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Sza now ni Pań stwo! 

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer
dwumiesięcznika Aesthetica. W bieżącym numerze znajdą Państwo wiele artykułów
napisanych przez wiodących specjalistów w swoich dziedzinach. 

Zachęcam Państwa do lektury artykułu dr n. med. Ewy Szpringer oraz lek. med.
Agaty Szpringer pt. „Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej”.
Niniejszy tekst stanowi kompendium wiedzy na temat tej popularnej procedury.  Autorki
prezentują informacje dotyczące osocza bogatopłytkowego w kontekście swoich
wieloletnich doświadczeń zawodowych oraz opisują różne narzędzia i techniki
zabiegowe. 

Nie mniej ciekawy jest tekst lek. med. Ewy Ring oraz lek. med. Magdaleny
Kędzierskiej pt. „Atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu – opis przypadku”. 
Co ważne, Autorki prezentują opis kliniczny na tle szerokiego wachlarza możliwych
rozwiązań terapeutycznych w przypadku chorych na AZS. 

Polecam także artykuł autorstwa lek. med. Katarzyny Podolec oraz prof. dr hab. n.
med. Anny Wojas-Pelc „Mikroskopia konfokalna in vivo”. Trudno sobie wyobrazić
dzisiejszą dermatologię i dermatologię estetyczną bez nowoczesnych narzędzi
diagnostycznych. Jednym z takich narzędzi jest mikroskopia konfokalna, którą coraz
szerzej wykorzystuje się w codziennej praktyce klinicznej. 

Warto również przeczytać tekst dr n. med. Sebastiana Kuczyńskiego  „Kriolipoliza –
metoda redukcji lokalnego nagromadzenia się tkanki tłuszczowej i nieinwazyjnego
modelowania sylwetki”. Dr Kuczyński – wybitny lekarz praktyk w swoim tekście  opiera
się nie tylko na najnowszej literaturze naukowej, ale również dzieli się z Czytelnikami
swoimi cennymi komentarzami autorskimi co do skuteczności, wskazań, przeciwwskazań
czy powikłań kriolipolizy. 

Poza wyżej wspomnianym artykułami chciałbym zwrócić Państwa uwagę na materiał
dotyczący farmakoterapii trądziku zwyczajnego z wykorzystaniem miejscowych 
i ogólnych preparatów jednoskładnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli
antybiotyków, którego Autorkami są dr n. med. Lilianna Kulczycka-Siennicka oraz prof.
dr hab. n. med. Anna Woźniacka. Z niniejszego tekstu dowiemy się, jakie są najnowsze
wytyczne dotyczące farmakoterapii tej popularnej dermatozy oraz jakich błędów unikać,
aby uzyskać najlepsze efekty lecznicze.

Oprócz wyżej opisanych tematów znajdą Państwo w bieżącym numerze wiele innych
ciekawych zagadnień dotyczących najnowszych trendów w medycynie estetycznej.
Jestem pewien, że różnorodność poruszanych na naszych łamach tematów oraz ich
utylitarny charakter sprawi, że każdy z Państwa
znajdzie coś interesującego dla siebie.

Sławomir Wilczyński
redaktor naczelny
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Mikroskopia konfokalna 
in vivo – nowa metoda diagnostyki
dermatologicznej

dermatologia

Dia gno sty ka der ma to lo gicz na opar ta jest
w znacz nej mie rze na oce nie obra zu kli nicz -
ne go zmian skór nych, który czę sto wy ma ga
po twier dze nia ba da niem hi sto pa to lo gicz -
nym. Współ cze śnie wy zwa niem sta je się
moż li wość do kła dniej szej oce ny zmian skór -
nych, po zwa la ją cej na oszczę dze nie pa cjen -
to wi dys kom for tu zwią za ne go z ko niecz no -
ścią wy ko na nia bio psji. Do stęp na jest co raz
więk sza ilość no wo cze snych nie in wa zyj nych
tech nik obra zo wa nia skóry w du żych po -
więk sze niach. W ba da niach ostat nich lat naj -

bar dziej obie cu ją ca wy da je się re fle ksyj na mi -
kro sko pia kon fo kal na. 

Mi kro sko pia kon fo kal na stwo rzo na i opi -
sa na zo sta ła już w la tach 50. XX wie ku przez
Ma rvi na Min sky'ego, jed nak do pie ro w la tach
90. wzro sło za in te re so wa nie tą tech no lo gią
w me dy cy nie. Gwał tow ny wzrost za in te re -
so wa nia mi kro sko pią kon fo kal ną moż li wy był
głów nie dzię ki po stę po wi tech nicz ne mu,
umoż li wia ją ce mu znacz ną re duk cję roz mia ru
mi kro sko pów z urzą dzeń zaj mu ją cych nie -
mal ca łe po mie szcze nie do mo bil nych gło wic

5

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. reflectance confocal
microscopy – RCM) jest nieinwazyjną metodą oceny struktur naskórka
oraz powierzchownych warstw skóry właściwej. Zastosowana
technologia pozwala na uwidocznienie horyzontalnych przekrojów
poszczególnych warstw skóry z rozdzielczością na poziomie
komórkowym. Obecnie metoda znajduje zastosowanie w diagnostyce
znamion melanocytowych oraz łagodnych i złośliwych nowotworów
skóry. Rosnące zainteresowanie mikroskopią konfokalną oraz coraz
większa dostępność mikroskopów stwarza możliwość rozszerzenia
badań diagnostycznych m.in. o choroby pęcherzowe, kolagenozy,
łuszczycę, chłoniaki oraz różne przyczyny łysienia.
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po łą czo nych z prze no śnym kom pu te rem.
Od te go cza su za in te re so wa nie za sto so wa -
niem mi kro sko pii kon fo kal nej w ce lu dia gno -
sty ki oraz ob ser wa cji zmian skór nych in ten -
syw nie wzra sta. 

La se ro wa ska nin go wa mi kro sko pia kon -
fo kal na mo że być uży ta w dwóch pod sta wo -
wych try bach: re fle ksyj nej mi kro sko pii kon fo -
kal nej oraz flu o re scen cyj nej mi kro sko pii kon -
fo kal nej. W dru gim z opi sy wa nych try bów
wy ko rzy sty wa ne są za rów no en do gen ne, jak
i eg zo gen ne flu o ro fo ry. Tryb re fle ksyj nej mi -
kro sko pii kon fo kal nej opie ra się na zróż ni co -
wa niu współ czyn ni ków re frak cji w struk tu -
rach skóry, dzię ki cze mu nie wy ma ga do star -
cze nia flu o ro fo rów do ob ser wo wa nych
struk tur. Pierw sze opi sy ob ser wa cji skóry in
vi vo z za sto so wa niem re fle ksyj ne go mi kro -
sko pu kon fo kal ne go przed sta wi li Ra ja dhy a -
ksha i współ pra cow ni cy w 1995 ro ku. 

Obe cnie re fle ksyj na mi kro sko pia kon fo -
kal na in vi vo jest jed ną z naj no wo cze śniej -
szych nie in wa zyj nych me tod oce ny struk tur
na skór ka, po wierz chow nych warstw skóry
wła ści wej oraz jej przy dat ków. Wy ko na nie
ba da nia zmia ny skór nej dzię ki po stę po wi
tech nicz ne mu obe cnie jest ba da niem re la -
tyw nie pro stym do wy ko na nia, szyb kim oraz
bez bo le snym dla pa cjen ta. W ce lu wy ko na -
nia ba da nia do wy bra ne go ob sza ru skóry
przy kła da się umie szczo ną na ru cho mym ra -
mie niu koń ców kę emi tu ją cą świa tło la se ra
dio do we go. Gło wi ca la se ra izo lo wa na jest
od skóry jed no ra zo wą płyt ką kon tak to wą
z two rzy wa sztucz ne go lub szkła mo co wa ną
do gło wi cy przy po mo cy me ta lo we go krąż -
ka. Aby za po bie gać prze mie szcze niu się płyt -
ki kon tak to wej, przy twier dzo na jest ona do
skóry za po mo cą ta śmy ad he zyj nej. Po mię -
dzy płyt ką kon tak to wą a po wierzch nią na -
skór ka umie szcza na jest zwy kle kro pla olej ku
im mer syj ne go w ce lu zwięk sze nia ja ko ści
obra zu. 

Mi kro skop w dia gno sty ce cho rób na -
skór ka oraz skóry wy ko rzy stu je wiąz kę mo -

no chro ma tycz ne go świa tła la se ro we go (emi -
to wa ne go przez la ser dio do wy) o dłu go ści
fa li 830 nm. Za sto so wa nie ta kiej dłu go ści fa li
umoż li wia uwi docz nie nie warstw skóry na
głę bo kość 200-300 �m bez ry zy ka uszko -
dze nia tka nek. Dzię ki za sto so wa niu świa tła
mo no chro ma tycz ne go oraz de tek to ra moż -
li wa jest oce na po szcze gól nych warstw na -
skór ka oraz co naj mniej war stwy bro daw ko -
wa tej skóry z roz dziel czo ścią na po zio mie
ko mór ko wym (0,5-1,0 �m w wy mia rze
bocz nym oraz 4-5 �m w wy mia rze pio no -
wym). Uzy ska ne przy po mo cy re fle ksyj ne go
mi kro sko pu kon fo kal ne go obra zy są –
w odróż nie niu od obra zów w ba da niu hi sto -
pa to lo gicz nym skóry – prze kro ja mi ho ry zon -
tal ny mi. 

Po je dyn czy obraz uzy ska ny z za sto so wa -
niem RCM obej mu je za kres 500 x 500 �m.
Dzię ki za sto so wa niu szyb szej w ob słu dze ka m-
e rze Vi va sco pe 3000 ist nie je obe cnie moż li -
wość wy ko na nia se kwen cji zdjęć wiel ko ści
500 x 500 �m na róż nych głę bo ko ściach na -
skór ka oraz skóry wła ści wej. Opro gra mo wa -
nie mi kro sko pu po zwa la na po łą cze nie po -
szcze gól nych zdjęć w krót ki film, co wie lo -
krot nie uła twia oce nę pa to lo gii na skór ka oraz
po wierz chow nych warstw skóry wła ści wej.
W ce lu ob ser wa cji więk szych ob sza rów
skóry stosuje się Vi va sco pe 1500 który dzię -
ki do dat ko we mu opro gra mo wa niu da je
moż li wość po łą cze nia se kwen cyj nie wy ko -
na nych obra zów w tzw. mo za i kę – ho ry zon -
tal ny obraz struk tur skóry na wy bra nej przez
ba da cza głę bo ko ści o wiel ko ści 8 x 8 mm
(ang. Vi va Block). Po nad to ist nie je moż li wość
au to ma tycz ne go wy ko na nia se kwen cji obra -
zów po szcze gól nych głę bo ko ści na skór ka
oraz skóry wła ści wej w wy bra nym po lu wi -
dze nia, co po zwa la na stwo rze nie trój wy -
mia ro we go za ry su wy bra ne go po la (ang. Vi -
va Stack). Za le tą re fle ksyj nej mi kro sko pii kon -
fo kal nej w po rów na niu z kon wen cjo nal ną
mi kro sko pią świe tl ną jest moż li wość oglą da -
nia obra zu in vi vo – bez ko niecz no ści po bie -
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ra nia wy cin ka skóry pa cjen ta. Prze wa gę tej
me to dy sta no wi rów nież moż li wość oglą da -
nia in vi vo pro ce sów za cho dzą cych w skórze
– jak prze pływ krwi, a na wet mi gra cja ko -
mórek sta nu za pal ne go. 

W uzy ska nych ho ry zon tal nych prze kro -
jach optycz nych re fle ksyj nej mi kro sko pii kon -
fo kal nej moż na ob ser wo wać po szcze gól ne
war stwy na skór ka. War stwa ro go wa – da ją -
ca sil ny re fleks na po wierzch ni na skór ka –
skła da się z ja snych, wie lo kąt nych ko mórek
o ciem nych brze gach oraz śre dni cy ok. 10-30
�m. Ko mór ki te ukła da ją się w rów ne zgru -
po wa nia, które po ro zdzie la ne są fał da mi
skóry wi docz ny mi ja ko ciem ne li nij ne prze -
strze nie. Na głę bo ko ści 15-20 �m po ni żej
re fle ksu war stwy ro go wej uwi dacz nia się
war stwa ziar ni sta zło żo na z ko mórek o śre -
dni cy 25-35 �m ukła da ją cych się w dwie ho -
ry zon tal nie roz mie szczo ne war stwy. Ke ra ty -
no cy ty war stwy ro go wej zwy kle da ją obraz
ko mórek o ja snej, ziar ni stej cy to pla zmie
z ciem nym, du żym, cen tral nie zlo ka li zo wa -
nym ją drem. Na głę bo ko ści po ni żej 20-30
�m moż li wa jest ob ser wa cja ko mórek war -
stwy kol czy stej. Są to wie lo bocz ne ko mór ki
o da ją cej ja sny re fleks cy to pla zmie oraz cen -
tral nie zlo ka li zo wa nym, du żym ją drze ko -
mór ko wym sta no wią cym ciem ną, po zba -
wio ną re fle ksu struk tu rę w obra zie RCM.
Ke ra ty no cy ty warstw ziar ni stej oraz kol czy -
stej ukła da ją się w zbli żo ny, re gu lar ny wzo -
rzec okre śla ny ja ko wzór przy po mi na ją cy
pla ster mio du (ang. ho ne y comb pat tern).
Obra zy, w których wy stę pu ją po sze rzo ne,
ja sne prze strze nie mię dzy ko mór ko we okre -
śla się mia nem „po sze rzo ne go” wzor ca pla -
stra mio du (ang. bro a de ned ho ne y com bed
pat tern). War stwa pod staw na na skór ka oraz
gra ni ca skór no-na skór ko wa wi docz ne są,
w za leż no ści od ob ser wo wa nej oko li cy
skóry, na głę bo ko ści 50-100 �m po ni żej
war stwy ro go wej. Śre dni ca ko mórek war -
stwy pod staw nej wy no si ok. 7-14 �m. Ke ra -
ty no cy ty war stwy pod staw nej da ją obraz

owal nych ko mórek o ja snej cy to pla zmie oraz
ciem nym ją drze. Ce chą ty po wą tych ko -
mórek jest wy stę po wa nie zło gów me la ni ny
po wy żej ją dra ko mór ko we go. Zło gi te okre -
śla ne są ja ko tzw. cza pecz ki me la ni ny (ang.
me la nin caps). Na tym po zio mie wi docz ne
są rów nież me la no cy ty – ja sne ko mór ki zlo -
ka li zo wa ne po mię dzy ke ra ty no cy ta mi war -
stwy pod staw nej. Są to ko mór ki prze waż nie
o owal nym, wrze cio no wa tym lub den dry -
tycz nym kształ cie. 

Bro daw ki skór ne w obra zach RCM da ją
obraz du żych, ciem nych, okrą głych lub
owal nych struk tur oto czo nych war stwą sil nie
odbi ja ją cych świa tło ko mórek od po wia da ją -
cych me la no cy tom oraz obła do wa nym me -
la ni ną ke ra ty no cy tom war stwy pod staw nej
na skór ka. Wi docz ne są, w za leż no ści od
oko li cy na skórze cia ła, na głę bo ko ści 50-150
�m. W obrę bie ciem nych bro da wek skór -
nych czę sto za ob ser wo wać moż na drob ne
na czy nia krwio no śne oraz ewen tu al ną obe -
cność ko mórek na cie ku za pal ne go. Ko mór ki
na cie ku za pal ne go w obrę bie bro da wek
skór nych da ją obraz drob nych, in ten syw nie
ja snych, okrą głych struk tur. W war stwie bro -
daw ko wa tej skóry wła ści wej wi docz ne są
rów nież włók na ko la ge nu o śre dni cy oce nia -
nej na 1-5 �m ukła da ją ce się na kształt li nij -
nych zwo jów lub ko li stych struk tur. Po ni żej
war stwy bro daw ko wa tej, w war stwie sia -
tecz ko wa tej ob ser wu je się włók na ko la ge nu
ma ją ce po stać li nij nych wią zek o śre dni cy 
5-25 �m. W skórze o ce chach za rów no sta -
rze nia chro no lo gicz ne go (en do gen ne go), jak
i fo to sta rze nia w obra zie re fle ksyj nej mi kro -
sko pii kon fo kal nej ła two do strze gal ne jest
znacz ne za bu rze nie struk tur ko la ge nu. 

Jed nym z pierw szych i do tych czas naj -
czę st szych ce lów za sto so wa nia re fle ksyj nej
mi kro sko pii kon fo kal nej jest zwięk sze nie do -
kład no ści dia gno sty ki struk tur me la no cy to -
wych – zna mion barw ni ko wych oraz wcze -
snych po sta ci czer nia ka skóry. Zmia ny me la -
no cy to we skóry wła ści wej oraz na skór ka sta -
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no wią struk tu ry re la tyw nie ła twe w dia gno -
sty ce RCM ze wzglę du na za war tość me la ni -
ny. Me la ni na w me la no so mach sta no wi sil ne
źródło kon tra stu, dzię ki cze mu da je obraz ja -
sne go re fle ksu w wy ko ny wa nych zdję ciach. 

Umie jęt ność za sto so wa nia re fle ksyj nej
mi kro sko pii kon fo kal nej da je le ka rzo wi der -
ma to lo go wi moż li wość wcze snej dia gno sty -
ki czer nia ka skóry, które go der mo sko po we
mo gą być nie spe cy ficz ne. Moż li we jest też
róż ni co wa nie barw ni ko wych zmian skór -
nych o nie spe cy ficz nym obra zie der mo sko -
po wym bez ko niecz no ści wy ko ny wa nia bio -
psji wy ci na ją cej ob ser wo wa nej zmia ny skór -
nej. Ta kim przy kła dem mo że być obe cność
za draż nio nej me cha nicz nie bro daw ki ło jo to -
ko wej – gdy w obra zie der mo sko po wym
mo gą wy stą pić czar ne krop ki, nie re gu lar ne
na czy nia krwio no śne, a na wet asy me trycz -
ne ob sza ry hi po pig men ta cji. W ta kim przy -
pad ku za le ca na jest oce na mo za ik (Vi va -
Block) obra zu ją cych skórę na trzech po zio -
mach: po wierz chow nych warstw na skór ka,
gra ni cy skór no-na skór ko wej oraz po wierz -
chow nych warstw skóry. W po wierz chow -
nych war stwach na skór ka, po za za bu rze -
niem struk tu ral nym, za ob ser wo wać moż na
wy stą pie nie ko mórek pa ge to i dal nych. Mia -
nem ko mórek pa ge to i dal nych okre śla się
aty po we me la no cy ty sze rzą ce się w kie run -
ku po wierz chow nych warstw na skór ka. Ko -
mór ki pa ge to i dal ne ob ser wo wa ne są
w war stwach kol czy stej i ziar ni stej ja ko du że
ko mór ki o ja snej cy to pla zmie i eks cen trycz -
nie po ło żo nym ją drze. Ich roz miar 2-, a na -
wet 3-krot nie prze kra cza roz miar ke ra ty no -
cy tów war stwy pod staw nej. W za leż no ści
od cech mor fo lo gicz nych wy róż nia się okrą -
gła we (ang. ro un dish pa ge to id cells) oraz
den dry tycz ne ko mór ki pa ge to i dal ne (ang.
den dri tic pa ge to id cells). Ko mór ki te prze -
waż nie ob ser wo wa ne są w przy pad kach
czer nia ków skóry, choć wy stę po wać też
mo gą w zna mio nach Re ed/Spitz. W ba da niu
RCM zmian barw ni ko wych w uzy ska nych

mo za i kach oce nia się do mi nu ją cy wzo rzec
na skór ka, wy stę po wa nie oraz lo ka li za cję ko -
mórek pa ge to i dal nych, sy me trię struk tur
gra ni cy skór no-na skór ko wej, obe cność
i roz mie szcze nie gniazd oraz struk tu ry ko -
mór ko we wi docz ne w war stwie bro daw ko -
wa tej skóry wła ści wej. Od chy le nia mor fo lo -
gicz ne w wy mie nio nych struk tu rach
w więk szo ści przy pad ków świad czą o to czą -
cym się pro ce sie no wo two ro wym. Ja ko że
co raz sze rzej do stęp na tech no lo gia re fle -
ksyj na mi kro sko pia kon fo kal na znaj du je
rów nież za sto so wa nie w dia gno sty ce nie -
czer nia ko wych no wo two rów skóry,
w szcze gól no ści ra ka pod staw no ko mór ko -
we go. Pierw sze kry te ria dia gno stycz ne ra ka
pod staw no ko mór ko we go zo sta ły stwo rzo -
ne w 2004 i za li cza się do nich obe cność
wy dłu żo nych mo no mor ficz nych ją der ko -
mór ko wych ko mórek war stwy pod staw nej
na skór ka, orien ta cję ją der wzdłuż tej sa mej
osi, ple o mor fizm na skór ka, obe cność po -
sze rzo nych na czyń krwio no śnych oraz na si -
lo ny na ciek za pal ny. Speł nie nie czte rech
z wy mie nio nych pię ciu kry te riów po zwa la
na roz po zna nie ra ka pod staw no ko mór ko -
we go z czu ło ścią po nad 80-pro cen to wą.
W przy pad kach roz po zna nia opi sy wa ne go
no wo two ru moż li we jest rów nież wy ko rzy -
sta nie re fle ksyj nej mi kro sko pii kon fo kal nej
w ce lu wy zna cze nia gra nic cię cia dla do -
szczęt ne go chi rur gicz ne go usu nię cia zmia -
ny. Mi kro sko py kon fo kal ne wy ko rzy sty wa ne
są rów nież obe cnie ja ko na rzę dzia po moc -
ni cze w chi rur gii Moh sa. 

W oce nie zmian o cha rak te rze ro go wa -
ce nia sło necz ne go w re fle ksyj nej mi kro sko pii
kon fo kal nej do strze gal ne są: za tar cie pod sta -
wo wych warstw na skór ka z to wa rzy szą cym
ple o mor fi zmem ko mórek, prze rwa nie cią -
gło ści war stwy ro go wej, hi per ke ra to za, jak
rów nież ogni sko wa pa ra ke ra to za i dys ke ra -
to za. W obra zach skóry wła ści wej wi docz ne
są po sze rzo ne na czy nia krwio no śne oraz
ela sto za sło necz na. 
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W ra kach kol czy sto ko mór ko wych
w RCM opi sy wa ne jest wy stę po wa nie
znacz ne go za bu rze nia pod sta wo we go, re gu -
lar ne go wzor ca ukła du ko mórek, co da je
obraz tzw. wzo ru aty po we go pla stra mio du.
Po nad to w war stwie kol czy stej stwier dzić
moż na aty po we okrą głe ke ra ty no cy ty z cen -
tral nie po ło żo nym ciem nym ją drem oraz
cien kie na czy nia krwio no śne uło żo ne na
wzór po przecz nych li nii w po wierz chow -
nych stre fach skóry wła ści wej. W przy pad ku
usu wa nych chi rur gicz nie no wo two rów
skóry moż li wa jest rów nież oce na ex vi vo ra -
dy kal no ści wy ko na ne go za bie gu (oce na obe -
cno ści na cie ku no wo two ro we go w gra ni -
cach cię cia chi rur gicz ne go). 

W ostat nich kil ku la tach roz po czę to rów -
nież ba da nia ma ją ce na ce lu udo wo dnie nie
przy dat no ści RCM w dia gno sty ce wro dzo -
nych oraz na by tych cho rób wło sów, jak
rów nież w ewa lu a cji za le ca nych obe cnie
me tod te ra peu tycz nych sto so wa nych u pa -
cjen tów z na by ty mi cho ro ba mi wło sów.
Dzię ki za sto so wa niu re fle ksyj nej mi kro sko pii
kon fo kal nej w tri cho lo gii ist nie je moż li wość
za rów no ob ser wa cji wło sa ex vi vo – po przez
wy ko na nie se kwen cji obra zów usu nię te go
ze skóry wło sa umie szczo ne go na kart ce pa -
pie ru, jak rów nież in vi vo – po przez wy ko na -
nie zdjęć przedra mie nia oraz skal pu. Wy ko -
na ne mi kro sko pem ba da nia po zwa la ją na
do kład ną oce nę struk tu ry za rów no wło sa,
jak i po wierz chow nej czę ści mie szka wło so -
we go. Wy so kiej ja ko ści obra zy po zwa la ją na
oce nę struk tu ry ło dy gi z uwzglę dnie niem
do kład ne go po mia ru rdze nia, war stwy ko ro -
wej oraz osłon ki więk szo ści wło sów ter mi -
nal nych. Do kład na ana li za po zwa la na roz -
po zna nie naj czę ściej spo ty ka nych wro dzo -
nych i na by tych wad ło dy gi oraz róż ni co wa -
nie po mię dzy cho ro ba mi ze zwięk szo ną
łam li wo ścią ło dy gi wło sa oraz cho ro ba mi
bez zwięk szo nej łam li wo ści.

Do nie sie nia na u ko we ostat nich lat wno -
szą co raz szer szą wie dzę do ty czą cą moż li -

wo ści za sto so wa nia RCM w przy pad kach
ziar ni nia ka grzy bia ste go, prze ro stu gru czo -
łów ło jo wych, na czy nia ków. Co raz szer sze
za sto so wa nie znaj du je się też w dia gno sty ce
róż ni co wej oraz ewa lu a cji sku tecz no ści me -
tod te ra peu tycz nych ro go wa ce nia sło necz -
ne go, łu szczy cy, ato po we go za pa le nia skóry,
kon tak to we go za pa le nia skóry, tocz nia ru -
mie nio wa te go, cho rób pę che rzo wych, a na -
wet in fe sta cji Sar cop tes sca biei oraz De mo dex
fol li cu lo rum.

Re fle ksyj na mi kro sko pia kon fo kal na jest
ko lej nym prze ło mo wym od kry ciem w roz -
wo ju me tod dia gno stycz nych skóry. Da je
moż li wość ob ser wa cji po szcze gól nych struk -
tur skóry z roz dziel czo ścią na po zio mie ko -
mór ko wym bez ko niecz no ści wy ko ny wa nia
bio psji skóry. Obe cnie me to da ta sto so wa na
jest naj czę ściej w dia gno sty ce wcze snych
czer nia ków oraz nie czer nia ko wych no wo -
two rów skóry. Ro sną ca do stęp ność oraz za -
in te re so wa nie re fle ksyj ną mi kro sko pią kon -
fo kal ną spra wia, iż znaj du je ona co raz czę st -
sze za sto so wa nie w dia gno sty ce obra zo wej
cho rób skóry oraz w oce nie efek tów kli nicz -
nych sto so wa nych te ra pii. Ze wzglę du na
znacz ną trud ność w oce nie obra zów zmian
skór nych uzy ska nych przez re fle ksyj ną mi -
kro sko pię kon fo kal ną prak tycz ne za sto so wa -
nie tej me to dy wy ma ga od le ka rza du że go
do świad cze nia.
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medycyna estetyczna

Zastosowanie osocza
bogatopłytkowego 
w medycynie estetycznej 

Czym jest oso cze bo ga to płyt ko we?

Na zwa oso cze bo ga to płyt ko we, czy li
PRP, ozna cza au to lo gicz ny kon cen trat ludz -
kich pły tek krwi w nie wiel kiej ilo ści oso cza.
Stę że nie pły tek jest w PRP kil ka krot nie wy ż -
sze niż w krwi, w za leż no ści od me to dy – 2-
-krot nie, a nawet 10-krot nie. Pre pa rat oso cza
bo ga to płyt ko we go na zy wa ny jest tak że kon -
cen tra tem czyn ni ków wzro stu (pla sma rich
growth fac tors – PRGFs) z po wo du wy so kie -
go stę że nia w nim cy to kin wzro sto wych.
Oprócz pły tek krwi, PRP za wie ra biał ka oso -

czo we, m.in. fi bry nę, fi bro nek ty nę, wi tro -
nek ty nę, które są mo le ku ła mi ad he zji ko -
mór ko wej, hor mo ny oraz sub stan cje mi ne -
ral ne.

