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Sza now ni Pań stwo, Dro dzy Czy tel ni cy,

w poprzednim wydaniu naszego dwumiesięcznika pisaliśmy o nadchodzących wydarzeniach

branżowych. Odbyło się kilka inspirujących konferencji i na pewno ucieszy Was fakt, że to nie koniec

wartościowych i merytorycznych spotkań w gronie ekspertów. Przed nami V Letnia Akademia

Dermatologii, która odbędzie się w lipcu w Przygoniu. Będzie to jedyna tego typu konferencja

realizowana w wakacje, więc tym bardziej zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału. 

Najnowszy numer Aesthetiki skupia się w dużej mierze wokół dermatologii. Będziecie mogli Państwo

przeczytać m.in. o wykorzystywaniu hydrożeli w terapii blizn czy o zastosowaniu wodorotlenku potasu 

w leczeniu mięczaka zakaźnego. W drugim z proponowanych artykułów opisano zakaźność choroby,

okres wylęgania, cechy charakterystyczne, jej przebieg oraz inne zagadnienia istotne zarówno 

z perspektywy pacjenta, jak i lekarza. Z całkowicie nowych tematów nasi autorzy omówili problem

grzybiczych zakażeń skóry oraz zastosowanie testów genetycznych TrichoTest w personalizowanej

terapii łysienia. Jeśli temat łysienia jest dla Was szczególnie interesujący, w najnowszym wydaniu

znajdziecie aż dwa artykuły omawiające tę przypadłość i formy terapii. 

Z uwagi na sezon wakacyjny, poruszyliśmy także temat profilaktyki przebarwień skóry. Z artykułu

dowiedzą się Państwo m.in. jakie zmiany skórne występują najczęściej, jakie czynniki je wywołują oraz

jak wielkie wyzwanie terapeutyczne wciąż stanowi redukcja tego typu przebarwień. Autorzy położyli duży

nacisk na samodyscyplinę i środki zabezpieczające, jednocześnie omawiając ich skuteczność. 

Zostając przy temacie wakacyjnym, chcielibyśmy życzyć Państwu udanego wypoczynku i dobrej,

słonecznej pogody. Każdemu z nas – naszym czytelnikom, autorom, przedstawicielom wydawnictwa,

przyda się chwila oddechu, a trwający sezon urlopowy to najlepszy czas na regenerację. Zbierajcie siły

na dalsze wyzwania i nie zapomnijcie o naszym dwumiesięczniku – to świetny towarzysz podróży!

Z ser decz ny mi po zdro wie niami

redaktor naczelny
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dermatologia

Wło sy są jed nym z pod sta wo wych ele men tów na sze go wi ze run ku. Dla -
te go też ja kie kol wiek zmia ny ilo ścio we czy ja ko ścio we wło sów mo gą
sta no wić po waż ny pro blem zdro wot ny, este tycz ny i psy cho lo gicz ny. Sa -
mo ły sie nie nie sta no wi odręb nej jed no st ki cho ro bo wej, ale ob jaw,
w które go po wsta wa niu bie rze udział wie le czyn ni ków ge ne tycz nych,
jak i śro do wi sko wych. Wśród naj czę st szych przy czyn nadmier ne go wy -
pa da nia wło sów lub ich prze rze dze nia wy mie nia się ły sie nie an dro ge no -
we, ły sie nie te lo ge no we oraz ły sie nie plac ko wa te. Po mi mo ogrom ne go
dys kom for tu wy wo ły wa ne go utra tą wło sów, licz ba ak tu al nie do stęp -
nych me tod te ra peu tycz nych jest ogra ni czo na, wy ma ga dłu gie go cza su
sto so wa nia do mo men tu za u wa żal nych kli nicz nie re zul ta tów, cha rak te -
ry zu je się zmien ną sku tecz no ścią i mo że wią zać się z wy stą pie niem
dzia łań nie po żą da nych.

dr n. med. Mariusz Sikora
1Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
2Centrum Dermatologiczne Rakowska w Warszawie

Zastosowanie testów genetycznych
TrichoTest w personalizowanej terapii łysienia

Me dy cy na per so na li zo wa na

Me dy cy na per so na li zo wa na jest roz wi ja -
nym w ostat nich la tach no wym podej ściem
do pro ce su dia gno stycz no-te ra peu tycz ne -
go[1]. Każ de go dnia przy by wa pu bli ka cji me -
dycz nych, po to aby nie po gu bić się w tym
la wi no wym przy ro ście wie dzy, eks per ci
opra co wu ją ujed no li co ne wy tycz ne po stę -
po wa nia w okre ślo nych jed no st kach cho ro -
bo wych. Nie każ dy cho ry od po wia da jed nak
tak sa mo na za sto so wa ną te ra pię. Ze stro ny
le ka rzy oraz pa cjen tów ist nie je po trze ba in -
dy wi du a li za cji te ra pii. Osob ni cze róż ni ce
w od po wie dzi na le cze nie far ma ko lo gicz ne,
za rów no w za kre sie je go efek tyw no ści, jak
i dzia łań nie po żą da nych, mo gą wy ni kać

z czyn ni ków ge ne tycz nych. Me dy cy na per -
so na li zo wa na opie ra się na okre śle niu wa -
rian tów ge ne tycz nych pa cjen ta w ce lu opty -
ma li za cji le cze nia w aspek cie me dycz nym
(za sto so wa nie po ten cjal nie naj sku tecz niej szej
te ra pii przy mi ni ma li za cji ry zy ka dzia łań nie -
po żą da nych), jak i pod wzglę dem eko no -
micz nym (wła ści we le cze nie po zwa la unik -
nąć nie u za sa dnio nych ko sztów)[2]. Stwier dze -
nie, że le czy my kon kret ne go pa cjen ta, a nie
ogól nie cho ro bę, na bie ra no we go zna cze nia
w do bie me dy cy ny per so na li zo wa nej. Choć
okre śla nie sta tu su ge ne tycz ne go pa cjen ta
i wy bór te ra pii na tej pod sta wie mo że wy da -
wać się przy szło ścią me dy cy ny, to już dziś ta -
ki sy stem funk cjo nu je w nie których spe cja li -
za cjach np. onko lo gii (ukie run ko wa ne mo le -
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ku lar nie le cze nie czer nia ka)[3]. Od nie daw na
po ja wi ła się rów nież opcja in dy wi du a li za cji
le cze nia ły sie nia w opar ciu o ana li zę da nych
kli nicz nych, ge ne tycz nych i śro do wi sko wych. 

Tri cho Test – in no wa cyj ne ba da nie
ge ne tycz ne

Tri cho Test jest te stem far ma ko ge ne tycz -
nym, prze zna czo nym dla pa cjen tów z ły sie -
niem an dro ge no wym, te lo ge no wym lub plac -
ko wa tym, a uzy ska ne wy ni ki mo gą sta no wić
po ten cjal ne bio mar ke ry po ma ga ją ce w per so -
na li za cji le cze nia. W opar ciu o no wo cze sną
tech no lo gię mi kro ma cie rzy DNA, Tri cho Test
w swo jej obe cnej we rsji pod da je ana li zie 48
wa rian tów ge ne tycz nych w 16 po li mor fi zmach
w 13 klu czo wych ge nach, zwią za nych z roz -
wo jem ły sie nia lub me ta bo li zmem sub stan cji
ak tyw nych sto so wa nych w te ra pii cho rób wło -
sów[4,5]. Wy bór ge nów pod da wa nych ana li zie
w Tri cho Test zo stał do ko na ny przez wie lo dy -
scy pli nar ny ze spół spe cja li stów, skła da ją cy się
z le ka rzy, die te ty ków, far ma ceu tów, ge ne ty -
ków i pro gra mi stów, a osta tecz ną de cy zję
pod ję to w opar ciu o wy ni ki mię dzy na ro do -
wych pu bli ka cji o wy so kim po zio mie ja ko ści
do wo dów na u ko wych[4,5]. Ana li zo wa ne w Tri -
cho Test wa rian ty ge ne tycz ne moż na podzie lić
na gru py zwią za ne ze szla ka mi re gu lu ją cy mi:
• me ta bo lizm pro sta glan dyn,
• od po wiedź za pal ną,
• dzia ła nie an dro ge nów,
• prze pływ krwi przez owło sio ną skórę

gło wy,
• syn te zę ko la ge nu,
• me ta bo lizm in su li no po dob ne go czyn ni ka

wzro stu,
• me ta bo lizm wi ta min i skła dni ków mi ne -

ral nych.

W ce lu zwięk sze nia per so na li za cji te ra pii,
wy nik otrzy my wa ny przez pa cjen ta i le ka rza,
po wsta je nie tyl ko w opar ciu o wy ni ki ba dań
ge ne tycz nych, ale uwzglę dnia też klu czo we

da ne kli nicz ne z wy wia du me dycz ne go – ro -
dzaj i na si le nie ły sie nia, wy wiad ro dzin ny, ak -
tu al ne le cze nie, cho ro by współ i st nie ją ce,
aler gie, na si le nie stre su, ak tyw ność fi zycz ną
czy sto so wa ne używ ki[4,5].

Me ta bo lizm pro sta glan dyn

Pro sta glan dy ny są hor mo na mi tkan ko wy -
mi, bę dą cy mi po chod ny mi kwa su ara chi do no -
we go, które od po wia da ją za sze reg pro ce sów
fi zjo lo gicz nych i pa to lo gicz nych w orga ni zmie[6].
Efekt dzia ła nia pro sta glan dyn na cykl wło so wy
za le ży od wza jem nej rów no wa gi po mię dzy,
sty mu lu ją cy mi wzrost wło sów, pro sta glan dy ną
E2 (PGE2) i pro sta glan dy ną F2� (PGF2�),
a wy ka zu ją cą ha mu ją cy wpływ na cykl wło sa
pro sta glan dy ną D2 (PGD2) z jej re cep to rem
GPR44[7,8]. Za bu rze nia wy mie nio nych pro sta -
glan dyn ma ją udo wo dnio ną ro lę w pa to me -
cha ni zmie ły sie nia an dro ge no we go[9].

Mi no ksy dyl w po sta ci pre pa ra tów miej -
sco wych, a w ostat nim cza sie rów nież w po -
sta ci do u st nej, jest jed ną z czę ściej sto so wa -
nych czą ste czek w te ra pii ły sie nia an dro ge no -
we go[10,11]. Kli nicz ne ob ser wa cje, wska zu ją ce,
że część pa cjen tów nie od czu wa po pra wy
po mi mo prze strze ga nia za le ceń, do pro wa dzi -
ły do od kry cia, że ak tyw ną po sta cią le ku jest
siar czan mi no ksy dy lu, który po wsta je w orga -
ni zmie pod wpły wem en zy mu – sul fo tran sfe -
ra zy (SULT1A1)[12]. Sko ro więc ak tyw ność
en zy mu de ter mi nu je sku tecz ność te ra pii mi -
no ksy dy lem, ana li za wa rian tu rs9282861
SULT1A1*2 (sub sty tu cja gu a ni ny do ade ni ny
w ko do nie 213 wią że się z mniej szą ak tyw -
no ścią i ter mo sta bil no ścią en zy mu) mo że słu -
żyć ja ko pre dyk tor od po wie dzi na le cze -
nie[13,14]. Jed nym z wie lo kie run ko wych me cha -
ni zmów dzia ła nia mi no ksy dy lu na wło sy jest
zwięk sze nie po wsta wa nia PGE2[10]. Ana li za
po li mor fi zmu rs13283456 PT GES2 dla syn -
ta zy pro sta glan dy ny E2 (wa riant he te ro zy go -
tycz ny, który wią że się ze zmniej szo ną ak -
tyw no ścią en zy mu), do star cza in for ma cji
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o po cząt ko wym wy twa rza niu PGE2 i ewen -
tu al nej za sad no ści za sto so wa nia mi no ksy dy lu
w ce lu zwięk sze nia jej stę że nia[15].

La ta no prost jest syn te tycz nym ana lo giem
PGF2�, za re je stro wa nym ja ko lek na ja skrę,
ale sto so wa nym po za wska za nia mi re je stra -
cyj ny mi w ce lu po bu dze nia wzro stu brwi
i rzęs w ły sie niu plac ko wa tym lub po che mio -
te ra pii[16]. Po nad to, by wa do da wa ny do in nych
te ra pii miej sco wych ły sie nia an dro ge no we -
go[17]. Efekt dzia ła nia en do gen nej PGF2�, jak
i la ta no pro stu za le ży od po li mor fi zmów re -
cep to ra pro sta glan dy ny F (PTG FR), spo śród
których rs10782665 (wa riant al le licz ny T),
rs1328441 (wa riant al le licz ny G) oraz
rs6686438 (wa riant al le licz ny T) zwią za ne są
z lep szą od po wie dzią na sto so wa nie le ku[18].
Ana li za obe cno ści tych po li mor fi zmów w Tri -
cho Test po zwa la okre ślić sen sow ność za sto -
so wa nia ko sztow nej te ra pii ana lo giem PGF2�. 

Pro sta glan dy na D2 i jej re cep tor GPR44
na le żą do ne ga tyw nych re gu la to rów cy klu
wło so we go, za an ga żo wa nych w mi nia tu ry -
za cję mie szków wło so wych[8]. U pa cjen tów
z ły sie niem an dro ge no wym stwier dzo no
zwięk szo ną eks pre sję GPR44 w skórze
z utra tą wło sów, w po rów na niu do ob sza -
rów z za cho wa ny mi wło sa mi[19]. Wśród te ra -
pii ukie run ko wa nych na PGD2 wy mie nia się
an ta go ni stę re cep to ra GPR44 – se ti pi -
prant[20], bę dą ce go je szcze w fa zie ba dań kli -
nicz nych oraz sto so wa ny miej sco wo 1-pro -
cen to wy roz twór ce ty ry zy ny[21]. Oce na po li -
mor fi zmów rs545659 (zwięk szo na eks pre sja
re cep to ra dla ge no ty pu AA) oraz rs533116
G1651A (zwięk szo na sta bil ność mR NA re -
cep to ra przy ge no ty pie GG) do star cza da -
nych na te mat te go, czy wy mie nio ne te ra pie,
blo ku ją ce szlak PGD2-GPR44, ma ją szan sę
za dzia łać u kon kret ne go pa cjen ta[22,23].

Od po wiedź za pal na

Miej sco we, do o gni sko we lub do u st ne
po da wa nie gli ko kor ty ko ste ro i dów w za leż -

no ści od na si le nia cho ro by sta no wi jed ną
z głów nych me tod le cze nia ły sie nia plac ko -
wa te go[24]. Do dat ko wo, miej sco we gli ko kor -
ty ko ste ro i dy znaj du ją za sto so wa nie w te ra pii
ły sie nia an dro ge no we go, jak i te lo ge no we -
go[25,26]. Efekt dzia ła nia gli ko kor ty ko ste ro i dów
me dio wa ny jest przez re cep tor GR. Scha rak -
te ry zo wa no kil ka izo form re cep to ra GR,
które zwią za ne są ze zwięk szo ną wraż li wo -
ścią (izo for ma GR�) al bo zwięk szo ną opor -
no ścią (izo for ma GR�) na dzia ła nie kor ty ko -
ste ro i dów. Tri cho Test oce nia po li mor fizm
rs6198 GR (A3669G) dla re cep to ra gli ko kor -
ty ko ste ro i dów[27]. W przy pad ku wa rian tu zwią -
za ne go z opor no ścią na le cze nie GKS, war to
roz wa żyć za sto so wa nie in nych le ków, dzia ła ją -
cych im mu no mo du lu ją co, np. ta kro li mu su.

Dzia ła nie an dro ge nów

Jed ną z głów nych te ra pii ukie run ko wa -
nych na pa to ge ne zę ły sie nia an dro ge no we go
są in hi bi to ry 5�-re duk ta zy, które zmniej sza ją
po wsta wa nie di hy dro te sto ste ro nu, od po -
wie dzial ne go za po stę pu ją cą mi nia tu ry za cję
mie szków wło so wych[25]. Fi na ste ryd jest se -
lek tyw nym in hi bi to rem 5�-re duk ta zy ty pu II,
du ta ste ryd blo ku je obie izo for my 5�-re duk -
ta zy (I i II)[25]. Choć nie wąt pli wie sku tecz ne,
le ki z tej gru py mo gą wią zać się z okre ślo ny -
mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi, dla te go wcze -
śniej sza in for ma cja o po ten cjal nej efek tyw no -
ści, jest istot na z kli nicz ne go punk tu wi dze nia.
W Tri cho Test le karz otrzy mu je in for ma cje
o po ten cjal nej re ak cji na fi na ste ryd (po li mor -
fizm rs523349 SRD5A2) i du ta ste ryd
(rs39848 SRD5A1)[28,29]. Do dat ko wo, Tri -
cho Test ana li zu je po li mor fizm rs2470152
ge nu CYP19A1, ko du ją ce go aro ma ta zę.
Zmie nio na ak tyw ność aro ma ta zy zmniej sza
kon wer sję te sto ste ro nu do estra dio lu,
zwięk sza jąc po wsta wa nie di hy dro te sto ste ro -
nu[30]. Sto so wa ny miej sco wo w ły sie niu an -
dro ge no wym u ko biet 17�-estra diol jest sty -
mu la to rem ak tyw no ści aro ma ta zy[31]. 
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Prze pływ krwi przez owło sio ną 
skórę gło wy

Za bu rze nia mi kro krą że nia skór ne go są
ko lej nym ele men tem pa to fi zjo lo gicz nym roz -
wo ju róż nych ty pów ły sie nia[32]. An gio ten sy na
II, je den z sil niej szych na czy nio skur czo wych
związ ków w orga ni zmie, po wsta je w wy ni ku
dzia ła nia en zy mu kon wer tu ją ce go an gio ten sy -
nę (ACE). No si cie le al le lu G ana li zo wa ne go
w Tri cho Test po li mor fi zmu G2328A (rs4343)
w ge nie dla ACE, cha rak te ry zu ją się wy ższym
stę że niem en zy mu kon wer tu ją ce go an gio ten -
sy nę i dla te go mo gli by od nieść ko rzyść z te ra -
pii opar tych na związ kach o dzia ła niu na czy -
nio roz kur cza ją cym, jak np. mi no ksy dyl[33]. Co
wię cej, war to zwrócić uwa gę na więk sze ry -
zy ko wy stą pie nia nad ci śnie nia tęt ni cze go
w przy pad ku te ra pii sy ste mo wej kor ty ko ste -
ro i da mi lub cy klo spo ry ną. 

Syn te za ko la ge nu

Ko la gen ty pu I jest głów nym skła dni kiem
tkan ki łącz nej, bu du ją cym m. in. skórę, wło sy,
pa znok cie. Pod wzglę dem che micz nym, ko la -
gen na le ży do bia łek zło żo nych i skła da się
z dwóch łań cu chów �1 (ko do wa nych przez
gen COL1A1) i jed ne go łań cu cha �2 (pro dukt
ge nu COL1A2). W ły sie niu an dro ge no wym
stwier dza się nad-eks pre sję ge nów dla ko la ge -
nu ty pu I[34]. Podob nie obe cność okre ślo ne go
po li mor fi zmu rs1800012 mo że skut ko wać
zwięk szo ną eks pre sją ge nu COL1A1[35]. Za -
bu rzo ny sto su nek łań cu chów �1 do �2 pro -
wa dzi do nie sta bil no ści ca łe go biał ka. W tym
przy pad ku al go rytm Tri cho Test su ge ru je za -
sto so wa nie su ple men tów za wie ra ją cych ami -
no kwa sy siar ko we, nie zbęd nych dla pra wi dło -
wej struk tu ry wło sów i pa znok ci.

In su li no po dob ny czyn nik wzro stu-1 

In su li no po dob ny czyn nik wzro stu-1
(IGF-1) jest jed nym z czyn ni ków wzro stu,

po bu dza ją cych podział i róż ni co wa nie ko -
mórek wło sów. Je go dzia ła nie za le ży od po -
łą cze nia się z re cep to rem IGF1R. Uwa run -
ko wa ny ge ne tycz nie ze spół La ro na,
w którym do cho dzi do nie do bo ru IGF-1,
zwią za ny jest z ły sie niem i za bu rze nia mi
struk tu ral ny mi ło dy gi wło sa[36]. Po li mor fi zmy
rs2229765 ge nu dla re cep to ra IGF1R po wo -
du ją zmia ny w ścież ce prze ka zu sy gna ło we -
go i oso czo wym stę że niu IGF-1[37,38]. Cho ciaż
le ki wpły wa ją ce na cykl wło sa przez IGF-1
i je go re cep tor są je szcze opra co wy wa ne, to
prze ba da nym źródłem te go czyn ni ka wzro -
stu dla wło sów mo że być oso cze bo ga to -
płyt ko we[36].

Me ta bo lizm wi ta min i skła dni ków 
mi ne ral nych

Nie do bo ry wi ta mi no we w zna czą cy
spo sób odbi ja ją się na sta nie wło sów
i skóry, a su ple men ty die ty sta no wią jed ną
z pierw szych prób le cze nia, podej mo wa -
nych przez pa cjen tów je szcze przed kon -
sul ta cją z le ka rzem. Kwas re ti no wy, po -
chod na wi ta mi ny A, po za bez po śre dnim
wpły wem na wło sy, by wa do da wa ny do
miej sco we go mi no ksy dy lu w ce lu zwięk -
sze nia je go efek tyw no ści przez ak ty wa cję
sul fo tran sfe ra zy[39]. Po li mor fizm ge ne tycz ny
rs12724719 dla biał ka CRABP2, wią żą ce go
kwas re ti no wy, zwią za ny jest z wy ższym
stę że niem sub stan cji we krwi oraz mniej -
szym trans por tem do wnę trza ko mór ki,
gdzie zlo ka li zo wa ny jest re cep tor ją dro wy
dla kwa su re ti no we go[40].

