]. Po nad to wy mie nio -
na sub stan cja ma zdol ność sty mu lo wa nia ak -
tyw no ści te lo me ra zy w fi bro bla stach, co po -
wo du je zwięk sze nie licz by podzia łów tych
ko mórek z 50 do 55 cy kli. 

Na no li pi dy
Za sto so wa nie w ko sme ty kach an ti-aging

zna la zły rów nież w ostat nim cza sie na no czą -
stecz ki, a szcze gól nie na no struk tu ral ne no śni -
ki li pi do we (NLC), otrzy my wa ne dzię ki po łą -
cze niu sta łych li pi dów z ole ja mi (np. Mi gly ol
812, Cap mul MCM)[4]. Spo śród wy mie nio nej
gru py no śni ków dzia ła nie prze ciw sta rze nio -
we wy ka zu je na no li pid GY – po li pep tyd (Sh-
Po ly pep ti de-7), ka psuł ko wa ny w na no li po so -
my hGH o struk tu rze podob nej do struk tu ry
ludz kie go hor mo nu wzro stu, uzy ska ny w wy -
ni ku fer men ta cji mi kro bio lo gicz nej. Jest to po -
li pep tyd za mknię ty w na no li po so mach, który
sty mu lu je wzrost i podzia ły ko mór ko we (np.
fi bro bla stów), po pra wia te kstu rę skóry i jej
wy gląd. Udo wo dnio no tak że, że na no li pid
GY jest tak że bar dziej sku tecz ny od ar bu ty ny,
do brze zna nej w ko sme ty ce ze swe go dzia ła -
nia ob ni ża ją ce go po ziom me la ni ny w skórze[5].

Oprócz na no li pi dów za sto so wa nie znaj -
du ją tak że na no e mul sje, czy li prze zro czy ste,
jed no rod ne, ukła dy wod no-ole jo we opar te
o związ ki po wierzch nio wo czyn ne. Wy mie -
nio ne ukła dy po zwa la ją nie tyl ko na ła twe
wpro wa dza nie sub stan cji ak tyw nych bio lo -
gicz nie, ale rów nież za pew nia ją więk szą efek -
tyw ność dzia ła nia znaj du ją cych się w nich ak -
tyw nych skła dni ków ko sme tycz nych[6].

Co lo strum
Spo śród na tu ral nych związ ków o dzia ła -

niu an ti-aging na le ży rów nież wspo mnieć
o co lo strum (in na na zwa  – sia ra). To pierw sze
mle ko wy twa rza ne przez sa mi ce ssa ków
w cią gu pierw szych 24-72 go dzin po po ro -
dzie. Jest to zło żo na sub stan cja bo ga ta w skła -
dni ki odżyw cze, prze ciw cia ła i czyn ni ki wzro -
stu. Za wie ra po nad 250 związ ków che micz -
nych z 40-krot nie więk szym udzia łem bio lo -
gicz nie ak tyw nych skła dni ków w po rów na niu
z mle kiem. Oprócz im mu no glo bu lin i czyn ni -
ków wzro stu co lo strum za wie ra lak to fe ry nę,
li zo zym, lak to pe ro ksy da zę oraz PRP (po li pep -
tyd bo ga ty w pro li nę), a tak że wi ta mi ny roz -
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pu szczal ne w tłu szczach A, D, E i K oraz wi -
ta mi ny roz pu szczal ne w wo dzie: B1, B2, B6,
B12, PP, C, H, jak również kwas pan to te no wy,
kwas fo lio wy, kwas ni ko ty no wy, ino zy tol,
cho li nę i in ne. Szcze gól nie du żą za war tość,
wy ższą niż w mle ku, ob ser wu je się w przy -
pad ku wi ta min A i E. W skład co lo strum wcho -
dzi tak że tłuszcz, lak to za i sub stan cje mi ne ral -
ne, których za war tość jest 2-10 ra zy wy ższa
niż w mle ku. Wia do mo, że wy mie nio ne sub -
stan cje nie wy stę pu ją w tak wy so kim stę że niu
w żad nym in nym pro duk cie po cho dze nia na -
tu ral ne go[7,8]. Udo wo dnio no, że skła do we co -
lo strum sty mu lu ją podzia ły fi bro bla stów, wa -
run ku jąc po pra wę odży wie nia i od po wie dnie
na wil że nie skóry.

Biał ko soi
In ny na tu ral ny skła dnik to fer men to wa ny

eks trakt z biał ka so jo we go, za wie ra ją cy bio lo -
gicz nie ak tyw ne biał ka, ami no kwa sy en do gen -
ne, izo fla wo ny, le cy ty nę oraz kwas fo lio wy.
Pod czas pro ce su fer men ta cji obe cne w eks -
trak cie nie ak tyw ne for my dwóch fi to e stro ge -
nów prze cho dzą w for mę ak tyw ną – da i dzi na
w da i dze i nę, a ge ni sty na w ge ni ste i nę. Izo fla -
wo ny so jo we dzię ki zdol no ści wią za nia z re -
cep to ra mi estro ge no wy mi w skórze mo gą
wy wie rać wpływ na stan skóry u ko biet
w okre sie preme no pau zal nym i me no pau zal -
nym, jed no cze śnie nie po wo du jąc skut ków
ubocz nych, ja kie mo gą to wa rzy szyć te ra pii
hor mo nal nej. Ma ją zdol ność sty mu lo wa nia
pro duk cji ko la ge nu, ela sty ny i kwa su hia lu ro -
no we go w głęb szych war stwach skóry, dzię ki
cze mu po pra wia ją jej ję dr ność i na wil że nie.
Wpły wa ją do dat ko wo na po gru bie nie i po -
pra wę gę sto ści skóry. Udo wo dnio no, że po
trzech mie sią cach ich re gu lar ne go sto so wa nia
ob ser wu je się wzrost gru bo ści skóry o ok.
12%. Za po bie ga ją po nad to po wsta wa niu
prze bar wień, re gu lu jąc i ujed no li ca jąc pig -
men ta cję skóry dro gą ha mo wa nia dzia ła nia
re cep to rów PAR-2. Wy ka zu ją dzia ła nie an ty -
o ksy da cyj ne i li ftin gu ją ce (odmło dze nie skóry
o ok. 5 lat). Wy ka zu ją tak że wła ści wo ści ła go -

dzą ce i prze ciw za pal ne. Ma ją rów nież zdol -
ność ha mo wa nia ak tyw no ści MMPs (zwła -
szcza MMP-1 i MMP-3 ak ty wo wa nych przez
pro mie nio wa nie UV). Dzia ła nie MMP-1 jest
zwią za ne z roz kła dem włókien ko la ge no -
wych, a MMP-3 ucze st ni czy w roz kła dzie bia -
łek, które ucze st ni czą w two rze niu pra wi dło -
we go ru szto wa nia i ko mu ni ka cji po mię dzy
na skór kiem a skórą wła ści wą[9]. Po ni żej przed -
sta wio no krót ką cha rak te ry sty kę ge ni ste i ny.

Ge ni ste i na a dzia ła nie an ti-aging
Jak wspo mnia no wcze śniej, ge ni ste i na jest

związ kiem z gru py fi to e stro ge nów, które go
naj bar dziej ak tyw ną bio lo gicz nie po sta cią jest
agli kon wy stę pu ją cy m.in. wła śnie w fer men -
to wa nych eks trak tach soi. Zwią zek ten po sia -
da bu do wę zbli żo ną do na tu ral nych estro ge -
nów i w związ ku z tym ma zdol ność wią za nia
się z re cep to ra mi estro ge no wy mi oraz re cep -
to ra mi dla an dro ge nów. Dzię ki wią za niu z ty -
mi ostat ni mi ha mu je bio lo gicz ną ak tyw ność
te sto ste ro nu i di hy dro te sto ste ro nu, co z ko lei
wią że się ze zmniej sza niem wy twa rza nia ło ju
i wy stę po wa nia zmian trą dzi ko wych. 

Ge ni ste i na wy ka zu je dzia ła nie odmła dza -
ją ce zwła szcza wzglę dem skóry doj rza łej
w okre sie oko ło me no pau zal nym. Dzię ki jej
dzia ła niu spły ce niu mo gą ule gać już ist nie ją ce
zmar szcz ki, a do dat ko wo za po bie ga po wsta -
wa niu no wych. Po nad to na wil ża i ue la stycz nia
skórę oraz po pra wia jej ję dr ność dzię ki sty -
mu lo wa niu syn te zy ko la ge nu, ela sty ny i kwa -
su hia lu ro no we go. Ge ni ste i na od dzia łu je
rów nież ko rzy st nie na płaszcz li pi do wy skóry,
wzmac nia jąc tym sa mym jej funk cje ochron ne. 

Jak już wspo mnia no, ge ni ste i na wy ka zu je
rów nież ak tyw ność an ty o ksy da cyj ną – jest sil -
niej szym an ty o ksy dan tem od wi ta mi ny A,
C i E. Obok zdol no ści neu tra li zo wa nia wol -
nych ro dni ków ma tak że zdol ność po bu dza -
nia ak tyw no ści en zy mów an ty o ksy da cyj nych
– ka ta la zy, pe ro ksy da zy lub re duk ta zy glu ta -
tio no wej oraz dys mu ta zy po nad tlen ko wej.
Po nad to wy ka zu je zdol ność wią za nia ka tio -
nów me ta li przy spie sza ją cych re ak cje utle nia -



Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o. | ul. Kleeberga 2 | 61-615 Poznań | tel./faks +48 61 656 22 00 | szkolenia@termedia.pl

Więcej na WWW.termedia.pl
Uczestnicy konferencji otrzymają pUnkty edUkacyjne

bUkoWina tatrzańska
4–6 grudnia 2014 r.

termin
4–6 grudnia 2014 r.

miejsce
Hotel BUKOVINA ****

ul. Sportowa 22
Bukowina Tatrzańska

organizatorzy
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Redakcja czasopisma Przegląd Dermatologiczny 
oraz 

wydawnictwo Termedia

przeWodniczący komitetU naUkoWego   prof. dr hab. Jacek SzePIeTOWSKI

zastępca przeWodniczącego komitetU naUkoWego   dr hab. Hanna WOlSKA, prof. nadzw. WUM

sekretarz   dr hab. Adam ReIcH, prof. nadzw. UM we Wrocławiu

patronat HonoroWy   Polskie Towarzystwo Dermatologiczne



38

nia i dzię ki tej ak tyw no ści ha mu je ini cjo wa nie
wol no ro dni ko wych re ak cji łań cu cho wych.
Wy ka zu je tak że dzia ła nie prze ciw ło jo to ko we,
prze ciw za pal ne, prze ciw bak te ryj ne i prze ciw -
grzy bi cze. Do dat ko wo dzia ła an ty cel lu li to wo,
ha mu jąc ak tyw ność en zy mów bio rą cych
udział w de gra da cji ko la ge nu i ela sty ny. Mo że
być tak że wy ko rzy sta na ja ko czyn nik wspo -
ma ga ją cy skórę na czyn ko wą, po nie waż chro -
ni przed uszko dze niem ko mór ki śród błon ka
na czyń krwio no śnych. Jest tak że ne ga tyw nym
re gu la to rem adi po ge ne zy – ha mu je prze -
kształ ca nie się ko mórek za rod ko wych i pre a -
di po cy tów w doj rza łe adi po cy ty[10,11].

Skła dni ki po cho dze nia ro ślin ne go 
wpły wa ją ce na me ta lo pro te i na zy 
ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej 
i ich ro la w pre pa ra tach an ti-aging

Du żą gru pę związ ków wy ko rzy sty wa nych
w ko sme ty kach an ti-aging sta no wią sub stan -
cje po cho dze nia ro ślin ne go. Nie które za war -
te w su row cach ro ślin nych związ ki oprócz
wła ści wo ści an ty o ksy da cyj nych, prze ciw za -
pal nych czy ujed no li ca ją cych ko lo ryt skóry
mo gą mo du lo wać ak tyw ność me ta lo pro te i -
naz ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej (MMPs).
Prze bu do wa tkan ki łącz nej zwią za na z utra tą
przez skórę ję dr no ści, sprę ży sto ści i po wsta -
wa niem pierw szych zmar szczek ma zwią zek
głów nie z eks pre sją ge nów ko du ją cych MMP-1,
MMP-3 i MMP-9 od po wia da ją cych za de gra -
da cję ko la ge nu ty pu I i III oraz roz kła da nie ela -
sty ny. Moż li we jest za po bie ga nie ww. zmia -
nom dzię ki za sto so wa niu od po wie dnich in hi -
bi to rów ha mu ją cych ak tyw ność MMPs bądź
ak ty wa to rów sty mu lu ją cych pro ces syn te zy
ko la ge nu i ela sty ny przez fi bro bla sty. Do gru -
py wy mie nio nych związ ków na le żą wspo -
mnia ne już wcze śniej po li fe no le oraz tri ter pe -
ny. Ich ak tyw ność jest uwa run ko wa na che la -
to wa niem jo nów me ta li wie lo war to ścio wych
(Cu2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+ i Zn2+) bę dą cych ko -
fak to ra mi en zy mów lub wcho dzą cych w skład
ich cen trum ak tyw ne go. Zdol ność che la to wa -
nia wy mie nio nych jo nów wa run ku je ha mo -

wa nie re ak cji wol no ro dni ko wych (np. re ak cji
Fen to na czy pe ro ksy da cji li pi dów). Do stęp ne
da ne wska zu ją, że wy mie nio ne związ ki wy -
wie ra ją wpływ na ak tyw ność ta kich en zy -
mów, jak cy klo o ksy ge na za, ela sta za, hia lu ro -
ni da za, ipo ksy ge na za, ko la ge na za czy ty ro zy -
na za i stąd po zwa la ją na za ha mo wa nie okre -
ślo nych zmian w obrę bie skóry. Do dat ko wo
dzię ki che la to wa niu jo nów wa run ku ją tak że
ha mo wa nie re ak cji za pal nych i wła ści we funk -
cjo no wa nie na czyń wło so wa tych[12,13]. 