Płyt ki krwi peł nią w orga ni zmie czło wie -
ka nie tyl ko funk cję he mo sta tycz ną. Są one
rów nież źródłem wie lu sub stan cji bio lo gicz -
nych, które sprzy ja ją na pra wie tka nek, przy -
spie sza ją an gio ge ne zę i mo dy fi ku ją pro ce sy
za pal ne. W płyt kach znaj du je się po nad 60
róż nych sub stan cji bio lo gicz nie czyn nych,
które bio rą udział w pro ce sach na pra wy
i od no wy tka nek[4]. Sub stan cje te są zma ga zy -

Wraz z dy na micz nym roz wo jem me dy cy ny este tycz nej sta le po szu ku -
je się me tod uspraw nia ją cych re ge ne ra cję i „odmło dze nie” tka nek
czło wie ka. W do bie na ra sta ją cych aler gii i nie to le ran cji waż ne jest,
aby me to dy te by ły w jak naj więk szym stop niu na tu ral ne i nie nio sły
za so bą ry zy ka ob ja wów ubocz nych. Pro ce du rą speł nia ją cą te kry te ria
są za bie gi z za sto so wa niem oso cza bo ga to płyt ko we go PRP (pla te led
rich pla sma).

Dr n. med. Ewa Szpringer,
lek. med. Agata Szpringer 
Centrum Dermatologii i Laseroterapii LaserMedic w Lublinie
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no wa ne w ziar ni sto ściach al fa (za wie ra ją naj -
wię cej sub stan cji), ziar ni sto ściach gę stych
(zbi tych) i w li zo so mach. 

Efekt bio sty mu lu ja cy, ja ki PRP wy wo łu je
w tkan kach, po le ga w isto cie na ak ty wa cji
róż nych ty pów ko mórek przez czyn ni ki
wzro stu GFs (growth fac tors) za war te w płyt -
kach. Cy to ki ny uwal nia ne z pły tek krwi to
m.in.: VEGF (va scu lar en do the lial growth fac -
tor – na czy nio wo-śród błon ko wy czyn nik
wzro stu), PDGF (pla te led de ri ved growth fac -
tor – płyt ko wy czyn nik wzro stu), EGF (epi -
der mal growth fac tor – na skór ko wy czyn nik
wzro stu), FGF (fi bro bla sts growth fac tor –
czyn nik wzro stu fi bro bla stów), TGF-�1
i TGF-�2 (trans for ming growth fac tor – trans -
for mu ja cy czyn nik wzro stu), IGF-1 (in su lin
growth fac tor – in su li no po dob ny czyn nik
wzro stu). EGF sty mu lu je pro li fe ra cję i roż ni -
co wa nie ko mórek na skór ka, an gio ge ne zę
i ak tyw ność ko la ge na zy, po bu dza go je nie się
ran, VEGF sty mu lu je an gio ge ne zę, PDGF
sty mu lu je mi to zę ko mórek, epi te li za cję, an -
gio ge ne zę, syn te zę ECM (ma cie rzy ze wną trz-
ko mór ko wej) oraz go je nie się ran, TGF po -
bu dza syn te zę DNA i pro li fe ra cję róż nych
ty pów ko mórek, po bu dza syn te zę ko la ge nu,
FGF sty mu lu je pro li fe ra cję ko mórek en do te -
lium i fi bro bla stów, sty mu lu je an gio ge ne zę,
po bu dza pro duk cję ko la ge nu i kwa su hia lu -
ro no we go, IGF sty mu lu je pro li fe ra cję i róż -
ni co wa nie się fi bro bla stów[4,9].

Czym róż nią się pre pa ra ty PRP?

Sy ste my i me to dy bio lo gicz ne do stęp ne
na ryn ku, sto so wa ne do po zy ski wa nia oso -
cza bo ga to płyt ko we go, róż nią się mię dzy
so bą[4,11,14,21]:
1. stop niem odzy ski wal no ści pły tek krwi

i czyn ni ków wzro stu z krwi pa cjen ta, 
2. obe cno ścią frak cji leu ko cy tar nej, 
3. odzy ski wal no ścią i skła dem odzy ska nej

frak cji leu ko cy tar nej,
4. ilo ścią oso cza moż li wą do po zy ska nia

pod czas jed nej pro ce du ry me dycz nej,
5. re szt ko wym he ma to kry tem, który nada -

je oso czu bar wę,
6. stę że niem fi bry no ge nu
7. apa ra tu rą me dycz ną za war tą w ze sta wie

(pro bów ki z an ty ko a gu lan tem lub se pa -
ra to ry) oraz sy ste mem wi ro wa nia.

Naj po pu lar niej sze sy ste my do stęp ne na
ryn ku to: Re ge ne ris [La bo ra to rium Este ty ki
Lea-Fu tur (stę że nie pły tek 2,5-3-krot ne)],
DPG (Den si ty Pla te let Gel) [Cro ma Phar ma/
(ste że nie pły tek ok. 3-krot ne)], GPS (Gra vi -
ta tio nal Pla te led Se pa ra tion Sy stem) [Bio met
– (stę że nie pły tek oko ło 7- 8 krot ne)], An gel
[Cen trum Za o pa tre ze nia Me dycz ne go (stę -
że nie pły tek na wet 20-krot ne, za leż nie od
za da nych usta wień he ma to kry tu)]. Systemy
te po zwa lają na uzy ska nie trzech frak cji oso -
cza: oso cza bo ga to płyt ko we go o wy so kiej
kon cen tra cji pły tek krwi (PRP), frak cji leu ko -

% maksymalnego stê¿eniaStê¿enie (pg/106 p³ytek)Czynnik wzrostu

Ta b. 1. Dynamika degranulacji p³ytek. Stê¿enie czynników wzrostu bezpoœrednio po rozpoczêciu
degranulacji (t0).

EGF

FGF

PDGF

TGF-�1

VEGF

7,59

2,73

11,65

633

13,02

13,21

35,58

15,02

49,17

25,37



cy tar nej oraz oso cza ubo go płyt ko we go (pla -
te led po or pla sma – PPP).

Po wstrzyk nię ciu uzy ska ne go oso cza do
tka nek zo sta je za po cząt ko wa ny pro ces de -
gra nu la cji pły tek krwi. Swi ft i wsp. opu bli ko -
wa li ba da nia do ty czą ce dy na mi ki de gra nu la cji
pły tek w kon cen tra cie PRP. Mie rzy li oni stę -
że nie czyn ni ków wzro stu w su per na tan cie
bez po śre dnio po za po cząt ko wa niu ak ty wa cji
pły tek oraz okre śla li po ja kim cza sie uwol nio -
ne zo sta je 80% ma ksy mal ne go stę że nia cy -
to kin[17](tab. 1, 2).

Jak wspo mnia no, sy ste my do po zy ski wa -
nia PRP róż nią się za war to ścią ze sta wów
me dycz nych oraz ro dza jem se pa ra to rów
krwi. Se pa ra to rem mo że być pro bów ka
z an ty ko a gu lan tem i że lem se pa ru ją cym lub
wie lo ko mo ro we se pa ra to ry (sy stem DPG –

ryc. 1, sy stem GPS – ryc. 2, sy stem An gel –
ryc. 3). Dla przy kła du Sy stem GPS po sia da
uni ka to wy se pa ra tor krwi, który skła da się
z trzech nie za leż nych ko mór (ryc. 2). Po
odwi ro wa niu krwi w odręb nych ko mo rach
osa dza ją się ery tro cy ty (dol na ko mo ra), PRP
z frak cją leu ko cy tar ną (środ ko wa ko mo ra)
oraz PPP (gór na ko mo ra). Nie za leż ne po łą -
cze nia ko mór z róż ny mi uj ścia mi se pa ra to ra
po zwa la ją na ła twą eks trak cję po szcze gól -
nych frak cji do strzy ka wek. W przy pad ku sy -
ste mu An gel pod czas pro ce du ry wi ro wa nia
PRP jest za sy sa ne bez po śre dnio do umo co -
wa nej strzy kaw ki, zaś oso cze ubo go płyt ko -
we PPP – do ste ryl ne go wor ka (ryc. 3).

W kon cen tra cie PRP mo że znaj do wać
się frak cja leu ko cy tar na, co mo że być za le tą
sy ste mu. Ba da nia wy ka zu ją, że PRP z frak cją
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% maksymalnego stê¿enia
Czas od chwili rozpoczêcia

aktywacji p³ytek
Czynnik wzrostu

Ta b. 2. Dynamika degranulacji p³ytek i uwalniania czynników wzrostu w czasie.
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4
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Ryc. 1. System DPG do pozyskiwania PRP. Ryc. 2. Budowa separatora GPS do
pozyskiwania PRP.



leu ko cy tar ną wy ka zu je dzia ła nie an ty mi kro -
bo we: ha mu je wzrost ko lo nii Sta phy lo coc cus
au reus, Pseu do mo nas ae ru gi no sa i Esche ri chia
co li[1,3,18]. 

Za sto so wa nie oso cza 
bo ga to płyt ko we go w me dy cy nie

PRP zo sta ło z po wo dze niem za sto so wa -
ne w ta kich pro ce du rach me dycz nych, jak:
ope ra cja uszko dzo ne go ścię gna Achil le sa i in -
nych wię za deł[22], ope ra cje ko st ne[8,20,22], po -
pra wa i przy spie sze nie pro ce su go je nia trud -
no go ją cych się ran[9,16,19], w le cze niu owrzo -
dzeń sto py cu krzy co wej[10]. PRP jest czę sto
sto so wa ne u pa cjen tów po za bie gach chi rur -
gicz nych, m.in. po fa ce-li ftin gu chi rur gicz nym
(ry ti dek to mii) i po za bie gach ble fa ro pla sty ki.
Ko rzy ści z apli ka cji PRP to zre du ko wa nie
krwa wie nia wło śnicz ko we go, brak ko niecz -

no ści sto so wa nia dre nów, zmniej sze nie po -
o pe ra cyj ne go bólu i obrzę ku, krót szy czas
re kon wa le scen cji, przy spie szo ne go je nie się
ra ny, po pra wa uszko dzo ne go czu cia i re ge -
ne ra cja ner wów[7,24]. 

Oso cze bo ga to płyt ko we jest sto so wa ne
po za bie gach prze szcze pów tkan ki tłu szczo -
wej w ce lu po pra wy prze ży wal no ści li po bla -
stów i li po cy tów[2,15].

Ko lej ne wska za nie do wy ko rzy sta nia me -
to d wysoko skoncentrowanych PRP to za ha -
mo wa nie pro ce su wy pa da nia wło sów i ły sie -
nia, rów nież na podło żu an dro ge no wym
i me no pau zal nym oraz za sto so wa nie PRP po
za bie gu au to tran splan ta cji wło sów[5,6,12,13,23].

Ana bo licz ny cha rak ter PRP w sto sun ku
do ke ra ty no cy tów i fi bro bla stów skła nia le ka -
rzy do je go sto so wa nia w za bie gach re wi ta -
li za cji skóry. Cy to ki ny płyt ko we bio rą udział
w pro ce sach od no wy na skór ka i skóry wła -
ści wej, w syn te zie ko la ge nu oraz w pro ce -
sach na praw czych, prze ciw dzia ła ją cych sta -
rze niu się skóry[4] (ryc. 4-6). Oso cze PRP wy -
ko rzy stu je się tak że w le cze niu cho rób skóry
– eg ze mie, atro fii skóry, hi per pig men ta cji, ły -
sie niu plac ko wa tym, ły sie niu to ksycz nym,
Re ge ne ra cja na skór ka za leż na jest od re kon -
struk cji po łą czeń skór no-na skór ko wych
(der mo e pi der mal nych, ang. DEJ), zbu do wa -
nych z la mi ni ny 5 (ke ra ty no cy ty) i ko la ge nu
ty pu IV (ke ra ty no cy ty i fi bro bla sty), które ko -
twi czą na skórek do skóry, oraz od pro ce su
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Ryc. 3. System Angel do pozyskiwania PRP.

Ryc. 4b. Naskórek szczura po zastosowaniu
PRP, pow. ok. 800-krotne, mikroskop świetlny.

Ryc. 4a. Naskórek szczura po owariektomii,
pow. ok. 400-krotne, mikroskop świetlny.
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róż ni co wa nia ke ra ty no cy tów do ochron nej
war stwy ro go wej. W ba da niach wy ka za no
naj więk szy wpływ fi bry ny i PRP na przy spie -
sze nie na skór ko wa nia. Trom bi na i PRP sty -
mu lu ją pro li fe ra cję skór nych fi bro bla stów,
przy czym ta sty mu la cja jest za leż na od daw -
ki PRP. 

Ba da nia wła sne
– przy kła dy dzia ła nia PRP

Część I.: Ba da nia wy ko na no na gru pie szczu -
rów pod da nych owa riek to mii. Ba da no struk -
tu rę skóry oraz ja kość owło sie nia zwie rząt
po po da niu PRP.

Ryc. 4a. Na skórek szczu ra po owa riek -
to mii, pow. ok. 400-krot ne, mi kro skop
świe tl ny. Ścień cza ły na skórek o nie rów nej
po wierzch ni po kry ty gę stą wy dzie li ną. Skóra
wła ści wa wy ka zu je ubyt ki ko la ge nu i sub stan -
cji mię dzy ko mór ko wej, a włók na sprę ży ste
są po frag men to wa ne

Ryc. 4 b.  Na skórek szczu ra po za sto so -
wa niu PRP, pow. ok. 800-krot ne, mi kro skop
świe tl ny. W skórze wła ści wej wy stę pu ją
wiąz ki ko la ge nu o róż nej śre dni cy, ukła da ją -
ce się w upo rząd ko wa ny spo sób. Wśród
nich znaj du je się wie le na czyń krwio no śnych
o po gru bia łych ścia nach. Ko mór ki wszy st kich
warstw na skór ka są licz ne i po więk szo ne,

Ryc. 5b. Naskórek szczura po zastosowaniu
PRP, pow. ok. 700-krotne. 

Ryc. 5a. Naskórek szczura po owariektomii,
pow. ok. 420-krotne (elektronowy mikroskop
skaningowy).

Ryc. 6b. Szczur po zastosowaniu PRP, pow.
ok. 38000 razy, elektronowy mikroskop
transmisyjny. 

Ryc. 6a. Naskórek szczura po owariektomii,
pow. ok. 38000 razy, elektronowy mikroskop
transmisyjny.



a war stwa ro go wa ma ce chy wzmo żo ne go
złu szcza nia.

Ryc. 5a. Na skórek szczu ra po owa riek -
to mii, pow. ok. 420-krot ne (elek tro no wy
mi kro skop ska nin go wy). Po wierzch nia skóry
ma głę bo kie bru zdy z ce cha mi wzmo żo ne -
go złu szcza nia, wi docz ne nie licz ne wło sy.

Ryc. 5b.  Na skórek szczu ra po za sto so -
wa niu PRP, pow. ok. 700-krot ne. Więk sze
po więk sze nie uka zu je licz ne mło de wło sy,
wy ra sta ją ce po kil ka z jed ne go mie szka wło -
so we go.

Ryc. 6a. Na skórek szczu ra po owa riek -
to mii, pow. ok. 38000 razy, elek tro no wy
mi kro skop trans mi syj ny. Włók na ko la ge no -
we są po od dzie la ne od sie bie i mi ni mal nie
róż nią się gru bo ścią.

Ryc. 6b. Szczur po za sto so wa niu PRP,
pow. ok. 38000 razy, elek tro no wy mi kro -
skop trans mi syj ny. Włók na ko la ge no we ma -
ją bar dzo zróż ni co wa ne gru bo ści, wi docz ne
mło de włók na ko la ge nu, upo rząd ko wa nie
prąż ko wa nia po przecz ne go zo sta ło za cho -
wa ne.

Część II: Przy kła dy dzia ła nia PRP u pa cjen -
tów.
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Ryc. 7. Skóra okolicy policzka. A – przed zabiegiem PRP i B – 3 miesiace po wykonaniu zabiegu
7-8-krotnym stężeniem płytek. Zdjęcia dermatoskopowe w powiększeniu 20-krotnym.

Ryc. 8. Skóra oko li cy oka. A, C – przed za bie -
giem PRP oraz B, D – 3 mie sią ce po wy ko na -
niu za bie gu PRP 7-8-krot nym stę że niem 
pły tek. Zdję cia der ma to sko po we wy ko na no
w po więk sze niu 20-krot nym (A, B) i 70-krot -
nym (C, D).

A B

A B

C D
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Ryc. 9. Makroskopowy obraz skóry na twarzy pacjentki. A – przed zabiegiem i B – 3 miesiące
po zabiegu PRP. Widoczne spłycenie utrwalonych bruzd śmiechowych.
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dermatologia

Ato po we za pa le nie skóry (AZS) jest prze wle kłą cho ro bą za pal ną
o na wro to wym prze bie gu z cha rak te ry stycz nym obra zem kli nicz nym
zmian skór nych, ty po wą lo ka li za cją oraz wy bit nie na si lo nym świą dem.
Za zwy czaj roz po czy na się w wie ku dzie cię cym, utrzy mu je się przez
kil ka, kil ka na ście lat, po czym ła go dnie je w okre sie po kwi ta nia. U czę ści
osób scho rze nie nie wy ka zu je ten den cji do re mi sji z wie kiem i utrzy -
mu je się rów nież w wie ku do ro słym.

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

Atopowe zapalenie skóry 
o ciężkim przebiegu 
– opis przypadku 

Ato po we za pa le nie skóry czę sto współ -
wy stę pu je lub po prze dza roz wój in nych
cho rób o podło żu ato po wym: ast my oskrze -
lo wej, aler gicz ne go za pa le nia bło ny ślu zo wej
no sa, aler gicz ne go za pa le nia spo jówek oraz
wy pry sku kon tak to we go.

AZS po wsta je na podło żu współ wy stę -
po wa nia ge ne tycz nej pre dy spo zy cji i na ra że -
nia na czyn ni ki śro do wi sko we. Do naj waż -
niej szych czyn ni ków uwa run ko wa nych ge -
ne tycz nych za li cza się: 
1. upo śle dze nie funk cji ba rie ro wej skóry

wy ni ka ją ce z nie pra wi dło wo ści w skła dzie
li pi dów na skór ko wych (nadmiar sfin go fo -
sfo ry lo cho li ny, nie do bór ce ra mi dów)
oraz de fek tu fi la gry ny, 

2. za bu rze nia im mu no lo gicz ne pre dy spo nu -
ją ce do utrzy my wa nia sie prze wle kłe go
sta nu za pal ne go skóry, 

3. za bu rze nia neu ro we ge ta tyw ne skut ku ją ce
za o strza niem się cho ro by pod wpły wem
stre su oraz ni skim pro giem świą du.

Wsród czyn ni ków po cho dze nia śro do -
wi sko we go wy mie nia się: 
1. aler ge ny po kar mo we (naj czę st sze to mle -

ko kro wie i biał ko ja ja ku rze go), 
2. aler ge ny po wie trz no po chod ne (roz to cza

ku rzu do mo we go, pył ki ro ślin ne, aler ge ny
odzwie rzę ce, ple śnie), 

3. an ty ge ny bak te ryj ne (St. au reus)
i w mniej szym stop niu rów nież wi ru so we
(Her pes sim plex vi rus) i grzy bi cze (Pi ty ro -
spo rum ova le), 

4. nie swo i ste czyn ni ki draż nią ce (de ter gen ty).

Ist nie je wie le skal słu żą cych do oce ny na -
si le nia zmian. Opie ra ją się one na oce nie
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wska źni ków obiek tyw nych w ba da niu
przedmio to wym i su biek tyw ne go od czu cia
świa du (wska źnik SCO RAD, ska la Raj ki i Lan -
ge lan da, Ato pic Der ma ti tis Area and Se ve ri ty
In dex – ADA SI, No thin gham Ecze ma Se ve ri ty
Sco re – NESS) lub tyl ko na oce nie na si le nia
zmian skór nych (Six Area Six Sign Ato pic Der -
ma ti tis – SAS SAD, Ecze ma Area and Se ve ri ty
In dex – EA SI). Le cze nie scho rze nia uza leż -
nio ne jest od na si le nia ob ja wów.

W le cze niu AZS o ła god nym i sa mo o gra -
ni cza ja cym się prze bie gu klu czo wą ro lę od -
gry wa pra wi dło wa pie lę gna cja skóry (sto so -
wa nie syn de tów, emo lien tów i hu mek tan -
tów, uni ka nie śro do wi sko wych czyn ni ków
aler gi zu ją cych, draż nia cych i wy su sza ją cych
skórę, su ple men ta cja kwa su gam ma-li no le -
no we go) oraz sto so wa nie miej sco wych pre -
pa ra tów gli ko kor ty ko ste ro i do wych o ma łej
do śre dniej si le dzia ła nia lub in hi bi to rów kal -
cy neu ry ny miej sco wo z moż li wo ścią do łą -
cze nia tak że le ków an ty hi sta mi no wych.

W AZS o umiar ko wa nym prze bie gu, 
po za po stę po wa niem jak w scho rze niu
o prze bie gu ła god nym, sto su je my tak że
miej sco wo gli ko kor ty ko ste ro i dy o du żej si le
dzia ła nia, in hi bi to ry kal cy neu ry ny sto so wa ne
są dłu go trwa le, a w ra zie ob ja wów za ka że nia
do łą cza się an ty bio ty ko te ra pię. Na to miast
w przy pad ku pa cjen tów o cięż kim prze bie gu
scho rze nia oprócz wszy st kich po wyż szych
me tod sto su je się fo to te ra pię (UVB 311 nm,
SUP lub PU VA), in ter fe ron gam ma lub sy ste -
mo we le cze nie im mu no su pre syj ne: cy klo -
spo ry ną A, my ko fe no la tem mo fe ti lu, me to -
tre ksa tem, aza tio pry ną, a tak że le ka mi bio lo -
gicz ny mi (oma li zu mab, efa li zu mab).

Cel pra cy

Przed sta wie nie cho rej z cięż ką po sta cią
ato po we go za pa le nia skóry oraz zi lu stro wa -
nie zło żo no ści pro ble mów te ra peu tycz nych

zwią za nych z le cze niem pa cjen tów z AZS
o cięż kim prze bie gu.

Opis przy pad ku

18-let nia ko bie ta zgło si ła się do Kli ni ki
Der ma to lo gii CSK MSW w War sza wie z po -
wo du ery tro der mii z to wa rzy szą cym na si lo -
nym świą dem ca łe go cia ła. W wy wia dzie
ato po we za pa le nie skóry roz po zna ne w 6
mie sią cu ży cia, aler gia wie lo waż na wziew na
(by li ca po spo li ta, brzo za, ty mot ka łą ko wa,
ży to zwy czaj ne, roz to cza) i po kar mo wa
(dorsz, ki wi, orzech la sko wy, orzech ziem ny,
mą ka pszen na, mą ka żyt nia, żółt ko ja ja i biał -
ko ja ja), ast ma oskrze lo wa we wcze snym
dzie ciń stwie, dwu krot nie wstrząs ana fi lak -
tycz ny (po znie czu le niu miej sco wym i po
szcze pion ce M-M-R II) oraz ze spół po li cy -
stycz nych jaj ni ków. Wy wiad ro dzin ny w kie -
run ku cho rób aler gicz nych był nie i stot ny.

Pa cjent ka do tych czas le czo na miej sco wo
pre pa ra ta mi gli ko kor ty ko ste ro i dów, ta kro li -
mu su, pi me kro li mu su, le ka mi prze ciw hi sta -
mi no wy mi, emo lien ta mi oraz gli ko kor ty ko -
ste ro i da mi ogól nie. Przy przy ję ciu stwier -
dzo no zmia ny ru mie nio wo-na cie ko we obej -
mu ją ce ca łą po wierzch nię cia ła z in ten syw -
nym złu szcza niem, li che ni za cję w oko li cach
zgięć nad gar st ko wych oraz zli szaj co wa ce nie
w oko li cy zgięć łok cio wych, w oko li cy śród -
brzu sza, oko li cy ust i ką tów ze wnę trz nych
oczu.

Wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych (mor fo lo -
gia, ami no tran sfe ra zy – ala ni no wa i aspa ra gi -
no wa, sód, po tas, ma gnez, mocz nik, kre a ty -
ni na, biał ko C-re ak tyw ne, OB, prze ciw cia ła
an ty-HIV, prze ciw cia ła an ty-HCV, an ty gen
HBs, VDRL, pro te i no gram, Qu an ti fe ron-TB,
ba da nie ogól ne mo czu) by ły pra wi dło we.
Stwier dzo no bar dzo wy so kie war to ści im -
mu no glo bu li ny E (31 541 IU/ml), umiar ko -
wa nie podwyż szo ne stę że nie IgE spe cy ficz -
nych w za kre sie ar ty ku łów spo żyw czych,
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podwyż szo ne stę że nie IgE spe cy ficz nych
w za kre sie aler ge nów wziew nych, podwyż -
szo ną gli ke mię na czczo (praw do po dob nie
wy ni ka ją cą ze sto so wa nej uprze dnio pa ren -
te ral nej gli ko kor ty ko ste ro i do te ra pii). Ba da nie
ra dio lo gicz ne klat ki pier sio wej i obraz ultra -
so no gra ficz ny ja my brzu sznej nie wy ka za ły
od chy leń od nor my. 

Na pod sta wie do tych cza so we go prze -
bie gu i ca ło ści obra zu kli nicz ne go roz po zna -
no ato po we za pa le nie skóry o cięż kim prze -
bie gu. Pod czas ho spi ta li za cji do le cze nia włą -
czo no pa ren te ral nie pre pa ra ty de ksa me ta zo -
nu, kle ma sty ny, ce fu ro ksy mu oraz do u st nie
pre pa rat cy klo spo ry ny A w daw ce 3 mg/kg
m.c./do bę, uzy sku jąc zna czą ce zmniej sze nie
zmian skór nych. Po 4 ty go dniach, z po wo du
po now ne go za o strze nia zmian skór nych
i na si le nia uczu cia świą du, w wa run kach am -
bu la to ryj nych zwięk szo no daw kę cy klo spo -
ry ny A do 3,5 mg/kg m.c./do bę. Mi mo
zwięk sze nia daw ki cy klo spo ry ny A nie uzy -
ska no re mi sji i po 6 ty go dniach pa cjent kę po -
now nie ho spi ta li zo wa no z uwa gi na ko lej ne
za o strze nie zmian skór nych. Włą czo no pa -
ren te ral nie pre pa ra ty de ksa met az o nu, kle -
ma sty ny, od sta wio no pre pa rat cy klo spo ry ny
A oraz włą czo no do u st nie pre pa rat my ko fe -
no la tu mo fe ti lu w daw ce 2 g/do bę, uzy sku jąc
umiar ko wa ną po pra wę. 

Po 7 dniach pa cjent ka zgło si ła się do Am -
bu la to rium Kli ni ki Der ma to lo gii z po wo du
po now ne go za o strze nia zmian. Na si le nie
po wią za no przy czy no wo z eks po zy cją na
aler ge ny (świerk w mie szka niu z uwa gi na
okres świąt Bo że go Na ro dze nia). Do do -
tych cza so we go le cze nia do łą czo no pre pa rat
pre dni so nu w daw ce 20 mg/do bę oraz zin -
ten sy fi ko wa no le cze nie prze ciw hi sta mi no -
we, jed no cze śnie za le ca jąc re duk cję eks po -
zy cji na aler ge ny – uzy ska no je dy nie krót ko -
trwa łe zmniej sze nie na si le nia ob ja wów.
Z uwa gi na wy ra źną za leż ność prze bie gu
scho rze nia nie tyl ko od czyn ni ków aler gi zu ją -

cych, ale rów nież od czyn ni ków stre so wych,
jak rów nież wy so ki po ziom nie ak cep to wa nia
scho rze nia, za le co no opie kę psy cho lo gicz ną.

