
n
r 5

(4
7
)/2

0
2
1

IS
SN

 2
35

3-
34

12

nr 5 (47) wrzesień/październik 2021
dwumiesięcznik dla lekarzy medycyny estetycznej i dermatologów

Krioterapia w leczeniu
leiszmaniozy skórnej

Redukcja rumienia twarzy
z zastosowaniem toksyny botulinowej

Miejscowa terapia wyprzeń
drożdżakowych

W numerze:



ŚWIATOWY PRODUCENT INNOWACYJNYCH, 
BEZPIECZNYCH I SKUTECZNYCH TECHNOLOGII 
DO PIELĘGNACJI TWARZY I CIAŁA

FALA RADIOWA Z DMA 
Maximus to urządzenie do liftingu skóry, redukcji tkanki 
tłuszczowej oraz cellulitu. Stosuje technologie Trilipo® 
RF, która podgrzewa skórę, skraca włókna kolageno-
we i stymuluje produkcję nowych oraz Trilipo® DMA  
(mechanicznej aktywacji mięśni), która wywołuje dre-
naż. Efektem jest działanie na trzech płaszczyznach: 
mięsień, tkankę tłuszczową oraz na skórę, czego rezul-
tatem jest wyszczuplenie i wymodelowanie sylwetki. 

www.itpsa.pl

TOP
2021

twój partner
w doborze technologii  

i innowacyjnych 
urządzeń

Więcej informacji dotyczących zastosowania, bezpieczeństwa 
i działania wyrobu medycznego Maximus znajdziesz na 

www.itpestetyka.pl/maximus-fala-radiowa



W numerze

06

50

58

12

20

26

30

36

44

72

Nowości i wydarzenia
Jedyna Taka Akademia Dermatologii Estetycznej – Spotkanie Praktyków (JADE 2021)
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Dermatologia
Leczenie łysienia – czy surowce naturalne mogą być skuteczną opcją terapeutyczną?
lek. Agnieszka Kopeć

Antybiotyki aminoglikozydowe na przykładzie gentamycyny w terapii zakażeń skóry
lek. Paulina Szczepanik-Kułak, prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Mocznik: klasyczny składnik w nowej odsłonie stosowany 
w miejscowych preparatach dermatologicznych
lek. Małgorzata Maj, prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

Ichtiol i pirokton olaminy w leczeniu wyprzeń drożdzakowych
lek. Magdalena Żywiecka

Skuteczność krioterapii w leczeniu leiszmaniozy skórnej
dr n. med. Agata Lebiedowska

Miejsce kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu w dermatologii
lek. Anna Jędrowiak

Medycyna estetyczna
Synergiczne działanie dla wzmocnienia efektów odmłodzenia twarzy
lek. Kamila Stachura

Zastosowanie toksyny botulinowej w redukcji rumienia twarzy
stud. Michał Owczarek, dr n. med. Magdalena Jałowska

Składniki aktywne stosowane w kosmetykach do przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry
dr hab. n. farm. Marian Sosada, stud. Ewa Gadzina



Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

do najnowszego numeru magazynu wybraliśmy teksty o różnorodnej i często rzadkiej tematyce. Środowisko

specjalistów medycyny estetycznej i dermatologii nieustannie pracuje nad nowymi preparatami, metodami 

i rozwiązaniami, dzięki którym nasi pacjenci mogą być leczeni coraz skuteczniej. Nie inaczej jest obecnie, 

w czasie pandemii, która – jak wszyscy wierzymy – jest w odwrocie. Wprawdzie wszystkie oczy nadal

skierowane są na wytężoną pracę epidemiologów, jednak nasi pacjenci także nie mogą czekać. Wykorzystując

najnowszą wiedzę i technologię z zakresu najbliższych nam specjalizacji, wychodzimy naprzeciw ich potrzebom.

Serdecznie polecam Państwu artykuł na temat, który nieczęsto pojawia się w prasie specjalistycznej:

leczenie leiszmaniozy skórnej i skuteczność krioterapii w leczeniu tego schorzenia. Metoda ta bywa

niedoceniana przez dermatologów, mimo że badania wykazują jej pozytywne efekty medyczne i estetyczne.

Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle obszerny i wyczerpujący materiał o składnikach aktywnych 

w kosmetykach do pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry. Znajdziecie w nim Państwo opis działania i zalecenia

dotyczące między innymi tak nieoczywistych składników jak kofeina, bursztyn czy olej z pestek malin. 

Warto zapoznać się z artykułem na temat zastosowania toksyny botulinowej w redukcji rumienia twarzy,

a także synergicznego działania dla wzmocnienia efektów odmłodzenia twarzy – współpraca dermatologa 

i lekarza medycyny estetycznej oraz łączenie różnych technik w tym zakresie przynosi doskonałe efekty.

Proponujemy też tekst na temat miejsca kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu w dermatologii,

znajdujących szerokie zastosowanie w leczeniu blizn, atopowego zapalenia skóry i trądziku, czyli 

w przypadłościach, z którymi spotykamy się w naszych gabinetach nad podziw często. 

Życzę Państwu ciekawej i cennej lektury. Wierzę, że stanowić ona będzie solidną porcję wiedzy, która

przełoży się na to, co dla nas najważniejsze: skuteczność leczenia naszych pacjentów i poprawę jakości ich życia.

Z serdecznymi pozdrowieniami

redaktor naczelny





medycyna estetyczna

W prze bie gu pro ce su sta rze nia ma my do czy nie nia ze zmniej sze niem
bio lo gicz nej ak tyw no ści ko mórek, spo wol nie niem pro ce sów re ge ne ra -
cyj nych, spadkiem od por no ści i od po wie dzi na stres śro do wi sko wy oraz
ob ni że niem wła ści wo ści ad ap ta cyj nych orga ni zmu. Jed ną z pierw szych
oznak sta rze nia się skóry jest po ja wie nie się zmar szczek, skóra tra ci ję -
dr ność i ela stycz ność. Nie zwy kle waż na jest świa do ma pie lę gna cja oraz
szyb ka i pro fe sjo nal na re ak cja na po ja wia ją ce się pro ble my. Czę sto je -
den ro dzaj za bie gów jest nie wy star cza ją cy, by spo wol nić pro ces i jed no -
cze śnie zła go dzić wi docz ne skut ki upły wa ją ce go cza su. 

lek. Kamila Stachura, Ambasador marki Neauvia
Klinika dr Stachura w Szczecinie

Synergiczne działanie dla
wzmocnienia efektów odmłodzenia twarzy

W za leż no ści od przy czy ny wy róż nia
się kil ka ty pów sta rze nia: sta rze nie we -
wnątrz po chod ne – zwią za ne z wie kiem,
hor mo nal ne i mi micz ne, oraz sta rze nie
ze wną trz po chod ne – po wsta ją ce pod
wpły wem czyn ni ków ze wnę trz nych, zwią -
za ne z nadmier ną eks po zy cją na pro mie -
nio wa nie UV (fo to sta rze nie) oraz z dy -
mem pa pie ro so wym. Na na si le nie pro ce -
su sta rze nia ma ją wpływ tryb ży cia, die ta,
de struk cyj ny wpływ czyn ni ków śro do wi -
ska i współ i st nie ją ce cho ro by na rzą dów
we wnę trz nych, które po wo du ją na si le nie
po wsta wa nia wol nych ro dni ków uszka -
dza ją cych ko mór ki[1,2]. W sta rze ją cej się ko -

mór ce wzra sta licz ba mu ta cji chro mo so -
mo wych i ge no wych, DNA ją dro we i mi -
to chon drial ne jest co dzien nie na ra żo ne na
dzia ła nie czą ste czek utle nia ją cych, na sku -
tek nie wy dol no ści łań cu cha od de cho we go
zwięk sza się stę że nie re ak tyw nych form
tle nu. Po nad to układ im mu no lo gicz ny ule -
ga osła bie niu, na si la ją się re ak cje au to im -
mu no lo gicz ne, które pro wa dzą do zmian
de ge ne ra cyj nych w róż nych na rzą dach
i do pre dy spo zy cji cho rób zwią za nych
z wie kiem, w sta rze niu się orga ni zmu po -
ja wia ją się biał ka o zmie nio nej struk tu rze,
które są roz po zna wa ne przez układ im -
mu no lo gicz ny ja ko an ty ge no wo ob ce.
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Skuteczność i bezpieczeństwo protokołu NLIFT zostały potwierdzone w badaniach klinicznych.
Udowodniono znaczną poprawę jakości skóry, w tym nawilżenia i jędrności!

#NLIFT to synergiczne działanie mezoterapii, wypełniaczy, technologii Zaffiro, kosmeceutyków oraz 
suplementów diety, dla uzyskania najlepszych naturalnych efektów odmłodzenia twarzy. 

Skuteczność i bezpieczeństwo protokołu 



W ko mór kach sta rze ją cych się do cho dzi
do zmian skła du ma cie rzy ze wną trz ko -
mór ko wej, w skórze ob ni ża się pro duk cja
ko la ge nu i ela sty ny[3].

Obraz sta rze nia się skóry i wy gląd ce ry
doj rza łej ma cha rak te ry stycz ne ce chy. Na
skórze po ja wia ją się pierw sze zmar szcz ki,
zwy kle ob ser wo wa ne w oko li cach naj bar -
dziej mi micz nych, do cho dzi też do utra ty
ela stycz no ści skóry. Ce rę doj rza łą, eks po -
no wa ną na UV cha rak te ry zu ją ce chy zwią -
za ne z pro ce sem fo to sta rze nia, ta kie jak:
zmia na ko lo ry tu, wy stę po wa nie prze bar -
wień i ognisk hi per pig men ta cji, po ja wie nie
się ognisk nie pra wi dło we go ro go wa ce nia
się na skór ka, po sze rze nie po rów, tworze -
nie się za skór ni ków, ła god nych zmian na -
czy nio wych, bro da wek ło jo to ko wych,
mo gą tak że wy stę po wać zmia ny przed no -
wo two ro we. Hi sto lo gicz nie w sło necz -
nym sta rze niu się skóry stwier dza się prze -
wa gę cech zwią za nych z prze ro stem – hi -
per tro fią np. prze rost war stwy ro go wej,
gro ma dze nie się tkan ki ela stycz nej, co wią -
że się z po wsta wa niem głę bo kich zmar -
szczek i bruzd[1]. We wnątrz po chod ne sta -
rze nie się skóry to głów nie pro ce sy za ni -
ko we. Zmia ny w obrę bie na skór ka to
za nik war stwy kol czy stej i ziar ni stej, ścień -
cze nie war stwy ko mórek pod staw nych,
zmniej sze nie ilo ści ko mórek Lan ge rhan sa
bio rą cych udział w od po wie dzi im mu no -
lo gicz nej. Ob ser wu je się zmniej sze nie ilo -
ści me la no cy tów oraz ich więk sze na gro -
ma dze nie w sku pi skach. W obrę bie skóry
wła ści wej spa da licz ba włókien ko la ge no -
wych i ela sty no wych, ak tyw ność me ta bo -
licz na fi bro bla stów ob ni ża się. W ma cie -
rzy po za ko mór ko wej tak że spa da ilo ści
pro te o gli ka nów, gli ko za mi no gli ka nów,
w tym głów nie kwa su hia lu ro no we go od -
po wie dzial ne go za wła ści we na wil że nie
skóry. Skut ku je to za bu rze niem struk tu ry
skóry, tra ci ona ję dr ność, ela stycz ność
i na wil że nie[1,4].

Wo bec ro sną ce go za po trze bo wa nia
na co raz to now sze i sku tecz niej sze za bie -
gi odmła dza ją ce mar ka Ne au via pro po nu -
je za bieg #Nli ft sta no wią cy sy ner gi stycz ne
podej ście wie lo kie run ko we do pro ble -
mów sta rze ją cej się skóry. Pro to kół za bie -
go wy obej mu je za bieg me zo te ra pii Hy dro
De luxe, za sto so wa nie in dy wi du al nie do -
bra ne go wy peł nia cza tkan ko we go, tech -
no lo gię Za ffi ro, pie lę gna cję po za bie go wą
z za sto so wa niem ko sme ceu ty ków li nii Ad -
van ced Ca re Sy stem oraz su ple men ta cję
płyn nym ko la ge nem. Za bieg obej mu je 2
se sje: pierw sza to me zo te ra pia igło wa Hy -
dro De luxe. Pre pa rat za wie ra w swo im
skła dzie wy so kie stę że nie nie u sie cio wa ne -
go kwa su hia lu ro no we go (HA), hy dro ksy -
a pa tyt wap nia oraz ami no kwa sy ta kie jak
gli cy na i L-pro li na. Hy dro ksy a pa tyt jest
uzna nym od lat sty mu la to rem pro duk cji
ko la ge nu, ela sty ny i skła dni ków ma cie rzy
po za ko mór ko wej o po twier dzo nych efek -
tach. Wy ko na nie pro ce du ry po le ga na
wstrzyk nię ciach śród skór nych ma łych da -
wek pre pa ra tu w znie czu le niu miej sco -
wym. Jest to za bieg ma ło in wa zyj ny, trwa
oko ło 30 mi nut i nie wy ma ga re kon wa le -
scen cji. Efek tem jest głę bo ka bio re wi ta li za -
cja skóry, na wil że nie, odbu do wa ko la ge nu
i ela sty ny, zwięk sze nie ję dr no ści i ela stycz -
no ści, roz świe tle nie, po pra wa ko lo ry tu,
a co za tym idzie re duk cja drob nych zmar -
szczek, odmło dze nie i re ge ne ra cja. Dru ga
se sja #Nli ft odby wa się do kła dnie 7 dni po
pierw szej i obej mu je za sto so wa nie wy peł -
nia cza oraz ter mo li fting z pe e lin giem wod -
nym przy uży ciu urzą dze nia Za ffi ro. Ter -
mo li fting za pew nia gło wi ca z koń ców ką ze
szkła sza fi ro we go emi tu ją ca pro mie nio wa -
nie pod czer wo ne (IR). Za pew nia jed no li te
i stop nio we pod grza nie głę bo kich warstw
skóry do tem pe ra tu ry 65°C. Pod da ne
dzia ła niu podwyż szo nej tem pe ra tu ry
włók na ko la ge no we ule ga ją skróce niu do
swej pier wot nej dłu go ści, a fi bro bla sty zo -

08



sta ją po bu dzo ne do pro duk cji no wych
włókien. Z ko lei wod ny pe e ling za pew nia
dwu fa zo wy stru mień po wie trza i wo dy
wzbo ga co nej o skła dni ki ak tyw ne. Pe e ling
złu szcza i oczy szcza skórę, wtła cza jąc
w nią skła dni ki ak tyw ne. Wzmac nia struk -
tu rę skóry, za pew nia od no wę ko mór ko -
wą, zwięk sza syn te zę gli ko za mi no gli ka -
nów. Skóra za raz po za bie gu jest wi docz -
nie na wil żo na, odży wio na i wy gła dzo na.
Za bieg jest bez piecz ny i kom for to wy dla
pa cjen ta. Dru gi etap za bie gu #Nli ft obej -
mu je rów nież za sto so wa nie wy peł nia czy
tkan ko wych na ba zie kwa su hia lu ro no we -
go: Ne au via In ten se oraz Ne au via Sti mu la -
te[5]. Pierw szy to czy sty HA wstrzy ki wa ny
głę biej, w oko li cę nado ko st no wą. Na to -
miast Ne au via Sti mu la te to pre pa rat hy -
bry do wy, po za usie cio wa nym HA wzbo -
ga co ny jest o hy dro ksy a pa tyt wap nia. Po -
da wa ny jest płyt ko, pod skór nie i po za
wspo ma ga niem odbu do wy ob ję to ści tka -
nek da je na wil że nie i sty mu lu je fi bro bla sty
do pro duk cji ko la ge nu i in nych skła dni ków
ma cie rzy po za ko mór ko wej. Kwas hia lu ro -
no wy w pre pa ra tach mar ki Ne au via ma
wła ści wo ści ter mo sta bil ne, dzię ki za sto so -
wa niu gli ko lu po lie ty le no we go (PEG) ja ko
czyn ni ka sie ciu ją ce go. Za tem ko lej ność
wy ko ny wa nia pro ce dur w 2. eta pie #Nli ft
jest do wol na.

Do peł nie niem i przedłu że niem efek tu
za bie gów wy ko ny wa nych w ga bi ne cie jest
pro ce du ra po za bie go wa oraz od po wie -
dnia su ple men ta cja. Pie lę gna cja do mo wa
obej mu je sto so wa nie kre mu Ce ra mide
Shield oraz se rum C-shot, oba pre pa ra ty
na le żą do li nii Ad van ced Ca re Sy stem mar -
ki Ne au via. Krem jest wzbo ga co ny o kom -
pleks ce ra mi dów, fi to sfin go zy nę i cho le ste -
rol, które odbu do wu ją struk tu rę ce men tu
mię dzy ko mór ko we go i ochron ną war -
stwę hy dro li pi do wą skóry. Do dat ko wo
eks trakt z wą krot ki azja tyc kiej za pew nia
na wil że nie, a hep ta pep tyd-4 wzmac nia na -

tu ral ny sy stem obron ny po przez za pew -
nie nie rów no wa gi mi kro bio mu. Za le ca ny
jest do sto so wa nia na noc. Z ko lei pre pa -
rat C-shot to ak tyw ne se rum re wi ta li zu ją -
ce z 30% sta bil ną for mą wi ta mi ny C (kwas
3-o-ety lo-askor bi no wy). Ma ko rzy st ne
dzia ła nie w kon tek ście ochro ny przed
wol ny mi ro dni ka mi, dla te go za le ca się sto -
so wa nie pro duk tu na dzień, wte dy sku -
tecz nie chro ni przed nie ko rzy st nym wpły -
wem czyn ni ków ze wnę trz nych. Po bu dza
syn te zę ko la ge nu, zmniej sza prze bar wie -
nia oraz za po bie ga po wsta wa niu no wych.
Su ple men ta cja płyn nym ko la ge nem do dat -
ko wo wzmac nia efekt prze ciw sta rze nio -
wy. Skład am puł ki to hy dro li zo wa ne pep -
ty dy ko la ge no we Ve ri sol®, bio ty na, kwas
hia lu ro no wy, wi ta mi na C, re swe ra trol,
cynk, se len oraz wi ta mi na E[5].

Za bieg #Nli ft prze zna czo ny jest dla
każ de go, nie za leż nie od wie ku. U ko biet
młod szych, mię dzy oko ło 30. a 45. ro ku
ży cia to przede wszy st kim pro fi lak ty ka
prze ciw sta rze nio wa, na to miast u osób
star szych ma dzia ła nie re kon struk cyj ne,
przy wra ca ob ję tość i gę stość skóry. Efek -
ty wi docz ne są na tych miast, jest to po -
pra wa na pię cia skóry, re gu la cja roz sze -
rzo nych po rów, re gu la cja zmar szczek,
uję dr nie nie skóry, po pra wa owa lu twa rzy
i re ak ty wa cja funk cji skóry utra co nych
w wy ni ku sta rze nia. Pre zen to wa ne efek ty
zo sta ły prze ba da ne kli nicz nie na wy cin kach
skóry pa cjen tów pod da nych za bie go wi.
Po rów ny wa no wy cin ki przed za bie giem,
21 i 150 dni po za bie gu, w ce lu za pre zen -
to wa nia efek tów za rów no krót ko- jak
i dłu go fa lo wych. Po 21 dniach ela stycz ność
skóry wzra sta ła o 61% a po 150 dniach
o 72% w sto sun ku do sta nu sprzed za bie -
gu; na wil że nie w efek cie krót ko po za bie -
gu by ło wy ższe o 45%, a po 150 dniach
o 49%. Udo wo dnio no rów nież zwięk sze -
nie o 101% ilo ści fi bro bla stów w skórze.
Wy ka za no, że pe łen pro to kół za bie go wy
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da je lep sze efek ty niż po szcze gól ne pro ce -
du ry za sto so wa ne osob no[5,6].

Sta rze ją ce się z każ dym ro kiem spo łe -
czeń stwo wy ma ga co raz to lep szych i sku -
tecz niej szych za bie gów odmła dza ją cych.
Po trze ba zna jo mo ści zmian ja kie za cho dzą
w skórze wraz z wie kiem, a tak że me cha -
ni zmów od po wie dzial nych za po wsta wa -
nie nie pra wi dło wo ści. Sy ner gia dzia łań
der ma to lo ga i ko sme to lo ga, jak rów nież
me to da łą cze nia za bie gów, tech no lo gii
i pre pa ra tów, za pew nia ho li stycz ne podej -
ście do odmła dza nia. Za bieg #Nli ft kształ -
tu je i pod kre śla pięk no środ ko wej czę ści
twa rzy, po pra wia jąc kon dy cję skóry. Jest
to nie tyl ko li fting, ale tak że re ge ne ra cja
i bio re wi ta li za cja.
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dermatologia

Cho ro by wło sów, zwłaszcza związane z łysieniem, są trud ną w le cze niu
jed no st ką cho ro bo wą. Ma my kil ka ty pów ły sie nia, m.in. łysie nie te lo ge no -
we, an dro ge no we, plac ko wa te oraz ły sie nie w prze bie gu cho rób owło sio -
nej skóry gło wy. Ro la bio lo gicz na wło sów u czło wie ka jest nie wiel ka, jed -
nak peł nią one waż ną funk cję społecz ną, a ich cho ro by mo gą pro wa dzić do
po gor sze nia funk cjo no wa nia spo łecz ne go. Nadmier na utra ta wło sów bez -
po śre dnio za bu rza pew ność sie bie, wpły wa jąc na ja kość ży cia jed no st ki.
Wy pada nie wło sów jest za tem istot nym ob ja wem psy cho spo łecz nym[15].

lek. Agnieszka Kopeć 
Oddział kliniczny Dermatologii i Wenerologii, 
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik oddziału: prof. hab. dr n. med. Zygmunt Adamski

Leczenie łysienia – czy surowce
naturalne mogą być skuteczną opcją terapeutyczną?

Ły sie nie nie jest jed no rod ną jed no st ką
cho ro bo wą. Dzie li my je na bli zno wa cie ją -
ce oraz nie bli znowa cie ją ce. Bli zno wa ce nie
w ob sza rze mie szka wło so we go pro wa dzi
do je go zni szcze nia, co uniemoż li wia
odrost wło sów[21,22]. Mo że być ono spo wo -
do wa ne:
• ge no der ma to za mi (cho ro ba Da rie ra, ro -

go wa ce nie mie szko we wy ły sia ją ce, ry bia
łu ska)

• dzia ła niem czyn ni ków fi zycz nych, ta kich
jak: pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce, ura zy
ter micz ne, uszko dze nia che micz ne,
uszko dze nia me cha nicz ne

• gu za mi (prze rzu ty, rak pod staw no ko -
mór ko wy, rak kol czy sto ko mór ko wy)

• cho ro ba mi za ka źny mi (trąd, ki ła trze cio -
rzę do wa, Pe ri fol li cu li tis ab scen dens, za ka -
że nia der ma to fi ta mi)

• cho ro ba mi owło sio nej skóry gło wy, np.
to czeń ru mie nio wa ty, pem fi go id bli zno -

wa cie ją cy, li szaj pła ski, sar ko i do za, twar -
dzi na ogra ni czo na.

Sta tystycz nie du żo czę ściej wy stę pu je ły -
sie nie nie bli zno wa cie ją ce, w którym moż na za
po mo cą od po wie dniej te ra pii uzy skać odrost
wło sów[22]. Dwa naj czę st sze ty py ły sie nia to ły -
sie nie te lo geno we oraz ły sie nie an dro ge no -
we. Ły sie nie mo że my rów nież kla sy fi ko wać
ja ko wro dzo ne lub na byte. W na by tej for mie
mo że ono być pier wot ne (ły sie nie an dro ge -
no we, ły sie nie plac ko wa te) lub wtór ne.

Naj czę st sze przy czy ny ły sie nia te lo ge no -
we go (wtór ne go) to:
• cho ro by prze bie ga ją ce z go rącz ką
• sta ny stre so we, np. du że za bie gi ope ra -

cyj ne, cięż kie ura zy, cięż ki po ród, krwo -
to ki, gło dze nie, in ten syw na die ta od chu -
dza ją ca

• le ki i na rko ty ki: �-blo ke ry, do u st ne re ti no -
i dy, me ta le cięż kie, kap to pryl, do u st na an -

12





ty kon cepcja, le ki prze ciw tar czy co we, le ki
prze ciw pa dacz ko we, prze ciw za krze po -
we, a tak że le ki im mu nosu pre syj ne, cy to -
sta ty ki oraz na rko ty ki, np. am fe ta mi na

• cho ro by en do kry no lo gicz ne (za rów no
nie do czyn ność, jak i nad czyn ność tar czy cy)

• cho ro by na rzą do we (nie wy dol ność wą -
tro by, nie wy dol ność ne rek)

• za bu rze nia wchła nia nia i odży wia nia 
(np. na by ty nie do bór cyn ku)

• ki ła
• pa le nie ty to niu
• nie pra wi dło wa pie lę gna cja wło sów, np.

far bo wa nie i roz ja śnia nie wło sów, trwa ła
ondu la cja, nadmier ne cze sa nie, nadmier -
na eks po zy cja na pro mie nio wa nie sło -
necz ne, czę ste uży wa nie prostow ni cy
lub lo ków ki 

• cho ro by owło sio nej skóry gło wy – każ -
da cho ro ba skóry gło wy wy wo łu ją ca
stan za pal ny pro wadzi do nadmier ne go
wy pa da nia wło sów (m.in. ło jo to ko we
za pa le nie skóry gło wy, łu szczy ca, grzy -
bi ca)[21].

Ły sie nie plac ko wa te jest cho ro bą
o podło żu au to im mu no lo gicz nym do ty ka ją cą
mie szków wło so wych[22]. W le cze niu wy ko -
rzy sty wa ne są:
• gli ko kor ty ko ste ro i dy (sto so wa ne miej -

sco wo lub sy ste mo wo) 
• apli ka cja aler ge nów kon tak to wych na

skórę (np. di fe ny lo cy klo pro po fe non
(DPCP)), które wywo łu ją wy prysk
kon tak to wy (efek ty ob ser wu je się po
ok. 3 mie sią cach)

• le ki im mu no su pre syj ne np. cy klo spo ry na,
me to tre ksat[22].

Dru gie co do czę sto ści ły sie nie – ły sie -
nie an dro ge no we (AGA) – wy stę pu je
z po wo du bra ku rów no wa gi hor mo nal -
nej[7]. Di hy dro te sto ste ron (DHT), hor mon
an dro gen ny jest ste ry dem płciowym wy -
twa rza nym w go na dach. Do ce lo we miej -

sca DHT są podob ne do te sto ste ro nu.
Nadmiar DHT po wo du je mi nia tu ry za cję
mie szków wło so wych, skra ca jąc fa zę ana -
ge nu i wy dłu ża jąc fa zę te lo ge nu, co w kon -
se kwen cji pro wa dzi do wy pa da nia wło -
sów. Wy pa da nie wło sów czę sto po -
przedzo ne jest zmniej sze niem ich gę sto ści
i gru bo ści, a tak że ło jo to kiem lub łu pie żem
tłu stym. Te sto steron w orga ni zmie jest
prze kształ ca ny w DHT pod wpły wem en -
zy mu 5-�-re duk ta zy. Nie wy starcza ją cy
prze pływ krwi do skóry gło wy rów nież
mo że być ko lej ną przy czy ną wy pa da nia
wło sów z po wo du niż sze go po zio mu tle nu
i skła dni ków odżyw czych, które do niej
do cie ra ją[5,7,9]. AGA do ty czy obu płci. W le -
cze niu sze ro ko sto so wa ne są kon wen cjo -
nal ne le ki, ta kie jak mi no ksy dyl (w roz two -
rach 2% i 5% do użyt ku ze wnę trz ne go,
po pra wia ukrwie nie skóry), fi na ste ryd oraz
du ta ste ryd – ha mu ją en zym 5-�-re duk ta -
zę, co zmniej sza ilość DHT[8]. Mo gą one
nie ste ty po wo do wać skut ki ubocz ne:
• Mi no ksy dyl – aler gicz ne kon tak to we za -

pa le nie skóry, pie cze nie i świąd skóry,
a tak że ob ja wy niepo żą da ne ze stro ny
ukła du krą że nia, ta kie jak: ta chy kar dia,
nie do ci śnie nie i bóle wień co we.

• Fi na ste ryd oraz du ta ste ryd – za bu rze nia
wy try sku, ob ni żo ne li bi do oraz ból ją der.

• In ny mi le ka mi sto so wa ny mi w ły sie niu są
spi ro no lak ton oraz octan cy pro te ro nu
(u ko biet)[8].

• Cho ciaż mi no ksy dyl, fi na ste ryd i du ta ste -
ryd oraz in ne syn te tycz ne środ ki te ra -
peu tycz ne są najczę ściej sto so wa ne w le -
cze niu ły sie nia, ich dzia ła nia nie po żą da ne
za chę ca ją do po szu ki wa nia alter na tyw -
nych sku tecz nych środ ków lecz ni czych
o ogra ni czo nych dzia ła niach ubocz nych,
zwła szcza wśród su row ców na tu ral -
nych[4,13]. Pre pa ra ty ro ślin ne ma ją za za da -
nie po pra wiać krą że nie w skórze gło wy,
dzia łać prze ciw ło jo to ko wo, prze ciw za -
pal nie, an ty o ksy da cyj nie, stymu lo wać
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pro li fe ra cję ko mórek wło sa. Wy ka zu ją
tak że dzia ła nie wy dłu ża ją ce fa zę ana -
genu[10,14,15].

W prze glą dzie li te ra tu ry z 2020 ro ku
oce nia no sku tecz ność pre pa ra tów ro ślin nych
w róż nych ty pach ły sie nia. Ba da ne skła dni ki
ak tyw ne obej mo wa ły: kwas aze la i no wy, ole -
jek mię to wy, ole jek z pe stek dy ni, su ple men -
ty/szam pon z czo sn kiem, czar ny ole jek ry cy -
no wy, ole jek jo jo ba, ole jek ar gano wy, oli wę
z oli wek, ole jek ze skrzy pu po lne go, ole jek
la wen do wy, ole jek ko ko so wy, ole jek z ru-
mian ku, ole jek ty mian ko wy, ole jek z drze wa
her ba cia ne go, ole jek siar ko wy, men tol i ole -
jek roz mary no wy. Prze gląd li te ra tu ry nie
ujaw nił żad nych ba dań kli nicz nych oce nia ją -
cych sku tecz ność le czenie ły sie nia czo ło we -
go bli zno wa cie ją ce go za po mo cą na tu ral nych
skła dni ków. Jed nak że kil ka na tural nych sub -
stan cji wy ka za ło sku tecz ność w ły sie niu plac -
ko wa tym, ły sie niu an dro ge no wym i ły sie niu
łu szczy co wym[3].

Do stęp na li te ra tu ra su ge ru je ro lę le ków
zio ło wych w dzia ła niu ha mu ją cym en zym 5-�-
re duk ta zę, co pro wa dzi do zmniej sze nia wy -
pa da nia wło sów. Pre pa ra ty ro ślin ne wy ka zu ją
rów nież lep szy pro fil bez pie czeń stwa. Ostat -
nie po stę py ob ser wo wa ne w me dy cy nie, ko -
sme ty ce i in ży nie rii mo gą oka zać się atu tem[3].

Czyn ni ki ak tyw ne za war te w su row cach
na tu ral nych przy czy nia ją się do sty mu lo wa nia
odro stu wło sów, wpły wa jąc na[14]:
• in su li no po dob ny czyn nik wzro stu I (IGF-I)
• czyn nik wzro stu śród błon ka na czy nio we -

go (VEGF)
• czyn nik wzro stu na skór ka (EGF) 
• czyn nik wzro stu fi bro bla stów 2 (FGF-2)
• śród błon ko wą syn ta zę tlen ku azo tu

(eNOS)
• szlak sy gna ło wy Wnt/�-ka te ni na 
• pro sta glan dy nę E (PGE) 
• pro sta glan dy nę F (PGF)
• ha mo wa nie 5-�-re duk ta zy i zmniej sze -

nie stę że nia di hy dro te sto ste ron (DHT).

Na czę ściej ba da ne su row ce ro ślin ne sto -
so wa ne przy le cze niu ły sie nia to: 
• roz ma ryn le kar ski
• ja ło wiec po spo li ty 
• eu ka lip tus gał ko wy 
• ja ło wiec wir gi lij ski (ole jek ce dro wy) 
• la wen da wą sko li st na 
• drze wo her ba cia ne 
• ole jek amy ri so wy

Roz ma ryn le kar ski

Ro sma ri nus offi ci na lis L. (syn. Sa lvia ro -
sma ri nus Spenn.), po pu lar nie zwa ny roz ma -
ry nem, to rośli na lecz ni cza na le żą ca do ro -
dzi ny La mia ce ae, wy ka zu ją ca róż no rod ne
wła ści wo ści lecz nicze, które przy pi su je się
obe cno ści kwa sów kar no zo lo wych/kar no zo -
wych i urso lo wych. Dzia ła prze ciw u tle nia ją -
co i prze ciw za pal nie, a tak że wzmac nia per -
fu zję mi kro ka pi lar ną[2]. 

