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Zmia ny pig men ta cyj ne skóry w po sta ci prze bar wień i odbar wień na le żą
– obok zmar szczek, utra ty ję dr no ści skóry oraz roz sze rzo nych na czyń
krwio no śnych – do naj czę ściej wy stę pu ją cych de fek tów este tycz nych
w obrę bie skóry twa rzy, szyi, de kol tu oraz przedra mion. U wie lu osób
zmia ny barw ni ko we zlo ka li zo wa ne w miej scach od sło nię tych mo gą być
przy czy ną ob ni żo ne go na stro ju lub nie za do wo le nia z wła sne go wy glą du.
Ze wzglą du na ich róż no rod ny cha rak ter oraz głę bo kość wy stę po wa nia,
usu wa nie prze bar wień nie jed no krot nie sta no wi wy zwa nie dla le ka rzy
oraz ko sme to lo gów. 
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Zastosowanie pilingów chemicznych
w redukcji przebarwień

Prze bar wie nia są zwią za ne z wy stę po wa -
niem nadmier nej ilo ści me la ni ny w na skór ku,
skórze wła ści wej lub w obu tych war stwach
skóry. W przy pad ku prze bar wień na skór ko wych
me la ni na od kła da się głów nie w war stwie pod -
staw nej na skór ka. Kli nicz nie prze bar wie nia na -
skór ko we są naj czę ściej ja sno brą zo we, cha rak te -
ry stycz ne jest wzmoc nie nie kon tra stu zmia ny
w świe tle lam py Wo o da[1-3]. Prze bar wie nia skór -
ne cha rak te ry zu ją się wy stę po wa niem ma kro fa -
gów za wie ra ją cych me la ni nę w po bli żu na czyń
krwio no śnych w po wierz chow nych war stwach
skóry wła ści wej[1]. Ich róż ni co wa nie przy uży ciu
lam py Wo o da jest ła twe – w odróż nie niu do
zmian na skór ko wych nie wy stę pu je wzmoc nie -
nie kon tra stu ko lo ru[1,3]. W przebarwieniach
mieszanych, skórno-naskórkowych hi sto lo gicz nie
me la ni na znaj du je się za rów no w na skór ku, jak
i skórze wła ści wej. Wzmoc nie nie ko lo ru w świe -
tle lam py Wo o da wy stę pu je tyl ko na nie których
ob sza rach skóry, do tknię tej prze bar wie niem[1-3].

Moż na wy róż nić pięć ro dza jów prze bar -
wień, które róż nią się mie dzy so bą ze wzglę du
na me cha nizm po wsta wa nia. Pierw szy to prze -
bar wie nia me cha nicz ne, które po wsta ją na sku -

tek me cha nicz nych prze wle kłych ura zów
w miej scach draż nio nych. Po wo dem jest za -
rów no nad pro duk cja me la ni ny przez podraż -
nio ne me la no cy ty, jak i nie trzy ma nie barw ni ka
wsku tek ura zu[4]. Z ko lei prze bar wie nia cie pl ne
po wsta ją w miej scach dłu go trwa łe go na grze wa -
nia. Prze bar wie nia te go ty pu są spo wo do wa ne
dzia ła niem pro mie nio wa nia pod czer wo ne go
oraz eks po zy cją na cie pło. Do cho dzi wte dy do
po wsta nia ru mie nia z na stę pu ją cą po nim 
hi per pig men ta cją[4]. Na to miast prze bar wie nia
sło necz ne, podob nie jak opa le ni zna, po wsta ją
pod wpły wem pro mie nio wa nia ultra fio le to we -
go. Przy prze wle kłej eks po zy cji sło necz nej mo -
gą się two rzyć ogni ska trwa łej hi per pig men ta cji,
naj czę ściej umiej sco wio ne na twa rzy, dło niach,
przedra mio nach oraz bocz nych czę ściach szyi
i na le żą do ty po wych ob ja wów fo to sta rze nia[4,5].
Prze bar wie nia po za pal ne po wsta ją natomiast
w prze bie gu scho rzeń prze bie ga ją cych ze sta -
nem za pal nym, które go re zul ta tem jest wzrost
zwar to ści wy pu stek me la no so mów w ke ra ty -
no cy tach i w war stwie pod staw nej na skór ka[5].
Pią ty ro dzaj prze bar wień to hi per pig men ta cja
che micz na, która tworzy się m.in. na sku tek 
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re ak cji fo to to ksycz nej z udzia łem związ ków fo -
to u czu la ją cych, np. ku ma ryn[4]. Do naj czę ściej
wy stę pu ją cych zmian pig men ta cyj nych na le żą:
ostu da, pla my so cze wi co wa te oraz pie gi[6]. 