Wo bec bra ku sku tecz no ści za sto so wa -
ne go le cze nia pa cjent kę po 2 ty go dniach po -
now nie ho spi ta li zo wa no, za sto so wa no pa -
ren te ral nie pre pa ra ty de ksa me ta zo nu i kle -
ma sty ny oraz, z uwa gi na brak zna cza cych
efek tów te ra pii, od sta wio no pre pa rat my ko -
fe no la tu mo fe ty lu i po now nie włą czo no pre -
pa rat cy klo spo ry ny A w daw ce 3,5 mg/kg
m.c./do bę.

Omówie nie

Przy pa dek pa cjent ki obra zu je zło żo ność
pro ble mu le cze nia pa cje ta z AZS o cięż kim
prze bie gu. Scho rze nie o tak du żym na si le niu,
po wo du ją ce wie lo ty go dnio we, a na wet
wiel ko mie sięcz ne utrzy my wa nie się ery tro -
der mii lub sta nu bli skie go ery tro der mii po -
wo du je sze reg nie ko rzy st nych zja wisk:
znacz nie zwięk sza ry zy ko wtór nych in fek cji
skóry, upo śle dza co dzien ne funk cjo no wa nie,
pro wa dzi do stop nio wej izo la cji od oto cze -
nia, w znacz nym stop niu za bu rza sa mo o ce -
nę pa cjent ki oraz jej re la cje z ro dzi ną i rówie -
śni ka mi. Nie bez zna cze nia jest tak że wy so ki
koszt pro wa dze nia te ra pii. Le cze nie, po zsu -
mo wa niu wszy st kich ko niecz nych wy dat ków
(emo lien ty, le ki sto so wa ne ze wnę trz nie, le ki
ogól ne, opie ka psy cho lo gicz na), sta no wi
istot ne ob cią że nie bu dże tu ro dzi ny, co mo -
że pro wa dzić do na si le nia stre su i re la cji po -
mię dzy człon ka mi ro dzi ny.

Współ i st nie nie licz nych to wa rzy szą cych
aler gii zwięk sza czę stość za o strzeń, utru dnia
pro wa dze nie te ra pii, a tak że sta no wi istot ny
czyn nik ogra ni cza ją cy moż li wość swo bod ne -
go wy bo ru za wo du. Do dat ko wym czyn ni -
kiem utru dnia ją cym le cze nie, a tak że zwięk -
sza ją cym lęk przed no wy mi me to da mi te ra -
pii jest aler gia na le ki w wy wiadzie.
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Trze ba tak że pa mię tać, że agre syw nie
pro wa dzo ne le cze nie, które w przy pad ku
nie których pa cjen tów jest ko niecz no ścią,
nie sie ze so bą istot ne za gro że nia (po wi kła nia
ste ro i do te ra pii ogól nej, ne fro to ksycz ność,
he ma to to ksycz ność, mie lo to ksycz ność, a tak że
ry zy ko kan ce ro ge ne zy), szcze gól nie w kon -
tek ście wie lo let nie go prze bie gu.

Wg naj now szych wy tycz nych[2] za głów -
ne ce le dłu go ter mi no we go le cze nia ato po -
we go za pa le nia skóry sta wia się: pro fi lak ty kę
cią głych na wro tów, le cze nie scho rzeń
współ i st nie ją cych i po ja wia ją cych sie wtór -
nych kom pli ka cji oraz mi ni ma li zo wa nie dzia -
łań nie po żą da nych przy ma ksy ma li za cji ko -
rzy ści uzy ska nych le cze niem. Ba da nia kli nicz -
ne sku pia ją się na co raz więk szej kon tro li
cho ro by. Rów no le gle do te ra pii miej sco wej
i ogól nej próbu je się sto so wać wie le dzia łań
ad ju wan to wych z róż ną sku tecz no ścią. Naj -
czę ściej wy mie nia ne są: in ten syw na pie lę -
gna cja emo lien ta mi[3,4], te ra pia pro ak tyw na
pre pa ra ta mi gli ko kor ty ko ste ro i dów[5] i in hi bi -
to ra mi kal cy neu ry ny[6], in ter wen cje edu ka cyj -
ne[7], le cze nie współ i st nie ją cych scho rzeń
aler go lo gicz nych, dia gno sty ka aler go lo gicz -
na[8], die ty eli mi na cyj ne (je dy nie w jed no -
znacz nie udo wo dnio nych aler giach po kar -
mo wych)[9,10], sto so wa nie pro bio ty ków[11],
su ple men ty die ty[12].

Wnio ski

Przy pa dek pa cjent ki po ka zu je, że pod -
czas le cze nia osób z ato po wym za pa le niem
skóry na le ży in dy wi du al nie do bie rać za le ce -
nia pie lę gna cyj ne. Na le ży dą żyć do jak naj -
krót sze go sto so wa nia gli ko kor ty ko ste ro i -
dów ogól nie i le ków im mu no su pre syj nych.
Bar dzo waż ną ro lę od gry wa opie ka psy -
cho lo gicz na i do sto so wa nie śro do wi ska ży -
cia pa c jen ta, ma ją ce na ce lu eli mi na cję aler -
ge nów.
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dermatologia

Ponadto w obrębie zmian skórnych wy -
kry wa ne są tak że in ne drob no u stro je, np.
Sta phy lo coc cus epi der mi dis, Pi ty ro spo rum ova -
le. Du że zna cze nie od gry wa rów nież zmie -
nio ny skład ło ju, co przy czy nia się nie tyl ko
do za bu rzeń ke ra ty ni za cji, ale tak że do roz -
wo ju sta nu za pal ne go oraz nad pro duk cji tej
sub stan cji[2]. Nie mniej jed nak obe cnie uwa ża
się, że punk tem wyj ścia dla roz wo ju cho ro -
by jest wy stę po wa nie sta nu za pal ne go[2].

Da ne z li te ra tu ry[1-3] oraz ob ser wa cje kli -
nicz ne wska zu ją, że w ostat nich la tach gra ni -
ca wie ku prze su wa się i der ma to za ta do ty czy

rów nież osób w wie ku śre dnim. Wy bór od -
po wie dniej me to dy le cze nia za le ży za rów no
od obra zu kli nicz ne go cho ro by, od po wie dzi
na wcze śniej sto so wa ne te ra pie, jak rów nież
od zdol no ści do wy pra co wa nia od po wie -
dniej współ pra cy po mię dzy le ka rzem a pa -
cjen tem. Za sa dni czym ce lem le cze nia trą dzi -
ku mło dzień cze go jest uzy ska nie po pra wy,
a więc cał ko wi te lub czę ścio we ustą pie nie
zmian trą dzi ko wych, jak rów nież za po bie ga -
nie po wsta wa niu prze bar wień i blizn sta no -
wią cych na stęp stwo dłu go trwa łej cho ro by
o za a wan so wa nym prze bie gu. 

Trą dzik zwy czaj ny jest jed ną z naj czę ściej wy stę pu ją cych cho rób
skóry, z po wo du której do der ma to lo ga zgła sza ją się pa cjen ci w wie -
ku mło dzień czym. W jej roz wo ju istot ną ro lę od gry wa współ i st nie nie
kil ku zja wisk, ta kich jak: nadmier na pro duk cja ło ju, za bu rze nia ro go -
wa ce nia ujść jed no st ki wło so wo-ło jo wej, obe cność bez tle no wej bak te -
rii Pro pio ni bac te rium ac nes oraz sta nu za pal ne go[2]. War to zwrócić
uwa gę, że sa mo wy stę po wa nie P. ac nes nie jest wy star cza ją ce do po -
wsta nia zmian ty po wych dla trą dzi ku, a drob no u strój ten jest rów nież
obe cny w skórze lu dzi zdro wych. 

Dr n. med. Lilianna Kulczycka-Siennicka,
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka  
Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Farmakoterapia trądziku
zwyczajnego z wykorzystaniem
miejscowych i ogólnych preparatów
jednoskładnikowych, ze szczególnym
uwzględnieniem roli antybiotyków
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W 2012 ro ku opu bli ko wa ny zo stał
kon sen sus Pol skie go To wa rzy stwa Der ma -
to lo gicz ne go do ty czą cy pa to ge ne zy oraz
le cze nia trą dzi ku zwy czaj ne go[4]. Przed sta -
wio ne wy tycz ne sta no wią punkt wyj ścia dla
wy bo ru od po wie dniej te ra pii do pa so wa nej
do po trzeb i ocze ki wań pa cjen ta. Przed
roz po czę ciem ku ra cji na le ży wy ja śnić cho -
re mu, że pro po no wa ne po stę po wa nie wy -
ma ga sy ste ma tycz no ści i wy trwa ło ści mi mo
wy stę po wa nia nie kie dy ob ja wów nie po żą -
da nych, ta kich jak: podraż nie nie skóry lub
na si le nie zmian cho ro bo wych, a uzy ska ny
efekt nie za wsze jest trwa ły. Po za le cze -
niem istot ne zna cze nie ma rów nież od po -
wie dnia pie lę gna cja skóry, ze szcze gól nym
uwzglę dnie niem my cia, na wil ża nia oraz
sto so wa nia pe e lin gów o dzia ła niu prze ciw -
ło jo to ko wym i złu szcza ją cym.

Za po stę po wa nie pierw sze go rzu tu
uzna je się sto so wa nie pre pa ra tów miej sco -
wych, wy ka zu ją cych dzia ła nie: ke ra to li tycz -
ne, prze ciw za skór ni ko we, prze ciw za pal ne,
prze ciw bak te ryj ne oraz prze ciw ło jo to ko -
we[4]. Du że zna cze nie, zwła szcza dla sku -
tecz no ści te ra pii, ma omówie nie za sad sto -
so wa nia le ków miej sco wych. Na le ży je apli -
ko wać na ca łą po wierzch nię zmie nio nej cho -
ro bo wo skóry, co pro wa dzi do li kwi da cji
nie wi docz nych mi kro za skór ni ków, z których
roz wi ja ją się na stęp nie zmia ny ty po we dla
trą dzi ku. Nie które le ki, w ce lu unik nię cia
podraż nie nia skóry, wy ma ga ją 15-20-mi nu -
to wej prze rwy po mię dzy umy ciem skóry
a ich apli ka cją. Część pre pa ra tów, ze wzglę -
du na wy wo ły wa nie nadwraż li wo ści na pro -
mie nio wa nie sło necz ne, mo że być sto so wa -
na wy łącz nie na noc. In ne, acz kol wiek apli -
ko wa ne są wy łącz nie miej sco wo, nie mo gą
być sto so wa ne u ko biet w cią ży, stąd też wy -
ma ga ją prze strze ga nia za sad an ty kon cep cji.

Pre pa ra ty miej sco we sto su je się za rów -
no w mo no te ra pii, jak i te ra pii sko ja rzo nej.
To ostat nie po stę po wa nie po zwa la na unik -
nię cie le ko o por no ści, ma ją cej szcze gól ne

znacz nie w przy pad ku an ty bio ty ków. War to
rów nież zwrócić uwa gę, że część pre pa ra -
tów miej sco wych mo że być wy ko rzy sta na
w po stę po wa niu pod trzy mu ją cym po za -
koń cze niu le cze nia ogól ne go, jak rów nież
łącz nie z le ka mi ogól ny mi[4].

Zgo dnie z obo wią zu ją cy mi wy tycz ny mi
w mo no te ra pii moż na sto so wać: re ti no i dy,
nad tle nek ben zo i lu oraz kwas aze la i no wy.
Pre pa ra ty za wie ra ją ce wspo mnia ne sub stan -
cje za le ca ne są w przy pad ku trą dzi ku za skór -
ni ko we go oraz za skór ni ko wo-grud ko we go. 

Wy mie nio ne ja ko pierw sze re ti no i dy
wy ka zu ją naj sil niej sze dzia ła nie ko me do li -
tycz ne[4]. Po za tym dzia ła ją rów nież prze ciw -
za pal nie oraz prze ciw bak te ryj nie. Ze wzglę -
du na swój pro fil dzia ła nia wy ka zu ją naj więk -
sze wła ści wo ści draż nią ce, po wo du jąc: za -
czer wie nie, pie cze nie, złu szcza nie i su chość
skóry. W ce lu za po bie ga nia podraż nie niom
za le ca się ich sto so wa nie ok. 15-20 mi nut po
my ciu, a nie kie dy przez pierw sze 10-14 dni
co dru gi dzień. Moż li we jest rów nież wy stą -
pie nie na si le nia zmian skór nych w po cząt ko -
wej fa zie le cze nia, co wy ni ka z dzia ła nia le ku.
Obe cnie w Pol sce do stęp ne są trzy sub stan -
cje do sto so wa nia miej sco we go: tre ty no i na,
izo tre ti no i na oraz ada pa len. Są one rów nież
do stęp ne w po sta ci pre pa ra tów zło żo nych
w po łą cze niu z an ty bio ty kiem lub nad tlen -
kiem ben zo i lu.

Nad tle nek ben zo i lu jest le kiem wy ka zu -
ją cym dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne, a tak że
ko me do li tycz ne i ke ra to li tycz ne[4,5]. Dzia ła
sła biej niż miej sco we re ti no i dy, co przy czy -
nia się rów nież do wy stę po wa nia mniej na si -
lo nych ob ja wów nie po żą da nych. Nie mniej
jed nak moż li we jest wy stą pie nie za czer wie -
nie nia skóry, z to wa rzy szą cym pie cze niem,
a na stęp nie złu szcza niem. War to zwrócić
uwa gę, że jed nak na wet w trak cie dłu go -
trwa łej te ra pii nie do cho dzi do roz wo ju 
le ko o por no ści, co zwią za ne jest ze zmia ną
śro do wi ska by to wa nia Pro pio ni bac te rium 
ac nes, a tym sa mym zmniej sze niem licz by
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bak te rii od gry wa ją cej istot ną ro lę w pa to ge -
ne zie trą dzi ku. 

Kwas aze la i no wy jest dość do brze to le -
ro wa ną sub stan cją o dzia ła niu: prze ciw za pal -
nym, prze ciw bak te ryj nym, prze ciw ło jo to ko -
wym i ke ra to li tycz nym[4,6]. W po sta ci kre mu
jest rów nież sto so wa ny w le cze niu prze bar -
wień. Lek mo że być sto so wa ny w mo no te -
ra pii, jak i te ra pii pod trzy mu ją cej, przy czym
ma ksy mal ny czas trwa nia ku ra cji nie po wi -
nien prze kra czać 6 mie się cy. Wśród naj czę -
ściej wy stę pu ją cych ob ja wów nie po żą da -
nych wy mie nia się: za czer wie nie nie i pie cze -
nie skóry, ustę pu ją ce w trak cie sto so wa nia
le ku. Pre pa ra ty w for mie że lu czę ściej wy ka -
zu ją dzia ła nie wy su sza ją ce. 

W le cze niu trą dzi ku zwy czaj ne go za sto -
so wa nie znaj du ją tak że miej sco we an ty bio ty -
ki wy ka zu ją ce dzia ła nie prze ciw za pal ne
i prze ciw bak te ryj ne[4,7]. Nie mniej jed nak ta kie
po stę po wa nie, zwła szcza prze wle kłe, zwią -
za ne jest z roz wo jem an ty bio ty ko o por no ści,
stąd po win no być sto so wa ne z prze strze ga -
niem kil ku za sad. Zgo dnie z obo wią zu ją cy mi
wy tycz ny mi w przy pad ku ko niecz no ści włą -
cze nia an ty bio ty ku za le ca się le cze nie na -
prze mien ne. W te ra pii trą dzi ku za sto so wa -
nie znaj du ją je dy nie: klin da my cy na, ery tro -
my cy na i cy klicz ny wę glan ery tro my cy ny.
Ten ostat ni w sto sun ku do za sa do wej for my
cha rak te ry zu je się wy ższą do stęp no ścią bio -
lo gicz ną, ko rzy st niej szy mi pa ra me tra mi far -
ma ko ki ne tycz ny mi i wy ższą sku tecz no ścią
kli nicz ną. Do da tek octa nu cyn ku, podob nie
jak nad tlen ku ben zo i lu, zmniej sza ry zy ko
roz wo ju le ko o por no ści. Moż li we jest rów -
nież na prze mien ne sto so wa nie an ty bio ty ku
oraz nad tlen ku ben zo i lu lub re ti no i du. Ta kie
po stę po wa nie umoż li wia uży cie nad tlen ku
ben zo i lu bądź re ti no i du o od po wie dnim stę -
że niu, jak rów nież do sto so wa nie te ra pii in -
dy wi du al nie do po trzeb pa cjen ta i ro dza ju
trą dzi ku. Le cze nie na prze mien ne z wy ko rzy -
sta niem miej sco we go an ty bio ty ku (ery tro -
my cy ny, cy klicz ne go wę gla nu ery tro my cy ny

lub klin da my cy ny) apli ko wa ne go dwa ra zy na
do bę wpły wa na ogra ni cze nie le ko o por no -
ści, po nad to zwięk sza to le ran cję i skra ca czas
trwa nia te ra pii. W przy pad ku pre pa ra tów
zło żo nych – wy stę pu ją one w kon kret nym
stę że niu, które mo że oka zać się zbyt sła be
(brak efek tów te ra peu tycz nych) lub zbyt sil -
ne (znacz ne podraż nie nie skóry) u da ne go
cho re go. An ty bio ty ko te ra pia po win na być
za re zer wo wa na je dy nie do sy tu a cji,
w których wy stę pu ją zmia ny za pal ne, a czas
jej trwa nia nie mo że być dłuż szy niż 12 ty go -
dni. Po nad to nie na le ży łą czyć an ty bio ty ko te -
ra pii miej sco wej z ogól ną, chy ba że do dat ko -
wo za le ci się sto so wa nie nad tlen ku ben zo i lu.
Ko rzy ścią pre pa ra tów miej sco wych za wie ra -
ją cych je dy nie an ty bio ty ki jest to, że mo gą
być sto so wa ne u ko biet w cią ży (ka te go ria
B wg FDA). 

Zgo dnie z obo wią zu ją cym kon sen su sem
PTD an ty bio ty ko te ra pia ogól na jest za re zer -
wo wa na dla pa cjen tów z trą dzi kiem grud ko -
wo-kro st ko wym o śre dnim i cięż kim na si le -
niu[4]. An ty bio ty ki po da wa ne ogól nie, podob -
nie jak miej sco we, wy ka zu ją dzia ła nie prze -
ciw za pal ne i prze ciw bak te ryj ne. Nie za le ca
się jed no cze sne go sto so wa nia an ty bio ty ków
ogól nie i miej sco wo, po nie waż ta kie po stę -
po wa nie przy czy nia się do zwięk sze nia ry zy ka
roz wo ju wspo mnia nej wcze śniej le ko  o por -
no ści[4,8]. Aby te mu za po biec, wska za ne jest
do łą cze nie miej sco we go pre pa ra tu za wie ra -
ją ce go nad tle nek ben zo i lu lub re ti no id. 

W prak ty ce sto su je się pre pa ra ty na le żą -
ce do dwóch grup: te tra cy klin (li me cy kli na,
do ksy cy kli na, te tra cy kli na) lub ma kro li dów
(ery tro my cy na)[4,8]. Te tra cy kli ny wy ka zu ją
dzia ła nie prze ciw za pal ne po przez za ha mo -
wa nie che mo ta ksji neu tro fi lów i mo no cy -
tów, jak rów nież ogra ni cze nie mi gra cji ko -
mórek do mie szka wło so we go. Po bu dze nie
ukła du od por no ścio we go w od po wie dzi na
obe cność P. ac nes pro wa dzi do na si le nia sta -
nu za pal ne go, a w kon se kwen cji do roz wo ju
cięż kich ob ja wów trą dzi ku. Z te go po wo du



jej za ha mo wa nie po przez za sto so wa nie an -
ty bio ty ko te ra pii od wra ca ten pro ces
i w pew nym stop niu zmniej sza ry zy ko po -
wsta nia szpe cą cych blizn czy prze bar wień[9].
Ery tro my cy na za le ca na jest w przy pad ku nie -
to le ran cji lub uczu le nia na te tra cy kli ny, jak
rów nież u pa cjen tów przed 12 r.ż. oraz
u ko biet cię żar nych. We dług da nych z pi -
śmien nic twa ist nie je rów nież moż li wość za -
sto so wa nia azy tro my cy ny, jed nak nie usta lo -
no jed no li te go sche ma tu po stę po wa nia[4,8].
Zwy kle lek sto so wa ny jest wg sche ma tu:
500 mg/do bę przez 3 dni, na stęp nie 250-
500 mg/do bę raz w ty go dniu do 12 ty go dni.
Zgo dnie z wy tycz ny mi PTD sy ste mo wa an -
ty bio ty ko te ra pia po win na być sto so wa na wg
jed ne go z po niż szych sche ma tów(4,10-12):
• li me cy kli na – 300 mg/do bę przez 12 ty -

go dni; ist nie je moż li wość re duk cji daw ki
po 2 ty go dniach do 150 mg/do bę;

• do ksy cy kli na – 100-200 mg/do bę do 12
ty go dni;

• te tra cy kli na – 750 mg do 1,5 g/do bę
w daw kach podzie lo nych co 6 go dzin;
istot ne jest stop nio we ob ni ża nie daw ki,
a czas trwa nia ku ra cji nie po wi nien prze -
kra czać 12 ty go dni;

• ery tro my cy na  – 600-1200 mg/do bę,
w daw kach podzie lo nych, co 6-8 go dzin,
czas trwa nia ku ra cji do 12 ty go dni.

Po za koń cze niu le cze nia ogól ne go za le -
ca się, je śli ist nie je ta ka po trze ba, kon ty nu a -
cję le cze nia miej sco we go w po sta ci te ra pii
pod trzy mu ją cej z za sto so wa niem re ti no i du
lub kwa su aze la i no we go. Przed roz po czę -
ciem an ty bio ty ko te ra pii nie ma po trze by wy -
ko ny wa nia wy ma zu ze zmian skór nych, o co
zwy kle pro szą pa cjen ci. Po za tym te tra cy kli -
ny nie mo gą być sto so wa ne przez ko bie ty
w cią ży (ka te go ria D wg FDA). Pre pa ra ty
z tej gru py zmniej sza ją rów nież sku tecz ność
le ków an ty kon cep cyj nych, o czym na le ży
po in for mo wać pa cjent kę. Na le ży rów nież
pa mię tać, że wy ka zu ją dzia ła nie fo to to ksycz -

ne (naj sil niej dzia ła do ksy cy kli na, naj sła biej li -
me cy kli na)[4]. Tak więc ku ra cji ty mi pre pa ra -
ta mi nie po win no pro wa dzić się w okre sie
let nim, a pa cjen ci nie po win ni tak że ko rzy -
stać rów nież ze sztucz nych źródeł pro mie -
nio wa nia UV. An ty bio ty ki z gru py te tra cy klin
nie po win ny być jed no cze śnie sto so wa ne
z sy ste mo wy mi re ti no i da mi. Le ki te, wcho -
dząc w in te rak cje, pro wa dzą do wy stą pie nia
ob ja wów wzro stu ci śnie nia śród cza szkow -
go, ta kich jak: bóle gło wy, nud no ści, wy mio -
ty, co okre śla ne jest mia nem pseu do gu za
mózgu. Ze wzglę du na zdol ność łą cze nia
się z pro duk ta mi zwie ra ją cy mi du że ilo ści
jo nów wap nia, gli nu i że la za te tra cy kli ny
po win ny być przyj mo wa ne na go dzi nę
przed po sił kiem lub 2 go dzi ny po po sił ku.
Zwią za nie z sub stan cja mi he la tu ją cy mi pro -
wa dzi do za ha mo wa nia wchła nia nia z prze -
wo du po kar mo we go, a lek tra ci swo je wła -
ści wo ści bio lo gicz ne.

W cięż kich lub nie od po wia da ją cych na
do tych cza so we le cze nie po sta ciach trą dzi ku
sto su je się izo tre ti no i nę, bę dą cą re ti no i dem
pierw szej ge ne ra cji. Wy ka zu je ona dzia ła nie
prze ciw ło jo to ko we, ko me do li tycz ne, prze -
ciw za pal ne, jak rów nież ha mu je roz wój P.
ac nes[4,8,14]. Zgo dnie z wy tycz ny mi za le ca się,
aby sku tecz na daw ka te ra peu tycz na wy no si -
ła 0,5-1,0 mg/kg mc/do bę, a daw ka ku mu la -
cyj na przy pa da ją ca na ca łą ku ra cję 120-150
mg/kg mc, przy czym wy ższe daw ki za le ca
się w przy pad ku za ję cia skóry tu ło wia, zwła -
szcza ple ców. Da ne z pi śmien nic twa wska -
zu ją, że przy ję cie na leż nej daw ki wią że się
z uzy ska niem trwa łej po pra wy u 59-66% le -
czo nych. Mi mo zna czą cej sku tecz no ści te ra -
pii war to pa mię tać o to wa rzy szą cych jej ob -
ja wach nie po żą da nych. Wśród nich naj czę -
ściej wy mie nia się[14,15]: wy stę po wa nie su cho -
ści skóry, czer wie ni war go wej i błon ślu zo -
wych (zwła szcza no sa, nie kie dy spo jówek);
obe cność zmian wy pry sko wych na skórze
rąk i przedra mion; znacz na wraż li wość skóry
oraz zwią za ną z su cho ścią nadwraż li wość na
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pro mie nio wa nie sło necz ne. Część cho rych,
zwła szcza męż czyzn, zgła sza wy stę po wa nie
nie zbyt na si lo nych do le gli wo ści bólo wych
mię śni i/lub sta wów. Re ti no i dy wpły wa ją tak -
że na go spo dar kę li pi do wą orga ni zmu oraz
funk cjo no wa nie wą tro by, stąd ko niecz ne jest
mo ni to ro wa nie od po wie dnich pa ra me trów
la bo ra to ryj nych. Nie mniej jed nak jed nym
z naj po waż niej szych ob ja wów nie po żą da -
nych jest dzia ła nie te ra to gen ne le ku. Z te go
po wo du u ko biet w okre sie roz rod czym te -
ra pia po win na być pro wa dzo na po upew -
nie niu się, że pa cjent ka nie jest w cią ży,
a w okre sie le cze nia i mie siąc po je go za koń -
cze niu sto su je sku tecz ną an ty kon cep cję. Jest
to je dy na, jak do tąd, te ra pia wy ma ga ją ca pi -
sem nej zgo dy pa cjen ta, jak rów nież w przy -
pad ku osób 16-18 r.ż. opie ku na. War to
wspo mnieć, że w pierw szych mie sią cach le -
cze nia mo że dojść do przej ścio we go na si le -
nia zmian skór nych, co w więk szo ści sy tu a cji
nie jest wska za niem do za koń cze nia te ra pii.
Przed roz po czę ciem te ra pii war to usta lić,
czy pa cjent był le czo ny z po wo du cho ro by
psy chicz nej. W ta kich przy pad kach ist nie je
bo wiem zwięk szo ne ry zy ko wy stą pie nia ta -
kich ob ja wów jak: ob ni że nie na stro ju, de -
pre sja i my śli sa mo bój cze. Sta no wi to bez -
względ ne wska za nie do prze rwa nia te ra pii.
Zgo dnie z naj now szy mi wy tycz ny mi po za -
koń cze niu te ra pii ogól nej, w ce lu pod trzy -
ma nia efek tu za le ca się sto so wa nie miej sco -
wych re ti no i dów. 