W ba da niu prze pro wa dzo nym w 2015 ro -
ku przez Ma lvez zi de Ma ce do po rów na no kli -
nicz ną sku tecz ność olej ku roz ma ry no we go
w le cze niu ły sie nia an dro ge no we go (AGA)
z dzia ła niem 2% mi no ksy dy lu[1]. Pa cjen ci z AGA
zo sta li lo so wo przy pi sa ni do gru py sto su ją cej
ole jek roz ma ry no wy lub do gru py sto su ją cej
mi no ksy dyl. Stan dar do wą pro fe sjo nal ną oce -
nę mi kro fo to gra ficz ną wy ko nano po 6 mie -
sią cach – obie gru py do świad czy ły istot ne go
wzro stu licz by wło sów w punk cie koń -
cowym (6 mie się cy). Nie stwier dzo no istot -
nej róż ni cy mię dzy ba da ny mi gru pa mi
w za kre sie licz by wło sów. Czę stość wy stę -
po wa nia wło sów su chych, wło sów prze tłu -
szcza ją cych się i łu pie żu nie różni ła się istot -
nie od war to ści wyj ścio wych, jed nak czę -
stość świą du skóry gło wy by ła istot nie
wy ższa w gru pie otrzy mu ją cej mi no ksy dyl.
Wy ni ki ni niej sze go ba da nia do star czy ły do -
wo dów w od nie sieniu do sku tecz no ści
olej ku roz ma ry no we go w le cze niu AGA[1].

W in nym ba da niu z 2013 ro ku prze pro -
wa dzo nym przez Mu ra ta K. udo wo dnio no,
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że miejsco we sto so wa nie eks trak tu z li ści Ro -
sma ri nus offi ci na lis (2 mg/dzień) po pra wi ło
odrost wło sów u my szy, które do świad czy ły
prze rwa nia wzro stu wło sów wy wo ła ne go
le cze niem te sto ste ro nem. Aby zba dać me -
cha nizm dzia ła nia an ty an dro gen ne go roz ma -
ry nu sku pio no się na ha mo wa niu 5�-re duk -
ta zy, która jest po wszech nie uzna wa na za
jed ną z naj sku tecz niej szych stra te gii le cze nia
ły sienia an dro ge no we go. Roz ma ryn wy ka zał
ak tyw ność ha mu ją cą 82,4% i 94,6% od po -
wie dnio przy 200 i 500 �g/ml. Ja ko ak tyw -
ny skła dnik ha mo wa nia 5�-re duk ta zy zi -
den ty fi ko wa no kwas 12-me to ksy kar no zo -
wy. Po nad to eks trakt z R. offi ci na lis i kwas
12-me to ksy kar no zo wy ha mo wa ły zależ ną
od an dro ge nów pro li fe ra cję ko mórek LN -
CaP od po wie dnio w 64,5% i 66,7% przy
5 �g/ml i 5 �M. Wy ni ki te su ge ru ją, że ha -
mu ją one wią za nie di hy dro te sto ste ro nu
z re cep to ra mi an dro ge no wymi[11].

Ja ło wiec po spo li ty

Ja ło wiec jest nie tyl ko ce nio ną przy pra wą,
ale sta no wi skła dnik ak tyw ny pre pa ra tów na
porost wło sów, prze ciw łu pie żo wych i prze -
ciw grzy bicz nych. Ja ło wiec pro du ku je olej ki
ete rycz ne bę dące źródłem po nad 80 skła dni -
ków bio lo gicz nie czyn nych, które są po zy ski -
wa ne do ce lów ko smetycz nych oraz lecz ni -
czych w wy ni ku de sty la cji z pa rą wod ną. Za -
wie ra m.in. licz ne ży wi ce, wo ski, go rycz ki
oraz kwa sy orga nicz ne (mrów ko wy, wa le ria -
no wy, octo wy, ja bł ko wy, an to cy ja ny i gli kolo -
wy) i skła dni ki mi ne ral ne (miedź, chrom,
wapń oraz że la zo). Znaj dzie my w nim tak że
fi ton cy dy – to na tu ral ne związ ki ak tyw ne dzia -
ła ją ce prze ciw grzy bi czo i an ty bak te ryj nie,
które ha mu ją roz wój pa to gen nych droż dża -
ków oraz pier wot nia ków. Obe cna jest rów -
nież wi ta mi na C i garb ni ki ka te chino we, zna ne
z dzia ła nia prze ciw za pal ne go oraz ko ją ce go[13].

Wy ciąg z szy szko ja gód ja łow ca cha rak te -
ry zu je się przede wszy st kim moc nym dzia ła -

niem an ty sep tycz nym. Te wła ści wo ści olej ku
ja łow co we go wy ni ka ją z wy so kiej za war to ści
ter pi ne o lu, związ ku che micz ne go z gru py
ter pe nów. Sku tecz nie zwal cza on bak te rie
i grzy by. W me dy cy nie ole jek ja łow co wy
uży wa ny jest ze wzglę du na wła ści wo ści
oczy szcza ją ce i an ty o ksy da cyj ne. Stoso wa ny
na skórę po zy tyw nie wpły wa na mi kro krą że -
nie pod skór ne, sku tecz nie do tle nia i odży -
wia. Wła ści wo ści ja łow ca wy ko rzy sty wa ne
w le cze niu wspo ma ga ją cym ły sie nie po le ga ją
na: sty mu la cji ukrwie nia skóry, neu tra li zo wa -
niu wol nych ro dni ków, za po bie ga niu łu pie -
żo wi, a w kon se kwen cji sta nom za pal nym
skóry gło wy, dzia ła niu de to ksy ku ją cym[15].

Ja ło wiec wir gi lij ski

Ole jek ce dro wy po cho dzą cy z ja łow ca
wir gi lij skie go, jak więk szość olej ków ete rycz -
nych ma dzia ła nie lecz ni cze. Za wdzię cza je
w du żej mie rze głów nej sub stan cji ak tyw nej
– ce dro lo wi. Ce drol to zwią zek orga nicz ny
na le żą cy do gru py al ko ho li se skwi ter pe no -
wych. Ma sil ne dzia ła nie an ty septycz ne. Po -
sia da też wła ści wo ści grzy bo bój cze i mo że
być sto so wa ny do le cze nia za ka żeń grzy bi-
czych. Ole jek ce dro wy re gu lu je pro duk cję
se bum, co ma szcze gól ne znacz nie w ły sie -
niu an dro geno wym, gdzie ło jo tok jest bar -
dziej na si lo ny[15]. 

Dzia ła nor ma li zu ją co na skórę gło wy –
zwal cza łu pież i zmniej sza wy dzie la nie ło ju,
przez co ha mu je stan za pal ny skóry gło wy
i w kon se kwen cji wy pa da nie wło sów. Do -
dat ko wo po pra wia krą że nie w skórze gło wy
i na pi na mie szki wło so we, co po ma ga sty -
mu lo wać zdro wy wzrost. Ole jek ce dro wy
za wie ra rów nież wie le sub stan cji odżyw -
czych: biał ko w du żym stę że niu, wie lo nie na -
sy co ne kwa sy tłu szczo we, wi ta mi ny B, E,
sze reg prze ciw u tle nia czy[15]. 

We dług ba dań opu bli ko wa nych w Ar chi -
ves of Der ma to lo gy w 1998 ro ku ole jek ce -
drowy mo że po móc rów nież w le cze niu ły -



sie nia plac ko wa te go. W ba da niu wzię ło
udział 86 osób z łysie niem plac ko wa tym[6].
Podzie lo no je na dwie gru py: jed na sto so wa -
ła mie szan kę olej ków ete rycznych (ty mian ku,
roz ma ry nu, la wen dy i ce dru) oraz olej ki no -
śni ko we (jo jo ba i z pe stek wi no gron) każ de -
go dnia, dru ga gru pa sto so wa ła wy łącz nie
pre pa rat z olej ka mi no śni ko wy mi (rów nież
codzien nie). Wy ni ki po ka za ły, że 44% ba da -
nych w gru pie ak tyw nej wy ka za ło po pra wę
w po rów na niu z 15% w gru pie kon trol nej.
Po wo dze nie le cze nia zo sta ło oce nio ne na
ko lej nych zdję ciach przez 2 der ma to lo gów
nie za leż nie. Sto pień po pra wy mie rzo no 2 me -
to da mi: 6-stop nio wą ska lą i kom pu tero wą ana -
li zą za zna czo nych ob sza rów ły sie nia. Sto pień
po pra wy oce ny fo to gra ficz nej był istot ny, a ana -
li za de mo gra ficz na wy ka za ła, że oby dwie gru py
by ły do brze do pa so wa ne pod wzglę dem
czynni ków pro gno stycz nych. Uzy ska ne w ba -
da niu wy ni ki wska zu ją, że le cze nie su row ca mi
na tu ral ny mi jest bez piecz ną i sku tecz ną me to dą
le cze nia ły sie nia plac ko wa te go. Le cze nie olej ka -
mi ete rycz ny mi by ło znacz nie sku tecz niej sze
niż le cze nie sa mym ole jem no śni ko wym[6].

La wen da wą sko li st na

Jed nym z naj bar dziej war to ścio wych
skła dni ków kwia tów la wen dy jest ole jek ete -
rycz ny w stę że niu 3%. W je go skład wcho -
dzą m.in.: fla wo no i dy, ku ma ry ny, garb ni ki,
fe no lo kwa sy, fi to ste role, ge ra niol, związ ki
trój ter pe no we. La wen da za po bie ga wy pa -
da niu wło sów, po bu dza jąc ich pro ces wzro -
stu. Po le ca się ją tak że przy ły sie niu plac ko -
wa tym. Ze wzglę du na to, że ogra ni cza wy -
dzie la nie se bum, sta no wi rów nież skła dnik
szam po nów dla wło sów prze tłu szcza ją cych
się. War to wie dzieć, że eks trak ty z la wen dy
po wy żej 15% wy ka zu ją dzia ła nie estro gen -
ne, które wy ni ka z wy so kiej zawar to ści
estro ge nów, co rów nież ma po zy tyw ne
dzia ła nie w te ra pii ły sie nia an dro ge no we go,
zwła szcza u ko biet. Ole jek la wen do wy i eks -

trak ty z la wen dy cha rak te ry zu ją się dzia ła -
niem sty mu lują cym wzrost wło sów. Wy ni ki
ba da nia kli nicz ne go prze pro wa dzo ne go za
po mo cą me to dy podwójnie śle pej próby
do ty czą ce le cze nia ły sie nia plac ko wa te go
mie sza ni ną pię ciu olej ków ete rycz nych,
w tym la wen do we go, wy ka za ły znacz ną po -
pra wę wzro stu wło sów po 7 mie sią cach
sto so wania[15-17].

Drze wo her ba cia ne

Ole jek z drze wa her ba cia ne go to eks -
trakt z li ści drze wa Me la leu ca al ter ni fo lia z ro -
dzi ny mirto wa tych, które na tu ral nie wy stę -
pu je w Au stra lii. Skład olej ku sta no wią
w więk szo ści związ ki fe nolo we i ter pe ny,
które wy ka zu ją dzia ła nie prze ciw drob no u -
stro jo we. Ole jek her ba cia ny za wie ra tak że
mo no ter pe ny (w tym ter pi nen, cy ne ol, cy -
men), di ter pe ny, se skwi ter pe ny i wie le in -
nych sub stan cji. 

Wy ka zu je przede wszy st kim wła ści wo ści
an ty sep tycz ne, ale tak że prze ciw bak te ryj ne
i przeciw grzy bi cze. In ne dzia ła nie to dzia ła nie
prze ciw za pal ne – roz pu szczal ne w wo dzie
skła dni ki opisy wa ne go olej ku po tra fią za ha -
mo wać dzia ła nie czyn ni ka mar twi cy no wo -
two rów TNF-�[18]. Olejek z drze wa her ba -
cia ne go jest też wy ko rzy sty wa ny ja ko na tu -
ral ny ko smetyk wspie ra ją cy zwal cza nie
łu pie żu i do le gli wo ści to wa rzy szą cych ło jo to -
ko we mu za pa le niu skóry. Ole jek re du ku je
świąd, nor ma li zu je pro duk cję se bum oraz
zmniej sza prze tłu szcza nie się wło sów. Ze
wzglę du na dzia ła nie bak te rio bój cze i prze -
ciw za pal ne nor ma li zu je pra cę gru czo łów ło -
jo wych, wspo ma ga re ge ne ra cję skóry[18]. 

W ba da niu z 2013 ro ku prze pro wa dzo -
nym przez Sa kra po rów na no dzia ła nie mul ti -
mo dal nej emul sji olej/wo da (o/w) za wie ra ją -
cej mi no ksy dyl, ole jek z drze wa her ba cia ne -
go oraz di klo fe nak z pre pa ra tem za wie ra ją cy
sam mi no ksy dyl[5]. Skon stru o wa no trój fa zo -
wy dia gram w ce lu uzy ska nia opty mal nych
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stę żeń wy bra ne go ole ju, środ ka po wierzch -
nio wo czyn ne go i ko sur fak tan ta. Trzy dzie-
stu dwóch męż czyzn w wie ku 18-30 lat
zo sta ło lo so wo przy dzie lo nych do za sto so -
wa nia emul sji za wie ra ją cej pre pa rat mul ti -
mo dal ny, sam mi no ksy dyl lub pla ce bo. Le -
ki sto so wa no dwa ra zy dziennie na za ję te
ob sza ry skóry przez 32 ty go dnie. Sku tecz -
ność oce nia no na pod sta wie śre dniej licz by
wło sów, ich gru bo ści i ma sy na do ce lo wym
ob sza rze skóry gło wy. Wy ko na no zdję cia,
zmia ny w ob sza rze skóry gło wy zo sta ły
oce nio ne przez pa cjen tów i ba da czy ze -
wnę trz nych oraz oce nio no korzy ści i bez -
pie czeń stwo ba da nych le ków. Sta bil ność fi -
zycz ną pre pa ra tu emul sji zba da no po okre -
sie prze cho wy wa nia 24 mie się cy.

Gru pa sto su ją ca emul sję osią gnę ła zna -
czą co lep szą od po wiedź niż gru pa sto su ją ca
sam mino ksy dyl lub pla ce bo pod wzglę dem
śre dniej licz by wło sów, śre dniej ma sy wło -
sów i śre dniej grubo ści wło sów. Kwe stio na -
riusz sa mo o ce ny pa cjen ta wy ka zał, że emul -
sja mi no ksy dy lu z olej kiem her ba cia nym zna -
czą co spo wol ni ła wy pa da nie wło sów,
zwięk szy ła wzrost wło sów i po pra wi ła ich
wy gląd oraz nie wy ka zy wa ła szczególnych
skut ków ubocz nych, ta kich jak świąd i/lub za -
pa le nie skóry gło wy w po rów na niu z sa mym
mi no ksy dy lem i pla ce bo. Te wnio ski by ły
zgod ne z oce na mi fo to graficz ny mi do ko na -
ny mi przez ba da czy. Wy ka za no, że stwo rzo -
na emul sja jest pre pa ra tem o/w o sta łym pH,
lep ko ści, cię ża rze wła ści wym i jed no rod no -
ści, i jest sta bil na fi zycz nie po 24. mie sią cach
przecho wy wa nia.

Au to rzy ba da nia wy cią gnę li więc wnio -
ski, że mul ti mo dal na emul sja za wie ra ją ca
mi no ksy dyl, di klofe nak i ole jek z drze wa
her ba cia ne go by ła znacz nie lep sza od sa -
me go mi no ksy dy lu i pla ce bo pod wzglę -
dem sta bil no ści, bez pie czeń stwa i sku tecz -
no ści. Przy jej sto so wa niu uzy ska no rów -
nież wcześniej szą od po wiedź w le cze niu
ły sie nia an dro ge no we go w po rów na niu

z sa mym mi no ksy dy lem w tym 32-ty go -
dnio wym ba da niu[5].

Ole jek amy ri so wy

Ole jek amy ri so wy ma bo ga ty skład bio -
che micz ny. Głów ny kom po nent to wa le ria -
nol (15-21%) – al ko hol se skwi ter pe no wy.
In ne skła dni ki to m.in. eu de smol w kil ku róż -
nych for mach, elemol oraz �-eu de smol.
Ole jek amy ri so wy dzia ła od ka ża ją co, re ge -
ne ru je skórę, dzia ła ko ją co, lek ko prze ciw za -
pa le nie. Do dat ko wo �-eu de smol ma dzia ła -
nie mio re la ksa cyj ne[15].

Eu ka lip tus gał ko wy

Ole jek eu ka lip tu so wy otrzy my wa ny jest
w wy ni ku de sty la cji li ści i mło dych pę dów eu -
ka liptu sa przy uży ciu pa ry wod nej. Je go naj -
waż niej szym skła dni kiem jest na le żą cy do
gru py ter pe nów cy e nol, zna ny tak że ja ko eu -
ka lip tol, po nie waż wła śnie w olej ku eu ka lip -
tu so wym od kry to go po raz pierw szy. W li -
ściach eu ka lip tu sa zwią zek ten wy stę pu je
w o wie le więk szym stę że niu niż w zie lu roz -
ma ry nu lub pio łu nu. Dru gim istot nym związ -
kiem jest al fa-ter pi ne ol. Dzię ki tym dwóm
sub stancjom ak tyw nym ole jek eu ka lip tu so wy
wy ka zu je sil ne dzia ła nie an ty bak te ryj ne,
prze ciw za pal ne i prze ciw grzy bicz ne. Po bu -
dza tak że krą że nie krwi. In ną za le tą olej ku
eu ka lip tu so we go jest fakt, że mo że on po -
pra wić stan skóry, zwięk sza jąc za war tość ce -
ra mi dów – to ro dzaj kwa sów tłu szczo wych
wy stę pu ją cych w skórze, które od po wia da ją
za utrzy ma nie jej ba rie ry ochron nej i na wil -
że nie. Oso by z pro ble mem su chej skóry, łu -
pie żu lub cho rób, ta kich jak za pa le nie skóry
i łu szczy ca, ma ją zwy kle niż szy po ziom ce ra -
mi dów. Stwier dzo no, że eks trakt z li ści eu ka -
lip tu sa sto so wa ny miej sco wo zwiększa pro -
duk cję ce ra mi dów w skórze, zdol ność za -
trzy my wa nia wo dy i ochron ną ro lę ba rie ry
skórnej[19].
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Pre pa ra ty do stęp ne na pol skim ryn ku

W Pol sce do stęp ny jest pre pa rat Ne o gen
za wie ra ją cy w swo im skła dzie wszy st kie wy -
żej wy mie nio ne skła dni ki ak tyw ne.

For mu ła za war ta w ko sme ty kach Ne o gen
– to opa ten to wa ny skład wy cią gów na zwa ny
Tri choTechTM – ści śle okre ślo ny pod wzglę dem
ja ko ścio wym i ilo ścio wym. Za war ta w ko sme -
tykach Ne o gen for mu ła Tri cho Tech wy wie ra
wpływ na pro li fe ra cję fi bro bla stów, które od -
twarza ją po łą cze nia bro daw ki skór nej z mie -
szkiem wło so wym, dzię ki cze mu opóźnia się
wy pada nie wło sów. Fi to kom pleks Tri cho Tech
zwięk sza tak że syn te zę ko la ge nu na wet o 25-
-30%, co przy spie sza po ja wia nie się no wych
wło sów, do dat ko wo wpły wa jąc na ja kość
włosów i stan skóry gło wy[20]. Fi bro bla sty obe -
cne w bro daw ce skór nej mie szka wło so we go
są sil nie za an ga żo wa ne w re gu la cję wzro stu
wło sów. Ba da nia wy ka za ły, że Tri cho Tech in -
duku je pro li fe ra cję fi bro bla stów, praw do po -
dob nie dzię ki zwięk sze niu po zio mu eks pre sji
szla ku sy gna li za cyj ne go ki na zy MAP, przy czy -
nia jąc się do wzro stu po pu la cji ko mórek na eta -
pie S-G2-M cy klu ko mór ko we go i zwięk sze nia
pro duk cji ko la ge nu. Ostat nie pu bli ka cje na u ko -
we mówią, że Tri cho Tech po sia da zdol ność
mo du lo wa nia eks pre sji ge nów, które od gry wa -
ją aktyw ną ro lę w okre sie pre a na ge nu w ra -
mach cy klu roz wo jo we go wło sa[20].

W skład se rii pro duk tów wcho dzi szam -
pon, odżyw ka oraz ole jek do wło sów.

Utra ta wło sów mo że mieć po waż ny
wpływ na ja kość ży cia jed no st ki. Obe cnie na
ryn ku dostępna jest ogra ni czo na licz ba le ków
prze zna czo nych do sto so wa nia w dwóch
naj czę st szych po staciach ły sie nia (ły sie nia te -
lo ge no we go i ły sie nia an dro ge no we go). Ma -
ją one nie ste ty rów nież skut ki ubocz ne,
które mo gą być nie ak cep to wal ne przez pa -
cjen ta. Za chę ca to do po szu ki wa nia al ter na -
tywnych, sku tecz nych środ ków lecz ni czych
o mniej szym na si le niu dzia łań ubocz nych,
zwła szcza wśród su row ców na tu ral nych. 
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dermatologia

Skóra jest naj więk szym na rzą dem w cie le czło wie ka i sta no wi ze wnę -
trz ną po wło kę. Peł ni wie le istot nych funk cji, spo śród których ro la pro -
tek cyj na wy da je się naji stot niej sza. Skóra za pew nia od po wie dnią ochro -
nę przed czyn ni ka mi ze wnę trz ny mi, rów no cze śnie po zwa la jąc na za -
cho wa nie rów no wa gi po mię dzy ustro jem i śro do wi skiem. Wy ni ka to
z obe cno ści licz nych me cha ni zmów.

lek. Paulina Szczepanik-Kułak
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Antybiotyki aminoglikozydowe na przykładzie
gentamycyny w terapii zakażeń skóry

Pro ces podzia łu i róż ni co wa nia ke ra ty no -
cy tów for mu ją cych na skórek ma cha rak ter
cią gły, co prze kła da się na sta łą od no wę ze -
wnę trz nej war stwy skóry. Wią że się to tak że
z usu wa niem z po wierzch ni skóry za sie dla ją -
cych ją drob no u stro jów oraz za po bie ga niem
roz wo jo wi bio fil mu bak te ryj ne go. Po nad to,
od czyn skóry ma lek ko kwa śny cha rak ter, co
w po łą cze niu z obe cno ścią związ ków prze -
ciw bak te ryj nych utru dnia ko lo ni za cję. Klu -
czo wym ele men tem sy ste mu ochro ny orga -
ni zmu przed drob no u stro ja mi pa to gen ny mi
peł ni mi kro biom skóry[1,2].

Za ka że nia bak te ryj ne skóry

Skóra jest sta le na ra żo na na dzia ła nie licz -
nych czyn ni ków, które mo gą pro wa dzić do
na ru sze nia jej in te gral no ści i po wsta nia wrót
in fek cji. Do jed nych z naj czę st szych za ka żeń
na le żą in fek cje bak te ryj ne. W za leż no ści od
czyn ni ka etio lo gicz ne go, obra zu kli nicz ne go
i na si le nia pro ce su za pal ne go, wy róż nia się
kil ka ty pów in fek cji wy wo ły wa nych przez

bak te rie. Po wierz chow ne np. li sza jec za ka -
źny i nie sztow ni ca, to czą ce się w skórze wła -
ści wej np. róża, to czą ce się w obrę bie mie -
szka wło so we go np. za pa le nie mie szka wło -
so we go, czy rak, czy rak gro mad ny, oraz
obej mu ją ce skórę wła ści wą i tkan kę pod -
skór ną, jak za pa le nie skóry i tkan ki pod skór -
nej (cel lu li tis). In ny podział wy róż nia rop ne
za ka że nia skóry i tka nek mięk kich: czy rak,
czy rak mno gi i ro pień, oraz nie rop ne: za pa -
le nie tkan ki pod skór nej, róża, za pa le nia mar -
twi cze. War to pod kre ślić, że więk szość tych
za bu rzeń ma cha rak ter ła god ny, po wierz -
chow ny i wy ma ga krót ko trwa łe go le cze nia
miej sco we go[3,4].

Istot ne jest tak że uwzglę dnie nie podzia łu
za ka żeń skóry na pier wot ne, czy li obej mu ją -
ce skórę do tych czas nie zmie nio ną cho ro bo -
wo i spo wo do wa ne przez bak te rie, oraz
wtór ne, sta no wią ce po wi kła nie wy stę pu ją -
cych wcze śniej wy kwi tów. Do przy kła do -
wych wy kwi tów cho ro bo wych, które mo gą
ulec nad ka że niu bak te ryj ne mu, czy li tak zwa -
ne mu zli szaj co wa ce niu, na le żą zmia ny wy -
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pry sko we, zmia ny nadżer ko we u pa cjen tów
z pę che rzy cą zwy kłą (Ryc. 1) bla szki łu szczy -
co we, opa rze nia, ra ny po u ra zo we. Czę sto
te go ty pu po wi kła nie do ty czy zmian skór -
nych prze bie ga ją cych ze świą dem, gdyż dra -
pa nie i me cha nicz ne uszko dze nie na skór ka
przy czy nia się do roz wo ju wrót in fek cji.
Wtór ne nad ka że nie bak te ryj ne ma ni fe stu je
się w po sta ci na si lo nej miej sco wej re ak cji za -
pal nej, z roz wo jem ru mie nia i są cze niem wy -
dzie li ny przy sy cha ją cej w cha rak te ry stycz ne
mio do wo żół te stru py (Ryc. 1). Naj czę ściej
w tych przy pad kach do cho dzi do ko lo ni za cji
przez mie sza ną flo rę bak te ryj ną, co ozna cza,
że do bór od po wie dniej sub stan cji lecz ni czej
po wi nien uwzglę dniać sze ro kie spek trum
dzia ła nia prze ciw bak te ryj ne go. Jed nak że
pew ność co do drob no u stro jów ko lo ni zu ją -
cych da ją wy ni ki po sie wu ma te ria łu po bra ne -
go ze zmia ny cho ro bo wej[5].

Gen ta my cy na

Gen ta my cy na to an ty bio tyk ami no gli ko -
zy do wy, który jest na tu ral nie wy twa rza ny
przez bak te rie Mi cro mo no spo ra pur pu rea po -
przez per fo ra cję ścia ny ko mór ko wej mi kro -
or ga ni zmów. Gen ta my cy na sta no wi zło żo ny
kom pleks zbu do wa ny z pię ciu głów nych
skła do wych: C1, C1a, C2, C2a, C2b, przy
czym naj więk szy udział ilo ścio wy (80%) oraz
naj więk szą si łę dzia ła nia prze ciw bak te ryj ne go
wy ka zu ją C1, C1a oraz C2[6].

Lek zo stał wy i zo lo wa ny w 1963 r., a do -
pu szczo ny do użyt ku me dycz ne go w 1964 r.[7]

War to pod kre ślić, że Świa to wa Orga ni za cja
Zdro wia kla sy fi ku je gen ta my cy nę ja ko kry tycz -
nie istot ny lek[8].

Dzię ki swo jej zło żo nej struk tu rze che -
micz nej gen ta my cy na wy ka zu je dzia ła nie
bak te rio bój cze wo bec bak te rii tle no wych.
Na to miast w wa run kach bez tle no wych
trans port do ko mór ko wy an ty bio ty ku jest za -
ha mo wa ny. Gen ta my cy na wią że się z pro ka -
rio tycz ną pod jed no st ką ry bo so mal ną
30S w miej scu ak cep to ra ami no a cy lo-tRNA
(A) na ry bo so mal nym RNA 16S w głów nym
row ku, w miej scu we wnę trz nej pę tli utwo -
rzo nej przez re szty A1408, A1492 i A1493.
Wy wo łu je to zmia nę kon for ma cyj ną RNA
po przez prze mie szcze nie A1492 i A1493,
wpły wa jąc w ten spo sób na syn te zę biał ka
po przez in duk cję błęd ne go od czy ty wa nia
ko do nów i ha mo wa nie trans lo ka cji. W ten
spo sób gen ta my cy na za kłóca pro ces trans la -
cji bia łek, do pro wa dza jąc do śmier ci ko -
mórek bak te ryj nych[9]. Po zo sta łe me cha ni -
zmy dzia ła nia le ku obej mu ją roz pad bło ny
ko mór ko wej mi kro or ga ni zmów, za bu rze nie
syn te zy kwa sów nu kle i no wych. Do Gram-
do dat nich bak te rii wraż li wych na dzia ła nie
gen ta my cy ny na le żą m.in. Sta phy lo coc cus au -
reus, S. epi der mi dis i S. sa pro phy ti cus, na to -
miast wśród Gram-ujem nych znaj du ją się pa -
łecz ki je li to we, ta kie jak Esche ri chia co li, En te -
ro bac ter, Kleb siel la, Pro teus, Pseu do mo nas

Ryc. 1. Zliszajcowacenie zmian skórnych 
u pacjentki z pęcherzycą zwykłą.
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ae ru gi no sa. Nie ste ty co raz czę ściej spo ty ka
się zja wi sko an ty bio ty ko o por no ści na gen ta -
my cy nę, co wy ni ka z kil ku me cha ni zmów:
zmniej sze nia po wi no wac twa le ku do ry bo -
so mów, po gor sze nia prze ni ka nia le ku do
wnę trza ko mórek bak te ryj nych, in ak ty wa cji
le ku przez en zy my bak te ryj ne[10,11]. Na le ży
jed nak pod kre ślić, że w po rów na niu do kwa -
su fu sy do we go, który wy ko rzy stu je się we
wska za niach podob nych jak gen ta my cy na
i wy ka zu je dzia ła nie wy łącz nie na bak te rie
Gram-do dat nie, licz ba szcze pów opor nych
na gen ta my cy nę nie jest du ża. Zgo dnie
z pra cą Lar sen i wsp. jest to oko ło 3% licz by
szcze pów, na to miast w przy pad ku kwa su fu -
sy do we go oko ło 7%, co wy ra źnie skła nia
w kie run ku sto so wa nia gen ta my cy ny[12].

Na ryn ku far ma ceu tycz nym gen ta my cy -
na wy stę pu je w po sta ciach: roz two ru do in -
fu zji, kro pli do oczu, gąb ki. Na to miast w for -
mie pre pa ra tów zło żo nych gen ta my cy na jest
do stęp na w po łą cze niu z di pro pio nia nem
be ta me ta zo nu (krem, maść), z de ksa me ta -
zo nem (kro ple i maść do oczu) oraz z di pro -
pio nianem be ta me ta zo nu i klo tri ma zo lem
(krem, maść). Nie wąt pli wie w aspek cie le -
cze nia der ma to lo gicz ne go to pre pa ra ty zło -
żo ne za wie ra ją ce di pro pio nian be ta me ta zo -
nu sta no wią cen ną opcję te ra peu tycz ną. Jest
to sil ny pre pa rat gli ko kor ty ko ste ro i do wy
dzia ła ją cy prze ciw za pal nie, prze ciw świą do -
wo i wa zo kon stryk cyj nie[10].

Gen ta my cy na w lecz nic twie 
der ma to lo gicz nym

Wska za nia re je stra cyj ne do sto so wa nia
pre pa ra tów zło żo nych za wie ra ją cych gen ta -
my cy nę i di pro pio nian be ta me ta zo nu obej -
mu ją zmia ny: za pal ne z są cze niem wy dzie li -
ny oraz hi per ke ra to tycz ne, którym to wa rzy -
szy świąd. Po nad to są to: nad ka żo ne
bak te ryj nie zmia ny w prze bie gu m.in. ato po -
we go za pa le nia skóry, ło jo to ko we go za pa le -
nia skóry, li sza ja pro ste go prze wle kłe go, wy -

pry sku, łu szczy cy, aler gicz ne go kon tak to we -
go za pa le nia skóry, skór nej po sta ci tocz nia
ru mie nio wa te go, ru mie nia wie lo po sta cio we -
go. Zgo dnie z cha rak te ry sty ką pro duk tu lecz -
ni cze go środ ki na le ży sto so wać po 13. r.ż.,
punk to wo, na nie wiel kie ob sza ry skóry, je -
den do dwóch ra zy dzien nie przez ma ksy -
mal nie 14 dni. Za ka za ne jest za kła da nie opa -
trun ków oklu zyj nych. Prze ciw wska za nia do
na kła da nia oma wia ne go pre pa ra tu sko ja rzo -
ne go obej mu ją gru źli cę skóry, za ka że nia wi -
ru so we lub grzy bi cze, trą dzik, za pa le nie oko -
ło u st ne, trą dzik różo wa ty, pie lu szko we za pa -
le nie skóry. Na le ży pod kre ślić, że
bez wzglę dnie prze ciw wska za ne jest apli ko -
wa nie gen ta my cy ny i di pro pio nia nu be ta me -
ta zo nu na oko li ce szcze gól nie wraż li we, ta kie
jak ze wnę trz ne na rzą dy płcio we lub oko li ca
oko ło od byt ni cza[13,14].

War to pod kre ślić, że za bu rze nia pra wi -
dło wej eks pre sji mR NA przez gen ta my cy nę
zo sta ły wy ko rzy sta ne w kil ku próbach le cze -
nia cho rób ge ne tycz nych. Gen ta my cy nę po -
da wa no miej sco wo pa cjen to wi z cho ro bą
Ha i le ya-Ha i le ya, rzad kim scho rze niem skóry
dzie dzi czo nym w spo sób au to so mal ny do -
mi nu ją cy, które cha rak te ry zu je się wy stę po -
wa niem pę che rzy i nadże rek. Kel ler ma y er
i wsp. stwier dzi li, że miej sco wo sto so wa na
gen ta my cy na w stę że niu 0,1% by ła bar dziej
sku tecz na w in du ko wa niu re mi sji zmian cho -
ro bo wych niż jej od po wie dnik – 5% kwas
bo ro wy i 2% kwas sa li cy lo wy[15]. Po nad to
Ohgu chi i wsp. przed sta wi li obie cu ją ce wy ni -
ki ba dań in vi tro i in vi vo do ty czą ce za sto so -
wa nia gen ta my cy ny w po sta ci miej sco wej
w le cze niu ro go wa ce nia dło ni ty pu Na ga shi -
ma, cho ro by dzie dzi czo nej au to so mal nie re -
ce syw nie, spo wo do wa nej mu ta cja mi w SER -
PINB7 (in hi bi to ry pro te az se ry no wych)[16].
Z ko lei Wo o dley i wsp. wy ka za li bez pie czeń -
stwo i sku tecz ność miej sco we go i śród skór -
ne go sto so wa nia gen ta my cy ny w podwój nie
za śle pio nym, kon tro lo wa nym pla ce bo ba da -
niu pi lo ta żo wym z udzia łem 5 pa cjen tów
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z roz po zna niem re ce syw nej dys tro ficz nej
epi der mo li zy pę che rzo wej[17].