Cie ka wą gru pę związ ków sta no wią sub -
stan cje po cho dze nia ro ślin ne go ob ję te ochro -
ną pa ten to wą (EP 2335685 A1)[14]. Au to rzy
pa ten tu wska zu ją na eks trak ty wod ne, gli ko lo -
we, eta no lo we (w stę że niu 0,0001-10%,
opty mal nie 0,001-1%) z na sion, kwia tów,
ko rze ni i ło dy gi Alo y sia tri phyl la, Apium gra ve -
o lens, Pas si fl ora e du lis, Pri mu la ver nis iTa ma rix
te nu is si ma, które za wie ra ją m.in. związ ki
z gru py po li fe no li wa run ku ją ce re duk cję prze -
bar wień skóry dzię ki ha mo wa niu syn te zy me -
la ni ny, wy ka zu ją dzia ła nie prze ciw sta rze nio -
we zwią za ne z ha mo wa niem ak tyw no ści
MMPs i wpły wa ją głów nie na syn te zę ko la ge -
nu ty pu I i IV. Eks trak ty z wy mie nio nych ro ślin
za wie ra ją rów nież związ ki bę dą ce an ty o ksy -
dan ta mi. Do dat ko wo za ob ser wo wa no tak że
ich wpływ na eks pre sję ge nów ko du ją cych
akwa po ry nę, fi la gry nę, in wo lu kry nę, la mi ni nę
5 i trans glu ta mi na zę. Ha mo wa nie ak tyw no ści
MMPs ta kich jak MMP-1, MMP-2, MMP-3,
MMP-9 oraz ludz kiej ela sta zy leu ko cy to wej
(HLE) za ob ser wo wa no z ko lei w przy pad ku
te sto wa nia eks trak tów uzy ska nych z ta kich
ro ślin, jak: Be ta vul ga ris L., Bras si ca ole ra cea
L., Ca psi cum an nu um L., Che no po dium qu i noa,
Dau cus ca ro ta L., Ge ra nium xcan ta bri gien se,
Ju ni pe rus com mu nis L., Me li lo tus al ba, Pa sti na -
ca sa ti va L., Po ten til la an se ri na L., Rhus ty phi -
na L., So la num me lon ge na L., Tro pa e o lum ma -
jus L., Vac ci nium an gu sti fo lium, Tri ti co se ca le
spp., Zea ma ys L. (pa tent EP 1819356 A1)[15].
In ny pa tent – EP 2394635 A1 – obej mu je
z ko lei dzia ła nie re du ku ją ce prze bar wie nia,
roz ja śnia ją ce, an ty o ksy da cyj ne i prze ciw sta -
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rze nio we w przy pad ku eks trak tów ro ślin nych 
(stę że nie w pre pa ra tach ko sme tycz nych =
0,0001-10%) uzy ski wa nych z ro ślin z ro dzi ny
Psi lo ta ce ae (psy lo wa te) i ro dza ju Psi lo tum
(szcze gól nie Psi lo tum com pla na tum, Psi lo tum
fla bel la tum Psi lo tum flac ci dum, Psi lo tum nu -
dum, Psi lo tum tri qu e trum i Psi lo tum trun ca -
tum)[16]. Ochro ną pa ten to wą (EP 1699475
B1) ob ję to tak że za sto so wa nie eks trak tu eta -
no lo we go po zy ski wa ne go z cy tryń ca chiń -
skie go (Schi san dra chi nen sis) za wie ra ją ce go
związ ki po li fe no lo we z gru py li gna nów, ta kie
jak de o ksy schi zan dry na, gam ma schi zan dry na,
schi zan dry na i schi zan drol. W przy pad ku wy -
mie nio ne go eks trak tu po twier dzo no je go
dzia ła nie ochron ne wzglę dem fi bro bla stów,
ha mo wa nie pro ce su me la no ge ne zy oraz ak -
tyw no ści li po ksy ge na zy[17]. Ist nie ją tak że do -
nie sie nia od no śnie do za sto so wa nia eks trak tu
z na sion fa so li in dyj skiej (Do li chos bi flo rus),
który za wie ra du że ilo ści po li fe no li – szcze gól -

nie izo fla wo nów wa run ku ją cych zwięk sza nie
ak tyw no ści fi bro bla stów i dzia ła nie ochron ne
wzglę dem nich, sty mu lo wa nie syn te zy ko la -
ge nu ty pu I i V, ochro nę przed skut ka mi dzia -
ła nia pro mie nio wa nia UVA i UVB. Podob ne
wy ni ki uzy ska no w przy pad ku eks trak tów
z fa so li mung i za pro po no wa no ich wy ko rzy -
sta nie w pre pa ra tach ko sme tycz nych w stę że -
niu 0,0001-30% (stę że nie opty mal ne 0,001-
20%)[18]. 

Bo ga tym źródłem związ ków o dzia ła niu
an ti-aging są tak że glo ny, wśród których naj -
czę ściej wy ko rzy sty wa ny mi w pre pa ra tach
ko sme tycz nych są al gi z ro dza ju Chlo rel la, Fu -
cus, La mi nar nia i Spi ru li na, bę dą ce źródłem ta -
kich skła dni ków ak tyw nych, jak al ko ho le (sor -
bi tol, man ni tol), ka ro te no i dy, po li sa cha ry dy
(fu ko i dy na, kwas al gi no wy, kwas D-man no u -
ro no wy, la mi na ry na) oraz so le mi ne ral ne
(chlor, cynk, ma gnez, man gan, miedź, po tas,
siar ka, sód), a wy ka zu ją cych dzia ła nie ochron -
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ne wzglę dem fi bro bla stów, ochron ne przed
skut ka mi dzia ła nia pro mie nio wa nia UV, ha -
mu ją ce wzglę dem ak tyw no ści MMPs, sty mu -
lu ją ce eks pre sję ko la ge nu i ela sty ny oraz dzia -
ła nie an ti-aging zwią za ne naj praw do po dob niej
z na si la niem eks pre sji biał ka Klo tho o ak tyw -
no ści beta-glu ku ro ni da zy i sta no wią ce go ko -
fak tor dla czyn ni ka wzro stu FGF-23. Wy ni ki
ba dań prze pro wa dzo nych na zwie rzę tach
wska zu ją na je go udział w spo wal nia niu pro -
ce sów sta rze nia. Zwięk szo ną eks pre sję te go
ge nu za ob ser wo wa no w eks trak tach z al gi
śnież nej (za włot nia śnież na – Chla my do mo nas
ni va lis), co wią za ło się ze zwięk sza niem pro -
duk cji ko la ge nu w fi bro bla stach i ha mo wa -
niem ak tyw no ści MMPs. Wy ka za no, że za sto -
so wa nie alg Chla my do ca psa w pre pa ra tach
ko sme tycz nych (stę że nie 0,01-10%) istot nie
wpły nę ło na zmniej sze nie TEWL, wa run ko -
wa ło tak że dzia ła nie ochron ne przed pro mie -
nio wa niem UV. Za in te re so wa no się rów nież
moż li wo ścią za sto so wa nia w pro duk tach ko -
sme tycz nych alg z ro dza ju Cy a no bac te rium sp.
(zgło sze nie pa ten to we US 20100028376
A1). Eks trak ty po zy ski wa ne z wy mie nio nych
alg wpły wa ły istot nie na pro duk cję ko la ge nu
w fi bro bla stach, od po wia da ły za ha mo wa nie
ak tyw no ści MMP-1 i IL-6. Do dat ko wo za ob -
ser wo wa no zwięk sze nie ak tyw no ści mar ke -
rów róż ni co wa nia się ke ra ty no cy tów (in wo lu -
kry ny i fi la gry ny), zwięk szo ną eks pre sję trans -
glu ta mi na zy 1 oraz zna czą cą po pra wę sta nu
ba rie ry na skór ko wej[19].

In nym skła dni kiem po cho dze nia ro ślin ne -
go wy ko rzy sty wa nym w ko sme ty kach an ti-
-aging jest re zwe ra trol, bę dą cy sil niej szym an -
ty o ksy dan tem od wi ta mi ny C i E. Je go dzia ła -
nie prze ciw sta rze nio we jest wa run ko wa ne
trze ma me cha ni zma mi: re zwe ra trol jest jed -
nym z naj bar dziej efek tyw nych ak ty wa to rów
si ru tin – bia łek en zy ma tycz nych bę dą cych re -
gu la to ra mi od po wie dzi ko mórek na stres,
wpły wa ją cych na zdol no ści re ge ne ra cyj ne ko -
mórek i ich ży wot ność. Zwięk sze nie przez
re zwe ra trol ak tyw no ści si ru tin wa run ku je po -
pra wę funk cjo no wa nia na tu ral nych pro ce sów

na praw czych skóry, zwięk sza od por ność ko -
mórek skóry na ne ga tyw ne dzia ła nie czyn ni -
ków śro do wi ska i przedłu ża ich ży wot ność.
Wy ni ki prze pro wa dzo nych do tych czas ba dań
kli nicz nych wska zu ją, że za sto so wa nie re zwe -
ra tro lu w stę że niu 5% wa run ku je wzrost ak -
tyw no ści sir tu in w star szych ko mór kach skóry
na wet o 55%[20-22]. Po nad to re zwe ra trol jest
czyn ni kiem ha mu ją cym gli ka cję – dru gi z waż -
nych me cha ni zmów przy czy nia ją cych się do
przed wcze sne go po gar sza nia się wy glą du
skóry[23]. W wy ni ku gli ka cji do cho dzi bo wiem
do ni szcze nia bia łek pod po ro wych skóry –
ko la ge nu i ela sty ny, który to pro ces po stę pu -
je z wie kiem. Dzia ła nie re zwe ra tro lu wa run -
ku je więc ochro nę wy mie nio nych włókien
ko la ge nu i ela sty ny przed zni szcze niem i tym
sa mym za po bie ga utra cie przez skórę ela -
stycz no ści[24,25]. Do dat ko wo, jak wspo mnia no
wcze śniej, re zwe ra trol to je den z naj sil niej -
szych an ty o ksy dan tów[26]. Sub stan cje za war te
w eks trak tach ro ślin nych próbu je się tak że łą -
czyć z ni sko czą stecz ko wy mi pep ty da mi bądź
en zy ma mi za an ga żo wa ny mi w na pra wę DNA
– zgło sze nie pa ten to we US 20110280850
A1[27] i US 20107758878 B2[28]. Jed nym
z przy kła dów ta kie go po łą cze nia, w przy pad -
ku które go za ob ser wo wa no po pra wę sta nu
skóry, jest eks trakt z drze wa afry kan skie go
Ano ge is sus le io car pus (stę że nie 0,0001-75%),
en zy mów ucze st ni czą cych w na pra wie DNA
(stę że nie 0,00001-35%) oraz ni sko czą stecz -
ko wych pep ty dów z gru py he ksa pep ty dów
i/lub pen ta pep ty dów i/lub tri pep ty dów i/lub
di pep ty dów (stę że nie 0,001-20%). In ny
przy kład to po łą cze nie eks trak tów ro ślin nych
z Ro sma ri nus offi ci na lis, Cen tel la asia ti ca, Al pi -
nia spe cio sa i Echi na cea an gu sti fo lia (stę że nie
0,01-10%) za wie ra ją cych zna czą ce ilo ści po li -
fe no li z za mknię ty mi w li po so mach en zy ma mi
ucze st ni czą cy mi w na pra wie DNA.

Ha mo wa nie eks pre sji MMPs jest zwią za -
ne m.in. z dzia ła niem ich tkan ko wych in hi bi to -
rów (TIMPs) oraz alfa2-ma kro glo bu li ny. Dzia -
ła niem zbli żo nym do TIMPs cha rak te ry zu ją się
nie które związ ki po cho dze nia ro ślin ne go –
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np. za war te w eks trak cie ze skór ki owo ców
li czi, z li ści je ży ny czy dy ni zwy czaj nej. Do
wspo mnia nej gru py związ ków na le żą pep ty dy
– Tri pep ty de-2 (ha mu ją cy ak tyw ność ela sta zy
i MMP-1), My ri sto yl Te tra pep ti de-20 (ha mu -
ją cy ak tyw ność MMP-1) oraz Ace tyl He xa -
pep ti de-20 (ha mu ją cy ak tyw ność MMP-1,
MMP-2 i MMP-9). Po nad to wy ka za no, że
eks trakt z dy ni zwy czaj nej wy ka zu je dzia ła nie
ochron ne wzglę dem włókien ela sty ny i ko la -
ge nu, zaś w wa run kach in vi tro ha mu je syn te -
zę ka te psy ny L i MMP-1 (od po wie dnio
o 86% i 99%). Po za tym zmniej sza też ak -
tyw ność MMP-2 i wy wie ra po zy tyw ny wpływ
na orga ni za cję sie ci włókien ela stycz nych i ko -
la ge no wych[29].

Ro la an ty o ksy dan tów w te ra pii 
an ti-aging

Skóra sta le jest na ra żo na na dzia ła nie 
eg zo gen nych czyn ni ków oksy da cyj nych, co
wią że się z in du ko wa niem w niej pro ce sów
za pal nych, hi per pro li fe ra cji na skór ka oraz
zwięk sze niem szyb ko ści sie cio wa nia włókien
ko la ge no wych. Po nad to do cho dzi do utle nia -
nia i de gra da cji ko la ge nu i in duk cji zmian
w mor fo lo gii ko mórek skóry – głów nie ke ra -
ty no cy tów. Skóra wy sta wio na na dzia ła nie
pro mie nio wa nia UV jest na ra żo na na wy stę -
po wa nie efek tów zwią za nych z tzw. fo to sta -
rze niem pod po sta cią zmar szczek, utra ty 
ję dr no ści i hi per pig men ta cji.

Po wyż szym zmia nom moż na prze ciw -
dzia łać po przez sto so wa nie sub stan cji
ochron nych – chro nią cych skórę przed wni -
ka niem w jej głąb pro mie nio wa nia UV oraz
dzię ki wy ko rzy sta niu związ ków neu tra li zu ją -
cych wol ne ro dni ki (an ty o ksy dan tów).

Du żą gru pę związ ków wy ko rzy sty wa nych
w der mo ko sme ty kach o dzia ła niu an ti-aging
sta no wią wła śnie an ty o ksy dan ty za po bie ga ją -
ce po wsta wa niu wol nych ro dni ków od po -
wie dzial nych m.in. za sty mu lo wa nie ak tyw no -
ści me ta lo pro te i naz ma cie rzy ze wną trz ko -
mór ko wej za an ga żo wa nych w de gra da cję 

ko la ge nu i tym sa mym pro ces sta rze nia się
skóry. Do sil nych an ty o ksy dan tów na le żą 
wi ta mi ny A, B3, C i E, które do dat ko wo wy -
ka zu ją dzia ła nie re ge ne ra cyj ne i sty mu lu ją syn -
te zę ko la ge nu ty pu I i III. Funk cję an ty o ksy da -
cyj ną peł nią przede wszy st kim fla wo no i dy, ka -
ro te no i dy i po li fe no le.

Jed ną z grup związ ków o dzia ła niu an ty o -
ksy da cyj nym są wspo mnia ne wcze śniej ka ro -
te no i dy – li po fi lo we barw ni ki syn te zo wa ne
przez ro śli ny i mi kro or ga ni zmy. Wy mie nio ne
związ ki ucze st ni czą w neu tra li za cji sin gle to -
we go tle nu czą stecz ko we go i nad tlen ków.
Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym w ko sme ty -
kach i su ple men tach die ty ka ro te no i dem jest
beta-ka ro ten, który we dług wy ni ków wie lu
prze pro wa dzo nych ba dań jest naj sil niej szym
z an ty o ksy dan tów neu tra li zu ją cych tlen sin gle -
to wy (jest np. ok. 50-krot nie sil niej szym an ty -
o ksy dan tem od alfa-to ko fe ro lu).