Pie gi są szcze gól nie czę sto ob ser wo wa ne
u pa cjen tów z fo to ty pem I i II, zwła szcza ru dow -
ło sych. Naj czę ściej po ja wia ją się sa mo i st nie już
we wcze snym dzie ciń stwie, jed nak by wa ją rów -
nież in du ko wa ne zmia na mi hor mo nal ny mi oraz
na ra że niem skóry na pro mie nio wa nie ultra fio le -
to we[7]. Pie gi są od gra ni czo ny mi żół to-brą zo wy mi
plam ka mi wiel ko ści kil ku mi li me trów, które mo gą
zle wać się ze so bą, two rząc sku pi ska. Po ja wia ją
się głów nie na twa rzy, ale mo gą wy stę po wać na
wszy st kich czę ściach cia ła wy sta wio nych na dzia -
ła nie pro mie nio wa nia sło necz ne go. Pie gi mo gą
ulec na si le niu przy nadmier nej eks po zy cji na słoń -
ce, moż na rów nież za ob ser wo wać ście mnie nie
ich bar wy po eks po zy cji sło necz nej[7-9]. Pie gi nie
ule ga ją trans for ma cji no wo two ro wej, sta no wią
de fekt wy łącz nie este tycz ny[8-9].

Ostu da (me la sma) to ro dzaj prze bar wie nia
wy stę pu ją ce go na po wierzch ni skóry na ra żo nej
na eks po zy cję sło necz ną. Ter min w do słow nym
tłu ma cze niu z ję zy ka grec kie go ozna cza „ciem ny
ko lor”. Pla my ma ją nie jed no rod ny kształt, są do -
brze od gra ni czo ne, o ciem no bru nat nym lub żół -
to-bru nat nym za bar wie niu[1,7]. Ostu da do ty czy
głów nie ko biet, czę ściej wy stę pu je u osób o fo to -
ty pie IV do VI[7]. Na po wsta wa nie ostu dy ma
wpływ wie le czyn ni ków, m.in. na ra że nie na dzia -
ła nie pro mie nio wa nia ultra fio le to we go, an ty kon -

cep cja hor mo nal na oraz hor mo nal na te ra pia za -
stęp cza, zmia ny hor mo nal ne w prze bie gu cią ży,
za bu rze nia funk cjo no wa nia tar czy cy oraz za ży wa -
nie nie których le ków (np. le ków fi to to ksycz nych
oraz prze ciw dr gaw ko wych)[1,10]. Zmia ny na si la ją
się w okre sie wio sen no-let nim, bled ną na to miast
w je sien no-zi mo wym. Naj czę st szym umiej sco -
wie niem plam jest środ ko wa część czo ła, bo ki
twa rzy, żu chwa i oko li ce gór nej war gi[6,7]. Głę bo -
kość ostu dy jest róż no rod na, mo gą wy stę po wać
zmia ny na skór ko we, skór no-na skór ko we oraz
skór ne[1]. 