Ko lej ny z ana li zo wa nych w Tri cho Test
po li mor fi zmów – rs13078881 – do ty czy
ge nu BTD dla bio ty ni da zy, en zy mu nie -
zbęd ne go w pro ce sie uwal nia nia bio ty ny
z en do gen nych bia łek i po ży wie nia. Obe -
cność al le lu C w tym po li mor fi zmie mo że
istot nie zmniej szać ak tyw ność en zy mu
i wią zać się z ob ja wa mi nie do bo ru 
bio ty ny[41]. 
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Tri cho Test – aspek ty prak tycz ne

Test nie za stę pu je kon sul ta cji le kar skiej,
nie sta no wią dia gno zy ani le cze nia i nie po wi -
nien być w ten spo sób in ter pre to wa ny. Ba -
da nie ge ne tycz ne jest do dat ko wym na rzę -
dziem dia gno stycz nym, które wraz z wy wia -
dem, ba da niem fi zy kal nym, tri cho sko pią
i in ny mi ba da nia mi do dat ko wy mi mo że po -
móc do kła dniej zro zu mieć przy czy nę wy pa -
da nia wło sów u kon kret ne go pa cjen ta, aby
jak naj le piej do brać ro dzaj te ra pii.

Ma te riał ge ne tycz ny eks tra ho wa ny jest
z ko mórek na błon ka ja my ust nej, po bie ra -
nych nie in wa zyj nie przy po mo cy de dy ko wa -
ne go ze sta wu. Nie ma po trze by po bie ra nia
krwi lub wy ko ny wa nia wy cin ka skóry. Prób -
ka prze sy ła na jest do cer ty fi ko wa ne go la bo -
ra to rium wy ko nu ją ce go ozna cze nia ge ne -
tycz ne, w zgo dzie z ak tu al ny mi stan dar da mi
i prze pi sa mi pra wny mi Unii Eu ro pej skiej.
Wy nik do stęp ny jest w cią gu 4–5 ty go dni[4,5].

Po nie waż przy czy na wy pa da nia wło sów
jest naj czę ściej wie lo czyn ni ko wa, po za wy ni -
ka mi ge ne tycz ny mi, al go rytm Tri cho Test
uwzglę dnia da ne kli nicz ne z kwe stio na riu sza
prze sła ne go wraz z prób ką. Dla te go też,
przed po bra niem ma te ria łu, le karz prze pro -
wa dza szcze góło wy wy wiad i ba da nie okre -
śla ją ce ro dzaj i po ziom na si le nia ły sie nia, ak -
tu al ne le cze nie, cho ro by współ i st nie ją ce,
aler gie, czyn ni ki śro do wi sko we, które mo gą
do dat ko wo przy czy niać się do wy pa da nia
wło sów.

Uzy ska ny w Tri cho Test wy nik nie jest
roz po zna niem tyl ko su ge stią dla le ka rza,
opra co wa ną przez al go rytm na pod sta wie
da nych kli nicz nych i ge ne tycz nych. W każ -
dym przy pad ku pa cjent po wi nien go skon sul -
to wać i prze dy sku to wać z le ka rzem pro wa -
dzą cym. Tyl ko le karz mo że wła ści wie zin ter -
pre to wać wy ni ki uzy ska nych te stów
ge ne tycz nych w opar ciu o do dat ko wą wie -
dzę na te mat da nych kli nicz nych i in nych
istot nych czyn ni ków. Na tym opie ra się sztu -

ka le kar ska na wet w do bie me dy cy ny per so -
na li zo wa nej.

Pod su mo wa nie

Me dy cy na per so na li zo wa na jest już fak -
tem, a naj bliż sze la ta bez wąt pie nia przy nio -
są jej dal szy, wiel ce obie cu ją cy roz wój. Dzię -
ki ba da niom far ma ko ge ne tycz nym przed le -
ka rzem i pa cjen tem otwie ra ją się no we
moż li wo ści opty ma li za cji pro ce su dia gno -
stycz no-te ra peu tycz ne go. Do łą cze nie ana li zy
ge ne tycz nej do stan dar do we go po stę po wa -
nia (wy wiad, ba da nie fi zy kal ne, ba da nia la bo -
ra to ryj ne, tri cho sko pia, ba da nie hi sto pa to lo -
gicz ne) mo że po móc le ka rzo wi opra co wać
zin dy wi du a li zo wa ny, bar dziej sku tecz ny
i bez piecz ny plan te ra peu tycz ny, do sto so wa -
ny do po trzeb pa cjen ta. 
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Dlaczego wygląd okolicy oka jest tak 
ważny w odbiorze naszego wizerunku?
Oczy są zwierciadłem duszy. Jasne, bystre 
spojrzenie to synonim młodzieńczego wy-
glądu oraz dobrej kondycji całego ciała. 
Równie ważne jest to jaką oczy mają opra-
wę, czyli w jakiej kondycji jest skóra wokół 
nich.
Atrakcyjna twarz kojarzy nam się z sy-
metrią, gładkością, harmonijnymi liniami  
a także właśnie z brakiem cieni pod ocza-
mi. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ 
według globalnego badania przeprowa-
dzonego na 27 tys. respondentów, wygląd 
okolicy pod oczami został określony jako 
najczęstszy i drugi najbardziej uciążliwy 
problem zdaniem respondentów obu płci  
z różnych grup wiekowych.* To oznacza, że 
nasi pacjenci potrzebują odpowiedniego 
rozwiązania w tym zakresie! 

Z czego wynika problem cieni pod oczami?
Z wiekiem wygląd okolicy oka niestety pogar-
sza się. Pojawia się opadanie powiek, wiotkość 
skóry, zmarszczki wokół oczu, cienie pod ocza-
mi, dolina łez, „worki pod oczami” – czyli prze-
pukliny tłuszczowe. Pierwsze zmiany mogą 
pojawiać się nawet w okolicy 23-25 roku życia. 
Często cienie pod oczami są kwestią gene-
tyczną, mogą także wynikać z czynników ze-
wnętrznych, takich jak np. promieniowanie UV 
czy po prostu zmęczenie.
U osób z jasną karnacją, cienką skórą, po czę-
stej ekspozycji na promieniowanie UV poja-
wiają się pierwsze zmarszczki, cienie pod 
oczami oraz zagłębienie w części przyśrod-
kowej, czyli tak zwanej dolinie łez. Dodatkowe 
nasilenie „zasinienia” wokół oczu występuje 
w przypadku płytko położonej sieci naczyń 
powierzchownych, które przeświecają przez 
bardzo cienką skórę powiek, dając wrażenie 
zasinienia.

Co możemy z tym zrobić?
Wygląd oczu i obszaru wokół nich sta-
nowi podstawową cechę twarzy i określa 
jej atrakcyjność i piękno. Ogólne zasady 
dotyczące symetrii, standardu, wielkości, 
stanowią podstawę oceny i planowania 
zabiegów w tym obszarze. Należy oce-
nić jakość skóry, proporcje powiek, brwi 
oraz środkowej części twarzy, biorąc pod 
uwagę wiek pacjenta, jego pochodzenie 
etniczne, płeć oraz oczekiwania. Dlatego 
wszelkie zabiegi skoncentrowane na tej 
okolicy muszą być prawidłowo dobrane 
do indywidualnego pacjenta i jego okre-
ślonych potrzeb, a zatem spersonalizo-
wane. 

Jest dużo dostępnych rozwiązań na po-
prawę skóry w okolicy oka – kremy, me-
zoterapia… Co wybrać?
Możemy dążyć do poprawy jakości skóry, 
walczyć ze zmarszczkami poprzez zasto-
sowanie neuromodulatorów. W przypadku 
typowego zagłębienia – czyli doliny łez – 
leczeniem z wyboru jest wypełnienie tej 
okolicy preparatem na bazie kwasu hialu-
ronowego. 
W celu uzyskania optymalnego efektu, 
do wypełnienia doliny łez należy wyko-
rzystać preparat o wysokim wskaźniku 
G’, czyli taki, który pozostanie w miejscu 
podania, uniesienie tkanki oraz nie będzie 
pochłaniał zbyt dużo wody, co pośrednio 
wskazuje na to, że nie będzie powodował 
obrzęków w tej wrażliwej okolicy.

Dlaczego dobranie produktu i jego ja-
kość są tak istotne?
Istnieje wiele różnych produktów, które są 
podawane w okolicy oka, ale tak napraw-
dę wiele z nich nawet nie ma zarejestro-
wanych wskazań do stosowania w tej oko-

licy! Na co zwracać uwagę? Po pierwsze 
produkt musi mieć odpowiednie badania 
kliniczne, mieć wysoką jakość, ale przede 
wszystkim musi być dedykowany tej oko-
licy. Dlaczego to takie ważne? Produkt 
stosowany w okolicy oka nie może się 
przemieszczać, musi odpowiednio unieść 
tkanki, nie chłonąc przy tym zbyt dużej 
ilości wody. Właśnie dlatego produkt ma 
znaczenie!

Co w takim razie będzie najlepszym rozwią-
zaniem na usunięcie cieni pod oczami?
Idealnym wyborem będzie preparat Resty-
lane Eyelight, który ma dokładnie te cechy, 
które powinien mieć preparat stosowany  
w okolicy oka. To o czym mówiłam przed 
chwilą – jest zarejestrowany do stosowania w 
okolicy oka, ma skuteczność potwierdzoną w 
badaniach klinicznych oraz wysoki profil bez-
pieczeństwa. To sprawia, że zabieg Restylane 
Eyelight jest skuteczny a jego efekty – długo-
trwałe i widoczne praktycznie od razu! 

Nareszcie mamy konkretne, długoter-
minowe rozwiązanie! Czy jest ono dla 
wszystkich? 
To my, lekarze, jesteśmy zobowiązani do 
tego, aby najpierw odpowiednio skon-
sultować i zakwalifikować pacjenta do 
zabiegu. Restylane Eyelight będzie odpo-
wiednim wyborem dla osób, które mają 
widoczną dolinę łez i cienie w okolicy po-
wieki dolnej. 

*W badaniu ankietowym uczestniczyło 27283 respon-
dentów, różniących się pod względem regionu, pocho-
dzenia, wieku i płci. Piśmiennictwo: Dane własne (MA-
46075).

„Okolica oka często stanowi duże wyzwanie dla lekarzy medycyny estetycz-
nej. Ale drodzy lekarze, nie ma się czego bać! Odpowiednia kwalifikacja pa-
cjenta, technika podania, a przede wszystkim – dedykowany preparat do tej 
okolicy to klucz do sukcesu. Co najważniejsze – ten preparat jest już dostęp-
ny - przedstawiam Restylane Eyelight.” – mówi Magdalena Korwin, okulista, 
okuloplastyk, specjalista chorób oczu, lekarz medycyny estetycznej, Trener 
GAIN by Galderma.
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dermatologia

Po mi mo te go, że prze bar wie nia skóry nie sta no wią pro ble mu zdro wot ne -
go,  tyl ko este tycz ny, są jed nym z naj czę st szych po wo dów wi zyt w ga bi ne -
cie der ma to lo gicz nym, me dy cy ny este tycz nej i ko sme to lo gicz nym. Pa to -
ge ne za po wsta wa nia prze bar wień skóry jest nie jed no krot nie zło żo na, co
skut ku je tym, że mo no te ra pia jest ma ło efek tyw na. Je dy nie te ra pie zło żo -
ne, dłu go ter mi no we przy no szą re zul ta ty. Podob nie jak te ra pia, pro fi lak ty -
ka po wsta wa nia prze bar wień jest pro ce sem wie lo e ta po wym i wy ma ga ją -
cym od pa cjen ta sa mo dy scy pli ny w prze strze ga niu pew nych za sad. 

Profilaktyka przebarwień skóry

Prze bar wie nia skóry są gru pą jed no stek
cho ro bo wych, wy wo ła nych zróż ni co wa ny -
mi czyn ni ka mi etio lo gicz ny mi za rów no eg zo -
gen ny mi, jak i en do gen ny mi etio lo gicz ny mi
(Ryc. 1). Jed ną z naj czę st szych zmian skór -
nych te go ty pu jest me la sma (ostu da, chlo a -
sma, mask of pre gnan cy), której czę stość wy -
stę po wa nia wy no si od 1% do 50%[1]. Czyn -
ni ka mi o wy so kim praw do po do bień stwie
ry zy ka po ja wie nia się me la smy są ge ne tycz ne
pre dy spo zy cje, wy so ki fo to typ skóry (III–VI),
cią ża, na ra że nie na in ten syw ną eks po zy cję na
pro mie nio wa nie sło necz ne, te ra pia hor mo -
nal na oraz te ra pia le ka mi o dzia ła niu uwraż li -
wia ją cym na świa tło[2]. Po mi mo te go, że me -

la sma jest je dy nie pro ble mem na tu ry este -
tycz nej, gdyż nie upo śle dza funk cjo no wa nia
żad ne go na rzą du i nie sta no wi za gro że nia ży -
cia, jest jed nym z naj czę st szych po wo dów
wi zyt w ga bi ne cie der ma to lo gicz nym i me -
dy cy ny este tycz nej. Wy ni ka to z fak tu, że
prze bar wie nia skóry, w tym te zwią za ne
z me la smą, bar dzo czę sto wy zwa la ją u pa -
cjen tów pro ble my na tu ry emo cjo nal nej
w po sta ci fru stra cji, ni skiej sa mo o ce ny, trud -
no ści w na wią zy wa niu kon tak tów, pro ble -
mów z pra wi dło wym funk cjo no wa niem spo -
łecz nym itd. Nie ste ty re duk cja prze bar wień
skóry jest du żym wy zwa niem te ra peu tycz -
nym, co wy ni ka ze zło żo nej pa to ge ne zy.
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Me cha nizm po wsta wa nia me la smy obej mu je
nie tyl ko zwięk szo ną syntezę melaniny, ale
tak że dys funk cję ke ra ty no cy tów, wzrost licz -
by i nadmier ne po bu dze nie ma sto cy tów, ak -
ty wa cję fi bro bla stów, hi per wa sku la ry za cję,
uszko dze nie bło ny pod staw nej skóry oraz in -
duk cję sta nu za pal ne go w skórze (Ryc. 2)[3].
He te ro gen ność pa to ge ne zy me la smy jest
po wo dem ni skiej sku tecz no ści mo no te ra pii,
dla te go naj więk szą efek tyw no ścią cha rak te -
ry zu ją się te ra pie zło żo ne, gdyż ogra ni cza ją
ak tyw ność wszy st kich ele men tów od po wie -
dzial nych za po wsta nie me la smy (Ryc. 3)[5].
Nie tyl ko sku tecz ne le cze nie me la smy jest
wy zwa niem, ale wiel kim pro ble mem jest
tak że wdro że nie sche ma tu po stę po wa nia
w ce lu za po bie ga nia na wro tom prze bar -
wień. Podob nie jak te ra pia me la smy, pro fi -
lak ty ka po wsta wa nia prze bar wień jest pro ce -
sem wie lo e ta po wym i wy ma ga ją cym od pa -
cjen ta sa mo dy scy pli ny w prze strze ga niu
pew nych za sad. 

Fo to pro tek cja jest pod sta wo wym dzia ła -
niem za po bie ga ją cym po wsta wa niu i na wro -
to wi prze bar wień skóry. Spek trum pro mie -
nio wa nia sło necz ne go, do cho dzą ce go do
zie mi, obej mu je fa le z za kre su ultra fio le tu
(UV, Ultravio let), świa tła wi dzial ne go i pod -
czer wie ni (Tab. 1)[6]. Ko niecz ność ochro ny
prze ciw sło necz nej wy ni ka z cech pro mie nio -
wa nia sło necz ne go, które de cy du ją o je go
wpły wie na orga nizm ludz ki, a przede wszy -
st kim na skórę. Skut ki na tych mia sto we, po ja -

wia ją ce się po eks po zy cji na słoń ce, to ru -
mień i opa le ni zna, a dłu go ter mi no we to nie -
od wra cal na utra ta ela stycz no ści skóry oraz
im mu no su pre sja i ak ty wa cja kar ci no ge ne zy
(Tab. 2). Sto pień na si le nia po wsta łych uszko -
dzeń za le ży od cza su trwa nia eks po zy cji, se -
zo no wej zmien no ści na si le nia pro mie nio wa -
nia, sze ro ko ści ge o gra ficz nej i czyn ni ków
osob ni czych ta kich jak wiek, fo to typ skóry,
sta tus im mu no lo gicz ny, far ma ko te ra pia
itd.[7–8]. Na pod sta wie ak tu al nej wie dzy moż -
na stwier dzić, że nie tyl ko UV, ale tak że świa -
tło nie bie skie z za kre su świa tła wi dzial ne go
i pod czer wień ma ją szko dli wy wpływ na
skórę oraz nie wąt pli wy udział w po wsta wa -
niu me la smy, dzia ła jąc przez ak ty wa cję róż -
nych skła do wych pa to ge ne zy, dla te go pro -
duk ty ochro ny prze ciw sło necz nej po win ny
chro nić skórę przed ca łym spek trum świa tła
sło necz ne go[9].

Przy wy bo rze pre pa ra tu fo to pro tek cyj ne -
go (SPP, Sun Pro tec tion Pro duct) na le ży kie ro -
wać się pew ny mi kry te ria mi: ma ksy mal ną
sku tecz no ścią, fo to sta bil no ścią, od por no ścią
na wo dę, bez pie czeń stwem dla lu dzi i śro do -
wi ska oraz ak cep to wal no ścią ko sme tycz ną.

Sku tecz ność

Nie ma do sko na łe go pro duk tu fo to pro -
tek cyj ne go, za pew nia ją ce go 100% ochro ny,
dla te go nie do zwo lo ne jest uży wa nie okre śleń
„blo ker”, „cał ko wi ta ochro na”, „ca ło do bo wa
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Ryc. 1. Zmiany skórne wynikające ze zmiany 
jej barwy.

Ryc. 2. Patomechanizm powstawania melasmy.



ochro na”, bo jest to szko dli we nadu ży cie,
wpro wa dza ją ce w błąd[10]. Każ dy SPP mu si
wy ka zy wać dzia ła nie pro tek cyj ne przed UVB
(Ultravio let ra dia tion B) oraz UVA (Ultravio let
ra da tion A) i po wi nien po sia dać od po wie dnie
ozna cze nia, po twier dza ją ce ten fakt. Po nad to,
SPP ma tak że chro nić przed wi dzial nym świa -
tłem nie bie skim oraz pod czer wie nią. Co raz
wię cej da nych po twier dza szko dli we dzia ła nie
wi dzial ne go świa tła nie bie skie go, o dłu go ści fal
w za kre sie 400–450 nm. Jest to tzw. „wy so -
ko e ner ge tycz ne pro mie nio wa nie świa tła wi -
dzial ne go” (HEV, High Ener gy Vi si ble), które,
podob nie jak UV, po bu dza pro duk cję wol -
nych ro dni ków. Co praw da, jest to pro ces
czte ro krot nie mniej na si lo ny niż w przy pad ku
UVA, ale HEV jest obe cny w spek trum świa -
tła sło necz ne go w więk szym za kre sie, dla te go

su ma rycz nie od po wia da za po ło wę pro duk cji
wol nych ro dni ków, w po rów na niu do UVA.
Ko lej nym efek tem dzia ła nia HEV jest po bu -
dza nie pro duk cji me la ni ny. Oka za ło się, że
nie bie skie świa tło, naj sil niej z ca łe go za kre su
świa tła wi dzial ne go, sty mu lu je pro duk cję me -
la ni ny. Hi per pig men ta cja, wy wo ły wa na przez
HEV, jest moc niej sza i utrzy mu je się dłu żej,
w po rów na niu do tej wy wo ły wa nej przez
UVB[11–13]. Po nad to, świa tło wi dzial ne bie rze
udział w roz wo ju po rfi rii, po krzyw ki świe tl -
nej i in nych fo to der ma toz idio pa tycz nych,
np. wie lo po sta cio wych osu tek świe tl nych
czy chro nic ac ti nic der ma ti tis[7]. Ko lej na skła -
do wa pro mie ni sło necz nych, ja ką jest pod -
czer wień (IFR, In fra red Ra dia tion), rów nież
po sia da zdol ność do uszka dza nia skóry.
Pod wpły wem IFR (760–1440 nm) zmie nia
się eks pre sja nie których ge nów i bia łek, ta -
kich jak me ta lo pro te i na zy, przez co na stę -
pu je przy spie sze nie pro ce su sta rze nia się
skóry oraz wzra sta praw do po do bień stwo
kar ci no ge ne zy[9,14–16]. 

Sku tecz ność pre pa ra tów fo to pro tek cyj -
nych jest war to ścią mie rzal ną, oce nia ną po -
przez wska źni ki osob ne dla UVA i UVB, przy
za ło że niu, że ilość apli ko wa ne go SPP na
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podczerwień

światło widzialne

UVA

700–2500

400–700

320–400

Rodzaj promieniowania Długość fal w nm

UVB 280–320

Tab. 1. Zakres długości fal promieniowania
słonecznego docierającego do powierzchni ziemi.

Ryc. 3. Schemat postępowania terapeutycznego w przebarwieniach typu melasma.



skórę wy no si 2 mg/cm2. Odręb ność ochro -
ny przed UVB i UVA wy ni ka z fak tu, że efek -
tem UVB jest ru mień, a UVA zmia na za bar -
wie nia skóry.
• SPF (Sun Pro tec tion Fac tor) jest stan da ry -

zo wa nym współ czyn ni kiem, bę dą cym
mia rą ochro ny przed UVB, czy li wska źni -
kiem ochro ny prze ciw ru mie nio wi.
Ozna cza sto su nek mi ni mal nej daw ki pro -
mie nio wa nia (MED, Mi ni mal Ery the ma
Do se), po wo du ją cej ru mień skóry chro -
nio nej pre pa ra tem, do mi ni mal nej daw ki
pro mie nio wa nia, skut ku ją cej ru mie niem
skóry nie chro nio nej. War tość SPF wy no -
szą ca x nie ozna cza, że skórę chro nio ną
pre pa ra tem moż na na świe tlać x-krot nie
dłu żej niż skórę nie chro nio ną, ale in for -
mu je, że daw ka pro mie nio wa nia po za -
sto so wa niu pre pa ra tu fo to pro tek cyj ne go
z SPF o war to ści x mo że być x-krot nie

więk sza niż daw ka pro mie nio wa nia wy -
wo łu ją ca ru mień skóry nie chro nio nej.
SPF jest je dy nym mię dzy na ro do wym
wska źni kiem uzna wa nym mię dzy in ny mi
przez kra je Unii Eu ro pej skiej, Afry ki Po łu -
dnio wej, USA, Ja po nię itd.[17–19].