Gen ta my cy na jest uwa ża na za bez piecz -
ny lek do sto so wa nia miej sco we go. Do naj -
czę st szych dzia łań nie po żą da nych na le ży
podraż nie nie skóry, które nie wy ma ga prze -
rwa nia le cze nia. W li te ra tu rze do stęp ne są
do nie sie nia roz wo ju nadwraż li wo ści na pro -
mie nio wa nie sło necz ne po apli ka cji gen ta my -
cy ny na skórę[18].

Pod su mo wa nie

Skóra to naj więk szy organ orga ni zmu
czło wie ka, który peł ni ro lę ochron ną. Jest
sta le na ra żo ny na dzia ła nie czyn ni ków uszka -
dza ją cych, w tym mi kro or ga ni zmów bak te -
ryj nych od po wia da ją cych za pier wot ne in fek -
cje skóry. Ist nie je rów nież moż li wość roz -
wo ju in fek cji wtór nej, gdy obe cne na skórze
wy kwi ty ule gną nad ka że niu. W obu przy pad -
kach klu czo we jest wdro że nie od po wie dnie -
go le cze nia prze ciw bak te ryj ne go. Gen ta my -
cy na na le ży do an ty bio ty ków ami no gli ko zy -
do wych o sze ro kim spek trum dzia ła nia
obej mu ją cym Gram-do dat nie i Gram-ujem -
ne bak te rie tle no we. Na ryn ku far ma ceu -
tycz nym do stęp na jest w po sta ci go to we go
pro duk tu zło żo ne go z di pro pio na niem be ta -
me ta zo nu, który jest prze zna czo ny do le cze -
nia cho rób skóry po wi kła nych za ka że niem
bak te ryj nym, re a gu ją cych na le cze nie gli ko -
kor ty ko ste ro i da mi. War to pod kre ślić wy so ki
pro fil bez pie czeń stwa le ku oraz ko niecz ność
sto so wa nia w okre ślo nych wska za niach
przez od po wie dni okres, ce lem unik nię cia
roz wo ju an ty bio ty ko od por no ści.
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dermatologia

Mocz nik ma bo ga tą hi sto rię oraz sze ro kie za sto so wa nie w der ma to -
lo gii i ko sme to lo gii. Wg no men kla tu ry skła dni ków ko sme tycz nych
(IN CN – In ter na tio nal No menc la tu re of Co sme tic In gre dients) wy stę -
pu je pod na zwą Urea. Z che micz ne go punk tu wi dze nia jest to dia mid
kwa su wę glo we go, czy li kar ba mid o wzo rze che micz nym CH4N2O.
Jest syn te ty zo wa ny w orga ni zmie czło wie ka ja ko ubocz ny pro dukt
prze mia ny bia łek.
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Mocznik: klasyczny składnik w nowej
odsłonie stosowany w miejscowych
preparatach dermatologicznych

Znaj du je się m.in. w skórze, gdzie jest jed -
nym z głów nych skła dni ków NMF (na tu ral mo i -
stu ri sing fac tor), czy li na tu ral ne go czyn ni ka na wil -
ża ją ce go od po wie dzial ne go m.in. za pra wi dło -
wą prze zna skór ko wą utra tę wo dy TEWL
(tra ne pi der mal wa ter loss). NMF sta no wi oko ło
30% ma sy war stwy ro go wej na skór ka i od po -
wia da za jej pra wi dło we na wil że nie oraz ela -
stycz ność, co wpły wa na wy gląd, funk cje i kon -
dy cję skóry. Ilość NMF ma le je wraz z wie kiem.
Z ko lei ilość mocz ni ka w NMF to oko ło 7%, ale
je go stę że nie rów nież wraz z wie kiem ob ni ża
się, aby po 70-tym ro ku ży cia być ok. 8 x mniej -
sze niż w 30-tym ro ku ży cia. Je go ilość ma le je
rów nież w nie których cho ro bach skóry, ta kich
jak ato po we za pa le nie skóry czy łu szczy ca.

Mocz nik jest tzw. hu mek tan tem o wła ści -
wo ściach hi gro sko pij nych, czy li sub stan cją
o du żej zdol no ści wią za nia wo dy. W na skór -
ku sta no wi ok. 1% je go ma sy. Mocz nik wpły -
wa na zwięk sze nie prze pu szczal no ści war -
stwy ro go wej na skór ka, co uła twia pe ne tra cję
w głąb skóry in nych skła dni ków ak tyw nych.

Po nad to wzmac nia ba rie rę ochron ną skóry,
wpły wa jąc na zwięk sze nie en zy mów bio rą -
cych udział w syn te zie li pi dów i na eks pre sję
pep ty dów prze ciw drob no u stro jo wych. Wy -
da la ny jest wraz z po tem i mo czem.

Mocz nik zo stał od kry ty w mo czu przez
fran cu skie go che mi ka Hi la i re Ro u el le
w 1773 r., na to miast wy i zo lo wa ny na dro -
dze re ak cji che micz nej z cy ja nia nu amo nu
w 1828 r. przez nie miec kie go che mi ka Frie -
dri cha Wöhle ra. Prze ło mo wy oka zał się rok
1957, kie dy Klig man opu bli ko wał pra cę
prze glą do wą na te mat za sto so wa nia mocz -
ni ka, pod kre śla jąc zna cze nie je go wła ści wo -
ści pro te o li tycz nych i bak te rio sta tycz nych.
Za u wa żył, że cho ciaż 10% mocz nik in vi tro
ma dzia ła nie an ty bak te ryj ne, to in vi vo po -
trzeb ne są wy ższe stę że nia (po wy żej 40%),
aby uzy skać ten sam efekt, dla te go za pro po -
no wał te ra pie sko ja rzo ne mocz ni ka z an ty bio -
ty ka mi. Z ko lei, aby uzy skać efekt pro te o li tycz -
ny re ko men do wał wy łącz nie wy so kie stę że nia
mocz ni ka w po sta ci opa trun ków, jed no cze -
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śnie nie sto so wa nie ury no te ra pii opi sy wa nej
w prak ty kach sta ro żyt nych, m.in. ze wzglę du
na ni skie stę że nie mocz ni ka (po ni żej 2%).

Mocz nik z che micz ne go punk tu wi dze nia
jest kry sta licz nym, bez won nym, nie to ksycz -
nym, hi po a ler gicz nym pro szkiem ko lo ru bia -
łe go, który roz pu szcza się w wo dzie i al ko ho -
lu, ale nie roz pu szcza się w tłu szczach. Do
ce lów far ma ceu tycz nych i ko sme tycz nych
otrzy my wa ny jest w wy ni ku syn te zy z amo -
nia ku i dwu tlen ku wę gla. Ze wzglę du na ma -
łą sta bil ność w śro do wi sku wod nym,
w którym ule ga szyb kiej hy dro li zie, w pre pa -
ra tach far ma ceu tycz nych i ko sme ty kach wy -
stę pu je za zwy czaj wraz z kwa sem mle ko -
wym lub je go so la mi ja ko sta bi li za to ra mi oraz
naj czę ściej w for mu la cjach wo da w ole ju. Ma -
ła, po lar na czą stecz ka mocz ni ka swo bo dnie
prze ni ka przez bło nę kor ne o cy tu oraz ma
wpływ na struk tu rę włókien ke ra ty no wych.
Pe ne tra cja mocz ni ka przez war stwę ro go wą
za le ży od for mu la cji ko sme ty ku/pre pa ra tu
i jest naj więk sza dla silnie lipofilowych emul sji.

Mocz nik w stę że niach

Mocz nik wy stę pu je w pre pa ra tach far ma -
ceu tycz nych i ko sme tycz nych w stę że niach
od 2 do 50%.
• 2% – po bu dza re ge ne ra cję na skór ka,

przy spie sza jąc podzia ły ko mórek w war -
stwie ziar ni stej; pre pa ra ty na wil ża ją ce
i re ge ne ru ją ce

• 3-10% – ma wła ści wo ści na wil ża ją ce
i zmięk cza ją ce po przez zwięk sze nie ilość
wo dy w war stwie ro go wej na skór ka;
dzia ła  hi gro sko pij nie

• 10% – ma dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne;
to ni ki do skóry trą dzi ko wej

• 10-30% – wy ka zu je zdol ność roz ry wa -
nia wią zań wo do ro wych ke ra ty ny oraz
ma wła ści wo ści zmięk cza ją ce na skórek
i zwięk sza ją ce prze pu szczal ność war stwy
ro go wej dla in nych sub stan cji ak tyw nych
le ków lub ko sme ty ków

• 30-40% – ma dzia ła nie ke ra to li tycz ne,
złu szcza ją ce; w pe e lin gach, pre pa ra tach
złu szcza ją cych, do skóry su chej
i z nadmier nym ro go wa ce niem

• 40-50% – sil ne dzia ła nie ke ra to li tycz ne,
złu szcza ją ce; za sto so wa nie w le cze niu ro -
gow ca dło ni i stóp, ry biej łu ski, łu szczy cy

Mocz nik: za sto so wa nie

Mocz nik jest jed nym z naj po pu lar niej -
szych skła dni ków wie lu pro duk tów far ma -
ceu tycz nych i ko sme tycz nych. W dru giej po -
ło wie XX wie ku stał się jed nym z naj czę ściej
sto so wa nych skła dni ków o wła ści wo ściach
na wil ża ją cych i ke ra to li tycz nych. Je go zna cze -
nie w der ma to lo gii jest dwo ja kie: od gry wa
klu czo wą ro lę w utrzy ma niu pra wi dło we go
na wil że nia skóry i ja ko sub stan cja wspo ma ga -
ją ca le cze nie nie których cho rób skóry.

Pierw szy krem z do dat kiem mocz ni ka po -
wstał w 1943 ro ku. Dziś sub stan cja ta wy ko -
rzy sty wa na jest na sze ro ką ska lę za rów no
w ko sme ty kach prze zna czo nych do co dzien -
nej pie lę gna cji, jak i w der mo ko sme ty kach oraz
pre pa ra tach o dzia ła niu ke ra to li tycz nym sto so -
wa nych w le cze niu der ma to lo gicz nym. Jest
skła dni kiem kre mów (do twa rzy, stóp, rąk),
mle czek, to ni ków, lo tio nów, pia nek, spra y ów
i bal sa mów, ma ści, emo lien tów, olej ków do
ką pie li, pre pa ra tów po go le niu, szam po nów,
odży wek do wło sów, a na wet past do zę bów.
Mo że rów nież wy stę po wać w le kach kil ku skła -
dni ko wych w po łą cze niu np. z gli ko kor ty ko ste -
ro i da mi, sub stan cja mi prze ciw grzy bi czy mi
w ce lu zwięk sze nia ich dzia ła nia.

W ni skich stę że niach (ok. 2%) mo że być
sto so wa ny w co dzien nej pie lę gna cji każ de go
ty pu skóry w ce lu przy spie sze nia podzia łów
ko mór ko wych, a co się z tym wią że – re ge -
ne ra cji i na wil że nia na skór ka.

W stę że niach 3-12%, ze wzglę du na wła -
ści wo ści na wil ża ją ce, zdol ność wią za nia wo dy
w na skór ku (ob ni że nie TEWL), dzia ła nie
prze ciw świą do we, wy gła dza ją ce oraz odbu -
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do wu ją ce i wzmac nia ją ce ba rie rę ochron ną
skóry jest nie za stą pio ny w pie lę gna cji skóry
su chej, wraż li wej i ato po wej, w łu szczy cy, po
ką pie lach sło necz nych, u osób star szych oraz
w okre sie me no pau zy, gdy z po wo du ob ni -
że nia stę żeń hor mo nów płcio wych skóra sta -
je się wiot ka i nadmier nie su cha.

W śre dnich stę że niach, tzn. 15-30%,
znaj du je za sto so wa nie w pie lę gna cji skóry ło -
jo to ko wej, w trą dzi ku zwy kłym, łu pie żu,
w nadmier nej su cho ści i nadmier nym ro go -
wa ce niu skóry łok ci, ko lan i stóp. 

Wy ższe stę że nia mocz ni ka (40-50%) są
sto so wa ne głów nie w nadmier nym ro go wa -
ce niu śre dnio na si lo nym i/lub bar dzo na si lo -
nym np. w łu szczy cy, mo dze lach, bro daw -
kach wi ru so wych, ro gow cu dło ni i stóp, hi -
per ke ra to zie pa znok ci.

Jed nym z pierw szych za sto so wań mocz -
ni ka, które opi sa li w 1917 r. Sym mers i Kirk
by ło miej sco we le cze nie ran ze wzglę du na
wła ści wo ści an ty sep tycz ne, prze ciw bak te ryj -
ne i pro te o li tycz ne mocz ni ka.

Współ cze sne ba da nia wska zu ją za ska ku ją -
ce wła ści wo ści mocz ni ka. W my sim mo de lu
ato po we go za pa le nia skóry wy ka za no, że
mocz nik bie rze udział w re gu la cji ge nów wpły -
wa ją cych na róż ni co wa nie ke ra ty no cy tów,
syn te zę li pi dów i pro duk cję pep ty dów prze -
ciw drob no u stro jo wych. Po nad to w ran do mi -
zo wa nym ba da niu u pa cjen tów z za a wan so -
wa nym ra kiem he pa to ko mór ko wym le czo -
nych so ra fe ni bem (in hi bi tor ki naz biał ko wych)
sto so wa no z do brym efek tem te ra peu tycz -
nym pre pa ra ty mocz ni ka w przy pad ku wy stą -
pie nia po le ko we go dzia ła nia nie po żą da ne go
w po sta ci bo le snej hi per ke ra to zy rąk i stóp.

Bez pie czeń stwo mocz ni ka zo sta ło zba da -
ne i opu bli ko wa ne w licz nych pra cach. Do -
tych czas nie stwier dzo no dzia ła nia to ksycz ne -
go mocz ni ka po mi mo je go sze ro kie go za sto -
so wa nia w róż nych stę że niach, a dzia ła nia
nie po żą da ne, ta kie jak: ru mień, uczu cie pie -
cze nia, kłu cia czy świą du wy stę pu ją re la tyw -
nie rzad ko i są za zwy czaj przej ścio we.

Na ety kie tach ko sme ty ków mocz nik wy -
stę pu je pod róż ny mi na zwa mi – naj czę st sze
to: car ba mi de, car ba mi de re sin, car ba mi mi dic
acid, car bo nyl dia mi de, urea, ure a phil, ure o phil,
ure vert. Sa ma na zwa wy mie nio na na li ście
skła dni ków o ni czym je szcze nie świad czy –
to, ja kie efek ty po wo du je mocz nik i pre pa rat,
który go za wie ra za leż ne jest od stę że nia
mocz ni ka i formulacji, w której występuje.

Pod su mo wa nie

Pod su mo wu jąc, cho ciaż no we skła dni ki
pre pa ra tów far ma ceu tycz nych i ko sme tycz -
nych sta le po ja wia ją się na ryn ku, to mocz nik
nadal jest sze ro ko sto so wa ny w der ma to lo gii
i nie moż li wy do za stą pie nia in ny mi sub stan -
cja mi. Wy ni ka to wła śnie z je go wła ści wo ści
na wil ża ją cych, ke ra to li tycz nych i prze ciw bak -
te ryj nych, które są wy wie ra ne w spo sób za -
leż ny od daw ki oraz ni skiej to ksycz no ści i nie -
wiel kich dzia łań nie po żą da nych.
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Po wierz chow ne in fek cje droż dża ko we mo gą do ty czyć za rów no błon
ślu zo wych, skóry, jak i pa znok ci. Jed ną z naj czę ściej spo ty ka nych w co -
dzien nej prak ty ce der ma to lo gicz nej odmian droż dża ko wej in fek cji jest
wy prze nie droż dża ko we wy stę pu ją ce w obrę bie fał dów skóry. Kli nicz -
nie ob ja wia się za pal ny mi ru mie nio wy mi zmia na mi skór ny mi zlo ka li zo -
wa ny mi w obrę bie fał du pod pier sia mi, fał du pod brzu chem, w pa chwi -
nach, w oko li cy mię dzy po ślad ko wej, oko ło od by to wej oraz w prze strze -
niach mię dzy pal co wych stóp[1].

lek. Magdalena Żywiecka
1Oddział Dermatologii COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
w Gdańsku
Ordynator Oddziału: dr n. med. Maria Czubek,
2Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Ichtiol i pirokton olaminy 
w leczeniu wyprzeń drożdzakowych

Za roz wój wy prze nia droż dża ko we go
od po wia da ją przede wszy st kim droż dże
z ga tun ku Can di da, gdzie naj czę ściej spo ty ka -
nym pa to ge nem jest C. Al bi cans. Wy prze nie
rza dziej mo że być rów nież po wo do wa ne
przez grzy by ga tun ków: Fu sa rium, Der ma to -
phy tes, Ma las se zia[2,3]. Czyn ni kiem etio lo gicz -
nym wy prze nia mo gą być rów nież in fek cje
bak te ryj ne, m.in. S. au reus, S. aga lac tiae, S.
ha e mo ly ti cus, S. py o ge nes, or other strep to -
coc cal spe cies Pseu do mo nas spp., Pro teus
spp., E. co li, Pep to strep to coc cus spp., Co ry ne -
bac te rium spp., Aci ne to bac ter spp. W obrę -
bie zmian wy prze nio wych do cho dzić mo że
tak że do roz wo ju wtór nej in fek cji wi ru so wej
(Po xvi ri dae, Pa pil lo ma vi ri dea (HPVs), Pi cor na -
vi ri dae, Re tro vi ri dae (HIV), Her pe svir dae, To -
ga vi ri dae, Pa rvo vi ri da)[4,5].

Za ka że nie ty pu wy prze nia droż dża ko -
we go mo że po ja wić się w każ dym wie ku,
nie za leż nie od płci i ra sy 4. Czyn ni ka mi pre -

dy spo nu ją cy mi do roz wo ju te go ty pu zmian
mo gą być za rów no uwa run ko wa nia ogól no -
u stro jo we, jak i wa run ki miej sco we pa nu ją ce
w obrę bie fał dów skóry. 

Scho rze nia ogól no u stro jo we ta kie jak
oty łość, cu krzy ca, za ka że nie HIV/AIDS,
a tak że eks po zy cja na ogól no u stro jo we te -
ra pie im mu no su pre syj ne, w tym sto so wa -
nie le ków ste ro i do wych, dłu go trwa łe le cze -
nie sze ro ko spek tral ny mi an ty bio ty ka mi to
jed ne z po wszech niej szych przy czyn roz -
wo ju zmian o cha rak te rze wy przeń droż -
dża ko wych. 

Wśród czyn ni ków miej sco wych na le ży
wy mie nić no sze nie nie prze wiew nej odzie ży,
nie trzy ma nie mo czu i stol ca czy też nie do sta -
tecz ną hi gie nę oso bi stą. Wy twa rza na w miej -
scu przy le ga nia fał dów skóry wil goć i cie pło
są opty mal ny mi wa run ka mi do wzro stu licz -
nych grzy bów, ma ce ra cja na skór ka mo że
pro wa dzić do nad ka żeń bak te ryj nych[6,7].
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Roz po zna nie te go ty pu in fek cji jest naj -
czę ściej sta wia ne na pod sta wie wni kli wej
oce ny kli nicz nej, moż li wie po twier dzo nej ba -
da niem mi ko lo gicz nym, a w le cze niu – w za -
leż no ści od roz le gło ści zmian, to wa rzy szą -
cych cho rób ogól no u stro jo wych czy na wro -
to wo ści pro ce su sto su je się le cze nie
miej sco we ja ko mo no te ra pię bądź ja ko uzu -
peł nie nie le cze nia ogól no u stro jo we go[8]. 

W le cze niu miej sco wym wy przeń droż -
dża ko wych sto su je się an ty bio ty ki po lie no -
we, po chod ne azo lo we oraz cy klo pi roks[9].

Z uwa gi na podo bień stwo struk tu ry che -
micz nej oraz podob ny me cha nizm dzia ła nia
sku tecz nym pre pa ra tem miej sco wym jest
tak że pi rok ton ola mi ny (Octo pi rox), który zo -
stał po raz pierw szy wy two rzo ny w 1979 ro -
ku w la bo ra to riach fir my Schwarz kopf-Hen -
kel (Niem cy)[10].

Pi rok ton ola mi ny to orga nicz ny zwią zek
che micz ny, sól pi rok to nu (1-hy dro ksy-4-me -
ty lo-6-(2,4,4-tri me ty lo pen ty lo), pi ry dyn-2-
onu i eta no lo a mi ny (ola mi ny). Dzia ła nie pi -
rok to nu ola mi ny, podob nie jak cy klo pi ro kso -
o la mi ny w po wierz chow nych za ka że niach
grzy bi czych po le ga na prze ni ka niu przez bło -
nę ko mór ko wą i two rze niu związ ków che la -
to wych z po li wa lent ny mi jo na mi że la za, co
ha mu je ak tyw ność nie których en zy mów bio -
rą cych udział w pro ce sie od dy cha nia ko mór -
ko we go droż dża ka oraz syn te zę głów ne go

skła dni ka błon ko mór ko wych grzy bów – er -
go ste ro lu. Do tej po ry w ba da niach kli nicz -
nych naj le piej po zna no je go sku tecz ność
w za sto so wa niu miej sco wym w mo no te ra pii
oraz w po łą cze niu z in ny mi sub stan cja mi
w le cze niu ło jo to ko we go za pa le nia skóry
twa rzy czy łu pie żu. Po za sto so wa niu ww.
pre pa ra tów u pa cjen tów ob ser wo wa no
znacz ną re duk cję ru mie nia, łu szcze nia, pie -
cze nia i świą du[11,12]. W 2017 ro ku w opu bli -
ko wa nym przez wło skich ba da czy ar ty ku le
wy ka za no wy so ką sku tecz ność pre pa ra tu łą -
czo ne go za wie ra ją ce go m.in. pi rok ton ola mi -
ny w le cze niu łu pie żu pstre go. 

Pi rok ton ola mi ny jest sto so wa ny w ko sme -
ty kach z for mu łą do spłu ki wa nia w stę że niu do
1% oraz w po zo sta łych pre pa ra tach w stę że -
niu do 0,5%[13]. Swo je dzia ła nie grzy bo- i bak -
te rio bój cze wy ka zu je w stę że niach 0,3-1,0%.

Z uwa gi na fakt, że miej sco wym za ka że -
niom droż dża ko wym zlo ka li zo wa nym w fał -
dach skóry czę sto to wa rzy szy na si lo ny stan
za pal ny, ma ce ra cja na skór ka oraz po wsta nie
po wierz chow nych nadże rek, oprócz le cze -
nia przy czy no we go ukie run ko wa ne go na
zwal cze nie cho ro bo twór czych drob no u stro -
jów, ko rzy st ne jest tak że miej sco we dzia ła nie
prze ciw za pal ne oraz re ge ne ru ją ce uszko -
dzo ne ko mór ki na skór ka, ja kim cha rak te ry -
zu je się ich tiol ja sny[18]. 

Ich tiol jest sub stan cją otrzy my wa ną pier -
wot nie po przez de sty la cję wy so ko siar ko -
wych łup ków bi tu micz nych. Obe cnie w za -
sto so wa niu jest ich tiol syn te tycz ny po wsta ją -
cy w wy ni ku sul fo no wa nia ole ju (trak to wa nie
go kwa sem siar ko wym, na stęp nie zo bo jęt -
nia nie so la mi amo nio wy mi, wap nio wy mi lub
so do wy mi). Przy za sto so wa niu kwa su stę żo -
ne go otrzy mu je się ich ta mol (ich tiol ciem ny,
ang. dark sul fo ned sha le oil; DS SO), uży cie
kwa su roz cień czo ne go pro wa dzi do uzy ska -
nia ich tio lu (ich tiol ja sny, ang. pa le sul fo na ted
sha le oil; PS SO), który przyj mu je ja śniej szą
bar wę oraz mniej in ten syw ną woń. Obie
sub stan cje wy ka zu ją ha mu ją ce dzia ła nie na
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• itrakonazol lub flukonazol 100 mg/dobę
przez 2 tygodnie

• terbinafina jest nieskuteczna w leczeniu
zakażeń drożdżakowych

Leczenie ogólne

• pochodne imidazolowe (np. ekonazol,
mikonazol, izokonazol) w kremie, 
2 x dziennie

• natamycyna w kremie, 2 x dziennie
• połączenie ww. z glikokortykosteroidem
• 2% kwas borny, aplikacja 2 x dziennie 
• cyklopiroks w kremie, 2 x dziennie

Leczenie miejscowe

Tab. 1. Drożdżyca wyprzeniowa fałdów skórnych.



Can di da al bi cans oraz na ba kte rie Gram-do -
dat nie: Sta phy lo coc cus au reus, S. epi der mi dis
oraz Strep to coc cus py o ge nes[14]. Ich tiol wy ka -
zu je rów nież dzia ła nie prze ciw za pal ne[15,16].
Sku tecz ne dzia ła nie prze ciw za pal ne do wie -
dzio no w opu bli ko wa nym w 2010 ro ku wie -
lo o środ ko wym, ran do mi zo wa nym ba da niu
kli nicz nym, gdzie ob ser wo wa no sku tecz ność
za sto so wa ne go kre mu z 4% PS SO w le cze -
niu wy pry sku ato po we go u dzie ci, przy re la -
tyw nie nie wie lu dzia ła niach nie po żą da nych[17].
W wie lo o środ ko wym ran do mi zo wa nym ba -
da niu kli nicz nym opu bli ko wa nym w 2006 ro -
ku przez nie miec kich ba da czy wy ka za no wy -
so ką sku tecz ność pre pa ra tu za wie ra ją ce go
10% stę że nie ich tio lu ja sne go ja ko do da tek
do kom pre sjo te ra pii w le cze niu owrzo dzeń
żyl nych[18]. Ko rzy st ne dzia ła nie PS SO ob ser -
wo wa no rów nież w za sto so wa niu go w po -
łą cze niu z chlo ram fe ni ko lem w le cze niu trą -
dzi ku grud ko wo-kro st ko we go[19].

Pre pa ra ty za wie ra ją ce pi rok ton ola mi ny
i ich tiol są w Pol sce do stęp ne bez re cep ty
w środ kach ko sme tycz nych, z ra cji spek trum
dzia ła nia obu sub stan cji mo gą one sta no wić
al ter na ty wę w le cze niu wy przeń droż dża ko -
wych, zwła szcza w przy pad kach, w których
in fek cji to wa rzy szy na si lo ny stan za pal ny. Do -
tych cza so we pu bli ka cje wska zu ją na sku tecz -
ne dzia ła nie za rów no ich tio lu, jak i pi rok to nu
ola mi ny w miej sco wych in fek cjach grzy bi -
czych, co mo że sta no wić ar gu ment za wy ko -
rzy sta niem pre pa ra tu łą czo ne go za wie ra ją ce -
go dwie ww. sub stan cje. 
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Wraz z za koń cze niem trze ciej fa li pan de mii SARS-CoV2, więk szą licz bą
osób za szcze pio nych i lu zo wa niem obo strzeń utru dnia ją cych podróżo -
wa nie, za in te re so wa nie wy ja zda mi za gra nicz ny mi wzro sło. Po la cy co raz
czę ściej wy bie ra ją od le głe, eg zo tycz ne de sty na cje, nie zda jąc so bie spra -
wy z za gro żeń ja kie ze so bą nio są. Cho ro by tro pi kal ne ja ko „pa miąt ka
przy wie zio na z wa ka cji” nie rzad ko do ty ka ją podróż nych. To stwa rza
no we wy zwa nia dla le ka rzy der ma to lo gii, obej mu ją ce pra wi dło wą dia -
gno zę i od po wie dnio do bra ny sche mat le cze nia. Jed ną z cho rób tro pi -
kal nych, na którą na ra że ni są glob tro te rzy jest le i szma nio za.

dr n. med. Agata Lebiedowska
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, 
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Katedry: dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński, prof. SUM

Skuteczność krioterapii 
w leczeniu leiszmaniozy skórnej

Pier wot nia ki z ro dza ju Le i sh ma nia są
przy czy ną le i szma nioz, gru py cho rób prze -
no szo nych na ssa ki, w tym na lu dzi, przez
ćmian ko wa te – ro dzi nę owa dów z rzę du
mu chówek. Le i szma nio zy cha rak te ry zu ją się
sze ro kim spek trum ob ja wów kli nicz nych:
w prze bie gu zlo ka li zo wa nej le i szma nio zy
skór nej (lo ca li sed cu ta ne o us le i sh ma nia sis –
LCL) po ja wia ją się wrzo dzie ją ce zmia ny
w miej scu uką sze nia; w przy pad ku roz la nej
le i szma nio zy skór nej (dif fu se cu ta ne o us le i sh -
ma nia sis – DCL) to licz ne, nie wrzo dzie ją ce
guz ki; za pa le nie w obrę bie błon ślu zo wych
wy stę pu je w le i szma nio zie błon ślu zo wych
(mu co sal le i sh ma nia sis), a roz sia na in fek cja
trzew na w le i szma nio zie trzew nej (vi sce ral
le i sh ma nia sis). Spek trum kli nicz ne ob ser wo -
wa ne u pa cjen tów wska zu je na zło żo ność
epi zo o lo gii: kil ka ga tun ków Le i sh ma nia mo -
że po wo do wać cho ro bę, a wie le ga tun ków
mu chówek i ssa ków peł ni ro lę no si cie li, od -

po wie dnio no si cie li i ży wi cie li re zer wu a ro -
wych[1]. Oko ło 95% przy pad ków skór nej
po sta ci le i szma nio zy wy stę pu je w obu Ame -
ry kach, ba se nie Mo rza Śród ziem ne go, na
Bli skim Wscho dzie i w Azji Środ ko wej.
W 2019 ro ku po nad 87% no wych przy pad -
ków wy stą pi ło w 10 kra jach: Afga ni sta nie,
Al gie rii, Bra zy lii, Ko lum bii, Ira nie, Ira ku, Li bii,
Pa ki sta nie, Sy ryj skiej Re pu bli ce Arab skiej
i Tu ne zji. Sza cu je się, że rocz nie na świe cie
po ja wia się od 600 000 do 1 mi lio na no -
wych za cho ro wań[2]. 

Kil ka ga tun ków Le i sh ma nia mo że po wo -
do wać le i szma nio zę skór ną u lu dzi. Więk -
szość in fek cji praw do po dob nie nie da je żad -
nych ob ja wów. Je śli jed nak ob ja wy wy stą pią,
obej mu ją miej sco wy wzrost tem pe ra tu ry
i obrzęk. W miej scu uką sze nia po ja wia się ru -
mie nio wa grud ka, mo że wy stą pić świąd.
Wiel kość zmia ny wa ha się od 1 do 10 mm
śre dni cy. Po 2 dniach prze kształ ca się w pę -
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che rzyk, a później w kro stę, gdy pę ka, spo -
nta nicz nie lub w wy ni ku ura zu po wsta je za o -
krą glo ny wrzód z gu zo wa ty mi lub gru by mi
brze ga mi. Ta kie wrzo dy mo gą utrzy my wać
się na skórze od 3-5 mie się cy do 15-20 lat.
W dol nej czę ści owrzo dze nia wi docz na jest
ziar ni na, która krwa wi pod czas po cie ra nia,
i różo wa ob wód ka. Zmia na nie jest bo le sna,
je śli nie jest wtór nie za ka żo na. Wrzo dy mo -
gą być po je dyn cze lub mno gie[3].

Pod czas oce ny prze wle kłych zmian skór -
nych u osób z po ten cjal ną eks po zy cją w re -
gio nie en de micz nym pierw szym i naj waż -
niej szym kro kiem dia gno stycz nym jest roz -
wa że nie le i szma nio zy skór nej (CL). Zmia ny
są czę sto bez bo le sne, a rop nie wy stę pu ją
rzad ko. Lo ka li zu ją się zwy kle na od sło nię tych
ob sza rach cia ła, ta kich jak twarz i koń czy ny;

zmia ny mo gą mieć ce chy bro daw ko wa te,
pół pa ś co we, łu szczy co po dob ne, wy pry sko -
we lub różo wa te. Dia gno sty ka róż ni co wa
jest za tem nie ła twa.

Mi kro sko pia tkan ko wa jest naj czę ściej
sto so wa nym te stem dia gno stycz nym le i -
szma nio zy. Cho ciaż jest mniej czu ła i wy ma -
ga spe cja li stycz nej wie dzy, a tak że so czew ki
mi kro sko pu o du żej mo cy, jej za le ta mi są ni -
ska ce na i ła two do stęp ne ma te ria ły. Jed nak
ist nie je po nad 20 ga tun ków Le i sh ma nia
zwią za nych z in fek cją czło wie ka, i o ile hi sto -
ria podróży pa cjen ta nie jest bar dzo ogra ni -
czo na, na le ży roz wa żyć iden ty fi ka cję ga tun -
ku. Zna jo mość ga tun ku Le i sh ma nia po zwa la
na lep sze osza co wa nie ry zy ka i od po wie dzi
na róż ne te ra pie. Po wszech ne sto so wa nie
bar dziej czu łych mo le ku lar nych te stów (ta -
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kich jak re ak cja łań cu cho wa po li me ra zy PCR)
ra dy kal nie zmie nia obli cze dia gno sty ki cho -
rób tro pi kal nych[4].