Pla my so cze wi co wa te to zmia ny pła skie
bar wy be żo wej lub bru nat nej. Wy stę pu ją one
naj czę ściej u osób star szych na od sło nię tych
par tiach skóry. Ich po wsta wa nie uza leż nio ne
jest od prze wle kłe go na ra że nia skóry na dzia ła -
nie pro mie nio wa nia UV[1,7]. Z mia ny są naj czę -
ściej zlo ka li zo wa ne na twa rzy, dło niach oraz
tyl niej po wierzch ni szyi. Ist nie je wie le me tod
te ra pii zmian barw ni ko wych. Do naj po pu lar -
niej szych na le żą: sto so wa nie środ ków ha mu ją -
cych ak tyw ność ty ro zy na zy, ogra ni cza ją cych
me la no ge ne zę; sto so wa nie pi lin gów che micz -
nych, fi zycz nych oraz me cha nicz nych. 

Do naj czę ściej sto so wa nych środ ków ogra ni -
cza ją cych pig men ta cję na le żą: hy dro chi non, ar bu -
ty na, kwas fi to wy, kwas ko jo wy oraz kwas askor -
bi no wy[1,11,12]. Hy dro chi non to jedna z naj le piej
zna nych sub stan cji wy bie la ją cych, jest sto so wa ny
w po sta ci kre mów i ma ści w stę że niu 2-4%. Je go
dzia ła nie po le ga na ha mo wa niu ak tyw no ści ty ro -

Ryc. 1. Pa cjent ka przed za bie giem pi lin giem 
z kwa sem mig da ło wym, aze la i no wym i re ti no lem.

Ryc. 2. Zmiany pigmentacyjne na policzkach 
w świetle lampy Wooda.
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zy na zy[1,11]. Nie które ba da nia su ge ru ją rów nież
wy wie ra nie de gra du ją ce go wpły wu na me la no -
so my[13]. Hy dro chi non czę sto by wa łą czo ny w te -
ra pii sko ja rzo nej z kwa sem gli ko lo wym, re ti no lem
lub kwa sem askor bi no wym[1,13,14]. Nie ste ty hy dro -
chi non czę sto wy wo łu je dzia ła nie draż nią ce, cza -
sem kon tak to we aler gicz ne za pa le nie skóry[1,11].
Ar bu ty na jest po chod ną hy dro chi no nu, której
dzia ła nie po le ga na uwal nia niu hy dro chi no nu
w skórze. Podob nie jak hy dro chi non zatrzymu -
je ak tyw ność ty ro zy na zy, ale jed no cze śnie nie
po wo du je podraż nień[11]. Kwas askor bi no wy na -
le ży tak że do sub stan cji ha mu ją cych ak tyw ność
ty ro zy na zy, nie jest tak sku tecz ny jak hy dro chi -
non, ale w po łą cze niu z kwa sem gli ko lo wym oraz
re ti no lem przy no si ko rzy st ne re zul ta ty w re duk cji
prze bar wień[1,13,14]. Kwas ko jo wy jest me ta bo li tem
grzy bów z ga tun ków Ace to bac ter, Asper gil lus oraz
Pe ni cil li num. Je go dzia ła nie po le ga na ha mo wa niu
ty ro zy na zy po przez wią za nie jo nów mie dzi. Ba -
da nia wy ka zu ją, że sku tecz ność kwa su ko jo we go
jest podob na do sku tecz no ści hy dro chi no nu[1,13].
Kwas aze la i no wy jest kwa sem di kar bo ksy lo wym,
wy stę pu ją cym na tu ral nie w nie których zbo żach
oraz syn te ty zo wa nym przez droż dża ki z ro dza ju
Pi ty ro spo rum ova le. Efekt de pig men ta cyj ny kwa su
ko jo we go jest zwią za ny z kom pe ten cyj nym ha -
mo wa niem ty ro zy na zy oraz ha mo wa niem syn te -
zy DNA me la no cy tów, jak rów nież zmniej sze -
niem pro li fe ra cji me la no cy tów[1,13,15]. Po chod ne
wi ta mi ny A ogra ni cza ją pig men ta cję po przez
przy spie sze nie pro li fe ra cji ke ra ty no cy tów oraz

zwięk sze nie tem pa złu szcza nia na skór ka. Po wo -
du ją rów nież rów no mier ne roz ło że nie zia ren
me la ni ny w ko mór kach. Po nad to re ti no i dy są
zdol ne do zmia ny eks pre sji ge nów, od po wie dzial -
nych za pro li fe ra cję i róż ni co wa nie ko mórek[16]. 