Obok wy mie nio nych wcze śniej an ty o ksy -
dan tów po cho dze nia ro ślin ne go, które wy ka -
zu ją sku tecz ność w przy pad ku czło wie ka, na -
le żą tak że ka te chi ny obe cne w zie lo nej her ba -
cie, oleu ro pe i na za war ta w li ściach oli wek,
a tak że gru pa po li fe no li za war tych w soi, pyk -
no ge nol (ko ra so sny) oraz eks trakt z pe stek
wi no gron. Wia do mo tak że, że dzia ła nie an ty -
o ksy da cyj ne wzglę dem skóry wy ka zu je też
owoc gra na tu, czar na her ba ta, je żów ka, awo -
ka do i czo snek[28]. 

Spo śród związ ków o ak tyw no ści an ty -
oksy da cyj nej istot nym jest tak że wi ta mi na
C sty mu lu ją ca rów nież m.in. syn te zę ko la ge -
nu, wspo ma ga ją ca dzia ła nie ukła du im mu no -
lo gicz ne go skóry (bez po śre dnie dzia ła nie
prze ciw za pal ne; dzia ła nie po śre dnie – ha mo -
wa nie czyn ni ków od po wie dzial nych za pro -
duk cję cy to kin prze ciw za pal nych). Wi ta mi na
C sta no wi po nad to nie zbęd ny ko fak tor w re -
ak cjach en zy ma tycz nych zwią za nych z odbu -
do wą tkan ki łącz nej[30], cze go do wo dzą wy ni -
ki prze pro wa dzo nych do tych czas ba dań[31].
Wi ta mi na C ucze st ni czy do dat ko wo w prze -
mia nie roz pu szczal nej w tłu szczach wi ta mi ny
E (8 na tu ral nie wy stę pu ją cych odmian). 
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Wia do mo z ko lei, że to ko fe ro le peł nią
funk cje ochron ne wzglę dem li pi dów wcho -
dzą cych w skład błon ko mór ko wych po przez
usu wa nie ro dni ków li pi do wo-na tlen ko wych.
Ich miej sco we sto so wa nie wa run ku je ogra ni -
cze nie ob ja wów ostrej re ak cji skór nej o ce -
chach obrzę ku, ru mie nia czy opa rze nia sło -
necz ne go, a tak że eli mi na cję prze wle kłej re -
ak cji w po sta ci zmar szczek. Do dat ko wo wy -
ni ki ba dań po twier dza ją pro tek cyj ne prze ciw -
no wo two ro we dzia ła nie wi ta mi ny E. Nie ste -
ty, nie wie le do tych czas wia do mo na te mat
bio do stęp no ści w skórze w przy pad ku do u st -
ne go po da nia tej wi ta mi ny[32,33]. To ko fe ro le
wy ka zu ją tak że dzia ła nie prze ciw za pal ne i od -
po wia da ją za zwięk sza nie na wil że nia skóry[34]. 

In na gru pa związ ków – re ti no i dy (na tu ral -
nie po wsta ją ce po chod ne beta-ka ro te nu, do
których na le ży re ti nol, re ti nal, estry re ti ny lu
i kwas re ti no wy), wy chwy tu ją i sta bi li zu ją re -
ak tyw ne for my tle nu. Po nad to sam kwas re ti -
no wy po bu dza pro li fe ra cję i ak tyw ność fi bro -
bla stów w skórze wła ści wej, wa run ku jąc
zwięk sze nie syn te zy gli ko za mi no gli ka nów,
ko la ge nu ty pu I, III i VII oraz fi bry li ny, dzię ki
cze mu skóra jest od po wie dnio na wil żo na,
po pra wia się jej gru bość i ela stycz ność[35,36].
Do dat ko wo re ti no i dy po bu dza ją pro ces an -
gio ge ne zy w skórze i ha mu ją ak tyw ność me -
ta lo pro te i naz ma cie rzy ze wną trz ko mór ko -
wej. Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań wska -
zu ją po nad to, że beta-ka ro ten po da wa ny
w daw ce 30 mg/do bę przez 10 ty go dni od -
po wia da ła za zmniej sze nie ru mie nia po eks -
po zy cji na pro mie nio wa nie UV w po rów na -
niu z gru pą pla ce bo[37]. Spo śród re ti no i dów
tre ti no i na (na tu ral na ak tyw na for ma wi ta mi ny
A) to pierw szy re ti no id wy ko rzy sta ny do le -
cze nia ob ja wów sta rze nia się skóry. Tre ti no i -
na sto so wa na miej sco wo sty mu lu je syn te zę
ko la ge nu ty pu I i III oraz po bu dze nie ela sty ny.
W wy ni ku ta kie go dzia ła nia zmar szcz ki ule ga -
ją wy gła dze niu, eli mi no wa na jest szor st kość
skóry i po pra wie ule ga jej ko lo ryt. Ana lo gicz -
nym spo so bem dzia ła nia cha rak te ry zu je się
izo tre ti no i na, ale jej sto so wa nie wią za ło się

z wy stę po wa niem dzia łań nie po żą da nych
w po sta ci ru mie nia i złu szcza nia się skóry. 

Wśród wspo mi na nej gru py związ ków
znaj du je się tak że li ko pen (wę glo wo dór nie -
na sy co ny), który jest jed nym z naj lep szych an -
ty o ksy dan tów nie u le ga ją cym kon wer sji do re -
ti no lu po wchło nię ciu w je li cie. Je go du żą za -
war tość stwier dzo no w po mi do rach i nie -
których czer wo nych owo cach (ar buz, czer -
wo ny grejp frut, owo ce dzi kiej róży). Z uwa gi
na fakt, że li ko pen do brze roz pu szcza się
w tłu szczach, jest naj le piej przy swa ja ny przez
czło wie ka. Ist nie ją do wo dy, że li ko pen i beta-
-ka ro ten dzia ła ją sy ner gi stycz nie w sy ste mie
obro ny skóry przed pro mie nio wa niem UV
i wy ka zu ją naj wyż szy po ten cjał an ty o ksy da cyj -
ny[38,39]. 

In nym waż nym skła dni kiem der mo ko -
sme ty ków o dzia ła niu an ti-aging są tak że fi to -
hor mo ny – orga nicz ne związ ki od po wie dzial -
ne za re gu lo wa nie wzro stu i roz wo ju ro ślin.
Związ ki te ma ją podob ną bu do wę i dzia ła nie
do hor mo nów estro ge no wych. Wśród
przed sta wi cie li tej gru py na le ży wy mie nić po -
chod ne ste ro li, izo fla wo nów i li gna nów. Du żą
ilość (po wy żej 50 mg/kg) od po wie dni ków
estra dio lu stwier dzo no w lu cer nie (Me di ca go
sa ti va L.), czer wo nej ko ni czy nie (Tri fo lium in -
car na tum L), łu bi nie (Lu pi nus po ly phyl lus L), lu -
kre cji (Gli cyr rhi za gla bra L). Wy mie nio ne
związ ki za po bie ga ją utle nia niu i uszko dze niu
błon ko mór ko wych, ha mu ją ak tyw ność nie -
których en zy mów (m.in. ko la ge na zy) i do dat -
ko wo sty mu lu ją podzia ły ko mór ko we. Ich ko -
rzy st ne dzia ła nie wią że się z po pra wą na pię cia
i ela stycz no ści skóry i zmniej sze nie drob nych
zmar szczek.

Ko mór ki ma cie rzy ste po cho dze nia 
ro ślin ne go a dzia ła nie an ti-aging

Sza cu je się, że w obrę bie war stwy epi -
der mal nej skóry ko mór ki ma cie rzy ste sta no -
wią ok. 2-7% wszy st kich ży wych ko mórek.
Wy mie nio ne ko mór ki ma ją za pew nić pra wi -
dło wą re ge ne ra cję i wspo móc od no wę 
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ko mórek na skór ka, który nor mal nie od na wia
się re gu lar nie, co ok. 30-40 dni. Ko mór ki ma -
cie rzy ste obe cne w głęb szych war stwach
skóry wa run ku ją ta ką od no wę. Nie ste ty,
z upły wem cza su do cho dzi do znacz ne go ob -
ni że nia ży wot no ści ko mórek ma cie rzy stych,
skóra tra ci swo ją ela stycz ność, jest cień sza,
bar dziej de li kat na i ule ga ro go wa ce niu. Te mu
zja wi sku moż na prze ciw dzia łać, wy ko rzy stu -
jąc ro ślin ne ko mór ki ma cie rzy ste, które ma ją
zdol ność sty mu lo wa nia ludz kich ko mórek
ma cie rzy stych. Stąd za sto so wa nie w pre pa ra -
tach ko sme tycz nych zna la zły eks trak ty ro ślin -
nych ko mórek ma cie rzy stych, które są bo ga -
te w sub stan cje odżyw cze oraz czyn ni ki epi -
ge ne tycz ne, od dzia łu ją ce na ko mór ki ma cie -
rzy ste ludz kiej skóry i po bu dza ją ce je do ak -
tyw no ści. Wy ni ki ba dań wska zu ją, że ro ślin ne
ko mór ki ma cie rzy ste mo gą wa run ko wać
mło dzień czą wi tal ność ko mórek ma cie rzy -
stych skóry[40-42].

W pre pa ra tach ko sme tycz nych za sto so -
wa nie zna lazł np. eks trakt z kul tur ka lu so wych
róży da ma sceń skiej, który ła go dzi sta ny za pal -
ne skóry, wy ka zu je dzia ła nie podob ne do wi -
ta mi ny C i A, a więc prze ciw sta rze nio we,
roz ja śnia ją ce i wa run ku ją ce re duk cję zmar -
szczek. Po nad to dzia ła an ty wi ru so wo, an ty -
aler gicz nie oraz utrzy mu je od po wie dnią gład -
kość, blask i czy stość skóry[43,44]. 

Wy ko rzy sty wa ne są rów nież ko mór ki
ma cie rzy ste z róży al pej skiej za mknię te w li -
po so mo wym kom ple ksie ma ją cym po stać
gra nu lar ne go pro szku, za wie ra ją ce go 50-pro -
cen to we stę że nie ko mórek ma cie rzy stych.
Ro ślin ne ko mór ki ma cie rzy ste wpły wa ją w ta -
kiej po sta ci na ży wot ność ludz kich ko mórek
ma cie rzy stych, przy wra ca jąc ich zdol ność do
podzia łów. Po nad to wy wie ra ją dzia ła nie
ochron ne wzglę dem nich i skóry, chro niąc
przed stre sem ko mór ko wym i ne ga tyw nym
wpły wem czyn ni ków śro do wi ska (che micz ne
to ksy ny, dym pa pie ro so wy me ta le cięż kie,
pro mie nio wa nie UV, szok ter micz ny, wol ne
ro dni ki, za nie czy szcze nia po wie trza itp.) oraz
po bu dza ją na tu ral ne pro ce sy na praw cze.

Wia do mo, że wy mie nio ny pre pa rat po pra wia
wi tal ność i ży wot ność ko mórek ma cie rzy -
stych skóry, za pew nia ich pra wi dło we podzia -
ły i funk cje. Po nad to sty mu lu je re ge ne ra cję
skóry, ła go dzi podraż nie nia i dzia ła prze ciw -
za pal nie[45]. 

Te sto wa no np. pre pa rat z do dat kiem
0,4% ko mórek ma cie rzy stych z róży al pej skiej
w trud nych wa run kach zi mo wych. W ba da niu
udział wzię li ochot ni cy, którzy przez 16 dni
apli ko wa li na po ło wę twa rzy pre pa rat z ko -
mór ka mi ma cie rzy sty mi, a na dru gą po ło wę
in ny pre pa rat. Wy ni ki prze pro wa dzo ne go ba -
da nia wska zu ją, że skóra pie lę gno wa na pre pa -
ra tem z ko mór ka mi ma cie rzy sty mi z róży al -
pej skiej ule gła podraż nie niu w mniej szym
stop niu niż trak to wa na in nym pre pa ra tem. By -
ła też le piej na wil żo na, bar dziej pro mien na
i mniej za czer wie nio na. Za ob ser wo wa no
rów nież zmniej sze nie zmar szczek, zwła szcza
tzw. ku rzych ła pek wo kół oczu.

Do stęp ność bio lo gicz na związ ków 
o dzia ła niu an ti-aging

Istot ne zna cze nie dla do stęp no ści bio lo -
gicz nej pep ty dów, ich ukie run ko wa nia 
i se lek tyw ne go dzia ła nia ma ją se kwen cje 
sy gna ło we zlo ka li zo wa ne w koń co wych frag -
men tach czą ste czek i wy ka zu ją ce po wi no -
wac two do okre ślo ne go re cep to ra znaj du ją -
ce go się w bło nie ko mór ko wej ko mór ki do -
ce lo wej. Dzię ki ta kiej bu do wie pep ty dy bio -
mi me tycz ne mo gą być sto so wa ne na wet
w bar dzo ma łych daw kach[46]. Po za tym
w przy pad ku bio lo gicz nie czyn nych oli go pep -
ty dów ich ni skie ma sy czą stecz ko we (po ni żej
500 Da) za pew nia ją im opty mal ną do stęp -
ność bio lo gicz ną. Wy ni ki ba dań prze pro wa -
dzo nych na Wy dzia le Che mii Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu pod kie -
row nic twem prof. Iza be li No wak wska zu ją,
że przez skórę mo gą wni kać je dy nie dii tri -
pep ty dy, na to miast w przy pad ku więk szych
związ ków ko niecz ne jest ich za mknię cie 
w li po so mach lub wpro wa dza nie przy po mo -
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cy wspo ma ga nych me tod fi zycz nych. Pew ne
roz wią za nie sta no wią tak że tzw. in te li gent ne
pep ty dy (pep ty dy IQ), czy li pep ty dy z do łą -
czo nym łań cu chem kwa su tłu szczo we go, np.
pal mi ty no we go, który uła twia prze cho dze nie
kom ple ksu przez na skórek i wni ka nie do
skóry wła ści wej. Pep ty dy sto so wa ne obe cnie
w der mo ko sme ty kach są zwy kle za mknię te
w li po so mach, co uła twia ich trans port przez
na skórek. Do stęp ność za le ży tak że od tech ni -
ki ka psu la cji w otocz ki li po so mal ne. Do stęp ne
są obe cnie der mo ko sme ty ki, w przy pad ku
których za sto so wa no tech ni kę podwój nej ka -
psu la cji, która po zwo li ła na zwięk sze nie bio -
do stęp no ści pep ty dów bio mi me tycz nych[47]. 

Spo śród re kom bi no wa nych czyn ni ków
wzro stu ma ją cych za sto so wa nie w der mo ko -
sme ty kach do tych czas naj le piej po zna no
wpływ na skórę Hu man Oli go pep ti de-1, -7
i -14[48]. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym czyn -
ni kiem spo śród wy mie nio nych jest Hu man
Olgo pep ti de-1 (re kom bi no wa ny EGF). Je go

dzia ła nie po twier dzo no w nie za leż nych ba -
da niach na u ko wych, wy ka zu jąc je go dzia ła nie
mi to gen ne wzglę dem ke ra ty no cy tów i fi bro -
bla stów[49], zwięk sza nie syn te zy IGF-1 oraz
pro duk cji se bum przez gru czo ły ło jo we[50].
Dzia ła nie EGF po twier dzo no w ba da niach in
vi vo u ochot ni ków z trud no go ją cy mi się 
ra na mi[51,52]. 