Sche ma tów po stę po wa nia te ra peu tycz -
ne go w prze bie gu le i szma nio zy jest wie le.
Po stać skór na w 90% ule ga sa mo i st ne mu za -
go je niu w prze cią gu 3-15 mie się cy, za leż nie
od ga tun ku Le i sh ma nia. Jed nak ustą pie nie
zmian skór nych nie za wsze ozna cza wy le -
cze nie, czę sto po stać skór na mo że za jąć bło -
ny ślu zo we, dla te go za le ca się le cze nie sy ste -
mo we w każ dym przy pad ku. Uwa ża się, że
wcze sne le cze nie zmniej sza ry zy ko wy stą -
pie nia cho ro by błon ślu zo wych, jed nak
w przy pad ku pro gre sji cho ro by do wa rian tu
ślu zów ko wo-skór ne go le cze nie sta je się
znacz nie tru dniej sze – zwy kle wy ma ga dłu -
go trwa łe go sto so wa nia le ków po za je li to -
wych. Go je nie CL za wsze pro wa dzi do po -
wsta nia blizn, które w za leż no ści od czyn ni ka
za ka źne go mo gą być po waż ne. Oprócz ry -
zy ka roz sia ne go za ka że nia, de cy zja o le cze -
niu za le ży rów nież od miej sca, na si le nia
i roz le gło ści cho ro by skór nej oraz cza su do
sa mo i st ne go ustą pie nia. Dla te go ce lem te ra -
pii jest zmniej sze nie ry zy ka roz sie wu i na -
wro tu cho ro by, przy spie sze nie ustę po wa nia
zmian i zmi ni ma li zo wa nie blizn[5]. 

W za wiąz ku z wy so kim zróż ni co wa niem
kli nicz nym i ge o gra ficz nym cho ro by, bra ku je
w peł ni wia ry god ne go spo so bu le cze nia. Pię -
cio war to ścio we związ ki an ty mo nu po zo sta ją
pod sta wą te ra pii dla więk szo ści form le i -
szma nio zy. In ne me to dy le cze nia obej mu ją
me to dy fi zycz ne sto so wa ne miej sco wo (cie -
pło, krio chi rur gia) lub in iek cje środ ków
prze ciw in fek cyj nych do zmia ny cho ro bo wej
(np. me tro ni da zo lu, am fo te ry cy ny B czy
pen ta mi dyn), im mu no te ra pie i in ne[6].

Le ki an ty mo nial ne wy stę pu ją w po sta ci
sti bo glu ko nia nu so du (Pen to stam) do po da -
wa nia do żyl ne go lub do mię śnio we go, oraz
an ty mo nia nu me glu mi ny (Glu can ti me) do
po da wa nia do mię śnio we go. Ich me cha nizm
dzia ła nia praw do po dob nie obej mu je ha mo -

wa nie ukła du re duk ta zy glu ta tio nu/try pa no -
tio nu. Do cza su po ja wie nia się le ko o por no -
ści wy ka zy wa ły wy so ką sku tecz ność. Wy wo -
łu ją one nie ste ty efek ty ubocz ne ta kie jak
bóle mię śnio we, są kar dio to ksycz ne; du żą
wa dą jest ko niecz ność co dzien ne go po da -
wa nia po za je li to we go przez okres kil ku ty go -
dni. CT jest zwy kle le czo na 20-dnio wym cy -
klem an ty mo nu (Sb) w daw ce 20 mg/kg/do -
bę (Glu can ti me za wie ra 85 mg Sb/ml,
a Pen to stam za wie ra 100 mg Sb/ml), wy ka -
zu je wy so ką sku tecz ność w le cze niu za ka żeń
wy wo ła nych L. pa na men sis i L. bra si lien sis.

W nie których czę ściach świa ta na by ta
le ko o por ność na le ki an ty mo nial ne, zwła -
szcza w le cze niu le i szma nio zy trzew nej
(VL) jest tak wy so ka, że nie są już za le ca ne
ja ko te ra pia pierw sze go rzu tu. Przy czy ny
roz wo ju le ko o por no ści obej mu ją sto so wa -
nie da wek sub te ra peu tycz nych, nie peł ny
czas trwa nia le cze nia oraz po da wa nie le -
ków nie speł nia ją cych norm. Związ ki an ty -
mo nu nie są do pu szczo ne do obro tu
w Pol sce.

W ba da niach in vi tro wy ka za no sku tecz -
ność pen ta mi dy ny, aro ma tycz nej dia mi dy ny.
Ize tio nian pen ta mi dy ny (Pen tam 300) jest
tra dy cyj nie sto so wa ny ja ko śro dek al ter na -
tyw ny dla le ków an ty mo nial nych, w le cze niu
CL opor ne go na le ki an ty mo nial ne oraz
w nie których kra jach ja ko te ra pia pierw sze go
rzu tu w CL. Rów nież po da wa ny jest dro gą
po za je li to wą i wy ka zu je dzia ła nia nie po żą da -
ne, ta kie jak hi po gli ke mia, nie do ci śnie nie i ból
w miej scu wstrzyk nię cia. Pen ta mi dy na rów -
nież nie jest do pu szczo na do obro tu na te ry -
to rium Pol ski.

Cie ka wą me to dą le cze nia le i szma nio zy
jest im mu no te ra pia. Wie dza na te mat od po -
wie dzi im mu no lo gicz nej go spo da rza na in -
fek cje do pro wa dzi ła do ba dań nad za sto so -
wa niem środ ków im mu no mo du lu ją cych ja ko
środ ków po moc ni czych w ce lu po pra wy
efek tów le cze nia. Wcze sne ba da nia do ty czy -
ły le cze nia in ter fe ro nem, jed nak nie wy ka za -
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no zna czą cych ko rzy ści. Więk szy po ten cjał
ujaw nił miej sco wo apli ko wa ny imi kwi mod
5%, im mu no mo du la tor sto so wa ny w le cze -
niu bro da wek i przed no wo two ro wych
zmian skór nych. In du ku je wy twa rza nie cy to -
kin sty mu lu ją cych od po wiedź ko mór ko wą,
tym sa mym nada jąc od por ność na pa so ży ty
Le i sh ma nia. Sto so wa ny co dru gi dzień w po -
łą cze niu z 20-dnio wą te ra pią po za je li to we go
an ty mo nu w daw ce 20 mg/kg w otwar tym
ba da niu z udzia łem 12 pa cjen tów, którzy nie
re a go wa li na sam an ty mon, po wo do wał
90% wy le czeń. 

Pod sta wą le cze nia miej sco we go, które
czę sto uzu peł nia le cze nie ogól ne są me to dy
fi zy kal ne. Na le żą do nich te ra pie wy ko rzy stu -
ją ce wy so kie i ni skie tem pe ra tu ry. Za le tą tych
me tod le cze nia jest nie wiel kie ry zy ko dzia łań
nie po żą da nych, ni ska ce na i moż li wość za -

sto so wa nia za rów no u do ro słych, jak
i u dzie ci. Ter mo te ra pia (50°C przez 30 s)
wy ka za ła sku tecz ność po rów ny wal ną z le ka -
mi an ty mo no wy mi[7]. Krio te ra pia jest po -
wszech nie sto so wa ną me to dą w co dzien nej
prak ty ce der ma to lo gicz nej. Więk szość der -
ma to lo gów nie do ce nia krio te ra pii i ogra ni -
cza jej za sto so wa nie je dy nie do usu wa nia
bro da wek, ro go wa ce nia i nie których zmian
no wo two ro wych. Jed nak za kres sta nów pa -
to lo gicz nych i ko sme tycz nych, które mo gą
być sku tecz nie le czo ne cie kłym azo tem jest
sze ro ki. Krio te ra pia od po wie dnio do bra na
do pa cjen ta i pra wi dło wo wy ko na na da je
bar dzo do bre re zul ta ty lecz ni cze, ale rów -
nież este tycz ne. Cie kły azot jest po wszech -
nie do stęp ny, ta ni i mo że być sto so wa ny bez
ko niecz no ści znie czu le nia. Krio chi rur gia po -
ja wi ła się w der ma to lo gii już w po prze dnim
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stu le ciu – na po cząt ku sto so wa no cie kłe po -
wie trze i skom pre so wa ny dwu tle nek wę gla,
czy li su chy lód[8].

Bio rąc pod uwa gę wraż li wość pa so ży -
tów Le i sh ma nia na za mra ża nie, krio te ra pia
jest obe cnie sto so wa na na świe cie ja ko te ra -
pia ad ju wan to wa wraz ze związ ka mi an ty -
mo nial ny mi, a cza sa mi sto so wa na ja ko al ter -
na ty wa le cze nia po sta ci skór nej. Nor mal nie
w krio te ra pii zmian skór nych sto su je się cie -
kły azot (N2) o tem pe ra tu rze -196°C. Od -
no to wa no, że te ra pia ta jest sku tecz na
w >95% przy pad ków. Podej mo wa no rów -
nież próby za sto so wa nia su che go lo du
o tem pe ra tu rze -78,5°C. Cie kły azot w po -
rów na niu z su chym lo dem nie jest ła two do -
stęp ny i wy ma ga wy ższych ko sztów utrzy -
ma nia. Jed nak te ra pia su chym lo dem oka za ła
się mniej sku tecz na i mo że być ewen tu al nie
sto so wa na uzu peł nia ją co[9].

W 2008 ro ku w Jor da nii prze pro wa dzo -
no ba da nie, które obej mo wa ło 120 pa cjen -
tów z łącz nie 375 zmia na mi na skórze. Spry -
ski wa nie zmian cie kłym azo tem prze pro wa -
dzo no w od le gło ści 2 cm od zmia ny, przez
10 do 15 se kund. Opry ski wa nie w wy żej
wy mie nio nych wa run kach za mro zi ło ob szar
o śre dni cy w za kre sie od 0,5 do 1,2 cm. Po
roz mro że niu przez 20 se kund na tę sa mą
po wierzch nię wy ko na no dru gi cykl mro że nia
już z krót szym cza sem opry sku. Za dba no
o to, aby za mro że nie się ga ło na wet kil ku mi -
li me trów w obrę bie zdro wej skóry ota cza ją -
cej zmia nę. Licz ba apli ka cji by ła za leż na od
wiel ko ści zmia ny. Po każ dej se sji krio te ra pii
wszy st kim pa cjen tom prze pi sa no le cze nie
an ty sep tycz ne. Krio te ra pię wy ko ny wa no raz
w ty go dniu, przez okres 1 do 7 ty go dni,
w za leż no ści od re zul ta tu. Zmia ny fo to gra fo -
wa no przed roz po czę ciem krio te ra pii i przed
każ dą se sją. Re ak cja na te ra pię i wszel kie do -
le gli wo ści, ta kie jak pie cze nie, zmia na ko lo ru
skóry lub bli zno wa ce nie by ły ob ser wo wa ne
i opi sy wa ne co ty dzień. Go je nie zde fi nio wa -
no ja ko cał ko wi tą re e pi te li za cję i za nik obrzę -

ku, stwar dnie nia i in nych ob ja wów za pa le nia.
U każ de go pa cjen ta te ra pia zo sta ła prze rwa -
na wkrót ce po wy go je niu, a pa cjen ci by li ob -
ser wo wa ni je szcze przez ko lej ne 4 ty go dnie.
Szyb kość wy le czeń mie rzo no pro cen tem
zmian, które cał ko wi cie za go i ły się w cią gu ty -
go dnia po krio se sji i nie na wróci ły. Oko ło
84% zmian zo sta ło wy le czo nych po 1 do 4
se sji. Po zo sta łe zmia ny (16,3%) zo sta ły wy le -
czo ne po ko lej nych 1 do 3 se sji. Krio te ra pia
po wo do wa ła ła god ne dzia ła nia nie po żą da ne,
a więk szość pa cjen tów zo sta ła wy le czo na ze
zni ko mym bli zno wa ce niem. Sta ty stycz nie
wiel kość i lo ka li za cja zmia ny zna czą co wpły -
nę ły na od po wiedź kli nicz ną na krio te ra pię[10].

Na Sri Lan ce prze pro wa dzo no ko lej ny
eks pe ry ment oce nia ją cy sku tecz ność krio te -
ra pii z za sto so wa niem cie kłe go azo tu w le -
cze niu skór nej po sta ci le i szma nio zy wy wo ła -
nej za ka że niem Le i sh ma nia do no va ni. Cie kły
azot za sto so wa no u 65 pa cjen tów (121
zmian), krio se sje wy ko ny wa no przez 15-20
se kund, po dwie na miej sce, co ty dzień
przez 1-3 ty go dni, na stęp nie co dwa ty go -
dnie przez 4-5 ty go dni, a później co mie siąc
aż do wy le cze nia. Pa cjen ci by li ob ser wo wa ni
przez 6 mie się cy po wy le cze niu. Łącz nie
91,7% pa cjen tów zo sta ło wy le czo nych
w cią gu jed nej do sied miu krio se sji. Grud ki
o śre dni cy �1 cm wy ka zy wa ły szyb kie go je -
nie (90,5%) w po rów na niu z grud ka mi
o śre dni cy >1 cm (64,28%). Od se tek wy le -
czo nych zmian na gło wie (84,61%) i koń czy -
nach gór nych (82,6%) był więk szy niż w przy -
pad ku koń czyn dol nych (71,42%) i tu ło wia
(66,66%). Miej sco wy ból trwał 15-30 mi nut;
w 33% przy pad ków stwier dzo no owrzo dze -
nie, w 46,9% odbar wie nie i w 43% bli zno -
wa ce nie. W cią gu 6 mie się cy ob ser wa cji wy -
stą pił je den na wrót. 

Ko lej ne ba da nie obra zu ją ce wy so ką sku -
tecz ność krio te ra pii w le cze niu Le i szma nio zy
skór nej mia ło miej sce w Etio pii. CT w tym kra -
ju wy wo łu je głów nie Le i sh ma nia ae thio pi ca.
W ba da niu oce nia no re ak cję na sti bo glu ko nian



41

so du (SSG) i cie kły azot. Pa cjen ci zo sta li
podzie le ni na dwie gru py i le cze ni cie kłym azo -
tem lub SSG. Śre dni czas trwa nia zmian przed
roz po czę ciem le cze nia wy no sił 8,5 mie sią ca.
Wska źnik wy le czeń zgo dnie z pro to ko łem dla
krio te ra pii i Pen to sta mu wy niósł od po wie dnio
93,3% i 89,5%. Cie kły azot mo że być sto so -
wa ny ja ko jed na z opcji le cze nia, zwła szcza
w wa run kach ubo gich w za so by.

Krio te ra pia z za sto so wa niem cie kłe go
azo tu jest rów nież bar dzo sku tecz na ja ko te -
ra pia sko ja rzo na. W Ira nie po wstał pro jekt
ba daw czy ma ją cy na ce lu oce nę sku tecz no ści
te ra peu tycz nej le ku Glu kan ti me w po łą cze -
niu z krio te ra pią w le cze niu odzwie rzę cej le -
i szma nio zy skóry. Do ba da nia włą czo no 112
przy pad ków, 54 oso by ze 116 zmia na mi
otrzy my wa ły lek, a 58 pa cjen tów ze 115
zmia na mi otrzy my wa ło lek w po łą cze niu
z krio te ra pią przy uży ciu cie kłe go azo tu raz
na dwa ty go dnie. Po 7 i 12 ty go dniach le cze -
nia mo ni to ro wa no szyb kość go je nia zmian.
Go je nie zde fi nio wa no ja ko cał ko wi tą re e pi -
te li za cję i za nik stwar dnie nia. W 7. ty go dniu
od roz po czę cia le cze nia cał ko wi te wy go je nie
za ob ser wo wa no w 56 ze 116 zmian
(48,1%) w gru pie, która otrzy my wa ła sam
lek i 83 ze 115 zmian (72,2%) w gru pie,
która otrzy my wa ła te ra pię sko ja rzo ną. W 12.
ty go dniu pro cent wy le cze nia wy no sił od po -
wie dnio 91% i 100% w gru pach. Wy ni ki
obra zu ją więk szą sku tecz ność i krót szy okres
le cze nia w przy pad ku te ra pii łą czo nej[11].

Od cza su od kry cia pierw szych le ków
prze ciw le i szma nio zie do dnia dzi siej sze go
po szu ki wa ne są sku tecz ne sub stan cje i te ra -
pie, nie wy ka zu ją ce efek tów to ksycz nych
i zdol ne do prze zwy cię że nia szcze pów le ko -
o por nych. Na ten mo ment naj sku tecz niej sze
wy da ją się te ra pie sko ja rzo ne łą czą ce le cze -
nie far ma ko lo gicz ne z me to da mi fi zy kal ny mi,
m.in. krio te ra pią. W Polsce nie dopuszcza się
do obrotu leków systemowych, stąd je szcze
więk sze zna cze nie te ra pii z wy ko rzy sta niem
bar dzo ni skich tem pe ra tur.
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dermatologia

Kwas pod chlo ra wy (HOCl) za li cza ny jest do nie o rga nicz nych związ ków
che micz nych o sil nych wła ści wo ściach utle nia ją cych. So le kwa su pod -
chlo ra we go, zwa ne pod chlo ry na mi, jak na przy kład pod chlo ryn so du
(Na OCl), są ak tyw ny mi skła dni ka mi sto so wa ny mi m.in. w po wszech nie
uży wa nych wy bie la czach do tka nin. W orga ni zmie ludz kim kwas pod -
chlo ra wy wy twa rza ny jest przez neu tro fi le i leu ko cy ty w ce lu zwal cza -
nia in fek cji. Fi zjo lo gicz nie kwas pod chlo ra wy po wsta je w jed nym
z ostat nich eta pów fa go cy to zy szko dli wych sub stan cji. Po mi mo du żej
ak tyw no ści bio bój czej nie wy ka zu je dzia ła nia cy to to ksycz ne go dla ludz -
kich ko mórek, co praw do po dob nie wy ni ka z je go en do gen nej obe cno ści
w ukła dzie od por no ścio wym ssa ków[1]. 

lek. Anna Jędrowiak
Klinika Holiskin® w Gdańsku

Miejsce kwasu podchlorawego
i podchlorynu sodu w dermatologii

Kwas pod chlo ra wy (HOCl), sub stan cja
na tu ral nie wy twa rza na przez ludz ki układ
od por no ścio wy, wy ka zu je dzia ła nie prze -
ciw bak te ryj ne, prze ciw grzy bi cze, prze ciw -
wi ru so we. Po nad to wpły wa na po pra wę
wa run ków go je nia ran. Ja ko czą stecz ka nie -
sta bil na wy ma ga za a wan so wa nych pro ce -
sów tech no lo gicz nych dla uzy ska nia sku tecz -
nych wła ści wo ści miej sco we go środ ka od ka -
ża ją ce go. Od oko ło 15 lat roz two ry kwa su
pod chlo ra we go sto so wa ne są ja ko środ ki do
oczy szcza nia ran oraz w te ra pii za ka żeń
skóry. Skła dnik ten zna lazł tak że za sto so wa -
nie w pro duk tach dla wraż li wej skóry nie -
mow ląt, w te ra pii trą dzi ku oraz w re duk cji
blizn, głów nie prze ro sto wych. Kwas pod -
chlo ra wy sto su je się tak że w oczy szcza niu
skóry zdro wej, le cze niu ato po we go za pa le -

nia skóry (nie wy su sza jej) oraz ja ko pro dukt
bak te rio bój czy w sto sun ku do m.in. Sta phy -
lo coc cus au reus, prze ciw za pal ny i prze ciw -
świą do wy.

Kwas pod chlo ra wy, pod chlo ryn so du
i si li ko ny w le cze niu blizn

Miej sce si li ko nów w le cze niu blizn wszel -
kie go ro dza ju ma już swo ją ugrun to wa ną po -
zy cję w świe cie me dy cy ny, ja ko że w tym
wska za niu zna ne są od oko ło 30 lat. Sty mu -
lu ją prze bu do wę ko la ge nu, zwięk sza ją per fu -
zję na czyń wło so wa tych i po pra wia ją ukrwie -
nie bli zny, ogra ni cza ją też prze zna skór ko wą
utra tę wo dy, jed no cze śnie nie wpły wa jąc ne -
ga tyw nie na funk cję ter mo re gu la cyj ną. Po -
nad to re du ku ją uczu cie ścią gnię cia skóry.
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Kom bi na cja skła dni ków: si li ko ny w for mie
hy dro że lu z kwa sem pod chlo ra wym sta no wi
sku tecz ne roz wią za nie w te ra pii blizn. W ba -
da niach kli nicz nych wy ka za no, że sta bi li zo -
wa ny kwas pod chlo ra wy za pew nia opty mal -
ne śro do wi sko do le cze nia ran, a w po łą cze -
niu z si li ko na mi przy spie sza prze bu do wę
bli zny. W odróż nie niu od chlo rhe ksy dy ny
sto so wa nej do od ka ża nia ran, nie po wo du je
cy to to ksycz no ści, na wet w sto sun ku do tka -
nek wraż li wych; nie wy ka za no tak że je go
istot nych dzia łań nie po żą da nych. Po nad to,
po łą cze nie pod chlo ry nów i si li ko nu jest ze -
sta wie niem bez piecz nym i do pu szcza nym do
sto so wa nia w każ dej gru pie wie ko wej[2-5].

Za sa dni czy mi ce la mi po łą cze nia oma wia -
nych skła dni ków jest za cho wa nie pra wi dło -
wej flo ry bak te ryj nej w trak cie fi zjo lo gicz ne go
pro ce su prze bu do wy ra ny, przy spie sze nie
go je nia, ogra ni cze nie prze ro stu bli zny, opty -
mal ny wy gląd zmia ny skór nej po le cze niu
oraz mi ni ma li zo wa nie od czu wa nych do le gli -
wo ści su biek tyw nych. Sta bi li zo wa ny kwas
pod chlo ra wy wy ka zu je dzia ła nie skie ro wa ne
prze ciw licz nym pa to ge nom skór nym, co
wy ka za no w ba da niach kli nicz nych. Waż nym
aspek tem jest brak wy twa rza nia na niego
opor no ści w skórze. Z po wo du swo je go
pro fi lu bez pie czeń stwa, sku tecz no ści, bez -
barw ne go ko lo ru, bra ku uwraż li wia nia skóry
na pro mie nio wa nie ultra fio le to we (w odróż -
nie niu od więk szo ści me tod sto so wa nych
w te ra pii blizn), pro dukt ten zo stał szcze gól -
nie do ce nio ny przy re duk cji zmian znaj du ją -
cych się na twa rzy oraz w sy tu a cji wy stę po -
wa nia prze ciw wska zań do me tod za bie go -
wych. Pre pa rat mo że być sto so wa ny
ca ło rocz nie, tak że przez ko bie ty w cią ży,
dzie ci oraz oso by z fo to der ma to za mi. Z uwa -
gi na do brą to le ran cję, w odróż nie niu od in -
nych środ ków od ka ża ją cych, kwas pod chlo -
ra wy mo że być sto so wa ny re gu lar nie, na wet
wie lo krot nie w cią gu dnia, przez okres kil ku
mie się cy, nie wy ka zu jąc przy tym efek tu draż -
nią ce go czy aler gi zu ją ce go. Pre pa rat zo stał

prze ba da ny rów nież w le cze niu ran po za ło -
że niu szwów. Mo że być sto so wa ny za rów no
na świe że ra ny, jak i na sta re bli zny. Zo stał
do pu szczo ny do sto so wa nia na ra ny po u ra -
zo we, po o pe ra cyj ne, a tak że w te ra pii opa -
rzeń. Szcze gól nie do bre re zul ta ty osią ga się
przy kil ku ty go dnio wych bli znach – ru mień
w obrę bie zmia ny ule ga szyb szej re duk cji,
do dat ko wo pro dukt zmięk cza i wy pły ca two -
rzą ce się bli zny, re du ku je ich wiel kość oraz
uczu cie świą du. Ma lek ką kon sy sten cję
i umoż li wia wy mia nę ga zo wą skóry[3-5].

Przy kła da mi do dat ko wych moż li wo ści
za sto so wa nia pre pa ra tu łą czą ce go kwas pod -
chlo ra wy z si li ko na mi są tak że ska le cze nia,
roz dra pa ne nadżer ki oraz ob sza ry po uką -
sze niach owa dów. Wy ka za no w ba da niach
kli nicz nych, że pre pa rat ogra ni cza two rze nie
się bio fil mu, a przez to za po bie ga utru dnio -
ne mu go je niu się ran; po nad to jest ja ło wy
i sta bil ny przez 60 dni po otwar ciu[2].

Kwas pod chlo ra wy i pod chlo ryn so du
w ato po wym za pa le niu skóry

Ato po we za pa le nie skóry (AZS) to prze -
wle kła, na wro to wa, za pal na cho ro ba skóry.
Le cze nie i po stę po wa nie pro fi lak tycz ne
z uwa gi na zło żo ną pa to ge ne zę cho ro by sta -
no wi wy zwa nie. Skóra pa cjen tów z ato po -
wym za pa le niem skóry ze wzglę du na upo -
śle dze nie ba rie ry na skór ko wej, od po wie dzi
im mu no lo gicz nej, spa dek pro duk cji bia łek
prze ciw drob no u stro jo wych i sze reg in nych
pro ce sów wy ka zu je ten den cję do nad ka żeń
bak te ryj nych, wi ru so wych i grzy bi czych.
Uszko dzo na ba rie ra na skór ko wa pro wa dzi
do po wsta nia sta nu za pal ne go, a stan za pal ny
ze wzmo żo nym świą dem pro wa dzi do roz -
dra py wa nia zmian, co w kon se kwen cji na si la
dal sze uszka dza nie ba rie ry na skór ko wej.
Zgo dnie z pol ski mi i świa to wy mi kon sen su -
sa mi le cze nia ato po we go za pa le nia skóry
jed nym z klu czo wych czyn ni ków słu żą cych
pro fi lak ty ce są emo lien ty. Pod kre śla się tak że
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obe cność miej sco wych środ ków od ka ża ją -
cych, słu żą cych za rów no pro fi lak ty ce, jak
i ogra ni cza niu za o strzeń zmian skór nych
z uwa gi na ak tyw ność prze ciw gron kow co wi
zło ci ste mu. Ką pie le i środ ki na wil ża ją ce z do -
dat kiem pod chlo ry nu so du usu wa ją sku tecz -
nie mi kro or ga ni zmy, re du ku ją świąd, a tym
sa mym po pra wia ją stan kli nicz ny pa cjen ta.
W odróż nie niu od miej sco wych an ty bio ty -
ków nie wy ka za no wy stę po wa nia zja wi ska
an ty bio ty ko od por no ści po an ty sep ty kach.
Z ko lei si li ko ny wy ka zu ją wła ści wo ści oklu zyj -
ne, nie za kłóca jąc jed no cze śnie wy mia ny ga -
zo wej i funk cji ter mo re gu la cyj nej skóry. Za -
bez pie cza ją przed nadmier ną utra tą wil go ci
oraz sta no wią ba rie rę przed szko dli wy mi
czyn ni ka mi ze wnę trz ny mi.

Po łą cze nie hy dro że lu opar te go na ba zie
si li ko nu, pod chlo ry nu so du wraz z opa ten to -
wa ną tech no lo gią sta bi li zo wa nia kwa su pod -
chlo ra we go znaj du je za sto so wa nie w le cze niu
ato po we go za pa le nia skóry i in nych form wy -
pry sku. Ma lek ką, nie kle ją cą się kon sy sten cję
i mo że być sto so wa ny za rów no w su chych,
jak i są czą cych zmia nach skór nych. Sprawdza
się w każ dej gru pie wie ko wej, rów nież
w przy pad ku wraż li wej skóry dzie cię cej. Mo -
że być sto so wa ny na po wie ki i oko li ce ust.
Jed no cze śnie nie ogra ni cza wchła nia nia emo -
lien tów, które za le ca się apli ko wać po wchło -
nię ciu się hy dro że lu. W ba da niach kli nicz nych
wy ka za no re duk cję świą du, su cho ści i ru mie -
nia po sto so wa niu pro duk tu[6-10].

Kwas pod chlo ra wy i pod chlo ryn so du
w te ra pii trą dzi ku

Z uwa gi na ro sną cą an ty bio ty ko o por ność
oraz ogra ni cze nia zwią za ne z dzia ła nia mi nie -
po żą da ny mi kon wen cjo nal nych me tod te ra pii
trą dzi ku (dzia ła nie fo to u czu la ją ce, prze su sze -
nie skóry, ru mień, prze ciw wska za nia do sto -
so wa nia więk szo ści pro duk tów lecz ni czych
w cza sie cią ży) sku tecz ne te ra pie al ter na tyw ne
zy sku ją gro no swo ich zwo len ni ków. W ba da -

niach kli nicz nych stwier dzo no, że po łą cze nie
no wo cze snej for mu ły kwa su pod chlo ra we go
i pod chlo ry nu so du w wy god nych po sta ciach
roz two ru i hy dro że lu o do brych wła ści wo -
ściach ko sme tycz nych wy ka zu je dzia ła nie
prze ciw drob no u stro jo we i prze ciw za pal ne,
jed no cze śnie nie po wo du jąc nadwraż li wo ści
na pro mie nio wa nie ultra fio le to we, su cho ści
i zwięk szo ne go ru mie nia[11-13]. Do dat ko wo, jak
wszy st kie pro duk ty na ba zie pod chlo ry nów,
mo gą być bez piecz nie sto so wa ne w oko li cy
oczu, no sa i ust, a w przy pad ku uszko dzeń
skóry w wy ni ku za bie gów me cha nicz nych
wspie ra ją pro ces jej go je nia.
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medycyna estetyczna

To ksy na bo tu li no wa (BoNT) to neu ro to ksy na wy twa rza na przez bez tle -
no we la secz ki Clo stri dium bo tu li num. Zbu do wa na jest z dwóch łań cu -
chów – lek kie go oraz cięż kie go – po łą czo nych mo st kiem dwu siarcz ko -
wym. Dzia ła ja ko neu ro mo du la tor w po łą cze niu ner wo wo-mię śnio wym
(NMJ, neu ro mu scu lar junc tion)[1].

stud. Michał Owczarek1

dr n. med. Magdalena Jałowska2

1Studenckie Koło Naukowe Dermatologii Estetycznej przy Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

Zastosowanie toksyny botulinowej 
w redukcji rumienia twarzy

W sy na psie łań cuch cięż ki to ksy ny bo tu li -
no wej wią że gli ko pro te i ny zlo ka li zo wa ne na
za koń cze niach ner wów cho li ner gicz nych, co
od po wia da za wy so ką se lek tyw ność BoNT
wzglę dem cho li ner gicz nej sy na psy. Łań cuch
lek ki wią że się na to miast z N-ety lo ma le i mi -
dem wcho dzą cym w skład kom ple ksu SNA -
RE. W kom ple ksie tym BoNT ty pu B wy ka -
zu je sil ne po wi no wac two do biał ka VAMP,
a BoNT ty pu A do biał ka SNAP-25, po przez
frag men ta cję które go za trzy mu je eg zo cy to zę
pę che rzy ków sy nap tycz nych za wie ra ją cych
ACh z pre sy nap tycz nych za koń czeń ner wo -
wych. Pro wa dzi to do za blo ko wa nia prze -
wo dnic twa ner wo wo-mię śnio we go lub za -
trzy ma nia se kre cji da ne go gru czo łu (na przy -
kład gru czo łu po to we go)[2]. Po 2-3
mie sią cach po wsta ją no we za koń cze nia ner -
wo we, a sta re re ge ne ru ją się (choć w mniej -
szym stop niu), w sku tek cze go na stę pu je
przy wróce nie funk cjo no wa nia kom ple ksów
SNA RE, więc kli nicz ny efekt dzia ła nia to ksy ny
bo tu li no wej za ni ka[3,4].

To ksy na bo tu li no wa ty pu A sto so wa na
w od po wie dnio ma łych daw kach uży wa na

jest w me dy cy nie este tycz nej, przede wszy -
st kim do usu wa nia zmar szczek[5,6], re duk cji
skur czów mię śni twa rzy[2], a tak że ja ko lek
prze ciw ko in nym scho rze niom[7], ta kim jak na
przy kład nadmier na po tli wość (hy pe rhi dro -
sis)[8,9], mi gre na[10] czy na wet ból prze wle -
kły[11]. Ist nie ją też licz ne wska za nia do uży cia
BoNT po za re je stra cją (off-la bel). Jed nym
z nich jest na przy kład in iek cja do gru czo łu
łzo we go (glan du la la cri ma lis) w te ra pii cią głe -
go łza wie nia (epi pho ra)[12].

Mi mo ist nie nia sied miu se ro ty pów BoNT,
typ A jest naj czę ściej uży wa ny[13] z po wo du naj -
więk szej sku tecz no ści kli nicz nej i naj węż sze go
spek trum skut ków ubocz nych[14,15]. BoNT ty pu
A w der ma to lo gii este tycz nej po raz pierw szy
uży to w ce lu re duk cji zmar szczek czo ło -
wych[16]. W 2002 ro ku FDA za twier dzi ło uży -
cie to ksy ny bo tu li no wej w me dy cy nie este -
tycz nej[17-19], a za bie gi z wy ko rzy sta niem BoNT
sta ły się naj po pu lar niej szą me to dą nie chi rur -
gicz ne go odmła dza nia twa rzy.