W te ra pii pro fe sjo nal nej prze bar wień naj czę -
ściej wy ko rzy stu je się dzia ła nie sko ja rzo ne �-hy -
dro ksy kwa sów oraz środ ków wy bie la ją cych. Do
naj czę ściej sto so wa nych pi lin gów che micz nych
na le żą kwas gli ko lo wy oraz kwas mig da ło wy. 

Kwas mig da ło wy jest 8-wę glo wym kwa sem
kar bo ksy lo wym. Ba da nia wy ka za ły dzia ła nie roz -
ja śnia ją ce na prze bar wie nia po sło necz ne i po za -
pal ne[17-19]. Ze wzglę du na nie wiel kie wła ści wo ści
draż nią ce mo że być sto so wa ny u osób ze skórą
wraż li wą. Naj czę ściej jest wy ko rzy sty wa ny w te -
ra pii fo to sta rze nia – po za re duk cją prze bar wień
po pra wia na wil że nie na skór ka, a przy dłu go trwa -
łym sto so wa niu ob ser wu je się rów nież re duk cję
zmar szczek. Ze wzglę du na swo je wła ści wo ści
bak te rio bój cze oraz se bo re gu lu ją ce zna lazł rów -
nież za sto so wa nie w te ra pii trą dzi ku po spo li te go
i różo wa te go. Za bie gi eks fo lia cji kwa sem mig da -
ło wym czę sto łą czy się z in ny mi sub stan cja mi, 
np. kwa sem ko jo wym, fi to wym, sa li cy lo wym, pi -
ro gro no wym czy też z za bie giem mi kro der ma -
bra zji[20]. Sto su jąc za bie gi sko ja rzo ne, moż na osią -
gnąć szyb sze i lep sze re zul ta ty w wal ce z hi per -
pig men ta cja mi[18,19]. Szcze gól nie ko rzy st ne w te -
ra pii prze bar wień jest po łą cze nie kwa su mig da ło -
we go z kwa sem askor bi no wym oraz z ni ko ty na -
mi dem. W ba da niach pro wa dzo nych pod kie -

Ryc. 3. Zmiany pigmentacyjne na czole i nosie
w świete lampy Wooda.

Ryc. 4. Wi docz na re duk cja zmian pig men ta -
cyj nych na twa rzy pa cjent ki.



92

Ryc. 5. Pa cjent ka z wi docz ny mi cie nia mi pod
ocza mi i prze bar wie nia mi na grzbie cie no sa.

Ryc. 6. Wi docz na re duk cja prze bar wień po za -
sto so wa niu omówio nej pro ce du ry.

run kiem Gra ży ny Bro niar czyk-Dy ły wy ka za no
kli nicz nie ko rzy st ny efekt za sto so wa nia kwa su
mig da ło we go w te ra pii prze bar wień oraz wzrost
je go efek tyw no ści w po łą cze niu z kwa sem askor -
bi no wym[17]. 