W in nym ba da niu prze pro wa dzo nym na
gru pie ochot ni czek w wie ku 42-74 lat z wi -
docz ny mi zmar szcz ka mi na twa rzy oce nio no
sku tecz ność dzia ła nia se rum odmła dza ją ce go
ko mór ki (Cell Re ju ve na tion Se rum – CRS),
które za wie ra ło za mknię te w li po so mach czą -
stecz ki TGF-beta1, wi ta mi nę C i eks trakt 
z Ci mi ci fu ga ra ce mo sa. Wy ka za no, że po
trzech mie sią cach sto so wa nia stan skóry ule ga
po pra wie w po rów na niu z jej sta nem wyj ścio -
wym i w sto sun ku do gru py pla ce bo ko rzy sta -
ją cej z kre mu nie za wie ra ją ce go TGF-beta1.
W ko lej nym eta pie wspo mnia ne go wcze śniej
ba da nia, w którym ucze st ni czy ło 20 ochot ni -
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czek w wie ku 29-74 lat, po rów na no z ko lei
dzia ła nie kre mu za wie ra ją ce go czyn nik wzro -
stu śród błon ka na czyń (VEGF), płyt ko po -
chod ny czyn nik wzro stu alfa (PDGF-alfa),
czyn nik sty mu lu ją cy two rze nie ko lo nii gra nu -
lo cy tow (GCSF), czyn nik wzro stu he pa to cy -
tow (HGF), in ter leu ki ny (IL-6, IL-8) i TGF-
-beta1 z dzia ła niem kre mu o skła dzie zbli żo -
nym do me diów sto so wa nych w ho dow lach
ko mór ko wych. Za ob ser wo wa no zna czą cą
po pra wę wy gła dze nia skóry w przy pad ku
obu za sto so wa nych pre pa ra tów[53].

Istot ny jest tak że pro blem do stęp no ści
bio lo gicz nej an ty o ksy dan tów. Choć mo gą
one być do star cza ne do skóry dzię ki od po -
wie dniej die cie i su ple men ta cji do u st nej, to fi -
zjo lo gicz ne pro ce sy zwią za ne z ab sorp cją,
roz pu szczal no ścią i trans por tem ogra ni cza ją
ilość, ja ka jest do star cza na do skóry. Bez po -
śre dnia apli ka cja ma do dat ko wą za le tę – po -
zwa la na kie ro wa nie ich do okre ślo nych wy -
ma ga ją cych ochro ny ob sza rów skóry. An ty -
oksy dan ty są z na tu ry nie sta bil ne w przy ro -
dzie (np. obe cność śro do wi ska wod ne go
pro wa dzi do oksy da cyj ne go roz kła du kwa su
askor bi no we go na sku tek jo ni za cji), co po -
zwa la im funk cjo no wać w re ak cjach re doks.
Po nad to wie le an ty o ksy dan tów jest po dat -
nych na de gra da cję fo to che micz ną i obe cno ść
tle nu. Dla zwięk sze nia sta bil no ści an ty o ksy -
dan tów ko rzy sta się z róż nych sy ste mów ich
do star cza nia w głąb skóry, które zre sztą są
wy ko rzy sty wa ne tak że w przy pad ku in nych
związ ków o dzia ła niu an ti-aging. Do wspo -
mnia nych sy ste mów za li cza się li po so my, nio -
so my (po chod ne li po so mów, pę che rzy ki
zbu do wa ne z am fi fi lo wych uwo dnio nych mo -
no me rów sur fak tan tów o zdol no ściach sa mo -
rzut ne go gro ma dze nia się w dwu war stwy),
trans fe ro so my (ela stycz ne li po so my zbu do -
wa ne z fo sfo li pi dów, za zwy czaj z le cy ty ny
oraz sur fak tan tów: cho la nu so du, de o ksy cho -
la nu so du, po li sor ba tu 80, które nada ją im
ela stycz ność; za wie ra ją rów nież kil ka pro cent
eta no lu; ła two ule ga ją od kształ ce niom i dla te -
go są zdol ne prze ni kać przez war stwę ro go -

wą), sta łe czą stecz ki na no li pi do we (so lid li pid
na no par tic les), emul sje i mi kro e mul sje oraz
ful le re ny (związ ki zbu do wa ne je dy nie z ato -
mów wę gla, za wsze w pa rzy stej licz bie,
o prze strzen nej, za mknię tej struk tu rze skła da -
ją ce się z pier ście ni pen ta go nal nych i he ksa go -
nal nych)[54]. Prze pro wa dzo no tak że kil ka ba -
dań na zwie rzę tach, których wy ni ki wska zu ją
na pro tek cyj ne dzia ła nie an ty o ksy dan tów
wzglę dem pro mie nio wa nia UV. Wy ka za no,
że to ko fe rol w daw ce 10-1000 mg/ml chro ni
fi bro bla sty skóry przed ne ga tyw nym dzia ła -
niem pro mie nio wa nia UVB[55]. W przy pad ku
askor bi nia nu daw ka od 10-12 do 10-6M wa -
run ko wa ła zna czą ce zmniej sze nie pe ro ksy da -
cji li pi dów in du ko wa nej przez pro mie nio wa -
nie UVA oraz zmniej sze nie wy dzie la nia cy to -
kin pro za pal nych IL-1 i IL-6[56]. 

W przy pad ku re zwe ra tro lu ze wzglę du na
je go ni ską przy swa jal ność w po sta ci su ple -
men tów szan se, aby do tarł on do warstw
skóry od we wnątrz, są ogra ni czo ne, po nie -
waż jest on w pierw szej ko lej no ści wy ko rzy -
sty wa ny przez in ne na rzą dy. Opra co wa no
spe cjal ną po stać re zwe ra tro lu ba zu ją cą na gli -
ko lu bu ty le no wym. Jest to płyn na po stać eks -
trak tu oli go me rycz ne go re swe ra tro lu, która
umoż li wia ła twe wpro wa dze nie te go skła dni -
ka do for muł ko sme tycz nych oraz za pew nia
je go sta bil ność[57]. W krót ko ter mi no wym ba -
da niu in vi vo nad miej sco wym za sto so wa niem
re zwe ra tro lu przed na świe tla niem pro mie -
nio wa niem UVB za ob ser wo wa no znacz ne
za ha mo wa nie in du ko wa ne go przez to pro -
mie nio wa nie ne ga tyw ne go wpły wu na pro li -
fe ra cję ko mórek, ilość biał ka i licz by ko pii 
mR NA sur wi wi ny oraz fo sfo ry la cję wy mie -
nio ne go biał ka w przy pad ku skóry u my szy,
co świad czy o pro tek cyj nym dzia ła niu re zwe -
ra tro lu na skórę[58]. Z ko lei Wang i wsp.[59] wy -
ka za li ha mu ją ce dzia ła nie ge ni ste i ny na in du -
ko wa ną przez pro mie nio wa nie UVB eks pre -
sję c-Fos i c-Jun w przy pad ku skóry my szy.
Uzy ska ne przez nich wy ni ki wska zu ją, że ge -
ni ste i na mo że prze ciw dzia łać fo to u szko dze -
niom i kar ci no ge ne zie skóry. 



47

W przy pad ku re ti no i dów za sto so wa nie
w ko sme ty kach zna la zły pre kur so ry kwa su 
re ti no we go (re ti nol, re ti nal de hyd oraz estry
re ti ny lu – pro pio nian i pal mi ty nian re ti ny lu).
Naj czę ściej sto so wa nym jest re ti nol, zaś pro -
duk ty ko sme tycz ne cha rak te ry zu ją się wzglę -
dnie ma łą za war to ścią te go związ ku, bo 0,01-
0,08%. W róż nych ba da niach udo wo dnio no,
że kre my za wie ra ją ce w swym skła dzie np.
izo tre ty no i nę i re ti nol w stę że niu 0,1% wa -
run ku ją re duk cję zmar szczek oraz zmian pig -
men ta cyj nych skóry, ale ko niecz na jest te ra pia
trwa ją ca ok. 12 mie się cy[60,61]. Udo wo dnio no
tak że sku tecz ność re ti na lu w wal ce z po sło -
necz ny mi uszko dze nia mi skóry. Te sto wa no
emul sje za wie ra ją ce w swym skła dzie re ti nal
w stę że niu do 0,05%, które cha rak te ry zo wa -
ły się za da wa la ją cym dzia ła niem wo bec zmian
barw ni ko wych skóry[62]. Ba da ne są rów nież
no we po chod ne re ti no lu – ga lu san re ti ny lu
i ester kwa su all-trans re ti no we go, cha rak te -
ry zu ją ce się znacz nie wy ższą sku tecz no ścią od
re ti no lu, które po nad to są tak że le piej to le ro -
wa ne przez skórę[63].
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Dba nie o skórę stóp to obo wią zek wszy st -
kich dia be ty ków, tak że mło dych, z do brze wy -
rów na ną cu krzy cą. Pro fi lak ty ka w za kre sie ze -
spo łu sto py cu krzy co wej jest wie lo e le men to wa
– skła da ją się na nią w rów nym stop niu pra wi -
dło we po zio my cu kru we krwi, zbi lan so wa na
die ta, umiar ko wa ny wy si łek fi zycz ny, jak i do -
sto so wa na do po trzeb skóry stóp pie lę gna cja.

Pie lę gna cja stóp w prze bie gu cu krzy cy

Skóra dia be ty ka ma nie co in ne wy ma ga -
nia niż skóra osób bez cu krzy cy: zwy kle jest
bar dziej su cha, szyb ciej ule ga ro go wa ce niu.
Nadmier ne na ra sta nie mar twe go na skór ka
okre śla ne jest ja ko hi per ak to za. An ti do tum
na tę do le gli wość nie jest jed nak in ten syw ne
ście ra nie na skór ka, które ma od wrot ny sku -
tek – pro wa dzi do je go sty mu la cji, a w kon -
se kwen cji szyb sze go na ra sta nia, czy li wła śnie
ro go wa ce nia.

Dla te go za miast ście rać skórę, na le ży
wcie rać w nią od po wie dnie ko sme ty ki. Neu -
tro ge na For mu ła Nor we ska Krem na zro go -
wa ce nia dzia ła le piej niż tar ka – dzię ki za war -
to ści mocz ni ka zmięk cza i usu wa zro go wa ce -
nia, na to miast opa ten to wa na For mu ła Nor -
we ska in ten syw nie na wil ża i pie lę gnu je skórę,
prze ciw dzia ła jąc dal sze mu jej twar dnie niu.

Kro ki, ja kie po wi nien po czy nić 
dia be tyk w kie run ku zdro wych stóp

Być uważ nym ob ser wa to rem... swo ich
stóp. Sy gna łem alar mo wym po win ny być ra -
ny, pę che rze, otar cia, prze rwa nie cią gło ści
skóry czy wy się ki. Je śli nie ustę pu ją bądź są

bar dzo bo le sne, ko niecz na jest kon sul ta cja
z podo lo giem bądź dia be to lo giem.

Nie za go rą co, nie za dłu go – tem pe ra -
tu ra wo dy, w której my je się sto py nie po -
win na być zbyt go rą ca, zaś czas ich mo cze nia
nie po wi nien trwać dłu żej niż 3-4 mi nu ty.

Prze strze nie mię dzy pal ca mi mu szą być
osu szo ne, ale nie po win no się na nie apli ko -
wać ko sme ty ków.

In we sty cja w od po wie dnie obu wie: ze
skóry na tu ral nej, o ela stycz nej pode szwie
oraz do brze do pa so wa ne do roz mia ru sto -
py. No we bu ty po win no ku po wać się po po -
łu dnia mi, kie dy sto pa na tu ral nie jest lek ko
pod puch nię ta, co chro ni przed za ku pem
zbyt cia sne go obu wia. Uni kać na le ży za ku pu
kla pek, szcze gól nie ty pu „ja pon ki”, oraz cho -
dze nia bo so za rów no we wła snym do mu,
jak i na ze wnątrz.

Do sto so wa nie pie lę gna cji do po trzeb
skóry jest nie zbęd ne – je śli skóra jest bar dzo
prze su szo na, na kła da się tre ści wy krem dwa
ra zy dzien nie, je śli jest w do brym sta nie – raz
dzien nie, naj le piej wie czo rem. Na le ży zna leźć
ko sme tyk o od po wie dniej dla sie bie kon sy -
sten cji, pa mię ta jąc jed nak, że dia be ty cy po trze -
bu ją pro duk tów o „bo gat szych” for mu łach.

Dia be tyk po wi nien zna leźć od po wie dnie -
go podo lo ga. Je śli pa cjent nie czu je się na si -
łach i nie mo że sa mo dziel nie dbać o sto py
(sła by wzrok, cięż ko jest się schy lić, cier pi na
neu ro pa tię cu krzy co wą), na le ży po wie rzyć
swo je sto py pod opie kę spe cja li stów. Re gu -
lar ne wi zy ty w ga bi ne cie podo lo gicz nym
wraz z do mo wą pie lę gna cją i od po wie dnio
do bra nym ko sme ty kiem po zwo lą cie szyć się
zdro wy mi sto pa mi nie za leż nie od cu krzy cy.

Cu krzy ca to cho ro ba, która mo że skut ko wać po waż ny mi po wi kła nia mi
w obrę bie stóp. Za nied ba na pro wa dzi do tzw. ze spo łu sto py cu krzy co -
wej, sta nu za gra ża ją cego zdro wiu, a na wet ży ciu pa cjen ta.

Stopa cukrzycowa

diabetologia
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W la tach 70. XX wie ku me zo te ra pię za -
czę to rów nież wy ko rzy sty wać w me dy cy nie
este tycz nej do ostrzy ki wa nia twa rzy i cia ła,
za rów no w ce lach lecz ni czych, jak i pro fi lak -
tycz nych. Sam za bieg me zo te ra pii jest prak -
tycz nie bez bo le sny. Od po wie dnio do bra ny
skład sub stan cji lecz ni czych jest wstrzy ki wa -
ny w skórę na głę bo kość oko ło 1-4 mm za
po mo cą mi kro na kłuć bar dzo cien ką i krót ką
igłą w od stę pach kil ku mi li me trów. Jak mówi
sa ma na zwa za bie gu, „me zo te ra pia” to za -
bieg lecz ni czy, a nie upięk sza ją cy. Do uzy -
ska nia za do wa la ją cych efek tów po trzeb na
jest se ria za bie gów.

Naj czę ściej cykl te ra peu tycz ny skła da
się z trzech faz:

Fa za 1 – te ra pia ude rze nio wa
Skła da się z 4-6 za bie gów wy ko ny wa nych
w od stę pach 7-14 dni.

Fa za 2 – re ge ne ra cja skóry
Wy ko nu je my 1 za bieg 1 raz w mie sią cu
przez 2-3 mie sią cy.