• Wska źni ka mi ochro ny przed UVA są
PPD (trwa ła pig men ta cja, Per si stent Pig -
ment Dar ke ning), IPD (przej ścio wa pig -
men ta cja, Im me dia te Pig ment Dar ke ning),
PFA (Pro tec tion Fac tor in the UVA) oraz
kry tycz na dłu gość fa li. PPD, IPD, PFA
ozna cza ją sto sun ki mi ni mal nej daw ki pro -
mie nio wa nia (MPD, Mi ni mal Pig men ta ry
Do se), po wo du ją cej wi docz ną zmia nę
za bar wie nia skóry chro nio nej pre pa ra -
tem, do mi ni mal nej daw ki pro mie nio wa -
nia, wy wo łu ją cą wi docz ną zmia nę za bar -
wie nia skóry nie chro nio nej. Róż ni ca po -
mię dzy ty mi wska źni ka mi po le ga na
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nie jest pochłaniane przez ozon 
atmosfery ziemskiej

pochłaniane w 90% przez ozon 
atmosfery ziemskiej

pochłaniane 
w 100% przez
ozon atmosfery

ziemskiej

UVAUVBUVC

wywołuje reakcje fototoksyczne 
i fotoalergiczne

późne skutki działania – bardziej
nasilone niż pod wpływem UVB:

• efekt immunosupresyjny i karcinogenny
• fotostarzenie skóry
• spadek zdolności adaptacyjnych skóry

na działanie stresu

wczesne skutki działania:
opalenizna 

minimalnie działanie rumieniotwórcze

wnika głęboko w skórę, 
dociera do tkanki podskórnej

przenika przez szyby, chmury

pobudza wytwarzanie witaminy D 
w skórze

późne skutki:
efekt immunosupresyjny i karcinogenny

wczesne skutki działania:
opalenizna właściwa

działanie rumieniotwórcze – 
oparzenia skóry

dociera do głębokich warstw naskórka

przenika przez wodę

natężenie jest takie samo przez cały
dzień, niezależnie od pogody, pory roku

natężenie największe w porze letniej, 
pomiędzy godziną 10 a 15

95% UV docierającego do ziemi5% UV docierającego do ziemi
nie dociera do
powierzchni

ziemi

Tab. 2. Skutki działania słonecznego promieniowania ultrafioletowego. 



in nym cza sie wy ko ny wa nia po mia rów.
Me to da wy zna cza nia kry tycz nej dłu go ści
fa li opie ra się na wy zna cza niu in vi tro
krzy wej ab sorp cji ultra fio le tu przez pre -
pa rat fo to pro tek cyj ny. Kry tycz na dłu go -
ści fa li jest dłu go ścią fa li, wy zna cza ją cą
90% po la po wierzch ni po wsta łe go po -
mię dzy krzy wą ab sorp cji a li nią osi, okre -
śla ją cej dłu gość fa li 290 nm i punk tem
400 nm. Im dłu gość kry tycz na fa li jest
bliż sza 400 nm, tym wy ższa jest ochro -
na przed pro mie nio wa niem UVA[17–19].

We dług ak tu al nych roz po rzą dzeń dla pre -
pa ra tu fo to pro tek cyj ne go, mi ni mal na war tość
SPF po win na wy no sić 6, współ czyn nik ochro -
ny przed UVA po wi nien sta no wić 1/3 SPF,
a kry tycz na dłu gość fa li co naj mniej 370 nm.

To, czy SPP za pew ni ochro nę skórze, za le -
ży nie tyl ko od sa me go pre pa ra tu, ale tak że od
spo so bu je go uży wa nia. Apli ka cja pro duk tów
fo to pro tek cyj nych wy ma ga po wta rzal no ści co
2 go dzi ny, przy czym pierw szą na le ży wy ko nać
na 20 mi nut przed wyj ściem z do mu. Ko lej nym
wa run kiem jest od po wie dnia ilość na kła da ne go
kre mu. Po win na wy no sić 2 mg/cm2. Aby móc
oce nić wy ma ga ną ob ję tość kre mu, wpro wa -
dzo no re gu ły: 30 ml to ilość (ob ję tość mie -
szczą ca się w gar ści), która po win na wy star czyć
na po kry cie ca łej po wierzch ni skóry; me to da ły -
żecz ko wa (1 ły żecz ka = 5 ml, na ca łe cia ło na -
le ży na ło żyć ob ję tość mie szczą cą ty le, co 6 ły -

że czek) (Ryc. 4). W rze czy wi sto ści sto su je się
1/4 tej ilo ści SPP, która po win na być na ło żo -
na, aby za pew nić pra wi dło wą ochro nę[20–22].

Fo to sta bil ność

Efek tyw ny SPP po wi nien cha rak te ry zo wać
się fo to sta bil no ścią tzn. wią za nia che micz ne fil -
tra mu szą być od por ne na wy so ką tem pe ra tu -
rę oto cze nia oraz na sku tek prze mian ener ge -
tycz nych, wy wo ła nych pro mie nio wa niem[7].

Wo do od por ność

Od por ność na wo dę jest de ter mi no wa -
na wska źni kiem SPF, które go war tość po
kon tak cie skóry po kry tej kre mem z fil trem
UV po win na wy no sić co naj mniej 50% war -
to ści przed kon tak tem z wo dą[7].

Bez pie czeń stwo, ak cep to wal ność 
ko sme tycz na

Nie zwy kle waż ny jest skład SPP, gdyż od
te go za le ży ilość, którą wchła nia skóra i po -
ziom ry zy ka po wsta nia re ak cji aler gicz nych
lub fo to to ksycz nych. Po nad to, skład po wi -
nien być przy ja zny dla śro do wi ska, zwła szcza
wo dy. Pre pa ra ty fo to pro tek cyj ne, w za leż -
no ści od wła sno ści fi zy ko che micz nych za -
war tych w nich fil trów UV, dzie li my na orga -
nicz ne (che micz ne) i nie o rga nicz ne (fi zycz ne,
mi ne ral ne). Fil try che micz ne (np. po chod ne
kwa su 4-ami no ben zo e so we go, ben zo fe no -
ny, sa li cy la ny, cy na mo nia ny) po chła nia ją fa le
UV, za mie nia jąc ich ener gię w cie pło. Fil try fi -
zycz ne (tle nek cyn ku, dwu tle nek ty ta nu)
odbi ja ją fa le UV oraz chro nią tak że przed
świa tłem wi dzial nym. W związ ku z tym fil try
fi zycz ne są bar dziej efek tyw ne, ale ma ją wa -
dę w po sta ci bia łe go fil mu, który po zo sta wia -
ją na skórze[7–8]. Na le ży tak że zwrócić uwa gę
na to, czy skład SPP nie ma dzia ła nia ko me -
do gen ne go i draż nią ce go skórę, co jest waż -
ne dla pa cjen tów z trą dzi kiem po spo li tym,
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Ryc. 4. Wymagana ilość preparatu
fotoprotekcyjnego przypadająca na jedną
aplikacje tego produktu na całą powierzchnię
skóry = 30 ml SPP. 



różo wa tym i sze re giem der ma toz o podło żu
aler gicz nym.

Nie wąt pli wie ele men tem wspo ma ga ją -
cym SPP jest odzież ochron na, zwła szcza ka -
pe lusz chro nią cy twarz, przy czym na le ży pa -
mię tać, że ka pe lusz z ron dem szer szym niż
7,5 cm za pew nia ochro nę no sa po rów ny -
wal ną do SPF 7, po licz ków do SPF 3, bro dy
SPF 2. Za tem, aby ka pe lusz speł nił mi ni mal -
ne za da nie ochron ne, mu si mieć ron do tak
jak ka pe lu sze ro dem z fil mów Hol ly wo od[7–8].

Nie ste ty kre my z fil trem UV nie za pew -
nia ją cał ko wi tej ochro ny przed po wsta wa -
niem i na wro tem prze bar wień, co wy ni ka
nie tyl ko z ich wła sno ści, ale tak że z ogra ni -
czeń za leż nych od spo so bu ich sto so wa nia.
Na pod sta wie ba zy Pub Med moż na stwier -
dzić, że wie le sub stan cji ma dzia ła nie ha mu -
ją ce po szcze gól ne me cha ni zmy pa to ge ne -
tycz ne me la smy, dzię ki cze mu mo gą być sto -
so wa ne ja ko pro duk ty o cha rak te rze
pro fi lak tycz nym i wspo ma ga ją cym me to dy
te ra peu tycz ne. Ich dzia ła nie po le ga nie tyl ko
na ha mo wa niu ty ro zy na zy klu czo we go en zy -
mu me la no ge ne zy, ha mo wa niu pro li fe ra cji
me la no cy tów, ale przede wszy st kim na dzia -
ła niu an ty o ksy da cyj nym i prze ciw za pal nym,
jak rów nież zmniej sza ją cym, a na wet chro -
nią cym przed uszka dza ją cym dzia ła niem
ultra fio le tu.

Aktywne składniki preparatów: 
• kwas li no lo wy se lek tyw nie ha mu je ty ro -

zy na zę i zmniej sza szan sę na po wsta wa -
nie me la ni ny pod wpły wem UV[23–24],

• kwas gli ko lo wy: dzia ła prze ciw za pal nie,
ke ra to li tycz nie i an ty o ksy da cyj nie[23–24],

• kwas askor bi no wy zmniej sza ak tyw ność
ty ro zy na zy, re du ku je uszko dze nia po -
wsta łe w obrę bie skóry wła ści wej,
wzma ga syn te zę ko la ge nu, po przez swo -
je dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne i fo to pro tek -
cyj ne zmniej sza praw do po do bień stwo
po wsta nia prze bar wień[4],

• alo e sy na skła dnik Aloe ve ra ha mu je szlak
prze mian ty ro zy ny po bu dza ny UV[25–26],

• fla wo no i dy: ich dzia ła nie prze ciw za pal ne
i an ty o ksy da cyj ne ha mu je ak tyw ność ty -
ro zy na zy. He spe ry dy na chro ni przed
wol ny mi ro dni ka mi po wsta ją cy mi pod
wpły wem UV[4, 25],

• ga lu san epi gal lo ka te chi ny zie lo nej her ba ty
ha mu je me la no ge ne zę oraz ma dzia ła nie
prze ciw za pal ne i an ty o ksy da cyj ne, 

• kwas ela go wy zie lo nej her ba ty, tru ska -
wek, gra na tów ha mu je ty ro zy na zę i pro -
li fe ra cje me la no cy tów[4,25],

• kwas cy na mo no wy żeń-sze nia ha mu je
ty ro zy na zę, wy ka zu jąc więk sza ak tyw -
ność w tym za kre sie niż hy dro chi non[27],

• wy ciąg z lu kre cji Gly cyr rhi za gla bra (gla -
bry dy na, li kwir ty na) ha mu je ty ro zy na zę,
zwięk sza jąc roz pro sze nie me la ni ny, ma
dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne[4],

• wy ciąg z orchi dei, mor wy, Po ly po dium leu -
co ma to us, soi – dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne
tych skła dni ków za po bie ga po wsta wa niu
wol nych ro dni ków pod wpły wem UV[4].

• ka ro te no i dy (li ko pen, be ta ka ro ten, lu te i na)
wy ka zu ją dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne[28–30],

• wi ta mi na C jest na tu ral nie wy stę pu ją cym
prze ciw u tle nia czem, który od dzia łu je
z jo na mi mie dzi w ak tyw nym miej scu ty -
ro zy na zy. Wi ta mi na C dzia ła ja ko śro dek
re du ku ją cy na róż nych eta pach two rze -
nia me la ni ny, ha mu jąc w ten spo sób me -
la no ge ne zę. Po nad to, kwas askor bi no wy
re du ku je uszko dze nia po wsta łe w obrę -
bie skóry wła ści wej, wzma ga syn te zę ko -
la ge nu. Po przez swo je dzia ła nie an ty o -
ksy da cyj ne i fo to pro tek cyj ne zmniej sza
praw do po do bień stwo po wsta nia prze -
bar wień[4,25],

• wi ta mi na E (ha mu je ty ro zy na zę) oraz
D (chro ni przed uszka dza ją cym dzia ła -
niem UV)[28–30],

• nia cy na mid (wi ta mi na B3) za kłóca in te -
rak cje mię dzy ke ra ty no cy ta mi a me la no -
cy ta mi, ha mu jąc w ten spo sób me la no -
ge ne zę. Mo du lu je ak tyw ność re cep to ra
za leż ne go od pro te a zy (PAR-2), który
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bie rze udział w prze no sze niu me la no so -
mów z me la no cy tów do ota cza ją cych
ke ra ty no cy tów. Ba da nie wy ka za ło, że
co dzien ne sto so wa nie nia cy na mi du z fil -
trem prze ciw sło necz nym sku tecz nie
zmniej sza prze bar wie nia i po pra wia ko -
lo ryt skóry w po rów na niu z sa mym fil -
trem prze ciw sło necz nym[28–30],

• cynk spo wal nia uwal nia nie hi sta mi ny
z ko mórek tucz nych, ma dzia ła nie an ty o -
ksy da cyj ne.

Nie wąt pli wie wy mie nio ne po wy żej skła -
dni ki nie wy czer pu ją li sty pre pa ra tów, które
moż na wy ko rzy stać w za po bie ga niu po wsta -
wa nia prze bar wień skóry pod wpły wem
pro mie nio wa nia sło necz ne go (Ryc. 5).

Prze bar wie nia skóry, wy ni ka ją ce z nie -
pra wi dło we go po wsta wa nia i ma ga zy no wa -
nia me la ni ny, nie jest tyl ko pro ble mem te ra -
peu tycz nym, ale tak że ogrom nym wy zwa -
niem pro fi lak tycz nym. Ho li stycz ne podej ście
do me la smy i in nych prze bar wień z tej gru py
wy ma ga współ pra cy mię dzy pa cjen tem a le -
ka rzem i ko sme to lo giem. Re duk cja me la ni ny
i po pra wie nie ko lo ry tu skóry nie koń czy te -
ma tu, ale wy ma ga dal sze go po stę po wa nia,
po le ga ją ce go na usta le niu pro gra mu dzia ła nia,
za po bie ga ją ce go na wro to wi prze bar wień. 
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dermatologia

Grzy bi ce po wierz chow ne są czę stym pro ble mem spo ty ka nym w ga bi ne -
cie der ma to lo gicz nym. Sza cu je się, że w cią gu ca łe go ży cia 20–25% po -
pu la cji do świad czy grzy bi cy. Mo gą zlo ka li zo wać się w każ dej czę ści cia -
ła – od prze wo du po kar mo we go do pa znok ci. Róż ne jest na si la nie tych
in fek cji – od ła god nych za ka żeń, do ty czą cych skóry gład kiej, przez in -
fek cje ogól no u stro jo we do fun ge mii.

Wśród czyn ni ków wy wo łu ją cych in fek cje
grzy bi cze skóry, jej przy dat ków i błon ślu zo -
wych za li cza my der ma to fi ty, droż dża ki i ple -
śnie. W prak ty ce kli nicz nej ob ser wu je my tak że
wtór ne nad ka że nia bak te ryj ne zmian grzy bi -
czych. W przy pad ku za ka żeń skóry głów ny mi
ob ja wa mi zgła sza ny mi przez pa cjen tów są ru -
mień, nie wiel kie złu szcza nie, po nad to u nie -
których osób wy stę pu je świąd oraz uczu cie
pie cze nia. Ze wzglę du na prze wle kły cha rak ter

scho rze nia za ka że nia grzy bi cze sta no wią tak że
du ży pro blem psy cho spo łecz ny. Czym po wi -
nien cha rak te ry zo wać się ide al ny lek prze ciw -
grzy bi czy? Przede wszy st kim je go dzia ła nie po -
win no być ukie run ko wa ne na czyn nik etio lo -
gicz ny. Ze wzglę du na to, iż w wy ni ku dra pa nia
czę sto ob ser wu je my nad ka że nia bak te ryj ne,
lek po wi nien dzia łać prze ciw za pal nie oraz
prze ciw drob no u stro jo wo. Ze po wo du lep -
sze go pa tient’s com plian ce le ki zło żo ne cha rak -
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te ry zu ją się wy ższą sku tecz no ścią. Pa cjen ci
chęt niej po nie się ga ją, rza dziej po mi ja ją daw ki,
a wy da wa ne za le ce nia le kar skie są bar dziej
przej rzy ste.

W po niż szym ar ty ku le scha rak te ry zo wa -
li śmy po łą cze nie azo ta nu izo ko na zo lu i wa le -
ria nia nu di flu kor to lo nu w te ra pii grzy bi czych
za ka żeń skóry.

Azo tan izo ko na zo lu (ISN) na le ży do le -
ków prze ciw grzy bi czych z gru py imi da zo li.
Dzia ła nie pre pa ra tu po le ga na za ha mo wa niu
syn te zy er go ste ro lu – waż ne go skła dni ka bło -
ny ko mór ko wej grzy bów. Z te go po wo du
do cho dzi do zwol nie nia wzro stu grzy bów,
a co za tym idzie wy le cze nia pa cjen ta. Azo tan
izo ko na zo lu znaj du je za sto so wa nie w po -
wierz chow nych za ka że niach skóry – grzy bi cy
skóry gład kiej, rąk, stóp, pa chwin, oko li cy na -
rzą dów płcio wych, a tak że łu pie żu pstrym
oraz ru mie nio wym. Lek cha rak te ry zu je się
sze ro kim spek trum dzia ła nia, za rów no prze -
ciw grzy bi czym, wy ka zu ją cym dzia ła nie prze -
ciw ko Mi cro spo rum spp., Tri cho phy ton spp.,
Epi der mo phy ton spp., Can di da al bi cans, Ma -
las se zia fur fur, jak i prze ciw bak te ryj nym, wy -
ka zu ją cym prze ciw dzia ła nie wo bec bak te rii
gram-do dat nich. Wa le rian di flu kor to lo nu na -
le ży do sil nych le ków z gru py miej sco wych
gli ko kor ty ko ste ro i dów. W ame ry kań skiej kla -
sy fi ka cji miej sco wych kor ty ko ste ro i dów w za -
leż no ści od si ły ich dzia ła nia na le ży on do gru -
py II – sil nie dzia ła ją cych. Lek ten dzia ła miej -
sco wo, prze ciw za pal nie i ła go dzi świąd[1].

Na ryn ku do stęp na jest kom bi na cja le ku
prze ciw grzy bi cze go z miej sco wym gli ko -
kor ty ko te ste o ir dem – azo tan izo ko na zo lu
(1%) z wa le ria nem di flu kor to lo nu (0,1%).
Za sto so wa nie ta kie go po łą cze nia le ków
sprzy ja nie tyl ko dzia ła niu prze ciw drob no u -
stro jo we mu, ale tak że ła go dze niu miej sco -
wych sta nów za pal nych, tak czę sto współ i -
st nie ją cych z miej sco wą grzy bi cą skóry. We
wska za niach do za sto so wa nia ta kie go po łą -
cze nia sub stan cji znaj du ją się ta kie ob ja wy
jak grzy bi ca skóry gład kiej, grzy bi ca dło ni

i stóp, grzy bi ca oko lic pa chwin oraz na rzą -
dów płcio wych. Kom bi na cja le ków mo że
być sto so wa na do pierw szo ra zo we go lub
sko ry go wa ne go le cze nia der ma to my koz.
Lek sto su je się dwa ra zy dzien nie przez dwa
ty go dnie. Po tym cza sie za le ca się przedłu -
żo ne za sto so wa nie wy łącz nie izo ko na zo lu,
tak że w po sta ci kre mu.

War to za u wa żyć, że, w za leż no ści od
stę że nia, azo tan izo ko na zo lu wy ka zu je róż -
no rod ne dzia ła nia. W ni skich stę że niach
(1–3 x 10-7 μg/ml) wy ka zu je dzia ła nie
grzy bo sta tycz ne, pod czas gdy w wy so kich
stę że niach (30–60 prze kra cza ją cych mi ni -
mal ne stę że nie ha mu ją ce MIC) ob ser wu je
się dzia ła nie grzy bo bój cze, zwią za ne z sil -
nym uszko dze niem ścia ny ko mór ko wej
grzy bów[2].

W licz nych ba da niach kli nicz nych po twier -
dzo no sku tecz ność dzia ła nia azo ta nu izo ko na -
zo lu. W trzech ran do mi zo wa nych, kon tro lo -
wa nych z pla ce bo ba da niach kli nicz nych sku -
tecz ność le cze nia tą sub stan cją ob ser wo wa no
u 90–94% z 372 pa cjen tów z miej sco wą
grzy bi cą. Pod czas pro wa dzo nych ba dań kon -
trol nych nie ob ser wo wa no na wro tu za ka że -
nia. Co waż ne, azo tan izo ko na zo lu oka zał się
tak że sku tecz ny w le cze niu rza dziej spo ty ka -
nych, za wle czo nych z te re nów tro pi kal nych
grzy bów, ta kich jak Tri cho spo ron be i ge lii i Ge o -
tri chum can di dum – u 95,9% ob ser wo wa no
po pra wę po za sto so wa nym le cze niu. Wy ka -
za no, że azo tan izo ko na zo lu dzia ła sil niej prze -
ciw grzy bi czo w po rów na niu z bu to ko na zo -
lem, klo ko na zo lem, fen ti ko na zo lem oraz sul -
ko na zo lem – ana li zę pro wa dzo no dla róż nych
ga tun ków Can di da. W ba da niach udo wo dnio -
no, że efekt ten był osią ga ny przy stę że niu le -
ku 4 mg/ml[3].

W jed nym z ba dań ana li zo wa no stę że -
nia le ku w obrę bie skóry. Po jed no ra zo wej
apli ka cji na skórę azo ta nu izo ko na zo lu
w obrę bie war stwy ro go wej stę że nie wy -
no si ło 3500 μg/ml, a w obrę bie na skór ka –
20 μg/ml. Ta kie wy ni ki zo sta ły uzy ska ne już
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po go dzi nie od apli ka cji le ku i utrzy my wa ło
się przy naj mniej przez 7 go dzin. W po rów -
na niu do in nych le ków prze ciw grzy bicz -
nych, ta kich jak klo tri ma zol czy eko na zol,
stę że nia te są znacz nie wy ższe[4]. W ba da -
niach ob ser wo wa no tak że dłu go trwa łe (kil -
ku ty go dnio we) utrzy my wa nie się le ku
w obrę bie war stwy ro go wej – co prze kła da
się na przedłu żo ną ochro nę i zmniej sza ry -
zy ko re in fek cji u pa cjen tów.