Na le ży rów nież wspo mnieć, że w le -
cze niu trą dzi ku sto so wa ne są tak że pre pa -
ra ty hor mo nal ne, ale ta ka ku ra cja pro wa -
dzo na jest zwy kle przez do świad czo nych
gi ne ko lo gów[4,8]. 

Sku tecz ne le cze nie trą dzi ku zwy czaj ne -
go to nie jed no krot nie wy zwa nie za rów no
dla le ka rza, jak i pa cjen ta. Wy ma ga szcze -
góło we go omówie nia za sad te ra pii i prze wi -
dy wa nych skut ków. Za le ca się po stę po wa -
nie zło żo ne, z wy ko rzy sta niem sze rzej dzia -
ła ją cych i bar dziej sku tecz nych sub stan cji.

Na le ży rów nież pod kre ślić, że wy bór stra te -
gii te ra peu tycz nej po wi nien być do sto so wa -
ny do pa cjen ta, je go po trzeb, ocze ki wań, jak
rów nież moż li wo ści. 
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Dr Anna Piwek
Time Clinic 
w Warszawie

Obagi 
Professional-C Serum
10%, 15%, 20%

Nie od dziś wia do mo, że wi ta mi na
C wpły wa zba wien nie na na szą skórę. Zwal cza
wol ne ro dni ki, chro niąc cien kie włók na ko la ge -
nu i ela sty ny przed uszko dze nia mi, wzmac nia
ścian ki na czyń krwio no śnych, roz ja śnia skórę
i wpły wa na spły ce nie zmar szczek. Na le ży za -
tem za sto so wać od po wie dnią pie lę gna cję, do -
star cza jąc skórze wi ta mi nę C w bo ga tej, skon -
cen tro wa nej for mu le. Swo im pa cjen tom po le -
cam co dzien ne sto so wa nie se rum Oba gi Pro -
fes sio nal C, za pew nia ją ce ma ksy mal ną ochro nę
an ty o ksy da cyj ną i re ge ne ra cję skóry. Pro dukt

ten chro ni za rów no przed śro do wi sko wy mi
bodź ca mi stre so wy mi, które przy spie sza ją wi -
docz ne ozna ki sta rze nia się skóry, jak i przed
pro mie nio wa niem UV. Do dat ko wo za trzy mu je
wil goć, uzu peł nia syn te zę ko la ge nu oraz ła go dzi
sta ny za pal ne. Mar ka Oba gi ofe ru je se rum
w trzech róż nych stę że niach wi ta mi ny C, co
po zwa la do brać pre pa rat do każ de go ro dza ju
skóry. Sto so wa nie go w co dzien nej pie lę gna cji
spra wia, że ce ra sta je się gład sza i bar dziej pro -
mien na. Do dat ko wo war to pa mię tać, aby na -
sza die ta rów nież by ła bo ga ta w pro duk ty za -
wie ra ją ce wi ta mi nę C. 

OBAGI – dbamy o Twoje piękno

Dr Anna Nowicka
Klinka Medycyny
Estetycznej Medicana
w Poznaniu

Obagi Hydrate

Wła ści wie na wo dnio na skóra wy glą da
mło dziej, jest ję dr niej sza i zdrow sza. Na wil -
że nie jest więc nie zbęd nym ele men tem jej
pie lę gna cji. Dla te go po win no stać się to na -
wy kiem każ de go z nas – to pierw szy, pod -
sta wo wy krok, aby nie do pu ścić do przed -
wcze sne go sta rze nia się skóry. Nadmier ne
wy su sze nie po wo du ją czyn ni ki we wnę trz ne
(ge ne tycz ne) i ze wnę trz ne (die ta, stan zdro -
wia, wiek). Przy czy nia ją się one do ni szcze -
nia we wnę trz nej war stwy li pi do wej (skła da -
ją cej się z mie sza ni ny róż nych tłu szczów i li -
pi dów), po wo du jąc nadmier ne pa ro wa nie

wo dy. Te pro ble my
do ty czą przede wszy -
st kim ce ry doj rza łej.
W ce lu ich roz wią za -
nia po le cam sto so wa -
nie kre mu Oba gi Hy -
dra te. Ro ślin ny skła -
dnik – hy dro ma nil –
za war ty w pre pa ra cie,
za pew nia na tych mia -
sto we i dłu go trwa łe
na wil że nie, stop nio -
wo uwal nia jąc skła dni -
ki ak tyw ne i zmniej -
sza jąc utra tę wo dy na
po wierzch ni skóry.
Ko sme ceu tyk Oba gi
Hy dra te, prze ba da ny
d e r  m a  t o  l o  g i c z  n i e
i aler go lo gicz nie, jest rów nież nie ko me do -
gen ny, czy li nie za ty ka po rów. To pro dukt
prze zna czo ny do każ de go ro dza ju ce ry.

www.obagi.pl
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Dr Ale ksan dra Ja giel ska
Sthe tic Kli ni ka 
Dr Ja giel skiej 
w War sza wie

Sun Shield Mat te 
SPF 50

Skórę przed szko dli wym pro mie nio wa -
niem UV po win ni śmy chro nić przez ca ły
rok, nie tyl ko la tem czy pod czas po by tu na
wa ka cjach. Każ dy z nas wie, że prze by wa -
nie na słoń cu bez od po wie dnie go przy go -
to wa nia mo że skut ko wać opa rze nia mi sło -
necz ny mi, prze bar wie nia mi, po nad to
zwięk sza za gro że nie za cho ro wa nia na ra ka
skóry, a tak że przy spie sza pro ces jej sta rze -
nia. Świa tło sło neczne ma jed nak tak że do -
bre stro ny – ko rzy st nie wpły wa na nasz
układ ner wo wy, bie rze udział w syn te zie
wi ta mi ny D, dzię ki pro mie niom sło necz -
nym roz sze rza ją się na czy nia krwio no śne,
co po pra wia krą że nie krwi. Na wet je śli nie
je ste śmy zwo len ni ka mi opa la nia, po win ni -
śmy pa mię tać, że pro mie nie sło necz ne do -
cie ra ją do nas przez ca ły rok, na wet zi mą.
Swo im pa cjen tom re ko men du ję uży wa nie

kre mu Oba gi Sun
Shield Mat te SPF
50. W skła dzie
kre mu znaj du ją się
fil try fi zycz ne w po  s-
ta ci mi kro ni zo wa -
ne go tlen ku cyn ku,
które blo ku ją naj -
szer szy za kres pro-
mie nio wa nia za -
rów no UVB, przy -
czy nia ją ce go się do
opa rzeń sło necz -
nych, jak i UVA,
od po wia da ją ce go
za pro ce sy sta rze -
nia skóry. W Oba gi
Sun Shield Mat te SPF 50 znaj du ją się rów -
nież fil try che micz ne – octi no xa te, które
chro nią skórę przed pro mie nio wa niem
UVB. For mu ła pro duk tu po sia da lek ką kon -
sy sten cję, na wil ża, da je dłu go trwa ły efekt
ma tu ją cy, bez ro lo wa nia, nie po zo sta wia fil -
mu na skórze i sta no wi do sko na łą ba zę pod
ma ki jaż. Nie za wie ra pa ra be nów, tłu szczy,
kwa su p-ami no ben zo e so we go i za pa chu,
dzię ki cze mu pro dukt mo że być sto so wa ny
do wszy st kich ro dza jów ce ry.

Dr Edyta Engländer
Dermatologia Ogólna 
i Estetyczna 
we Wrocławiu

Obagi Elastiderm 
Eye Complete
Complex Serum

Skóra wo kół oczu wy ma ga szcze gól nej pie -
lę gna cji. W po rów na niu z in ny mi par tia mi twa -
rzy jest wy jąt ko wo cien ka i de li kat na, a tym sa -
mym bar dziej na ra żo na na nie ko rzy st ne dzia ła -
nie wie lu czyn ni ków, ta kich jak nie wła ści wa die -
ta, pro mie nio wa nie sło necz ne czy wpływ za -
nie czy szczo ne go śro do wi ska. Skóra sta je się
ma to wa, su cha i po zba wio na ela stycz no ści. 

Z upły wem cza su po wsta ją rów nież
zmar szcz ki wo kół oczu. Aby jak naj dłu żej cie -

szyć się mło dzień czym spoj -
rze niem, na le ży więc sto so -
wać od po wie dnie pre pa ra ty.
Swo im pa cjen tom po le cam
do co dzien nej pie lę gna cji je -
dwa bi ste se rum pod oczy
Oba gi Ela sti derm Eye Com -
ple te Com plex Se rum na ba -
zie ko fe i ny. Je go re gu lar ne
sto so wa nie ogra ni cza po -
wsta wa nie drob nych li nii
i zmar szczek, re du ku je opu -
chli znę, a tak że uję dr nia de li -
kat ną skórę wo kół oczu. Od -
świe ża ją ce se rum to ide al ny
pro dukt dla osób, które pra -
gną przy wrócić wi tal ność
skórze i spra wić, aby by ła bar -
dziej sprę ży sta.   
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Kriolipoliza – metoda redukcji
lokalnego nagromadzenia tkanki
tłuszczowej i nieinwazyjnego
modelowania sylwetki 

Za bie gi wy ko rzy stu ją ce zja wi sko krio li -
po li zy nie po wo du ją spad ku ma sy cia ła i nie
są prze zna czo ne do le cze nia oty ło ści, a tak -
że nie za stę pu ją me tod in wa zyj nych, ta kich
jak li po suk cja. Za bie gi krio li po li zy prze zna -
czo ne są dla osób w do brej kon dy cji, ze śre -
dni mi fał da mi tkan ki tłu szczo wej, nie da ją cy mi
się ła two wy e li mi no wać za po mo cą die ty
i ćwi czeń fi zycz nych. Nie wiel ki od se tek po -
wi kłań oraz ma ło uciąż li we dzia ła nia nie po żą -
da ne przy du żej efek tyw no ści za bie gu spra -
wia ją, że krio li po li za sta je się zło tym stan dar -

dem wy ko rzy sty wa nym do nie in wa zyj nej re -
duk cji lo kal ne go nadmia ru tkan ki tłu szczo wej. 

Do tych czas nie in wa zyj ne za bie gi,
których ce lem jest zmniej sze nie lo kal ne go
na gro ma dze nia tkan ki tłu szczo wej, nie speł -
ni ły ocze ki wań nie tyl ko le ka rzy zaj mu ją cych
się me dy cy ną este tycz ną, ale przede wszy st -
kim pa cjen tów. Za rów no efek ty za bie gów
wy ko rzy stu ją cych fa le ultra dźwię ko we, fa le
ra dio we, la se ry ni sko e ner ge tycz ne, jak i in -
iek cyj na li po li za ma ją du że ogra ni cze nia i zbyt
ma łą po wta rzal ność[8].

CoolSculpting™ to jedna z nowszych metod wykorzystywanych do
nieinwazyjnej redukcji lokalnego nagromadzenia tkanki tłuszczowej
wykorzystująca zjawisko kriolipolizy. Na podstawie 5-letnich
obserwacji klinicznych i tysięcy wykonanych procedur zabiegowych
urządzeniem Zeltiq® potwierdziła się jej duża skuteczność i wysoki
profil bezpieczeństwa.

Dr n. med. Sebastian Kuczyński1,2,3,
mgr Iwona Micek1,2,3, lic. Anna Kuczyńska2

1 Pracownia Kosmetologii Praktycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu

2 Klinika Dr Sebastian Kuczyński Medycyna Estetyczna w Poznaniu
3 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
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Lo kal ne na gro ma dze nie tkan ki
tłu szczo wej ja ko pro blem este tycz ny

Oce na atrak cyj no ści z punk tu wi dze nia
ko bie ty na sa mą sie bie w lu strze lub in ną ko -
bie tę w po rów na niu z oce ną uro dy ko bie ty
przez męż czy znę, jest zna czą co róż na. Męż -
czy źni zwra ca ją uwa gę na in ne de fek ty uro -
dy, a za ce chę atrak cyj no ści nie rzad ko uwa -
ża ją cał kiem coś in ne go niż ko bie ty[20].

Dla więk szo ści mło dych ko biet pod sta -
wo wym de fek tem uro dy jest tzw. cel lu lit.
Prze cięt ny męż czy zna oczy wi ście wie, co to
jest cel lu lit, tak że go za u wa ża, ale jed nak
w oce nie atrak cyj no ści ko bie ty ma on
znacz nie mniej sze znaczenie niż ogól ne
pro por cje cia ła zwią za ne m.in. z wła ści wym
roz mie szcze niem i od po wie dnią w da nych
par tiach cia ła ilo ścią tkan ki tłu szczo wej. Je że li
cia ło ko bie ty cha rak te ry zu je się ide al ny mi
lub zbli żo ny mi do ide al nych pro por cja mi,
wła ści wym roz kła dem tkan ki tłu szczo wej, to
bez wzglę du na obe cność cel lu li tu oce na
w oczach męż czy zny atrak cyj no ści cia ła tej
ko bie ty bę dzie bar dzo wy so ka. Jed nak gdy
te pro por cje są nie wła ści we, to brak ob ja -
wów ce llu li tu nie wpły nie na po lep sze nie
oce ny jej atrak cyj no ści. Wy tłu ma cze nie te go
w po strze ga niu jest bar dzo pro ste. Ide al ne
pro por cje, pro por cjo nal ny roz kład tkan ki
tłu szczo wej świad czą o du żym po ten cja le
pro kre a cyj nym ko bie ty, co wpły wa pod -
świa do mie na oce nę jej atrak cyj no ści
w oczach męż czyzn[20]. Cel lu lit na to miast nie
jest de fek tem, który mo że być ob ja wem su -
ge ru ją cym trud no ści w po czę ciu dziec ka
i je go pra wi dło wym wy cho wa niu. Wy ni ka
ra czej z fi zjo lo gicz nych pro ce sów za cho dzą -
cych w orga ni zmie ko bie ty. Na le ży wziąć
pod uwa gę, że sta ty stycz nie obe cno ść ob ja -
wu cel lu li tu prze kra cza 90% po pu la cji mło -
dych ko biet. Pa ra do ksal nie sy tu a cja mo że
być cał ko wi cie odmien na – stu den tom czę -
sto su ge ru je się na wy kła dach, że ko bie ta
po zba wio na cel lu li tu jest „podej rza na”.

Bio rąc pod uwa gę, że w kształ to wa niu
atrak cyj no ści cia ła klu czo wą ro lę od gry wa
roz kład tkan ki tłu szczo wej, a w szcze gól no ści
jej lo kal ne na gro ma dze nie co raz więk szą
uwa gę po świę ca się me to dom po zwa la ją -
cym zmniej szyć lo kal ne za so by tkan ki tłu -
szczo wej. U ko biet oko li ca mi, w których
nader czę sto gro ma dzi się nadmiar tkan ki
tłu szczo wej za bu rza ją cy wła ści we pro por cje
cia ła, są: dol na cześć brzu cha, we wnę trz na
stro na ud, ze wnę trz na stro na ud (tzw. bry -
cze sy) i bocz na część tu ło wia ma sku ją ca ta lię
(tzw. bocz ki). 

Nie ste ty, ko bie ty bar dzo czę sto pod
wpły wem me diów zmie rza ją do nadmier nej
re duk cji tkan ki tłu szczo wej. Po me to dy re -
duk cji lo kal ne go na gro ma dze nia tkan ki tłu -
szczo wej się ga ją tak że oso by in ten syw nie
(al bo na wet prze sa dnie) ćwi czą ce, próbu jąc
zre du ko wać do mi ni mum tkan kę tłu szczo wą
w pew nych oko li cach cia ła, są przy tym nie -
świa do me, że dla męż czy zny nie ma to aż
tak du że go zna cze nia. Wie le ko biet próbu je
uzy skać wy kre o wa ne przez me dia „ka no ny
ide al ne go cia ła” – tzw. bi ki ni brid ge czy bo x -
gap – okre śle nia te nie do tar ły je szcze do
Pol ski, ale moż na je przy rów nać do np. tzw.
sze ścio pa ku męż czyzn. Po mi ja jąc róż ni ce
w spoj rze niu męż czyzn i ko biet na ka no ny
atrak cyj no ści, od po wie dnio wy mo de lo wa ne
cia ło po zba wio ne nadmia rów tkan ki tłu -
szczo wej jest bar dziej atrak cyj ne.

Nadal naj więk szą po pu lar no ścią cie szą
się za bie gi ma ło in wa zyj ne, które nie wią żą
się z okre sem re kon wa le scen cji i prze rwy
w pra cy. Stąd po szu ki wa nia me to dy ma ło
in wa zyj nej, ale sku tecz nej, która za pew ni ła by
miej sco wą re duk cję tkan ki tłu szczo wej. Do -
tych czas sto so wa ne me to dy do te go ce lu nie
przy nio sły ocze ki wa nych efek tów. Po wta -
rzal ność, sku tecz ność me tod wy ko rzy stu ją -
cych fa le utra dźwię ko we, li po li za in iek cyj na,
la se ry nisko e ner ge tycz ne są zbyt ma ło sku -
tecz ne, aby sta no wić war to ścio wą al ter na ty -
wę dla za bie gu li po suk cji, która nadal jest zło -



tym stan dar dem w te ra pii miej sco we go
nadmia ru tkan ki tłu szczo wej i nie za stą pio ną
me to dą w mo de lo wa niu syl wet ki. 

Krio li pol za ja ko no wy stan dard 
w re duk cji lo kal ne go nadro ma dze nia
tkan ki tłu szczo wej

Ko mer cyj ne ba da nia do ty czą ce za sto so -
wa nia ni skich tem pe ra tur do lo kal nej re duk cji
tkan ki tłu szczo wej roz po czę to w 2005 ro ku.
W 2008 ro ku uka za ło się pierw sze do nie sie -
nie opi su ją ce zja wi sko krio li po li zy i jej prak -
tycz ne go za sto so wa nia do lo kal nej re duk cji
tkan ki tłu szczo wej[19]. Au to rzy wraz z ze spo -
łem ba daw czym wy ka za li, że w do kła dnie
kon tro lo wa nych wa run kach la bo ra to ryj nych
pod skór ne ko mór ki tłu szczo we są bar dziej
wraż li we na dzia ła nie ni skich tem pe ra tur od
in nych ko mórek znaj du ją cych się w za się gu
dzia ła nia ni skiej tem pe ra tu ry. Au to rzy wy ka -
za li na mo de lu zwie rzę cym, że schło dze nie
adi po cy tów do tem pe ra tu ry mię dzy -2 a 7oC
do pro wa dza ło do ne kro zy adi po cy tów, na to -
miast kon tro lo wa ne schło dze nia adi po cy tów
do tem pe ra tu ry mię dzy 14 a 28oC do pro wa -
dza ło do apop to zy ko mórek bez cech ne kro -
zy do ty czą cej na wet po je dycz nych ko mórek. 

W li te ra tu rze pierw sze do nie sie nia do ty -
czą ce wpły wu ni skich tem pe ra tur na tkan kę
tłu szczo wą po cho dzą już z lat 60.[13,14], kie dy
opi sa no po ja wia ją ce się w tkan ce tłu szczo -
wej nie mow ląt na ra żo nych na lo kal ne dzia ła -
nie ni skiej tem pe ra tu ry (po je mnik z lo dem)
przez kil ka mi nut do ty czą cy skóry i tkan ki tłu -
szczo wej pod skór nej po ja wia ją cy się stan za -
pal ny i na cie ki z hi stio cy tów, lim fo cy tów po
24 go dzi nach od eks po zy cji i na si la ją cy się
w cią gu 72 go dzin. Pro ces za pal ny utrzy my -
wał się przez kil ka ty go dni, a na stęp nie za ni -
kał bez po zo sta wie nia wi docz nych śla dów
w tkan kach. 

Przy pa dek cold pan ni cu li tis opi sał tak że
Be ach man u ko bie ty po dłu go trwa łej jeź dzie
kon nej w zim ny dzień w du żej wil got no ści

po wie trza[15]. Na stęp nie Man ste in i wsp.[1]

w 2009 ro ku opu bli ko wa li wy ni ki przed kli -
nicz nych ba dań prze pro wa dzo nych na świ -
niach, uży wa jąc już wów czas okre śle nia 
Co olSculpt ing™ oraz na zwy han dlo wej Ze l -
tiq. Au to rzy wy ka za li re duk cję gru bo ści tkan -
ki tłu szczo wej pod da nej dzia ła niu ni skiej tem -
pe ra tu ry o ok. 1 cm. Tak po wsta ła me to da
lo kal nej re duk cji tkan ki tłu szczo wej okre śla na
ja ko krio li po li za, a sa ma pro ce du ra na zwana
zo sta ła Co olSculp tin giem.

Me cha nizm dzia ła nia krio li po li zy

Krio li po li za to nie in wa zyj na me to da chło -
dze nia tkan ki tłu szczo wej w ce lu wy wo ła nia
li po li zy (roz pa du ko mórek tłu szczo wych)
bez uszka dza nia in nych tka nek. Kon tro lo wa -
ne chło dze nie sto so wa ne w za bie gu Co ol -
Sculpt ing™ Zeltiq dzia ła do ce lo wo tyl ko na
ko mór ki tłu szczo we i tyl ko te eli mi nu je. Pod
wpły wem schło dze nia pod skór nej tkan ki tłu -
szczo wej do cho dzi do apop to zy ko mórek
tłu szczo wych, co pro wa dzi do uwol nie nia
cy to kin i in nych me dia to rów sta nu za pal ne go
utrzy mu ją ce go się w obrę bie tkan ki tłu szczo -
wej pod da nej za bie go wi i czę ścio wo tak że
w skórze wła ści wej. Ana li za hi sto lo gicz na
wy ka za ła, że w tkan ce tłu szczo wej pod da nej
dzia ła niu ni skiej tem pe ra tu ry po ja wia się pro -
ces za pal ny sty mu lo wa ny przez apop to zę
adi po cy tów, która po ja wia się 3 dnia od
chwi li za bie gu[4]. Pro ces za pal ny na si la się do
ok. 30 dnia, po cząt ko wo ob ser wu je się na -
cie ki ko mórek za pal nych – gra nu lo cy tów
obo jęt no chłon nych, po tem zwięk sza się
znacz nie ilość ma kro fa gów, które w pro ce sie
fa go cy to zy usu wa ją ule ga ją ce apop to zie adi -
po cy ty. Od ok. 30 dnia o za bie gu pro ces za -
pal ny za czy na się zmniej szać, w 90 dniu nie
stwier dza się już je go ob ja wów w ba da niu
hi sto lo gicz nym[2,3]. 

Mię dzy in ny mi dla te go oraz z po wo du
przedłu żo nej w cza sie de gra da cji ko mórek
tłu szczo wych i po wol nej re sorp cji tkan ki 
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tłu szczo wej nie ob ser wu je się nie ko rzy st ne -
go zja wi ska zwią za ne go z nadmia rem skóry.
Li pi dy z ko mórek tłu szczo wych są po wo li
uwal nia ne i trans por to wa ne przez układ lim -
fa tycz ny w ce lu dal sze go ich me ta bo li zmu,
podob nie jak to się dzie je z trój gli ce ry da mi
po cho dzą cy mi z po ży wie nia.

Nie wy ka za no wpły wu za bie gu krio li po -
li zy na li pi do gram krwi i pa ra me try wą tro bo -
we u pa cjen tów pod da nych te ra pii przy za -
sto so wa niu urzą dze nia Ze ltiq. W ba da niu
krew na ba da nia po bra no w 1, 4, 8 i 12 ty -
go dniu od mo men tu wy ko na nia za bie gu.
Nie i stot ny sta ty stycz nie wzrost trój gli ce ry -
dów po ja wiał się po 1 ty go dniu i utrzy my wał
się do 12 ty go dnia ba da nia[11]. 

Bez pie czeń stwo za bie gów krio li po li zy
wią że się z pre cy zyj ną kon tro lą tem pe ra tu ry
w obrę bie tkan ki do ce lo wej, stąd w przy -
pad ku nie do pra co wa nych urzą dzeń spo ty ka
się przy pad ku uszko dze nia skóry w po sta ci
lo kal nej mar twi cy[16].

Pro ce du ra za bie gu

W przy pad ku sy ste mu do krio li po li zy
Co ol Sculpt ing™ Ze ltiq wy ko rzy stu je się dwa
ro dza je gło wic te ra peu tycz nych: gło wi ce
wy twa rza ją ce pod ci śnie nie nie i wcią ga ją ce
fałd skóry wraz z tkan ką pod skór ną po mię -
dzy dwie płyt ki ge ne ru ją ce ni ską tem pe ra tu -
rę lub gło wi cę za bie go wą przy le ga ją cą na
du żej po wierzch ni do ob sza ru za bie go we go.
Wśród gło wic wy twa rza ją cych pod ci śnie nie
ope ra tor ma do dys po zy cji gło wi ce Co ol Cu -
rve, Co ol Co re, Co ol Fit oraz Co ol Max, na -
to miast gło wi ca bez pod ci śnie nia to Co ol -
Smoth. Wy ko rzy stu jąc wszy st kie gło wi ce,
moż na pod dać za bie go wi m.in. dol ną i gór -
ną par tię brzu cha, bocz ne czę ści tu ło wia,
oko li ce ple ców, we wnę trz ną gór ną część
ud, ze wnę trz ną część ud (tzw. bry cze sy), ra -
mio na (tzw. mo tyl ki). Naj czę ściej pro ce du ra
za bie go wa skła da się z kil ku apli ka cji róż nych
gło wic. Nie ste ty, czas jed nej apli ka cji wy no si

1 go dzi nę, więc pro ce du ra za bie go wa jest
dłu go trwa ła i prak tycz nie pa cjen ci śre dnio
pod czas jed ne go za bie gu są zdol ni wy trzy -
mać ma ksy mal nie czte ry przy ło że nia gło wi cy. 

Wska za nia do za bie gu

Urzą dze nia do krio li po li zy, w tym sy stem
Co ol Sculpt ing™ Ze ltiq, są tyl ko na rzę dziem
w pra cy le ka rza zaj mu ją ce go się me dy cy ną
este tycz ną. Aby uzy skać sa ty sfak cjo nu ją cy
efekt za bie gu, na le ży nie tyl ko wła ści wie za -
kwa li fi ko wać pa cjen ta do za bie gu, ale tak że
usta lić dla nie go wła ści wy pro gram te ra peu -
tycz ny po le ga ją cy na okre śle niu, ile apli ka cji
trze ba bę dzie u pa cjen ta wy ko nać, aby uzy -
skać ocze ki wa ny przez nie go efekt. Wy ko ny -
wa nie za bie gów ogra ni czo nych do jed nej
apli ka cji naj czę ściej nie przy no si ocze ki wa -
nych zmian w wy glą dzie. Prak tycz nie mi ni -
mal na ilość apli ka cji do uzy ska nia wi docz ne -
go efek tu to czte ry.

Zwra cam uwa gę,  że ma ło in wa zyj ne
me to dy lo kal nej re duk cji tkan ki tłu szczo wej
są de dy ko wa ne ko bie tom o pra wi dło wej
ma sie cia ła (w pew nych wy jąt ko wych sy tu a -
cjach z nie wiel ką nadwa gą), a nie osobom
z oty ło ścią. 