Fa za 3 – pod trzy ma nie efek tów ku ra cji
Wy ko nu je my 1 za bieg co 2-6 mie się cy.

Cykl te ra pii przed sta wio ny po wy żej jest
tyl ko ogól nym sche ma tem przed sta wia ją -
cym ideę za bie gu. Przed przy stą pie niem do
wy ko na nia za bie gu cykl te ra pii usta la ny jest
in dy wi du al nie w kon tek ście kon kret ne go pa -
cjen ta i w od nie sie niu do stwier dza nych
u nie go de fek tów este tycz nych oraz za sto -
so wa ne go pre pa ra tu.

Do me zo te ra pii naj czę ściej wy bie ra się
go to we kok taj le za wie ra ją ce w swo im skła -
dzie od po wie dnie stę że nia sub stan cji ak tyw -
nych. Na szcze gól ną uwa gę w tym za kre sie
za słu gu ją pro duk ty fran cu skie go  la bo ra to -
rium  Re vi ta Ca r e.

Mezoterapia to wykorzystywana od lat w medycynie metoda leczenia
stosowana w przypadku różnych schorzeń skóry. Polega ona na
bezpośrednim wstrzyknięciu w miejsce zmienione chorobowo
odpowiednich substancji leczniczych.

medycyna estetyczna

Lek. med. Andrzej Kępa
Medbeauty – Aesthetic Clinic Kepa

Kwas hialuronowy 
w preparatach 
do mezoterapii
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Wszy st kie pre pa ra ty la bo ra to rium  Re vi -
ta Ca re za wie ra ją w swo im skła dzie kwas hia -
lu ro no wy, czy li sub stan cję, która jest na tu ral -
nym skła dni kiem skóry czło wie ka. Od powia -
da ona za wią za nie czą ste czek wo dy i po -
pra wia na wil że nie skóry. Jak do no szą da ne
li te ra tu ro we, lep sze na wil że nie skóry
w zna czą cy spo sób przy czy nia się do po -
wstrzy ma nia i za po bie ga nia pro ce som sta -
rze nia, sty mu lu je też w pew nym stop niu
pra cę fi bro bla stów, tj. ko mórek pro du ku ją -
cych ko la gen i ela sty nę.

Re vi ta ca re Bio-Re vi ta li sa tion to pro -
dukt w po sta ci dwóch am pu łek, które
mie sza my bez po śre dnio przed po da niem.
Jed na am puł ka za wie ra 1-pro cen to wy
kwas hia lu ro no wy, dru ga to ze staw wi ta -
min. W za leż no ści od stwier dzo ne go pro -
ble mu este tycz ne go tuż przed za bie giem
mo że my in dy wi du al nie do brać pro por cje
pre pa ra tu. Za war ty w pre pa ra cie kwas
hia lu ro no wy na wil ża skórę, do da jąc jej
sprę ży sto ści i wi tal no ści, na to miast kom -
pleks wi ta mi no wy po zwa la przy wrócić na -
tu ral ną rów no wa gę skóry.

Na to miast Cy to Ca re to li nia pro duk tów
prze zna czo nych do in ten syw ne go na wil że -
nia, re wi ta li za cji i od no wy skóry. W jej skład
wcho dzą trzy pro duk ty: Cy to Ca re 532,
Cy to Ca re 516 i Cy to Ca re 502. Róż nią się
one stę że niem za war te go w nich kwa su
hia lu ro no we go, po zo sta łe skła dni ki (wi ta -
mi ny, so le mi ne ral ne, ami no kwa sy itd.) są
w ta kich sa mych stę że niach. Tak skom po -
no wa ne pre pa ra ty są lo gicz ną kon se kwen -
cją ana li zy po trzeb skóry pa cjen tów z róż -
nych grup wie ko wych oraz z róż ny mi de -
fek ta mi este tycz ny mi.

Cy to Ca re 532 to pre pa rat za wie ra ją cy
naj wyż sze stę że nie kwa su hia lu ro no we go
(aż 32 mg). Jest prze zna czo ny do sto so wa -

nia u pa cjen tów po 45 r.ż. lub u osób z na -
si lo nym pro ce sem fo to sta rze nia, których
skóra jest po zba wio na bla sku, prze su szo na,
z wi docz ny mi drob ny mi zmar szcz ka mi. Wy -
so kie stę że nie kwa su hia lu ro no we go za -
pew nia ma ksy mal ne na wil że nie skóry i przy -
wróce nie jej od po wie dniej struk tu ry i gę sto -
ści. Re gu lar ne sto so wa nie za pew nia też po -
wstrzy ma nie pro ce su sta rze nia i re duk cję
drob nych zmar szczek.

Cy to Ca re 516 z 16 mg kwa su hia lu ro no -
we go to pre pa rat od po wie dni dla pa cjen tów
po 30 r.ż., którzy chcie li by po wstrzy mać
pro ces sta rze nia skóry i za pew nić jej od po -
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wie dnią pie lę gna cję. Sub stan cje odżyw cze
za war te w pre pa ra cie za pew nia ją daw kę od -
po wie dnich skła dni ków po trzeb nych do pra -
wi dło wych pro ce sów me ta bo licz nych za -
cho dzą cych w skórze.

Cy to Ca re 502 to pre pa rat prze zna czo ny
dla naj młod szej gru py pa cjen tów. Za wie ra
je dy nie 2 mg kwa su hia lu ro no we go, dzię ki
cze mu ide al nie nada je się do utrzy ma nia
skóry w od po wie dniej kon dy cji.

Ko lej nym in te re su ją cym pre pa ra tem
z li nii Re vi ta Ca re jest Stretch Ca re. Jest to
kok tajl prze zna czo ny do li kwi do wa nia pro -
ble mu nadmier nie wiot kiej skóry. Dzię ki
efek to wi wzmoc nie nia i to ni za cji Stretch -
Ca re po pra wia na pię cie po wierzch nio we
skóry, szcze gól nie po za bie gu mo de lu ją -
cym oraz przy opa da niu skóry w wy ni ku
sta rze nia. Znaj du je rów nież za sto so wa nie
w przy pad ku re duk cji za si nień pod ocza mi
i po pra wie gę sto ści skóry oko li cy oka. Sub -
stan cje za war te w pre pa ra cie to, oprócz
kwa su hia lu ro no we go, pier wia st ki śla do we
– miedź i cynk, a tak że wi ta mi na B5

i DMAE. Tak skom po no wa ny kok tajl po -
wo du je neu tra li za cję wol nych ro dni ków
oraz uspraw nie nie pra cy fi bro bla stów i bar -
dziej efek tyw ną pro duk cję ko la ge nu. Kwas

hia lu ro no wy za pew nia od po wie dnie na wil -
że nie skóry i re du ku je drob ne po wierz -
chow ne zmar szcz ki.

La bo ra to rium Re vi ta Ca re ma w swo jej
ofer cie rów nież pre pa rat prze zna czo ny do
re duk cji cel lu li tu. Cel lu Ca re za wie ra kwas hia -
lu ro no wy, ko fe i nę oraz pier wia st ki śla do we –
man gan, cynk i ko balt. Re gu lar ne in iek cje pre -
pa ra tu po wo du ją po pra wę mi kro cyr ku la cji,
przy spie sza ją roz bi cie cel lu li tu, ak ty wu ją en -
do gen ny pro ces li po li zy. W kon se kwen cji
pro wa dzą do po pra wy wy glą du skóry
i zmniej sze nia zmian w tkan ce pod skór nej.

Uni ka to wym pre pa ra tem za wie ra ją cym
w swo im skła dzie kwas hia lu ro no wy jest
Hair   Ca re, prze zna czo ny do re ge ne ra cji i sty -
mu la cji wzro stu wło sów. For mu ła pre pa ra tu
opie ra się o ze staw wi ta min i mi kro e le men -
tów ma ją cych ko lo sal ne zna cze nie w za kre -
sie po bu dze nia pro ce sów me ta bo licz nych
za cho dzą cych w mie szkach wło so wych. Wi -
ta mi ny z gru py B po wo du ją od no wę to reb ki
wło so wej. Cy ste i na i cynk to dwa głów ne
skła dni ki ke ra ty ny, spra wia ją, że odra sta ją ce
wło sy są zdrow sze, sil niej sze i bar dziej sprę -
ży ste. Ar gi ni na, gli cy na, orni ty na i glu ta mi na
od po wia da ją za sty mu la cję mie szków wło so -
wych i wzmoc nie nie ko rze nia wło sa.

Me zo te ra pia zaj mu je ugrun to wa ną po -
zy cję w za kre sie współ cze snych za bie gów
este tycz nych. Trwa ją ce wciąż ba da nia nad
no wy mi sub stan cja mi, wy ka zu ją cy mi swo i ste
dzia ła nie in vi vo, po sze rza ją ga mę do stęp -
nych pro duk tów. Ce chą naj waż niej szą, którą
kie ru ję się za wsze przy wy bo rze pre pa ra tu
dla mo ich pa cjen tów, jest ich bez pie czeń -
stwo, ja kość oraz spraw dzo ny i po par ty ba -
da nia mi na u ko wy mi skład. Tyl ko wte dy
mam pew ność, że ocze ki wa ne efek ty te ra pii
są moż li we do uzy ska nia.





54

Lek. med. Wioletta Woźniak
Centrum Medyczne SUPERIOR w Krakowie

Prze pro wa dza jąc ba da nie der mo sko po -
we me to dą kla sycz ną, po wierzch nię ba da nej
zmia ny po kry wa się pły nem im mer syj nym
(naj czę ściej olej kiem mi ne ral nym, od po wie -
dnim że lem czy al ko ho lem), który eli mi nu je
odbi cie i roz pra sza nie świa tła i spra wia, że
war stwa ro go wa na skór ka sta je się prze źro -
czy sta. Umoż li wia to uwi docz nie nie ko lo rów
i struk tur znaj du ją cych się pod po wierzch nią
na skór ka. Za po mo cą ręcz nych der mo sko -
pów, w których wy ko rzy stu je się świa tło spo -
la ry zo wa ne (der mo sko pia po la ry za cyj na),
moż na uwi docz nić głę bo kie war stwy skóry
bez ko niecz no ści zwil ża nia jej po wierzch ni

lub za po mo cą bez po śre dnie go kon tak tu
urzą dze nia z po wierzch nią zmia ny[2].

W der mo sko pii wy ko rzy stu je się der ma -
to sko py kla sycz ne, ste re o mi kro sko py, der -
ma to sko py po łą czo ne z apa ra tem cy fro wym
oraz wi de o der ma to sko py[2]. Szcze gól nie 
ce nio ne są der ma to sko py, które po zwa la ją
na ar chi wi za cję obra zów skóry. Umoż li wia
to na później szą ana li zę po rów naw czą, rów -
nież z wy ko rzy sta niem me tod ana li zy i prze -
twa rza nia obra zów oraz prze sy ła nia obra -
zów dro gą in ter ne to wą w ce lu np. te le kon -
sul ta cji[2]. Pew ną wa dą der ma to sko pów 

dermatologia

Der ma to sko pia (der mo sko pia, mi kro sko pia po wierzch nio wa skóry,
mi kro sko pia eplu mi ne scen cyj na) to me to da in vi vo nie in wa zyj ne go ba -
da nia dia gno stycz ne go oce nia ją ca struk tu ry skóry nie do strze gal ne go -
łym okiem. Der ma to skop jest urzą dze niem wy po sa żo nym 
w we wnę trz ne źródło świa tła, obe cnie naj czę ściej ja ko oświe tle nie
wy ko rzy stu je się dio dy LED[1]. Der ma to sko pia po zwa la na od 10- do
20-krot ne po więk sze nie obra zu skóry w kla sycz nych der ma to sko pach
lub do 100 ra zy przy za sto so wa niu wi de o der ma to sko pów/der ma to -
sko pów cy fro wych[2]. 

Przegląd wybranych
wideodermatoskopów
dostępnych 
na polskim rynku
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wy po sa żo nych w moż li wość akwi zy cji obra -
zów jest ry zy ko znie kształ ce nia obra zu (brak
ide al ne go odwzo ro wa nia) pod czas ar chi wi -
za cji lub wy świe tla nia obra zu na mo ni to rze
kom pu te ra. 

Za sa dni czym ce lem der mo sko pii jest
dia gno sty ka róż ni co wa zmian barw ni ko -
wych, wy ma ga ją cych wy cię cia chi rur gicz ne -
go (ta kich jak: czer niak, rak pod staw no ko -
mór ko wy, nie które zna mio na aty po we) od
zmian ła god nych wy ma ga ją cych tyl ko okre -
so wej kon tro li. 

Oce na zmian opie ra się na ana li zie pa ra -
me trów nie wi docz nych go łym okiem, ta kich
jak: róż no rod ność barw, od gra ni cze nie, asy -
me tria, a tak że oce na struk tur (krop ki, glo bu -
le, sia tecz ka, ob sza ry o za tar tej struk tu rze,
una czy nie nie)[3]. 

Der mo sko pia na le ży do me tod dia gno -
stycz nych umoż li wia ją cych wstęp ną kwa li fi -
ka cję nie tyl ko zmian me la no cy to wych
i odróż nie nia ich od po zo sta łych, ale rów -
nież uła twia przedza bie go wą kwa li fi ka cję wy -
bra nych zmian skór nych przed za sto so wa -
nym le cze niem m.in. wy kwi tów w prze bie -
gu wi ru so wych za ka żeń skóry, jak np. mię -
cza ka za ka źne go lub bro da wek wi ru so -
wych[4]. Po nad to der mo sko pia mo że być
sto so wa na do ana li zy wszy st kich in nych
zmian, które mo gą być ob ser wo wa ne na
skórze. Współ cze sna dia gno sty ka naj gro -
źniej sze go no wo two ru skóry, czer nia ka, nie
mo że się odbyć bez ba da nia der mo sko po -
we go, które go czu łość wy no si 83-89%,
a swo i stość 68-83%[5].

Za sto so wa nie der mo sko pii zwięk sza traf -
ność roz po zna wa nia o 5-30% w sto sun ku do
ba da nia kli nicz ne go okiem nie u zbro jo nym, co
za le ży od fo to ty pu skóry i do świad cze nia le ka -
rza. Po nad to mo że po zwo lić na dia gno sty kę
zna mion dys pla stycz nych w fa zie ak tyw nej,
mo gą cej pro wa dzić do trans for ma cji no wo -
two ro wej oraz kwa li fi ka cję ta kich zmian do
wcze sne go usu nię cia chi rur gicz ne go[2]. 

Wy bór apa ra tu ry jest trud ny, a moż li wo -
ści wie le. Przy wy bo rze der ma to sko pu/wi -
de o der ma to sko pu na le ży zwrócić uwa gę na
na stę pu ją ce pa ra me try:
• ja kość opty ki,
• roz dziel czość obra zo wa nia/odwzo ro wa -

nia,
• moc i jed no rod ność oświe tle nia,
• in tu i cyj ność opro gra mo wa nia po zwa la ją -

ce go na ar chi wi za cję i prze twa rza nie
obra zów,

• kom pa ty bil ność z in ny mi już po sia da ny mi
na rzę dzia mi, włącz nie z kom pu te rem,

• spo sób wy ko rzy sta nia.