W ba da niu Dy kes i wsp. 1-pro cen to wy
azo tan izo ko na zo lu na kła da no na skórę
zdro wych ochot ni ków dwa ra zy dzien nie
przez 14 dni. 10 dni po za koń cze niu le cze nia
stę że nie le ku w war stwie ro go wej by ło 100
ra zy więk sze niż MIC (mi ni mal ne stę że nie
ha mu ją ce) dla więk szo ści der ma to fi tów oraz
10 ra zy więk sze dla droż dży. Wy ka za no tak -
że, że apli ka cja le ku raz dzien nie cha rak te ry -
zu je się podob ną sku tecz no ścią do te ra pii,
w której sub stan cję na kła da się dwa ra zy
dzien nie[3].

Dru gi skła dnik pre pa ra tu łą czo ne go,
czy li wa le rianian di flu kor to lo nu, cha rak te ry -
zu je się szyb kim po cząt ko wym dzia ła niem,
wy so ką to le ran cją i po zio mem bez pie czeń -
stwa. Dość szyb ko ob ser wu je się ustą pie -
nie świą du – czę sto głów ne go pro ble mu
zgła sza ne go przez pa cjen tów. Lek ten
pręd ko jest pe ne tro wa ny do skóry – już po
go dzi nie wchła nia się ok. 75,5% daw ki. Co
waż ne, w kon tek ście ewen tu al nych dzia łań
nie po żą da nych, je go wchła nia nie ogól no u -
stro jo we jest ni skie i wy no si 0,2% daw ki
po 4 go dzi nach od za sto so wa nia na nie -
uszko dzo ną skórę[5]. Zwięk sza to zde cy do -
wa nie po ziom bez pie czeń stwa le ku, ogra -
ni cza jąc ry zy ko wy stą pie nia dzia łań nie po -
żą da nych, zwią za nych z ogól no u stro jo wym
wchła nia niem le ku. W ba da niu prze pro wa -
dzo nym na pa cjen tach z łu szczy cą, w po -
rów na niu z be ta me ta zo nem, klo be ta zo lem
oraz flu o ci no lo nem, lek wy ka zy wał sil niej -
sze i szyb sze dzia ła nie prze ciw za pal ne.
W ba da niu do ty czą cym dzia łań nie po żą da -

nych miej sco wych gli ko kor ty ko ste ro i dów
sto so wa no mię dzy in ny mi wa le rianian di flu -
kor to lo nu pod oklu zją u 20 zdro wych
ochot ni ków. Po 3 ty go dniach pa cjen ci by li
oce nia ni pod wzglę dem ewen tu al nej atro fii
skóry i wy stą pie nia te le an giek ta zji. Mi mo
te go, że wa le rianian di flu kor to lo nu jest za li -
cza ny do le ków o du żej si le dzia ła nia w ba -
da niach wy ka zał on ni ski od se tek po wo do -
wa nia tych za bu rzeń, za raz po uwa ża nym
za je den z naj bez p niej szych miej sco wych
gli ko kor ty ko ste ro i dów 1-pro cen to wym
octa nem hy dro kor ty zo nu[6]. Wy da je się to
bar dzo istot nym aspek tem w te ra pii miej -
sco wy mi gli ko kor ty ko ste ro i da mi – skóra
z ce cha mi in fek cji, w obrę bie której sto su -
je my lek, cha rak te ry zu je się zwięk szo ne
wchła nia niem le ków oraz ma więk sze pre -
dy spo zy cje do wy stą pie nia atro fii. 

W ran do mi zo wa nym ba da niu kli nicz -
nym, z podwój nie śle pą próbą, prze pro wa -
dza ne przez We it gas ser i wsp. wy ka za no,
iż przy za sto so wa niu te ra pii zło żo nej azo ta -
nem izo ko na zo lu oraz wa le ria nianem di flu -
kor to lo nu uzy sku je się więk szy od se tek
wy le czeń ani że li w mo no te ra pii środ kiem
prze ciw grzy bi czym. W ba da niu wzię ło
udział 239 pa cjen tów z po wierz chow ną
grzy bi cą skóry. Po 2 te ra piach zło żo nych
brak grzy bów (stwier dza ny za po mo cą te -
stu z KOH) stwier dza no u 10,4% pa cjen -
tów, pod czas gdy wśród pa cjen tów sto su -
ją cych wy łącz nie azo tan izo ko na zo lu od se -
tek ten wy no sił tyl ko 3,6%[7].

W ko lej nym ba da niu pro wa dzo nym
przez Nol ting S. i wsp. po 2-ty go dnio wej te -
ra pii pre pa ra tem zło żo nym od se tek wy le -
czeń wy no sił 68% w po rów na niu z 46%,
gdy lek był sto so wa ny w mo no te ra pii
(p<0,05). Po wyż sze wnio ski są zgod ne z in -
ny mi ba da nia mi kli nicz ny mi[8].

Wy ka za no tak że, że 10 dni po za koń cze -
niu 14-dnio wej te ra pii kom bi na cją le ków
(azo ta nem izo ko na zo lu z wa le ria nianem di -
flu kor to lo nu) stę że nie azo ta nu izo ko na zo lu
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w ro go wej war stwie na skór ka by ło nadal
znacz nie wy ższe od mi ni mal ne go stę że nia
ha mu ją ce go (MIC) droż dża ki i der ma to fi ty
(od po wie dnio po nad 10-krot ne i 100-krot -
ne) za rów no w gru pie sto su ją cej lek raz, jak
i dwa ra zy dzien nie[3]. Im pli ku je to, iż w war -
stwie ro go wej i war stwie na skór ka znaj du je
się du ży oraz dłu go dzia ła ją cy re zer wu ar le -
ku, – co mo że za pew niać ochro nę skóry
przed po now nym za ka że niem przez kil ka ty -
go dni po le cze niu.

Wy ka za no tak że, iż za sto so wa nie po łą -
cze nia le ków vs. 1-pro cen to wy klo tri ma zol
skut ko wa ło szyb szą re gre sję ob ja wów za -
pal nych pod po sta cią na si le nia ru mie nia, złu -
szcza nia oraz ilo ści gru dek (p<0,05). Po -
nad to od se tek wy le czeń mi ko lo gicz nych był
wy ższy dla po łą cze nia le ków (60%) w po -
rów na niu z klo tri ma zo lem (54%)[5].

Na pod sta wie wy żej opi sa nych ba dań
kli nicz nych moż na stwier dzić, że za sto so -
wa nie po łą cze nia dwóch le ków – azo ta nu
izo ko na zo lu oraz wa le ria nianu di flu kor to -
lo nu jest bez piecz ne i sku tecz ne, te ra pia
łą czo na wy da je się być bar dziej efek tyw na
kli nicz nie w po rów na niu z le kiem prze ciw -
grzy bi czym w mo no te ra pii, a do dat ko wo
sto so wa nie jed ne go pro duk tu z 2 sub stan -
cja mi czyn ny mi jest dla pa cjen tów wy god -
ne i ma istot ny wpływ na od se tek ba da -
nych osób, prze strze ga ją cych za le ceń le -
kar skich.
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dermatologia

Ta kro li mus – lek z gru py in hi bi to rów kal cy neu ry ny – w po sta ci ma ści (mIK)
jest sto so wa ny od 20 lat w le cze niu miej sco wym der ma toz o podło żu za -
pal nym. Dzię ki swo jej sku tecz no ści, jest bar dzo chęt nie sto so wa ny przy
nie wiel kiej licz bie dzia łań nie po żą da nych. Co raz czę ściej wy ko rzy stu je się
rów nież le ki miej sco we, za wie ra ją ce ta kro li mus, w me dy cy nie este tycz nej.
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Takrolimus w medycynie estetycznej

Cha rak te ry sty ka le ku

Ta kro li mus (mIK) jest ma kro li dem,
otrzy ma nym z fer men tu ją cej ko lo nii pro mie -
niow ca Strep to my ces tsu ku ba en sis, który zo -
stał zna le zio ny w prób kach gle by, po bra -
nych z re jo nu góry Tsu ku ba, w pół noc nej Ja -
po nii[1]. Stąd po cho dzi je go na zwa, która jest
po łą cze niem li te ry „T” od na zwy góry Tsu -
ku ba, i frag men tu na zwy ma kro li du  -akrol-
oraz  imus, od sło wa „im mu no su pre sja”[2].
Ta kro li mus, sto so wa ny miej sco wo, do stęp ny
jest pod po sta cią ma ści w stę że niu 0,1 % (za -
re je stro wa ny dla pa cjen tów od 16. ro ku ży cia)
oraz 0,03 % (za re je stro wa ny od 2. ro ku ży -
cia). Ta kro li mus dzia ła bez po śre dnio na lim fo -
cy ty T. Cy to pla zma tycz nym re cep to rem dla
ta kro li mu su są biał ka z gru py im mu no fi lin (FK
bin ding pro te in – FKBP). Kom pleks ta kro li mus
– FKBP przy łą cza się do kal cy neu ry ny i ha mu -
je jej wią za nie z kal mo du li ną. Unie moż li wia to
de fo sfo ry la cję czyn ni ka trans kryp cyj ne go
(NFAT – nuc le ar fac tor of ac ti va ted T-cells),
który ak ty wu je trans kryp cję ge nów od po wie -

dzial nych za pro duk cję róż nych pro za pal nych
cy to kin (np. IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, INF-�,
TNF-� i GM-CSF)[1]. In vi tro ta kro li mus wy -
ka zu je mię dzy 10- a 100-krot nie sil niej sze
dzia ła nie im mu no su pre syj ne niż cy klo spo ry -
na[3]. Ta kro li mus cha rak te ry zu je się re la tyw -
nie nie du żą czą stecz ką (822,05 Da) oraz wy -
so ką li po fil no ścią[1]. To spra wia, że wy ka zu je
wy so kie po wi no wac two do skóry[4]. Wy ni ki
ba dań far ma ko ki ne tycz nych, prze pro wa dzo -
nych wśród do ro słych i dzie ci z AZS, wy ka -
za ły, że ta kro li mus, apli ko wa ny miej sco wo,
jest mi ni mal nie ab sor bo wa ny do krą że nia
ogól ne go (<0,5 ng/ml)[1,5-7]. Lek nie wy wo łu -
je ty po wych dla miej sco wych gli ko kor ty ko -
ste ro i dów ob ja wów nie po żą da nych w po sta -
ci atro fii skóry i ścień cze nia na skór ka, te le an -
giek ta zji czy trą dzi ku po ste ry do we go[6].
Miej sco wo sto so wa ne pre pa ra ty ta kro li mu su
są bar dzo do brze to le ro wa ne. Naj czę ściej
ob ser wo wa nym ob ja wem nie po żą da nym
jest przej ścio we uczu cie świą du i pie cze nia
skóry oraz ru mień w miej scu apli ka cji le ku.
Ob ja wy te zwy kle ustę pu ją w cią gu pierw -
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sze go ty go dnia le cze nia[8]. Aby zła go dzić do -
le gli wo ści, za le ca się sto so wa nie pre pa ra tu
schło dzo ne go w lo dów ce. Przed za sto so wa -
niem le ku na le ży uprze dzić pa cjen ta o moż -
li wo ści wy stą pie nia ta kiej re ak cji. Przy jed no -
cza so wym spo ży ciu al ko ho lu i na ło że niu pre -
pa ra tu na skórę mo że po ja wić się
podraż nie nie i ru mień. W trak cie te ra pii po -
win no wdro żyć się od po wie dnią pie lę gna cję
skóry z wy so ką fo to pro tek cją SPF 50. Prze -
ciw wska za niem do uży cia mIK jest nadwraż -
li wość na sub stan cję czyn ną, ma kro li dy lub
na którą kol wiek sub stan cję po moc ni czą. Pre -
pa ra tu nie moż na sto so wać na zmia ny bak te -
ryj ne, wi ru so we i grzy bi cze.

Za sto so wa nie w me dy cy nie este tycz nej

Re ak cje aler gicz ne w me dy cy nie 
este tycz nej

Brent R. Mo o dy i wsp. opi sa li przy pa dek
re ak cji aler gicz nej na ko la gen wo ło wy, po da -
ny pa cjent ce, sku tecz nie le czo nej mIK oraz
do u st ny mi gli ko kor ty ko ste ro i da mi[9]. W prze -
pro wa dzo nych ba da niach na zwie rzę tach
wy ka za no, iż w przy pad ku wy pry sku aler -
gicz ne go, po miej sco wym za sto so wa niu ta -
kro li mu su uzy ska no zmniej szo ny po ziom
CD4+, zre du ko wa ną licz bę ma sto cy tów,
IL-5, IL-4 i IgE[10]. Ta kro li mus mo że sta no wić
ko rzy st ną al ter na ty wę w le cze niu zmian aler -
gicz nych (po po da niu wy peł nia czy, pro duk -
tów do me zo te ra pii) zlo ka li zo wa nych na
twa rzy, szyi, de kol cie, gdzie sto so wa nie gli -
ko kor ty ko ste ro i dów po wo du je sze reg dzia -
łań ubocz nych. mIK mo że zo stać wy ko rzy -
sta ny pod czas kon ty nu a cji le cze nia po za sto -
so wa niu przez pierw sze kil ka dni
miej sco wych gli ko kor ty ko ste ro i dów.

Ziar ni nia ki

Po ja wia ją się ja ko re ak cja obron na na cia -
ło ob ce kil ka ty go dni, mie się cy lub na wet lat

od za bie gu. Przy czy na po wsta wa nia zmian
nie jest zna na[11]. W li te ra tu rze od naj du je my
opi sy prób le cze nia ziar ni nia ków, które po ja -
wi ły się po po da niu kwa su hia lu ro no we go czy
sub stan cji ak tyw nych w me zo te ra pii za po -
mo cą ta kro li mu su. W przy pad ku nie sku tecz -
no ści te ra pii w le cze niu ziar ni nia ków, po wy -
peł nia czach na ba zie kwa su hia lu ro no we go
za le ca się po da nie triam cy no lo nu z 5-flu o ro -
u ra cy lem[11]. Ta ka no ri Iwa y a ma i wsp. opi sał
przy pa dek sku tecz ne go le cze nia ziar ni nia ków
oko lic brwi, które po ja wi ły się w miej scu wy -
ko na nia ma ki ja żu per ma nent ne go za po mo cą
miej sco wych gli ko kor ty ko ste ro i dów i miej -
sco we go ta kro li mu su[12].

Bie lac two

Bie lac two na by te (vi ti li go) jest idio pa tycz -
ną, prze wle kłą der ma to zą, cha rak te ry zu ją ca
się odbar wio ny mi pla ma mi, po zba wio ny mi
me la no cy tów oraz me la ni ny[13]. Cho ro ba wy -
stę pu je czę ściej u osób pre dy spo no wa nych
ge ne tycz nie, na które za dzia ła ły róż ne nie ko -
rzy st ne czyn ni ki ze wnę trz ne i we wnę trz ne,
in du ku ją ce stres ko mór ko wy w me la no cy -
tach. Scho rze nie wy stę pu je u 0,5–4,0% po -
pu la cji świa to wej, z jed na ko wą czę sto ścią
u obu płci[13] i u po nad po ło wy przy pad ków
roz po czy na się przed 20. ro kiem ży cia[13].
W le cze niu miej sco wym bie lac twa sto su je
się gli ko kor ty ko ste ro i dy lub miej sco we in hi -
bi to ry kal cy neu ry ny[13]. Re ko men do wa ne jest
sto so wa nie mIK 2 ra zy dzien nie. Le cze nie
ini cju ją ce po win no trwać co naj mniej 6 mie -
się cy. Je śli le cze nie jest efek tyw ne, moż na
utrzy mać te ra pię wy dłu żo ną (na wet po nad
12 mie się cy)[13]. W pu bli ka cjach od naj du je my
opi sy za sto so wa nia ta kro li mu su w te ra pii bie -
lac twa w po łą cze niu z:
• na świe tla niem UVB,
• mi kro na kłu wa niem,
• mi kro der ma bra zją, 
• la se rem eks cy me ro wym (308 nm), 
• la se rem frak cyj nym CO2 (10 600 nm). 
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W ba da niu Ab-Ela zim i wsp. za sto so wa no
ta kro li mus u 35 pa cjen tów z bie lac twem[14].
Każ dy z pa cjen tów miał le czo ne 3 pla my bie la -
cze (na pierw szą sto so wa no ta kro li mus o stę -
że niu 0,03%, na dru gą ta kro li mus po mi kro -
der ma bra zji, na trze cią pla ce bo). Le cze nie
trwa ło 3 mie sią ce. Zde cy do wa nie lep szy re zul -
tat otrzy ma no w przy pad ku po łą cze nia ta kro li -
mu su z mi kro der ma bra zją (65,7%/25,8%)[13].
W ba da niu Yo u we na Zhou’a i wsp. na pla my
bie la cze w oko li cy oko ło czo do ło wej sto so wa -
no ta kro li mus w po łą cze niu z la se rem eks cy -
me ro wym 308 nm z bar dzo do brym efek -
tem[15]. Do łą cze nie do pod sta wo wej te ra pii
bie lac twa miej sco wym ta kro li mu sem 2 ra zy
dzien nie, fo to te ra pii UVB 3 ra zy w ty go dniu
zde cy do wa nie zwięk sza sku tecz ność re pig -
men ta cji[16]. W ba da niu Ho wy dy M. Ebra him
i wsp. w gru pie pa cjen tów, u których wy ko ny -
wa no mi kro na kłu wa nie co 2 ty go dnie przez
12 ty go dni i sto so wa no ta kro li mus 2 ra zy
dzien nie, uzy ska no lep sze wy ni ki w po rów na -
niu do gru py pa cjen tów, w której sto so wa no
tyl ko miej sco wy ta kro li mus (50% w po rów -
na niu do 29,92%)[17]. W gru pie z te ra pią łą -
czo ną uzy ska no szyb ciej re pig men ta cję.
W ba da niach Da vi da Che na i wsp.[18] oce nia -
no sku tecz ność te ra pii łą czo nej ta kro li mu -
sem i frak cyj nym la se rem CO2 w bie lac twie.
Czter dzie stu pię ciu pa cjen tów z vi ti li go lo so -
wo podzie lo no na dwie gru py. W jed nej
gru pie sto so wa no tyl ko miej sco wy ta kro li -
mus, w dru giej do dat ko wo wy ko na no je den
za bieg la se rem frak cyj nym CO2. Po 6 mie -
sią cach wy ka za no, że le cze nie bie lac twa za
po mo cą la se ra frak cyj ne go CO2 w po łą cze -
niu z miej sco wym ta kro li mu sem jest znacz -
nie sku tecz niej sze niż sto so wa nie ta kro li mu -
su w mo no te ra pii[18].

Bli zny

Bli zna (ci ca trix) jest wy kwi tem skór nym,
po wsta ją cym w wy ni ku za stą pie nia uszko -
dzo nej skóry wła ści wej tkan ką łącz ną włók ni -

stą[19]. Bli zna jest mniej ela stycz na od ota cza -
ją cej skóry, po zba wio na gru czo łów ło jo -
wych, po to wych i mie szków wło so wych.
Two rze nie blizn po wo du ją opa rze nia, szcze -
pie nia, usu nię cie ta tu a żu, cho ro by za pal ne
czy za bie gi chi rur gicz ne[19]. W ba da niach
prze pro wa dzo nych na mo de lu zwie rzę cym
(króli ki) oce nia no efek ty mi kro sko po we, ma -
kro sko po we ta kro li mu su w pre wen cji blizn
prze ro sto wych. Apli ko wa no maść w stę że -
niach 0,1% i 0,03%, dwa ra zy dzien nie. Wy -
ka za no zde cy do wa nie mniej szą gru bość blizn
po te ra pii w po rów na niu do gru py, w której
sto so wa no pla ce bo[20].

Trą dzik – bli zny za ni ko we

Trwa ją ba da nia nad za sto so wa niem pre -
wen cyj nym ta kro li mu su u pa cjen tów,
u których wy stę pu ją po trą dzi ko we ru mie nio -
we pla my za pal ne, na podło żu których po -
wsta ją bli zny za ni ko we. W ba da niu Shar my
apli ko wa nie na noc ma ści z ta kro li mu sem
o stę że niu 0,1%, przez 6–7 ty go dni, znacz -
nie re du ko wa ło ru mień za pal ny i zmniej sza ło
po wsta wa nie blizn atro ficz nych[21].

Ostu da

Prze bar wie nia są za bu rze nia mi pig men -
ta cji, wy ni ka ją cy mi z na gro ma dze nia zbyt du -
żej ilo ści me la ni ny w skórze i jej nie pra wi dło -
we go roz mie szcze nia[22]. W po wsta wa niu
prze bar wień od gry wa ro lę pro mie nio wa nie
UV, pre dy spo zy cja ge ne tycz na, sto so wa nie
hor mo nal nej te ra pii za stęp czej czy do u st -
nych pre pa ra tów an ty kon cep cyj nych oraz
za bu rze nia hor mo nal ne. Ba da nia Klig ma na
i Wil li sa udo wo dni ły, że sku tecz ne w le cze -
niu oka za ły się pre pa ra ty łą czo ne, za wie ra ją -
ce 5-pro cen to wy hy dro chi non, tre ty no i nę
o stę że niu 0,1% i de ksa me ta zon o stę że niu
0,1%[23]. Ta ki ro dzaj re cep tu ry no si na zwę
Tri ple Com bi na tion Cre am, w skrócie TCC.
Po zwa la na zwięk sze nie daw ki hy dro chi no nu
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przy re duk cji ry zy ka podraż nie nia, za co od -
po wia da ste ro id. Re ti no id z ko lei za po bie ga
utle nia niu hy dro chi no nu i po pra wia pe ne tra -
cję pre pa ra tu w głąb skóry. Z po wo du bra ku
do stęp no ści hy dro chi no nu, wy ko rzy stu je się
w te ra pii in ne re cep tu ry wy bie la ją ce, w których
ste ryd za stą pio no ta kro li mu sem, aby wy e li mi -
no wać dzia ła nia nie po żą da ne ta kie jak za ni ki
skóry i zmia ny na czy nio we-te le an giek ta zje.
W te ra pii ostu dy próbu je się za sto so wać ta kro -
li mus o stę że niu 0,1%, w po sta ci pre pa ra tu
zło żo ne go, wraz z ta za ro te ne nem o stę że niu
0,075%, 20-pro cen to wym kwa sem aze la i no -
wym oraz 10-pro cen to wym tlen kiem cyn ku[24].
16 pa cjen tów z umiar ko wa ną i na si lo ną me la -
smą by ło le czo nych pre pa ra tem przez 20 ty go -
dni, uzy sku jąc znacz ną re duk cję ska li na si le nia
pig men ta cji (MA SI and ME LA SQOL sco res).