W Sta nach Zjed no czo nych jest to naj po -
pu lar niej szy za bieg z dzie dzi ny me dy cy ny
este tycz nej[20]: Ame ri can So cie ty for Ae sthe tic
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Pla stic Sur ge ry po da je, iż in iek cja to ksy ny bo -
tu li no wej ty pu A w obrę bie twa rzy by ła naj -
po pu lar niej szą nie chi rur gicz ną pro ce du rą ko -
sme tycz ną wy ko ny wa ną w 2010 ro ku (pra -
wie 2,5 mi lio na in iek cji)[21]. We dług ra por tu
Ame ri can So cie ty of Pla stic Sur ge ons jej uży cie
wśród spe cja li stów wzro sło od ro ku 2000
do 2012 o aż 608%. Po nad to, sta ty sty ki
świa to we In ter na tio nal So cie ty of Ae sthe tic
Pla stic Sur ge ry wy ka zu ją wzrost uży cia BoNT
ty pu A od ro ku 2015 do 2016 o 7%[22].

Me cha nizm dzia ła nia to ksy ny 
bo tu li no wej w re duk cji ru mie nia 
twa rzy

Do kład ny me cha nizm dzia ła nia to ksy ny
bo tu li no wej w re duk cji ru mie nia wciąż po zo -
sta je nie zna ny, choć obe cnie uwa ża się, że
pro ces ten za cho dzi na za sa dzie in hi bi cji
uwal nia nia wa zo dy la tu ją cych neu ro pep ty -
dów[23-26] lub ustą pie nia chro nicz ne go za pa le -
nia na czyń krwio no śnych skóry[17].

Ace ty lo cho li na jest głów nym me dia to -
rem wa zo dy la ta cji skór nej i ja ko ko tran smi ter
peł ni w niej ro lę mo du la to ra. Che micz na de -
ner wa cja z uży ciem to ksy ny bo tu li no wej za -
kłóca dro gę trans mi sji sy gna łu, blo ku jąc pro -
ces wa zo dy la ta cji skór nej po przez za kłóce nie
cho li ner gicz nej neu ro tran smi sji[2]. Za blo ko -
wa nie eg zo cy to zy pę che rzy ków sy nap tycz -
nych z ACh z za koń czeń au to no micz nych
ner wów ob wo do wych ha mu je wa zo dy la ta -
cję i dzia ła nie nie których neu ro tran smi te rów,
ta kich jak VIP, PA CAP czy NO[17]. NO i pro -
sta glan dy ny mo du lu ją dzia ła nie ACh[2]. 

Tle nek azo tu peł ni ro lę me dia to ra wa zo -
dy la ta cji za leż nej od en do te li ny. Eks pre sja
syn ta zy NO pro du ko wa nej przez skór ny
śród bło nek mi kro wa sku lar ny ro śnie w od po -
wie dzi na wa zo dy la tu ją ce neu ro pep ty dy ta -
kie jak sub stan cja P, CGRP czy VIP[27]. Są one
uwal nia ne z pę che rzy ków pre sy nap tycz nych
na tych sa mych za koń cze niach ner wo wych
co ace ty lo cho li na i tak jak ona ich wy dzie la nie

jest blo ko wa ne przez BoNT[28]. W związ ku
z tym moż li we jest, że re duk cja ru mie nia
mo że za cho dzić w związ ku z me dio wa nym
przez BoNT ha mo wa niem uwal nia nia wa zo -
dy la tu ją cych neu ro pep ty dów.

U pa cjen tów z trą dzi kiem różo wa tym
jed nym z głów nych czyn ni ków od po wia da ją -
cych za roz wój ru mie nia jest czyn nik wzro stu
śród błon ka na czy nio we go (VEGF, va scu lar
en do the lial growth fac tor) ma ją cy dzia ła nie an -
gio ge ne tycz ne. In iek cje BoNT zmniej sza ją
eks pre sję VEGF na za sa dzie do wn-re gu la tion
po przez mo du lo wa nie re ak cji za pal nej z uży -
ciem in ter leu ki ny-8[29,30]. Efekt an ty-VEGF in -
iek cji BoNT od po wia da za ob ni że nie war to -
ści CEA i ery the ma in dex. 

In ne ba da nia su ge ru ją jed nak, że in iek cja
BoNT mo że zwięk szać eks pre sję VEGF[31-35].
Osta tecz ny ro dzaj wpły wu to ksy ny bo tu li no -
wej na eks pre sję VEGF po zo sta je w dal szym
cią gu nie zna ny, jed nak uwa ża się, że fi nal ny
efekt za le ży od kon dy cji skóry pod da nej za -
bie go wi[17].

Moż li we jest też, że uszko dze nie skóry
w wy ni ku in iek cji krót ko trwa le zmie nia od -
po wiedź skóry na stres spo wo do wa ny tem -
pe ra tu rą[2]. Te ra peu tycz ny efekt in iek cji mo że
też wy ni kać ze sty mu la cji pro duk cji ko la ge nu
w skórze, podob nie jak w przy pad ku in iek cji
so li fi zjo lo gicz nej w przy pad ku zmian po trą -
dzi ko wych. Mówi się tak że o moż li wej ro li
BoNT w in hi bi cji re cep to ra VR1 (va nil lo id re -
cep tor-1).

Za sto so wa nie to ksy ny bo tu li no wej
w re duk cji ru mie nia twa rzy

Ru mień (ery the ma) to za czer wie nie
skóry lub bło ny ślu zo wej spo wo do wa ne
prze krwie niem (hy pe ra e mia), czy li wzro stem
prze pły wu krwi w po wierzch nio wych na czy -
niach ka pi lar nych[37], które mu to wa rzy szy
uczu cie cie pła i pie cze nia. Ru mień mo że ule -
gać za o strze niu w wy ni ku spo ży cia kon kret -
nych pro duk tów ży wie nio wych, nadu ży wa -
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nia al ko ho lu, na głych zmian tem pe ra tu ry
i przyj mo wa nia nie których le ków. Na si lo ny
ru mień twa rzy nie jed no krot nie wią że się ze
styg ma ty za cją spo łecz ną[36].

Te ra pia to ksy ną bo tu li no wą wy ko rzy sty -
wa na jest w me dy cy nie este tycz nej w ce lu
re duk cji ru mie nia twa rzy, szyi i de kol tu,
szcze gól nie w przy pad ku trą dzi ku różo wa te -
go[38], ze spo le Fre ya oraz w izo lo wa nym ru -
mie niu twa rzy, szyi i de kol tu[39].

Pierw szy mi ba da cza mi, którzy za pro po -
no wa li uży cie śród skór nych in iek cji BoNT
w re duk cji ru mie nia twa rzy by li Yu ra tis i Ja -
cob[41], a sku tecz ność uży cia to ksy ny bo tu li -
no wej w re duk cji ru mie nia zo sta ła udo wo -
dnio na tak że w wie lu in nych ba da niach[42,43].

W ba da niu Jung Kim i wsp. w oko li cę jed -
ne go po licz ka wy ko na no śród skór ne in iek cje
BoNT, a do dru gie go w ten sam spo sób apli -
ko wa no sól fi zjo lo gicz ną. To ksy na bo tu li no -
wa uży ta w ba da niu (pra bo tu li num to xi nA;
NA BO TA, Da e wo ong Phar ma ceu ti cal, Se o ul,
Ko rea) zo sta ła roz cień czo na z uży ciem so li fi -
zjo lo gicz nej do stę że nia 1U/0,1mL. W oko li -
cę po licz ka po da no śród skór nie 15 U to ksy -
ny bo tu li no wej. In iek cje wy ko ny wa no z od -
stę pa mi rów ny mi 1 cm po 0,05 mL na każ dy
punkt (łącz nie 30 punk tów) na po wierzch ni
o wy mia rach 5 cm x 6 cm[17]. Przed za bie -
giem oraz w 2, 4, 8 i 12 ty go dniu po in iek cji
oce nio no obe cność ru mie nia oraz wy ko na -
no po mia ry z udzia łem ska li Cli ni cian Ery the -
ma As ses sment (CEA) i Glo bal Ae sthe tic Im -
pro ve ment Sca le (GA IS). Re duk cję ru mie nia
za ob ser wo wa no już w 4. i 8. ty go dniu po za -
bie gu: ery the ma in dex i wy ni ki ska li CEA po
stro nie in iek cji BoNT ule gły sta ty stycz nie
zna czą ce mu zmniej sze niu. W cią gu 12 ty go -
dni trwa nia ba da nia od no to wa no istot ne róż ni -
ce w na tę że niu ru mie nia w po rów na niu do
war to ści po cząt ko wej, a tak że mię dzy po szcze -
gól ny mi stro na mi[17]. Po prze dnie ba da nia po -
twier dzi ły, że za bieg z uży ciem to ksy ny bo tu li -
no wej mo że przy czy nić się do po pra wy prze -
mi ja ją ce go i utrwa lo ne go ru mie nia twa rzy[44,45].

Wy ka za no rów nież, że za bieg łą czo ny
IPL (In ten se Pul se Li ght) + BoNT przy niósł
lep sze re zul ta ty kli nicz ne w przy pad ku re -
duk cji ru mie nia w po rów na niu z izo lo wa nym
za bie giem IPL. Wszy scy pa cjen ci bio rą cy
udział w ba da niu zo sta li pod da ni za bie go wi
IPL (Lu me nis One, Lu me nis Ltd., Yok ne am,
Isra el), a na stęp nie w je den po li czek po da no
im BoNT (BO TOX Co sme tic, Al ler gan Inc.,
Irvi ne, CA), a w dru gi sól fi zjo lo gicz ną. Wy ko -
na no łącz nie 8 in iek cji w od stę pach 2 cm,
po da no 0,1mL to ksy ny bo tu li no wej na punkt
(1U na in iek cje, czy li łącz nie 8U)[28]. Cho ciaż
de li kat na re duk cja ru mie nia by ła moż li wa do
za ob ser wo wa nia w przy pad ku 100% pa cjen -
tów w 4 ty go dniu po za bie gu i 93% pa cjen tów
w 8 ty go dniu po za bie gu za rów no w przy pad -
ku IPL, jak i IPL+ BoNT, to jed nak za bieg łą -
czo ny IPL+ BoNT oka zał się efek tyw niej szy,
po nie waż z je go uży ciem osią gnię to bar dziej
za do wa la ją ce efek ty. Re duk cja ru mie nia o po -
nad po ło wę by ła ob ser wo wa na w przy pad ku
36% pa cjen tów (IPL+ BoNT) w po rów na niu
do 21% (IPL) w ty go dniu 4 i 43% (IPL+
BoNT) w po rów na niu do 21% (IPL) w ty go -
dniu 8. Moż li we jest, że róż ni ca ta osią gnę ła by
je szcze więk sze zna cze nie sta ty stycz ne
w przy pad ku więk szej licz by pa cjen tów pod -
da nych ba da niu[28].

In ne ba da nie oce nia ją ce sku tecz ność
śród skór nej apli ka cji to ksy ny bo tu li no wej
w re duk cji ru mie nia po za bie go we go zwią za -
ne go z te ra pią la se rem frak cyj nym CO2 po -
ka za ło, że apli ka cja 100 U BoNT (abo bo tu li -
num to xin A, Dys port; Me di cis Ae sthe tics,
Scotts da le, AZ) roz pu szczo nych w 0,1 mL
so li fi zjo lo gicz nej po za bie gu nie odzna cza się
sta ty stycz nie istot ny mi za le ta mi w sto sun ku
do za bie gu z uży ciem sa mej so li fi zjo lo gicz -
nej[46].

Wie le ba dań wy ka za ło efek tyw ność
BoNT ty pu A w re duk cji ru mie nia twa -
rzy[24,40,41,47]. Jed nak wnio ski te od no szą się je -
dy nie do te go ty pu to ksy ny, gdyż BoNT ty pu
B oka za ła się nie e fek tyw na w zwal cza niu ru -
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mie nia[36]. W ba da niu po rów naw czym in iek cji
BoNT ty pu B i so li fi zjo lo gicz nej an kie to wa ni
pa cjen ci nie stwier dzi li róż ni cy w na si le niu ru -
mie nia po obu stro nach. Po mia ry z udzia łem
me xa me tru wy ka za ły zna czą cą sta ty stycz nie
po pra wę w 8 ty go dniu po za bie gu po obu
stro nach, jed nak że zmia ny war to ści ery the -
ma in dex w obu gru pach po ka zu ją, że in iek -
cje BoNT ty pu B nie przy czy ni ły się do zna -
czą cej re duk cji ru mie nia w po rów na niu do
stro ny pod da nej kon tro li z uży ciem so li fi zjo -
lo gicz nej. Choć BoNT ty pu A i BoNT ty pu
B to pre pa ra ty na le żą ce do tej sa mej ro dzi ny
eg zo to ksyn C. bo tu li num, na le ży pa mię tać,
że po sia da ją in ne ce chy bio che micz ne i wy -
ka zu ją przez to in ny za kres ak tyw no ści bio lo -
gicz nej[48,49], choć BoNT ty pu B po zo sta je
czę sto je dy ną efek tyw ną for mą BoNT do -
stęp ną w te ra pii, gdy pa cjen ci roz wi ną prze -
ciw cia ła prze ciw ko ty po wi A[36].

Trą dzik różo wa ty

Trą dzik różo wa ty (ac ne ro sa cea) to prze -
wle kła, za pal na cho ro ba skóry ce chu ją ca się
nie jed no li tym spek trum ob ja wów. Zaj mu je
środ ko wą część twa rzy, na której po ja wia ją
się prze mi ja ją cy lub utrwa lo ny[50] ru mień i te -
le an giek ta zje, grud ki i kro sty. Po czą tek cho -
ro by wią że się zwy kle ze wzmo żo ną re ak -
tyw no ścią na czyń ob ja wia ją cą się na pa do -
wym za czer wie nie niem skóry twa rzy. Dzie li
się na pięć głów nych ty pów: te le an giek ta -
tycz no-ru mie nio wy, grud ko wo-kro st ko wy,
oczny, ziar ni nia ko wa ty i z do mi na cją zmian
prze ro sto wych[51].

Utrzy mu ją cy się ru mień mo że być dla
pa cjen ta źródłem fi zycz ne go i psy chicz ne go
dys kom for tu, a żad na zna na do tej po ry te ra -
pia nie przy no si w peł ni sa ty sfak cjo nu ją cych
efek tów[55]. Le cze nie te le an giek ta tycz no-ru -
mie nio wej po sta ci trą dzi ku różo wa te go
nadal sta no wi du że wy zwa nie, po mi mo czę -
ścio wej sku tecz no ści ta kich le ków jak B-blo -
ke ry, klo ni dy na, na lo kson, onda se tron[53,54].

Udo wo dnio no, że to ksy na bo tu li no wa osła -
bia in ten syw ność i skra ca czas utrzy my wa nia
się ru mie nia w prze bie gu trą dzi ku różo wa te -
go[2]. Śród skór ne in iek cje BoNT mo gą być
uwa ża ne za ra cjo nal ny do da tek do te ra pii,
szcze gól nie, gdy in ne opcje lecz ni cze za -
wio dły[52].

W ba da niu Min Jung Kim i wsp. wzię li
udział pa cjen ci z lek ką/umiar ko wa ną po sta cią
te le an giek ta tycz no-ru mie nio wą trą dzi ku różo -
wa te go[17]. Cięż kość ru mie nia zo sta ła zmie -
rzo na z uży ciem skal Cli ni cian Ery the ma As ses -
sment (CEA) i Glo bal Ae sthe tic Im pro ve ment
Sca le (GA IS)[55,56]. Wy ni ki ba da nia su ge ru ją,
że śród skór na in iek cja BoNT (15 U to ksy -
ny o stę że niu 1U/0,1 mL po 0,05 mL
w punkt) to za bieg ko rzy st ny dla pa cjen tów
z trą dzi kiem różo wa tym do świad cza ją cych
ru mie nia twa rzy i chcą cych osią gnąć efekt
odmło dze nia. Sku tecz nie re du ku je ru mień
i efek tyw nie oraz bez piecz nie wy gła dza
zmar szcz ki u pa cjen tów z trą dzi kiem różo -
wa tym[17].

Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Car ru -
thers i Car ru thers wy ka za ły du ży sto pień re -
duk cji ru mie nia i te le an giek ta zji z uży ciem te -
ra pii łą czo nej IPL+BoNT w po rów na niu do
za bie gu z uży ciem sa me go IPL. Do wy ko na -
nia za bie gu uży to 15 U BoNT na stro nę[28].

Ze spół Fre ya

Syn drom Fre ya to ze spół, do które go
cha rak te ry stycz nych ob ja wów na le żą po ce -
nie się w od po wie dzi na sty mu la cję bodź -
cem sma ko wym i za czer wie nie nie skóry na
prze bie gu ner wu skro nio wo-uszne go. Jest to
za bu rze nie au to no micz ne[2] bę dą ce czę stym
po chi rur gicz nym po wi kła niem pa ro i dek to -
mii[57] i uwa ża się, że po wsta je przez upo śle -
dzo ną re ge ne ra cję pa ra sym pa tycz nych
włókien ner wów uner wia ją cych gru czo ły po -
to we, a tak że skór ne na czy nia krwio no śne
po kry wa ją ce śli nian kę przy u szną[2].

Śród skór na in iek cja BoNT ty pu
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A w obrę bie po licz ka by ła opi sy wa na w li te -
ra tu rze ja ko te ra pia wy ko rzy sty wa na w ze -
spo le Fre ya[58-61]. W ro ku 1996 Schul ze-Bo -
nha ge i współ pra cow ni cy opi sa li uży cie
BoNT ty pu A w le cze niu ze spo łu Fre ya
w przy pad ku pa cjen tów z uszko dze niem śli -
nian ki przy u sznej. Opi sa no przy pa dek 17 pa -
cjen tów, którzy otrzy ma li to ksy nę bo tu li no -
wą ty pu A w do tknię tym ob ja wa mi ob sza rze
twa rzy i u wszy st kich ba da nych stwier dzo no
cał ko wi tą re gre sję po ce nia się i za czer wie -
nie nia, a efekt ten utrzy my wał się oko ło 7
mie się cy[2].

Kil ka in nych prac po twier dzi ło te wy ni ki
i wy ka za ło spa dek ob ję to ści wy dzie la ne go
po tu po te ra pii z uży ciem BoNT ty pu A[62].
W związ ku z tym za bieg ten stał się pre fe ro -
wa nym spo so bem po stę po wa nia na wet
przed in wa zyj ny mi pro ce du ra mi ty pu skin
flap i skin gra fting[2]. I choć gru czo ły po to we
ma ją zwy kle uner wie nie sym pa tycz ne, to
zre ge ne ro wa ne sym pa tycz ne włók na wy ka -
zu ją rów nież neu ro tran smi sję cho li ner gicz ną.
BoNT ty pu A ha mu je po ce nie się twa rzy
me dio wa ne przez ace ty lo cho li nę i z te go po -
wo du jest w sta nie wpły wać na re duk cję ru -
mie nia twa rzy po wsta ją cym w od po wie dzi
na bodź ce sma ko we w ze spo le Fre ya, choć
wa zo dy la ta cja skór na oczy wi ście nie jest me -
dio wa na je dy nie przez trans mi sję cho li ner -
gicz ną[2].

Izo lo wa ny ru mień twa rzy

Udo ku men to wa no rów nież do bre re zul -
ta ty sto so wa nia to ksy ny bo tu li no wej ty pu
A w le cze niu fi zjo lo gicz ne go ru mie nia spo -
wo do wa ne go stre sem lub in ny mi czyn ni ka -
mi[40,41], jed nak te ra pia ta nie spraw dza ła się
w przy pad ku każ de go pa cjen ta[24].

W ro ku 2003 Ste ro di mas i współ pra cow -
ni cy pod da li za bie go wi 48-let nią ko bie tę
z wie lo let nim wy wia dem na pa do we go ru -
mie nia szyi i klat ki pier sio wej po wsta ją ce go
w od po wie dzi na stres[40]. Po da no jej trzy na -

stę pu ją ce po so bie in iek cje BoNT ty pu A i od -
no to wa no kom plet ną re mi sję symp to mów
w cią gu 4 ty go dni od fi nal ne go za bie gu. Rok
później Yu ra i tis i współ pra cow ni cy za pre zen -
to wa li przy pa dek 26-let nie go męż czy zny
cier pią ce go z po wo du cięż kie go ru mie nia
twa rzy. W je go przy pad ku tak że osią gnię to
zna czą cą po pra wę kli nicz ną, wy star czy ły 2 ty -
go dnie od po je dyn czej in iek cji BoNT ty pu
A[41]. W od po wie dzi na te do nie sie nia in ni kli -
ni cy ści próbo wa li le czyć podob nych pa cjen -
tów z uży ciem BoN T typu A, ale nie osią gnię -
to żad nych zna czą cych suk ce sów[24,47].

Ru mień i in ne efek ty ubocz ne uży cia
bo to ksu

Mi mo licz nych za let za bie gów z uży ciem
to ksy ny bo tu li no wej, ich bez pie czeń stwa
i nie za prze czal nej efek tyw no ści kli nicz nej
mo gą to wa rzy szyć im jed nak nie po żą da ne
skut ki ubocz ne[63,64]. Do spek trum nie po żą da -
nych efek tów po in iek cji to ksy ny bo tu li no wej
za li cza się m.in.: ru mień, eg ze mę, podraż -
nie nie i obrzęk, ból, nadwraż li wość, si nia ki,
a tak że moż li wą in fek cję[65-69]. Nie od po wie -
dnio wy ko na ne in iek cje mo gą skut ko wać tak -
że po ja wie niem się pto zy po wie ki, brwi[70]

czy ką ci ka ust[71], a in iek cja do przed tarcz ko -
wej czę ści mię śnia okręż ne go oka od po wia -
da za po ja wie nie się su cho ści oczu[72,73] i za -
bu rzeń w re ak cji źre nic na świa tło[74,75].  

Ru mień utrzy mu ją cy się przez dłuż szy
czas po in iek cji to ksy ny bo tu li no wej zo stał
sze ro ko opi sa ny w li te ra tu rze ja ko je den
z efek tów ubocz nych in iek cji, wy stę pu je tak -
że w przy pad ku po wierzch nio wej apli ka cji
to ksy ny bo tu li no wej w że lu[16]. Po ja wia się
za zwy czaj w miej scu po da nia z to wa rzy szą -
cym mu obrzę kiem, ale mo że wy stą pić tak że
w in nych re jo nach twa rzy oraz szyi.

W bio psji zmie nio nej skóry opi su je się
za pa le nie ma łych na czyń krwio no śnych,
a w ba da niu hi sto pa to lo gicz nym wy cin ków
stwier dza się prze zścien ną in fil tra cję eo zy no -
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fi li i neu tro fi li, wy na czy nie nie krwi nek czer -
wo nych, leu ko cy to kla stycz ne za pa le nie na -
czyń oraz mar twi cę włók ni ko wa tą ich ścian.
Ru mień zwy kle jest ustę pu ją cy i sa mo o gra ni -
cza ją cy się, ale mo gą to wa rzy szyć mu po -
waż niej sze po wi kła nia, ta kie jak na przy kład
mar twi cze uszko dze nie skóry i za pa le nie
tkan ki tłu szczo wej[65].

Choć nie bez piecz ne dla ży cia skut ki
ubocz ne po da nia to ksy ny bo tu li no wej po zo -
sta ją rzad ko ścią[65-67], to ich wy stą pie nie mo że
zda rzyć się w re ak cji na eg zo pro te i ny za war -
te w pre pa ra tach nie li cen cjo no wa nych[67,76]

po wo du ją cych ak ty wa cje ka ska dy re ak cji im -
mu no lo gicz nych orga ni zmu pa cjen ta, co
pro wa dzi do ana fi la ksji i obrzę ku na czy nio ru -
cho we go w od po wie dzi na ich pre zen ta -
cję[77]. Mo gą ogra ni czać się do miej sca po da nia
pre pa ra tu lub być znacz nie roz le glej sze, a tak -
że przy bie rać po stać re ak cji sy ste mo wych nie -
bez piecz nych dla zdro wia i ży cia pa cjen ta.
Dla te go nie za twier dzo ne pre pa ra ty BoNT nie
po win ny być pod żad nym po zo rem sto so wa -
ne w prak ty ce le kar skiej[78]. Oprócz re ak cji
aler gicz nych[79] w wy ni ku ich uży cia od no to wa -
no też two rze nie się struk tur przy po mi na ją -
cych ziar nia ka sar ko i dal ne go[80].

W związ ku z tym, aby za po biec ru mie -
nio wi i in nym efek tom ubocz nym za sto so -
wa nia to ksy ny bo tu li no wej po win no się
prze pro wa dzić na le ży tą se lek cję pa cjen tów,
opa no wać od po wie dni spo sób wy ko na nia
za bie gu, wy brać wła ści wy pre pa rat, prze -
strze gać za sad asep ty ki i po sia dać wy czer pu -
ją cą wie dzę na te mat ana to mii i skut ków
ubocz nych za sto so wa nia to ksy ny bo tu li no -
wej[81-84].
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medycyna estetyczna

Sta rze nie się skóry to pro ces nie u chron ny, które mu wszy scy, bez wy jąt -
ku pod le ga my. Orga nizm się roz wi ja, osią ga doj rza łość, sta rze je się
i umie ra. Jest to tak zwa ne sta rze nie chro no lo gicz ne. Dłu gość ży cia
czło wie ka za pro gra mo wa na jest ge ne tycz nie na oko ło 110-120 lat, po -
mi ja jąc cho ro by i wy pad ki. Dzię ki te mu, że na szyb kość sta rze nia orga -
ni zmu ma wpływ wie le czyn ni ków za rów no en do gen nych, jak i eg zo gen -
nych, wiek me try kal ny czę sto róż ni się od wie ku bio lo gicz ne go.

dr hab. n. farm. Marian Sosada, prof. PWSZ w Nysie
stud. Ewa Gadzina
Widział Nauki o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie,
Kierunek Kosmetologia
Dziekan Wydziału: dr n. o zdr. Roman Palacz

Składniki aktywne stosowane w kosmetykach
do przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry

Pierw sze ozna ki sta rze nia się skóry mo -
że my za ob ser wo wać już w oko li cy 25-30 ro -
ku ży cia czło wie ka. W tym cza sie fi bro bla sty,
czy li ko mór ki od po wie dzial ne za pro duk cję
ko la ge nu, ela sty ny i kwa su hia lu ro no we go
sta ją się co raz mniej pro duk tyw ne. Z upły -
wem cza su osła bie niu ule ga pro ces od no wy
ko mórek, a włók na ko la ge no we i ela sty no we
tra cą swo je pier wot ne wła ści wo ści z po wo du
ich frag men ta cji przy udzia le me ta lo pro te i naz
ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej. Zmniej sza
się rów nież ilość pro du ko wa ne go kwa su hia -
lu ro no we go, co pro wa dzi do zmian struk tu ry
skóry, która jest mniej ela stycz na i gę sta oraz
po kry wa się więk szą ilo ścią zmar szczek. Ob -
ser wu je się rów nież su chość skóry, wy stę po -
wa nie prze bar wień, ru mie nia i te le an giek ta -
zji. Ak tyw ne funk cjo no wa nie fi bro bla stów
moż na przedłu żyć za po mo cą od po wie dnio
do bra nych ko sme ty ków oraz za bie gów pie -
lę gna cyj nych[1].

Czyn ni ki wpły wa ją ce na sta rze nie się
skóry

Na pro ces sta rze nia się skóry wpły wa wie -
le czyn ni ków za rów no en do gen nych (we wnę -
trz nych, za leż nych od orga ni zmu), jak i eg zo -
gen nych (ze wnę trz nych)[1-6]. 

Czyn ni ki en do gen ne

Czyn ni ka mi en do gen ny mi są uwa run ko -
wa nia ge ne tycz ne orga ni zmu, stres oksy da cyj -
ny po wo du ją cy uszko dze nie struk tu ry DNA
ją dra ko mór ko we go przez nadmiar wol nych
ro dni ków oraz zmia ny hor mo nal ne zwią za ne
głów nie z bra kiem estro ge nów i czyn ni ków
wzro stu, przez co skóra sta je się cien ka i su -
cha z licz ny mi zmar szcz ka mi. Pa to me cha nizm
chro no lo gicz ne go sta rze nia się skóry jest tłu -
ma czo ny przez wie le te o rii i hi po tez ta kich jak
te o ria ge no wa, te o ria ogra ni czo nej licz by
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podzia łów ko mór ki (te o ria Ha y fli ka), za bu -
rzeń biał ko wych, te o ria bło no wa i mi to chon -
drial na. Te o rie te współ wy stę pu ją, a za ra zem
wią żą się ze so bą. Czyn ni ki en do gen ne głów -
nie wpły wa ją na pro ce sy za ni ko we i zwiot cze -
nio we za cho dzą ce w obrę bie na skór ka oraz
skóry wła ści wej. W okre sie sta rze nia się skóry
suk ce syw nie zmniej sza się wy dzie la nie ło ju
i po tu o oko ło 50% i 20% od po wie dnio u ko -
biet i męż czyzn. Na stę pu je rów nież sze reg
za bu rzeń w skła dzie li pi dów na skór ko wych,
w tym róż nych ty pów ce ra mi dów, przez co
skóra sta je się szor st ka i su cha. W sta rze ją cej
się skórze na stę pu ją rów nież za bu rze nia me -
la no ge ne zy pro wa dzą ce do po ja wia nia się
plam barw ni ko wych lub bla do ści skóry i po -
wsta wa nia odbar wień. Wraz z wie kiem
uszko dze niu ule ga ją rów nież struk tu ry biał ko -
we i li pi do we na czyń krwio no śnych. Na czy nia
wło so wa te sta ją się mniej ela stycz ne, bar dziej
sztyw ne, przez co po wsta ją te le an giek ta zje.
U młod szych osób ścian ki na czyń szyb ko się
re ge ne ru ją[7-10].

Czyn ni ki eg zo gen ne

Do czyn ni ków eg zo gen nych za li cza my pro -
mie nio wa nie ultra fio le to we (na tu ral ne oraz ze
źródeł sztucz nych) i pod czer wo ne wpły wa ją ce
w istot ny spo sób na stres oksy da cyj ny i zwią za -
ne z nim pro ce sy fo to sta rze nia skóry, pa le nie ty -
to niu oraz za nie czy szcze nie śro do wi ska,
w którym ży je my, głów nie po wie trza (np.
smog). Za ob ja wy sta rze nia w oko li cach od sło -
nię tych, w tym twa rzy w 80% od po wia da pro -
mie nio wa nie ultra fio le to we, a wy stą pie nie opa -
le ni zny i sto pień na si le nia fo to u szko dze nia za le -
żą od fo to ty pu skóry. Me cha nizm fo to sta rze nia
zwią za ny jest ze wzro stem pro duk cji me ta lo -
pro te i naz ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej, co
pro wa dzi do frag men ta cji włókien ko la ge no -
wych i ela sty no wych. Uwa ża się, że tem po sta -
rze nia się skóry tyl ko w oko ło 20% jest uwa run -
ko wa ne ge ne tycz nie, a po zo sta łe 80% za le ży
od in nych czyn ni ków eg zo gen nych (styl ży cia,

pro mie nio wa nie ultra fio le to we, za nie czy szcze -
nie śro do wi ska, nadmiar wol nych ro dni ków,
chro nicz ny stres czy nie od po wie dnia die ta). Za
przy śpie szo ne fo to sta rze nie się skóry głów nie
od po wia da za kres UVA. Pro wa dzi to do de gra -
da cji ko la ge nu i ela sty ny, prze su sza nia skóry, te -
le an giek ta zji, zmian pig men ta cyj nych oraz sza re -
go, zie mi ste go ko lo ru skóry. Nie ko rzy st ne skut -
ki eks po zy cji na pro mie nio wa nie ultra fio le to we
za le żą rów nież od ko lo ru skóry. Ra sy lu dzi cha -
rak te ry zu ją ce się barw ną skórą (ra sa czar na i żół -
ta) są bar dziej od por ne na pro ce sy fo to sta rze nia
niż oso by ra sy kau ka skiej. Wpływ za nie czy -
szcze nia śro do wi ska na pro ce sy sta rze nia skóry
zwią za ny jest głów nie z wy stę po wa niem py łów
w po wie trzu, w smo gu. Py ły za wie szo ne,
w szcze gól no ści naj mniej sze czą st ki, których
śre dni ca nie prze kra cza 2,5 �m, czy li tzw. pył
za wie szo ny PM 2,5 osa dza się na skórze, wni ka
do niej przez gru czo ły ło jo we i mie szki wło so -
we, po wo du jąc jej przy śpie szo ne sta rze nie po -
przez de gra da cję ko la ge nu, ela sty ny i kwa su hia -
lu ro no we go, wy wo ły wa nie stre su oksy da cyj ne -
go oraz na ru sze nia ochron nej war stwy
hy dro li pi do wej. Rów nież nadmiar wol nych ro -
dni ków bę dą cych re ak tyw ny mi for ma mi tle nu
przy śpie sza ją pro ce sy sta rze nia skóry. Ro dni ki te
wy twa rza ne są mię dzy in ny mi przez pro mie nio -
wa nie ultra fio le to we, smog, dym pa pie ro so wy,
a na wet in ten syw ny wy si łek fi zycz ny. W nor mal -
nych wa run kach orga nizm czło wie ka po tra fi
nadmiar wol nych ro dni ków neu tra li zo wać, jed -
nak że wraz z wie kiem zdol no ści obron ne orga -
ni zmu ma le ją, co pro wa dzi do stre su oksy da cyj -
ne go. Po nad to na zwięk szo ną wraż li wość skóry
na szko dli we dzia ła nie czyn ni ków eg zo gen nych
wpływ ma prze wle kły stres zwią za ny z nad pro -
duk cją hor mo nu stre su, czy li kor ty zo lu.
Nadmiar kor ty zo lu przy śpie sza de gra da cję ko la -
ge nu i ela sty ny, stwa rza wie le pro ble mów der -
ma to lo gicz nych zwią za nych ze skórą na czyn ko -
wą, ato po wą czy trą dzi ko wą. Chro nicz ny stres
sprzy ja po wsta wa niu cel lu li tu, od kła da niu się
tkan ki tłu szczo wej w oko li cach twa rzy i szyi, jak
rów nież mo że na si lać wy pa da nie wło sów[1,11-18].
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Wpływ die ty

Na si le nie nie ko rzy st nych zmian w skórze
zwią za nych z pro ce sa mi sta rze nia za leż ne jest
w du żym stop niu od die ty. Nie ko rzy st ne
zmia ny w skórze zwią za ne są mię dzy in ny mi
z na si le niem się w orga ni zmie pro ce sów gli ka -
cji bia łek, wzra sta ją cych z wie kiem, co pro wa -
dzi do nadmia ru koń co wych pro duk tów gli ka -
cji. Mo że to zwięk szać ry zy ko wy stą pie nia cu -
krzy cy, na si le nie pro ce sów za pal nych oraz
ni szcze nie ko la ge nu i ela sty ny. Dla te go też
w die cie prze ciw sta rze nio wej na le ży uni kać
źródeł po kar mów pro wa dzą cych do nadmia ru
koń co wych pro duk tów gli ka cji bia łek, głów nie
żyw no ści wy so ko prze two rzo nej. Na szyb kość
pro ce sów sta rze nia się skóry ma wpływ zdro -
wa die ta, jak i od po wie dnie na wo dnie nie
orga ni zmu. Waż nym ele men tem die ty jest do -
bór od po wie dnich wi ta min, mi kro e le men tów
oraz wie lu in nych skła dni ków ak tyw nych bio -
lo gicz nie, w szcze gól no ści o wła ści wo ściach
an ty o ksy da cyj nych. Nie do bo ry ży wie nio we
wpły wa ją nie ko rzy st nie na kon dy cję skóry,
wło sów i pa znok ci. Die ta po win na być uroz -
ma i co na, bo ga ta w błon nik i an ty o ksy dan ty,
po sił ki na le ży spo ży wać re gu lar nie z ogra ni -
cza niem żyw no ści wy so ko prze two rzo nej za -
wie ra ją cej tłu szcze na sy co ne oraz do da tek cu -
krów pro stych. Wska za ne są na to miast pro -
duk ty za wie ra ją ce kwa sy tłu szczo we
nie na sy co ne z gru py ome ga 3 i 6. Ko niecz ne
jest rów nież od po wie dnie uzu peł nia nie pły -
nów, głów nie wo dą mi ne ral ną i świe ży mi so -
ka mi owo co wo-wa rzyw ny mi. Wa rzy wa bę dą -
ce bo ga tym źródłem wi ta min, so li mi ne ral nych
i błon ni ka na le ży spo ży wać bez ogra ni czeń,
naj le piej su ro we lub go to wa ne na pa rze. Istot -
ne jest rów nież spo ży wa nie mle ka i prze two -
rów mlecz nych do star cza ją cych wy so ko war -
to ścio we go biał ka oraz wi ta min B2, A i D.
Z ko lei mię so, drób, ry by i ja ja ja ko pro duk ty
bo ga te w przy swa jal ne że la zo, peł no war to -
ścio we biał ko i wi ta mi ny z gru py B na le ży spo -
ży wać raz dzien nie[19-28].