Ja kość ele men tów optycz nych od po wie -
dzial na jest za wier ne odwzo ro wa nie obra zu
– za rów no je go kształ tu, jak i ko lo rów. Im
lep sza ja kość ele men tów optycz nych, tym
wy ższe uzy ski wa ne po więk sze nie bez znie -
kształ ceń obra zu. 

Na le ży w tym miej scu zwrócić uwa gę na
dwa po ję cia: po więk sze nie optycz ne i po -
więk sze nie cy fro we (zo om optycz ny i zo om
cy fro wy). To dru gie, czy li po więk sze nie cy -
fro we, jest ni czym wię cej jak pro stą ope ra cją
cy fro wą, która mo że być prze pro wa dzo na
na każ dym kom pu te rze wy po sa żo nym
w naj pry mi tyw niej szy pro gram do wy świe tla -
nia obra zów. Cy fro we po więk sza nie obra zu
za wsze pro wa dzi do spad ku ja ko ści obra zu.

Dru gim waż nym pa ra me trem jest roz -
dziel czość obra zo wa nia. W du żym upro -
szcze niu moż na stwier dzić, że im jest ona
wy ższa, tym le piej. Obe cnie więk szość cy -
fro wych der ma to sko pów po zwa la oglą dać
zmia ny w roz dziel czo ści Full HD (1080 na
1920 pi kse li). Im wy ższa roz dziel czość, tym
wię cej punk tów bu du ją cych obraz, a tym sa -
mym je go wy ższa ja kość. 

Na le ży rów nież zwrócić uwa gę na spo -
sób oświe tla nia skóry. Z re gu ły wy ko rzy stu -
je się świa tło LED. Waż na jest nie tyl ko moc
ele men tów oświe tla ją cych, ale rów nież
rów no mier ność oświe tle nia, a tak że je go



tem pe ra tu ra bar wo wa, która od po wia da
m.in. za wier ność odwzo ro wa nia ko lo rów
obra zo wa ne go obiek tu. Więk szość der ma -
to sko pów po zwa la obe cnie na akwi zy cję i ar -
chi wi zo wa nie obra zów skóry. Dzię ki te mu
moż li we jest ich po rów ny wa nie ze wzor cem
lub, je śli to ko niecz ne, skon sul to wa nie te le -
me dycz ne z in nym spe cja li stą. Sy stem do ar -
chi wi za cji, ana li zy, prze twa rza nia i wy sy ła nia
obra zów po wi nien być ma ksy mal nie upro -
szczo ny, aby po zwa lał na spraw ną ob słu gę
w ra mach pro wa dzo ne go ba da nia przedmio -
to we go. Po nad to der ma to sko py czę sto po -
zwa la ją na roz sze rze nie ana li zy, dzię ki do dat -
ko wym pro gra mom, np. o ba da nie tri cho -
sko po we. War to rów nież zwrócić uwa gę na
kom pa ty bil ność urzą dze nia z in ny mi na rzę -
dzia mi, który mi się po słu gu je my w swo jej
prak ty ce le kar skiej. Do ty czy to rów nież kom -
pu te ra. Nie wszy st kie sy ste my bę dą pra co -

wa ły jed no cze śnie w sy ste mie Win dows
i iOS (Ap ple).

Wy bie ra jąc na rzę dzie do obra zo wa nia
zmian, na le ży uwzglę dnić rów nież in ten syw -
ność i spo sób je go wy ko rzy sta nia. Na ryn ku,
oprócz urzą dzeń ma łych i mo bil nych, są
rów nież go to we sy ste my, które po zwa la ją
na odwzo ro wa nie ca łej po wierzch ni cia ła pa -
cjen ta, a na stęp nie au to ma tycz ne po rów na -
nie wszy st kich zmian po upły wie okre ślo ne -
go cza su. Po zwa la to ob ser wo wać dy na mi kę
zmian barw ni ko wych i uła twia ich kwa li fi ka -
cję do ewen tu al ne go usu nię cia. 

Wśród do stęp nych na pol skim ryn ku
urzą dzeń moż na wy brać sy ste my mo bil ne
z moż li wo ścią podłą cza nia do lap to pa, ta ble -
tu czy smart fo na, jak rów nież urzą dze nia sta -
cjo nar ne z sy ste ma mi jed no-, dwu- i trój ka -
me ro wy mi.

2
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Po ni żej przed sta wio no prze gląd czte -
rech po pu lar nych mo de li róż nią cych się mię -
dzy so bą waż ny mi pa ra me tra mi. 

Di no-Li te Der ma Sco pe (MEDL4DW)
jest naj lżej szym i naj mniej szym prze no śnym
urzą dze niem cy fro wym, przy po mo cy
które go moż na uzy skać od 10- do 50-krot -
nie po więk szo ny obraz zmia ny skór nej
w roz dziel czo ści 1280 x 1024 pi kse li,
a wbu do wa ny filtr po la ry zu ją cy mi ni ma li zu je
efekt odbi ja nia świa tła od skóry. 

Obraz zo sta je za pi sa ny w pa mię ci kom -
pu te ra podłą czo ne go przy po mo cy ka bla
USB, dzię ki opro gra mo wa niu Win dows: Di -
no Cap tu re oraz Mac: Di no Xco pe. Ist nie je
rów nież moż li wość do ku pie nia opro gra mo -
wa nia Der ma Vu po zwa la ją ce go ma po wać
i ka ta lo go wać ba zę pa cjen tów. Każ de zdję cie
lub film moż na pod dać spe cja li stycz nej
obrób ce i po mia rom (dłu gość, ob wód oraz
po le zmia ny).

Pro du cent w swo jej ofer cie po sia da
rów nież mo del MEDL7W z ka me rą 5 Mpix
o roz dziel czo ści 2592 x 1944 pi kse li, ofe ru -
jąc po więk sze nie 20-200 ra zy (usta wie nia
ma nu al ne przy po mo cy po krę tła). Mo del ten
za o pa trzo ny jest w opro gra mo wa nie Der -
ma Vu (z funk cją tri cho sko pii) do ma po wa nia
ob ser wo wa nych zmian na cie le oraz do ła -

twe go i szyb kie go ze sta wia nia zdjęć z hi sto rii
wi zy ty pa cjen ta w ga bi ne cie le ka rza.
http://www.in fi ni ta.co

Nie miec ki Vi sio med AG pro po nu je 
Mi cro DERM D120 oraz Mi cro DERM F80

Mi cro DERM D120 to wi de o der ma to -
skop z ka me rą HD i opty ką Pen tax oraz po -
więk sze niem optycz nym: 15, 30, 50, 80
i 120 ra zy. Po zwa la au to ma tycz nie przy wo -
ły wać pa ra me try ka me ry (ogni sko wa nia,
po więk sze nia, bar wy, oświe tle nia i ba lan su
bie li) dla zdjęć wy ko ny wa nych w tej sa mej
lo ka li za cji w róż nym cza sie, a zin te gro wa ny
sy stem „mo le ma na ge ment” uła twia po -
rów ny wa nie obra zów z ko lej nych ba dań
kon trol nych.

Mi cro DERM F80 to pro sty i in tu i cyj ny
wi de o der ma to skop z po więk sze niem: 20,
40, 60 i 80 ra zy (bez funk cji ka me ry HD).
Au to ma tycz nie przy wo łu je pa ra me try ka me -
ry dla zdjęć wy ko ny wa nych w tej sa mej lo ka -
li za cji w róż nym cza sie (ogni sko wa nie, po -
więk sze nie, bar wa, oświe tle nie i ba lans bie -
li). Oby dwa sy ste my pra cu ją na tym sa mym
opro gra mo wa niu. Pro du cent ofe ru je dla
każ de go z nich do wol ność wy bo ru kon fi gu -
ra cji: z kom pu te rem sta cjo nar nym lub lap to -
pem, pra cu ją cym w sy ste mie Win dows lub
Ios (Ap ple). Wy po sa żo ne są w au to ma tycz -

Ryc. 1. Dino-Lite DermaScope (MEDL7W).



ną ana li zę kom pu te ro wą zna mion da ją cą
użyt kow ni ko wi wspar cie dia gno stycz ne.
Ofer ta fir my obej mu je rów nież opro gra mo -
wa nie do tri cho sko pii, wi zu a li za cji uszko dzeń
po sło necz nych (w świe tle UV) oraz dia gno -
sty ki fo to dy na micz nej.

Ja ko opcja do dat ko wa lub sa mo dziel ne
urzą dze nie wy stę pu je Mi cro DERM Skin map
PLUS. Po zwa la na ma po wa nie zna mion na
ca łym cie le, au to ma tycz nie wy ko nu jąc zdję -
cia od gło wy do stóp w szyb kim tem pie
i z wy so ką do kład no ścią, po rów ny wać obra -
zy wy ko ny wa ne w cza sie ko lej nych wi zyt.
http://www.bech told.pl

Nie miec ki pro du cent ofe ru je Der mo -
sco pe Po rta ble Gold czy li mo bil ną we rsję
skon fi gu ro wa ną z no te bo o kiem, we rsję sta -
cjo nar ną Fo to-Fin der Ve xia 800 HD, jak
rów nież roz sze rzo ną we rsję Fo to-Fin der
Bo dy Stu dio oraz Bo dy Stu dio ATBM umoż li -
wia ją cą wy ko na nie peł nej ma py cia ła w spo -
sób au to ma tycz ny. Sy ste my za o pa trzo ne są
w ka me ry Me di cam 800 w roz dziel czo ści
Full HD, które uży wa ją tyl ko zo o mu optycz -
ne go, dzię ki cze mu nie ob ser wu je my utra ty
ja ko ści w za leż no ści od po więk sze nia. 

Fo to Fin der Bo dy stu dio Com ple te słu ży
do ma po wa nia zna mion na ca łym cie le

w 17-20 stan dar do wych po zy cjach pa cjen ta,
na stęp nie po rów na nia zdjęć wyj ścio wych ze
zdję cia mi uzy ska ny mi w ko lej nych od stę pach
cza su. Wła ści wo ści opro gra mo wa nia i sprzę -
tu, jak np. spe cjal ne sta ty wy i wska źni ki la se -
ro we do po zy cjo no wa nia pa cjen ta, umoż li -
wia ją do ku men to wa nie po wierzch ni skóry
w jed no li ty spo sób, a sy ste my eks perc kie
Bo dy scan Pro wy szu ku ją au to ma tycz nie
podej rza ne zna mio na i ozna cza ją je na obra -
zie kli nicz nym.

Wszy st kie sy ste my za o pa trzo ne są
w Mo le a na ly zer, który po zwa la na ob ser wa -
cję zmian me la no cy to wych po przez ze sta -
wie nie zdjęć w da nym przedzia le cza su. Pro -
gram ten umoż li wia rów nież ana li zę dwóch
zmian rów no cze śnie, po rów na nie pa ra me -
trów oraz kla sy fi ka cję zmian na: ła god ne
i zło śli we za po mo cą al ge bra icz nych al go ryt -
mów ana li zu ją cych pa ra me try ge o me trycz -
ne, na sy ce nie ko lo rem oraz struk tu rę zmia -
ny. Osta tecz ną dia gno zę podej mu je jed nak
le karz po we ry fi ka cji oce ny kom pu te ro wej
ba da ne go zna mie nia z wła sny mi ob ser wa -
cja mi i wie dzą a prio ri.

W ofer cie fir my znaj du je się rów nież
opro gra mo wa nie do ba da nia skóry gło wy
owło sio nej oraz cy fro wej oce ny struk tu ry
wło sa Tri cho sca le. Moż li we jest bez bo le sne
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MicroDERM D120 
w wersji z iMac

MicroDERM D120Ryc. 2. MicroDERM F80



ATBM

Zautomatyzowane
mapowanie ciała

Nowy, holistyczny system w leczeniu prewencyjnym raka skóry
Standaryzowana fotografia, umożliwiająca wykonanie mapy całego ciała, w połączeniu 
z najwyższej klasy dermoskopią, jest najlepszą metodą kontrolowania pacjentów, 
narażonych na raka skóry. FotoFinder bodystudio ATBM ustala zupełnie nowe standardy, 
ponieważ oferuje pierwsze, w pełni zautomatyzowane wykonanie mapy ciała. Szybki 
i niezwykle dokładny system pozwala na dostosowanie się do potrzeb pacjentów.

Maksymalne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojego pacjenta
FotoFinder bodystudio ATBM cyfrowo monitoruje każdą zmianę na całej powierzchni 
skóry. Czas przeprowadzenia badania, dzięki modułowi automatycznemu został skrócony 
do minimum, przy jednoczesnym podniesieniu jakości fotografii. System jest prosty 
w obsłudze, dzięki czemu może być obsługiwany przez cały personel kliniki. 

Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Racławicka 58  |  30-017 Kraków  |  tel. 122902222  |  www.consultronix.pl
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ba da nie ilo ścio we wło sów w fa zie ana ge nu,
te lo ge nu oraz w sta dium ter mi nal nym. 
http://www.con sul tro nix.pl

Wi de o der ma to sko py au striac kiej fir my
Der ma Me di cal Sy stems do stęp ne są w we -
rsjach prze no śnych w se rii Derm DOC oraz
sta cjo nar nych w se rii Mo le Max. Wszy st kie
we rsje po sia da ją au to ma tycz nie roz po zna -
wal ny tryb zdjęć ma kro i mi kro w po więk -
sze niu do 100 ra zy. Dzię ki uży ciu świa tła
spo la ry zo wa ne go nie ma ko niecz no ści uży -
wa nia olej ku im mer syj ne go czy in ne go pły -
nu łącz ni ko we go.

Derm DOC to prze no śna we rsja sy ste -
mu Mo le Max I do cy fro wej mi kro sko pii fo -
to lu mi ne scen cyj nej (DELM) i der ma to lo -
gicz nych zdjęć ma kro o roz dziel czo ści
obra zu 1280 x 1024. Ta tań sza we rsja po -
sia da funk cję prze źro czy ste go na kła da nia
obra zu w try bie „na ży wo”, uła twia ją ce go
po wtór ne ba da nie pa cjen ta. Naj now szy
mo del Derm DOC HR po sia da ka me rę Full
HD o roz dziel czo ści 1920 x 1080. Prze no -
śne we rsje są ła twe do sa mo dziel nej in sta -
la cji, mo gą być podłą czo ne z do wol nym
kom pu te rem wy po sa żo nym w po rt USB.
Naj wyż szej kla sy mo del Mo le Max HD wy -
po sa żo ny jest w cy fro wą ka me rę Full HD
o roz dziel czo ści 1920 x 1080 i dwa mo ni -

to ry po zwa la ją ce le piej wi zu a li zo wać po bie -
ra ne obra zy pa cjen ta, a do dat ko wy mo ni tor
LCD w kor pu sie ka me ry uła twia wy ko ny -
wa nie zdjęć mi kro sko po wych.