W te ra pii sko ja rzo nej kwa sem mig da ło wym
z kwa sem aze la i no wym i re ti no lem moż na uzy -
skać znacz ną re duk cję prze bar wień po wierz -
chow nych oraz czę ścio wą re duk cję prze bar wień
mie sza nych bez sil ne go podraż nie nia na skór ka.
W tym po łą cze niu kwas mig da ło wy oraz re ti nol
po wo du ją przy spie sze nie pro li fe ra cji ko mórek
na skór ka, a kwas aze la i no wy ha mu je ak tyw ność
ty ro zy na zy. Na ry ci nach 1-4 moż na za ob ser wo -
wać re zul tat, uzy ska ny po za sto so wa niu tej mie -
sza ni ny. Ry ci na 1 przed sta wia skórę pa cjent ki
przed za bie giem – na po licz kach oraz w środ ko -
wej czę ści czo ła wi docz na jest me la sma, zwią za na
z za ży wa niem an ty kon cep cji hor mo nal nej i jed -
no cze sną nadmier ną eks po zy cją sło necz ną. Ry ci ny
2 i 3 obra zu ją zmia ny w świe tle la mpy Wo o da.
Moż na za u wa żyć prze bar wie nia na skór ko we
i skór no-na skór ko we. Ry ci na 4 przed sta wia efekt
uzy ska ny po jed nym za bie gu z za sto so wa niem
20% kwa su mig da ło we go, 20% kwa su aze la i no -
we go, 5% kwa su fi to we go, 5% 4-N-bu tyl 
re zor cy no lu, 2% kwa su fe ru lo we go ja ko an ty o -
ksy dan ta oraz ma ski re ti no lo wej.

Kwas gli ko lo wy na le ży do �-hy dro ksy kwa -
sów (AHA), na tu ral nie wy stę pu je w trzci nie cu -
kro wej. Zo stał wpro wa dzo ny ja ko śro dek lecz ni -
czo-ko sme tycz ny w la tach 70. ubie głe go stu le cia.
Jest �-hy dro ksy kwa sem o naj mniej szej ma sie czą -
stecz ko wej, w związ ku z czym do brze pe ne tru je

w głąb na skór ka. Kwas gli ko lo wy wy ka zu je wie lo -
kie run ko we dzia ła nie – sty mu lu je fi bro bla sty,
zwięk sza jąc syn te zę ko la ge nu, ela sty ny i gli ko za -
mi no gli ka nów (GAG) oraz wspo ma ga prze pu -
szczal ność na skór ka i dy na mi kę pe ne tra cji przez
na skórek czyn ni ków de pig men ta cyj nych i wi ta -
min[17]. Jest jed nym z naj bez piecz niej szych no wo -
cze snych spe cy fi ków używanych w te ra pii re ge -
ne ra cji skóry i le cze niu hi per pig men ta cji[21]. Kwa sy
AHA ha mu ją me la no ge ne zę po przez za kwa sza -
nie, po nie waż syn te za me la ni ny wy ma ga śro do -
wi ska za sa do we go[22]. Kwas gli ko lo wy jest jed nym
z naj bar dziej sku tecz nych kwa sów roz ja śnia ją cych
prze bar wie nia na skór ko we, które naj czę ściej
ustę pu ją cał ko wi cie[17]. Roz ja śnie nie prze bar wień
jest rów nież zwią za ne z przy spie szo ną od no wą
ko mórek na skór ka[17-19]. Ko rzy st ne jest po łą cze nie
kwa su gli ko lo we go ze środ ka mi de pig men ta cyj -
ny mi. W ba daniach prze pro wa dzo nych przez
prof. Grażynę Bro niar czyk-Dy łę[14] wy ka za no do -
bre i bar dzo do bre re zul ta ty re duk cji prze bar wień
po za pal nych oraz me la smy po za sto so wa niu te -
ra pii pre pa ra tem zło żo nym, za wie ra ją cym 70%
kwas gli ko lo wy, kwas ko jo wy, eks trakt z mącz ni -
cy le kar skiej (za wie ra ją cy ar bu ty nę), eks trakt
z mor wy bia łej oraz wi ta mi ny A, C i E[14]. 