Wy ni ki ba dań kli nicz nych wy ka za ły, że
za bieg Co ol Sculpt ing™ za pew nia za u wa żal -
ną, moż li wą do zmie rze nia re duk cję tkan ki
tłu szczo wej u od po wie dnio wy bra nych pa -
cjen tów w cią gu 2-4 mie się cy po za bie gu[17].
Nie którzy pa cjen ci za u wa ża ją uby tek tkan ki
tłu szczo wej o gru bo ści do 5 mm już po jed -
nym za bie gu. Do dat ko we za bie gi moż na
prze pro wa dzać w okre sie 2-4 mie się cy po
za bie gu po cząt ko wym, aby uzy skać więk szy
uby tek tkan ki tłu szczo wej. U pa cjen tów,
u których wy stę pu je re duk cja tkan ki tłu -
szczo wej, stwier dza się trwa łe wy ni ki przez
okres mi ni mum 6 mie się cy od za bie gu Co ol -
Sculpt ing™.
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Dzia ła nia nie po żą da ne i po wi kła nia

W przy pad ku wy ko rzy sty wa nia w swo jej
prak ty ce kli nicz nej me tod cha rak te ry zu ją cych
się du żą efek tyw no ścią uzy ski wa nia po żą da -
ne go efek tu nie u nik nio ne jest po ja wie nia się
po wi kłań i dzia łań nie po żą da nych da nej me -
tody. Waż ne jest jed nak, aby dzia ła nia nie po -
żą da ne by ły przede wszy st kim cał ko wi cie
prze mi ja ją ce i na ty le nie du że, aby nie za bu -
rza ły kom for tu ży cia pa cjen ta. Me to da wy ko -
rzy sty wa na w prak ty ce me dy cy ny este tycz -
nej mu si cha rak te ry zo wać się bar dzo ni skim
ry zy kiem wy stę po wa nia po wi kłań. Me to dy,
które cał ko wi cie po zba wio ne są ry zy ka wy -
stę po wa nia po wi kłań, naj czę ściej nie przy no -
szą za da wa la ją cych efek tów. Z ko lei te me -
to dy, przy których stwier dza się cał ko wi ty
ich brak, są ma ło wia ry god ne. 

Dzia ła nia nie po żą da ne, które ob ser wu -
je my w trak cie i po za bie gu Co ol Sculpt in gu
są wy kła dni kiem efek tyw no ści dzia ła nia za -
bie gu i sta nu za pal ne go roz wi ja ją ce go się
w pod skór nej tkan ce tłu szczo wej ob sza ru
pod da ne go za bie go wi. U wszy st kich pa cjen -
tów wy stę pu je ru mień w miej scu przy ło że -
nia apli ka to ra, u ok. 50%[17] – w na szych ob -
ser wa cjach na więk szej gru pie pa cjen tów –
na skórze po ja wia się ob jaw okre śla ny ja ko
„ko st ka ma sła”, zni ka ją cy sa mo i st nie lub pod
wpły wem ma sa żu w cią gu 5 mi nut. U ok.
2/100 pa cjen tów na po cząt ku le cze nia po ja -
wia ją się ob ja wy re ak cji wa zo wa gal nej, choć
cza sa mi mo że zda rzyć się na wet krót ko -
trwa łe omdle nie, na które oso ba wy ko nu ją -
ca za bieg mu si być przy go to wa na. 

Istot nym, choć u więk szo ści pa cjen tów
cał ko wi cie ak cep to wal nym ob ja wem nie po -
żą da nym, są za bu rze nia czu cia wy ni ka ją ce
z okre so we go uszko dze nia ga łą zek skór -
nych ner wów czu cio wych. Za bu rze nia czu -
cia są naj sil niej sze ty dzień po za bie gu i śre -
dnio utrzy mu ją się ok. 6 ty go dni, naj czę ściej
jest to po cząt ko wo nadwraż li wość na do tyk,
cza sa mi bo le sność, bar dzo rzad ko ból, który

w po je dyn czych przy pad kach wy ma ga le -
cze nia far ma ko lo gicz ne go. W na szej prak ty -
ce nie za no to wa li śmy pa cjen ta, który wy ma -
gał by przedłu żo ne go le cze nia far ma ko lo -
gicz ne go po za oka zjo nal nym za sto so wa -
niem le ku prze ciw bólo we go w po sta ci ibu -
pro fe nu lub pa ra ce ta mo lu. Wszy st kich pa -
cjen tów przy go to wu je my na to miast na dys -
kom fort zwią za ny po cząt ko wo z nie wiel ką
nadwraż li wo ścią na do tyk, a po tem na wet
do 3 mie się cy z nie wiel ką nie do czu li cą ob -
sza rów pod da nych za bie go wi. Ob ja wy te
czę ściej do ty czą oko lic brzu cha niż in nych
par tii tu ło wia czy ud.

W li te ra tu rze brak jest do tych czas in for -
ma cji na te mat istot nych po wi kłań do ty czą cych
za bie gu Co ol Sculp tin gu w odróż nie niu od do -
nie sień po ka zu ją cych mar twi cę skóry wy wo -
ła ną in ny mi urzą dze nia mi. W na szej prak ty ce
za ob ser wo wa li śmy pa cjent kę z za ni kiem tkan -
ki tłu szczo wej w obrę bie miej sca pod da ne go
za bie go wi (we wnę trz na stro na ud).

Pod su mo wu jąc do nie sie nia z li te ra tu ry
oraz wła sne ob ser wa cje do ty czą ce Co ol -
Sculp tin gu wy ko ny wa ne go urzą dze niem Ze -
ltq, po wi kła nia są rzad kie, ale wy stę pu ją. Po -
wi kła nia w po sta ci miej sco we go prze ro stu
tkan ki tłu szczo wej oko li cy brzu cha pod da ne -
mu za bie go wi opi sał Ju lian i wsp.[18]. 

Wnio ski

Krio li po li za na le ży do za bie gów o du -
żym pro fi lu bez pie czeń stwa, który w przy -
pad ku pra wi dło wo usta lo ne go pro to ko łu te -
ra peu tycz ne go da je za da wa la ją cy efekt
u po nad 70% pa cjen tów i sta no wi war to -
ścio wą al ter na ty wę dla za bie gów in wa zyj -
nych. Wy da je się, że w naj bliż szych la tach
krio li po li za sta nie się zło tym stan dar dem
w mo de lo wa niu syl wet ki oraz lo kal nej re -
duk cji tkan ki tłu szczo wej.



Pi śmien nic two:

1. Ze lic kson B, Eg bert BM, Pre cia do J, Al li son J,

Sprin ger K, Rho a des RW, Man ste in D. Cry o -

li po ly sis for no ni nva si ve fat cell de struc tion: in -

i tial re sults from a pig mo del. Der ma tol Surg.

2009 Oct;35(10): 1462-70.

2. Co le man SR, Sach de va K, Eg bert BM, Pre cia do

J, Al li son J. Cli ni cal ef fi ca cy of no ni nva si ve cry o -

li po ly sis and its ef fects on pe ri phe ral ne rves. Ae -

sthe tic Plast Surg. 2009 Jul;33(4):482-8. 

3. Ze lic kson BD, Burns AJ, Kil mer SL. Cry o li po -

ly sis for sa fe and ef fec ti ve in ner thigh fat re duc -

tion. La sers Surg Med. 2015 Jan 13. 

4. Kwon TR, Yoo KH, Oh CT, Shin DH, Choi

EJ, Jung SJ, Hong H, Choi YS, Kim BJ. Im pro -

ved me thods for se lec ti ve cry o li po ly sis re sults

in sub cu ta ne o us fat la y er re duc tion in a po rci -

ne mo del. Skin Res Tech nol. 2014 Sep 15.

doi: 10.1111.

5. Bo ey GE, Wa si len chuk JL. Fat re duc tion in the

in ner thigh using a pro to ty pe cry o li po ly sis ap -

pli ca tor. Der ma tol Surg. 2014 Sep;40(9):

1004-9. 

6. Bo ey GE, Wa si len chuk JL. Enhan ced.cli ni cal

out co me with ma nu al mas sa ge fol lo wing cry -

o li po ly sis tre at ment: a 4-month stu dy of sa fe -

ty and ef fi ca cy. La sers Surg Med. 2014

Jan;46(1):20-6. doi: 10.1002/ lsm. 22209.

Epub 2013 Dec 11.

7. Bern ste in EF. Lon gi tu di nal eva lu a tion of cry o -

li po ly sis ef fi ca cy: two ca se stu dies. J Co smet

Der ma tol. 2013 Jun;12(2):149-52. doi:

10.1111/jocd.12036.

8. Die ric kx CC, Ma zer JM, Sand M, Ko e nig S,

Ari gon V. Sa fe ty, to le ran ce, and pa tient sa ti -

sfac tion with no ni nva si ve cry o li po ly sis. Der -

ma tol Surg. 2013 Aug;39 (8): 1209-16.

9. We iss R, We iss M, Be a sley K, Vr ba J, Ber -

nar dy J.Ope ra tor in de pen dent fo cu sed high

fre qu en cy ISM band for fat re duc tion: po rci -

ne mo del. La sers Surg Med. 2013

Apr;45(4): 235-9. 

10. Avram MM, Har ry RS. Cry o li po ly sis for sub -

cu ta ne o us fat la y er re duc tion.La sers Surg

Med. 2009 Dec;41(10):703-8. doi: 10.1002/

lsm.20864. Re view. Er ra tum in: La sers Surg

Med. 2012 Jul; 44(5):436.

11. Kle in KB, Ze lic kson B, Rio pel le JG, Oka mo to

E, Ba che lor EP, Har ry RS, Pre cia do JA.Non-

in va si ve cry o li po ly sis for sub cu ta ne o us fat re -

duc tion do es not af fect se rum li pid le vels or li -

ver func tion te sts. La sers Surg Med. 2009

Dec;41(10):785-90. 

12. Ma thew M. Avram, Ro se ma ry S. Har ry. Cry -

o li po ly sis™ for sub cu ta ne o us fat la y er re duc -

tion" La sers in Sur ge ry and Me di ci ne,

2009;41(10):703-708.

13. Rot man H. Cold pan ni cu li tis in chil dren. Arch

Der ma tol 1966, 94: 720-721.

14. Dun can WC, Fre e man BG., He a ton CL.

Cold pan ni cu li tis. Arch der ma tol 1966: 94:

722-724.

15. Be ach man BE., Co o per PH. i wsp.: Equ e -

strian cold pan ni cu li tis in wo men. Arch der -

ma tol 1980 116(9): 1025-1027.

16. Die ric kx CC, Ma zer JM, Sand M, Ko e nig S,

Ari gon V. Sa fe ty, to le ran ce, and pa tient sa ti -

sfac tion with no ni nva si ve cry o li po ly sis. Der -

ma tol Surg. 2013 Aug;39(8):1209-16. 

17. Ste vens WG, Pie trzak LK, Spring MA. Bro ad

ove rview of a cli ni cal and com mer cial expe -

rien ce with Co ol Sculp ting. Ae sthet Surg J.

2013 Aug 1;33(6) :835-46. 

18. Ja lian HRA vram MM i wsp. Pa ra do xi cal adi po -

se hy per pla sia after cry o li po ly sis. JA MA Der -

ma tol. 2014 Mar;150(3):317-9. 

19. Man ste im D., Lau bach, Wa ta na be K. i wsp.

Se lec ti ve cry o ly sis: a no vel me thods of non-in -

va si ve fat re mo val. La ser Sur Med. 2008;

40(9): 595-604.

20. De smond Mor ris. Na ga ko bie ta. Stu dium ko -

bie ce go cia ła.Wy daw nic two Al ba tros. War -

sza wa 2006.

42



44

medycyna estetyczna

We współczesnej dermatologii estetycznej stosuje się różne metody
odmładzania skóry dojrzałej, likwidacji oznak starzenia lub pro -
filaktyki starzenia się skóry młodej. Wśród metod iniekcyjnych
najistotniejsze to biorewitalizacja i biostymulacja.

Dr n. med. Albert Górnicki 
Omorphia, Aesthetic Medicine w Bydgoszczy
Opinion Leader Hyalual Institute

Redermalizacja – nowe podejście

do walki z procesami starzenia się skóry

Obie me to dy za sa dni czo kon cen tru ją się
na za pew nie niu rów no wa gi wod nej i sty mu -
la cji syn te zy bia łek struk tu ral nych ma cie rzy
ze wną trz ko mór ko wej. Jed nak nie uwzglę -
dnia ją one jed no cze śnie prze ciw dzia ła nia
odwo dnie niu, aku mu la cji wol nych ro dni ków,
a przede wszy st kim spo wol nie niu pro ce sów
me ta bo licz nych w ko mór kach.

W 2009 ro ku ba da nia szwaj car skie go
Hy a lu al In sti tu te nad sy ner gicz nym dzia ła -
niem kwa su hia lu ro no we go i bur szty nia nu
so du, który jest me ta bo li tem cy klu Kreb sa
w mi to chon drium ko mórek, gdzie po wsta je
ener gia w po sta ci ATP, do pro wa dzi ły do po -
wsta nia kon cep cji re der ma li za cji. Re der ma li -
za cja jest in no wa cyj ną me to dą słu żą cą pre -
wen cji sta rze nia i od no wy skóry, która po -
przez zło żo ne pro ce sy na po zio mie bio che -
micz nym i struk tu ral nym ko mór ki, wy wie ra
wpływ na wszy st kie pod sta wo we pa to me -
cha ni zmy sta rze nia się skóry, re gu lu je bio -
che micz ne i fi zjo lo gicz ne pro ce sy w ko mór -
kach, blo ku je po wsta wa nie wol nych ro dni -
ków i za po bie ga odwo dnie niu skóry.

Dla sku tecz ne go prze pro wa dze nia pro -
ce du ry re der ma li za cji Hy a lu al In sti tu te stwo -
rzył li nię trzech pre pa ra tów do in iek cji me to -

dą me zo te ra pii igło wej – Hy a lu al®, za wie ra -
ją ce bur szty nian so du w stę że niu 1,6% oraz
kwas hia lu ro no wy w stę że niu 1,1%, 1,8%
lub 2,2%. Bur szty nian so du jest ak tyw nym
skła dni kiem pre pa ra tów, na to miast kwas hia -
lu ro no wy wzma ga je go dzia ła nie, dzię ki
przy wróce niu rów no wa gi wod nej i za pew -
nie niu wła ści we go śro do wi ska dla ak tyw no -
ści fi bro bla stów.

Hy a lu al® to je dy ny pre pa rat na ryn ku
me dy cy ny este tycz nej, który wy wie ra bez -
po śre dni wpływ na pro ce sy me ta bo licz ne
w skórze (wzrost pro duk cji ener gii w cy klu
Kreb sa w fi bro bla stach skóry, po pra wę od -
dy cha nia ko mór ko we go, trans por tu jo nów,
syn te zę ko la ge nu, ela sty ny i bia łek, wzrost
mi kro krą że nia), dzię ki cze mu wzma ga wi tal -
ność ko mórek i chro ni je przed uszko dze -
niem. Po nad to wy ka zu je dzia ła nie an ty hi po -
ksyj ne – po pra wia wy ko rzy sta nie tle nu przez
ko mór ki i blo ku je po wsta wa nie wol nych ro -
dni ków. Pod su mo wu jąc, moż na po wie -
dzieć, że re der ma li za cja jest in no wa cyj nym
podej ściem do wal ki z pro ce sa mi sta rze nia
się skóry i otwie ra no we moż li wo ści dla te -
ra pii an ti-aging.

Pi śmien nic two u au to ra
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dermatologia

Sza cu je się, że wśród pa cjen tów odwie dza ją cych ga bi ne ty der ma to lo -
gicz ne z po wo du róż nych do le gli wo ści skór nych 10-20% sta no wią cho -
rzy, u których stwier dzić moż na kli nicz ne ob ja wy ro go wa ce nia sło -
necz ne go (ac ti nic ke ra to sis – AK). Co waż ne, gru pa ta bę dzie się w naj -
bliż szym cza sie po więk szać. U przed sta wi cie li ra sy kau ka skiej po wy -
żej 40 ro ku ży cia za mie szku ją cych pół noc ną pół ku lę wy stę po wa nie AK
oscy lu je wg róż nych źródeł w gra ni cach 11-25% i jest naj czę st szą
zmia ną przed no wo two ro wą. 

Lek. med. Karolina Mędrek, dr n. med. Łukasz Matusiak  
Klinika i Katedra Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Leczenie obszaru zagrożenia
nowotworowego 
w fotouszkodzonej skórze

Czę stość wy stę po wa nia AK za le ży od
płci i wzra sta wraz z wie kiem pa cjen tów.
W Eu ro pie śre dnia za cho ro wal ność u ko biet
wy no si 6%, na to miast u męż czyzn 15%.
Na to miast w gru pie wie ko wej po wy żej 70
ro ku ży cia stwier dza się AK u 18% ko biet
i 34% męż czyzn[1,3-5]. Na le ży jed nak mieć
świa do mość, iż da ne te ze wzglę du na ni ską
zgła szal ność scho rze nia są praw do po dob nie
istot nie za ni żo ne. Wg ak tu al nych pro gnoz
GUS w cią gu naj bliż szych 5 lat licz ba pa cjen -
tów po 45 ro ku ży cia wzro śnie do 44,7%,
a po 65 ro ku ży cia sta no wić bę dzie 18,9%
po pu la cji[2]. Ak tu al nie no tu je się sta ły 3-8%
wzrost licz by za cho ro wań rocz nie,
a w związ ku ze sta rze niem się spo łe czeń -
stwa na le ży już w okre sie naj bliż szych lat
spodzie wać się przy spie sze nia wzro stu wy -
stę po wa nia tej jed no st ki cho ro bo wej.

Ro go wa ce nie sło necz ne, zwa ne rów nież
z wia do mych przy czyn ro go wa ce niem star -
czym, jest scho rze niem prze bie ga ją cym po -
wo li, a je go na si le nie wy ni ka ze stop nia fo to -
u szko dze nia skóry. AK spo wo do wa ne jest
ku mu la cyj nym mu ta gen nym dzia ła niem pro -
mie nio wa nia ultra fio le to we go u osób pre dy -
spo no wa nych[9,10]. Wy stę pu je na od sło nię tej
skórze (twarz, ogni ska utra ty owło sie nia
skóry szczy tu gło wy, mał żo wi ny uszne,
grzbie ty rąk, przedra mio na, rza dziej podu -
dzia) i czer wie ni war gi dol nej (tzw. ta ras sło -
necz ny) u osób z I i II fo to ty pem skóry wg
Fitz pa tric ka[6-11]. 

Kli nicz nie są to mno gie nie o stro od gra ni -
czo ne ogni ska o śre dni cy do 1 cm, bar wy
bru nat no czer wo nej lub żół to brą zo wej
o gład kiej po ły sku ją cej po wierzch ni lub czę -
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ściej pła sko-wy nio słe z po wierzch nio wym
de li kat nym złu szcza niem po wo du ją cym wy -
czu wal ną pod pal cem szor st kość, rza dziej
bro daw ko wa te. Na czer wie ni war go wej ob -
ser wo wa ne zmia ny od po wia da ją za pa le niu
czer wie ni war go wej (che i li tis ac ti ni ca). Opi -
sa no do tych czas wie le róż nych odmian kli -
nicz nych AK, m.in.: prze ro sto wą (hi per ke ra -
to tycz ną), akan to li tycz ną, za ni ko wą, li che no -
i dal ną, barw ni ko wą, bo we no i dal ną i ja sno ko -
mór ko wą. Skóra w oto cze niu zmian cha rak -
te ry zu je się ce cha mi uszko dze nia sło necz ne -
go, jak sia tecz ko wa te zmar szcz ki, ela sto za,
te le an giek ta zje i za bu rze nia pig men ta cji skóry
m.in. pla my so cze wi co wa te[6-8]. 

Daw niej AK kla sy fi ko wa no ja ko stan
przed no wo two ro wy, ak tu al nie więk szość
der ma to pa to lo gów uzna je to scho rze nie za
ra ka in si tu (ke ra ti no cy te in tra e pi the lial ne o pla -
sia – KIN). Ra ka, który wg róż nych źródeł
w 0,1-20% ule gnie pro gre sji do in wa zyj ne go
ra ka kol czy sto ko mór ko we go (squ a mo us cel
car ci no ma – SCC), mo gą ce go da lej da wać
prze rzu ty i być przy czy ną zgo nów[12-17].

Ja ko że AK ce chu je wy stę po wa nie mno -
gich zmian na ob sza rze pre dy spo no wa nym,
co raz czę ściej ob szar ten na zy wa ny jest ob -
sza rem no wo two rze nia, ob sza rem za gro że -
nia no wo two ro we go (field can ce ri za tion).
Po ję cie ob sza ru no wo two rze nia zo sta ło
wpro wa dzo ne i opi sa ne po raz pierw szy na
pod sta wie wie lo let nich ob ser wa cji wy stę po -

wa nia ob sza rów zmian dys pla stycz nych
w są siedz twie usu wa nych ra ków ja my ust nej
przez Slau gh te ra i wsp.[18]. Za ob ser wo wa li
oni bo wiem, że czę sto rak w obrę bie ja my
ust nej roz wi ja się wie lo o gni sko wo, ze zmian
pre ne o pla stycz nych. Podob ne ob ser wa cje
po czy nio no rów nież w kon tek ście in nych re -
jo nów cia ła, w tym skóry[19]. Udo wo dnio no
wy stę po wa nie licz nych sku pisk ko mórek
pre ne o pla stycz nych w fo to u szko dzo nej
skórze. Ko mór ki te ce cho wa ła m.in.: utra ta
he te ro zy go tycz no ści, nie sta bil ność chro mo -
so mal na, mu ta cja ge nu TP-53[20]. 

Nie ste ty, dia gno sty ka wcze snych zmian
w prze bie gu ro go wa ce nia sło necz ne go przy -
spa rza trud no ści, gdyż są one za wsze sub kli -
nicz ne, a tech ni ki mo le ku lar ne wy kry wa ją ce
po wyż sze nie pra wi dło wo ści są trud ne do ru -
ty no we go uży cia.

Wy stę po wa nie AK na skórze uzna wa ne
jest za do wód prze by tej nadmier nej eks po -
zy cji na UV i in for mu je o podwyż szo nym ry -
zy ku roz wo ju nie czer nia ko wych no wo two -
rów skóry (ang. non-me la no ma skin can cers –
NMSC) na tym ob sza rze. Kli nicz nie nie moż -
na odróż nić AK od wcze sne go in wa zyj ne go
SCC[21-23]. W 2006 ro ku Qu a e dvlieg i wsp.[24]

na pod sta wie ob ser wa cji prze bie gu AK opu -
bli ko wa li li stę cech su ge ru ją cych zwięk szo ne
ry zy ko wy stą pie nia in wa zyj ne go SCC
w ogni sku AK (ta be la 2). 

I

II

III

IV

V

VI

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE REAKCJA NA ŒWIAT£O S£ONECZNETYP

zawsze ulega oparzeniom, trudno siê opala

³atwo ulega oparzeniom, trudno siê opala

opala siê po pocz¹tkowym oparzeniu

oparzenia minimalne, opala siê ³atwo

rzadko ulega oparzeniom, 
³atwo i mocno siê opala

nigdy nie ulega oparzeniom, 
zawsze siê mocno opala

blada bia³a skóra, czêsto piegi, niebieskie/
zielone/piwne oczy, w³osy blond/rude

blada skóra, niebieskie/zielone oczy

ciemniejsza bia³a skóra

jasna br¹zowa skóra

br¹zowa skóra

ciemnobr¹zowa/czarna skóra

Ta b. 1. Klasyfikacja fototypów skóry wg Fitzpatricka (1975 r.), oparta na obserwacjach reakcji skórnych po
pierwszej w danym roku ekspozycji na œwiat³o s³oneczne przez 30 minut w po³udnie[11].



Do dat ko wy mi czyn ni ka mi ry zy ka pro -
gre sji ro go wa ce nia sło necz ne go w SCC są
m.in.: im mu no su pre sja, za a wan so wa ny
wiek, ni ski fo to typ, du ży sto pień fo to u szko -
dze nia skóry, wy wiad osob ni czy i ro dzin ny
w kie run ku ra ka skóry oraz za ka że nie HPV.
Do dat ko wo z ob ser wa cji wy ni ka, że rów -
nież licz ba ognisk AK do dat nio ko re lu je z ry -
zy kiem roz wo ju in wa zyj ne go SCC. Otóż,
po nad 20 ognisk AK wią że się z wy so kim ry -
zy kiem, a 5 lub mniej z ni skim ry zy kiem roz -
wo ju in wa zyj nej po sta ci te go no wo two -
ru[12,14].

Świa do mość wy stę po wa nia zmian w do -
wol nym miej scu fo to u szko dze ne go ob sza ru
su ge ru je, po za le cze niem sa mych wi docz -
nych ognisk ro go wa ce nia sło necz ne go, po -
trze bę dzia ła nia te ra peu tycz ne go w ca łym
ob sza rze ota cza ją cym te zmia ny. W le cze niu
wi docz nych ognisk AK za sto so wa nie znaj du ją
głow nie me to dy chi rur gicz ne/abla cyj ne,
w tym: krio de struk cja, abla cja la se ro wa oraz
ły żecz ko wa nie po łą czo ne z elek tro ko a gu la -
cją. Na to miast w le cze niu ca łe go ob sza ru fo -
to u szko dzo nej skóry za gro żo nej po wsta niem
NMSC za me to dy sku tecz ne uzna je się miej -
sco we uży cie 5% imi kwi mo du w kre mie (ist -
nie je rów nież stę że nie 3,75% do apli ka cji na
więk sze po wierzch nie, nie do stęp ne w Pol -
sce), nie do stęp ne go w Pol sce pre pa ra tu 3-
proc. di klo fe na ku w że lu, te ra pii fo to dy na -
micz nej (PDT), 5-proc. 5-flu o ro u ra cy lu (5-FU)

w kre mie oraz za re je stro wa ne go w UE
z koń cem 2012 ro ku me bu ty nia nu in ge no lu
w że lu (dwa stę że nia: 0,05% i 0,015%). Bez -
względ nym za le ce niem w pro fi lak ty ce dal sze -
go roz wo ju zmian jest sku tecz na, omówio na
po ni żej, fo to pro tek cja[25-31].

W ce lu opty ma li za cji efek tów te ra peu -
tycz nych FDA (Fo od and Drug Ad mi ni stra -
tion) ze zwo li ło na łą cze nie dwóch spo so bów
te ra pii m.in.: 5-FU i PDT, PDT z na stę po -
wym imi kwi mo dem, krio te ra pię z miej sco -
wym di klo fe na kiem, tak by le cze nie ob ję ło
ca ły ob szar ob ję ty cho ro bą[32]. Naj now sze
wy ni ki ba dań do wo dzą rów nież wy so kiej
sku tecz no ści po łą cze nia krio te ra pii z in ge no -
lem[33-35]. Za do wa la ją cą sku tecz ność wy ka zu -
je rów nież po łącz nie 0,5-proc. 5-FU z 10-
pro cen to wym kwa sem sa li cy lo wym, które
do stęp ne jest na ryn ku far ma ceu tycz nym
w po sta ci pre pa ra tu sko ja rzo ne go[36]. 

Po szcze gól ne z wy mie nio nych po wy żej
me tod róż nią się jed nak po zio mem re ko -
men da cji – i tak, spo śród za bie gów abla cyj -
nych naj po pu lar niej sza w uży ciu krio de struk -
cja jest wy so ko re ko men do wa na (A, II), a jej
sku tecz ność oce nia na jest na oko ło 65%.
Na to miast w le cze niu ob sza ru za gro że nia
no wo two ro we go naj wy żej re ko men do wa -
ne są: 5-proc. imi kwi mod (A, I) ze sku tecz -
no ścią uzy ska nia cał ko wi tych re mi sji >50%,
3-proc. di klo fe nak (A, I) ze sku tecz no ścią 33-
50%, PDT (A, I) ze sku tecz no ścią do 90%
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Du¿e czynniki ryzyka Ma³e czynniki ryzyka

pigmentacja

wyczuwalna zmiana

ból

œwi¹d

rogowacenie

I – induration

D – diameter (>1 cm)

R – rapid enlargement

B – bleeding

E – erythema

U – ulceration

Ta b. 2. Lista cech charakteryzuj¹cych ogniska AK wi¹zane ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia NMSC[24].
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oraz me bu ty nian in ge no lu (patrz ni żej) (A, I).
Niż szą re ko men da cję ma 5-FU (B, II) ze sku -
tecz no ścią oko ło 50%[37] (ta be la 3, 4). Ak tu -
al nie w trak cie ba dań kli nicz nych jest re si kwi -
mod, który mo że wy ka zać więk szą efek tyw -
ność niż imi kwi mod[38].