Sub stan cje an ty o ksy da cyj ne

Wi ta mi na C

Wi ta mi na C, czy li kwas L-askor bi no wy jest
związ kiem che micz nym z gru py al ko ho li po li hy -
dro ksy lo wych. Do brze roz pu szcza się w wo -
dzie, jed nak że w roz two rach wod nych
i podwyż szo nej tem pe ra tu rze jest nie trwa ła,
dla te go też ze wzglę du na ogra ni czo ną sta bil -
ność tej wi ta mi ny sto su je się ją w pre pa ra tach
far ma ceu tycz nych i wy ro bach ko sme tycz nych,
za war tą w no śni kach ta kich jak li po so my, mi -
kro e mul sje czy na no czą stecz ki. Ja ko kwas two -
rzy so le (askor bi nian so du, po ta su i wap nia)
oraz estry roz pu szczal ne w tłu szczach (pal mi ty -
nian i ste a ry nian askor by lu). Jest naj bar dziej zna -
nym i prze ba da nym sil nym an ty o ksy dan tem,
acz kol wiek w pew nych wa run kach w ko mór -
kach mo że dzia łać pro o ksy da cyj nie. Dla orga ni -
zmu czło wie ka kwas L-askor bi no wy ja ko wi ta -
mi na mu si być do star cza ny z ze wnątrz. Wpły -
wa na syn te zę kor ty ko ste ro i dów, nie których
neu ro prze ka źni ków oraz uła twia przy swa ja nie
że la za. Po pra wia kon dy cję skóry, uła twia go je -
nie ran, sto so wa ny miej sco wo na skórę ja ko
an ty o ksy dant spo wal nia pro ce sy sta rze nia oraz
dzia ła roz ja śnia ją co, li kwi du jąc prze bar wie nia
skór ne. Jest ła two przy swa jal ny, nie ku mu lu je
się w orga ni zmie, nie moż na go przedaw ko -
wać, gdyż jest wy da la ny z mo czem, jed nak że
je go podwyż szo ne stę że nie w su ro wi cy krwi
mo że przy czy nić się do po wsta wa nia ka mie ni
ner ko wych, głów nie u męż czyzn. Wy stę pu je
na tu ral nie w wie lu pro duk tach ro ślin nych
i zwie rzę cych. Głów nym źródłem wi ta mi ny
C są owo ce (ja go dy ace ro li, owo ce dzi kiej róży,
czar nej po rzecz ki, cy try ny, tru skaw ki, ki wi,
grejp fru ty, po ma rań cze, ja bł ka, agrest, ma li ny,
po ziom ki, śliw ki oraz in ne) i wa rzy wa (na tka
pie tru szki, kieł ki rzod kiew ki, pa pry ka żół ta,
czer wo na i zie lo na, bru ksel ka, ka la re pa, bro ku -
ły, ka pu sta, ka la fior, szpi nak po mi do ry, czer wo -
ne bu ra ki i wie le in nych). Wy stę pu je rów nież
w zio łach (owo ce ro kit ni ka, po krzy wa, cy try no -
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wiec chiń ski, le biod ka po spo li ta, kieł ki lu cer ny,
owo ce ja rzę bi ny) oraz w mię sie (wą tro ba i ry -
by) i na bia le. No wą po chod ną wi ta mi ny C jest
te tra i zo pal mi ty nian askor by lu (IN CI: Te tra he xyl -
de cyl Asco ba te), który jest estrem o kon sy sten -
cji ole ju kwa su askor bi no we go z kwa sem he -
ksy lo de cy lo wym. Jest to li po fi lo wa for ma wi ta -
mi ny C o wy so kim po wi no wac twie do ba rie ry
li pi do wej na skór ka, przez co ła two wni ka
w głąb skóry wła ści wej. Obe cnie jest to naj sku -
tecz niej sza i naj droż sza for ma wi ta mi ny C,
która mo że być sto so wa na wy mien nie lub
wspól nie z kwa sem L-askor bi no wym. Cha rak -
te ry zu je się 3-krot nie więk szą pe ne tra cją przez
na skórek niż kwas L-askor bi no wy w tym sa -
mym stę że niu. Ta for ma wi ta mi ny C jest szcze -
gól nie od po wie dnia dla osób o ce rze de li kat nej,
które nie to le ru ją wi ta mi ny C w po sta ci kwa su
L-askor bi no we go. Te tra i zo pal mi ty nian askor -
by lu w prze ci wień stwie do sa mej wi ta mi ny
C jest bar dziej sta bil ny i nie wy ka zu je dzia ła nia
draż nią ce go na skórze na wet w wy so kim stę że -
niu oko ło 30%. Jest obe cnie sto so wa ny w stę -
że niu 1-10% ja ko skła dnik pre pa ra tów wy ko -
rzy sty wa ny mię dzy in ny mi w le cze niu ostu dy
(me la sma)[29-35]. 

Wi ta mi na E

Jest to gru pa orga nicz nych związ ków che -
micz nych, w skład której wcho dzą to ko fe ro le
i to ko trie no le peł nią ce w orga ni zmie funk cję
nie zbęd ne go skła dni ka po kar mo we go, roz pu -
szczal nej w tłu szczach wi ta mi ny. Ich wspól ną
ce chą jest dwu pier ście nio wy szkie let 6-chro -
ma no lu oraz łań cuch bocz ny zbu do wa ny z 3.
jed no stek izo pre no wych. Wi ta mi na E wy stę pu -
je w po sta ci ośmiu kon ge ne rów (kon ge ne ry to
sub stan cje che micz ne spo krew nio ne ze wzglę -
du na bu do wę, struk tu rę lub funk cje): czte rech
to ko fe ro li o na sy co nym łań cu chu bocz nym
i czte rech ana lo gicz nych to ko trie no li po sia da ją -
cych w łań cu chu bocz nym 3 wią za nia podwój -
ne. W obu gru pach wy róż nia się 4 for my: �, �,
� i � róż nią ce się licz bą pod staw ni ków me ty lo -

wych przy pier ście niu fe ny lo wym. Każ da z 8
form wi ta mi ny E wy ka zu je nie co in ną ak tyw -
ność bio lo gicz ną. W orga ni zmie czło wie ka naji -
stot niej szą ro lę peł ni �-to ko fe rol. Wi ta mi na
E do brze roz pu szcza się w tłu szczach, na to -
miast nie roz pu szcza się w wo dzie. Zna na jest
rów nież ja ko wi ta mi na mło do ści i płod no ści
o sil nych wła ści wo ściach prze ciw u tle nia ją cych.
Wy ka zu je po nad to wła ści wo ści na wil ża ją ce
i uję dr nia ją ce skórę. Wy stę pu je głów nie w ole -
jach ro ślin nych, kieł kach na sion, po mi do rach,
orze chach, mig da łach, su szo nych mo re lach
i szpi na ku[36-37].

Ka ro te no i dy

Są to sub stan cje roz pu szczal ne w tłu -
szczach, wy ka zu ją do bre wła ści wo ści an ty o ksy -
da cyj ne. Na le żą do nich �-ka ro ten bę dą cy pro -
wi ta mi ną A szcze gól nie istot ną dla utrzy ma nia
zdro wej skóry, wło sów i pa znok ci oraz ksan to -
fi le ta kie jak li ko pen, lu te i na i ze a ksan ty na. Wy -
stę pu ją w żółt kach jaj, czer wo no za bar wio nych
wa rzy wach i owo cach oraz w ciem no zie lo nych
wa rzy wach li ścia stych, jak rów nież w mi kro al -
gach. Znaj du ją za sto so wa nie ja ko fil try w ko -
sme ty kach chro nią cych przed pro mie nio wa -
niem ultra fio le to wym oraz w kre mach po pra -
wia ją cych ko lo ryt skóry lub kre mach
brą zu ją cych[38-40].

Ko en zym Q10

Ko en zym Q10, czy li ubi chi non jest sub stan -
cją peł nią cą w orga ni zmie czło wie ka klu czo wą
ro lę w ge ne ro wa niu ener gii ko mór ko wej oraz
zwal cza niu wol nych ro dni ków. Na tu ral nie wy -
stę pu je w mi to chon driach ko mórek za rów no
zwie rzę cych, jak i ro ślin nych. Po wsta je na dro -
dze bio syn te zy oraz bie rze udział w pro ce sach
od dy cha nia ko mór ko we go. W orga ni zmie
czło wie ka, w wie ku po nad 35-40 lat orga nizm
tra ci stop nio wo zdol ność syn te zy ko en zy mu
Q10 i dla te go też w tym wie ku na le ży su ple -
men to wać orga nizm ko en zy mem Q10, jak
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rów nież sto so wać ko sme ty ki za wie ra ją ce ubi -
chi non. W po ży wie niu naj czę ściej wy stę pu je
w pro duk tach mię snych, ole jach ro ślin nych
i orze chach, naj mniej jest go w wa rzy wach
i owo cach[41-43]. 

Do sub stan cji istot nych dla dzia ła nia prze -
ciw sta rze nio we go skóry na le żą rów nież:

Wi ta mi na A oraz jej po chod ne

Dzia ła nie bio lo gicz nie ak tyw ne wy ka zu je
za rów no wi ta mi na A (re ti nol), jak i in ne re ti no -
i dy, ta kie jak tre ty no i na, etre ty nat, acy tre ty na,
ada pa len i ta za ro ten. Są roz pu szczal ne w tłu -
szczach, dzia ła ją re wi ta li zu ją co na skórę, po wo -
du ją zwięk szo ne wy twa rza nie ko la ge nu i ela sty -
ny, wy gła dza ją skórę i eli mi nu ją drob ne zmar -
szcz ki, re gu lu ją dzia ła nie gru czo łów ło jo wych
oraz re du ku ją prze bar wie nia skór ne, pla my
star cze, po sło necz ne, oraz zmniej sza ją wi docz -
ność pie gów. Po za po zy tyw nym wpły wem na
skórę, w nadmia rze re ti nol i je go syn te tycz ne
po chod ne mo gą wy ka zy wać sze reg dzia łań nie -
po żą da nych ta kich jak nadmier ne wy su sza nie
skóry, ły sie nie, zwięk sze nie pig men ta cji skóry
oraz zbyt nie jej złu szcze nie. Po nad to po eks po -
zy cji na pro mie nio wa nie ultra fio le to we nie które
re ti no i dy mo gą wy ka zy wać fo to to ksycz ność.
Re ti no i dy są sto so wa ne w wie lu scho rze niach
der ma to lo gicz nych, mię dzy in ny mi w ato po -
wym za pa le niu skóry, trą dzi ku, łu szczy cy, czy -
racz no ści i wie lu in nych. Re ti nol wy stę pu je
w pro duk tach spo żyw czych po cho dze nia zwie -
rzę ce go (ma sło, żółt ko jaj, wą tro ba, podro by,
tran) oraz w na bia le (mle ko, se ry), na to miast
w ro śli nach wy stę pu je w po sta ci pro wi ta mi ny
A, czy li �-ka ro te nu (słod kie zie mnia ki, mar -
chew, jar muż, szpi nak, po mi do ry, bro ku ły, pa -
pry ka, dy nia, mo re le, zie lo ne wa rzy wa)[44-47]. 

Wi ta mi na D

Po ję cie wi ta mi ny D obej mu je roz pu szczal -
ne w tłu szczach związ ki ste ro lo we, ma ją ce nie -

ak tyw ną bio lo gicz nie for mę pro hor mo nów.
Głów nie jest to cho le kal cy fe rol, czy li wi ta mi na
D3 oraz o mniej szym zna cze niu er go kal cy fe rol
(wi ta mi na D2). Pod sta wo wym źródłem cho le -
kal cy fe ro lu jest syn te za skór na z 7-de hy dro cho -
le ste ro lu pod wpły wem pro mie nio wa nia ultra -
fio le to we go B (UVB) w ke ra ty no cy tach oraz
wchła nia nie w je li cie cien kim z po kar mem (tłu -
ste ry by, tran, żółt ko ja ja, prze two ry mlecz ne
i nie które grzy by) za po śre dnic twem chy lo mi -
kro nów do ukła du lim fa tycz ne go. W tej po sta ci
wi ta mi na D3 jest bio lo gicz nie nie ak tyw na, a peł -
ną ak tyw ność hor mo nal ną zy sku je przez dwu e -
ta po wą hy dro ksy la cję. Wi ta mi na D3 ma istot ny
wpływ rów nież na skórę. Zna czą co po pra wia
jej na pię cie, po ma ga jej się złu szczać i przy śpie -
sza jej re ge ne ra cję, do dat ko wo dzia ła prze ciw -
za pal nie, jak rów nież wzmac nia układ im mu no -
lo gicz ny[48-50]. 

Wi ta mi na K

Wi ta mi na K to w rze czy wi sto ści gru pa
związ ków o podob nej bu do wie i ak tyw no ści
bio lo gicz nej. Wi ta mi na K1 (fi lo chi non) syn te ty -
zo wa na jest przez orga ni zmy ro ślin ne, wi ta mi -
na K2 (me na chi no ny 4,7, MK4 i MK7), przez
orga ni zmy zwie rzę ce oraz bak te rie fer men tu ją -
ce. Na to miast wi ta mi na K3 jest syn te zo wa na
che micz nie. Wi ta mi na K nie roz pu szcza się
w wo dzie, na le ży do gru py związ ków roz pu -
szczal nych w tłu szczach. Orga nizm po zy sku je ją
na dro dze syn te zy w je li cie gru bym przy udzia -
le bak te rii je li to wych. Ta ka syn te za je li to wa wi -
ta mi ny K1 i K2 przez bak te rie Esche ri chia co li
po win na po kryć po nad po ło wę dzien ne go za -
po trze bo wa nia, które wy no si śre dnio 1 mg na
kg ma sy cia ła. Jed nak z ra cji po wszech nie wy -
stę pu ją cych nie do bo rów wi ta mi ny K2 w środ -
kach spo żyw czych oraz za bu rzeń flo ry bak te ryj -
nej je lit, zna czą co ma le je ro la we wnątrz u stro jo -
wej syn te zy wi ta mi ny K2. Dla te go na zna cze niu
zy sku je su ple men ta cja ty mi wi ta mi na mi. Głów -
ną funk cją wi ta mi ny K jest udział w krzep nię ciu
krwi, co zmniej sza ry zy ko wy stą pie nia krwa -
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wień i krwo to ków. Wzmac nia rów nież na czy -
nia krwio no śne, po sia da wła ści wo ści ła go dzą ce
podraż nie nia i za czer wie nie nia skóry, roz ja śnia
zmę czo ną i po sza rza łą skórę. Za le ca na jest
szcze gól nie w ko sme ty kach dla ce ry na czyn ko -
wej. Bo ga tym źródłem tej wi ta mi ny są zie lo ne
li ście wa rzyw, wą tro ba, ja ja, awo ka do, po mi do -
ry, ki szon ki i pro duk ty mlecz ne, ta kie jak jo gur -
ty i se ry[51-53].

Wi ta mi na B2

Wi ta mi na B2 (ry bo fla wi na) jest żół to-po ma -
rań czo wym barw ni kiem roz pu szczal nym
w wo dzie, roz kła da ją cym się pod wpły wem
pro mie nio wa nia UV. Ro lą tej wi ta mi ny w ko -
sme ty kach jest za pew nie nie na wil że nia i ję dr -
no ści skóry oraz dba nie o jej gład kość; od po -
wia da rów nież za kon tro lę pro ce sów ro go wa -
ce nia i re ge ne ra cji na skór ka. Ry bo fla wi na
sto so wa na jest w pre pa ra tach i środ kach do
skóry na ra żo nej na trą dzik i ło jo to ko we za pa le -
nie skóry. Wi ta mi na ta wspo ma ga utrzy ma nie
ko lo ry tu oraz do bre go sta nu skóry. Za po bie ga
wy pa da niu wło sów oraz łam li wo ści pa znok ci.
Wspo ma ga skle ro pro te i ny w pre pa ra tach do
pie lę gna cji wło sów i pa znok ci. Wi ta mi na B2 wy -
stę pu je głów nie w prze two rach zbo żo wych
z peł ne go ziar na, mle ku i na bia le oraz w mię sie,
ry bach i pył ku pszcze lim[54-56].

Wi ta mi na B3

Wi ta mi na B3 (wi ta mi na PP) jest wspól ną
na zwą dla kwa su ni ko ty no we go (nia cy ny) i jej
ami du (ni ko ty na mi du), które to związ ki dla
orga ni zmu czło wie ka są wi ta mi ną. Wi ta mi na B3

od po wia da w ko sme ty kach głów nie za po ziom
na wil że nia skóry, acz kol wiek w za leż no ści od
stę że nia dzia ła rów nież fo to pro tek cyj nie, se bo -
sta tycz nie i roz ja śnia ją co. Jest bez piecz na i do -
brze to le ro wa na przez skórę. Za war ta jest
w pro duk tach mię snych, w szcze gól no ści
w chu dych mię sach, ry bach, wą tro bie, ja jach
i twa ro gu[57-58].

Na spo wol nie nie pro ce sów sta rze nia się
skóry ma ją rów nież wpływ mi kro e le men ty ta kie
jak: cynk, se len i miedź wy stę pu ją ce w wie lu pro -
duk tach spo żyw czych oraz nu tri ko sme ty kach. 

Cynk

Cynk jest skła dni kiem kil ku dzie się ciu en zy -
mów, przy śpie sza go je nie się ran, wzmac nia wło -
sy i pa znok cie, dzia ła prze ciw za pal nie w trą dzi ku
po spo li tym i in nych scho rze niach skóry[59-60].

Se len

Se len jest nie zbęd nym skła dni kiem wie lu se -
le no pro te in, w tym en zy mów o dzia ła niu an ty -
o ksy da cyj nym, waż nych w ha mo wa niu pro ce -
sów za pal nych re du ku ją cych uszko dze nie DNA,
przedłu ża ją cych dłu gość te lo me rów, przez co
za po bie ga pro ce som sta rze nia. Nu tri ko sme ty ki
za wie ra ją ce se len po pra wia ją rów nież stan skóry
po przez wpływ na jej mi kro biom[61-62].

Miedź

Miedź jest pier wia st kiem na le żą cym do gru -
py an ty o ksy dan tów spo wal nia ją cych pro ce sy
sta rze nia ko mórek. Po nad to bie rze udział
w syn te zie he mo glo bi ny oraz trans por cie tle nu
do tka nek. Kom ple ksy mie dzi z biał ka mi wpro -
wa dza ne do skóry od gry wa ją waż ną ro lę w re -
ge ne ra cji skóry i le cze niu jej uszko dzeń, jed nak -
że mo gą w nie których przy pad kach wy wo ły -
wać nie po żą da ne re ak cje draż nią ce[63-64].

Pod sta wo we bio lo gicz nie
ak tyw ne skła dni ki ko sme ty ków 
prze ciw sta rze nio wych

Do pod sta wo wych ak tyw nych bio lo gicz nie
sub stan cji prze ciw sta rze nio wych, spraw dzo -
nych i sto so wa nych od lat na le żą mię dzy in ny -
mi opi sa ne wcze śniej wi ta mi ny, ka ro te no i dy,
ko en zym Q10 i mi kro e le men ty. Po nad to w ich
skład wcho dzą:
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Fi to e stro ge ny

Do fi to e stro ge nów za li cza my po chod ne
ste ro li, izo fla wo ny oraz li gna ny za war te w wy -
cią gach z lu cer ny, soi, łu bi nu, lu kre cji i na sion
gra na tu. W ce lu za pew nie nia od po wie dnie go
prze bie gu pro ce sów me ta bo licz nych nie zbęd -
ne są okre ślo ne bio lo gicz ne pre kur so ry i ak ty -
wa to ry za pew nia ją ce skórze pra wi dło we funk -
cjo no wa nie. Sub stan cja mi ty mi są fi to hor mo ny
spo wal nia ją ce pro ce sy sta rze nia. W prze ci wień -
stwie do hor mo nów zwie rzę cych fi to hor mo ny
dzia ła ją tyl ko miej sco wo i nie dzia ła ją ogól no u -
stro jo wo. Fi to e stro ge ny ta kie jak po chod ne ste -
ro li, izo fla wo nów i li gna nów dzia ła ją podob nie
do hor mo nów zwie rzę cych. Obe cność ro ślin -
nych od po wie dni ków estra dio lu stwier dzo no
mię dzy in ny mi w lu cer nie (Me di ca go sa ti va L.),
czer wo nej ko ni czy nie (Tri fo lium in car na tum L.),
łu bi nie (Lu pi nus po ly phyl lus L.), lu kre cji (Gli cyr rhi -
za gla bra L.) i gra na tu (Pu ni ca gra na tum). Naj -
czę ściej są sto so wa ne w po sta ci wie lo skła dni ko -
wych wy cią gów. Fi to e stro ge ny są do brze przy -
swa jal ne i wchła nia ne. Związ ka mi o podob nym
dzia ła niu są sa po ni ny ste ro i do we (dios ge ni na
o podob nym dzia ła niu do pro ge ste ro nu) po zy -
ski wa na z dzi kie go po chrzy nu (Dio sco rea vil lo -
sa). Do ukła dów o ak tyw no ści fi to hor mo nów
mo że my za li czyć rów nież wy cią gi bo ga te w po -
li fe no le, głów nie fla wo no i dy (izo fla wo ny soi, ge -
ni ste i na, da i dze i na i gli cy te i na). Sto so wa ne ze -
wnę trz nie w ko sme ty kach za po bie ga ją utle nia -
niu i uszko dze niu błon ko mór ko wych oraz
ha mu ją ak tyw ność ko la ge na zy roz kła da ją cej
włók na ko la ge no we, wzmac nia ją na czy nia
krwio no śne. Sub stan cja mi ha mu ją cy mi pro ce sy
sta rze nia są rów nież ro ślin ne cy to ki ni ny (ki ne ty -
na, ze a ty na) dzia ła ją ce tyl ko miej sco wo. Wpły -
wa ją na od no wę na skór ka, uak tyw nia ją fi bro bla -
sty, ma ją wpływ na pra wi dło we funk cjo no wa -
nie ko la ge nu, ela sty ny, kwa su hia lu ro no we go
i wła ści wą pig men ta cję skóry. Do fi to e stro ge -
nów za li cza my rów nież li gna ny nie wy stę pu ją ce
w orga ni zmach zwie rzę cych. Wy stę pu ją na to -
miast w ole ju lnia nym, na sio nach lnu, se za mie,

oli wie z oli wek, orze chach, nie których wa rzy -
wach i owo cach oraz w her ba cie i ka wie. Po za
wła ści wo ścia mi an ty o ksy da cyj ny mi wy ka zu ją
rów nież wła ści wo ści prze ciw za pal ne, prze ciw -
no wo two ro we, jak rów nież re gu lu ją układ hor -
mo nal ny[65-77]. 

Kwas hia lu ro no wy

Kwas hia lu ro no wy jest po li sa cha ry dem
z gru py gli ko za mi no gli ka nów. Jest bio po li me -
rem, w którym wy stę pu ją na prze mien nie me -
ry kwa su D-glu ku ro no we go i N-ace ty lo-D-glu -
ko za mi ny po łą czo ne wią za nia mi gli ko zy do wy -
mi. Na tu ral ny kwas hia lu ro no wy ma ma sę
czą stecz ko wą od 100 do 10000 kDa. We
wszy st kich orga ni zmach ży wych wy stę pu je
w po sta ci so li so do wej, która jest trwal sza od
sa me go kwa su. Śre dnia za war tość kwa su hia lu -
ro no we go u do ro słe go czło wie ka wy no si oko -
ło 15 g, z cze go po ło wa znaj du je się w skórze.
Jed na czą stecz ka kwa su hia lu ro no we go jest
w sta nie 1000-krot nie zwięk szyć ob ję tość, czy -
li 1 g po tra fi zwią zać do 6 li trów wo dy. Wy stę -
pu je w skórze wła ści wej, a z wie kiem je go ilość
ma le je. Wy stę pu je ja ko usie cio wa ny, czę ścio -
wo usie cio wa ny lub nie u sie cio wa ny. W za leż -
no ści od stop nia usie cio wa nia po sia da róż ną gę -
stość oraz sto pień wią za nia wo dy, co wpły wa
na je go trwa łość. Kwas usie cio wa ny wy ko rzy -
stu je się głów nie do przy wra ca nia owa lu twa -
rzy, czę ścio wo usie cio wa ny sto su je się w ce lu
de li kat ne go wy peł nia nia bruzd, na to miast nie u -
sie cio wa ne go uży wa się w za bie gach pie lę gna -
cyj nych przy skórze su chej, wiot kiej i zmę czo -
nej. Istot nym pa ra me trem kwa su hia lu ro no we -
go w ko sme ty kach jest wiel kość je go
czą ste czek. Im mniej sza czą stecz ka, tym głę biej
pe ne tru je do skóry wła ści wej, za pew nia jąc jej
sku tecz niej szą re ge ne ra cję. W ko sme ty kach
wy ko rzy sta ne są 3 wiel ko ści czą ste czek – naj -
mniej sza (mi kro czą stecz ka), która dzia ła pod
skórą wła ści wą, śre dnia – dzia ła ją ca w struk tu -
rach skóry wła ści wej oraz naj więk sza, która od -
dzia łu je bez po śre dnio na na skórek. Do bre
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efek ty w odmła dza niu skóry twa rzy uzy ska no
rów nież, sto su jąc mie sza ni nę kwa su hia lu ro no -
we go i ami no kwa sów[78-80].

Ce ra mi dy

Ce ra mi dy to orga nicz ne związ ki che micz ne
z gru py li pi dów obe cne w war stwie ro go wej
na skór ka. Jest to kla sa sfin go li pi dów, które
w bło nie ko mór ko wej wy stę pu ją w nie wiel kich
ilo ściach, na to miast w prze strze ni mię dzy ko -
mór ko wej sta no wią więk szość obok cho le ste -
ro lu, wol nych kwa sów tłu szczo wych i in nych
sub stan cji. W skórze czło wie ka zi den ty fi ko wa -
no 11 róż nych ce ra mi dów, które róż nią się
struk tu rą che micz ną i po lar no ścią. Związ ki te
w war stwie ro go wej na skór ka ści śle do sie bie
przy le ga ją, za pew nia jąc nie prze pu szczal ną po -
wło kę dla wo dy, oraz de cy du ją o ela stycz no ści
skóry i utrzy ma niu jej sta łej tem pe ra tu ry.
Uszko dze nie ba rie ry jest m.in. przy czy ną swę -
dze nia skóry. Jest to za u wa żal ne u osób z ato -
po wym za pa le niem skóry, które ob ni żo na za -
war tość ce ra mi dów pre dy spo nu je do osła bie -
nia funk cji ba rie ry skór nej. Na ce ra mi dy
szko dli wy wpływ ma ją mię dzy in ny mi my dło,
de ter gen ty i roz pu szczal ni ki orga nicz ne. Licz ba
ce ra mi dów zmniej sza się wraz z wie kiem,
a skóra osób po 40. ro ku ży cia wca le ich nie
pro du ku je[81].

Ko fe i na

Ko fe i na jest orga nicz nym związ kiem che -
micz nym z gru py al ka lo i dów pu ry no wych
znaj du ją cym się w ziar nach ka wy i wie lu in -
nych su row cach ro ślin nych. Mo że rów nież
być otrzy my wa na syn te tycz nie. W za leż no ści
od źródła na zy wa na jest tak że te i ną (gdy
źródłem jest her ba ta), gu a ra ni ną (gdy po cho -
dzi z gu a ra ny) i ma te i ną (gdy po cho dzi z yer ba
ma te). Ko fe i na po ja wia się przede wszy st kim
w ko sme ty kach wy szczu pla ją cych i prze zna -
czo nych do skóry z cel lu li tem. Odzna cza się
sil ny mi wła ści wo ścia mi dre nu ją cy mi i po bu -

dza ją cy mi mi kro cyr ku la cję, przy spie sza krą że -
nie krwi i lim fy, do tle nia jąc tkan ki, zwięk sza jąc
ich odży wie nie i usu wa nie to ksyn. Istot ną za le -
tą ko fe i ny są rów nież wła ści wo ści an ty o ksy da -
cyj ne, które ogra ni cza jąc ilość wol nych ro dni -
ków po wsta ją cych przy nadmier nej eks po zy cji
na pro mie nio wa nie UV, spo wal nia ją pro ce sy
sta rze nia się skóry[82-84].

Ole je ro ślin ne

Du że zna cze nie w ko sme ty kach prze ciw -
sta rze nio wych od gry wa ją ole je ro ślin ne bo ga -
te w nie zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu szczo -
we (NNKT). Do kwa sów tych za licz my: kwas
li no lo wy (LA, C18:2, �-6) oraz �-li no le no wy
(ALA, C18:3, �-3). Na to miast po zo sta łe
kwa sy wie lo nie na sy co ne, ta kie jak �-li no le no -
wy (GLA, C18:3, �-6), ara chi do no wy (AA,
C20:4, �-6), ei ko za pen ta e no wy (EPA,
C20:5, �-3) oraz do ko za he ksa e no wy (DHA,
C22:6, �-3) mo gą być syn te zo wa ne w orga -
ni zmie czło wie ka z LA i ALA, pod wa run kiem,
że są do star cza ne z po ży wie niem w do sta -
tecz nej ilo ści oraz że nie wy stę pu je de fekt en -
zy ma tycz ny na szla ku prze mian me ta bo licz -
nych. Kwas LA jest naj waż niej szym wśród ro -
dzi ny �-6 i wy stę pu je w ole ju
sło necz ni ko wym, so jo wym, kro ko szo wym,
z pe stek wi no gron, z kieł ków psze ni cy, ku ku -
ry dzia nym, se za mo wym i ara chi do wym. Na -
to miast kwas GLA po wsta je w prze mia nach
me ta bo licz nych z LA. Na tu ral nym źródłem
kwa su GLA jest olej z na sion ogórecz ni ka le -
kar skie go, czar nej po rzecz ki, wie sioł ka dwu -
let nie go oraz olej ko nop ny. Kwas ALA wy stę -
pu je w nie wiel kich ilo ściach w na sio nach lnu,
soi, rze pa ku, w orze chach wło skich, kieł kach
psze ni cy oraz w glo nach i mi kro plank to nie
mor skim. Z ko lei kwa sy EPA i DHA są obe cne
głów nie w tłu szczach ryb mor skich (dorsz,
ma kre la, śledź, ło soś). Nie do bór NNKT,
które są pre kur so ra mi bio syn te zy pro sta glan -
dyn po wo du je, że na tu ral na od por ność skóry
zo sta je znacz nie osła bio na[85-89].
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Skła dni ki ak tyw ne sto so wa ne we
współ cze snych ko sme ty kach 
prze ciw sta rze nio wych

Do no wych skła dni ków ak tyw nych bio lo -
gicz nie sto so wa nych we współ cze snych ko -
sme ty kach prze ciw sta rze nio wych na le żą: ba ku -
chiol, sub stan cje po cho dzą ce z bur szty nu,
w tym kwas bur szty no wy, ole je z pe stek ma lin,
tru ska wek i opun cji fi go wej, be ta-glu kan oraz
pep ty dy po cho dze nia ro ślin ne go lub syn te tycz -
ne go ta kie jak pep ty dy sy gna ło we, trans por tu ją -
ce czy neu ro pep ty dy. 