Pio de ria zgo rze li no wa 

Pio der mia zgo rze li no wa (py o der ma gan -
gre no sum – PG) jest rzad ką, cięż ką cho ro bą,
za li cza ną do gru py der ma toz neu tro fi lo wych.
Głów nym ob ja wem są szyb ko po stę pu ją ce
i bar dzo bo le sne owrzo dze nia skóry, naj czę -
ściej zlo ka li zo wa ne na koń czy nach dol nych.
Pierw sze do nie sie nie na te mat sku tecz no ści
ta kro li mu su w le cze niu pio der mii zgo rze li no -
wej po cho dzi z 1991 ro ku. Lek po da wa no
ogól nie, uzy sku jąc ko rzy st ne efek ty, przy
bra ku po pra wy po za sto so wa niu in nych me -
tod[25]. Wy ni ki le cze nia ma ścią w stę że niu
0,1% rów nież są za do wa la ją ce. Naj wię cej
ba dań do ty czy te ra pii sko ja rzo nej z ogól ną
kor ty ko ste ro i do te ra pią[26-28].

Erin Lo u i se Do ren i wsp. opi sa ła przy -
pa dek 61-let niej pa cjent ki, u której po ope -
ra cji pla stycz nej (re duk cja jed nej pier si ce -
lem wy rów na nia asy me trii po le cze niu ra ka
pier si), po 8 dniach w ra nie po o pe ra cyj nej
roz wi nę ła się PG. W le cze niu pa cjent ki za -
sto so wa no gli ko kor ty ko ste ro i dy iv oraz
0,1% ta kro li mus, miej sco wo uzy sku jąc re -
mi sję PG[29].

Pod su mo wa nie

Ta kro li mus po zwa la na eli mi na cję lub
czę ścio we za stą pie nie miej sco wej kor ty ko -
ste ro i do te ra pii, zwła szcza w ta kich oko li cach
jak twarz, szy ja i de kolt. Na pod sta wie prze -
pro wa dzo ne go prze glą du pi śmien nic twa
moż na stwier dzić, że co raz czę ściej wy ko -
rzy sty wa ny jest w me dy cy nie este tycz nej za -
rów no w le cze niu za pal nych jed no stek cho -
ro bo wych, jak i po wi kłań po za bie gach me -
dy cy ny este tycz nej. 
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dermatologia

Ły sie nie (AGA, an dro ge ne tic alo pe cia) jest naj czę st szą po sta cią utra ty
wło sów. Po ja wia się za rów no u męż czyzn, jak i u ko biet, wy wo łu jąc dys -
kom fort emo cjo nal ny i po gor sze nie ja ko ści ży cia. Zgo dnie z wy tycz ny mi
FDA (Fo od and Drug Ad mi ni stra tion) oraz EMA (The Eu ro pe an Me di ci nes
Agen cy) te ra peu tycz ną opcją dla AGA jest fin ste ryd, po da wa ny do u st nie
w daw ce 1 mg/d u męż czyzn, oraz mi no ksi dil, sto so wa ny miej sco wo
u ko biet i męż czyzn. No wym roz wią za niem jest moż li wość sto so wa nia
fi na ste ry du w po sta ci pre pa ra tu do miej sco wej apli ka cji. Lek w tej for -
mie nie jest jeszcze do stęp ny w Pol sce.

lek. Bartosz Szlachcic1,2

dr hab. n. med. Aleksandra Szlachcic1,2

1Medistica. Medycyna+Piękno w Krakowie
2Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
w Krakowie

Finasteryd i minoksidil w leczeniu łysienia
androgenowego u mężczyzn i kobiet –
monoterapia i terapia złożona

Ły sie nie an dro ge no we (AGA, an dro ge ne -
tic alo pe cia) jest naj czę st szym po wo dem
utra ty wło sów – wy stę pu je u 80% męż czyzn
i 50% ko biet ra sy kau ka skiej[1]. Na le ży do gru -
py prze wle kłych, stop nio wo po stę pu ją cych
jed no stek cho ro bo wych. Pa to ge ne za AGA
jest wie lo czyn ni ko wa, ale na pew no ma
podło że ge ne tycz ne oraz jest an dro ge no-za -
leż na[2]. Za rów no u męż czyzn, jak i u ko biet
stwier dza się zwięk szo ną ilość re cep to rów
an dro ge no wych oraz wzmo żo ną ak tyw ność
5�-re duk ta zy ty pu II oraz I w oko li cy czo ło -
wej owło sio nej skóry gło wy, w po rów na niu
z oko li cą po ty licz ną[3]. Przy czym, o ile u męż -
czyzn me cha nizm an dro gen no-za leż ny jest
udo ku men to wa ny, o ty le u ko biet ro la an dro -
ge nów w dal szym cią gu jest nie ja sna[4]. Wspo -

mnia ny en zym, a zwła szcza je go izo mer ty pu
II, od po wia da za kon wer sję te sto ste ro nu do
di hy dro te sto ste ro nu (DHT), hor mo nu o naj -
więk szej po ten cji an dro ge no wej[5,6]. DHT jest
od po wie dzial ny za mi nia tu ry za cję mie szków
wło so wych, która jest naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ną ce chą AGA w ba da niu hi sto pa to lo -
gicz nym[7]. Zja wi sko mi nia tu ry za cji obej mu je
bro daw kę mie szka wło so we go oraz ło dy gę
wło sa, co skut ku je zre du ko wa ną ob ję to ścią
mie szka wło so we go i skróce niem ana ge nu.
Jest to pro ces za zwy czaj nie od wra cal ny, ale
w nie których przy pad kach moż li wy jest przy -
naj mniej czę ścio wy odrost wło sów w wy ni ku
od wróce nia i za ha mo wa nia pro ce su de ge ne -
ra cji mie szka wło so we go[8]. Obraz kli nicz ny
AGA u ko biet jest in ny niż u męż czyzn, dla te -
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go w no men kla tu rze me dycz nej funk cjo nu je
Fe ma le Pat tern Ha ir Loss (FPHL), kla sy fi ko wa -
ny we dług ska li Lu dwi ga, Olse na, Sinc la ir oraz
Ma le Pat tern Ha ir Loss (MPHL), oce nia ny na
pod sta wie ska li Ha mil ton-Nor wo od[9–14].

Dia gno sty ka AGA opie ra się w pierw szej
ko lej no ści na obra zie kli nicz nym, po twier -
dzo nym ba da niem tri cho sko po wym. Po nad -
to, u ko biet wska za na jest dia gno sty ka hor -
mo nal na w za kre sie oce ny po zio mu: an dro -
ge nów, SHBG (Sex Hor mo ne Bin ding
Glo bu lin), pro lak ty ny i hor mo nów tar czy cy. 

W ba da niu tri cho sko po wym, za rów no
u ko biet, jak i męż czyzn, stwier dza się:
• he te ro gen ną gru bość ło dyg wło sów

(współ wy stę po wa nie wło sów o róż nej
gru bo ści ło dyg. Jest to efekt po stę pu ją cej
mi nia tu ry za cji mie szków wło so wych),

• cien kie ło dy gi wło sów, czy li zwięk szo ną
ilość wło sów me szko wych, 

• żół te krop ki, czy li lej ki mie szków wło so -
wych wy peł nio ne ma sa mi ke ra to tycz ny -
mi (za zwy czaj po zba wio ne są wło sów,
ale mo gą być obe cne po je dyn cze wło sy
me szko we),

• ob jaw oko ło mie szko wy (brą zo we prze -
bar wie nie oko ło mie szko we),

• zwięk szo ny od se tek wło sów me szko wych
w po rów na niu z wło sa mi ter mi nal ny mi
(w wa run kach fi zjo lo gicz nych wło sy me -
szko we sta no wią mniej niż 10% wło sów),

• zwięk szo ną ilość jed no stek wło so wych
z po je dyn czą ło dy gą wło sa[15].

Po wyż sze ce chy tri cho sko po we ma ją cha -
rak ter bar dziej lub mniej pa to gno micz ny dla
AGA, są naj bar dziej na si lo ne w oko li cy czo ło -
wej w po rów na niu z oko li cą po ty licz ną. Bar dzo
waż ne przy roz po zna niu AGA jest prze pro wa -
dze nie dia gno sty ki róż ni co wej, gdyż cza sa mi
oczy wi sty obraz kli nicz ny czy tri cho sko po wy
mo że ma sko wać in ne przy czy ny ły sie nia, cho -
ciaż by ta kie jak: ły sie nie bli zno wa cie ją ce, roz la -
ne ły sie nie plac ko wa te czy alo pe cia are a ta in co -
gni to. Po nad to, na le ży pa mię tać, że AGA za -

zwy czaj współ i st nie je z ły sie niem te lo ge no -
wym, oraz u ko biet po me no pau zie na le ży
zróż ni co wać AGA z ły sie niem in wo lu cyj nym[15].

AGA nie jest jed no st ką za gra ża ją cą funk -
cjo no wa niu in nych na rzą dów lub ogól ne mu
sta no wi zdro wia, co nie zmie nia fak tu, że jest
bar dzo czę stym po wo dem wi zyt der ma to lo -
gicz nych. Dla cze go po sia da nie wło sów na
gło wie jest ta kie waż ne dla lu dzi? Prze cież
ro la fi zjo lo gicz na wło sów u czło wie ka zo sta ła
przez na tu rę zre du ko wa na do mi ni mum.
Po sia da ją nie wiel kie zna cze nie izo la cyj ne, re -
cep to ro we czy ochron ne[16,17]. Jed nak że pięk -
na fry zu ra jest bar dzo waż nym ele men tem
na szej sa mo o ce ny oraz po strze ga nia na szej
atrak cyj no ści przez in nych. Dla te go wszy scy
w mniej szym lub więk szym stop niu „wal czą”
przez ca łe ży cie o utrzy ma nie na gło wie gę -
stych, pięk nych oraz lśnią cych wło sów. 

Nie ste ty, w przy pad ku ły sie nia an dro ge -
no we go, jak rów nież in nych po sta ci ły sie nia,
te ra pia nie za wsze jest sa ty sfak cjo nu ją ca, a na
pew no dłu ga i wy ma ga ją ca cier pli wo ści.
Trud no ści te ra peu tycz ne są skut kiem róż -
nych czyn ni ków: zbyt późno po sta wio na dia -
gno za, zbyt późna mo ty wa cja pa cjen ta do
pod ję cia dzia ła nia, dzia ła nie ob ja wo we, a nie
przy czy no we, dłu gie ocze ki wa nie na efek ty
z po wo du spe cy ficz nej fi zjo lo gii mie szka wło -
so we go, cho ro by współ i st nie ją ce, skut ku ją ce
mniej szą efek tyw no ścią le cze nia itd. Zgo dnie
z wy tycz ny mi FDA (Fo od and Drug Ad mi ni -
stra tion) oraz EMA (The Eu ro pe an Me di ci -
nes Agen cy) te ra peu tycz ną opcją dla AGA
jest fin ste ryd po da wa ny do u st nie w daw ce
1 mg/d u męż czyzn oraz mi no ksi dil, sto so -
wa ny miej sco wo u ko biet i męż czyzn, oraz
u obu płci LLLT (Low Le vel La ser The ra -
py)[18]. Wszy st kie po zo sta łe me to dy lecz ni -
cze trak to wa ne są ja ko off la bel.

Fi na ste ryd (4-aza-3-okso ste ro id) zo stał
wpro wa dzo ny do le cze nia prze ro stu pro sta ty
w 1994 ro ku, a w ro ku 1997, w daw ce 1 mg
w po sta ci do u st nej, za a pro bo wa ny do te ra pii
AGA u męż czyzn. Jest se lek tyw nym in hi bi to -
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rem 5�-re duk ta zy ty pu II, po sia da je dy nie
nie wiel ki wpływ ha mu ją cy na ak tyw ność izo -
me ru ty pu I te goż en zy mu. Bio do stęp ność fi -
na ste ry du wy no si 65%, nie ma wpły wu na
nią spo ży ty po karm. Fi na ste ryd prze cho dzi
przez ba rie rę krew – mózg. Po od sta wie niu
le ku po ziom DHT wra ca po 14 dniach do
po zio mu syn te zy od po wia da ją ce go po zio -
mo wi przed wdro że niem fi na ste ry du. Efekt
re duk cji ob ję to ści pro sta ty, przy daw ce 
5 mg/d po od sta wie niu le ku, utrzy mu je się
je szcze przez 3 mie sią ce, na to miast efekt za -
ha mo wa nia mi nia tu ry za cji mie szków wło so -
wych w AGA daw ką 1 mg/d utrzy mu je się je -
szcze przez 12 mie się cy od mo men tu od sta -
wie nia le ku. Je go okres pół tr wa nia w oso czu
wy no si od 3 do 16 go dzin. Me ta bo li zo wa ny
jest w wą tro bie przez cy to chrom CYP3A4
do pro duk tów wy ka zu ją cych 20% ak tyw no -
ści fi na ste ry du, eli mi no wa nych w 57 % z ka -
łem i 39% z mo czem.

W przy pad ku męż czyzn naj czę st sze skut ki
ubocz ne wy ni ka ją ce z po da wa nia fi na ste ry du to:
• spa dek li bi do,
• za bu rze nia erek cji,
• spa dek ob ję to ści eja ku la tu,
• gi ne ko ma stia,
• orto sta tycz ny spa dek ci śnie nia krwi[19–22].

Nie za ob ser wo wa no, aby daw ka 
1 mg/d fi na ste ry du upo śle dza ła płod ność męż -
czyzn, acz kol wiek ta kie zja wi sko stwier dzo no
przy daw ce 5 mg/d. Na pod sta wie wie lu ba -
dań stwier dzo no, że czę stość wy stę po wa nia
w/w skut ków ubocz nych fi na ste ry du wy no si
2,1–3,8%, co jest po rów ny wal ne do pla ce bo.
Nie ma zna cze nia sta ty stycz ne go. Za zwy czaj
ob ja wy nie po żą da ne po ja wia ją się na po cząt ku
le cze nia i ustę pu ją po je go od sta wie niu[23]. Jed -
nak że w ostat nim cza sie zo stał opi sa ny ze spół
ob ja wów Post-Fi na ste ri de Syn dro me (PFS),
który od no si się do sta nu utrzy my wa nia skut -
ków ubocz nych po mi mo za koń cze nia le cze nia
fi na ste ry dem. Pa to ge ne za te go pro ce su nie
jest udo ku men to wa na i po zo sta je w trak cie

ob ser wa cji i ba dań[24]. Po mi mo bra ku do wo -
dów po twier dza ją cych PFS, FDA w 2012 ro ku
wy da ła za rzą dze nie aby w ulot kach in for ma cyj -
nych fi na ste ry du umie szczać, że:
• w wy ni ku le cze nia za bu rze nia li bi do, eja -

ku la cji i erek cji mo gą utrzy my wać się po
od sta wie niu le ku,

• nie płod ność lub spa dek ob ję to ści na sie -
nia, które są wy ni kiem fi na ste ry du ule ga -
ją po pra wie lub nor ma li za cji po od sta -
wie niu le ku[23].

Pod czas sto so wa nia fi na ste ry du nie za le -
ca się ba dań kon trol nych z wy jąt kiem ozna -
cza nia przed roz po czę ciem te ra pii PSA (Pro -
sta te-Spe ci fic An ti gen), bę dą ce go mar ke rem
roz ro stu no wo two ro we go pro sta ty. Za le ce -
nie wy ni ka z te go, że fi na ste ryd ob ni ża po -
ziom PSA, co mo że wpły nąć na wcze sną dia -
gno sty kę no wo two ru pro sta ty[19]. Z ob ser -
wa cji kli nicz nych wy ni ka, że w przy pad ku
le cze nia ły sie nia an dro ge no we go u męż -
czyzn fi na ste ry dem po da wa nym do u st nie:
• efek tyw ność daw ki 1mg/d jest po twier -

dzo na,
• me cha nizm dzia ła nia jest po twier dzo ny,
• na stę pu je wzrost licz by wło sów,
• na pod sta wie oce ny pa cjen tów i ba da -

czy stwier dza się wi docz ną po pra wę
owło sie nia,

• dłu go ter mi no wa le cze nie ha mu je praw -
do po dob ny, wi docz ny uby tek owło sie nia,

• nie stwier dzo no spad ku efek tyw no ści
dzia ła nia fi na ste ry du na wet przy wie lo let -
nim sto so wa niu[23].

U ko biet za sto so wa nie fi na ste ry du ma
cha rak ter off la bel w przy pad ku hir su ty zmu
idio pa tycz ne go lub zwią za ne go z ze spo łem
po li cy stycz nych jaj ni ków oraz w FPHL. Daw -
ki sto so wa ne u ko biet są wy ższe i mie szczą
się w za kre sie 2,5 mg–5 mg/d. Jest cał ko wi cie
za bro nio ny u ko biet sta ra ją cych się o cią żę lub
bę dą cych w cią ży z po wo du ry zy ka po wsta -
nia wad w za kre sie ze wnę trz nych ge ni ta li
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u roz wi ja ją ce go się mę skie go pło du; na le ży
do ka te go rii X[19]. Po nad to, me cha nizm dzia -
ła nia fi na ste ry du w prze bie gu FPHL nie jest ja -
sny i wy ma ga dal szych ob ser wa cji.

Mi no ksi dil, apli ko wa ny miej sco wo na skórę
owło sio ną gło wy, jest ko lej nym le kiem o udo -
ku men to wa nej efek tyw no ści w le cze niu AGA
u ko biet i męż czyzn, sto so wa nym w tym wska -
za niu od 1987 ro ku[18]. Mi no ksi dil, czy li 2,4-pi -
ry mi dy no dia mi na, 6-(1-pi pe ry dy ny lo)-3-tle nek
w la tach 70. XX wie ku, dzię ki wła sno ściom na -
czy nio roz sze rza ją cym był sto so wa ny w le cze -
niu nad ci śnie nia tęt ni cze go. W skórze owło sio -
nej gło wy znaj du je się en zym sul ftran sfe ra za
od po wie dzial ny za kon wer sję mi no ksi di lu do
ak tyw nej po sta ci, czy li siar cza nu mi no ksi di lu.
Róż na efek tyw ność mi no ksi di lu w po pu la cji
ludz kiej jest zde ter mi no wa na róż ni ca mi w efek -
tyw no ści sul ftran sfe ra zy[25,26]. Mi no ksi dil jest ago -
ni stą ka na łów po ta so wych mię śni gład kich
i mie szków wło so wych, ma wła sno ści sty mu la -
to ra wzro stu wło sów, acz kol wiek me cha nizm
je go dzia ła nia nie jest do koń ca wy ja śnio ny. Sto -
so wa nie mi no ksi di lu pro wa dzi do:
• wzro stu prze pły wu krwi w na czy niach

mi kro krą że nia w oto cze niu mie szka wło -
so we go po przez wzrost sze ro ko ści świa -
tła ar te rio li,

• po bu dze nia pro duk cji czyn ni ka wzro stu
(Va scu lar En do the lial Growth Fac tor,
VEGF), od po wie dzial ne go za na si le nie
no wo two rze nia na czy nio we go w oko li cy
mie szka wło so we go, co skut ku je sty mu -
la cją wzro stu mie szka wło so we go,

• po bu dze nia syn ta zy pro sta glan dyn-en do -
nad tlen ku i wzro stu mie szka wło so we go,

• ha mo wa nia dzia ła nia an dro ge nów na
mie szki wło so we an dro gen no-za leż ne,

• bez po śre dnie go dzia ła nia na mie szek
wło so wy w po sta ci czyn ni ka wzro stu
opóźnia ją ce go sta rze nie się ko mórek
ma trix i wy dłu ża ją ce go fa zę ana ge nu po -
przez ak ty wa cję szla ku �-ka te ni ny,

• dzia ła nia ha mu ją ce go włók nie nie po -
przez wpływ na syn te zę ko la ge nu[27].

Skut kiem dzia ła nia mi no ksi di lu jest
skróce nie fa zy te lo ge nu i dla te go na po cząt -
ku te ra pii ob ser wo wa ne jest wzmo że nie
wy pa da nia wło sów oraz wy dłu że nie fa zy
ana ge nu. Kli nicz nym efek tem jest wzrost
dłu go ści ło dyg oraz zwięk sze nie ich śre dni -
cy. Po zy tyw ne skut ki dzia ła nia po ja wia ją się
po oko ło 8 ty go dniach, a ma ksy mal nych
efekt – po 12 ty go dniach. Jest sto so wa ny
miej sco wo w po sta ci 2- i 5-pro cen to we go
pły nu oraz pian ki. Po apli ka cji mi no ksi di lu
na skórę, nie jest po trzeb ny ma saż. Wy -
chwyt pre pa ra tu po go dzi nie wy no si 50%,
a po 4 go dzi nach – 75%. Mi no ksi dil jest
efek tyw ny w AGA przy do u st nym po da niu
w daw ce 0,25–2,5 mg/d, ale ten spo sób
le cze nia nie zo stał za twier dzo ny przez
FDA[26]. Na le ży do ka te go rii C i nie jest po -
le ca ny u ko biet w cią ży oraz w związ ku
z tym, że wy dzie la się do mle ka jest prze -
ciw wska za ny pod czas lak ta cji. W wy ni ku
miej sco we go sto so wa nia mi no ksi di lu mo -
gą, cho ciaż rzad ko po ja wić się skut ki
ubocz ne w po sta ci:
• wy pa da nia te lo ge no we go wło sów – krót -

ko trwa łe, za zwy czaj na po cząt ku te ra pii,
• podraż nie nia skóry: ru mień, pie cze nie,
• podraż nie nia skóry owło sio nej gło wy

wy wo ła ne skła dni ka mi to wa rzy szą cy mi
(al ko hol, gli kol pro py le no wy),

• izo lo wa ne go świą du,
• kon tak to we go za pa le nia skóry wy wo ła ne go

mi no ksi di lem i/lub gli ko lem pro py le no wym,
• lo kal nej lub uo gól nio nej hi per try cho zy [26].

Po nad to, przy do u st nym sto so wa niu na -
le ży mo ni to ro wać układ krą że nia, gdyż mo gą
po ja wić się spad ki ci śnie nia, za bu rze nia ryt -
mu lub zmia ny w EKG.