Me bu ty nian in ge no lu (do stęp ny na pol -
skim ryn ku far ma ceu tycz nym od nie daw na),
który sta no wi no we roz wią za nie dla pa cjen -
tów z AK, zo stał po krót ce scha rak te ry zo wa -
ny po ni żej. Sto so wa ny jest on zgo dnie z da -
ny mi re je stra cyj ny mi w daw ce 150 �g/g, 70
�g na 25 cm2 przez ko lej ne 3 dni na skórę
gło wy i gór nej czę ści szyi, a tak że w daw ce
500 �g/g, 235 �g na 25 cm2 przez ko lej ne 2
dni na skórę tu ło wia, koń czyn i dol nej czę ści
szyi[40,41]. Lek ten cha rak te ry zu ję się dwo ma
róż ny mi me cha ni zma mi an ty pro li fe ra cyj ny -
mi. Pierw szym z nich jest po wo do wa nie

gwał tow nej mar twi cy zmian (ra pid le sion ne -
cro sis), co po zwa la me to dę za sze re go wać
ja ko che mo a bla cję. Po nad to zwią zek ten
po wo du je rów nież spe cy ficz ną ak ty wa cję
ukła du od por no ścio we go, in du ku jąc se lek -
tyw ną cy to to ksycz ność me dio wa ną prze -
ciw cia ła mi za leż ny mi od neu tro fi lów (spe ci -
fic neu tro phil-me dia ted an ti bo dy-de pen dent
cel lu lar cy to to xi ci ty), przez co po wo du je
usu wa nie z na skór ka ke ra ty no cy tów
o uszko dzo nym przez pro mie nio wa nie
ultra fio le to we ma te ria le ge ne tycz nym[42]. 
In ge nol w le cze niu AK wy ka zu je sku tecz -
ność rzę du 34,1-54,4%, a na wro ty ob ser -
wo wa no u <50% le czo nych[43-46].

Wśród pa cjen tów, u których za sto so wa -
no w ba da niach III fa zy in ge nol, na le czo nej
po wierzch ni ob ser wo wa no 6 ty pów miej -
sco wych re ak cji skór nych (lo cal skin re ac tions
– LSR): ru mień, złu szcza nie, stru py, obrzęk,

Si³a zaleceñ

wysoki poziom rekomendacji (badania I, II), jednoznaczna interpretacja przez panel ekspertów,
mocne dowody, aby zaleciæ wdro¿enie okreœlonego postêpowania

wysoki poziom rekomendacji, niejednoznaczna interpretacja wyników i wniosków przez panel
ekspertów, umiarkowanie silne dowody, aby zaleciæ wdro¿enie okreœlonego postêpowania

niski poziom rekomendacji (badania � II), niezgodna interpretacja wyników i wniosków przez panel
ekspertów, s³abe dowody, aby zaleciæ wdro¿enie okreœlonego postêpowania

umiarkowanie silne dowody przemawiaj¹ce przeciwko okreœlonemu postêpowaniu

silne dowody przemawiaj¹ce przeciwko okreœlonemu postêpowaniu

A 

B 

C 

D

E

Ta b. 3. Si³a zaleceñ wg EBM[39].

Poziomy ewidencji 

metaanalizy, prawid³owo zaplanowane, randomizowane, wielooœrodkowe, 
kontrolowane badania kliniczne

prawid³owo zaplanowane, obiektywnie kontrolowane badania kliniczne bez randomizacji

d³ugookresowe badania kohortowe 

badania niekontrolowane, retrospektywne

spostrze¿enia kliniczne, opinie paneli ekspertów, badania opisowe

serie przypadków oraz s³abej jakoœci badania kohortowe i kliniczno-kontrolne

opinie ekspertów bez jednoznacznej krytycznej oceny

I 

IIa 

IIb 

IIc 

III 

IV

V

Ta b. 4. Poziom ewidencji wg EBM[39].
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pę che rzy ki/kro sty, nadżer ki/owrzo dze nia.
Nie od no to wa no po wsta wa nia blizn. Naj -
więk sze na si le nie zmian na skórze gło wy ob -
ser wo wa no w 4 dniu, przy czym zmia ny te
ustę po wa ły do 15 dnia od roz po czę cia le -
cze nia. W za kre sie skóry tu ło wia i koń czyn
naj więk sze na si le nie LSR ob ser wo wa no
w dniu 3 i 8, a zmia ny ustę po wa ły w cią gu
29 dni[47]. 

W pre wen cji NMSC wy ka za no rów nież
sku tecz ność re ti no i dów, przy czym izo tre ty -
no i na pre fe ro wa na jest w xe ro der ma pig -
men to sum, ne vo id BCC syn dro me, pod czas
gdy acy tre ty na re ko men do wa na jest dla pa -
cjen tów po prze szcze pach oraz wła śnie
w po sło necz nych uszko dze niach skóry[48].
Po nad to udo wo dnio no, że ogrom ne zna -
cze nie ma sto so wa nie fo to pro tek cji, a uni ka -
nie eks po zy cji na pro mie nio wa nie ultra fio le -
to we zmniej sza istot nie czę stość wy stę po -
wa nia AK w po rów na niu z pla ce bo po przez
ogra ni cze nie stop nia przy ję tej osob ni czo
daw ki ku mu la cyj nej[49-51]. 

Z wie dzy opar tej na ob ser wa cji i do -
świad cze niach wy nik nę ła znacz na zmia na
stra te gii po stę po wa nia w ro go wa ce niu sło -
necz nym. Mia no wi cie, uwa gę sku pio no na
pro fi lak ty ce po wsta wa nia i pre wen cji roz wo -
ju zmian, a stra te gia opar ta na wy cze ki wa niu
i ob ser wa cji zo sta ła zmie nio na na wcze sne
wdro że nie le cze nia w ca łym ob sza rze za -
gro że nia no wo two ro we go, czy li ca łej fo to u -
szko dzo nej skórze[52-54]. 

Pod su mo wu jąc po wyż sze roz wa ża nia,
wy da je się, że naj więk sze zna cze nie w pra -
wi dło wym le cze niu i za po bie ga niu AK ma
pięć po niż szych za sad, które zgod ne są
ze sta no wi skiem gru py eks per tów Pol skie go
To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go[55]:
1. Na wyk ochro ny prze ciw sło necz nej,

w tym ca ło rocz ne go sto so wa nia pre pa -
ra tów fo to pro tek cyj nych, no sze nia fo to -
pro tek cyj nej odzie ży i na kryć gło wy, uni -
ka nia eks po zy cji na pro mie nio wa nie sło -
necz ne w go dzi nach naj więk szej emi sji

UV, uni ka nie sztucz nych źródeł pro mie -
nio wa nia ultra fio le to we go – so la riów.

2. Re gu lar na sa mo kon tro la skóry przez pa -
cjen tów, naj le piej z po mo cą bli skiej oso -
by. Nie po kój bu dzić po win ny zmia ny
krwa wią ce, szyb ko po więk sza ją ce się,
sła bo się go ją ce.

3. Kon tro la der ma to lo gicz na, szcze gól nie
fo to u szko dzo nej skóry, ale rów nież
skóry ca łe go cia ła. Czę stość ta kich ba dań
po win na za le żeć od wie ku, osob ni czych
czyn ni ków ry zy ka, stop nia i ob sza ru fo to -
u szko dze nia skóry.

4. Sto so wa nie me tod le cze nia wi docz nych
ognisk AK, naj le piej w po łą cze niu z le -
cze niem ca łe go ob sza ru za gro że nia no -
wo two ro we go.

5. Le cze nie ca łe go ob sza ru za gro że nia no -
wo two ro we go, szcze gól nie wska za ne
u pa cjen tów z mno gi mi ogni ska mi AK.
Sku tecz ne w le cze niu zmian sub kli nicz -
nych.

Pi śmien nic two:

1. Schmitt JV, Miot HA. Ac ti nic ke ra to sis: a cli ni cal and epi de mio lo gi -
cal re vi sion. An Bras Der ma tol. 2012;87:425-34.

2. http://www.stat.gov.pl Sy tu a cja de mo gra ficz na osób star szych
i kon se kwen cje sta rze nia się lud no ści Pol ski w świe tle pro gno zy na
la ta 2014-2050. Li sto pad 2014.

3. Sa la sche SJ. Epi de mio lo gy of ac ti nic ke ra to ses and squ a mo us cell
car ci no ma. J Am Acad Der ma tol. 2000;42:4-7.

4. Ne stor MS, Za rra ga MB. The in ci den ce of non me la no ma skin can -
cers and ac ti nic ke ra to sis in So uth Flo ri da. J Clin Ae sthet Der ma tol.
2012;5:20-4.

5. He W, Zhu F, Ma X, et al. Ac ti nic skin da ma ge and mor ta li ty-the
First Na tio nal He alth and Nu tri tion Exa mi na tion Su rvey Epi de mio -
lo gic Fol low-up Stu dy. PLoS ONE. 2011;6:E19907.

6. Bi laç C, Æahin MT, Öztürk can S. Chro nic ac ti nic da ma ge of fa cial
skin. Clin Der ma tol. 2014 Nov-Dec;32(6):752-62. doi:
10.1016/j.clin der ma tol.2014.02.014. Epub 2014 Feb 28.

7. Cal len JP, Bic kers DR, Moy RL. Ac ti nic ke ra to ses. J Am Acad Der -
ma tol. 1997;36:650-653.

8. Chia A, Lim A, Shu mack S, Mo re no G. Ac ti nic ke ra to ses. Aust Fam
Phys. 2007;36(7):539.

9. Ber man B, Coc ke rell CJ. Pa tho bio lo gy of ac ti nic ke ra to sis: ultra vio -
let-de pen dent ke ra ti no cy te pro li fe ra tion. J Am Acad Der ma tol.
2013;68(1Suppl 1):S10-9.

10. Rünger TM. How dif fe rent wa ve leng ths of the ultra vio let spec trum
con tri bu te to skin car ci no ge ne sis: the ro le of cel lu lar da ma ge re -
spon ses. J In vest Der ma tol. 2007 Sep;127(9):2103-5.

11. Fitz pa trick TB: The va li di ty and prac ti ca li ty of sun-re ac ti ve skin ty pes
I th ro ugh VI. Arch Der ma tol 124(6): 869-71 (1988).



53

12. Marks R, Ren nie G, Sel wo od TS. Ma li gnant trans for ma tion of so lar
ke ra to ses to squ a mo us cell car ci no ma. Lan cet. 1988 Apr
9;1(8589):795-7.

13. Ac ker man AB, Mo nes JM. So lar (ac ti nic) ke ra to sis is squ a mo us cell
car ci no ma. Br J Der ma tol. 2006 Jul;155(1):9-22. No ab stract ava -
i la ble. Er ra tum in: Br J Der ma tol. 2006 Aug;155(2):500.

14. Smol ler BR. Squ a mo us cell car ci no ma: from pre cur sor le sions to
high-risk va riants. Mod Pa thol. 2006 Feb;19 Suppl 2:S88-92.

15. Qu a tre so oz P, Piérard-Fran chi mont C, Pa qu et P, Hu bert P, De -
lven ne P, Piérard GE. Cros sro ads be twe en ac ti nic ke ra to sis and
squ a mo us cell car ci no ma, and no vel phar ma co lo gi cal is su es. Eur
J Der ma tol. 2008 Jan-Feb;18(1):6-10. Epub 2007 Dec 18. Re view.

16. Röwe rt-Hu ber J, Pa tel MJ, For sch ner T, Ulrich C, Eber le J, Kerl H,
Ster ry W, Stock fleth E. Ac ti nic ke ra to sis is an ear ly in si tu squ a mo -
us cell car ci no ma: a pro po sal for rec las si fi ca tion. Br J Der ma tol.
2007 May;156 Suppl 3:8-12. Er ra tum in: Br J Der ma tol. 2007
Aug;157(2):431.

17. Ra mos-Ce bal los FI, Oun pra seuth ST, Horn TD. Dia gno stic con -
cor dan ce among der ma to pa tho lo gi sts using a th ree-tie red ke ra ti -
no cy tic in tra e pi the lial ne o pla sia gra ding sche me. J Cu tan Pa thol.
2008 Apr;35(4):386-91. doi: 10.1111/j.1600-0560.2007.00827.x.

18. Slau gh ter DP, So u th wick HW, Smej kal W. Field can ce ri za tion in
oral stra ti fied squ a mo us epi the lium; cli ni cal im pli ca tions of mul ti cen -
tric ori gin. Can cer. 1953 Sep;6(5):963-8. 

19. Ja i swal G, Ja i swal S, Ku mar R, Shar ma A. Field can ce ri za tion: con -
cept and cli ni cal im pli ca tions in he ad and neck squ a mo us cell car ci -
no ma. J Exp Ther Oncol. 2013;10(3):209-14. 

20. Ba che lor MA, Bow den GT. UVA-me dia ted ac ti va tion of si gna ling
pa th wa ys in vo lved in skin tu mor pro mo tion and pro gres sion. Se -
min Can cer Biol. 2004 Apr;14(2):131-8. 

21. Ha rvey I, Fran kel S, Marks R, Sha lom D, No lan-Far rell M. Non-
me la no ma skin can cer and so lar ke ra to ses II ana ly ti cal re sults of the
So uth Wa les Skin Can cer Stu dy. Br J Can cer. 1996;74:1308-12.

22. Moy RL. Cli ni cal pre sen ta tion of ac ti nic ke ra to sis and squ a mo us cell
car ci no ma. J Am Acad Der ma tol. 2000;42:S8-10.

23. Glo gau RG. The risk of pro gres sion to in va si ve di se a se. J Am Acad
Der ma tol. 2000;42:23-4.

24. Qu a e dvlieg PJ, Tir si E, This sen MR, Kre kels GA. Ac ti nic ke ra to sis:
how to dif fe ren tia te the go od from the bad ones? Eur J Der ma tol.
2006 Jul-Aug;16(4):335-9.

25. Chet ty P, Choi F, Mit chell T. Pri ma ry Ca re Re view of Ac ti nic Ke ra -
to sis and Its The ra peu tic Options: A Glo bal Per spec ti ve. Der ma tol
Ther (He i delb). 2015 Feb 3. DOI 10.1007/s13555-015-0070-9

26. Gol den berg G. Opti mal tre at ment of ac ti nic ke ra to sis. Clin In te rv
Aging. 2014;9:15-6.

27. Perl M, Gol den bergG. Field the ra py in the tre at ment of ac ti nic ke -
ra to sis. Cu tis. 2014;93(4):172-3.

28. Do dds A, Chia A, Shu mack S. Ac ti nic ke ra to sis: ra tio na le and ma -
na ge ment. Der ma tol Ther (He i delb). 2014;4(1):11-31.

29. Uhle nha ke EE. Opti mal tre at ment of ac ti nic ke ra to ses. Clin In te rv
Aging. 2013;8:29-35.

30. Ri gel DS. Ste in Gold LF. The im por tan ce of ear ly dia gno sis and tre -
at ment of ac ti nic ke ra to sis. J Am Acad Der ma tol. 2013;68(Suppl
1):S20-7.

31. Ce il ley RI, Jo riz zo JL. Cur rent is su es in the ma na ge ment of ac ti nic
ke ra to sis. J Am Acad Der ma tol. 2013;68(Suppl 1):S28-38.

32. Gol den berg G, Perl M. Ac ti nic ke ra to sis: upda te on field the ra py.
J Clin Ae sthet Der ma tol. 2014 Oct;7(10):28-31. Re view.

33. Ber man B, Gol den berg G, Han ke W, et al. Ef fi ca cy and sa fe ty of in -
ge nol me bu ta te 0.015% gel 3 we eks after cry o sur ge ry of ac ti nic
ke ra to sis: 11-we ek re sults. J Drugs Der ma tol. 2014;13:154-60.

34. Ber man B, Gol den berg G, Han ke CW, et al. Ef fi ca cy and sa fe ty of
in ge nol me bu ta te 0.015% gel after cry o sur ge ry of ac ti nic ke ra to sis:
12-month re sults. J Drugs Der ma tol. 2014;13:741-7.

35. Gol den berg G, Ber man B. As ses sment of lo cal skin re ac tions with
a se qu en tial re gi men of cry o sur ge ry fol lo wed by in ge nol me bu ta te
gel, 0.015%, in pa tients with ac ti nic ke ra to sis. Clin Co smet In ve stig
Der ma tol. 2014 Dec 16;8:1-8. doi: 10.2147/CCID.S70970.
eCol lec tion 2015.

36. Si mon JC, Do mi ni cus R, Karl L, Rodrígu ez R, Wil lers C, Dir sch ka
T. A pro spec ti ve ran do mi zed explo ra to ry stu dy com pa ring the ef -
fi ca cy of once-da i ly to pi cal 0.5% 5-flu o ro u ra cil in com bi na tion with
10.0% sa li cy lic acid (5-FU/SA) vs. cry o sur ge ry for the tre at ment of
hy per ke ra to tic ac ti nic ke ra to sis. J Eur Acad Der ma tol Ve ne re ol.
2014 Sep 25. doi: 10.1111/jdv.12702. [Epub ahe ad of print]

37. Ho fbau er G, An li ker M, Bo ehnc ke WH, Brand C, Braun R, Ga i de
O, Haf ner J, Hun ger R, Itin P, Ka eu per G, Lau ten schla ger S, Ma i -
net ti C, Stre it M. Swiss cli ni cal prac ti ce gu i de li nes on field can ce ri -
za tion of the skin. Swiss Med Wkly. 2014 Dec 24;144:w14026.
doi: 10.4414/smw.2014.14026. eCol lec tion 2014.

38. Sze i mies RM, Bi chel J, Orton ne JP, Stock fleth E, Lee J, Meng TC.
A pha se II do se-ran ging stu dy of to pi cal re si qu i mod to tre at ac ti nic
ke ra to sis. Br J Der ma tol. 2008 Jul;159(1):205-10. doi:
10.1111/j.1365-2133.2008.08615.x. Epub 2008 Jul 1.

39. http://www.es sen tia le vi den ce plus.com/pro duct/ebm_loe.cfm

40. http://www.ema.eu ro pa.eu/do cs/pl_PL/do cu ment_li bra ry/EPAR_-
_Sum ma ry_for_the_pu blic/hu man/002275/WC500135330.pdf.

41. http://ec.eu ro pa.eu/he al th/do cu ments/com mu ni ty-re gi  -
ster/2012/20121115124521/anx_124521_pl.pdf.

42. Ro sen RH, Gup ta AK, Ty ring SK. Du al me cha nism of ac tion of in -
ge nol me bu ta te gel for to pi cal tre at ment of ac ti nic ke ra to ses: ra pid
le sion ne cro sis fol lo wed by le sion-spe ci fic im mu ne re spon se. J Am
Acad Der ma tol. 2012;66(3):486-93.

43. An der son L, Schmie der GJ, We rschler WP, Tschen EH, Ling MR,
Sto ugh DB, et al. Ran do mi zed, do u ble-blind, do u ble-dum my, ve -
hic le-con trol led stu dy of in ge nol me bu ta te gel 0.025% and 0.05%
for ac ti nic ke ra to sis. J Am Acad Der ma tol.2009;60(6):934-43.

44. Stah lhut M, Ber tel sen M, Ho y er-Han sen M, Svend sen N, Eri ks son
AH, Lord JM, et al. In ge nol me bu ta te: in du ced cell de ath pat terns
in nor mal and can cer epi the lial cells. JDD. 2012;11(10):1181-92.

45. Le bwohl M, Shu mack S, Ste in Gold L, Mel ga ard A, Lars son T,
Ty ring SK. Long-term fol low-up stu dy of in ge nol me bu ta te gel for
the tre at ment of ac ti nic ke ra to ses. JA MA Der ma tol.
2013;149(6):666-70.

46. Mar tin G, Swan son N. Cli ni cal fin dings using in ge nol me bu ta te gel
to tre at ac ti nic ke ra to ses. J Am Acad Der ma tol. 2013;68(1 Suppl
1):S39-48.

47. Le bwohl M, Swan son N, An der son LL, Mel ga ard A, Xu Z, Ber man
B. In ge nol me bu ta te gel for ac ti nic ke ra to sis. New Engl J Med.
2012;366(11):1010-9.

48. Ia nhez M, Fleu ry LF Jr, Miot HA, Ba ga tin E. Re ti no ids for pre ven -
tion and tre at ment of ac ti nic ke ra to sis. An Bras Der ma tol. 2013 Jul-
Aug;88(4):585-93. doi: 10.1590/abd1806-4841.20131803. 

49. Na y lor MF, Bo yd A, Smith DW, Ca me ron GS, Hub bard D, Neld -
ner KH. High sun pro tec tion fac tor sun scre ens in the sup pres sion
of ac ti nic ne o pla sia. Arch Der ma tol. 1995;131:170-5.

50. van der Pols JC, Wil liams GM, Pan de ya N, Lo gan V, Gre en AC.
Pro lon ged pre ven tion of squ a mo us cell car ci no ma of the skin by
re gu lar sun scre en use. Can cer Epi de miol Bio mark Prev.
2006;15:2546-8.

51. Thom pson SC, Jol ley D, Marks R. Re duc tion of so lar ke ra to ses by
re gu lar sun scre en use. N Engl J Med. 1993;329:1147-51.

52. Stock fleth E, Fer ran diz C, Grob JJ, Le igh I, Pe ham ber ger H, Kerl H.
De ve lop ment of a tre at ment al go ri thm for ac ti nic ke ra to ses: a Eu -
ro pe an Con sen sus. Eur J Der ma tol. 2008;18:651-9.

53. Re e ve T. Can cer Co un cil Au stra lia 2008 Cli ni cal Prac ti ce Gu i de Ba -
sal cell car ci no ma, squ a mo us cell car ci no ma (and re la ted le sions):
a gu i de to cli ni cal ma na ge ment in Au stra lia. Ava i la ble from: http://
www.can cer.org.au/con tent/pdf/He al th Pro fes sio nals/Cli ni cal Gu i -
de li nes/Ba sal_cell_car ci no ma_Squ a mo us_cell_car ci no ma_Gu i -
de_Nov_2008-Fi nal_with_Cor ri gen dums.pdf. 

54. Ster ry W. Eu ro pe an Der ma to lo gy Fo rum Gu i de li ne on Ac ti nic Ke -
ra to sis. http://www.en sas.ee/do cs/ma na ge ment_of_ac ti nic_ke ra -
to ses.pdf. 

55. Adam Wło dar kie wicz, Jo an na Na rbutt, Zyg munt Adam ski, Gra ży -
na Cho do row ska, An drzej Ka szu ba, Adam Re ich, Ja cek Sze pie tow -
ski. Ro go wa ce nie sło necz ne - ak tu al ny stan wie dzy. Sta no wi sko
eks per tów Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go. Przegl
Der ma tol 2014, 101, 156-167.



54

Ko sme tyk eko lo gicz ny i orga nicz ny 
– de fi ni cja

Zgo dnie z wy tycz ny mi Ko mi te tu Eks per tów
Pro duk tów Ko sme tycz nych przy Ko mi te cie Zdro -
wia Pu blicz ne go Ra dy Eu ro py (ESCOP) z 2000 ro -
ku ko sme tyk na tu ral ny (eko lo gicz ny) de fi niu je się ja -
ko „pro dukt, który ma upięk szać i pie lę gno wać za
po mo cą sub stan cji na tu ral nych, przy ja zny dla skóry
i śro do wi ska, sprzy ja ją cy zdro wiu, wspie ra ją cy sa -
mo re gu la cję orga ni zmu i wspo ma ga ją cy przez dłu gi
czas utrzy my wa nie na tu ral nej uro dy i har mo nij ny
roz wój cia ła i du cha” [ko sme ty ka.far ma -
com.com.pl/arch/3_2012_spgtk.pdf].

Ba zę ko sme ty ków na tu ral nych sta no wią su -
row ce ro ślin ne, zwie rzę ce i mi ne ral ne uzy ski wa ne
me to da mi fi zycz ny mi, mi kro bio lo gicz ny mi lub en -
zy ma tycz ny mi. Ko sme ty ki na tu ral ne i orga nicz ne
są bo ga te w wy so ce ak tyw ne sub stan cje czyn ne
sta no wią ce mi ni mum 95%, pod czas gdy w przy -
pad ku ko sme ty ków kon wen cjo nal nych jest to nie -
rzad ko tyl ko 5% pro duk tu. Jed no cze śnie, zgo dnie
z wy tycz ny mi, skła do we ko sme ty ków na tu ral nych
nie po win ny za wie rać żad nych za nie czy szczeń,
które mo gły by za gra żać zdro wiu. Ko sme ty ki na tu -
ral ne mo gą na to miast za wie rać roz pu szczal ni ki na -
tu ral ne lub po cho dze nia na tu ral ne go (np. wo da,
al ko hol ety lo wy, gli ce ry na), na tu ral ne i speł nia ją ce

stan dar dy nor my ISO 9235 sub stan cje za pa cho we
[Aro ma tic na tu ral raw ma te rials – Vo ca bu la ry;
http://www.iso.org/iso/ho me/sto re/ca ta lo -
gue_tc/ca ta lo gue_de ta il.htm?csnum ber=51017],
na to miast nie do pu szczal ne jest sto so wa nie syn te -
tycz nych olej ków ete rycz nych, sub stan cji mo dy fi -
ko wa nych che micz nie, syn te tycz nych za pa chów,
emo lien tów i emul ga to rów otrzy my wa nych z sub -
stan cji na tu ral nych dro gą hy dro li zy, estry fi ka cji czy
re e stry fi ka cji, czy li olei ro ślin nych, estrów, wo -
sków, le cy ty ny, la no li ny, po li sa cha ry dów, li po pro -
te in. Z ko lei wy ko rzy sta nie pseu do na tu ral nych
kon ser wan tów, których li sta sta no wi za łącz nik VI
ni niej szej dy rek ty wy (76/768/WE), jest moż li we
je dy nie pod wa run kiem wy róż nie nia ich na ety kie -
cie od po wie dnią ad no ta cją: „kon ser wo wa ny [na -
zwa sub stan cji]”.

Ko sme ty ki orga nicz ne, na zy wa ne tak że bio -
ko sme ty ka mi, po win ny być na to miast wy pro du ko -
wa ne w przy naj mniej w 90% ze skła dni ków na tu -
ral nych po cho dze nia orga nicz ne go – po cho dzą -
cych np. z kon tro lo wa nych upraw orga nicz nych.

Cer ty fi ka ty dla ko sme ty ków
na tu ral nych

Je dy nym do wo dem świad czą cym o tym, że
da ny ko sme tyk jest ko sme ty kiem na tu ral nym, jest
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cer ty fi kat wy da ny przez uzna ną jed no st kę cer ty fi ku -
ją cą. Od 2012 ro ku w całej Unii Eu ro pej skiej wszy -
st kie ko sme ty ki, które po sia da ją w na zwie okre śle -
nia: „na tu ral ny”, „eko lo gicz ny” lub „orga nicz ny”, mu -
szą po sia dać po twier dze nie w po sta ci cer ty fi ka tu.