Ba ku chiol

Ba ku chiol (IN CI Pso ra lea Co ry li fo lia Extract,
Pso ra lea Co ry li fo lia Oil, Bab chi Oil) jest ro ślin nym
od po wie dni kiem wi ta mi ny A (re ti no lu). Jet to
mo no ter pen z gru py ter pe no fe no lu. Cho ciaż
ba ku chiol róż ni się struk tu rą che micz ną od re ti -
no lu, to je go ak tyw ność bio lo gicz na, w tym
prze ciw sta rze nio wa jest po rów ny wal na z re ti -
no lem, w szcze gól no ści od no śnie wpły wu na
pro ce sy fo to sta rze nia przy czy nia ją ce się do po -
wsta wa nia zmar szczek i prze bar wień. Ba ku chiol
po zy ski wa ny jest głów nie z na sion ro śli ny Pso ra -
lea Co ry li fo lia L., ma wła ści wo ści prze ciw u tle nia -
ją ce, prze ciw za pal ne i an ty bak te ryj ne, które od
daw na by ły wy ko rzy sty wa ne w me dy cy nie
chiń skiej i ajur wer dyj skiej. Po nad to jest le piej
to le ro wa ny przez skórę niż re ti nol i nie wy ka -
zu je dzia łań nie ko rzy st nych cha rak te ry stycz nych
dla re ti no lu po cho dze nia zwie rzę ce go[90-96].

Bur sztyn i je go po chod ne

Bur sztyn to ko pal na ży wi ca drzew igla stych
skła da ją ca się z wę gla, tle nu, wo do ru, siar ki i jo -
du. Ja ko pro dukt na tu ral ny zna lazł rów nież za -
sto so wa nie w prze my śle ko sme tycz nym. Bur -
sztyn i je go po chod ne są na tu ral ny mi an ty o ksy -
dan ta mi, które przy spie sza ją odbu do wę
ko mór ko wą, roz świe tla ją i re ge ne ru ją skórę,
po pra wia ją jej me ta bo lizm, neu tra li zu ją wol ne

ro dni ki, które od po wia da ją za pro ce sy sta rze nia
się skóry. Peł nią funk cję na tu ral ne go fil tra UV,
który chro ni skórę i wło sy przed szko dli wym
dzia ła niem pro mie ni sło necz nych, ma dzia ła nie
brą zu ją ce i po pra wia ją ce ko lo ryt ce ry. Ja ko su -
row ce ko sme tycz ne sto su je się eks trakt bur -
szty no wy, kwas bur szty no wy i je go sól so do wą,
pro duk ty su chej de sty la cji czy zmi kro ni zo wa ny
bur sztyn. Obe cnie bur sztyn i je go po chod ne są
sto so wa ne ja ko skła dni ki ak tyw ne szam po nów,
ma ści, kre mów, bal sa mów i pe e lin gów. Cen -
nym skła dni kiem dla ko sme to lo gii jest kwas bur -
szty no wy oraz bur szty nian so du, które peł nią
w skórze ro lę bio sty mu la to ra i an ty o ksy dan ta,
przez co spo wal nia ją pro ce sy sta rze nia się
skóry. Z ko lei olej bur szty no wy za wie ra 70%
ter pe nów i se skwi ter pe nów, fe no le, al ko ho le,
ke to ny, kwas bur szty no wy oraz in ne kwa sy kar -
bo ksy lo we, szyb ko wchła nia się w skórę, wni -
ka jąc w głąb tkan ki, zwięk sza jąc prze pływ krwi
w na czy niach wło so wa tych, co uła twia wchła -
nia nie skła dni ków odżyw czych i po pra wia do -
tle nie nie skóry. Na to miast zmi kro ni zo wa ny
bur sztyn (pył bur szty no wy) sto so wa ny jest
w kre mach re ge ne ru ją cych, ue la stycz nia ją cych
i wy gła dza ją cych skórę. Dzię ki bar dzo ma łym
roz mia rom dro bi ny bur szty nu wni ka ją w głąb
skóry, prze ni ka ją przez war stwę ro go wą na -
skór ka i bez po śre dnio skła dni ki bur szty nu od -
dzia ły wa ją na głęb sze war stwy skóry, przy spie -
sza jąc jej od no wę[97-98]. 

Olej z pe stek ma lin

Olej z pe stek ma lin sto so wa ny w ko sme to -
lo gii jest ole jem tło czo nym na zim no, o cha rak -
te ry stycz nym za pa chu, aksa mit nej kon sy sten cji
i ciem no żół tej bar wie. Nie bar wi skóry i szyb ko
się wchła nia. Za wie ra nie zbęd ne nie na sy co ne
kwa sy tłu szczo we (�-3 i �-6), wi ta mi nę E (�-
i �-to ko fe rol), ka ro te no i dy oraz fla wo no i dy. Po -
sia da sze ro kie spek trum ak tyw no ści bio lo gicz -
nej. Peł ni funk cję na tu ral ne go fil tra UV, sub stan -
cji na wil ża ją cej skórę, ha mu je pro duk cję me la -
ni ny, zwal cza wol ne ro dni ki, dzia ła też
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an ty sep tycz nie, ła go dzą co, wzmac nia ba rie rę li -
pi do wą na skór ka i re gu lu je pra cę gru czo łów ło -
jo wych. Olej z pe stek ma lin sto su je się sa mo -
dziel nie lub ja ko do da tek do róż nych form ko -
sme ty ków sto so wa nych w pie lę gna cji skóry
podraż nio nej, skłon nej do aler gii i prze su szo nej.
Nie dzia ła ko me do gen nie, przez co mo że być
sto so wa ny przez oso by ze skłon no ścią do po -
wsta wa nia za skór ni ków i wy pry sków. Olej ten
mo że być sto so wa ny za rów no na dzień, jak i na
noc, a tak że ja ko ba za pod ma ki jaż[99-101]. 

Olej z pe stek tru ska wek

Na sio na tru ska wek za wie ra ją 10-30% tłu -
szczu, który mo że być wy ko rzy sty wa ny do po -
zy ska nia ole ju cen ne go dla ko sme to lo gii. Olej
ten zwie ra 78% nie zbęd nych nie na sy co nych
kwa sów tłu szczo wych (kwa su li no lo we go i li no -
le no we go), kwas ela go wy, wi ta mi nę E (�-to ko -
fe rol), fi to ste ro le. Olej z na sion tru skaw ki jest
in no wa cyj nym ole jem wy ka zu ją cym wie lo kie -
run ko we dzia ła nie. Wzmac nia ba rie rę ochron -
ną na skór ka, odbu do wu je ce ment mię dzy ko -
mór ko wy, dzia ła prze ciw za pal nie, an ty o ksy da -
cyj nie, prze ciw bak te ryj nie i ko ją co. Z ko lei
dzia ła nie prze ciw sta rze nio we ma zwią zek z za -
po bie ga niem prze su sza nia skóry oraz sty mu la -
cją syn te zy włókien ko la ge no wych i ela sty no -
wych, jak rów nież za po bie ga niu ich de gra da cji.
Olej ten szyb ko się wchła nia i mo że być sto so -
wa ny w 100% stę że niu na skórę twa rzy, a tak -
że w kre mach, ko sme ty kach pro mie nio chron -
nych, bal sa mach i pe e lin gach[102-105].

Olej z opun cji fi go wej

Olej z opun cji fi go wej jest ce nio ny za wła -
ści wo ści prze ciw sta rze nio we, a ko sme ty ki
z tym ole jem na zy wa ne są na tu ral ną to ksy ną
bo tu li no wą. Jest bo ga ty w nie zbęd ne nie na sy -
co ne kwa sy tłu szczo we (oko ło 90%), w wi ta -
mi ny A, C, E, B1, B6 oraz wie le waż nych ma kro
i mi kro e le men tów ta kich jak ma gnez, sód, po -
tas i że la zo. Olej ten jest jed nym z naj droż -

szych, gdyż do otrzy ma nia jed ne go li tra ole ju
po trze ba pe stek uzy ska nych z pół to ny owo -
ców opun cji. Wy ka zu je wła ści wo ści prze ciw sta -
rze nio we, na wil ża ją ce, re ge ne ru ją ce, an ty o ksy -
da cyj ne, wy gła dza ją ce skórę, ła go dzi sta ny za -
pal ne, przy spie sza go je nie, uszczel nia ba rie rę
hy dro li pi do wą na skór ka, re gu lu je pra cę gru czo -
łów ło jo wych, li kwi du je prze bar wie nia i bli zny
po trą dzi ko we. Mo że być sto so wa ny na każ dy
ro dzaj skóry, w czy stej po sta ci lub ja ko do da tek
do kre mów. Znaj du je rów nież za sto so wa nie
w otrzy my wa niu na no czą ste czek li pi do wych ja -
ko no śni ków sub stan cji bio lo gicz nie ak tyw nych,
np. wi ta mi ny A[106-108].

Be ta-glu kan

Be ta-glu kan jest ro dza jem roz pu szczal ne go
błon ni ka po kar mo we go (po lia cha ry du), który
po zy sku je się głów nie z ziar na owsa, jęcz mie nia
i droż dży. Mo że wni kać w głę bo kie war stwy
skóry, ła go dząc jej sta ny za pal ne i li kwi du jąc
zmar szcz ki. Sty mu lu je od no wę ko la ge nu, po -
pra wia na wil że nie su chej skóry orz ni we lu je
szko dli we dzia ła nie pro mie nio wa nia UV[109]. 

Pep ty dy

Pep ty dy są to krót ko łań cu cho we bio po li -
me ry skła da ją ce się ma ksy mal nie ze 100 ami no -
kwa sów, dzię ki cze mu mo gą pe ne tro wać głę -
bo ko w skórę i efek tyw nie w niej dzia łać. Peł nią
funk cje re gu la to rów i prze ka źni ków. Po szcze -
gól ne gru py pep ty dów róż nią się dzia ła niem.
Pep ty dy sy gna ło we to ta kie, które sty mu lu ją ko -
la gen w skórze, wy gła dza ją zmar szcz ki, uję dr -
nia ją skórę, przez co jest ona bar dziej sprę ży sta.
Na le żą do nich (IN CI) He xa pep ti de-10 i Pal mi -
to yl Tri pep ti de-5. Z ko lei pep ty dy trans por tu ją ce
wspo ma ga ją prze ni ka nie skła dni ków ak tyw nych
bio lo gicz nie w głąb skóry. Naj czę ściej są to
pep ty dy o wy jąt ko wych wła ści wo ściach na -
praw czych skóry, sty mu lu ją cych pro duk cję ko -
la ge nu, ela sty ny i kwa su hia lu ro no we go, za wie -
ra ją ce miedź (IN CI) Cop per Tri pep ti de-1 oraz
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Cop per Ly si na te/Pro li na te. Trze cia gru pa pep ty -
dów sto so wa nych w ko sme ty kach prze ciw sta -
rze nio wych to są neu ro pep ty dy okre śla ne ja ko
bez in wa zyj ny bo toks, gdyż ha mu ją one skur cze
fi bro bla stów. Dzię ki te mu ko mór ki pra cu ją in -
ten syw nie i nie two rzą się zmar szcz ki wy ni ka ją -
ce z ru chów mię śni twa rzy. Za li cza my do nich
(IN CI) Tri pep ti de-3, Pen ta pep ti de-18 i Ace ty-
he xa pep ti de-8[110-116].

Pod su mo wa nie

Za sa dy do bo ru ko sme ty ków 
prze ciw sta rze nio wych w za leż no ści 
od wie ku

Przy wy bo rze ko sme ty ku, np. kre mu prze -
ciw sta rze nio we go na le ży kie ro wać się przede
wszy st kim skła dem pre pa ra tu od po wie dnim do
wie ku i ro dza ju wy stę pu ją cych zmian oraz pro -
ble mów skór nych. Do bie ra nie ko sme ty ku do
wie ku po win no być zwią za ne ze zmia na mi za -
cho dzą cy mi w skórze w da nej gru pie wie ko -
wej. Na opa ko wa niu pro duk tu ko sme tycz ne go
naj czę ściej jest po da na gru pa wie ko wa, dla
której ko sme tyk jest prze zna czo ny oraz skład
IN CI, w opar ciu o który ko sme to log lub far ma -
ceu ta mo że da nej oso bie do ra dzić wy bór opty -
mal ne go pre pa ra tu.

Gru pa 30+

Dla tej gru py na le ży wy bie rać ko sme ty ki
bo ga te w związ ki neu tra li zu ją ce wol ne ro dni ki
(np. kom po zy cja wi ta min an ty o ksy da cyj nych A,
C i E), skła dni ki za trzy mu ją ce wo dę w na skór ku
i przy wra ca ją ce rów no wa gę hy dro fi lo wo-li pi -
do wą (np. gli ce ry na, kwas hia lu ro no wy), sub -
stan cje tłu szczo we uszczel nia ją ce na skórek ta -
kie jak ce ra mi dy i ole je ro ślin ne bo ga te w nie -
zbęd ne nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we.
W kre mach na noc wska za ny jest ko en zym
Q10 i re ti nol, które sty mu lu ją od no wę skóry.
Na to miast w kre mach na dzień, nie za leż nie od
wie ku po win ny wy stę po wać sub stan cje pro -

mie nio chron ne (fil try prze ciw sło necz ne), za po -
bie ga ją ce po wsta wa niu zmar szczek.

Gru pa 40+

Po za skła dni ka mi wy mie nio ny mi w po prze -
dniej gru pie wie ko wej na le ży wy bie rać ko sme -
ty ki za wie ra ją ce do dat ko wo hy dro ksy kwa sy
(kwa sy owo co we) i po chod ne re ti no lu (re ti no -
i dy), które uła twia ją wchła nia nie sub stan cji pie -
lę gnu ją cych i wy rów nu ją ko lo ryt skóry.

Gru pa 50+

Do brym wspar ciem dla tej gru py wie ko -
wej, po za wcze śniej wy mie nio ny mi skła dni ka mi
są pre pa ra ty za wie ra ją ce fi to hor mo ny (np. ge ni -
ste i na so jo wa), które uzu peł nia ją na tu ral ny nie -
do bór estro ge nów w skórze, po pra wia ją jej na -
wil ża nie i na pię cie. Cen ny mi skła dni ka mi w ko -
sme ty kach przy pi sa nych tej gru pie wie ko wej
jest ko la gen i kwa sy owo co we. Po nad to wska -
za ny jest do da tek wap nia po pra wia ją cy struk tu -
rę skóry oraz od po wie dni dla tej gru py ze staw
an ty o ksy dan tów.

Gru pa 60+

W tej gru pie wie ko wej na le ży wy bie rać
kre my szcze gól nie wzbo ga co ne w pro te i ny so -
jo we, które wzmac nia ją ba rie rę li pi do wą na -
skór ka. Bar dzo po żą da nym skła dni kiem jest
rów nież kwas hia lu ro no wy w od po wie dnio
wy so kim stę że niu, który sil nie na wil ża skórę,
i ko fe i na re gu lu ją ca mi kro krą że nie. Do star cza ją
one ko mór kom od po wie dnią ilość skła dni ków
odżyw czych, bio lo gicz nie ak tyw nych po cho -
dzą cych z po ży wie nia oraz tle nu. W kre mach
na noc na le ży sto so wać kwa sy owo co we i re ti -
nol lub ba ku chiol, czy li je go ro ślin ny za mien nik,
oraz se rum z wi ta mi ną C, które roz ja śnia ją pla -
my pig men ta cyj ne i ak ty wu ją odbu do wę zdro -
wych ko mórek.

Pi śmien nic two u au to ra
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Hyrimoz 20 mg roztwór do wstrzykiwań w  ampułko-strzykawce / 
Hyrimoz 40 mg roztwór do wstrzykiwań w  ampułko-strzykawce / 
Hyrimoz 40 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu.  
Skład: Hyrimoz 20 mg: Każda ampułko-strzykawka zawiera 0,4 ml (dawka 
pojedyncza) zawiera 20 mg adalimumabu. Hyrimoz 40 mg: Każda ampułko-
strzykawka i każdy wstrzykiwacz 0,8 ml (dawka pojedyncza) zawiera 40 mg 
adalimumabu (rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne 
wytwarzane w  komórkach jajnika chomika chińskiego). Wskazania: 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) Lek w skojarzeniu z metotreksatem 
(MTX) jest wskazany w: (•) leczeniu czynnego RZS o nasileniu umiarkowanym 
do ciężkiego u  dorosłych pacjentów, gdy odpowiedź na leki modyfikujące 
przebieg choroby, w  tym MTX, okazała się niewystarczająca; (•) leczeniu 
ciężkiego, czynnego i postępującego RZS u dorosłych pacjentów, którzy nie byli 
uprzednio leczeni MTX. Lek można stosować w monoterapii, jeśli MTX jest źle 
tolerowany lub gdy dalsze leczenie MTX jest niewskazane. Wykazano, że 
adalimumab stosowany z  MTX zmniejsza szybkość postępu uszkodzenia 
stawów, mierzonego radiologicznie oraz powoduje poprawę stanu 
czynnościowego. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów Wielostawowe 
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów: Lek w  skojarzeniu z MTX jest 
wskazany w  leczeniu czynnego wielostawowego młodzieńczego 
idiopatycznego zapalenia stawów, u  pacjentów w  wieku od 2 lat, gdy 
odpowiedź na jeden lub więcej leków modyfikujących przebieg choroby 
(DMARD) okazała się niewystarczająca. Lek można stosować w monoterapii, 
jeśli MTX jest źle tolerowany lub gdy dalsze leczenie MTX jest niewskazane. 
Adalimumabu nie badano u  pacjentów <2 lat. Zapalenie stawów 
z  towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych: Lek jest wskazany 
w  leczeniu czynnej postaci zapalenia stawów z  towarzyszącym zapaleniem 
przyczepów ścięgnistych u  pacjentów w  wieku 6 lat i  starszych, którzy 
wykazali niewystarczającą odpowiedź na standardowe leczenie lub gdy nie 
było ono tolerowane. Osiowa spondyloartropatia Zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa (ZZSK): Lek jest wskazany w leczeniu dorosłych z ciężkim 
czynnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, gdy odpowiedź na 
stosowane tradycyjnie leczenie jest niezadowalająca. Osiowa 
spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK: 
Lek jest wskazany w  leczeniu dorosłych pacjentów z  ciężką osiową 
spondyloartropatią bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK, 
ale z  obiektywnymi objawami przedmiotowymi zapalenia wykazanymi 
badaniem metodą rezonansu magnetycznego i/lub ze zwiększonym 
stężeniem białka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczającą odpowiedź 
na NLPZ lub ich nie tolerują. Łuszczycowe zapalenie stawów Lek jest wskazany 
w  leczeniu czynnego i  postępującego łuszczycowego zapalenia stawów 
u  dorosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące 
przebieg choroby, okazała się niewystarczająca. Wykazano, że adalimumab 
zmniejsza szybkość postępu obwodowego uszkodzenia stawów, mierzonego 
radiologicznie u  pacjentów z  wielostawowymi symetrycznymi podtypami 
choroby oraz powoduje poprawę stanu czynnościowego. Łuszczyca Lek jest 
wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej przewlekłej postaci łuszczycy 
zwyczajnej (plackowatej) u dorosłych pacjentów, którzy są kandydatami do 
leczenia systemowego. Łuszczyca zwyczajna (plackowata) u  dzieci 
i  młodzieży Lek jest wskazany w  leczeniu ciężkiej przewlekłej postaci 
łuszczycy zwyczajnej (plackowatej) u dzieci i młodzieży w wieku od 4 lat, 
które wykazały niewystarczającą odpowiedź na leczenie miejscowe 
i  fototerapie lub nie kwalifikują się do takiego leczenia. Ropne zapalenie 
apokrynowych gruczołów potowych (HS) Lek jest wskazany w  leczeniu 
czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych (trądzik 
odwrócony, acne inversa) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych 
i  młodzieży w  wieku od 12 lat z  niewystarczającą odpowiedzią na 
konwencjonalne leczenie układowe HS. Choroba Leśniowskiego-Crohna Lek 
jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej, czynnej postaci choroby 
Leśniowskiego-Crohna u dorosłych pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi 
na pełny i  odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem i/lub lekiem 
immunosupresyjnym lub nie tolerują takiego leczenia lub jest ono u  nich 
przeciwwskazane ze względów medycznych. Choroba Leśniowskiego-Crohna 
u dzieci i młodzieży Lek jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej, 
czynnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci i młodzieży (w wieku 
od 6 lat), które wykazały niewystarczającą odpowiedź na standardowe 
leczenie, w  tym leczenie żywieniowe jako terapię pierwotną i  lek z  grupy 
kortykosteroidów i/lub lek immunomodulujący, lub u  których występowała 
nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. 
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego Lek jest wskazany w  leczeniu 
umiarkowanego do ciężkiego czynnego wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego u dorosłych pacjentów, którzy nie wykazali wystarczającej odpowiedzi 
na konwencjonalne leczenie, w  tym kortykosteroidy i 6-merkaptopurynę (6-
MP) lub azatioprynę (AZA), lub wtedy gdy nie tolerują takiego leczenia lub jest 
ono przeciwwskazane ze względów medycznych. Zapalenie błony naczyniowej 
oka Lek jest wskazany w leczeniu nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej 
oka części pośredniej, odcinka tylnego i całej błony naczyniowej u dorosłych 
pacjentów z  niewystarczającą odpowiedzią na leczenie kortykosteroidami, 
u pacjentów u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub 
leczenie kortykosteroidami jest niewłaściwe. Zapalenie błony naczyniowej oka 
u dzieci i młodzieży Lek jest wskazany w leczeniu przewlekłego nieinfekcyjnego 
zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka u pacjentów w wieku od 
2 lat, którzy wykazywali niewystarczającą odpowiedź na konwencjonalne 
leczenie lub gdy jest ono nietolerowane lub, u których leczenie konwencjonalne 
jest niewłaściwe. Dawkowanie i  sposób stosowania: Leczenie powinni 
rozpoczynać i  nadzorować specjaliści z  doświadczeniem w  rozpoznawaniu 
i  leczeniu chorób, w  których ten lek jest wskazany. Okulistom zaleca się 

skonsultowanie się przed rozpoczęciem leczenia adalimumabem 
z odpowiednim specjalistą. Pacjenci leczeni lekiem Hyrimoz powinni otrzymać 
kartę przypominającą dla pacjenta. Po przeszkoleniu zapoznającym z techniką 
wstrzykiwania pacjenci mogą sami wstrzykiwać sobie lek, jeśli lekarz uzna to 
za wskazane i  w  razie potrzeby zleci wizytę kontrolną. W  czasie leczenia 
należy zoptymalizować stosowanie innego leczenia skojarzonego [np. 
kortykosteroidami i/lub lekami immunomodulującymi]. Dawkowanie 
Reumatoidalne zapalenie stawów: Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 40 
mg co drugi tydzień w pojedynczej dawce we wstrzyknięciu podskórnym (sc.). 
W  czasie leczenia należy kontynuować podawanie MTX. W  czasie leczenia 
można kontynuować podawanie glikokortykosteroidów, salicylanów, NLPZ lub 
leków przeciwbólowych. Stosowanie z  lekami innymi niż MTX, patrz ChPL. 
W przypadku monoterapii u niektórych pacjentów ze zmniejszoną odpowiedzią 
na dawkę 40 mg co drugi tydzień może być korzystne zwiększenie dawki do 
40 mg raz w  tygodniu lub 80 mg co drugi tydzień. Odpowiedź kliniczna 
następuje zwykle w  ciągu 12 tygodni leczenia. W  razie braku odpowiedzi 
w  tym czasie należy rozważyć dalsze leczenie. Przerwanie podawania leku 
Może być konieczne przerwanie podawania leku (np. przed operacją lub 
w razie ciężkiego zakażenia). Wznowienie leczenia po przerwie ≥70 dni dało 
taką samą odpowiedź kliniczną i  podobny profil bezpieczeństwa jak przed 
przerwaniem podawania leku. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, 
osiowa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla 
ZZSK i łuszczycowe zapalenie stawów: Zalecana dawka wynosi 40 mg sc. co 
drugi tydzień w  pojedynczej dawce. Odpowiedź kliniczna następuje zwykle 
w ciągu 12 tygodni leczenia. W razie braku odpowiedzi w tym czasie należy 
rozważyć dalsze leczenie. Łuszczyca: Zalecana dawka początkowa u dorosłych 
wynosi 80 mg sc., a po jednym tygodniu od podania dawki początkowej 40 
mg sc. co drugi tydzień. W razie braku odpowiedzi przez 16 tygodni należy 
zweryfikować dalsze leczenie. Po 16 tygodniach u  pacjentów bez 
wystarczającej odpowiedzi na 40 mg co drugi tydzień może być korzystne 
zwiększenie dawki do 40 mg co tydzień lub 80 mg co drugi tydzień. W razie 
niewystarczającej odpowiedzi na takie leczenie należy powtórnie rozważyć 
korzyści i  ryzyko dalszego stosowania zwiększonej dawki. Jeśli osiągnie się 
wystarczającą odpowiedź na dawkę 40 mg co tydzień lub 80 mg co drugi 
tydzień, można zmniejszyć dawkę do 40 mg co drugi tydzień. Ropne zapalenie 
apokrynowych gruczołów potowych: Zalecany schemat to początkowo 
160 mg w 1. dniu (4 wstrzyknięcia po 40 mg jednego dnia lub 2 wstrzyknięcia 
po 40 mg/dobę w dwóch kolejnych dniach), następnie 80 mg dwa tygodnie 
później w 15. dniu (2 wstrzyknięcia po 40 mg jednego dnia). Dwa tygodnie 
później (29. dzień) należy stosować dawkę 40 mg raz w tygodniu lub 80 mg 
co drugi tydzień (2 wstrzyknięcia 40 mg jednego dnia). Jeśli to konieczne, 
w czasie leczenia można kontynuować stosowanie antybiotyków. Zaleca się, 
aby w  okresie leczenia pacjenci codziennie przemywali zmiany skórne 
wywołane przez HS środkiem antyseptycznym o  działaniu miejscowym. 
W razie braku poprawy po 12 tygodniach należy zweryfikować leczenie. Jeśli 
wskazane jest przerwanie leczenia, można powtórnie wprowadzić lek 
w dawce 40 mg raz w tygodniu lub 80 mg co drugi tydzień. Należy okresowo 
oceniać korzyści i  ryzyko związane z  długim leczeniem. Choroba 
Leśniowskiego-Crohna: Zalecany schemat dawkowania w  okresie indukcji 
u  dorosłych z  czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna o  przebiegu 
umiarkowanym do ciężkiego to 80 mg w tygodniu 0, a następnie 40 mg w 2. 
tygodniu. Jeśli istnieje potrzeba uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie, 
można zastosować 160 mg w tygodniu 0 (4 wstrzyknięcia 40 mg w ciągu 
jednej doby lub 2 wstrzyknięcia na dobę przez dwa kolejne dni) i 80 mg w 2. 
tygodniu (2 wstrzyknięcia 40 mg w  ciągu jednej doby). Ryzyko zdarzeń 
niepożądanych jest większe podczas indukcji. Po okresie indukcji zalecana 
dawka to 40 mg co drugi tydzień sc. Jeśli po przerwaniu stosowania leku 
objawy choroby nawróciły, można ponownie rozpocząć podawanie leku. 
Doświadczenie związane ze wznowieniem leczenia po >8 tygodniach od 
podania poprzedniej dawki jest małe. Podczas leczenia podtrzymującego 
można stopniowo zmniejszać dawkę kortykosteroidów, zgodnie z zaleceniami 
praktyki klinicznej. U pacjentów ze zmniejszoną odpowiedzią na dawkę 40 mg 
co drugi tydzień może być korzystne zwiększenie dawki do 40 mg co tydzień 
lub 80 mg co drugi tydzień. W  razie braku odpowiedzi na leczenie do 4. 
tygodnia korzystne może być dalsze leczenie podtrzymujące do 12. tygodnia 
włącznie. U  pacjentów bez odpowiedzi na leczenie w  tym czasie należy 
zweryfikować dalsze leczenie. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: Zalecana 
dawka w leczeniu indukcyjnym dla dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego 
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wynosi 160 mg w  tygodniu 0 
(4 wstrzyknięcia po 40 mg w ciągu jednej doby lub 2 wstrzyknięcia po 40 
mg/dobę przez dwa kolejne dni) oraz 80 mg w 2. tygodniu (2 wstrzyknięcia 
po 40 mg w  ciągu jednej doby). Po leczeniu indukcyjnym zalecana dawka 
wynosi 40 mg co drugi tydzień sc. W czasie leczenia podtrzymującego dawki 
kortykosteroidów można stopniowo zmniejszać zgodnie z  wytycznymi 
praktyki klinicznej. U niektórych pacjentów ze zmniejszoną odpowiedzią na 
dawkę 40 mg co drugi tydzień może być korzystne zwiększenie dawki do 40 
mg co tydzień lub 80 mg co drugi tydzień. Odpowiedź kliniczną zazwyczaj 
osiąga się w ciągu 2–8 tygodni leczenia. Nie zaleca się dalszego stosowania 
leku w razie braku odpowiedzi w tym czasie. Zapalenie błony naczyniowej oka: 
Zalecana dawka początkowa u dorosłych to 80 mg, a po tygodniu 40 mg co 
drugi tydzień. Doświadczenie w rozpoczynaniu leczenia samym adalimumabem 
jest ograniczone. Leczenie można rozpocząć w skojarzeniu z kortykosteroidami 
i/lub innymi niebiologicznymi lekami immunomodulującymi. Po 2 tygodniach 
od rozpoczęcia leczenia adalimumabem dawkę jednocześnie stosowanych 
kortykosteroidów można stopniowo zmniejszać. Zaleca się coroczną ocenę 
korzyści i  ryzyka związanego z  kontynuacją długiego leczenia. Dzieci 
i młodzież: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów Lek podaje się co 2. 