W te ra pii prze bar wień po za pal nych, po wsta -
łych w prze bie gu trą dzi ku po spo li te go, ko rzy st ne
efek ty przy no si rów nież za sto so wa nie pre pa ra -
tów, łą czą cych sil ne dzia ła nie ke ra to li tycz ne kwa -
su sa li cy lo we go z dzia ła niem de pig men ta cyj nym
kwa su aze la i no we go[23]. Kwas sa li cy lo wy w pre -
pa ra tach zło żo nych zwięk sza prze zna skór ko we
prze ni ka nie sub stan cji ak tyw nych, w po łą cze niu
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z kwa sem aze la i no wym bę dzie po tę go wał je go
dzia ła nie odbar wia ją ce i se bo re gu lu ją ce.

Zde cy do wa ną re duk cję prze bar wień za rów -
no na skór ko wych, jak i mie sza nych ob ser wu je się
po za sto so wa niu pi lin gu zło żo ne go Yel low pe el[24].
Yel low pe el jest sto so wa ny w Pol sce od wie lu lat,
a w za leż no ści od spo so bu wy ko na nia moż na
uzy skać róż ne efek ty złu szcza nia – od po wierz -
chow ne go do głę bo kie go. W przy pad ku zmian
na skór ko wych ko rzy st ne efek ty da je już wy ko na -
nie pro ce du ry po wierz chow nej, w przy pad ku
zmian skór no-na skór ko wych zde cy do wa nie lep -
sze re zul ta ty przy no si wy ko na nie pi lin gu śre dnio
głę bo kie go. Pi ling wy ko nu je się w trzech eta pach,
roz po czy na jąc od ob ni że nia pH na skór ka oraz
roz lu źnie nia po łą czeń mię dzy kor ne o cy ta mi war -
stwy ro go wej po przez wy ko na nie pre-pe e lu przy
uży ciu 20% kwa su gli ko lo we go. Na stęp nym eta -
pem jest za sto so wa nie pi lin gu zło żo ne go z 40%
kwa su gli ko lo we go i 10% kwa su sa li cy lo we go, 
ja ko sub stan cji dzia ła ją cych sy ner gi stycz nie. Kwas
sa li cy lo wy na si la dzia ła nie ke ra to li tycz ne, uła twia
wni ka nie kwa su gli ko lo we go oraz sub stan cji wy -
bie la ją cych, sto so wa nych w trze cim eta pie za bie -
gu – mie sza ni ny re ti no lu, kwa su sa li cy lo we go,
kwa su fi to we go, kwa su ko jo we go, kwa su aze la i -
no we go, kwa su askor bi no we go oraz bi sa bo lo -
lu[23,24]. Za sto so wa nie pro ce du ry po za re duk cją
prze bar wień po wo du je spły ce nie drob nych i śre -
dnio głę bo kich zmar szczek, re duk cję blizn za ni ko -
wych, za ha mo wa nie ło jo to ku oraz po pra wę ję dr -
no ści skóry. Jest do sko na łym roz wią za niem
w przy pad ku fo to sta rze nia, prze bar wień po za pal -
nych oraz me la smy[23,24].

Co sme lan jest pre pa ra tem o sil nym dzia ła niu
de pig men ta cyj nym. Związ ka mi ak tyw ny mi
w pre pa ra cie Co sme lan są przede wszy st kim
związ ki ha mu ją ce dzia ła nie ty ro zy ny (kwas ko jo -
wy, kwas fi to wy, ar bu ty na, pal mi ty nian re ti no lu,
kwas askor bi no wy)[14]. Nie za wie ra on sub stan cji
o dzia ła niu ke ra to li tycz nym, zwę ża roz sze rzo ne
po ry, re gu lu je wy dzie la nie ło ju, sty mu lu je od no -
wę ko la ge nu[23].