Sy ste my te go pro du cen ta po sia da ją
wbu do wa ny mo duł dia gno stycz ny – Mo le -
Max Exper ti zer Plus opie ra ją cy się na ba zie
zdjęć hi sto pa to lo gicz nych, wspo ma ga ją cy
oce nę za po mo cą re gu ły ABCD oraz sied -
mio punk to wej ska li oce ny zna mion. Po sia -
da ją rów nież opcję au to ma tycz nej oce ny
zna mion (Mi cro E xpert). Moż na rów nież
wpro wa dzić pro gram Tri cho Scan do oce ny
tri cho sko po wej. Funk cja bo dy map ping
umoż li wia wy ko na nie do ku men ta cji fo to -
gra ficz nej ca łe go cia ła z opcjo nal nym au to -
ma tycz nym po rów ny wa niem zdjęć w cza -
sie (Ma cro E xpert). Ist nie je rów nież moż li -
wość im por to wa nia obra zów po zy ska nych
z cy fro we go apa ra tu fo to gra ficz ne go do ba -
zy Mo le Maxa.
http://www.plu sul tra.pl 

Do ko nu jąc wy bo ru der ma to sko pu, sto i -
my przed nie la da wy zwa niem. Po mi ja jąc
aspek ty fi nan so we, po zo sta je nam rów nież
zde cy do wać się, czy chce my sy stem prze no -
śny, czy sta cjo nar ny, czy de cy du je my się na
do dat ko we opro gra mo wa nia, w ja kiej roz -
dziel czo ści bę dą wy ko ny wa ne zdję cia, wre -

Ryc. 3. Bodystudio ATBM           Dermoscope PORTABLE Gold                  Vexia 800 HD.
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szcie – czy sy stem dzia ła in tu i cyj nie i wy ka zu -
je się du żą ła two ścią wy ko ny wa nia zdjęć,
a po tem od na le zie nia go i ewen tu al ne go 
po rów na nia z po prze dnim (tab. 1).

Waż ne jest rów nież, czy po sia da my na
ty le miej sca w ga bi ne cie, by zmie ścić nie -
ma łe urzą dze nia (kom pu ter, mo ni tor, kla -
wia tu ra, dru kar ka) oraz wa ga sa mej ka me -
ry, którą bę dzie my pra co wać, wy ko nu jąc
pra cę kil ka go dzin dzien nie. Nie za leż nie, ja -
kie go wy bo ru do ko na my, wciąż nie za stą -
pio nym i nie odłącz nym na rzę dziem pra cy
każ de go der ma to lo ga, po zo sta je der ma to -
skop ręcz ny do szyb kiej we ry fi ka cji zmian
skór nych, bez które go więk szość prak ty ku -
ją cych der ma to lo gów nie wy o bra ża so bie
wy ko ny wa nia te go za wo du. 

Pi śmien nic two:
1. Soyer P.H. Dermoskopia 2012; 1, 1-32.
2. Kamińska-Winciorek G.: Dermatologia

cyfrowa, Cornelis, Wrocław 2008.
3. Hirokawa D., Lee J.B.: Dermatoscopy: an

overview of subsurface morphology. Clin
Dermatol 2011, 29, 557-565.

4. Kamińska-Winciorek G.: Dermoskopia w
schorzeniach wirusowych CX News 2014
2/48.

5. Kittler H., Pehamberger H., Wolff K., Binder
M.: Diagnostic accuracy of dermoscopy.
Lancet Oncol 2002, 3, 159-165.

6. Zalaudek I., Docimo G., Argenziano G.:
Using dermoscopic criteria and patient-related
factors for the management of pigmented
melanocytic nevi. Arch Dermatol 2009, 145,
816-826.

Ryc. 4.  MoleMax II                  Mole Max HD                            DermDOC      

MoleMax

TAK

2 Mpix

100 razy

TAK

TAK

TAK

FotoFinder

TAK

2 Mpix

70 razy

NIE

NIE

TAK

MicroDERM D120

TAK

2 Mpix

120 razy

TAK

TAK

TAK

Dino-Lite
DermaScope

TAK

5 Mpix

200 razy (man.)

TAK

NIE

TAK

Oœwietlenie LED

Kamera 

Powiêkszenie max.

Obraz dermoskopowy i overviev bez
wymiany cz. mechanicznych

Sterowanie oprogramowaniem 
z kamery

Trichoskopia

Ta be la 1. Porównanie parametrów wybranych dermatoskopów.



62

medycyna estetyczna

Sprzęt

Po sia da my w swo jej ofer cie sze ro ką ga mę
pro fe sjo nal nych i bar dzo sku tecz nych urzą dzeń
ko sme tycz nych i me dycz nych do fa cho we go
sto so wa nia w ga bi ne tach i kli ni kach. Wy bra ne
po zy cje to:

LA SER DIO DO WY SPI DER – naj lep szy
i naj tań szy na ryn ku sprzęt do wie lu za sto so wań
der ma to lo gicz nych, chi rur gicz nych i gi ne ko lo -
gicz nych. Szcze gól nie po le ca ny do wal ki z na -
czyn ka mi (cien ki mi, gru by mi, czer wo ny mi, fio -
le to wy mi) na twa rzy i koń czy nach dol nych.
Do stęp ne tak że gło wi ce do wy bie la nia zę bów.

LA SER DIO DO WY PLA TI NUM DIO DE –
nie zwy kle sku tecz na i eko no micz na jed no st ka
do usu wa nia owło sie nia, wy ko rzy stu ją ca fa lę
o dłu go ści 808 nm (naj sku tecz niej sza dłu gość
fa li do usu wa nia owło sie nia). Ży wot ność gło wi -
cy to aż 10 tys. go dzin pra cy (ok. 4-5 lat użyt -
ko wa nia), moc wyj ścio wa to 600 W, pręd kość
– 10 strza łów/sek.

LA SER KO SME TYCZ NY E-LI GHT +SHR
– SHR w po łą cze niu z sy ste mem In Mo tion sta -
no wi prze łom w trwa łej de pi la cji. Le cze nie jest
przy je mniej sze niż w przy pad ku kon wen cjo nal -
nych sy ste mów, a skóra  jest le piej  chro nio na.
Tech no lo gia ta tyl ko czę ścio wo wy ko rzy stu je
ścież kę me la ni ny (40-50%), a po łą cze nie tech -
no lo gii In Mo tion de li kat nie roz grze wa skórę,
po ma ga jąc wnik nąć ener gii do mie szków wło -
so wych. Ofe ru je my ta ni le a sing, ra ta od 250
zł/mc. Ce na urzą dze nia – 17999 zł brut to.

Me dy cy na este tycz na

Na sza fir ma jest dys try bu to rem wło skich
pre pa ra tów do me dy cy ny este tycz nej BIO -
FOR MU LA. Ofe ru je my trzy stę że nia kwa sów
hia lu ro no wych usie cio wa nych (AU RA LYA)
i trzy stę że nia kwa sów nie u sie cio wa nych 
(JA LU COM PLEX). Są to pro duk ty naj wyż szej
czy sto ści i ja ko ści. Po sia da my tak że sze reg bar -
dzo sku tecz nych kok taj li to me dy cy ny este tycz -
nej: AMI NO-JAL STRONG, ME SO LI FT, 
AMI NO TO NIC, ME SO HA IR, BIO TIN HA IR,
LI PO LI SE, LI PO TE NE i wie le in nych. Ofe ru je -
my tak że pro fe sjo nal ne szko le nia z za kre su me -
zo te ra pii igło wej i wy peł nia czy.

Ni ci li ftin gu ją ce PDO – BIO-Me y i sun to
naj wyż szej ja ko ści ni ci li ftin gu ją ce wy pro du ko -
wa ne w Ko rei. Ni ci BIO-Me y i sun skła da ją się
z nie zwy kle sil ne go włók na syn te tycz ne go
PDO (po li dio ksa non), które po pew nym cza sie
ule ga ją cał ko wi te mu roz pu szcze niu. Na sze ni ci
są ste ryl ne, nie to ksycz ne, api ro gen ne, po sia da -
ją znak ja ko ści: KFDA, GMP, CE2179 (pro dukt
me dycz ny kla sy 3). Wszy st ko to skła da się na
cał ko wi cie bez piecz ne, ła twe i wol ne od po wi -
kłań za bie gi. Ofe ru je my pro fe sjo nal ne prze -
szko le nie i ni skie ce ny.

Efek ty za bie gu to przede wszy st kim:
• odmło dze nie skóry,
• roz ja śnie nie skóry,
• zwę że nie po rów,
• wy gła dze nie zmar szczek,
• po d nie sie nie po wiek i „cho mi ków”,
• li fting skóry.

Firma Cosmed24 z Wrocławia specjalizuje się w sprzedaży sprzętu
kosmetycznego, medycznego i preparatów do medycyny estetycznej.

Sprzęt i produkty stosowane
w medycynie estetycznej
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Oso cze przy spie sza go je nie, re ge ne ru je
i po bu dza me cha ni zmy po wsta wa nia ko la ge -
nu i ela sty ny. Mo że my po da wać je igłą do
me zo te ra pii, a tak że za po mo cą ka niul w po -
sta ci de po zy tów. Au to lo gicz ne oso cze bo ga -
to płyt ko we od kil ku na stu lat sto su ją z po wo -
dze niem chi rur dzy szczę ko wi i orto pe dzi,
a tak że oku li ści. 

W ostat nim cza sie po ja wi ły się na ryn ku
no we wi rów ki i pro bów ki, które ob ni żą
koszt i zwięk szą do stęp ność tych za bie gów.
Za bie gi wy ko nu je się w se riach co 2-4 ty go -
dnie. Wska za nia są bar dzo sze ro kie i obej -
mu ją m.in.: re wi ta li za cję skóry twa rzy, szyi,
de kol tu, dło ni, przy spie sze nie re ge ne ra cji po
in nych za bie gach, le cze nie ły sie nia, opa rze ń
o raz owrzo dzeń Jest to me to da ide al na dla
aler gi kow. Au to lo gicz ny pre pa rat oso cza bo -

ga to płyt ko we go, otrzy my wa ny z wła snej
krwi pa cjen ta, jest pro duk tem w 100% bio -
kom pa ty bil nym, a re wi ta li za cja skóry za cho -
dzi dzię ki au to lo gicz nej od no wie ko mór ko -
wej, która po le ga na dzia ła niu wła snych
czyn ni ków wzro stu i me zen chy mal nych ko -
mórek ma cie rzy stych.

Co raz po pu lar niej sze sta ją się za bie gi kar -
bo ksy te ra pii, czy li po da wa nia CO2 pod skórę
przy uży ciu cien kiej igły. To me to da zna na już
od 1720 ro ku, kiedy sto so wa no ką pie le ga zo -
we w dy mach wul ka nicz nych. W 1818 ro ku
po ja wi ła się pierw sza pu bli ka cja pro fe so ra K.J.
He i dle ra, której te ma tem był po zy tyw ny
wpływ ką pie li na orga nizm czło wie ka. Od kil ku
lat wzra sta za in te re so wa nie kar bo ksy te ra pią.

Dwu tle nek wę gla jest w na szym orga ni -
zmie wraz z krwią trans por to wa ny do płuc,

Lek. Kinga Nicer
Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz Nicer w Częstochowie

Karboksyterapia  
w terapii łączonej 
z autologicznym osoczem
bogatopłytkowym

Oso cze bo ga to płyt ko we (au to lo gic the ra py) jest na tu ral nym ma te ria -
łem po cho dzą cym z odwi ro wa nej krwi pa cjen ta. Moż na je sto so wać
w sze ro kim za kre sie za bie gów an ti-aging, a tak że ko ja rzyć z in ny mi
me to da mi, np. z kar bo ksy te ra pią, la se rem CO2.
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gdzie w pro ce sie od dy cha nia wy mie nia ny
jest na tlen. Zwięk szo na ilość dwu tlen ku wę -
gla po wo du je roz sze rze nie na czyń krwio no -
śnych i po pra wę krą że nia krwi. W efek cie
do cho dzi do do tle nie nia tka nek w ob sza rze
pod da nym za bie go wi. Za bieg jest sku tecz ny,
ma ło in wa zyj ny, a czas re kon wa le scen cji sto -
sun ko wo krót ki. Ważne, aby gaz emitowany
przez urządzenie do karboksykoterapii był
gazem medycznym, oczyszconym i
ogrzanym, co za sa dni czo zwięk sza kom fort
za bie gu. Cykl za bie go wy obej mu je za zwy -
czaj 5-15 za bie gów. Prze ciw wska za nia to:
cięż ka nie wy dol ność płuc, ser ca, ne rek, cią -
ża, okres kar mie nia, ostre in fek cje, go rącz ka.
Na to miast wska za nia są bar dzo sze ro kie: le -
cze nie cel lu li tu, roz stę pów, podwój ne go
podbród ka, po pra wa ela stycz no ści skóry
twa rzy, szyi, de kol tu, ra mion, brzu cha, le -
cze nie oko li cy oka, le cze nie łu szczy cy,
owrzo dzeń, źle go ją cych się ran chi rur gicz -
nych, cho ro by Ra y nau da oraz ły sie nia, a tak -
że li kwi do wa nie cie ni pod ocza mi. 

Kar bo ksy te ra pia mo że być łą czo na z bar -
dzo wie lo ma in ny mi me to da mi (me zo te ra -
pia, oso cze bo ga to płyt ko we, mi kro der ma -
bra zja, pe e lin gi, fo to odm ła dza nie, en der mo -
lo gia li po shock, LED). Za rów no te ra pia tlen -
kiem wę gla, jak i oso czem bo ga to płyt ko wym
są od daw na zna ne i sto so wa ne w wie lu
dzie dzi nach me dy cy ny, po łą cze nie tych
dwóch za bie gów w cza sie tej sa mej se sji lecz -
ni czej da je wy jąt ko wo do bre i szyb kie re zul -
ta ty. Pierw sze pu bli ka cje po twier dza ją ce sku -
tecz ność sko ja rzo ne go za sto so wa nia kar bo -
ksy te ra pii i PRP do ty czą le cze nia cho rób
skóry gło wy oraz re duk cji wiot ko ści zlo ka li zo -
wa nej w de li kat nych oko li cach: oczu, twa rzy,
szyi i de kol tu. Obie tech no lo gie wza je mnie
na sie bie od dzia łu ją, in ten sy fi ku jąc sty mu la cję
i ak ty wa cję wie lu za cho dzą cych pro ce sów,
dzię ki cze mu otrzy mu je my du żo lep sze re -
zul ta ty. Bar dzo do bre re zul ta ty ob ser wu je się
w le cze niu wy pa da nia wło sów, ły sie nia, opa -
rzeń, owrzo dzeń, blizn po wy pad ko wych
oraz, oczy wi ście, w re wi ta li za cji skóry.