tydzień we wstrzyknięciu sc. Wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne 
zapalenie stawów u pacjentów w wieku od 2 lat Dawka zależy od masy ciała. 
Nie stosować u dzieci <2 lat. Pacjenci w wieku od 2 lat o mc.: 10 kg do <30 
kg: 20 mg co 2. tydzień; ≥30 kg: 40 mg co 2. tydzień. Odpowiedź kliniczna 
następuje zwykle w ciągu 12 tygodni leczenia. W razie braku reakcji w tym 
czasie należy dokładnie rozważyć dalsze leczenie. Zapalenie stawów 
z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych Pacjenci w wieku od 6 
lat o mc.: 15 kg do <30 kg: 20 mg co 2. tydzień; ≥30 kg: 40 mg co 2. 
tydzień. Brak badań adalimumabu u  takich pacjentów w  wieku <6 lat. 
Łuszczyca zwyczajna (plackowata) u  dzieci i  młodzieży: Zalecana dawka 
u pacjentów w wieku od 4 do 17 lat zależy od masy ciała pacjenta. Lek podaje 
się sc. Pacjenci o mc.: 15 kg do <30 kg: początkowo 20 mg, następnie po  
tygodniu 20 mg co 2. tydzień; ≥30 kg: początkowo 40 mg, następnie po 
tygodniu 40 mg co 2. tydzień. W razie braku odpowiedzi w ciągu 16 tygodni 
należy rozważyć, czy wskazane jest dalsze leczenie. Jeśli wskazane jest 
powtórne leczenie adalimumabem, należy postępować zgodnie z powyższymi 
zaleceniami dotyczącymi dawki i  czasu trwania leczenia. Bezpieczeństwo 
adalimumabu u  dzieci i  młodzieży z  łuszczycą zwyczajną (plackowatą) 
oceniano przez średnio 13 miesięcy. Stosowanie leku u pacjentów <4 lat nie 
jest właściwe w  tym wskazaniu. Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów 
potowych u  młodzieży (od 12 lat, mc. ≥30 kg): Brak badań klinicznych 
u  młodzieży z  HS. Dawkowanie adalimumabu ustalono na podstawie 
farmakokinetycznego modelowania i  symulacji. Zalecana dawka to 80 mg 
w  tygodniu 0, a  od 1. tygodnia 40 mg co drugi tydzień sc. W  razie 
niewystarczającej odpowiedzi na 40 mg co drugi tydzień można rozważyć 
zwiększenie dawki do 40 mg raz w tygodniu lub 80 mg co drugi tydzień. Jeśli 
to konieczne, w czasie leczenia można kontynuować stosowanie antybiotyków. 
Zaleca się, aby w  czasie leczenia pacjenci codziennie przemywali zmiany 
skórne wywołane przez HS środkiem antyseptycznym o działaniu miejscowym. 
W razie braku odpowiedzi w ciągu 12 tygodni należy rozważyć, czy wskazane 
jest dalsze leczenie. Jeśli wskazane jest przerwanie leczenia, lek można 
powtórnie wprowadzić. Należy okresowo oceniać korzyści i ryzyko związane 
z długookresową terapią. Stosowanie adalimumabu u dzieci <12 lat nie jest 
właściwe w  tym wskazaniu. Choroba Leśniowskiego-Crohna u  dzieci 
i młodzieży; Zalecana dawka u pacjentów w wieku 6-17 lat zależy od masy 
ciała. Lek podaje się sc. Przy mc. <40 kg: 40 mg w tygodniu 0 i 20 mg w 2. 
tygodniu. Jeśli istnieje potrzeba uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie, 
można zastosować 80 mg w  tygodniu 0 i 40 mg w 2. tygodniu (większe 
ryzyko zdarzeń niepożądanych). Dawka podtrzymująca od 4. tygodnia: 20 mg 
co 2. tydzień; przy mc. ≥40 kg: dawka indukcyjna 80 mg w tygodniu 0 i 40 
mg w 2. tygodniu. Jeśli istnieje potrzeba uzyskania szybszej odpowiedzi na 
leczenie, można zastosować 160 mg w tygodniu 0 i 80 mg w 2. tygodniu 
(większe ryzyko zdarzeń niepożądanych). Dawka podtrzymująca od 4. 
tygodnia: 40 mg co drugi tydzień. U pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią 
na leczenie może być korzystne zwiększenie dawki, w  zależności od mc. 
pacjenta: <40 kg: 20 mg co tydzień; ≥ 40 kg: do 40 mg co tydzień lub 80 
mg co drugi tydzień. W razie braku reakcji do 12. tygodnia należy rozważyć, 
czy dalsze leczenie jest wskazane. Stosowanie adalimumabu u dzieci <6 lat 
nie jest właściwe w tym wskazaniu. Zapalenie błony naczyniowej oka u dzieci 
i młodzieży: Zalecana dawka u pacjentów w wieku od 2 lat zależy od masy 
ciała. Lek podaje się sc. W  zapaleniu błony naczyniowej oka u  dzieci 
i  młodzieży nie ma doświadczenia w  stosowaniu adalimumabu bez 
jednoczesnego leczenia MTX. Pacjenci z mc. <30 kg: 20 mg co 2. tydzień 
z MTX; ≥30 kg: 40 mg co 2. tydzień z MTX. Rozpoczynając leczenie dawkę 
nasycającą 40 mg u pacjentów <30 kg lub 80 mg u pacjentów ≥30 kg można 
podać na tydzień przed rozpoczęciem leczenia podtrzymującego. Brak danych 
klinicznych dotyczących stosowania dawki nasycającej adalimumabu u dzieci 
<6 lat. Stosowanie leku u dzieci <2 lat nie jest właściwe w tym wskazaniu. 
Zaleca się coroczną ocenę korzyści i  ryzyka związanego z  kontynuacją 
długookresowego leczenia. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u  dzieci 
i  młodzieży: Nie ustalono bezpieczeństwa i  skuteczności adalimumabu 
u  pacjentów w  wieku 4-17 lat. Stosowanie leku u  dzieci <4 lat nie jest 
właściwe w  tym wskazaniu. Łuszczycowe zapalenie stawów i  osiowa 
spondyloartropatia, w tym ZZSK: Stosowanie leku w tych wskazaniach nie jest 
właściwe. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna gruźlica lub inne ciężkie 
zakażenia tj. posocznica i zakażenia oportunistyczne. Umiarkowana i ciężka 
niewydolność serca (klasa III/IV wg NYHA). Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
Należy czytelnie zapisać nazwę i  numer serii podanego leku. Zakażenia 
Stosowanie leków z grupy antagonistów TNF zwiększa podatność na ciężkie 
zakażenia. Zaburzenie czynności płuc może zwiększyć ryzyko zakażeń. 
Pacjentów należy dokładnie badać przed, podczas i  po leczeniu w  celu 
wykluczenia zakażeń, w tym gruźlicy. Eliminacja adalimumabu z ustroju może 
trwać nawet 4 miesiące i w tym czasie należy kontynuować badania kontrolne. 
Leczenia nie wolno rozpoczynać u pacjentów z czynnym zakażeniem, w tym 
z  przewlekłymi lub miejscowymi zakażeniami, do czasu opanowania 
zakażenia. U  pacjentów narażonych na gruźlicę i  pacjentów, którzy 
podróżowali w  rejonach o  wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub 
występujących endemicznie grzybic, tj. histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub 
blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć korzyści 
i  zagrożenia związane z  leczeniem. Pacjentów, u których w czasie leczenia 
wystąpi nowe zakażenie, należy dokładnie zbadać i  wykonać pełną 
diagnostykę. Jeśli u pacjenta wystąpi nowe ciężkie zakażenie lub posocznica, 
należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub 
przeciwgrzybicze, a  podawanie leku wstrzymać do czasu opanowania 
zakażenia. Należy zachować ostrożność u  pacjentów z  nawracającymi 
zakażeniami w  wywiadzie lub ze schorzeniami, które mogą zwiększać 
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skłonność do zakażeń, w  tym zastosowanie w  skojarzeniu leków 
immunosupresyjnych. Ciężkie zakażenia: U  pacjentów otrzymujących 
adalimumab zgłaszano ciężkie zakażenia, w  tym posocznicę spowodowaną 
zakażeniem bakteryjnym, zakażeniem wywołanym przez prątki, inwazyjnym 
zakażeniem grzybiczym, pasożytniczym, wirusowym, a  także inne 
oportunistyczne zakażenia, takie jak listerioza, legionelloza i  zakażenie 
Pneumocystis. Inne ciężkie zakażenia obserwowane w badaniach klinicznych 
to zapalenie płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek, infekcyjne zapalenie 
stawów i  posocznica (również przypadki hospitalizacji lub zgonu). Gruźlica: 
U  pacjentów otrzymujących adalimumab zgłaszano gruźlicę, w  tym jej 
reaktywację i nowe zachorowania, a także gruźlicę płucną i pozapłucną (tzn. 
rozsianą). Przed rozpoczęciem leczenia wszystkich pacjentów należy zbadać 
(szczegółowa, lekarska ocena wywiadu dotyczącego przebytej przez pacjenta 
gruźlicy lub możliwości narażenia na kontakt z osobami z czynną gruźlicą oraz 
stosowanego wcześniej i/lub obecnie leczenia immunosupresyjnego) w celu 
wykluczenia czynnej i  nieczynnej („utajonej”) gruźlicy. U  wszystkich 
pacjentów należy przeprowadzić badania przesiewowe (tzn. skórny odczyn 
tuberkulinowy i  badanie radiologiczne klatki piersiowej). Zaleca się 
odnotowanie tych badań i  ich wyników w karcie informacyjnej dla pacjenta. 
Należy pamiętać o  ryzyku fałszywie ujemnych skórnych odczynów 
tuberkulinowych, zwłaszcza u  pacjentów ciężko chorych lub pacjentów 
z upośledzeniem odporności. W razie rozpoznania czynnej gruźlicy nie wolno 
rozpoczynać leczenia adalimumabem. Należy dokładnie rozważyć korzyści 
i ryzyko związane z leczeniem. W razie podejrzewania utajonej gruźlicy należy 
skonsultować się ze specjalistą w  leczeniu gruźlicy. W  razie rozpoznania 
utajonej gruźlicy, przed rozpoczęciem podawania adalimumabu należy 
rozpocząć profilaktyczne leczenie przeciwgruźlicze. Leczenie takie należy 
również rozważyć u pacjentów z kilkoma lub z istotnymi czynnikami ryzyka 
i ujemnym wynikiem badania w kierunku gruźlicy oraz u pacjentów z utajoną 
lub czynną gruźlicą w  przeszłości, u  których nie można potwierdzić 
zastosowania odpowiedniego leczenia. Przypadki reaktywacji gruźlicy 
odnotowano u  leczonych adalimumabem pacjentów mimo profilaktyki 
przeciwgruźliczej i  u  niektórych pacjentów wcześniej z  powodzeniem 
leczonych z powodu czynnej gruźlicy. Pacjentom należy zalecić zgłaszanie się 
do lekarza w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na wystąpienie 
gruźlicy (np. uporczywy kaszel, wyniszczenie/utrata masy ciała, stan 
podgorączkowy, apatia) w  czasie lub po jego zakończeniu leczenia 
adalimumabem. Inne zakażenia oportunistyczne: U pacjentów otrzymujących 
adalimumab obserwowano zakażenia oportunistyczne, w  tym grzybicze 
zakażenia inwazyjne. Zakażenia te nie zawsze rozpoznawano, co powodowało 
opóźnienia w zastosowaniu odpowiedniego leczenia, niekiedy prowadzące do 
zgonów. W razie wystąpienia takich objawów, jak gorączka, złe samopoczucie, 
utrata masy ciała, poty, kaszel, duszność i/lub nacieki w płucach albo inna 
poważna choroba ogólnoustrojowa ze wstrząsem lub bez wstrząsu, należy 
podejrzewać grzybicze zakażenie inwazyjne i  natychmiast przerwać 
podawanie leku Hyrimoz. U  tych pacjentów rozpoznanie i  zastosowanie 
empirycznej terapii przeciwgrzybiczej należy ustalić w  porozumieniu ze 
specjalistą w  leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Reaktywacja 
zapalenia wątroby typu B U przewlekłych nosicieli HBV (tzn. u których wykryto 
antygen powierzchniowy HBV) otrzymujących adalimumab wystąpiła 
reaktywacja zapalenia wątroby typu B, również zakończona zgonem. Przed 
rozpoczęciem leczenia należy wykonać badania w kierunku zakażenia HBV. 
U  pacjentów z  dodatnim wynikiem zaleca się konsultację u  specjalisty 
w  leczeniu zapalenia wątroby typu B. U  nosicieli HBV, którzy wymagają 
leczenia adalimumabem, przez cały czas leczenia i  przez kilka miesięcy po 
jego zakończeniu należy dokładnie kontrolować objawy czynnego zakażenia 
HBV. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania u  nosicieli HBV 
leków przeciwwirusowych razem z  antagonistami TNF w  celu zapobiegania 
reaktywacji HBV. W razie reaktywacji HBV należy zaprzestać podawania leku 
Hyrimoz i rozpocząć skuteczne leczenie przeciwwirusowe i właściwe leczenie 
podtrzymujące. Zaburzenia neurologiczne Stosowanie adalimumabu rzadko 
wiązano z  wystąpieniem/zaostrzeniem objawów klinicznych i/lub 
radiologicznych chorób demielinizacyjnych OUN, w  tym stwardnienia 
rozsianego, zapalenia nerwu wzrokowego i  obwodowych chorób 
demielinizacyjnych, w  tym zespołu Guillaina-Barrégo. Należy zachować 
ostrożność stosując Hyrimoz u pacjentów z zaburzeniami demielinizacyjnymi 
ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, które występowały 
wcześniej lub niedawno się ujawniły. Należy rozważyć odstawienie leku 
w  razie wystąpienia któregoś z  tych zaburzeń. Istnieje związek między 
zapaleniem części pośredniej błony naczyniowej oka a  zaburzeniami 
demielinizacyjnymi OUN. U  pacjentów z  nieinfekcyjnym zapaleniem części 
pośredniej błony naczyniowej oka należy wykonać badanie neurologiczne 
przed rozpoczęciem leczenia i regularnie w trakcie leczenia w celu oceny już 
występujących lub rozwijających się zaburzeń demielinizacyjnych OUN. 
Reakcje alergiczne W  trakcie badań rzadko notowano ciężkie reakcje 
alergiczne związane z  przyjmowaniem adalimumabu, a  nieciężkie reakcje 
alergiczne występowały niezbyt często. Informowano o  ciężkich reakcjach 
alergicznych, w  tym anafilaksji. W  razie reakcji anafilaktycznej lub innej 
ciężkiej reakcji alergicznej należy natychmiast odstawić lek i  rozpocząć 
właściwe leczenie. Działanie immunosupresyjne W  badaniu leczonych 
adalimumabem pacjentów z  RZS nie stwierdzono hamowania reakcji 
nadwrażliwości typu późnego, obniżenia stężenia immunoglobulin lub zmian 
w  liczbie efektorowych komórek T, B, NK, monocytów/makrofagów oraz 
neutrofilów. Nowotwory złośliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne U pacjentów 
otrzymujących lek z grupy antagonistów TNF notowano więcej niż w grupie 
placebo przypadków nowotworów złośliwych, w  tym chłoniaka, ale były to 
rzadkie przypadki. Zgłoszono przypadki białaczki. Ryzyko chłoniaka i białaczki 

jest większe u  pacjentów z  RZS z  długim wysoce aktywnym procesem 
zapalnym, co komplikuje ocenę ryzyka. U  pacjentów otrzymujących lek 
z grupy antagonistów TNF nie można wykluczyć ryzyka chłoniaków, białaczki 
i innych nowotworów złośliwych. U dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (do 
22 lat) otrzymujących leki z grupy antagonistów TNF (rozpoczęcie leczenia 
≤18. r.ż.), w  tym adalimumab, notowano nowotwory złośliwe, również 
powodujące zgon. W  około ½ były to chłoniaki, a  pozostałe to różne 
nowotwory złośliwe, w  tym rzadkie nowotwory zwykle związane 
z  immunosupresją. Nie można wykluczyć ryzyka rozwoju nowotworów 
złośliwych u dzieci i młodzieży leczonych lekami z grupy antagonistów TNF. 
U  pacjentów leczonych adalimumabem rzadko obserwowano nieziarniczego 
chłoniaka T- komórkowego wątrobowo-śledzionowego. Ma on bardzo 
agresywny przebieg i  zwykle powoduje zgon. Niektóre z  tych chłoniaków 
notowano podczas stosowania adalimumabu u młodych dorosłych leczonych 
równocześnie AZA lub 6-MP z powodu choroby zapalnej jelita. Należy rozważyć 
ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem AZA lub 6-MP i leku Hyrimoz. 
Nie można wykluczyć ryzyka chłoniaka T-komórkowego wątrobowo-
śledzionowego u  pacjentów otrzymujących Hyrimoz. Należy zachować 
ostrożność u pacjentów z nowotworem złośliwym w wywiadzie lub pacjentów, 
u których kontynuowano leczenie adalimumabem po wystąpieniu nowotworu 
złośliwego. Wszystkich pacjentów, a zwłaszcza tych z intensywnym leczeniem 
immunosupresyjnym w  wywiadzie lub pacjentów z  łuszczycą leczonych 
w  przeszłości metodą PUVA, należy zbadać na obecność raka skóry 
niebędącego czerniakiem przed rozpoczęciem i  w  trakcie stosowania leku 
Hyrimoz. U  pacjentów leczonych adalimumabem notowano przypadki 
czerniaka i  raka z  komórek Merkla. Należy zachować ostrożność podczas 
stosowania leku u  pacjentów z  POChP i  u  nałogowych palaczy, u  których 
ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego jest zwiększone. Nie wiadomo, czy 
adalimumab zwiększa ryzyko dysplazji lub raka jelita grubego. Wszystkich 
pacjentów z  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i  ze zwiększonym 
ryzykiem dysplazji lub raka jelita grubego (np. pacjentów z  długotrwałym 
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub pierwotnym stwardniającym 
zapaleniem dróg żółciowych) lub pacjentów z  dysplazją lub rakiem jelita 
grubego w  przeszłości, przed leczeniem i  przez cały czas choroby należy 
regularnie badać w kierunku dysplazji (w tym wykonać kolonoskopię i biopsję 
zgodnie z  zaleceniami). Reakcje hematologiczne Rzadko zgłaszano 
pancytopenię, w  tym niedokrwistość aplastyczną. Podczas stosowania 
adalimumabu zgłaszano istotny klinicznie niedobór krwinek (np. 
trombocytopenia, leukopenia). Wszystkim pacjentom stosującym lek należy 
zalecić natychmiastowe zgłaszanie się do lekarza w  razie wystąpienia 
objawów wskazujących na skazy krwotoczne (np. utrzymująca się gorączka, 
wylewy podskórne, krwawienie, bladość). U  pacjentów z  potwierdzonymi, 
istotnymi zaburzeniami hematologicznymi należy rozważyć odstawienie leku. 
Szczepienia Zaleca się, aby dzieci (jeśli to możliwe) otrzymały przed 
rozpoczęciem leczenia wszystkie szczepienia zgodnie z  obowiązującym 
kalendarzem szczepień. Pacjenci przyjmujący Hyrimoz mogą otrzymywać 
szczepionki oprócz szczepionek żywych (tj. BCG). Niemowlęta narażone na 
adalimumab w  okresie życia płodowego nie powinny otrzymywać żywych 
szczepionek przez 5 miesięcy od przyjęcia przez matkę ostatniej dawki 
adalimumabu w czasie ciąży. Zastoinowa niewydolność serca Istnieje ryzyko 
nasilenia zastoinowej niewydolności serca i  zwiększonej w  związku z  nią 
śmiertelności. U  pacjentów otrzymujących adalimumab też zgłaszano 
pogorszenie zastoinowej niewydolności serca. Należy zachować ostrożność 
stosując lek u  pacjentów z  łagodną niewydolnością serca (klasa I/II wg 
NYHA). Hyrimoz jest przeciwwskazany w  umiarkowanej i  ciężkiej 
niewydolności serca. U  pacjentów z  nowymi objawami zastoinowej 
niewydolności serca lub pogorszeniem istniejących objawów należy przerwać 
leczenie. Zjawiska autoimmunizacyjne Hyrimoz może powodować 
powstawanie autoprzeciwciał. Nie jest znany wpływ długotrwałego leczenia 
adalimumabem na rozwój chorób autoimmunologicznych. W razie wystąpienia 
objawów wskazujących na zespół toczniopodobny i  dodatnich wyników 
oznaczenia przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA, lek należy odstawić. 
Jednoczesne podawanie biologicznych DMARD lub antagonistów TNF Podczas 
jednoczesnego podawania anakinry i etanerceptu (antagonista TNF) notowano 
ciężkie zakażenia bez dodatkowych korzyści w porównaniu ze stosowaniem 
tylko etanerceptu. Nie zaleca się podawania adalimumabu razem z  innymi 
biologicznymi DMARD (np. anakinra i abatacept) lub innymi antagonistami TNF 
ze względu na możliwość zwiększonego ryzyka zakażeń, w  tym ciężkich 
zakażeń i  innych potencjalnych interakcji farmakologicznych. Operacje 
Ograniczone jest doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa zabiegów 
chirurgicznych, w  tym artroplastyki, u  pacjentów leczonych adalimumabem. 
Należy brać pod uwagę długi okres półtrwania adalimumabu. Pacjenta 
wymagającego operacji w  czasie leczenia należy dokładnie obserwować 
w  celu wykluczenia zakażenia i  podjąć odpowiednie postępowanie. 
Niedrożność jelita cienkiego Brak odpowiedzi na leczenie choroby 
Leśniowskiego-Crohna może wskazywać na obecność trwałego, zwłókniałego 
zwężenia, które może wymagać leczenia chirurgicznego. Dostępne dane 
wskazują, że adalimumab nie pogarsza zwężeń ani ich nie powoduje. Pacjenci 
w podeszłym wieku Częstość ciężkich zakażeń u  leczonych adalimumabem 
pacjentów >65 lat była większa niż u pacjentów <65 lat. Niektóre z zakażeń 
powodowały zgon. Podczas leczenia pacjentów w  podeszłym wieku należy 
zwrócić szczególną uwagę na ryzyko zakażenia. Działania niepożądane: 
Bardzo często: zakażenia dróg oddechowych (w  tym zakażenia dolnych 
i  górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie 
gardła, zapalenie części nosowej gardła i  zapalenie płuc wywołane przez 
wirusa opryszczki); leukopenia (w  tym neutropenia i  agranulocytoza), 
niedokrwistość; zwiększenie stężenia lipidów; ból głowy; ból brzucha, nudności 

i wymioty; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; wysypka (w tym 
złuszczająca się wysypka); bóle mięśniowo-szkieletowe; odczyn (w  tym 
rumień) w  miejscu wstrzyknięcia. Często: zakażenia układowe (w  tym 
posocznica, drożdżyca i  grypa), zakażenia jelitowe (w  tym wirusowe 
zapalenie żołądka i  jelit), zakażenia skóry i  tkanek miękkich (w  tym 
zanokcica, zapalenie tkanki łącznej, liszajec, martwicze zapalenie powięzi 
i  półpasiec), zakażenia ucha, zakażenia w  obrębie jamy ustnej (w  tym 
zakażenie wirusem opryszczki pospolitej, opryszczka wargowa i  zakażenia 
zębów), zakażenia dróg rodnych (w  tym zakażenie grzybicze sromu 
i  pochwy), zakażenia dróg moczowych (w  tym odmiedniczkowe zapalenie 
nerek), zakażenia grzybicze, zakażenia stawów; rak skóry z  wyjątkiem 
czerniaka (w  tym rak podstawnokomórkowy i  rak płaskonabłonkowy), 
nowotwór łagodny; leukocytoza, zmniejszenie liczby płytek krwi; 
Nadwrażliwość, alergie (w tym alergia sezonowa); hipokaliemia, zwiększenie 
stężenia kwasu moczowego, nieprawidłowe stężenie sodu we krwi, 
hipokalcemia, hiperglikemia, hipofosfatemia, odwodnienie; zmiany nastroju 
(w  tym depresja), niepokój, bezsenność; parestezje (w  tym niedoczulica), 
migrena, ucisk korzenia nerwowego; pogorszenie widzenia, zapalenie 
spojówek, zapalenie powiek, obrzęk oka; zawroty głowy; tachykardia; 
nadciśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry z  uczuciem gorąca, krwiak; 
astma, duszność, kaszel; krwotok z  przewodu pokarmowego, dyspepsja, 
choroba refluksowa przełyku, zespół suchości (w  tym suchość oczu i  jamy 
ustnej); pogorszenie się lub wystąpienie łuszczycy (łuszczyca krostkowa dłoni 
i  stóp), pokrzywka, siniaczenie (w  tym plamica), zapalenie skóry (w  tym 
wyprysk), łamliwość paznokci, nadmierne pocenie się, łysienie, świąd; skurcze 
mięśni (w  tym zwiększona aktywność CK we krwi); zaburzenia czynności 
nerek, krwiomocz; bóle w  klatce piersiowej, obrzęki, gorączka; zaburzenia 
krzepnięcia krwi i  krwawienia (w  tym wydłużenie czasu częściowej 
tromboplastyny po aktywacji), dodatni test w kierunku autoprzeciwciał (w tym 
przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA), zwiększenie aktywności LDH we 
krwi; zaburzenia gojenia.   Niezbyt często: zakażenia układu nerwowego 
(w  tym wirusowe zapalenie opon mózgowych), zakażenia oportunistyczne 
i  gruźlica (w  tym kokcydioidomykoza, histoplazmoza i  zakażenie 
Mycobacterium avium complex), zakażenia bakteryjne, zakażenia oka, 
zapalenie uchyłków; chłoniak, nowotwór narządów litych (w tym rak sutka, 
rak płuc i  rak gruczołu tarczowego), czerniak; samoistna plamica 
małopłytkowa; sarkoidoza, zapalenie naczyń; udar mózgu, drżenia mięśniowe, 
neuropatia; podwójne widzenie; głuchota, szumy uszne; zawał mięśnia 
sercowego, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca; tętniak 
aorty, niedrożność naczyń tętniczych, zakrzepowe zapalenie żył; zator tętnicy 
płucnej, śródmiąższowa choroba płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
zapalenie płuc, wysięk opłucnowy; zapalenie trzustki, utrudnienie połykania, 
obrzęk twarzy; zapalenie pęcherzyka żółciowego i  kamica żółciowa, 
stłuszczenie wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny; poty nocne, blizna; 
rabdomioliza, toczeń rumieniowaty układowy; oddawanie moczu w  nocy; 
zaburzenia erekcji; zapalenie. Rzadko: białaczka; pancytopenia; anafilaksja; 
stwardnienie rozsiane, zaburzenia demielinizacyjne (np. zapalenie nerwu 
wzrokowego, zespół Guillaina- Barrégo); zatrzymanie akcji serca; zwłóknienie 
płuc; perforacja jelita; zapalenie wątroby, reaktywacja zapalenia wątroby typu 
B), autoimmunologiczne zapalenie wątroby; rumień wielopostaciowy, zespół 
Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie naczyń skóry, 
liszajowate zmiany skórne; zespół toczniopodobny. Częstość nieznana: 
chłoniak T-komórkowy wątrobowo- śledzionowy, rak z  komórek Merkla 
(neuroendokrynny nowotwór złośliwy skóry), mięsak Kaposiego; niewydolność 
wątroby; nasilenie objawów zapalenia skórno-mięśniowego, zwiększenie masy 
ciała. Szczegółowe informacje na temat działań niepożądanych znajdują się 
w  ChPL. Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: Al. 
Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 
22 49 21  309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub do 
podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, 
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Pozwolenie EU nr 
EU/1/18/1286/007 (Hyrimoz 20 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce z osłoną igły), EU/1/18/1286/001-002-003 (Hyrimoz 40 mg 
roztwór do wstrzykiwań w  ampułko-strzykawce z  osłoną igły), 
EU/1/18/1286/004-005-006 (Hyrimoz 40 mg roztwór do wstrzykiwań 
we wstrzykiwaczu).

Kategoria dostępności: Lek wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego 
stosowania. Leki dostępne w ramach programu lekowego (cz. B), Załącznik 
do obwieszczenia Ministra Zdrowia. Aktualny Wykaz refundowanych leków, 
środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie. 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z  dnia 21 czerwca 2021 r. 
Cena detaliczna: niewyznaczona; poziom odpłatności: bezpłatny; wysokość 
dopłaty świadczeniobiorcy: 0 zł. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie 
w  Sandoz Polska Sp. z  o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa,  
tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
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nowości i wydarzenia

Za na mi jed no z naj więk szych i naj bar dziej zna czą cych wy da rzeń
w bran ży Der ma to lo gii Este tycz nej – JA DE 2021. W tro sce o naj wyż szą
ja kość spo tka nia oraz bez pie czeń stwo ucze st ni ków te go rocz na edy cja
Kon gre su odby ła się w no wo cze snej, hy bry do wej for mu le.

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Jedyna Taka Akademia Dermatologii
Estetycznej – Spotkanie Praktyków
(JADE 2021)

W dniach 11-13 czerw ca br., w Ra dis -
son Blu Ho tel w So po cie odby ła się Je dy na
Ta ka Aka de mia Der ma to lo gii Este tycz nej –
Spo tka nie Prak ty ków (JA DE 2021) – Kon -
gres, który już od wie lu lat gro ma dzi czo ło -
wych kra jo wych spe cja li stów z dzie dzi ny
der ma to lo gii este tycz nej. Jak co ro ku wy so -

ki po ziom me ry to rycz ny wy da rze nia gwa -
ran to wał tu Ko mi tet Na u ko wy zło żo ny
z czo ło wych pol skich au to ry te tów z wy żej
wspo mnia nej dzie dzi ny.

„Cie szę się, że po bli sko dwóch la tach
uda ło nam się spo tkać i stwo rzyć do sko na -
łe wa run ki do po now nej wy mia ny do -
świad czeń oraz re fle ksji w kon tek ście tak
der ma to lo gii, jak i der ma to lo gii este tycz -
nej” – pod kre śla prof. dr hab. n. med. Bar -
ba ra Ze gar ska, Prze wo dni czą ca Sek cji
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Der ma to lo gii Este tycz nej PTD. „Je stem
prze ko na na, że moż li wość dys ku sji z czo -
ło wy mi spe cja li sta mi wie lu dzie dzin, jak
rów nież sze reg wy kła dów przez nich pro -
wa dzo nych sta no wi ło nie po wta rzal ną oka -
zję za rów no do re fle ksji, jak i in spi ra cji dla
wszy st kich ucze st ni ków Kon gre su” – do da -
je prof. dr hab. n. med. Bar ba ra Ze gar ska.

Pod czas te go rocz nej edy cji wy da rze nia
nie za bra kło war szta tów prak tycz nych oraz
se sji na u ko wych pro wa dzo nych przez eks -
per tów z wie lo let nim sta żem. Pierw sze go
dnia Kon gre su odby ły się wor ksho py z za sto -
so wa niem to ksy ny bo tu li no wej, wy peł nia -
czy, au to prze szcze pów tkan ki tłu szczo wej,
ni ci chi rur gicz nych, pe e lin gów oraz urzą dzeń
la se ro wych. Z ko lei dru gie go dnia nie za bra -
kło przy kła do wo se sji cie ka wych przy pad -
ków le ka rzy prak ty ków, zaś w ostat nim dniu
odby ła się m.in. se sja „Ro la me diów spo łecz -

no ścio wych oraz aspek ty pra wne i eko no -
micz ne w co dzien nej prak ty ce le kar skiej”. 

Co istot ne, ma jąc na uwa dze bez pie -
czeń stwo wszy st kich ucze st ni ków JA DE
2021, jak rów nież chcąc wyjść na prze ciw
no wej rze czy wi sto ści, je go te go rocz na edy -
cja odby ła się w for mu le hy bry do wej, po -
zwa la ją cej na wy bór do god ne go for ma tu
ucze st nic twa (tj. ucze st nic two sta cjo nar ne
bądź po przez śle dze nie trans mi sji na spe cjal -
nie przy go to wa nej plat for mie in ter ne to wej).
Za re a li za cję tech nicz ną oraz mul ti me dial ną
wy da rze nia od po wia da ła agen cja Idea Cre a -
ti ve Gro up.

War to do dać, że spe cjal nie na oko licz -
ność Kon gre su stwo rzo ne zo sta ło Wir tu al -
ne Stu dio z pół o krą głym ekra nem dio do -
wym, który po zwo lił na trans mi sję onli ne
przy go to wa nych i na gra nych wcze śniej za -
bie gów. Co waż ne, wszy scy ucze st ni cy wy -
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da rze nia mo gli za da wać py ta nia le ka rzo wi,
który wspo mnia ny za bieg prze pro wa dził –
za rów no bez po śre dnio z sa li, jak i po przez
chat. Do dat ko wo, w ra mach za pew nie nia
ma ksy mal ne go bez pie czeń stwa wszy st kich
ucze st ni ków, na te re nie ho te lu po roz sta -
wia ne zo sta ły pla zmy, tak, aby każ da z osób
ucze st ni czą cych – bez wzglę du na ak tu al ne
miej sce prze by wa nia w ho te lu – mia ła moż -
li wość oglą da nia wy kła dów na bie żą co.

„Nie wąt pli wie wszy scy by li śmy spra gnie ni
spo tka nia na ży wo. Tym bar dziej cie szę się, że
mie li śmy nie tyl ko oka zję wy mie nić się na szym
do świad cze niem w czasie rzeczywistym, lecz
rów nież czer pać go jak naj wię cej od in nych.
Dla te go już te raz – w imie niu tak swo im, jak
i ca łe go Ko mi te tu Na u ko we go – pra gnę go rą -
co za pro sić do uro kli we go So po tu na ko lej ną
edy cję JA DE w 2022 ro ku” – mówi dr n. med.
Mar cin Am bro ziak, Wi ce prze wo dni czą cy Sek -

cji Der ma to lo gii Este tycz nej Pol skie go To wa -
rzy stwa Der ma to lo gicz ne go (PTD).

Na ko niec war to do dać, iż udział w wy da -
rze niu wzię ło 520 ucze st ni ków sta cjo nar nych
oraz 134 ucze st ni ków onli ne. Orga ni za to rem
wy da rze nia by ło Pol skie To wa rzy stwo Der -
ma to lo gicz ne oraz Sek cja Der ma to lo gii Este -
tycz nej. Ho no ro wy Pa tro nat nad wy da rze -
niem ob jął Ko mi tet Na u ko wy Sek cji Der ma -
to lo gii Este tycz nej Pol skie go To wa rzy stwa
Der ma to lo gicz ne go. Part ne rem Stra te gicz -
nym by ła mar ka Gal der ma, Spo nso rem Pla ty -
no wym zaś mar ka Cro ma Phar ma.

Pa tro nat Me dial ny nad te go rocz ną edy cją
Je dy nej Ta kiej Aka de mii Der ma to lo gii Este -
tycz nej – Spo tka nia Prak ty ków (JA DE 2021)
ob ję li: Ae sthe ti ca, Ko sme to lo gia Este tycz na,
Ry nek Este tycz ny, Wir tu al na Kli ni ka, Za to ka
Pięk na, Uro da i Me dy cy na, Za trzy maj Mło -
dość, Esthe ti con oraz Ga la Be au ty Stars.
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Opublikowane w dwumiesięczniku artykuły przedstawiają poglądy ich twórców i nie należy ich w żaden sposób łączyć, o ile nie zostało to
wyraźnie zaznaczone, z instytucjami, w których pracują. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania nadsyłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam oraz artykułów. Wydawca ma
prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma
(art. 36 pkt.4 prawa prasowego) oraz interesem Wydawcy. Tytuł, kształt graficzny pisma oraz własne opracowania reklam są prawnie
chronione. Ich użycie bez zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą postępowania odszkodowawczego.
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KAMPANIA EDUKACYJNA nt. SYSTEMOWEGO LECZENIA ŁUSZCZYCY

W ramach kampanii możliwe będzie 
utrwalenie wiedzy na temat:

• prawidłowego obliczania nasilenia łuszczycy m.in. w skali PASI
• prowadzenia pacjenta w ramach leczenia systemowego
•  podejścia ekspertów do prowadzenia różnych przypadków 

klinicznych

Więcej informacji nt. kampanii znajduje się na stronie: 
www.sandoz-med.pl/dermatologia/luszczyca
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