In ne wska za nia off la bel do sto so wa nia
mi no ksi dlu to:
• ły sie nie plac ko wa te,
• ły sie nie wy zwo lo ne che mio te ra pią, 
• ły sie nie bli zno wa cie ją ce,
• mo ni le trix[26].
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Za rów no fi na ste ryd do u st ny, jak i miej sco -
wo apli ko wa ny mi no ksi dil są pod sta wo wy mi
mo no te ra pia mi w le cze niu ły sie nia an dro ge no -
we go. Nie wąt pli wie te ra pia zło żo na tzn. fi na -
ste ryd w po sta ci do u st nej z mi no ksi di lem w po -
sta ci roz two ru do sto so wa nia ze wnę trz ne go
po sia da znacz nie więk szą efek tyw ność. Do wo -
dem te go są wy ni ki licz nych ob ser wa cji kli nicz -
nych. Stwier dzo no, że me cha nizm dzia ła nia
w/w te ra pii jest zwią za ny z ini cja cją ana ge nu
w więk szej licz bie zmi nia tu ry zo wa nych mie -
szków wło so wych w po rów na niu z mo no te ra -
pią, ale tem po wzro stu wło sów po zo sta je bez
zmian[28]. U pa cjen tów z AGA sko ja rzo ne le cze -
nie do u st nym fi na ste ry dem i miej sco wym mi -
no ksi di lem ma lep szą sku tecz ność te ra peu tycz -
ną i podob ne bez pie czeń stwo jak mo no te ra -
pia. Naj wię cej in for ma cji w tym te ma cie
po cho dzi z ba dań prze pro wa dzo nych u męż -
czyzn, gdyż fi na ste ryd do u st ny u ko biet ma cha -
rak ter te ra pii off la bel. Dal szych ob ser wa cji wy -
ma ga do bór naj bar dziej efek tyw nych da wek fi -
na ste ry du i mi no ksi di lu w te ra pii łą czo nej[29].

Ko lej ną in no wa cją by ło do u st ne wdro że -
nie mi no ksi di lu w daw ce 0,25–2,5 mg/d, co
oka za ło się sku tecz ne za rów no u ko biet, jak
i u męż czyzn. Do u st ny mi no ksi dil moż na po -
łą czyć z miej sco wy mi środ ka mi roz sze rza ją cy -
mi na czy nia lub ro ślin ny mi pre pa ra ta mi ha mu -
ją cy mi 5�-re duk ta zę (Se re noa re pens, Py geum
afri ca num)[30]. Po nad to, od 20 lat pro wa dzo ne
są ba da nia do ty czą ce miej sco we go sto so wa -
nia fi na ste ry du[31]. Do tej po ry osta tecz na oce -
na te go spo so bu le cze nia nie zo sta ła osza co -
wa na z po wo du nie wiel kiej licz by ran do mi zo -
wa nych, kon tro lo wa nych ba dań, ba dań
pro spek tyw nych i re tro spek tyw ne go prze glą -
du do ku men ta cji me dycz nej.
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dermatologia

Mię czak za ka źny (Mol lu scum Con ta gio sum) jest in fek cją wi ru so wą, wy -
wo ła ną przez wi rus DNA z ro dzi ny wi ru sa ospy (Po xvi ri dae), czy li wi rus
mię cza ka za ka źne go (Mol lu scum Con ta gio sum Vi rus, MCV). Zi den ty fi ko -
wa no czte ry ty py MCV I–-IV, przy czym typ I jest od po wie dzial ny za
96,6% przy pad ków in fek cji, typ II za ok. 3,4%, a III i IV są rzad ko iden -
ty fi ko wa ne. U pa cjen tów z HIV (+) w 60% iden ty fi ko wa ny jest MCV-II[1].

lek. Małgorzata Maj
Klinika Dermatologiczna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

Zastosowanie 5% wodorotlenku potasu
w leczeniu mięczaka zakaźnego

Za ka źność cho ro by jest wy so ka. In fek cja
naj czę ściej wy stę pu je u dzie ci mię dzy 1. a 5.
ro kiem ży cia. Dru gi szczyt za cho ro wań to
okres mię dzy 15. a 30. ro kiem ży cia. Trans -
mi sja wi ru sa na stę pu je przez kon takt bez po -
śre dni (np. u spo rtow ców, na ba se nie), przez
kon takt po śre dni (przedmio ty użyt ku co -
dzien ne go np. ma szyn ka do go le nia, ręcz nik
ką pie lo wy, gąb ka do my cia) oraz dro gą au to -
i no ku la cji (sa mo za ka że nia)[2]. Do za ka że nia
MCV ła twiej do cho dzi u osób z ob ni żo ną od -
por no ścią. Zmia ny skór ne są bar dziej na si lo -
ne u cho rych z ato po wym za pa le niem skóry.

Okres wy lę ga nia cho ro by trwa od ty go -
dnia do oko ło 6 mie się cy (śre dnio 2–6 ty go -
dni). MCV re pli ku je w cy to pla zmie ko mórek
na błon ka, gdzie two rzy otocz ki li pi do wo-ko la -
ge no we, które za pew nia ją ochro nę przed
ukła dem im mu no lo gicz nym czło wie ka. Biał ka
po cho dze nia wi ru so we go ha mu ją apop to zę
ko mórek za po śre dnic twem mi to chon driów[3].

In fek cja MCV cha rak te ry zu je się wy stę po -
wa niem wy kwi tów pier wot nych w po sta ci

guz ków, zwy kle o śre dni cy 2–5 mm, o bły -
szczą cej po wierzch ni, ko lo ru per ło wo-różo -
we go, z cha rak te ry stycz nym pęp ko wa tym za -
głę bie niem w czę ści cen tral nej oraz za wie ra ją -
cy mi „ka szo wa tą”, za ka źną treść. Naj czę ściej
wy kwi ty są po je dyn cze, rza dziej są zgru po wa -
ne. Mo gą być tkli we przy pal pa cji. U dzie ci
zmia ny skór ne naj czę ściej są zlo ka li zo wa ne na
skórze tu ło wia, koń czyn i twa rzy, a u osób
do ro słych w oko li cy na rzą dów mo czo wo-
płcio wych. Rza dziej mo gą być ob ser wo wa ne
na bło nie ślu zo wej ja my ust nej. 

Roz po zna nie usta la ne jest na pod sta wie
cha rak te ry stycz ne go obra zu kli nicz ne go
i ewen tu al nie dia gno sty ki uzu peł nia ją cej,
w tym der mo sko pii, w której wo kół cen tral -
ne go, pęp ko wa te go za głę bie nia wi docz ne są
bez po sta cio we, zra zi ko wa te bia łe lub żół te
struk tu ry oto czo ne na czy nia mi krwio no śny -
mi. W przy pad ku wąt pli wo ści dia gno stycz -
nych, zwła szcza u osób z ob ni żo ną od por -
no ścią, moż na wy ko nać bio psję z ba da niem
hi sto pa to lo gicz nym, w którym uwi docz ni my

50



solphadermol_reklama_12_21_1_strona_aesthetici_k.indd   1solphadermol_reklama_12_21_1_strona_aesthetici_k.indd   1 22.06.2022   14:32:5822.06.2022   14:32:58



cha rak te ry stycz ne we wnątrz cy to pla zma tycz -
ne, kwa so chłon ne ciał ka wtrę to we (ciał ka
mię cza ka lub ciał ka Hen der so na-Pa ter so na). 

Dia gno sty ka róż ni co wa obej mu je m. in.:
bro daw ki pła skie, bro daw ki zwy kłe, kęp ki
żół te, tor biel na skór ko wą, li szaja pła skiego,
ro go wiaka kol czy sto ko mór ko wego, a u osób
im mu no nie kom pe tent nych rów nież skór ną
kryp to ko ko zę, asper gi lo zę i hi sto pla zmo zę. 

Przed roz po czę ciem le cze nia na le ży po -
in for mo wać pa cjen ta, a w przy pad ku oso by
nie peł no let niej rów nież opie ku nów, o roz -
po zna niu, ro ko wa niu, ry zy ku au to i no ku la cji,
moż li wo ści za ra że nia in nych osób oraz moż -
li wo ściach te ra peu tycz nych, a tak że, co się
z tym wią że, ewen tu al nych dzia ła niach nie -
po żą da nych[4].

Le cze nie mię cza ka za ka źne go po le ga na
usu nię ciu guz ków za po mo cą ły żecz ko wa nia,
krio te ra pii cie kłym azo tem lub pod tlen kiem
azo tu, elek tro ko a gu la cji, wy cię cia chi rur gicz -
ne go, la se ro te ra pii (np. la se rem CO2, pul sa -
cyj nym la se rem barw ni ko wym PDL), te ra pii
fo to dy na micz nej, me cha nicz ne go usu wa nia
za war to ści guz ków z ewen tu al ną na stęp czą
apli ka cją na lew ki jo do wej (jod po wi do no wy),
za sto so wa nia le ków im mu no mo du lu ją cych
(imi kwi mod, in ter fe ron-�), le ków prze ciw -
wi ru so wych (np. cy do fo wir) oraz te ra pii ze -
wnę trz nej podo fi lo to ksy ną, kwa sem sa li cy lo -
wym, kwa sem gli ko lo wym, kwa sem mle ko -
wym, kwa sem trój chlo ro oc to wym,
tre ti no i ną, kan ta ry dy ną (wy ciąg z pę che rza
chrzą szcza), azo ta nem sre bra i nad tlen kiem
ben zo i lu[5–9]. W gru pie pre pa ra tów do le cze -
nia miej sco we go jest rów nież wo do ro tle nek
po ta su (KOH, po tas sium hy dro xi de)[10]. KOH
ni szczy za ka żo ne ko mór ki na dro dze che -
micz nej kau te ry za cji oraz po bu dza układ im -
mu no lo gicz ny po przez uszko dze nie we -
wnątrz ko mór ko wych oto czek li pi do wo-ko -
la ge no wych wi ru sa, dzię ki cze mu układ
im mu no lo gicz ny go spo da rza ma uła twio ny
do stęp do wi ru sa i mo że go wy e li mi no wać.
W opu bli ko wa nej do tych czas li te ra tu rze

prze a na li zo wa no za sto so wa nie wo do ro tlen -
ku po ta su w stę że niach: 2,5%, 5%, 10%,
15% i 20%[11]. W ba da niu prze pro wa dzo nym
i opu bli ko wa nym w 2012 r. przez Bur ce Can
i współ pra cow ni ków sto so wa no 10-pro cen-
to wy KOH przez okres 4 ty go dni w gru pie
40-tu dzie ci z mię cza kiem za ka źnym. Po mi -
mo te go, że dzia ła nia nie po żą da ne w po sta ci
pie cze nia i odbar wień wy stą pi ły u 32,4% pa -
cjen tów 10% KOH zo stał uzna ny za bez -
piecz ną, sku tecz ną, nie dro gą i nie in wa zyj ną
me to dę te ra peu tycz ną[12]. W 2014 r. gru pa
tu rec kich ba da czy po rów na ła sku tecz ność
2,5-pro cen to we go vs. 5-pro cen to we mu
KOH w le cze niu in fek cji MCV w po pu la cji
dzie cię cej. Stwier dzo no wy ższą sku tecz ność
le cze nia roz two rem 5% KOH, przy czym nie
za ob ser wo wa no róż nic sta ty stycz nych pod
wzglę dem dzia łań nie po żą da nych[13].

Ro mi ti i wsp. po rów na li sku tecz ność
i czę stość wy stę po wa nia dzia łań nie po żą da -
nych w le cze niu mię cza ka za ka źne go, 5%
KOH (2 ra zy dzien nie) u 20 dzie ci z 10%
KOH w gru pie 35 dzie ci. Ba da cze uzy ska li
podob ną sku tecz ność le cze nia, z cał ko wi tym
ustą pie niem zmian skór nych, po za sto so wa -
niu za rów no 5% (2 ra zy dzien nie przez 6 ty -
go dni), jak i 10% roz two ru wod ne go KOH,
przy czym w trak cie le cze nia 5% roz two rem
dzia ła nia nie po żą da ne, ta kie jak uczu cie kłu cia
by ło mi ni mal ne lub nie obec ne i nie stwier -
dzo no za bu rzeń pig men ta cyj nych[14].

Po rów na no rów nież sku tecz ność le cze nia
miej sco we go mię cza ka za ka źne go 5-pro cen -
to wym KOH z tre ti no i ną o stę że niu 0,05%
(w gru pach po 25 pa cjen tów w wie ku dzie cię -
cym), uzy sku jąc do brą to le ran cję i od po wiedź
na le cze nie w obu przy pad kach, przy czym po
KOH re ge ne ra cja skóry by ła szyb sza, a więk -
szość zmian skór nych ustą pi ła przed 4 ty go -
dnia mi, a dzia ła nia nie po żą da ne moż na zmi ni -
ma li zo wać, gdy pre pa rat jest sto so wa ny zgo -
dnie z za le ce niem. Na efekt le cze nia tre ti no i ną
trze ba by ła po cze kać dłu żej niż 4 ty go dnie przy
mniej na si lo nych dzia ła niach nie po żą da nych[15].
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Le cze nie naj młod szych pa cjen tów mo że
stwa rzać pro blem w przy pad ku bra ku współ -
pra cy przy te ra pii za bie go wej, a do dat ko wo,
bez wzglę du na spo sób wy bra ne go le cze nia,
mo gą wy stę po wać na wro ty cho ro by. Dla te -
go część ro dzi ców mło dych pa cjen tów pre -
fe ru je le cze nie nie za bie go we. W Pol sce
w le cze niu mię cza ka za ka źne go za re je stro -
wa ne są pre pa ra ty KOH o stę że niu 5%
i 10%. Je den z pre pa ra tów o stę że niu 5%
KOH moż na sto so wać po wy żej 3. ro ku ży -
cia, a dru gi po wy żej 2. ro ku ży cia, podob nie
jak 10-pro cen to wy KOH. 

Roz two ru wo do ro tlen ku po ta su nie
moż na sto so wać: u ko biet w okre sie lak ta cji
w miej sca, które ma ją bez po śre dni kon takt
z dziec kiem; przy nadwraż li wo ści na który -
kol wiek ze skła dni ków pre pa ra tu; na nad ka -
żo ne guz ki mię cza ka za ka źne go, w oko li ce
oczu, na bło ny ślu zo we i w obrę bie uszko -
dzo nej skóry; u osób z ato po wym za pa le nie
skóry w fa zie za o strze nia cho ro by; w ce lu le -
cze nia bro da wek o in nej etio lo gii, np. HPV,
w te ra pii za bu rzeń ro go wa ce nia, przy skłon -
no ści do nie pra wi dło we go go je nia, np. ten -
den cji do blizn prze ro słych czy ke lo i dów,
u osób z wro dzo nym lub na by tym upo śle -
dze niem od por no ści, w tym HIV.

Za le ca na jest apli ka cja wo do ro tlen ku
po ta su spe cjal ną szpa tuł ką 2 ra zy dzien nie
do cza su wy stą pie nia sta nu za pal ne go lub
ma ksy mal nie przez 10–14 dni, za leż nie od
stę że nie KOH (10 dni dla 10%, a 14 dni
dla 5-pro cen to we go stę że nia), który ustę -
pu je zwy kle w cią gu 10–14 dni. Roz twór
mo że być sto so wa ny ma ksy mal nie przez 4
ty go dnie od mo men tu otwar cia opa ko wa -
nia. Z moż li wych dzia łań nie po żą da nych naj -
czę ściej ob ser wo wa ne są krót ko trwa łe
podraż nie nie skóry w po sta ci ru mie nia z to -
wa rzy szą cym pie cze niem w miej scu apli ka cji
pre pa ra tu, przej ścio we hi po- lub hi per pig -
men ta cje skóry. Po nie waż KOH jest sil ną za -
sa dą, ma dzia ła nie żrą ce oraz wła ści wo ści ko -
ro zyj ne, na le ży go prze cho wy wać w po zy cji

pio no wej, w miej scu nie do stęp nym dla dzie ci,
a je że li pre pa rat do sta nie się przy pad ko wo do
oka, na bło ny ślu zo we lub bę dzie miał kon takt
ze zdro wą skórą, to na le ży te miej sca prze my -
wać bie żą cą wo dą przez 15 mi nut i na tych -
miast skon sul to wać się z le ka rzem. Na to miast
w przy pad ku po łknię cia pre pa ra tu na le ży wy -
płu kać ja mę ust ną, spo żyć du żą ilość wo dy,
nie pro wo ku jąc wy mio tów i na tych miast
skon sul to wać się z le ka rzem. Je śli pre pa rat zo -
sta nie roz la ny, wy star czy go usu nąć, prze cie -
ra jąc po wierzch nię pa pie ro wym ręcz ni kiem
i prze my wa jąc wo dą.

Pod su mo wa nie

Ze wzglę du na za ka źność in fek cji MCV
i moż li wość au to i no ku la cji, wska za ne jest
le cze nie cho ro by, które mo że być za bie go -
we lub nie za bie go we. Te ra pia trwa zwy kle
od kil ku ty go dni do kil ku mie się cy, a nie po -
wo dze nia mo gą wy ni kać z ogól ne go sta nu
zdro wia pa cjen ta, moż li wo ści au to i no ku la -
cji w wy ni ku np. dra pa nia, nie pod da nia
rów no cze sne mu le cze niu part ne rów se -
ksu al nych, a w przy pad ku dzie ci – ro dzeń -
stwa i in nych człon ków ro dzi ny. Trud ność
w le cze niu mo że wy ni kać rów nież z bar -
dzo ma łych wy mia rów nie których guz ków,
które sta ją się wi docz ne do pie ro po kil ku
ty go dniach od wy le cze nia więk szych wy -
kwi tów. Zwła szcza u dzie ci, pre fe ro wa ne
jest le cze nie nie bo le sne oraz nie po zo sta -
wia ją ce po wi kłań. Jed ną z ta kich moż li wo -
ści jest za sto so wa nie 5-pro cen to we go
KOH, który po przez che micz ną kau te ry za -
cję i jed no cze sne po bu dze nie ukła du im -
mu no lo gicz ne go, po zwa la w sto sun ko wo
krót kim cza sie przy jed no cze snych nie wiel -
kich dzia ła niach nie po żą da nych uzy skać
wy le cze nie. Jed nak że wy bór me to dy le cze -
nia po wi nien za le żeć za rów no od po zio mu
kom for tu le ka rza, jak i pa cjen ta, uwzglę -
dnia ją cych wiek pa cjen ta, licz bę i lo ka li za cję
zmian skór nych.
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Prze rwa nie cią gło ści skóry mo że na stą pić pod wpły wem czyn ni ków we -
wnę trz nych lub ze wnę trz nych. Wów czas do cho dzi do roz wo ju ran,
wśród których wy róż nia się ostre i prze wle kłe. Uszko dze nie na po zio -
mie na skór ka goi się szyb ko, bez po zo sta wie nia bli zny. Na to miast uraz
głęb szy, obej mu ją cy co naj mniej skórę wła ści wą, uru cha mia ka ska dę,
której głów nym ce lem jest przy wróce nie cią gło ści ana to micz nej i za cho -
wa nie funk cjo nal no ści skóry. 

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

Zastosowanie hydrożeli w terapii blizn

Pro ces go je nia opie ra się o me cha ni zmy
fi zjo lo gicz ne, prze bie ga ją ce w spo sób dy na -
micz ny i skła da się z kil ku eta pów: he mo sta -
zy, re ak cji za pal nej, fa zy pro li fe ra cyj nej i re -
mo de lin gu. Pod kre śla się, że pra wi dło wy
prze bieg go je nia skóry i for mo wa nie bli zny
w głów nej mie rze są uza leż nio ne od rów no -
wa gi po mię dzy pro ce sa mi syn te zy i roz pa du.
Na to miast za bu rze nie po ja wia ją ce się w trak -
cie jed nej z faz, mo że pro wa dzić do nie pra -
wi dło we go, jak i nadmier ne go two rze nia się
blizn[1]. 

Nie wąt pli wie bli zna, cho ciaż roz wi ja się
w prze bie gu fi zjo lo gicz nych pro ce sów go je -
nia, sta no wi de fekt ko sme tycz ny, nie kie dy
o bar dzo du żym na si le niu – szcze gól nie
w miej scach eks po no wa nych. War to pod -
kre ślić, że u nie których pa cjen tów z obe cno -
ścią blizn wią że się tak że zna czą cy uraz psy -
chicz ny, jak na przy kład u osób z roz le gły mi
bli zna mi po o pa rze nio wy mi. Sza cu je się, że
epi zo dy de pre syj ne i ze spół stre su po u ra zo -
we go (PTSD), które wy stę pu ją od po wie dnio
w 13–23% i 13–45% przy pad ków, są naj -
czę st szy mi ob sza ra mi ba dań u pa cjen tów po

opa rze niach. Jed nak że w przy pad ku tych za -
bu rzeń wy ka za no pew ne czyn ni ki pre dy spo -
nu ją ce do za cho ro wa nia, m. in. płeć żeń ską,
de pre sję przed ura zem skóry, czy też wi -
docz ność miej sca ura zu. Po zo sta łe pro ble my
osób z roz le gły mi bli zna mi, o których war to
wspo mnieć, to ob ni żo ne po czu cie wła snej
war to ści, trud no ści w na wią za niu re la cji in -
ter per so nal nych, za bu rze nia se ksu al ne. Co
istot ne, wska zu je się, że pro ble my w sfe rze
psy chicz nej w tej gru pie pa cjen tów są bar -
dziej do kucz li we niż pro ble my fi zycz ne. Dla -
te go w przy pad ku blizn tak szcze gól nie istot -
ne jest szyb kie wdro że nie od po wie dniej
i szyb kiej te ra pii. Po nad to nie którzy pa cjen ci
wy ma ga ją ho li stycz ne go podej ścia, z za an ga -
żo wa niem wspar cia psy cho lo gicz ne go[2].

Nie wąt pli wie do bór te ra pii po wi nien
uwzglę dniać typ bli zny. Zgo dnie z obo wią zu -
ją cą kla sy fi ka cją wy róż nia się na stę pu ją ce ro -
dza je: bli zny nie doj rza łe, doj rza łe, li nij ne
prze ro sto we, nadmier nie prze ro sto we,
atro ficz ne i ke lo i dy[3]. Obe cnie ist nie je wie le
moż li wo ści le cze nia i pro fi lak ty ki po wsta wa -
nia blizn. Do do stęp nych me tod na le żą: pre -
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pa ra ty si li ko no we, hy dro że le, pre pa ra ty za -
wie ra ją ce wy ciąg z ce bu li, 5-flu o ro u ra cyl,
ble o my cy ny, miej sco we i do o gni sko wo po -
da wa ne gli ko kor ty ko ste ro i dy, te ra pia uci sko -
wa, krio te ra pia, re sek cja chi rur gicz na, a tak że
abla cyj ne i nie a bla cyj ne le cze nie la se ro we[4,5].