Lek. med. Kinga Nicer, specjalista dermatolog,
wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, dyrektor 
i współtwórca Międzynarodowego Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging

Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz Nicer, 
ul. Dekabrystów 33, pawilon 42, Częstochowa
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kosmetologia

Mgr Agata Lebiedowska
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny z OML 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska 

Pe e ling wy ko nu je się, aby po zbyć się
po wierz chow nych zmian cho ro bo wych
bądź de fek tów ko sme tycz nych. Do cho dzi
do czę ścio we go lub cał ko wi te go usu nię cia
war stwy ro go wej na skór ka. Po wy ko na niu
pe e lin gu skóra jest gład ka, mięk ka i wraż liw -
sza na od dzia ły wa nie ze wnę trz nych czyn ni -
ków me cha nicz nych, ter micz nych i che -
micz nych. Pe e lin gi zna ne by ły już w XIX
wie ku. Pierw szy za bieg złu szcza nia prze pro -
wa dził P.G. Unna, nie miec ki der ma to log,
uży wa jąc 50-proc. pa sty re zor cy no wej
i kwa su trój chlo ro oc to we go (TCA). Obe -
cnie spe cja li ści ma ją do dys po zy cji sze ro ki
asor ty ment pre pa ra tów prze zna czo nych do
złu szcza nia che micz ne go[1].

Podział pe e lin gów
Pe e lin gi mo że my kla sy fi ko wać w opar -

ciu o za sto so wa ną me to dę złu szcza nia, 

ro dzaj uży te go środ ka che micz ne go do złu -
szcza nia i w za leż no ści od głę bo ko ści, do ja -
kiej pe ne tru je śro dek złu szcza ją cy. 

W za leż no ści od za sto so wa nej me to dy złu -
szcza nia pe e e lin gi dzie li my na:

• pe e ling me cha nicz ny (pe e ling-scrub)
z za sto so wa niem sub stan cji ście ra ją cych
lub apa ra tów złu szcza ją cych, 

• pe e ling che micz ny po le ga ją cy na za sto -
so wa niu związ ków che micz nych o wła -
ści wo ściach złu szcza ją cych,

• pe e ling fi zycz ny z za sto so wa niem la se ra,
za mra ża nia cie kłym azo tem, pod tlen -
kiem azo tu, su chym lo dem,

• pe e ling sko ja rzo ny po le ga ją cy na łą czo -
nym za sto so wa niu me tod che micz nych
i fi zycz nych lub me cha nicz nych i che -
micz nych.

Kwas migdałowy należy do �-hydroksykwasów (AHA). Jest szeroko
stosowany w przemyśle kosmetycznym, m.in. do produkcji kremów 
i toników. Ma właściwości przeciwbakteryjne, nawilżające oraz
depigmentacyjne. Posiada także silne właściwości ochronne,
zapobiegając fotostarzeniu się skóry. Nie uwrażliwia skóry na
działanie promieni słonecznych, w związku z tym może być stosowany
w okresie letnim.

Kwas migdałowy  
jako popularny składnik 
peelingów chemicznych 
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Z ko lei w za leż no ści głę bo ko ści, do ja kiej
pe ne tru je śro dek złu szcza ją cy wy róż nia my:
• pe e lin gi po wierz chow ne (pe ne tra cja ok.

0,06 mm),
• pe e lin gi śre dnio głę bo kie (do ok. 0,45

mm),
• pe e lin gi głę bo kie (głę bo kość złu szcza nia

ok. 0,6 mm)[1].

Pe e lin gi che micz ne
Kwas mig da ło wy na le ży do pe e lin gów

che micz nych, które sto su je się od wie lu lat.
Oprócz swo ich wła ści wo ści złu szcza ją cych,
za sto so wa nie pe e lin gu pro wa dzi do prze bu -
do wy włókien ko la ge nu i ela sty ny oraz gli -
ko za mi no gli ka nów, co ma istot ne zna cze nie
np. w te ra pii blizn. Po je go apli ka cji spa da
za war tość me la ni ny, a jej dys try bu cja
w skórze sta je się bar dziej ho mo gen na.
Kwas mig da ło wy po pra wia ko lo ryt skóry
i re du ku je prze bar wie nia[2]. Po nad to pe e lin -
gi che micz ne z hy dro ksy kwa sa mi oraz
w me to dach sko ja rzo nych sta no wią pod sta -
wo we po stę po wa nie w te ra pii an ty-aging.

Hy dro ksy kwa sy
W ko sme to lo gii wy ko rzy sty wa ne są

kwa sy �-hy dro ksy lo we (al pha-hy dro xy acid
– AHA), �-hy dro ksy lo we (be ta-hy dro xy acid
– BHA) i po li hy dro ksy lo we (po ly hy dro xy
acids – PHA).  Al fa-hy dro ksy kwa sy to związ -
ki orga nicz ne wy stę pu ją ce po wszech nie
w przy ro dzie. Są otrzy my wa ne z pro duk -
tów na tu ral nych, m.in. z trzci ny cu kro wej,

mle ka oraz owo ców. Mo gą być rów nież
syn te ty zo wa ne me to da mi che micz ny mi[3,4].
Za li cza się do nich m.in. kwa sy: gli ko lo wy,
mle ko wy, mig da ło wy, pi ro gro no wy, aze la i -
no wy, ma le i no wy, wi no wy, cy try no wy czy
szcza wio wy. Z uwa gi na swo je wła ści wo ści
far ma ko lo gicz ne �-hy dro ksy kwa sy są wy ko -
rzy sty wa ne za rów no w le cze niu, jak i wspo -
ma ga niu le cze nia trą dzi ku po spo li te go, ło jo -
to ko we go za pa le nia skóry oraz in nych cho -
rób skóry[3,5]. W za leż no ści od ro dza ju kwa -
su, je go stę że nia, pH, ty pu podło ża i wska -
zań do le cze nia związ ki te wy ka zu ją wie le
róż nych za let. Miej sco wo sto so wa ne pre pa -
ra ty ko sme tycz ne za wie ra ją ce ma łe stę że nia
AHA zmniej sza ją gru bość war stwy ro go wej
po przez osła bie nie przy le ga nia kor ne o cy -
tów. Im wy ższe stę że nia AHA i niż sze pH
podło ża, tym sil niej szy efekt złu szcza ją cy.
Dzia ła nie ke ra to li tycz ne AHA wy ko rzy sty -
wa ne jest w wie lu róż nych cho ro bach i za -
bu rze niach ko sme tycz nych, np. w su chej
skórze, mo dze lach, ro go wa ce niu mie szko -
wym, ro go wa ce niu sło necz nym, bro daw -
kach ło jo to ko wych, trą dzi ku i hi per pig men -
ta cjach. Po wszech nie wy ko rzy stu je się hy -
dro ksy kwa sy w ko sme ceu ty kach w ce lu po -
pra wy funk cjo no wa nia ba rie ry na skór ko wej,
na wil ża nia na skór ka, wy gła dze nia je go po -
wierzch ni oraz ja ko sub stan cje o dzia ła niu
roz ja śnia ją cym. Czę sto hy dro ksy kwa sy sto -
su je się w po łą cze niu z in ny mi związ ka mi
ak tyw ny mi, np. re ti no lem lub estra dio lem[6]. 

Mi mo iż za sto so wa nie hy dro ksy kwa sów
przy no si wie le ko rzy ści, ich uży cie jest
w pew nym stop niu ogra ni czo ne z po wo du
dzia łań ubocz nych, które mo gą to wa rzy szyć
za bie gom. Na le żą do nich podraż nie nie
skóry, ob ja wia ją ce się np. za czer wie nie -
niem, pie cze niem, swę dze niem itp. Efek ty
ubocz ne dzia ła nia AHA są wy ni kiem ich wła -
ści wo ści che micz nych. W wa run kach na tu -
ral nych pH skóry jest wy ższe niż pH �-hy -
dro ksy kwa sów. W związ ku z tym AHA po
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ze tknię ciu ze skórą ule ga ją dy so cja cji, co
wią że się z od szcze pie niem jo nu wo do ro -
we go (H+). Utrzy ma nie ni skie go pH waż ne
jest tak że w związ ku z ko niecz no ścią za -
pew nie nia wy so kiej bio do stęp no ści AHA.
Naj wyż szą bio do stęp ność za pew nia ją ich
for my nie zdy so cjo wa ne. Jo ny po wsta ją ce
po dy so cja cji znacz nie go rzej prze ni ka ją
przez war stwę ro go wą. Sku tecz ność dzia ła -
nia eks fo lia cyj ne go kwa sów za le ży od ich
mo cy, którą okre śla pa ra metr pKa. Naj lep -
sze dzia ła nie bę dą wy ka zy wa ły pre pa ra ty,
w których pH jest niż sze od pKa kwa su,
który zo stał w nim za sto so wa ny. Zbyt czę -
ste sto so wa nie AHA pro wa dzi do uru cho -
mie nia w skórze me cha ni zmów ad ap ta cyj -
nych, które uod par nia ją na skórek na dzia ła -
nie kwa sów. Pro wa dzi to w kon se kwen cji
do zmniej sze nia ich ak tyw no ści oraz osła -
bie nia dzia ła nia złu szcza ją ce go i re ge ne ra cyj -
ne go[3,7]. 

Wła ści wo ści kwa su mig da ło we go
Czą stecz ka kwa su mig da ło we go po sia -

da 8 ato mów wę gla i jest więk sza od czą -
stecz ki kwa su gli ko lo we go. Jej pKa wy no si
3,41, a wła ści wo ści są bar dzo podob ne do
kwa su gli ko lo we go. Ma więk szą moc, ale
znacz nie tru dniej wni ka do skóry, co po wo -
du je, że dzia ła ła go dniej i wol niej niż kwas
gli ko lo wy i jest cał ko wi cie po zba wio ny dzia -
ła nia draż nią ce go. Ła two roz pu szcza się
w al ko ho lach (ety lo wym, izo pro py lo wym),
tłu szczach i wo dzie. Na tu ral ny mi źródła mi
kwa su mig da ło we go są wi śnie, mo re le oraz
mig da ły. Jest on otrzy my wa ny przez hy dro -
li zę wy cią gu z gorz kich mig da łów. Po śród ?-
hy dro ksy kwa sów wy ka zu je naj sil niej sze
wła ści wo ści prze ciw bak te ryj ne, po nie waż
bu do wą jest zbli żo ny do wie lu an ty bio ty -
ków. W śro do wi sku kwa śnym kwas mig da -
ło wy dzia ła bak te rio sta tycz nie i bak te rio bój -
czo na szcze py bak te rii Sta phy lo coc cus au -
reus, Ba cil lus pro teus, Esche ri chia co li i Ae ro -

bac ter ae ro ge nes. Jest ce nio ny w der ma to -
lo gii i ko sme to lo gii. Ha mu je ło jo tok oraz ła -
go dnie złu szcza na skórek. Mo że być sto so -
wa ny prak tycz nie u każ de go, zwła szcza
w przy pad ku cer pro ble ma tycz nych: mie -
sza nej, wraż li wej, na czy nio wej i ło jo to ko -
wej. Wy ko rzy sty wa ny jest do pe e lin gów
w przy pad kach trą dzi ku po spo li te go, skóry
tłu stej z licz ny mi za skór ni ka mi. Wcho dzi
w skład wie lu pre pa ra tów pie lę gna cyj nych
i pe e lin gów li kwi du ją cych ob ja wy sta rze nia,
fo to sta rze nia oraz zmia ny barw ni ko we.

Naj czę ściej sto so wa ny jest 50-proc.
kwas mig da ło wy. Stę że nia 2-10% te go
kwa su za wie ra ją pre pa ra ty przy go to wu ją ce
do wła ści we go za bie gu w ga bi ne cie le kar -
skim lub ko sme tycz nym. Za le tą kwa su jest
stop nio we złu szcza nie po za bie gu, nie wy łą -
cza ją ce pa cjen ta z co dzien nej ak tyw no ści.
Po za bie gu po wierzch nia skóry jest wy gła -
dzo na, po ry zwę żo ne, a ło jo tok wy ra źnie
zmniej szo ny. Prze mi ja ją cy ru mień po ja wia
się tyl ko u ok. 20% pa cjen tów. Za bieg nie
po wo du je pie cze nia, bólu czy swę dze nia.
Czę sto pe e ling ten okre śla ny jest mia nem
„pe e lin gu let nie go” ze wzglę du na to, że nie
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po wo du je nadwraż li wo ści na pro mie nie
UV. Mo że być sto so wa ny u osób z wy so -
kim fo to ty pem bez wy stą pie nia ry zy ka
prze bar wień. Za le ca się sto so wa nie pe e lin gu
mig da ło we go z in ny mi, bar dziej in wa zyj ny -
mi pe e lin ga mi che micz ny mi bądź mi kro der -
ma bra zją. Za bie gi moż na po wta rzać w od -
stę pach kil ku ty go dnio wych[8,9].

Sku tecz ność dzia ła nia kwa su mig da ło -
we go po twier dzi ły ba da nia Ka ni i Pierz cha -
ły[10], w których do ko na no oce ny efek tu za -
sto so wa nia pe e lin gu mig da ło we go w le cze -
niu nadmier ne go ło jo to ku i trą dzi ku po spo -
li te go skóry twa rzy. Ba da nie zo sta ło prze -
pro wa dzo ne na gru pie 30 osób, w tym 8
męż czyzn i 22 ko biet. Za bieg wy ko na no 3
ra zy w od stę pie 2-ty go dnio wym. Pod su -
mo wu jąc ob ser wa cje efek tów le cze nia ca łej
gru py pa cjen tów, stwier dzo no znacz ny
spa dek ilo ści zmian za pal nych oraz zmniej -
sze nie wy dzie la nia ło ju, w szcze gól no ści
u osób do tknię tych nie wiel kim ło jo to kiem. 

W pierw szym okre sie by ło to naj praw -
do po dob niej spo wo do wa ne prze ciw za pal -
nym dzia ła niem kwa su mig da ło we go.
W za leż no ści od licz by ko lej nych za bie gów,
a nie za leż nie od płci, stwier dzo no dal sze
co fa nie się ilo ści zmian za pal nych oraz ogra -
ni cze nie ło jo to ku[10].

Czę sto sto su je się po łą cze nie kwa su
mig da ło we go z kwa sem sa li cy lo wym. Garg
i wsp.[2] po rów na li sku tecz ność 35-proc.
kwa su gli ko lo we go (GA) z 20-proc. kwa -
sem sa li cy lo wym w kom bi na cji z 10-proc.
kwa sem mig da ło wym (SMPs). Dzię ki ta kiej
kom bi na cji uzy sku je się lep sze wła ści wo ści
kwa sów AHA i BHA. Kwas sa li cy lo wy jest li -
po fi lo wy, dla te go szyb ciej pe ne tru je trą dzi -
ko we zmia ny za pal ne. Na to miast kwas mig -
da ło wy ma naj więk szą czą stecz kę, pe ne tru -

je wol no i jest ide al ny dla skóry wraż li wej.
Po łą cze nie tych dwóch kwa sów oka za ło się
sku tecz ne w wal ce z trą dzi kiem i w mi ni ma -
li za cji je go na stępstw. SMPs oka zał się sku -
tecz niej szy dla więk szo ści za pal nych zmian
trą dzi ko wych i prze bar wień po trą dzi ku od
kwa su gli ko lo we go[2].
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