Po pra wę sta nu skóry moż na za ob ser wo wać
już po ty go dniu sto so wa nia ku ra cji. Efek ty są za -

leż ne od fo to ty pu skóry. W przy pad ku fo to ty pu III
i IV pla my pig men ta cyj ne ule ga ją re duk cji po 8-10.
dniach, a fo to ty pu I i II – za nik plam pig men ta cyj -
nych ob ser wu je się mię dzy 8. a 21. dniem. Po za -
bie gu pa cjen ci kon ty nu u ją te ra pię w do mu, na kła -
da jąc 1-3 ra zy dzien nie Co sme lan 2 zgo dnie z za -
le ce nia mi le ka rza lub ko sme to lo ga. Pe łen efekt
za bie gu wi docz ny jest po mie sią cu, ale pie lę gna -
cję do mo wą na le ży kon ty nu o wać co naj mniej 3
mie sią ce[22]. Czę stym de fek tem este tycz nym,
z którym zgła sza ją się pa cjen ci ga bi ne tów me dy -
cy ny este tycz nej, są tzw. cie nie pod ocza mi. Naj -
czę ściej są one zwią za ne z he mo sy de ro zą, czy li
od kła da niem się że la za za war te go w biał kach
w oko li cach dol nej po wie ki oraz oczo do łu. Cie -
nie pod ocza mi mo gą być rów nież zwią za ne z
hi per pig men ta cją tej oko li cy. Rów nież w tym
przy pad ku moż na za sto so wać te ra pię na ba zie pi -
lin gów che micz nych. Do bre re zul ta ty przy no si
za sto so wa nie mie sza ni ny, za wie ra ją cej kwas mig -
da ło wy, kwas tio gli ko lo wy (który po sia da zdol -
ność he la to wa nia jo nów że la za), kwas mle ko wy
(da ją cy efekt roz ja śnie nia po przez roz pro sze nie
w spo sób jed no rod ny me la ni ny oraz ha mo wa nie
ty ro zy na zy) oraz ami no kwas ar gi ni nę (która
w po łą cze niu z kwa sem mle ko wym wy ka zu je
wła ści wo ści złu szcza ją ce i na wil ża ją ce bez efek tu
podraż nie nia cha rak te ry stycz ne go dla �-hy dro -
ksy kwa sów). Re zul ta ty za sto so wa nej pro ce du ry
moż na zo ba czyć na ry ci nie 6.

Nie za leż nie od użytej me to dy re duk cji prze -
bar wień bar dzo istot na jest edu ka cja pa cjen ta
w aspek cie ochro ny prze ciw sło necz nej skóry.
Aby utrzy mać do bry efekt te ra peu tycz ny, skórę
na le ży sta le za bez pie czać przed słoń cem pre pa -
ra ta mi pro mie nio chron ny mi o sze ro kim spek -
trum ochro ny za rów no przed pro mie nio wa niem
UVA, jak i pro mie nio wa niem UVB (współ czyn nik
SPF mi ni mum 30). Nie ste ty przy bra ku ochro ny
prze ciw sło necz nej re zul ta ty uzy ska ne przy po -
mo cy pi lin gów che micz nych i środ ków ha mu ją -
cych ty ro zy na zę bę dą krót ko trwa łe. 
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W swym ar ty ku le Pa ni dr An na De da omówi -
ła bar dzo in te re su ją co te mat le cze nia prze bar -
wień. Le cze nie prze bar wień jest jed nym z naj -
więk szych wy zwań dla le ka rza zaj mu ją ce go się
der ma to lo gią este tycz ną. Prze bar wie nia po wsta ją
na skórze twa rzy w róż nych okre sach ży cia. Naj -
czę ściej mo gą roz po czy nać się na podło żu hor -
mo nal nym: w cza sie cią ży, me no pau zy, przy za -
bu rze niach hor mo nal nych lub w cza sie sto so wa -
nia le ków an ty kon cep cyj nych. Czę sto ob ser wu je
się po wsta wa nie prze bar wień po sto so wa niu le -
ków do u st nych lub ko sme ty ków w cza sie sło -
necz ne go la ta. Pro duk cję barw ni ka w skórze po -
bu dza ją pro mie nie ultra fio le to we, czy li naj czę ściej
świa tło sło necz ne. W czę ści przy pad ków nie po -
tra fi my zi den ty fi ko wać czyn ni ka wy zwa la ją ce go
prze bar wie nia, co su ge ru je wy stę po wa nie spe cy -
ficz nej, wła snej zdol no ści do two rze nia prze bar -
wień. Na le ży pod kre ślić, że le cze nie prze bar wień
jest pro ce sem dłu go trwa łym. Aby roz ja śnić prze -
bar wie nia o ty pie na skór ko wym, wy star czy 6-12
mie się cy le cze nia. Głę biej umiej sco wio ne prze -
bar wie nia skór ne wy ma ga ją znacz nie dłuż sze go
okre su le cze nia, ok. 2-4 la ta. Me to dą, która od -
nio sła naj więk szy suk ces w le cze niu prze bar wień,
są pi lin gi che micz ne. Le cze nie tą me to dą opie ra
się na che micz nym uszko dze niu na skór ka, co
pro wa dzi do od dzie le nia wie lu warstw ko mórek.
Pre pa ra ty złu szcza ją ce uzu peł nia ne są o związ ki
ha mu ją ce pro duk cję me la ni ny. To wszy st ko uła -
twia i wła ści wie umoż li wia sto so wa nie le ków roz -
ja śnia ją cych. Po za pre pa ra ta mi usu wa ją cy mi i ha -