W tym ar ty ku le zo sta ną omówio ne że le
si li ko no we oraz przy kła dy ich za sto so wa nia
w te ra pii blizn.

Że le si li ko no we

Że le si li ko no we są sto so wa ne w le cze niu
blizn już od pra wie 40 lat. Po cząt ko wo stwier -
dzo no, że już po nie ca łej go dzi nie od na ło że -
nia opa trun ku na bli znę po o pa rze nio wą z to -
wa rzy szą cy mi przy kur cza mi do cho dzi ło do
zwięk sze nia ela stycz no ści tkan ki bli zny[6].
W później szych ba da niach po twier dzo no, że
le cze nie si li ko na mi po pra wia ce chy bli zny, ta -
kie jak jej gru bość, ela stycz ność, una czy nie nie,
pig men ta cja, świąd i ból, które są po wszech -
nie sto so wa ne do oce ny blizn w ska li zna nej
ja ko Van co u ver Scar Sca le[7,8]. War to pod kre -
ślić, że ta for ma le cze nia sta no wi te ra pię
pierw sze go rzu tu i uzna je się ją tak że za sku -
tecz ną me to dę pro fi lak ty ki pa to lo gicz nych
blizn (ke lo i dów i prze ro sto wych), w tym u pa -
cjen tów z grup wy so kie go ry zy ka[9].

W ba da niach prze pro wa dzo nych na
zwie rzę tach wy ka za no, że za sto so wa nie że -
lu si li ko no we go na ra ny do pro wa dzi ło do
zmniej sze nia gru bo ści skóry z po wo du za ha -
mo wa nia sty mu la cji ke ra ty no cy tów, a po pra -
wa kli nicz na w obrę bie blizn wy ni ka ła głów -
nie z utrzy ma nia opty mal ne go na wo dnie nia
spo wo do wa ne go efek tem pół zamk nię cia
przez żel. Uzna je się, że miej sco wo na ło żo -
ny si li kon sta no wi ba rie rę oklu zyj ną, ogra ni -
cza stan za pal ny skóry, co prze kła da się na
zmia nę w in te rak cjach ke ra ty no cy tów z fi -
bro bla sta mi. Wy da je się, że za za ha mo wa nie
pro li fe ra cji w obrę bie blizn głów nie od po -
wia da po pra wa w za kre sie ho me o sta zy na -
skór ka[10]. 

Wang i wsp. prze pro wa dzi li me ta a na li zę,
w której pod ję li próbę oce ny sku tecz no ści
miej sco we go że lu si li ko no we go w le cze niu
blizn. W tym ce lu do ko na li ana li zy pi śmien -
nic twa do stęp ne go w ba zach: Pub Med, Web
of Scien ce i Em ba se, do ba da nia włą cza jąc
sześć ran do mi zo wa nych ba dań kon tro lo wa -
nych z udzia łem 375 pa cjen tów. Z wszy st -
kich ba dań wy o dręb nio no da ne do ty czą ce
wy ni ków oce ny na si le nia zmian cho ro bo -
wych w ska li Van co u ver Scar Sca le. Wy ka za -
no, że miej sco wy żel si li ko no wy zna czą co
zmniej szył pig men ta cję, gru bość i stwar dnie -
nie blizn po o pe ra cyj nych w po rów na niu
z pla ce bo lub bra kiem le cze nia. Po nad to,
miej sco wy żel si li ko no wy i że lo we opa trun ki
si li ko no we by ły po rów ny wal nie sku tecz ne,
a sku tecz ność miej sco we go że lu si li ko no we -
go i in ne go le cze nia miej sco we go bez si li ko -
nu by ła rów nież podob na. Za tem uzy ska ne
wy ni ki wska zy wa ły na sku tecz ność apli ka cji
że li si li ko no wych w za po bie ga niu bli znom
po o pe ra cyj nym[11]. 

Pod kre śla się, że po stać że lo wa pre pa ra -
tów si li ko no wych do sko na le spraw dza się
w obrę bie oko lic cia ła o znacz nej ru cho mo -
ści, a tak że w miej scach od sło nię tych, z uwa -
gi na trans pa rent ność. Po nad to że le nie wy -
ma ga ją utrwa la nia, moż na je z ła two ścią na -
kła dać na twarz lub oko li ce sta wów[12]. War to
wspo mnieć o moż li wo ści apli ka cji hy dro że li
si li ko no wych, za wie ra ją cych kwas pod chlo -
ra wy i pod chlo ryn so du. Pre pa ra ty te two rzą
ba rie rę ochron ną przed fi zycz ną, che micz ną
i mi kro bio lo gicz ną in wa zją bli zny. Ich nie wąt -
pli wą za le tą jest moż li wość sto so wa nia na
ostre ra ny, je szcze przed ich wy go je niem,
świe że bli zny (np. po o pe ra cyj ne, po trą dzi ko -
we, po u ra zo we, po uką sze niach przez owa -
dy), a na wet wie lo let nie bli zny prze ro sto we
lub ke lo i dy. Efek tem sy ste ma tycz ne go sto so -
wa nia pro duk tów hy dro że lo wych jest wy ra -
źna po pra wia w za kre sie gru bo ści, struk tu ry
i ko lo ry tu blizn oraz zła go dze nie do le gli wo ści
su biek tyw nych, ta kich jak świąd i ból. Wy ni ka
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to z po pra wy una czy nie nia bli zny po przez
zwięk sze nie per fu zji na czyń wło so wa tych
oraz wła ści wo ści prze ciw za pal nych, na wil ża -
ją cych i ochron nych. Nie wąt pli wą za le tę sta -
no wią bar dzo do bre wła ści wo ści ko sme tycz -
ne pre pa ra tów, gdyż są bez won ne, prze zro -
czy ste, nie dzia ła ją ko me do gen nie. Nie
wy ka zu ją po ten cja łu draż nią ce go i aler gi zu ją -
ce go, moż na je sto so wać we wszy st kich gru -
pach wie ko wych, w tym u pa cjen tów pe dia -
trycz nych. Po nad to są bez piecz ne w przy -
pad ku apli ka cji na oko li ce na tu ral nych
otwo rów cia ła, tak że na twarz. Nie po sia da -
ją wła ści wo ści to ksycz nych i cy to to ksycz -
nych, do tych czas nie za ob ser wo wa no dzia -
łań nie po żą da nych po ich za sto so wa niu[13].
O sku tecz no ści hy dro że lu si li ko no we go
świad czą wy ni ki kon tro lo wa ne go ba da nia
z podwój nie śle pą próbą, które prze pro wa -
dzo no z udzia łem 112 osób. Ce lem ba da nia
by ło usta le nie za sa dni czej rów no waż no ści
pre pa ra tu hy dro że lo we go w po rów na niu
z in nym, zna nym na ryn ku me dycz nym że -
lem do blizn, w le cze niu blizn prze ro sto wych
lub bli znow ców. Wy ka za no, że hy dro żel
pro wa dził do więk szej po pra wy w za kre sie
una czy nie nia, od kształ cal no ści, gru bo ści, za -

bar wie nia, świą du w obrę bie bli zny. U wszy -
st kich pa cjen tów je go za sto so wa nie zła go dzi -
ło do le gli wo ści bólo we, na to miast po pu lar ny
żel je dy nie u 72% pa cjen tów. Po nad to glo -
bal na oce na pro duk tów hy dro że lo wych by ła
istot nie lep sza[14]. 

Nie wąt pli wie ce chy te prze kła da ją się na
moż li wo ści sze ro kie go za sto so wa nia hy dro -
że lów si li ko no wych u pa cjen tów z bli zna mi,
tak że w sko ja rze niu z in ny mi me to da mi. Do -
świad cze nia wła sne tak że po twier dza ją sku -
tecz ność, do brą to le ran cję i wy so ką sa ty sfak -
cję pa cjen tów z za sto so wa nia hy dro że li si li -
ko no wych, za wie ra ją cych kwas pod chlo ra wy
i pod chlo ryn so du. 

Pa cjent ka 1, 32-let nia ko bie ta z bli zną po
chi rur gicz nym usu nię ciu włók nia ka twar de go
oko li cy podo boj czy ko wej le wej oko ło 2 la ta
te mu, zgło si ła się do po ra dni der ma to lo gicz -
nej ce lem po pra wy obe cne go de fek tu ko -
sme tycz ne go. Miej sco wo stwier dzo no obe -
cność ru mie nio wej bli zny (Ryc. 1), po nad to
pa cjent ka po da wa ła to wa rzy szą ce do le gli wo -
ści świą do we. Pa cjent ce za le co no oczy szcza -
nie skóry w miej scu zmia ny cho ro bo wej, na -
stęp nie apli ka cję cien kiej war stwy hy dro że lu
z kwa sem pod chlo ra wym i pod chlo ry nem
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Ryc. 1. Pacjentka z blizną po resekcji włókniaka twardego. Stan wyjściowy po lewej (A) oraz po
miesięcznym leczeniu hydrożelem z kwasem podchlorawym i podchlorynem sodu (B).
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so du oraz de li kat ny ma saż. Po wyż szą pro ce -
du rę mia ła wy ko ny wać trzy ra zy dzien nie.
W trak cie wi zy ty kon trol nej po mie sięcz nym
okre sie le cze nia za ob ser wo wa no stop nio wą
po pra wę miej sco wą- zła go dze nie ru mie nia
i wi docz ne zmniej sze nie gru bo ści bli zny. Co
istot ne, pa cjent ka ne go wa ła obe cność świą -
du i zgła sza ła du żą sa ty sfak cję z za sto so wa nej
te ra pii (Ryc. 1). 

55-let nie mu pa cjen to wi, po chi rur gicz -
nym usu nię ciu ra ka pod staw no ko mór ko we -

go oko li cy ple ców oko ło dwa mie sią ce
wcze śniej, z uwa gi na obe cność bli zny z to -
wa rzy szą cym dys kom for tem, za le co no le -
cze nie miej sco we w wy ko rzy sta niem hy -
dro że lu z kwa sem pod chlo ra wym i pod -
chlo ry nem so du. Po dwóch ty go dniach
te ra pii, pa cjent wy ra żał za do wo le nie z le -
cze nia, głów nie z po wo du ustą pie nia do le -
gli wo ści su biek tyw nych. Po nad to, za ob ser -
wo wa no po pra wę w po sta ci spła szcze nia
zmia ny cho ro bo wej. Z uwa gi na obie cu ją ce
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Ryc. 2. Pacjent z blizną pooperacyjną. Stan wyjściowy po lewej (A) oraz po 2-tygodniowej kuracji 
z wykorzystaniem hydrożelu z kwasem podchlorawym i podchlorynem sodu (B).

A B

Ryc. 3. Wyraźna przerosła blizna linijna po usunięciu nerki. Stan przed leczeniem (A) oraz po
miesięczym leczeniu hydrożelem z kwasem podchlorawym i podchlorynem sodu (B).
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efek ty, za le co no kon ty nu a cję po wyż szej te -
ra pii (Ryc. 2).

Pa cjent 35-let ni po la pa ro sko po wej re -
sek cji ner ki pra wej z po wo du wo do ner cza,
zgło sił się do po ra dni der ma to lo gicz nej. Zgła -
szał obe cność bli zny od oko ło 5 mie się cy,
której to wa rzy szył zna czą cy dys kom fort,
głów nie uczu cie po cią ga nia i świą du. W trak -
cie wi zy ty za ob ser wo wa no li nij ną, świe żą bli -
znę prze ro sto wą. Za le co no te ra pię hy dro że -
lem z kwa sem pod chlo ra wym i pod chlo ry -
nem so du oraz ma saż bli zny. Po mie sięcz nym
okre sie te ra pii, pa cjent zgło sił się po now nie,
po da jąc ustą pie nie do le gli wo ści su biek tyw -
nych. Stwier dzo no wy ra źną po pra wę miej -
sco wą, przede wszy st kim zmniej sze nie gru -
bo ści bli zny i zła go dze nie ru mie nia (Ryc. 3).

W pod su mo wa niu war to pod kre ślić, że
obe cnie do stęp nych jest wie le me tod le cze nia
blizn, a do bór od po wie dniej te ra pii po wi nien
uwzglę dniać kil ka czyn ni ków, w tym typ bli zny.
Od wie lu lat zna czą cą po pu lar no ścią cie szą się
że le si li ko no we, których sku tecz ność i bez pie -
czeń stwo w te ra pii blizn po twier dza ją wy ni ki
licz nych ba dań na u ko wych. Tak że do świad -
cze nia wła sne ja sno wska zu ją, że pre pa ra ty hy -
dro że lo we z kwa sem pod chlo ra wym i pod -
chlo ry nem so du mo gą być wy ko rzy sty wa ne
w le cze niu blizn, z uwa gi na po pra wę sta nu
miej sco we go, a tak że ustę po wa nie do le gli wo -
ści su biek tyw nych. Po nad to w przy pad ku tej
te ra pii pa cjen ci zgła sza li wy ra źną sa ty sfak cję. 
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dermatologia

Trą dzik różo wa ty jest prze wle kłą, cho ro bą za pal ną skóry, cha rak te ry zu ją -
cą się okre sa mi za o strzeń i re mi sji. Naj czę ściej wy stę pu je u cho rych w doj -
rza łym wie ku. Ce chu je się po cząt ko wym wy stą pie niem na cen tral nej czę -
ści twa rzy z przej ścio wym lub utrwa lo nym ru mie niem, te le an giek ta zja mi,
a na stęp nie obe cno ścią gru dek i krost. U cho rych mo że do dat ko wo do cho -
dzić do roz ro stu tkan ki łącz nej i zwłók nie nia gru czo łów ło jo wych, co nie -
kie dy do pro wa dza do ogra ni czo ne go prze ro stu (phy ma)[1,2].

lek. Klaudia Tutka
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Zakład i Klinika Dermatologii, Instytut Nauk
Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych,
Uniwersytet Rzeszowski 

Trądzik różowaty (rosacea) – 
nie tylko choroba skóry

Czę stość wy stę po wa nia

Czę stość wy stę po wa nia trą dzi ku różo -
wa te go na ca łym świe cie prze kra cza 5% po -
pu la cji. Cho ro ba czę ściej do ty czy ko biet,
które sta no wią aż 75% cho rych z roz po zna -
niem trą dzi ku różo wa te go, na to miast u męż -
czyzn prze bieg scho rze nia jest zwy kle cięż -
szy. Cho ro ba do ty ka głów nie oso by mię dzy
30. a 50. ro kiem ży cia i jest czę ściej dia gno -
zo wa na u pa cjen tów o ja snej kar na cji, z I lub
II fo to ty pem skóry, czy li ok. 10% po pu la cji
bia łej ra sy[3,4]. 

Patogeneza

Przy czy na cho ro by nie zo sta ła do koń ca
po zna na, etio lo gia scho rze nia jest naj praw -
do po dob niej wie lo czyn ni ko wa. Od gry wa ją

tu taj ro lę za rów no czyn ni ki ge ne tycz ne, im -
mu no lo gicz ne, śro do wi sko we, za bu rze nia
go spo dar ki hor mo nal nej, nie pra wi dło wy
skład mi kro bio mu skóry, jak i przyj mo wa nie
nie których le ków, np. miej sco wych gli ko kor -
ty ko ste ro i dów[6]. Klu czo wą ro lę od gry wa ją
tak że za bu rze nia na czy nio ru cho we (wzmo -
żo na re ak tyw ność na czyń krwio no śnych
skóry twa rzy)[7].

Obraz kliniczny

Cho ro bę roz po zna je my na pod sta wie
wy wia du i ba da nia przedmio to we go.
W pierw szym eta pie trą dzik różo wa ty ob ja -
wia się za czer wie nie niem i utrzy mu ją cym się
ru mie niem na cen tral nej czę ści twa rzy,
które mu to wa rzy szy świąd, pie szcze nie,
uczu cie na pię cia skóry i miej sco we podwyż -
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Miejscowe leczenie zmian 

zapalnych w przebiegu 

trądziku różowatego

Miejscowe leczenie 

zakażeń skóry

Rozetic , Metronidazolum, 7,5 mg/g, żel. Skład: 1 g żelu zawiera 7,5 mg metronidazolu (Metronidazolum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy, metylu ®

parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216). 1 g żelu zawiera 30 mg glikolu propylenowego. Postać farmaceutyczna: Żel. Żel o jednorodnej konsystencji, 
koloru od jasno-żółtego do żółtego. Wskazania do stosowania: Miejscowe leczenie zmian zapalnych o charakterze grudek i krostek, w przebiegu trądziku różowatego. Miejscowe leczenie 
zakażeń skóry. Dawkowanie i sposób podawania: Produkt leczniczy Rozetic  przeznaczony jest do stosowania na skórę. Przed użyciem należy umyć leczone miejsca emulsją do specjalnej ®

pielęgnacji nadwrażliwej i delikatnej skóry twarzy. Cienką warstwę produktu należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem).                          
Po zastosowaniu produktu Rozetic pacjenci nie powinni stosować kosmetyków, które powodują powstawanie zaskórników i mają działanie ściągające. Czas leczenia wynosi zazwyczaj             ® 

od 3 do 4 miesięcy. Okres stosowania nie powinien być przedłużany. Natomiast jeżeli uzyskano wyraźną poprawę kliniczną, lekarz prowadzący może zalecić kontynuację terapii przez kolejne 
3 lub 4 miesiące, zależnie od nasilenia zmian. W przypadku braku poprawy klinicznej leczenie należy przerwać. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku nie ma 
konieczności modyfikacji dawkowania. Dzieci i młodzież: Produktu leczniczego Rozetic  nie zaleca się stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa                        ®

i skuteczności stosowania. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Produkt leczniczy Rozetic  przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Nie należy stosować go w okolicy oczu lub na błony śluzowe. W przypadku kontaktu produktu ®

leczniczego Rozetic  z oczami, należy przemyć je dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zalecić rzadsze stosowanie produktu lub czasowe przerwanie terapii. ®

W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania UV (np. w solariach). Metronidazol jest pochodną nitroimidazolową i należy stosować           
go ostrożnie u pacjentów z „dyskrazją” krwi. Pod wpływem promieniowania UV metronidazol jest przekształcany do nieaktywnego metabolitu, co znacząco zmniejsza jego skuteczność. 
Miejscowe reakcje fototoksyczne nie były obserwowane w trakcie badań klinicznych. Nie należy stosować produktu leczniczego Rozetic  dłużej niż jest to konieczne. Doniesienia naukowe ®

sugerują, że metronidazol wykazuje działanie karcynogenne u niektórych gatunków zwierząt. Dotychczas nie stwierdzono działania karcynogennego metronidazolu u ludzi. Ze względu            
na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy Rozetic  ®

zawiera 30 mg glikolu propylenowego w 1 g żelu. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego produkt może powodować podrażnienie skóry. Działania niepożądane: Zaburzenia skóry          
i tkanki podskórnej: Często: sucha skóra, rumień, swędzenie, uczucie dyskomfortu skóry (pieczenie, ból skóry/kłucie), podrażnienie skóry, pogorszenie objawów trądziku. Nieznana (częstość 
nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kontaktowe zapalenie skóry, złuszczanie się skóry, obrzęk twarzy. Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: niedoczulica, 
mrowienie i drętwienie kończyn, zaburzenie smaku (metaliczny smak w ustach). Zaburzenia żołądka i jelit: Niezbyt często: mdłości. Podmiot odpowiedzialny: CHEMA-Elektromet 
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sze nie tem pe ra tu ry cia ła. Po cząt ko wo ob ja -
wy są przej ścio we, jed nak z bie giem cza su
co raz bar dziej utrwa la ją się. W ko lej nym eta -
pie cho ro by wy stę pu ją grud ki, kro sty
i obrzęk twa rzy, które po ja wia ją się w miej -
scu wcze śniej sze go za czer wie nie nia. U nie -
których cho ru ją cych do ko nu ją się zmia ny
prze ro słe, które pro wa dzą do de for ma cji
twa rzy. 

W le cze niu kli nicz nym trą dzi ku różo wa -
te go wy róż nia my 4 pod ty py cho ro by: te le -
an giek ta tycz no-ru mie nio wa ty, grud ko wo-
kro st ko wy, z do mi na cją zmian prze ro sto -
wych i oczny, oraz je den wa riant
ziar ni nia ko wa ty[5]. Pa cjen ci mo gą mieć ob ja -
wy wię cej niż jed ne go pod ty pu cho ro by
w tym sa mym cza sie lub mo że na stą pić
przej ście z jed ne go pod ty pu w in ny[5,8].

Postać oczna

Po nad 50% pa cjen tów ze skór nym trą -
dzi kiem różo wa tym ma ob ja wy oczne, które
mo gą obej mo wać łza wie nie, uczu cie su cho -
ści, świąd, świa tło wstręt i nie wy ra źne wi dze -
nie. W każ dym przy pad ku za le ca na jest kon -
sul ta cja oku li stycz na. Cho ro ba mo że po wo -

do wać licz ne po wi kła nia, ta kie jak np. prze -
wle kłe za pa le nie brze gów po wiek i spo -
jówek, dys funk cja gru czo łów Me i bo ma, za -
pa le nie nad twar dów ki, tę czów ki, ne o wa sku -
la ry za cję ro gów ki, bli zno wa ce nie, a na wet
per fo ra cję ro gów ki[20].