W przy pad ku Eu ro py naj bar dziej uzna ne
i zna czą ce jed no st ki cer ty fi ku ją ce to ECO CERT
(Fran cja), BDIH (Niem cy) i SO IL AS SO CIA TION
(Wiel ka Bry ta nia). W Pol sce naj czę ściej jest to
ECO CERT, Co sme bio, BDiH lub De me ter. 

Ko sme ty ki za rów no na tu ral ne, jak i orga nicz ne,
które po sia da ją cer ty fi kat, nie za wie ra ją żad nych za -
nie czy szczeń ani sztucz nych do dat ków mo gą cych
za gra żać zdro wiu. W ich skład nie wcho dzą tak że
żad ne syn te tycz ne barw ni ki, środ ki za pa cho we czy
kon ser wan ty. Po nad to ta kie ko sme ty ki nie są te sto -
wa ne na zwie rzę tach. Opa ko wa nie ko sme ty ku,
oprócz lo go jed no st ki cer ty fi ku ją cej, za wie ra in for -
ma cję o je go skła dzie i pro cen to wej za war to ści po -
szcze gól nych skła dni ków po cho dze nia na tu ral ne go
bądź eko lo gicz nych i wy ra źną in for ma cję od no śnie
te go, czy jest to ko sme tyk na tu ral ny, czy orga nicz ny.
Pro du cent ta kie go ko sme ty ku jest zo bo wią za ny do
po sia da nia waż nej przez rok (je śli jed no st ką cer ty fi -
ku ją cą jest ECO CERT) li cen cji na pro duk cję. Je śli
jed no st ką cer ty fi ku ją cą jest ECO CERT, cer ty fi kat
mu si tak że uzy skać nie tyl ko sam ko sme tyk, ale rów -
nież pro du ku ją cy go za kład. Stąd ko sme ty ki na tu ral -
ne i orga nicz ne mu szą być w tym przy pad ku pro du -
ko wa ne w miej scu odi zo lo wa nym od in nych,
w których wy twa rza ne są ko sme ty ki nie pod le ga ją ce
cer ty fi ka cji. Sam pro ces pro duk cji po wi nien być zaś
przy ja zny dla śro do wi ska. Po nad to spraw dza ne jest,
czy pro du cent ko sme ty ku ko rzy sta ze skła dni ków
po cho dzą cych ze źródeł od na wial nych, czy nie za -
wie ra np. GMO, na no czą ste czek, pa ra be nów, si li -
ko nu, syn te tycz nych za pa chów i barw ni ków, skła -
dni ków odzwie rzę cych (za wy jąt kiem po zy ski wa -
nych w spo sób na tu ral ny), czy jest pro du ko wa ny
w spo sób przy ja zny dla śro do wi ska, a je go opa ko -
wa nie pod le ga re cyk lin go wy i wre szcie, czy nie jest
kon ser wo wa ny przez na pro mie nie nie. Po nad to ko -
sme tyk cer ty fi ko wa ny mu si po sia dać na opa ko wa niu
in for ma cję o za war to ści skła dni ków zgo dnie z no -
men kla tu rą IN CI.

Znak – ko sme tyk na tu ral ny lub orga nicz ny mo że
po sia dać wy łącz nie ta ki, w przy pad ku, które go su -
row ce po cho dze nia na tu ral ne go sta no wią mi ni mum
95% (mi ni mum 10% skła dni ków cer ty fi ko wa nych
po cho dze nia orga nicz ne go w przy pad ku ko sme ty ku
orga nicz ne go); (np. wy cią gi z ziół, nek ta ru kwia tów,
tłu szcze, wo ski, ole je ro ślin ne, na tu ral ne olej ki ete -
rycz ne), przy czym eks trak ty uzy ski wa ne mo gą być
wy łącz nie me to da mi fi zycz ny mi z ro ślin upra wia nych
w miej scach mo ni to ro wa nych (upra wy orga nicz ne).
Przed za ło że niem ta kiej upra wy ko niecz ne jest tak że
spraw dze nie skła du che micz ne go gle by przez ko lej -
ne trzy la ta. Ba da na jest rów nież wo da de szczo wa
wy ko rzy sty wa na do pod le wa nia ro ślin. Za bro nio ne
jest na to miast sto so wa nie kon wen cjo nal nych na wo -
zów i środ ków ochro ny ro ślin, zaś do pu szczo ne wy -
ko rzy sty wa nie wy łącz nie tych, które są uwzglę dnio ne
na spe cjal nych cer ty fi ko wa nych li stach. Ko sme tyk na -
tu ral ny bądź orga nicz ny nie mo że po nad to za wie rać
skła dni ków po cho dzą cych z ro ślin mo dy fi ko wa nych
ge ne tycz nie bądź uzy ski wa nych z mar twych zwie -
rząt. Po wi nien po za tym po sia dać eko lo gicz ne i ła twe
do po now ne go prze two rze nia opa ko wa nie. Sam
pro ces cer ty fi ka cji zwy kle trwa 2 la ta, zaś cer ty fi kat
jest waż ny przez rok. Po ni żej przed sta wio no cha rak -
te ry sty kę cer ty fi ka tów nada wa nych ko sme ty kom na -
tu ral nym bądź orga nicz nym.

Cer ty fi kat ECO CERT – roz róż nia się dwie
gru py ko sme ty ków: ko sme ty ki na tu ral ne (z mi ni -
mum 95% su row ców na tu ral nych lub po cho dze -
nia na tu ral ne go, z mi ni mum 5% su row ców i mi ni -
mum 50% sub stan cji ro ślin nych cer ty fi ko wa nych
ja ko sub stan cje orga nicz ne) oraz na tu ral ne i orga -
nicz ne (z mi ni mum 95% su row ców na tu ral nych
lub po cho dze nia na tu ral ne go, z mi ni mum 10%
su row ców i mi ni mum 95% sub stan cji ro ślin nych
cer ty fi ko wa nych ja ko sub stan cje orga nicz ne). Po -
zo sta łe wy mo gi ni niej sze go cer ty fi ka tu omówio no
po wy żej. Cer ty fi kat ECO CERT po sia da ją m.in.
pre pa ra ty Ava i Eco Co sme tics.

Z ko lei w przy pad ku cer ty fi ka tu BDIH ko -
niecz ne jest, aby ko sme tyk był zło żo ny z na tu ral -
nych su row ców po cho dzą cych z kon tro lo wa nych
upraw eko lo gicz nych lub dzi kich zbio rów. Nie
mo że na to miast za wie rać skła dni ków po zy ski wa -
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nych z mar twych zwie rząt, orga nicz no-syn te tycz -
nych i syn te tycz nych barw ni ków, aro ma tów, pa ra -
fi ny i in nych po chod nych ro py na fto wej oraz si li ko -
nów. Mo że na to miast za wie rać do dat ko wo nie o -
rga nicz ne so le, su row ce mi ne ral ne oraz nie które
na tu ral nie iden tycz ne kon ser wan ty (kwas ben zo e -
so wy, sa li cy lo wy i je go so le, kwas sor bi no wy i je -
go so le, al ko hol ben zy lo wy). Po nad to ani ko sme -
tyk, ani je go skła do we nie mo gą być te sto wa ne na
zwie rzę tach. Do dat ko wo pro duk cja ko sme ty ku
nie mo że wy wie rać nie ko rzy st ne go wpły wu na
śro do wi sko. Opa ko wa nie ko sme ty ku mu si być zaś
bio de gra do wal ne. W przy pad ku cer ty fi ka tu BDIH
od pro du cen ta nie wy ma ga się po da nia na opa ko -
wa niu pro cen to wej za war to ści skła dni ków po cho -
dze nia na tu ral ne go lub eko lo gicz ne go (bądź obu
ro dza jów). Cer ty fi kat BDIH po sia da ją m.in. pre pa -
ra ty We le da, Au brey Orga nics, La ve ra i Lo go na.

In ny cer ty fi kat – De me ter da je z ko lei gwa ran -
cję, że da ny ko sme tyk za wie ra wy łącz nie na tu ral -
ne su row ce po cho dzą ce z kon tro lo wa nych upraw
eko lo gicz nych, nie za wie ra skła dni ków po cho dzą -
cych z mar twych zwie rząt, syn te tycz nych barw ni -
ków i aro ma tów, si li ko nów, pa ra fi ny i in nych po -
chod nych ro py na fto wej, mo że zaś za wie rać su -
row ce mi ne ral ne i nie o rga nicz ne so le oraz nie -
które kon ser wan ty (kwas ben zo e so wy, sa li cy lo -
wy, sor bi no wy i je go so le, al ko hol ben zy lo wy).
Do dat ko wo jest wy twa rza ny zgo dnie z za sa da mi
spra wie dli we go han dlu (Fa ir Tra de). Po nad to ko -
sme tyk ta ki nie był te sto wa ny na zwie rzę tach, je -
go pro duk cja nie jest zwią za na z ne ga tyw nym
wpły wem na śro do wi sko, a opa ko wa nie jest bio -
de gra do wal ne. Te go ro dza ju cer ty fi kat po sia da ją
pre pa ra ty Tau trop fen.

Ko lej ny cer ty fi kat – Na True jest wy da wa ny
przez Eu ro pej skie Ugru po wa nie In te re sów Pro -
du cen tów Ko sme ty ków Na tu ral nych i Orga nicz -
nych Na True, za ło żo ne w Bru kse li przez 6 nie -
miec kich la bo ra to riów: We le da, Dr Hau sch ka,
Lo go na, La ve ra, Pri ma ve ra i San ta Ver de. Cer ty fi -
ka cja obej mu je w tym przy pad ku trzy po zio my,
zaś lo go każ de go po zio mu za wie ra jed ną, dwie
lub trzy gwia zd ki mówią ce o stop niu na tu ral no ści
skła du da ne go ko sme ty ku. Cer ty fi kat wy róż nia te

ko sme ty ki, które nie za wie ra ją w swo im skła dzie
gli ko li pro py le no wych, kon ser wan tów nie i den -
tycz nych z na tu ral ny mi (np. pa ra be nów), po chod -
nych ro py na fto wej, PEG, si li ko nów, syn te tycz -
nych barw ni ków i aro ma tów czy orga ni zmów
mo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie i ich po chod nych
oraz skła dni ków po cho dzą cych z mar twych zwie -
rząt. Ko sme tyk opa trzo ny jed ną gwia zd ką Na True
skła da się wy łącz nie z na tu ral nych i iden tycz nych
z na tu ral ny mi su row ców oraz wo dy. Z ko lei ko -
sme tyk opa trzo ny dwie ma gwia zd ka mi za wie ra
mi ni mum 15% sub stan cji na tu ral nych, ma ksy mal -
nie 15% sub stan cji pra wie na tu ral nych i mi ni mum
70% skła dni ków na tu ral nych po cho dzą cych
z upraw eko lo gicz nych i/lub kon tro lo wa nych dzi -
kich zbio rów pro wa dzo nych zgo dnie z kry te ria mi
prze pi sów eko lo gicz nych Unii Eu ro pej skiej. Na to -
miast aby ko sme tyk otrzy mał trzy gwia zd ki Na -
True, mu si za wie rać mi ni mum 20% sub stan cji
na tu ral nych. Po nad to mi ni mum 95% je go skła -
dni ków na tu ral nych mu si po cho dzić z upraw
eko lo gicz nych i/lub kon tro lo wa nych dzi kich zbio -
rów pro wa dzo nych zgo dnie z kry te ria mi prze pi -
sów eko lo gicz nych Unii Eu ro pej skiej. Cer ty fi ka -
tem Na True opa trzo ne są m.in. pre pa ra ty La ve -
ra, Lo go na, Dr Schel ler.

In ny cer ty fi kat – Co sme bio jest przy zna wa ny
ko sme ty kom, które za wie ra ją co naj mniej 95%
skła dni ków po cho dze nia na tu ral ne go, na tu ral nych
lub po zy ski wa nych z upraw eko lo gicz nych (z wy -
łą cze niem ro ślin mo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie),
nie za wie ra ją na to miast syn te tycz nych barw ni -
ków, kon ser wan tów i aro ma tów, choć do pu -
szcza się wy ko rzy sta nie nie których skła dni ków
nie wy stę pu ją cych w po sta ci na tu ral nej. Po nad to
ta ki ko sme tyk mu si po sia dać bio de gra do wal ne
opa ko wa nie, być wy twa rza ny w spo sób przy ja -
zny dla śro do wi ska i nie mo że być te sto wa ny na
zwie rzę tach. Cer ty fi kat ta ki po sia da ją mię dzy in -
ny mi pre pa ra ty LaC la ree i Flo ra me.

W przy pad ku cer ty fi ka tu So il As so cia tion ko -
sme tyk mu si za wie rać ma ksy mal ną moż li wą ilość
skła dni ków orga nicz nych (95% lub 70% i wte dy
jest opa trzo ny opi sem „ze skła dni ka mi orga nicz ny -
mi”). Skła dni ki ko sme ty ku nie mo gą być po zy ski -
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wa ne z ro ślin mo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie. Po za
tym ko sme tyk nie mo że za wie rać de ter gen tów,
gli ko li, pa ra be nów, po chod nych ro py na fto wej
i sztucz nych aro ma tów. Je go pro duk cja nie mo że
wy wie rać ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi sko,
a opa ko wa nie ko sme ty ku mu si być bio de gra do -
wal ne. Ni niej szym cer ty fi ka tem opa trzo ne są m.in.
pre pa ra ty Es sen tial Ca re.

Ko lej nym cer ty fi ka tem, ja kim mo że zo stać
opa trzo ny ko sme tyk na tu ral ny, jest cer ty fi kat
Eco Con trol, zgod ny ze stan dar da mi obo wią zu ją -
cy mi w przy pad ku cer ty fi ka tów BDIH, Na True
i ECO CERT. Ko sme ty ki cer ty fi ko wa ne mo gą
w tym przy pad ku za wie rać sub stan cje za pa cho -
we w po sta ci olej ków ete rycz nych po cho dzą -
cych w 85-90% z upraw eko lo gicz nych. Wspo -
mnia ny cer ty fi kat po sia da ją m.in. pre pa ra ty An ne
Ma rie Bor lind i Lo go na.

In ny cer ty fi kat – USDA jest wy da wa ny jest
przez De par ta ment Rol nic twa Sta nów Zjed no -
czo nych. Ko sme ty ki opa trzo ne tym cer ty fi ka tem
nie mo gą za wie rać sztucz nych kon ser wan tów
oraz prze twa rza nych che micz nie skła dni ków, zaś
w 95% ich skła do we po win ny być po cho dze nia
orga nicz ne go. Ni niej szy cer ty fi kat po sia da ją pre pa -
ra ty Au brey Orga nics.

Z ko lei w przy pad ku cer ty fi ka tu Ve gan So -
cie ty ko sme tyk nie mo że po sia dać w swo im
skła dzie pro duk tów po cho dze nia zwie rzę ce go
i do dat ko wo sam ko sme tyk, jak i je go skła do we
nie mo gą być te sto wa ne na zwie rzę tach. Cer ty -
fi ka tem tym są opa trzo ne m.in. pre pa ra ty Eco
Co sme tics i La ve ra.

Szwaj car ski cer ty fi kat Bio cosc wa run ku je, że
ko sme tyk nie za wie ra skła dni ków trak to wa nych ja -
ko nie po żą da ne (np. fe no ksy e ta nol, for mal de hyd,
pa ra be ny), za wie ra zaś przy naj mniej 97% skła dni -
ków na tu ral nych lub po cho dze nia na tu ral ne go, zaś
skła dni ki ro ślin ne w mi ni mum 95% po cho dzą
z upraw bio lo gicz nych. 

In ny ame ry kań ski cer ty fi kat USDA ORGA NIC
dzie li ko sme ty ki na czte ry ka te go rie: 100% bio
(100% orga nic) (ko sme tyk mu si za wie rać oprócz
wo dy i so li wy łącz nie skła dni ki uzy ski wa ne z upraw
bio lo gicz nych), bio (orga nic) (ko sme tyk mu si za wie -

rać, oprócz wo dy i so li, 95% skła dni ków bio, zaś
po zo sta łe skła dni ki mu szą być skła dni ka mi rol ni czy mi
lub po cho dze nia po za rol ni cze go nie do stęp ny mi na
ryn ku w ja ko ści bio), ko sme tyk na ba zie skła dni ków
bio (mu si za wie rać co naj mniej 70% skła dni ków
bio). W przy pad ku kie dy ko sme tyk za wie ra mniej niż
70% skła dni ków bio, pro du cent nie mo że uży wać
okre śle nia bio na fron cie opa ko wa nia, ale moż li we
jest wy mie nie nie skła dni ków bio na od po wie dniej
stro nie ety kie ty ko sme ty ku, ale ta ki pro dukt nie mo -
że być opa trzo ny lo go ty pem USDA Orga nic. 

Z ko lei eu ro pej skie stan dar dy pro duk cji ko -
sme ty ków eko lo gicz nych są zgod ne z wy tycz ny mi
CO SMOS (Co sme tics Orga nic and Na tu ral Stan -
dard). Ist nie je tak że The Eu ro pe an Co sme tics
Orga nic Stan dards Wor king Gro up, w skład której
wcho dzą: BIO FO RUM, CO SME BIO, ECO CERT,
BDIH, ICEA i SO IL AS SO CIA TION. Za da niem ni -
niej szej orga ni za cji jest pro mo wa nie wy ko rzy sta nia
pro duk tów po cho dzą cych z upraw eko lo gicz nych,
wy ko rzy sty wa nie za so bów na tu ral nych oraz pro -
ces pro duk cji ko sme ty ków w spo sób przy ja zny dla
śro do wi ska, in te gra cja i roz wój po ję cia „zie lo na
che mia” [www.pg.gda.pl/chem/Dy dak ty ka/Ana li -
tycz na/MISC/Ziel chem.pdf] oraz cer ty fi ka cja ko -
sme ty ków zgo dnie ze stan dar da mi CO SMOS.
Wspo mnia ne stan dar dy za kła da ją podział na dwie
gru py ko sme ty ków – ko sme ty ki na tu ral ne
(w przy pad ku ich pro duk cji nie jest ko niecz ne sto -
so wa nie skła dni ków po cho dze nia orga nicz ne go,
moż na na to miast przej ścio wo sto so wać mi ni mal -
ne ilo ści związ ków syn te tycz nych, ale wy łącz nie
z gru py uwzglę dnio nej w stan dar dach, przy czym
ich su ma rycz na ilość nie mo że prze kro czyć 5%
wszy st kich skła dni ków da ne go ko sme ty ku) oraz
ko sme ty ki orga nicz ne, w przy pad ku których jest
rów nież do pu szczal ne wy ko rzy sta nie do 5% sub -
stan cji syn te tycz nych, ale ko sme ty ki ta kie mu szą
obli ga to ryj nie za wie rać mi ni mum 20% skła dni ków
po cho dzą cych z upraw eko lo gicz nych. Jed no cze -
śnie wy ma ga ne jest w ich przy pad ku umie szcze nie
na opa ko wa niu in for ma cji o pro cen to wej za war -
to ści tych skła dni ków w ogól nej ma sie pro duk tu.
Do dat ko wo w przy pad ku ko sme ty ków orga nicz -
nych ko niecz na jest obe cność w ich skła dzie mi ni -
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mum 95% skła dni ków orga nicz nych prze two rzo nych me to da -
mi fi zycz ny mi. Zgo dnie z wy tycz ny mi CO SMO skła do we ko -
sme ty ków cer ty fi ko wa nych podzie lo no na pięć ka te go rii: wo da
(do pu szczo ne wszy st kie jej ro dza je: pit na, źródla na, mor ska,
de sty lo wa na czy otrzy my wa na dro gą osmo zy) czy sta pod
wzglę dem mi kro bio lo gicz nym, skła dni ki mi ne ral ne i po cho dze -
nia mi ne ral ne go po za po chod ny mi pa liw ko pal nych (np. glin ki,
gli no krze mia ny, nie o rga nicz ne pig men ty, mi ka, krze mion ka
i na tu ral ne so le), prze two rzo ne fi zycz nie agro su row ce (skła dni -
ki po cho dzą ce z upraw rol ni czych, wod nych lub dzi kie go zbio -
ru, związ ki otrzy my wa ne dzię ki pro ce som bio tech no lo gicz -
nym) – mo gą to być eks trak ty, ole je, wo ski, olej ki ete rycz ne
i ich frak cje. W przy pad ku sub stan cji za pa cho wych do zwo lo ne
jest wy łącz nie sto so wa nie ta kich, które speł nia ją stan dar dy nor -
my ISO 9235. Do pu szczal ne jest tak że sto so wa nie skła dni ków
po cho dzą cych od zwie rząt (np. la no li na, mle ko, pro duk ty
pszcze le, wosk owczy). Moż li we jest tak że wy ko rzy sta nie
agro su row ców prze two rzo nych che micz nie, ale tyl ko wów -
czas, kie dy sa me w so bie lub pro ces ich po zy ski wa nia nie sta -
no wią za gro że nia dla zdro wia lub śro do wi ska, zaś wy ko rzy sty -
wa ne pro ce du ry są zgod ne z za sa da mi „zie lo nej che mii”. Za -
bro nio ne jest wy ko rzy sty wa nie re ak cji eto ksy lo wa nia i sul fo no -
wa nia, syn te zy z za sto so wa niem tlen ku ety le nu, rtę ci bądź roz -
pu szczal ni ków pe tro che micz nych. Za ka za ne jest tak że wy ko -
rzy sty wa nie orga ni zmów mo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie i ich
po chod nych, su row ców w po sta ci na no cza stek o roz mia rach
mniej szych niż 100 nm. Nie moż na tak że uży wać pro mie nio -
wa nia gam ma i rent ge now skie go. Zo sta ła rów nież stwo rzo na
li sta sub stan cji syn te tycz nych do pu szczo nych do sto so wa nia
w ko sme ty kach na tu ral nych i orga nicz nych, które mo gą być
wy ko rzy sta ne pod wa run kiem umie szcze nia in for ma cji o ich
za war to ści na opa ko wa niu. Do tej gru py sub stan cji na le żą syn -
te tycz ne kon ser wan ty znaj du ją ce od po wie dni ki w przy ro dzie
(np. kwa sy: ben zo e so wy, de hy dro oc to wy, sa li cy lo wy, sor bi -
no wy i ich so le oraz al ko hol ben zy lo wy), ben zo e san de na to -
nium (sub stan cja ska ża ją ca eta nol lub dioc tan glu ta mi nia nu te -
tra so do we go), na to miast wy ko rzy sty wa nie in nych sub stan cji
syn te tycz nych jest bez wzglę dnie za bro nio ne [Sie kier ski 2008;
Bird, 2009; Eu ro pe an co sme tics stan dards wor king gro up:
CO SMOS-stan dard: co sme tics orga nic and na tu ral stan dard,
con sul ta tion dra ft, http://www.co smos-stan dard.org, li sto pad
2008; Na True: Na True La bel: re qu i re ments to be met by na -
tu ral and orga nic co sme tics, http://www.na true.org/, http://www.
na true-la bel.com/, V 1.2, li sto pad 2008, V 1.3, lu ty 2009]. 
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Ja kie skła do we mo że, a ja kich nie mo że za -
wie rać ko sme tyk na tu ral ny? Jak po wi nien
być pro du ko wa ny, zna ko wa ny i prze cho -
wy wa ny?

Ko sme tyk na tu ral ny mu si za wie rać wy łącz nie
su row ce do pu szczo ne do sto so wa nia w te go ro -
dza ju ko sme ty kach. Mo gą one być po zy ski wa ne,
jak wspo mi na no wcze śniej, wy łącz nie me to da mi
fi zycz ny mi (eks trak cja, de sty la cja, tło cze nie, fil tra -
cja, su sze nie, lio fi li za cja, mie le nie) z ro ślin po cho -
dzą cych z cer ty fi ko wa nych upraw eko lo gicz nych
lub kon tro lo wa ne go dzi kie go zbio ru. W pro duk cji
ko sme ty ków na tu ral nych i orga nicz nych do zwo lo -
ne jest tak że wy ko rzy sty wa nie nie cer ty fi ko wa nych
ja ko orga nicz ne su row ców ro ślin nych, skła dni ków
po cho dze nia mor skie go (np. al gi, ka ra ge nian), so li
nie o rga nicz nych i tlen ków otrzy my wa nych z mi -
ne ra łów, skła dni ków po zy ski wa nych z ży wych
zwie rząt (np. la no li na, mlecz ko i wosk pszcze li,
pro po lis, mle ko i je go po chod ne), olej ków ete -
rycz nych i na tu ral nych barw ni ków. Do pu szczal ne
jest tak że sto so wa nie sub stan cji po cho dze nia na tu -
ral ne go pro du ko wa nych me to da mi che micz ny mi
(np. dro gą al ki la cji, ami do wa nia, estry fi ka cji, ete ry -
fi ka cji, fer men ta cji, hy dro li zy, kon den sa cji, sul fa ta -
cji, uwo dor nie nia, zmy dla nia) nie przy czy nia ją cy mi
się do za nie czy szcze nia śro do wi ska i których po -
wsta ją ce w trak cie pro duk cji pro duk ty ubocz ne są
bio de gra do wal ne. Mo gą to być emul ga to ry (np.
estry sa cha ro zy, po li gli ce ro lu, al ki lo wa ne po li glu -
ko zy dy), emo lien ty (estry po cho dze nia na tu ral ne -
go), czyn ni ki re gu lu ją ce re o lo gię (np. gu ma ksan ta -
no wa, skro bia, ce lu lo za itp.), nie które sub stan cje
ak tyw ne (np. hy dro li za ty pro te in, pro duk ty fer -
men ta cji). W przy pad ku ko sme ty ków na tu ral nych
do pu szczal ne jest je dy nie sto so wa nie kon ser wan -
tów iden tycz nych z na tu ral ny mi (np. kwas ben zo -
e so wy, je go so le i ester ety lo wy, kwas sa li cy lo wy
i je go so le, kwas sor bi no wy i je go so le, al ko hol
ben zy lo wy). Ze wzglę dów bez pie czeń stwa nie -
moż li we jest cał ko wi te zre zy gno wa nie ze sto so -
wa nia kon ser wan tów.

Ko sme ty ki na tu ral ne i orga nicz ne nie mo gą za -
wie rać żad nych sub stan cji te sto wa nych na zwie -

rzę tach i kon ser wo wa nych me to dą na pro mie nio -
wa nia. Po nad to w ich skład nie mo gą wcho dzić
skła dni ki po cho dzą ce z mar twych zwie rząt, po -
chod ne ro py na fto wej, si li ko nów, sub stan cji eto -
ksy lo wa nych, aro ma tów i barw ni ków syn te tycz -
nych, po lia kry la nów (kar bo me rów), czwar to rzę -
do wych za sad amo nio wych, po chod nych syn te -
tycz nych kwa sów lub al ko ho li tłu szczo wych, skła -
dni ków po cho dzą cych z ro ślin mo dy fi ko wa nych
ge ne tycz nie i sztucz nych kon ser wan tów.