mu ją cy mi me la ni nę, w ostat nich la tach mówi się
tak że o ro li uszko dzo nych włókien ko la ge no wych
w miej scach prze bar wień i ko niecz no ści le cze nia
te go pro ce su. Być mo że stąd wy ni ka dłu gość le -
cze nia prze bar wień która może wynosić nawet
kilka lat. Ar ty kuł „Za sto so wa nie pi lin gów che micz -
nych w re duk cji prze bar wień” wy czer pu ją co ana -
li zu je wie dzę na ten te mat. Z wła sne go do świad -
cze nia my ślę, że war to pod kre ślić spo sób, w ja ki
trze ba przy go to wać skórę pa cjen ta do za bie gu.
Pi lin gi che micz ne wy ma ga ją wcze śniej sze go przy -
go to wa nia. Mi ni mum na dwa ty go dnie przed za -
bie giem na le ży sto so wać krem do pa so wa ny do
ro dza ju za bie gu, np. z kwa sem gli ko lo wym, mig -
da ło wym, pi ro gro no wym, re ti no wym, aze la i no -
wym czy po chod ny mi hy dro chi no nu. Je że li za -
mie rza my le czyć prze bar wie nia, czas sto so wa nia
kre mu z sub stan cja mi odbar wia ją cy mi lub an ty o -
ksy da cyj ny mi po wi nien być znacz nie dłuż szy, min.
1 mie siąc, a znacz nie le piej 2 czy 3 mie sią ce. Po -
mię dzy za bie ga mi le karz usta la te ra pię naj czę ściej
le ka mi ze wnę trz ny mi, która do dat ko wo le czy lub
sta no wi pro fi lak ty kę da ne go pro ble mu skór ne go.
Za pro po no wa nie ta kie go le cze nia jest w przy pad -
ku prze bar wień ko niecz no ścią. Z do świad cze nia
wy ni ka, że po win no się sto so wać kil ka sub stan cji
łącz nie. Za le ca się te ra pie, w których obok le ków
odbar wia ją cych i ha mu ją cych pro duk cję me la ni ny
sto su je się tak że le ki na pra wia ją ce włók na ko la ge -
no we. Na le ży pod kre ślić wa gę ochro ny prze ciw -
sło necz nej, która po win na być sto so wa na w przy -
pad ku tych pa cjen tów przez ca ły rok. 

dr n. med. Ewa Chlebus
Klinika NovaDerm w Warszawie
www.novaderm.pl
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