Ist nie ją tak że okre ślo ne wy mo gi od no śnie
do pro duk cji, pa ko wa nia, zna ko wa nia i prze cho -
wy wa nia ko sme ty ków na tu ral nych i orga nicz -
nych. Te go ro dza ju ko sme ty ki po win ny być pro -
du ko wa ne w od se pa ro wa nym od podob nych
pro ce sów wy twa rza nia nie cer ty fi ko wa nych ko -
sme ty ków miej scu, aby wy e li mi no wać nie bez -
pie czeń stwo za nie czy szcze nia ko sme ty ków za -
bro nio ny mi sub stan cja mi. Po nad to pro ces pro -
duk cji po wi nien być pro sty, przy ja zny dla śro do -
wi ska i wa run ku ją cy za cho wa nie wła ści wo ści
uży tych skła dni ków. Do dat ko wo za bro nio ne jest
uży wa nie chlo ru na ja kim kol wiek eta pie pro duk -
cji. Ko sme ty ki na tu ral ne i orga nicz ne po win ny
mieć od po wie dnie opa ko wa nie (przy ja zne dla
śro do wi ska), eko no micz ne i bio de gra do wal ne.
Nie do pu szczal ne jest sto so wa nie PVC i po li sty -
re nu, pa ko wa nie w ae ro zo le wy ko rzy stu ją ce
sprę żo ne ga zy (pro pan, bu tan, izo bu tan). Do -
dat ko wo na fron cie opa ko wa nia ta kie go ko sme -
ty ku po wi nien znaj do wać się znak orga ni za cji
cer ty fi ku ją cej, na sa mym opa ko wa niu rów nież
in for ma cja na te mat pro cen to wej za war to ści
skła dni ków po cho dze nia na tu ral ne go i skła dni -
ków eko lo gicz nych po sia da ją cych cer ty fi ka cję.

Cer ty fi ko wa ni i nie cer ty fi ko wa ni 
pro du cen ci ko sme ty ków na tu ral nych

Ist nie ją pro du cen ci ko sme ty ków na tu ral nych
nie cer ty fi ko wa nych i są to: Far mo na, Bie len da,
Toł pa, Orga ni que, The se cret so ap sto re, Ko ra na,
Fe mi, Flo slek, Ale pia, Pat&Rub. 

Z ko lei pro du cen ci ko sme ty ków cer ty fi ko wa -
nych to: Ava, Eco li nea, La ve ra, Lo go na, We le da,
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LaC la ree, Sa no flo re, Es sen tial Ca re, Flo ra me, An ne
Ma rie Bor lind, Dr Schel ler, Tau trop fen, Aqu a bio,
Co slys, San te, Au brey Orga nics i Eco Co sme tics

Pod sta wo we róż ni ce po mię dzy 
ko sme ty ka mi kon wen cjo nal ny mi a na tu -
ral ny mi i orga nicz ny mi

Ko sme ty ki na tu ral ne i orga nicz ne róż nią się
od kon wen cjo nal nych za war to ścią sub stan cji ak -
tyw nych, po moc ni czych oraz do dat ko wych oraz
ich sto sun kiem do sie bie. W przy pad ku ko sme ty -
ków kon wen cjo nal nych sub stan cje ak tyw ne są
po cho dze nia syn te tycz ne go lub na tu ral ne, z ko lei
w przy pad ku ko sme ty ków na tu ral nych i orga nicz -
nych za wsze na tu ral ne: fa za wod na (orga nicz ne
wo dy kwia to we), fa za tłu szczo wa (orga nicz ne
olej ki, ma sło i wo ski ro ślin ne), sub stan cje na wil ża -
ją ce, orga nicz ne olej ki ete rycz ne, eks trak ty ro ślin -
ne, prze ciw u tle nia cze (wi ta mi na E po cho dze nia
na tu ral ne go), sub stan cje za pa cho we (orga nicz ne
olej ki ete rycz ne). Z ko lei skła dni ki po moc ni cze
w przy pad ku ko sme ty ków kon wen cjo nal nych to
fa za wod na (wo da), fa za tłu szczo wa (si li ko ny, ole -
je mi ne ral ne – po chod ne ro py na fto wej, estry
syn te tycz ne, olej wa ze li no wy), emul ga to ry, sub -
stan cje na wil ża ją ce i ła go dzą ce po cho dze nia syn -
te tycz ne go, zaś w przy pad ku ko sme ty ków na tu -
ral nych i orga nicz nych emul ga to ry i sub stan cje że -
lu ją ce po cho dze nia na tu ral ne go. Ko sme ty ki kon -
wen cjo nal ne ja ko sub stan cje do dat ko we za wie ra -
ją kon ser wan ty (pa ra be ny i fe no ksy e ta nol), prze -
ciw u tle nia cze (po chod ne wi ta mi ny E), barw ni ki
i sub stan cje za pa cho we po cho dze nia syn te tycz -
ne go, zaś ko sme ty ki na tu ral ne i orga nicz ne są
kon ser wo wa ne w spo sób na tu ral ny bądź dzię ki
wy ko rzy sta niu sub stan cji do pu szczo nych przez
ECO CERT. W przy pad ku ko sme ty ków kon wen -
cjo nal nych w skła dzie prze wa ża ją sub stan cje po -
moc ni cze i do dat ko we, na to miast sub stan cje ak -
tyw ne sta no wią naj mniej szy pro cent. Na to miast
w przy pad ku ko sme ty ków na tu ral nych i orga nicz -
nych pro por cje po mię dzy wy mie nio ny mi skła dni -
ka mi są od wrot ne – naj więk szy pro cent sta no wią
skła dni ki ak tyw ne.

Za sto so wa nie ko sme ty ków 
eko lo gicz nych i orga nicz nych

Pierw sze ko sme ty ki na tu ral ne zo sta ły opra co -
wa ne z my ślą o oso bach ma ją cych wraż li wą, skłon -
ną do podraż nień skórę. Obe cnie jed nak znacz nie
wzro sło za in te re so wa nie te go ro dza ju ko sme ty ka -
mi wśród osób nie ma ją cych pro ble mów der ma to -
lo gicz nych. Ko sme ty ki na tu ral ne i orga nicz ne co raz
czę ściej są sto so wa ne nie tyl ko w ga bi ne tach od no -
wy bio lo gicz nej, ale rów nież w wa run kach do mo -
wych do co dzien nej pie lę gna cji. Ko sme ty ki na tu ral -
ne mo gą być uży wa ne do każ de go ro dza ju ce ry,
nie za leż nie od wie ku za rów no przez ko bie ty, jak
i męż czyzn. Ko sme ty ki na tu ral ne i orga nicz ne mo -
gą być sto so wa ne do pie lę gna cji skóry twa rzy i cia -
ła (kre my, bal sa my, ma secz ki, pe e ling), wło sów i
do ma ki ja żu. Ko sme ty ki na tu ral ne gwa ran tu ją bez -
piecz ną i zdro wą pie lę gna cję skóry bez za kłóca nia
jej na tu ral ne go pro ce su od no wy. Za pew nia ją od -
no wę bio lo gicz ną skóry, jej opty mal ne na wil że nie
i od po wie dnie na tłu szcze nie, spo wol nie nie pro ce -
sów sta rze nia się skóry oraz za cho wa nie jej ela -
stycz no ści, ję dr no ści i zdro we go wy glą du.

Ba da nia na u ko we po twier dza ją, że sub stan cje
na tu ral ne za war te w ko sme ty kach na tu ral nych
i orga nicz nych są le piej to le ro wa ne przez skórę niż
sub stan cje syn te tycz no-che micz ne. Waż ną za sa dą
jest, aby nie sto so wać rów no cze śnie ko sme ty ków
kon wen cjo nal nych i na tu ral nych bądź orga nicz nych.

Osza co wa no, że cał ko wi ty po pyt na ko sme ty -
ki na tu ral ne w 2012 r. prze kro czył 5,8 mld eu ro,
a do ro ku 2018 ma wy no sić 10,1 mld eu ro. 

W 2013 r. roz po czę to re a li za cję do fi nan so -
wy wa ne go ze środ ków unij nych pro jek tu OPTI -
BIO CAT ma ją ce go po trwać do 2017 r. Po wsta ło
kon sor cjum zło żo ne z 16 part ne rów po cho dzą -
cych z 8 kra jów. Za ło że niem pro jek tu jest wy po -
sa że nie przed się biorstw w wie dzę i umie jęt no ści
ko niecz ne do wdra ża nia zrów no wa żo nych pro ce -
sów i sto so wa nia no wych, na tu ral nych skła dni ków
w pro duk cji ko sme ty ków na tu ral nych [cor dis.eu -
ro pa.eu/news/rcn/36660_pl.pdf].

Piśmiennictwo u autorów
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Oso by za tru dnio ne w podmio cie lecz ni czym ma ją świa do mość, że każ dy 
pa cjent/klient jest po ten cjal nie za ka źny ja ko no si ciel róż nych pa to ge nów: bak te -
rii, wi ru sów, grzy bów i pa so ży tów. Za kła dy świad czą ce usłu gi sek to ra „be au ty”
po win ny być trak to wa ne jak ga bi ne ty za bie go we, w których są wy ko ny wa ne 
za bie gi z na ru sze niem cią gło ści tka nek, co zwięk sza ry zy ko za ka żeń. Pod kre ślić
na le ży, iż istot nym czyn ni kiem w trans mi sji za ka żeń są rę ce, które, obok na rzę dzi
sto so wa nych w ga bi ne tach, są naj czę st szą przy czy ną wy stę po wa nia za ka żeń. 

higiena pracy

Sto so wa nie od po wie dnich tech nik my cia i de -
zyn fek cji rąk, re du ku ją cych licz bę drob no u stro jów
cho ro bo twór czych z po wierzch ni skóry jest nie -
odłącz nym ele men tem za po bie ga nia za ka że niom,
za rów no w podmio tach lecz ni czych, np. me dy cy -
ny este tycz nej, jak i za kła dach świad czą cych usłu gi
fry zjer skie, ko sme tycz ne, ta tu a żu czy od no wy bio -
lo gicz nej. De zyn fek cję rąk wy ko nu je my każ do ra -
zo wo przed i po wy ko na niu za bie gu. My cie rąk
wo dą z my dłem po win no być prze pro wa dza ne
w przy pad ku, gdy rę ce są brud ne lub za nie czy -
szczo ne pły na mi ustro jo wy mi. De kon ta mi na cja
skóry po win na odby wać się zgo dnie z opra co wa -
ny mi, wdro żo ny mi i ak tu a li zo wa ny mi pro ce du ra -
mi/in struk cja mi. Rę ka wicz ki jed no ra zo we sto su je
się w ce lu za rów no ochro ny klien tów ko rzy sta ją -
cych z udzie la nych przez za kład usług, jak i przed
ewen tu al nym za ka że niem oraz przed ne ga tyw nym
dzia ła niem środ ków che micz nych sto so wa nych
w ga bi ne tach. Sto so wa nie przez per so nel rę ka wi -
czek nie za stę pu je hi gie ny rąk. W podmio cie lecz -
ni czym czy też za kła dzie sek to ra „be au ty” po -
wierzch nie wy po sa że nia oraz sprzę tu po win ny być
my te i de zyn fe ko wa ne po każ dym klien cie/pa cjen -

cie, u które go wy ko na ny jest za bieg z na ru sze niem
cią gło ści tka nek bądź w przy pad ku za nie czy szcze -
nia ma te ria łem bio lo gicz nym. Po wierzch nie użyt -
ko we po win ny być wy ko na ne z ma te ria łów umoż -
li wia ją cych ich my cie i de zyn fek cję, od por nych na
uszko dze nia me cha nicz ne, dzia ła nie wo dy i środ -
ków de zyn fe ku ją cych. De zyn fe ko wa ne po -
wierzch nie mu szą być pre cy zyj nie po kry te pre pa -
ra tem de zyn fe ku ją cym. Na le ży sto so wać pre pa ra -
ty wy ka zu ją ce dzia ła nie bój cze w cza sie okre ślo -
nym przez pro du cen ta, ale z uwa gi na du żą ro ta cję
klien tów/pa cjen tów, nie dłuż szym niż 15 mi nut. Po
prze pro wa dze niu de zyn fek cji po wierzch ni po -
wierzch nia ta mo że zo stać po now nie uży ta do pie -
ro po okre ślo nym cza sie dzia ła nia środ ka de zyn fek -
cyj ne go. Pre pa ra ty do de zyn fek cji w for mie ae ro -
zo lu na le ży wy ko rzy sty wać je dy nie do miejsc i po -
wierzch ni trud no do stęp nych. Prze pro wa dza nie
de zyn fek cji po wierzch ni, wy po sa że nia i apa ra tu ry
po win no odby wać się zgo dnie z obo wią zu ją cym
w za kła dzie pla nem hi gie ny, który wi nien być sce -
na riu szem za pla no wa nych dzia łań prze pro wa dza -
nych dla utrzy ma nia ocze ki wa ne go po zio mu czy -
sto ści i hi gie ny. Pro fe sjo nal nie przy go to wa ny plan

Mgr Renata Cieślik-Tarkota, mgr Marta Kępowicz-Skóra,
mgr Dorota Wodzisławska-Czapla
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Higiena w placówkach
medycyny estetycznej 
oraz innych obiektach sektora „beauty”
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hi gie ny zwięk sza bez pie czeń stwo mi kro bio lo gicz ne
pla ców ki. Pod sta wo wym ele men tem pla nu hi gie ny
po win ny być ja sno zde fi nio wa ne stre fy (ob sza ry)
sa ni tar ne znaj du ją ce się w za kła dzie. Każ da z po -
szcze gól nych wy dzie lo nych w za kła dzie stref wy -
ma ga od po wie dnie go stop nia czy sto ści mi kro bio lo -
gicz nej, za leż ne go od ro dza ju wy ko ny wa nych
usług. Ja ko kry te rium de fi niu ją ce rze czy wi sty po -
ziom za gro że nia przyj mu je się za sa dę podzia łu za -
kła du na stre fę do ty ko wą oraz stre fę bez do ty ko wą.
Utrzy ma nie wła ści we go sta nu hi gie nicz no-sa ni tar -
ne go w każ dej ze stref wy ma ga sto so wa nia od po -
wie dnie go sprzę tu i pre pa ra tów prze zna czo nych
do my cia i de zyn fek cji po wierzch ni oraz prze strze -
ga nia przez per so nel obo wią zu ją cych pro ce dur.
Po stę po wa nie z na rzę dzia mi i sprzę tem po win no
odby wać się zgo dnie z za le ce nia mi pro du cen ta,
który po wi nien okre ślić rów nież spo sób prze pro -
wa dza nia ich de kon ta mi na cji. Do de zyn fek cji na le -
ży sto so wać pre pa ra ty do pu szczo ne do użyt ku, za -
wsze o spek trum dzia ła nia od po wie dnim do za gro -
że nia – wi ru so bój czym, bak te rio bój czym, prąt ko -
bój czym oraz grzy bo bój czym. Pre pa ra ty do de zyn -
fek cji na le ży prze cho wy wać w za mknię tych, ory gi -
nal nych opa ko wa niach, w miej scach nie do stęp -
nych dla osób po stron nych. Roz two ry użyt ko we
na le ży przy go to wy wać bez po śre dnio przed wy ko -
na niem de zyn fek cji w wy dzie lo nym do te go ce lu
po mie szcze niu lub miej scu po sia da ją cym spraw nie
dzia ła ją cą we nty la cję. Aby pro ces de zyn fek cji prze -
biegł pra wi dło wo, na le ży:
• do de zyn fek cji przez za nu rze nie za wsze sto so -

wać pro fe sjo nal ne po je mni ki,
• na rzę dzia cał ko wi cie za nu rzać w roz two rze

środ ka de zyn fek cyj ne go, a w przy pad ku na rzę -
dzi o zło żo nej bu do wie przed za nu rze niem
roz mon to wać je (zgo dnie z za le ce nia mi pro -
du cen ta),

• po umie szcze niu na rzę dzi, po je mnik przy kryć
po kry wą i od po wie dnio opi sać,

• sto so wać czas eks po zy cji za le ca ny przez pro -
du cen ta środ ka de zyn fek cyj ne go – cza su te go
nie wol no skra cać ani wy dłu żać; czas eks po zy -
cji mie rzo ny jest od mo men tu umie szcze nia
w roz two rze ostat nie go na rzę dzia lub sprzę tu,

• po upły wie cza su eks po zy cji na rzę dzia wy jąć,
umyć i wy su szyć,

• roz twór środ ka de zyn fek cyj ne go wy lać, po je -
mnik umyć, zde zyn fe ko wać i wy su szyć.
Za wsze po cza sie eks po zy cji, na le ży usu nąć

śro dek bój czy z de zyn fe ko wa nych po wierzch ni/na -
rzę dzi, z wy jąt kiem przy pad ków, gdy pro du cent
środ ka za le ca in a czej. Na le ży pa mię tać, iż oso by
przy go to wu ją ce roz two ry ro bo cze i prze pro wa -
dza ją ce pro ce sy de zyn fek cji po win ny być za bez pie -
czo ne po przez za sto so wa nie środ ków ochro ny
oso bi stej. Na rzę dzia sto so wa ne do za bie gów z na -
ru sze niem cią gło ści tka nek mu szą być pod da wa ne
ste ry li za cji. Ste ry li za cja, która jest pro ce sem ma ją -
cym na ce lu za bi cie wszy st kich form drob no u stro -
jów, w tym tak że spor bak te rii (form prze trwal ni ko -
wych). Mo że być pro wa dzo na w ra mach wła sne go
za kła du bądź zle co na podmio to wi ze wnę trz ne mu,
po sia da ją ce mu udo ku men to wa ny sy stem ja ko ści.
Wów czas pla ców ka po win na po sia dać pod pi sa ną
umo wę na tę usłu gę. Trans port na rzę dzi do i z cen -
tral nej ste ry li za cji po wi nien odby wać się w pro fe sjo -
nal nych po je mni kach, kon te ne rach, od por nych na
uszko dze nia me cha nicz ne, za nie czy szcze nia che -
micz ne i bio lo gicz ne. Pro wa dząc ste ry li za cję we
wła snym za kre sie, na le ży za pew nić wa run ki do
przy go to wa nia sprzę tu do ste ry li za cji, kom ple to wa -
nia, pa kie to wa nia oraz prze cho wy wa nia ma te ria -
łów wy ste ry li zo wa nych. Pa ko wa nie ma te ria łu do
ste ry li za cji, po win no opie rać się na kil ku za sa dach:
• opa ko wa nia jed no ra zo we go użyt ku uży wać

moż na wy łącz nie raz,
• to reb ki na le ży na peł niać tyl ko do 3/4 ob ję to ści, 
• mię dzy ma te ria łem ste ry li zo wa nym a zgrze wem

opa ko wa nia po win no być 30 mm od stę pu,
• w przy pad ku, gdy wy stę pu je ry zy ko prze bi cia

opa ko wa nia, przedmiot ten po wi nien być za -
bez pie czo ny pa pie ro wą na kład ką,

• ma te riał opa ko wa nio wy nie mo że być zbyt na -
cią gnię ty ani lu źny, aby nie wpły wał na zmia ny
ci śnie nia pod czas prze pro wa dza ne go pro ce su
ste ry li za cji,

• spo sób ukła da nia opa ko wań pa pie ro wo-fo lio -
wych po le ga na na prze mien nym ukła da niu ich
wg sche ma tu fo lia na fo lię, pa pier na pa pier, 
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• w przy pad ku prze rwa nia pro ce su ste ry li za cyj -
ne go sprzęt na le ży po now nie opa ko wać i pod -
dać ste ry li za cji.
Ma te riał ste ryl ny na le ży prze cho wy wać w wa -

run kach pra wi dło wych, czy li ta kich, które wy klu -
cza ją moż li wość ewen tu al ne go wtór ne go za nie -
czy szcze nia wy ste ry li zo wa ne go ma te ria łu. Bar dzo
waż ne jest rów nież spraw dza nie dat waż no ści na
wy ro bach ste ryl nych. Orze ka nie o ste ryl no ści do
uży cia odby wa się na pod sta wie:
• oce ny za pi sów pa ra me trów kry tycz nych dla

da ne go pro ce su ste ry li za cji, które po twier dza -
ją wła ści wy stan tech nicz ny urzą dze nia – war -
to ści pa ra me trów fi zycz nych po win ny być re -
je stro wa ne (za pis cy fro wy, elek tro nicz ny, pa -
pie ro wy) i ar chi wi zo wa ne;

• od czy tów wska źni ków che micz nych za wie ra -
ją cych sub stan cje, które po osią gnię ciu wy ma -
ga nych pa ra me trów zmie nia ją bar wę. Wska -
źni ki te in for mu ją o wa run kach, ja kie pa nu ją
w ko mo rze ste ry li za to ra. Wska źni ki che micz ne
mo ni to ru ją je den lub wie le pa ra me trów pro -
ce su. Po praw nie wy ko na na kon tro la che micz -
na po le ga na umie szcza niu we wnątrz każ de go
pa kie tu wska źni ka wie lu zmien nych i ozna ko -
wa niu go na ze wnątrz wska źni kiem pro ce su;

• od czy tów wska źni ków bio lo gicz nych za wie ra -
ją cych nie cho ro bo twór cze prze trwal ni ki bak -
te rii w okre ślo nej licz bie. Wska źni ki te sto so -
wa ne są w ce lu okre śle nia sku tecz no ści prze -
pro wa dzo ne go pro ce su ste ry li za cji. Bio lo gicz -
na kon tro la sku tecz no ści ste ry li za cji po win na
być prze pro wa dza na co naj mniej 1 raz w mie -

sią cu lub czę ściej w mia rę po trze by przy uży ciu
co naj mniej 2 wska źni ków.
W ce lu po twier dze nia efek tyw no ści prze pro -

wa dzo nej ste ry li za cji wszy st kie pro ce sy po win ny
być zwa li do wa ne, aby za pew nić ich po wta rzal ność,
zgod ność z wy mo ga mi oraz nie za wod ność. Wa li -
da cja jest ko niecz na dla za pew nie nia bez pie czeń -
stwa mi kro bio lo gicz ne go oraz po twier dze nia, iż
wszy st kie wy ro by me dycz ne pod da ne ste ry li za cji są
bez piecz ne dla pa cjen ta. Do ku men ta cja ste ry li za cji
po win na uwzglę dniać: me to dę ste ry li za cji, nu mer
lub kod ste ry li za to ra, da tę ste ry li za cji, pa ra me try
pro ce su (tem pe ra tu ra, czas, ci śnie nie) – w po sta ci
wy dru ku lub za pi su elek tro nicz ne go, nu mer lub kod
cy klu, wy ni ki kon tro li che micz nej, bio lo gicz nej oraz
pod pis oso by od po wie dzial nej za ste ry li za cję. Do -
ku men ta cja po win na być czy tel na, do stęp na na sta -
no wi sku pra cy (przy da nym urzą dze niu ste ry li za cyj -
nym). Ko niecz nie trze ba też pa mię tać o sy ste ma -
tycz nej hi gie nie au to kla wu, je go my ciu i de zyn fek cji.
Pod kre ślić na le ży, iż tyl ko wła ści wa de kon ta mi na cja
na rzę dzi, sprzę tu wie lo krot ne go użyt ku i po -
wierzch ni po zwo li na bez piecz ną i hi gie nicz ną pra cę
oraz zmi ni ma li zu je ry zy ko za ka żeń za rów no osób
ko rzy sta ją cych z usług ga bi ne tów sek to ra pięk no ści,
jak i za tru dnio ne go w nich per so ne lu.

Zdro wy pra cow nik – klucz do suk ce su!

Pra co daw ca jest zo bo wią za ny do in for mo wa -
nia pra cow ni ka o za gro że niach dla zdro wia i ży cia
wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy oraz do ogra ni -
cza nia eks po zy cji na szko dli we czyn ni ki dla zdro -

Artykuł prezentowany jest w ramach kampanii społecznej Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego „Mam świadomość, jak być zdrowym” adresowanej do podmiotów sektora „beauty”

województwa śląskiego. Właściciele i pracownicy zakładów, będą mogli uczestniczyć w organizowanych 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego bezpłatnych szkoleniach, 

których harmonogram zamieszczony będzie na stronie internetowej Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach 

www.wsse.katowice.pl.
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wia, które wy stę pu ją w śro do wi sku pra cy. Ta kim
szko dli wym dla zdro wia czyn ni kiem są m.in. wi ru -
sy prze no szo ne dro gą krwi. Jak już wspo mnia no,
oso ba ko rzy sta ją ca z usług pla ców ki jest po ten cjal -
nym no si cie lem wi ru sów prze no szo nych dro gą
krwi (HCV, HBV, HIV). Pra cow nik mu si być świa -
do my za gro że nia i wy po sa żo ny w od po wie dnie
środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie
ro bo cze, a tak że in ne nie zbęd ne środ ki za po bie -
gaw cze (m.in. rę ka wicz ki, ma ski, go gle). Pra co daw -
ca jest zo bo wią za ny do za pew nie nia środ ków oraz
osób nie zbęd nych do udzie la nia pierw szej po mo cy
oraz do in for mo wa nia pra cow ni ków o za sa dach
po stę po wa nia w sy tu a cjach za gra ża ją cych zdro wiu
i ży ciu. Umo co wa niem pra wnym po wyż szych
dzia łań jest art. 2071 Ko de ksu pra cy oraz §4 ust. 1
Roz po rzą dze nia z dnia 22 kwiet nia 2005 r. w spra -
wie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro -
wia w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia
pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn -
ni ki. Ry zy ko za ka że nia pra cow ni ka stwa rza eks po -
zy cja za wo do wa, czy li za kłu cie, zra nie nie lub ska le -
cze nie na rzę dziem, które by ło uży wa ne w związ ku
z wy ko ny wa niem za bie gu prze bie ga ją ce go z na ru -
sze niem cią gło ści tka nek. By dzia ła nia podej mo wa -
ne w związ ku z na ra że niem pra cow ni ka na za ka że -
nie by ły pro wa dzo ne w spo sób za pla no wa ny i sko -
or dy no wa ny, nie zbęd ne jest stwo rze nie przez pra -
co daw cę pro ce du ry po stę po wa nia po eks po zy cji
za wo do wej na po ten cjal nie za ka źny ma te riał bio lo -
gicz ny. Obo wią zek two rze nia pro ce dur za pew nia -
ją cych ochro nę przed za ka że nia mi i cho ro ba mi za -
ka źny mi wy ni ka z za pi sów ar ty ku łów 11 i 16 Usta -
wy z dnia 5 gru dnia 2008 ro ku o za po bie ga niu oraz
zwal cza niu za ka żeń i cho rób za ka źnych u lu dzi.
Pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż na wnio sek podmio tu
obo wią za ne go do wdro że nia i sto so wa nia pro ce -
dur, nie bę dą ce go podmio tem lecz ni czym, Pań -
stwo wy Po wia to wy In spek tor Sa ni tar ny opi niu je te
pro ce du ry. W pro ce du rze po stę po wa nia po eks -

po zy cyj ne go, która mu si być al go ryt mem dzia łań
podej mo wa nych po za kłu ciu lub zra nie niu, mu si
być wska za ny podmiot lecz ni czy, który bę dzie
spra wo wał opie kę nad pra cow ni kiem w ra mach
pro fi lak ty ki po eks po zy cyj nej zwią za nej z wy ko ny -
wa niem obo wiąz ków służ bo wych. Naj czę ściej są
to podmio ty lecz ni cze, które po sia da ją od dzia ły za -
ka źne i ob ser wa cyj no-za ka źne oraz za tru dnio nych
le ka rzy spe cja li stów cho rób za ka źnych. Bar dzo
waż nym ak tem pra wnym z za kre su bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy dla podmio tów wy ko nu ją cych
dzia łal ność lecz ni czą jest Roz po rzą dze nie Mi ni stra
Zdro wia z dnia 6 czerw ca 2013 ro ku w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy wy ko ny wa niu
prac zwią za nych z na ra że niem na zra nie nie ostry mi
na rzę dzia mi uży wa ny mi przy udzie la niu świad czeń
zdro wot nych. Roz po rzą dze nie to na kła da na pra -
co daw ców wie le obo wiąz ków z za kre su ochro ny
pra cow ni ka na ra żo ne go na zra nie nia ostry mi na -
rzę dzia mi. Bio rąc pod uwa gę sze ro ki za kres tych że
obo wiąz ków oraz ran gę te go te ma tu, bę dzie on
pod sta wą omówie nia w odręb nym ar ty ku le.
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