Wpływ na jakość życia

Trą dzik różo wa ty po wo du je pro ble my fi -
zycz ne i emo cjo nal ne. Oprócz ob ja wów sa -
mej cho ro by, pa cjen ci czę sto cier pią z po -
wo du po gor sze nia wy glą du, które się z ni mi
wią że. Po nie waż trą dzik różo wa ty wy stę pu -
je głów nie w oko li cy twa rzy i wpły wa na fi -
zjo no mię pa cjen tów, cho ro ba mo że za bu -
rzać in te rak cje spo łecz ne i za wo do we[11].
Do dat ko wo, to wa rzy szą ce su biek tyw ne ob -
ja wy trą dzi ku różo wa te go (ta kie jak pie cze nie
czy świąd) mo gą przy czy niać się do po gor -
sze nia do bro sta nu pa cjen ta[12]. Ko lej ny pro -
blem sta no wi dłu gi prze bieg cho ro by z okre -
sa mi na wra ca ją cych za o strzeń i re mi sji[13], co
mo że skut ko wać utra tą za u fa nia pa cjen tów
do le cze nia. Pa cjen ci z trą dzi kiem różo wa -
tym czę sto od czu wa ją stres z po wo du styg -
ma ty za cji. Tym sa mym zwięk sza się praw do -
po do bień stwo wy stą pie nia u nich fo bii spo -
łecz nej, lę ku i de pre sji[14,15]. W wie lu
ba da niach, w tym w ba da niach kli nicz nych,
opi sa no tak że ne ga tyw ny wpływ trą dzi ku
różo wa te go na ja kość ży cia wa run ko wa ną
zdro wiem[16,17].

Opis przy pad ku pa cjent ki le czo nej
z po wo du trą dzi ku różo wa te go 
i to wa rzy szą cych scho rzeń 
der ma to lo gicz nych

80-let nia ko bie ta zo sta ła przy ję ta do Kli -
ni ki Der ma to lo gii w Rze szo wie z po wo du
na si le nia zmian w prze bie gu trą dzi ku różo -
wa te go. We dług wy wia du pa cjent ka cho ro -
wa ła na trą dzik różo wa ty od oko ło 15 lat.
Do za o strze nia cho ro by z wy stą pie niem ob -
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Ryc. 1. Rumień, teleangiektazje z obecnością
drobnych zmian grudkowych w obrębie skóry
twarzy, głównie w okolicy policzków i czoła.
Przerzedzenie włosów w okolicach czoła,
ciemienia  i skroni oraz cofnięcie linii owłosienia
w przebiegu liszaja płaskiego mieszkowego.



ja wów ocznych do szło mie siąc przed ho spi -
ta li za cją. Pa cjent ka skar ży ła się na nadmier ne
łza wie nie oraz pie cze nie i świąd w obrę bie
spo jówek. W do tych cza so wym le cze niu sto -
so wa ła je dy nie wi ta mi nę PP. Do dat ko wo, od
1,5 ro ku pa cjent ka cho ro wa ła na li szaj pła ski
mie szko wy. W 2014 ro ku u pa cjent ki roz po -
zna no łu szczy cę od wróco ną – w do tych cza -
so wym le cze niu sto so wa no je dy nie miej sco -
we pre par ty ste ro i do we i in hi bi to ry kal cy -
neu ry ny.

W ba da niu der ma to lo gicz nym, w dniu
przy ję cia do szpi ta la, wy kry to ru mień, te le an -
giek ta zje z obe cno ścią drob nych zmian grud -
ko wych w obrę bie skóry twa rzy (po licz ki,
czo ło), prze rze dze nie wło sów w oko li cach
czo ła, cie mie nia i skro ni oraz cof nię cie się li -
nii owło sie nia. W trak cie ho spi ta li za cji pa -
cjent ka zo sta ła skon sul to wa na z oku li stą. Le -
karz stwier dził za pa le nie brze gów po wiek
oraz dys funk cję gru czo łów Me i bo ma, naj -
praw do po dob niej bę dą ce ma ni fe sta cją oczną
trą dzi ku różo wa te go. W te ra pii uży to kro ple
z hy dro kor ty zo nem, ery tro my cy nę w ma ści
oraz za le co no hi gie nę brze gów po wiek.
W le cze niu der ma to lo gicz nym trą dzi ku różo -
wa te go za sto so wa no te tra cy kli nę w daw ce 1
g/d oraz pre pa ra ty 0,075% me tro ni da zo lu
w że lu i 1% iwer mek ty ny miej sco wo, z za le -
ce niem fo to pro tek cji, oraz sto so wa nie kre -

mów z fil trem UV o współ czyn ni ku ochro ny
SPF 50. W le cze niu li sza ja pła skie go mie szko -
we go wy ko rzy sta no pre pa ra ty miej sco we, za -
wie ra ją ce gli ko kor ty ko ste ro i dy i mi no ksy dyl.
Pa cjent kę wy pi sa no ze szpi ta la z za le ce niem
kon ty nu a cji te ra pii w wa run kach am bu la to ryj -
nych.

Leczenie trądziku różowatego

Po mi mo do brze po zna nych opcji te ra -
peu tycz nych, cho ro ba nadal sta no wi du że
wy zwa nie. Te ra pia trą dzi ku różo wa te go
obej mu je uni ka nie czyn ni ków wy zwa la ją cych
i sto so wa nie ła god nych środ ków my ją cych
i na wil ża ją cych. Do dat ko wo, waż ną ro lę od -
gry wa fo to pro tek cja, w tym sto so wa nie fil -
trów prze ciw sło necz nych o sze ro kim spek -
trum ochro ny (współ czyn nik ochro ny SPF
wy no szą cy przy naj mniej 30). Le cze nie trą -
dzi ku różo wa te go jest zróż ni co wa ne w za -
leż no ści od fa zy cho ro by i jej na si le nia. Te ra -
pia ma na ce lu uzy ska nie i utrzy ma nie re mi sji
zmian skór nych[8]. Wie lu pa cjen tów do brze
re a gu je na le ki po da wa ne miej sco wo. Ist nie -
ją jed nak ba da nia su ge ru ją ce, iż te ra pia łą czo -
na (np. sko ja rze nie do ksy cy kli ny do u st nej
z pre pa ra tem miej sco wym me tro ni da zo lu)
mo że po ten cjal nie zwięk szyć sku tecz ność le -
cze nia[19,20]. W te ra pii miej sco wej za sto so wa -
nie znaj du ją głów nie me tro ni da zol, kwas
aze la i no wy i iwer mek ty na. Po nad to, nie kie dy
sto so wa ne są rów nież in ne pre pa ra ty miej -
sco we, głów nie an ty bio ty ki (ery tro my cy na,
klin da my cy na i te tra cy kli na), nad tle nek ben -
zo i lu, oraz in hi bi to ry kal cy neu ry ny. Oprócz
te go ist nie je pre pa rat od dzia łu ją cy w swo i sty
spo sób na zmia ny ru mie nio we – wi nian bri -
mo ni dy ny (obe cnie nie do stęp ny w Pol sce). 

Me tro ni da zol jest jed nym z naj czę ściej
sto so wa nych pre pa ra tów miej sco wych w le -
cze niu trą dzi ku różo wa te go. Dzia ła bak te rio -
bój czo na drob no u stro je bez tle no we, za -
rów no pier wot nia ki, jak i bak te rie. Me cha -
nizm dzia ła nia prze ciw bak te ryj ne go le ku
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Ryc. 2. Przekrwienie spojówek i zapalenie
brzegów powiek.



po le ga na re duk cji grup ni tro wych, co pro wa -
dzi do powsta nia wol nych ro dni ków tle no -
wych. Po wnik nię ciu do ko mór ki mi kro or ga -
ni zmu zwią zek ro dni ko wy z re ak tyw ną gru pą
ni tro zo wą wcho dzi w re ak cję z DNA ko mór -
ki, po wo du jąc je go uszko dze nie i tym sa mym
śmierć ko mór ki. Mi mo iż do kład ny me cha -
nizm dzia ła nia le ku w te ra pii trą dzi ku różo wa -
te go nie jest w peł ni wy ja śnio ny, przyjmu je
się, że dzia ła on prze ciw za pal nie, po rów ny -
wal nie do te tra cy kli ny po da wa nej ogól nie[9,18]. 

W przy pad ku na si lo nych zmian grud ko -
wo-kro st ko wych, zwła szcza w okre sie za o -
strzeń, za cho dzi ko niecz ność sto so wa nia te -
ra pii ogól no u stro jo wej – za sto so wa nie znaj -
du je wów czas an ty bio ty ko te ra pia do u st na
(głów ną gru pę sta no wią te tra cy kli ny: te tra cy -
kli na, do ksy cy kli na, li me cy kli na). W przy pad ku
prze ciw wska zań do sto so wa nia te tra cy klin
za le ca ne są ma kro li dy: ery tro my cy na, azy tro -
my cy na, kla ry tro my cy na. W ra zie bra ku za -
do wa la ją cej po pra wy po za sto so wa niu wy żej
wy mie nio nych me tod te ra peu tycz nych, po -
stę po wa niem z wy bo ru jest włą cze nie izo tre -
ty no i ny do u st nej, przy czym sto su je się zwy -
kle daw ki niż sze niż w przy pad ku trą dzi ku
zwy kłe go (ok. 0,3 mg/kg m.c.). W sy tu a cji
zmian prze ro słych, za sto so wa nie w te ra pii
znaj du ją rów nież me to dy chi rur gicz ne[10].

Podsumowanie

Trą dzik różo wa ty jest prze wle kłą der ma -
to zą z okre sa mi za o strzeń i re mi sji. Ze
wzglę du na zło żo ną pa to ge ne zę oraz prze -
wle kły prze bieg nadal sta no wi du że wy zwa -
nie te ra peu tycz ne. Obraz kli nicz ny cho ro by
jest zróż ni co wa ny, co nie kie dy sta no wi pew -
ne trud no ści dia gno stycz ne. Edu ka cja cho re -
go na te mat cho ro by i od po wie dnich me tod
le cze nia jest waż nym aspek tem po ma ga ją -
cym pa cjen tom od nieść suk ces w te ra pii. Le -
cze nie po win no być do sto so wa ne do każ de -
go pa cjen ta in dy wi du al nie, bio rąc pod uwa gę
pod typ cho ro by, czyn ni ki wy zwa la ją ce, naj -

bar dziej do kucz li we ob ja wy, cho ro by współ -
i st nie ją ce, aspekt psy cho lo gicz ny i in dy wi du -
al ne po trze by. Po łą cze nie te ra pii far ma ko lo -
gicz nej z jed no cze sną od po wie dnią pie lę gna -
cją skóry oraz uni ka nie czyn ni ków
wy zwa la ją cych mo że za pew nić pa cjen to wi
naj lep sze moż li we wy ni ki te ra pii. 
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dermatologia

Skóra na czy nio wa, po wszech nie wy stę pu ją ca za rów no wśród ko biet,
jak i męż czyzn, w więk szo ści przy pad ków jest ro dza jem skóry wraż li -
wej, nadmier nie re a gu ją cej na bodź ce ze wnę trz ne i we wnę trz ne.
Podwyż szo na re ak tyw ność na czy nio wa skóry mo że być wstę pem do
roz wo ju trą dzi ku różo wa te go. Pie lę gna cja skóry na czy nio wej po win na
odby wać się za rów no od we wnątrz, po przez sto so wa nie su ple men ta cji,
jak i ze wnę trz nie. W skła dzie pre pa ra tów do skóry z pro ble ma mi na czy -
nio wy mi naj czę ściej znaj du ją się sub stan cje czyn ne, ta kie jak dio smi na,
wy ciąg z ka szta now ca, wy ciąg z kłą cza ru szczy ka, he spe ry dy na, wi ta mi -
na C i K, ru to zyd i nia cy na, wzmac nia ją ce na czy nia krwio no śne. 

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

Substancje aktywne w preparatach 
do cery naczyniowej

Ce rę na czy nio wą cha rak te ry zu je wy stę -
po wa nie na skórze twa rzy, szyi i de kol tu
zmian ru mie nio wych, te le an giek ta zji oraz
nadwraż li wość na sub stan cje draż nią ce. Skóra
ła two ule ga za czer wie nie niu, jest nadmier nie
re ak tyw na w sto sun ku do czyn ni ków za rów -
no miej sco wych, jak i ogól nych. Czę sto po ja -
wia się uczu cie pie cze nia, ścią gnię cia, na pię -
cia, su chość skóry, a na wet świąd. Do le gli wo -
ści po ja wia ją się pod wpły wem czyn ni ków
śro do wi ska ze wnę trz ne go, ta kich jak zmia ny
tem pe ra tu ry, wiatr, wo da, słoń ce, sub stan cje
draż nią ce czy aler gi zu ją ce, za war te w śro do -
wi sku, w ko sme ty kach czy środ kach che micz -
nych, oraz czyn ni ki en do gen ne ta kie jak:
emo cje, stres, zmia ny hor mo nal ne, cho ro by,
al ko hol, le ki, ni ko ty na, ostre przy pra wy. Za -
czer wie nie nie skóry po cząt ko wo jest prze mi -
ja ją ce, jed nak z cza sem zmia ny ru mie nio we

sta ją się trwal sze, z co raz wy ra źniej szy mi,
drob ny mi na czy nia mi krwio no śny mi. Są to
te le an giek ta zje – trwa le roz sze rzo ne po -
wierz chow ne na czy nia wło so wa te splo tu
podbro daw ko we go, prze świe ca ją ce przez
na skórek. Ob ja wy głów nie do ty czą skóry po -
licz ków i no sa, jed nak w nie których przy pad -
kach mo gę wy stę po wać na bar dziej roz le -
głym ob sza rze, obej mu jąc twarz, uszy, szy ję
i de kolt. Wzmo żo na re ak tyw ność na czy nio -
wa skóry czę sto jest wstę pem do roz wo ju
trą dzi ku różo wa te go i dla te go ob ja wy te
okre śla się mia nem pre ro sa cea. Ce ra na czy -
nio wa naj czę ściej wy stę pu je u osób z I i II fo -
to ty pem skóry. Pierw sze ob ja wy w po sta ci la -
bil ne go ru mie nia mo gą po ja wić się ok. 20. r.
ż., a na wet w okre sie doj rze wa nia, na to miast
pierw sze zmia ny na czy nio we zwy kle sta ją się
wi docz ne w wie ku 30–40 lat[1]. 
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Pie lę gnu jąc skórę na czy nio wą, na le ży pa -
mię tać, że środ ki do pie lę gna cji, pro duk ty do
ma ki ja żu i de ma ki ja żu czy też my cia, po win -
ny być prze zna czo ne dla skóry wraż li wej.
Po win ny za pew niać do bre na wil że nie
i wzmoc nie nie funk cji ba rie ry na skór ko wej,
jed nak przy ce rze na czy nio wej po win ny one
dzia łać rów nież wzmac nia ją co na na czy nia
krwio no śne po przez po pra wę mi kro cyr ku la -
cji krwi, zmniej sze nie prze krwie nia i wła ści -
wo ści prze ciw za pal ne. Za le ca się sto so wa nie
fla wo no i dów, przyj mo wa nie wi ta mi ny C i K,
al lan to i ny, pan te no lu, i wi ta mi ny B3 (nia cy -
nę). Wo da do my cia po win na być let nia, za -
miast my deł na le ży uży wać syn de tów, naj -
bar dziej wska za ne są mlecz ka i śmie tan ki,
a do pe e lin gu do mo we go – pe e lin gi en zy -
ma tycz ne. Po win no się sto so wać fi zycz ne fil -
try UV (tle nek cyn ku, tle nek ty ta nu), odbi ja ją -
ce pro mie nio wa nie[1]. 

Sku tecz ny mi skła dni ka mi ak tyw ny mi
w pro duk tach do pie lę gna cji oraz su ple men -
tach die ty prze zna czo nych dla skóry na czy nio -
wej są fla wo no i dy ta kie jak dio smi na i he spe ry -
dy na. Dio smi na jest na tu ral nie wy stę pu ją cym
gli ko zy dem fla wo no i do wym, który mo że być
wy i zo lo wa ny z róż nych źródeł ro ślin nych lub
prze kształ ca ny, z wy stę pu ją ce go w więk szych
ilo ściach, fla wo no i du he spe ry dy ny. He spe ry -
dy na wy stę pu je ob fi cie w owo cach cy tru so -
wych, w cy try nie, po ma rań czy, li mon ce
i grejp fru cie. Dio smi nę i he spe ry dy nę cha rak -
te ry zu je sła ba roz pu szczal ność, wchła nia ją się
z prze wo du po kar mo we go w nie wiel kim
stop niu. Dla te go dio smi na czę sto pod da wa na
jest mi kro ni za cji, pod czas której otrzy mu je się
z czą ste czek o wiel ko ści 20 μm czą st ki po ni żej
2 μm, co zwięk sza bio do stęp ność, a tym sa -
mym sku tecz ność dzia ła nia[2,3]. Oba fla wo no i dy
dzia ła ją prze ciw drob no u stro jo wo, prze ciw za -
pal nie, prze ciw cu krzy co wo, prze ciw no wo -
two ro wo, prze ciw bólo wo i an ty o ksy da cyj nie.
Dio smi na ha mu je li po ksy ge na zę, cy klo o ksy ge -
na zę, fo sfo li pa zę, mo że zmniej szać ak tyw ność
pro sta glan dyn E2 i trom bo ksa nów. Ha mu je

rów nież ak tyw ność leu ko cy tów, ich mi gra cję
i ad he zję. Wy ka zu je za tem dzia ła nie ochron ne
oraz na praw cze w sto sun ku do na czyń. Po pra -
wia na pię cie ścian na czyń krwio no śnych,
zwięk sza dre naż na czyń lim fa tycz nych, wspo -
ma ga mi kro krą że nie, ha mu je re ak cje za pal ne
oraz ob ni ża prze pu szczal ność ścian na czyń
wło so wa tych[4].

Fla wo no i dy wcho dzą w skład wie lu zio -
ło wych pre pa ra tów sto so wa nych w le cze niu
cho rób ser ca i na czyń krwio no śnych, obok
dio smi ny i he spe ry dy ny po pu lar ny jest rów -
nież ru to zyd, in a czej ru ty na. Ru ty na i jej po -
chod ne ma ją sze reg waż nych ak tyw no ści
bio lo gicz nych. Jed ną z naj waż niej szych funk -
cji te go związ ku jest ha mo wa nie ak tyw no ści
hia lu ro ni da zy, co skut ku je zmniej sze niem
prze pu szczal no ści i po pra wą ela stycz no ści
na czyń krwio no śnych. Ru to zyd two rzy sto -
sun ko wo sta bil ny kom pleks z jo na mi że la -
za(II) lub wap nia(II) oraz ni klu(II), a zwła szcza
z mie dzią(II). Te go ty pu kom ple ksy chro nią
przed szyb ką de gra da cją/utle nia niem kwa su
L-askor bi no we go, czy li wi ta mi ny C. Ru to zyd
za tem w pre pa ra tach sto so wa ny jest czę sto
w po łą cze niu z wi ta mi ną C[5].

Wi ta mi na C (kwas askor bi no wy), po za
dzia ła niem an ty o ksy da cyj nym, wy ka zu je rów -
nież ak tyw ność fi zjo lo gicz ną, zwią za ną
z wpły wem na bu do wę ko la ge nu (zwięk sze -
nie ję dr no ści i ela stycz no ści skóry, za po bie ga
kru cho ści na czyń wło so wa tych). Wi ta mi na
C w roz two rach wod nych jest nie trwa ła, na -
to miast w ole jach nie roz pu szcza się. Wła ści -
wo ści re du ku ją ce wi ta mi ny C de cy du ją o jej
ak tyw no ści an ty o ksy da cyj nej wo bec wszy st -
kich re ak tyw nych form tle nu oraz ich po -
chod nych. Kwas askor bi no wy ucze st ni czy
rów nież w re ge ne ro wa niu an ty o ksy dan tów
hy dro fo bo wych, ta kich jak �-to ko fe rol i �-ka -
ro ten, z ich po sta ci ro dni ko wych[6].

Wi ta mi na K na le ży do wi ta min roz pu szczal -
nych w tłu szczach, jest czyn ni kiem krzep nię cia
krwi i wspo ma ga krą że nie. Jest nie zbęd na
w pro ce sie po tran sla cyj nej mo dy fi ka cji bia łek,
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które wią żą wapń (pro trom bi ny – czyn ni ków
krzep nię cia oraz bia łek istot nych dla me ta bo li -
zmu na czyń). Nie do bo ry wi ta mi ny K spo wal -
nia ją krzep nię cie krwi i mo gą być od po wie dzial -
ne za zwięk szo ne krwa wie nia po ura zach. Wi -
ta mi nę K moż na sto so wać rów nież w le cze niu
trą dzi ku różo wa te go i ku pe ro zy[6]. 

Ko lej ną wi ta mi ną do da wa ną do pre pa ra -
tów dla ce ry na czy nio wej jest wi ta mi na B3,
czy li nia cy na. Wy stę pu je w po sta ci po chod -
nej – ja ko kwas ni ko ty no wy lub ni ko ty na mid.
Ja ko skła dnik ko en zy mów NAD i NADP,
a więc de hy dro ge naz, bie rze udział w bio -
che micz nych re ak cjach re doks. Kwas ni ko ty -
no wy chro ni przed cho ro ba mi ukła du krą że -
nia, roz sze rza jąc na czy nia krwio no śne,
w tym rów nież wień co we ser ca oraz ob ni ża
po ziom cho le ste ro lu i li pi dów w oso czu[6].

Po le ca nym skła dni kiem pre pa ra tów do
pie lę gna cji dla ce ry na czy nio wej jest wy ciąg
z ka szta now ca. Za wie ra escy nę, fla wo no i dy,
związ ki ku ma ry no we i garb ni ki, które uszczel -
nia ją ścia ny na czyń wło so wa tych, zmniej sza ją
ich kru chość i przy wra ca ją im ela stycz ność.
Eks trakt z ka szta now ca po pra wia ukrwie nie
skóry i li kwi du je obrzę ki. Po nad to, ma dzia ła -
nie prze ciw sta rze nio we, po nie waż za war te
w eks trak cie bio fla wo no i dy ha mu ją nadmier -
ną ak tyw ność en zy mu hia lu ro ni da zy, od po -
wie dzial ne go za roz kład kwa su hia lu ro no we -
go w skórze. Eks trakt z ka szta now ca jest też
na tu ral nym fil trem sło necz nym, ab sor bu ją -
cym pro mie nio wa nie UVB[7].

Z ko lei wy ciąg z kłą cza ru szczy ka kol cza ste -
go (łac. ru scus acu le a tus) za wie ra sa po ni ny ste -
ro lo we, ta kie jak ru sko ge ni na i ne o ru sko ge ni na,
oraz w mniej szych ilo ściach ru scy nę, ru sko zyd
i fla wo no i dy. Sa po ni ny ste ro lo we zmniej sza ją
prze pu szczal ność na czyń, dzia ła ją prze ciw za -
pal nie, ha mu ją ak tyw no ści ela sta zy, wy ka zu ją
dzia ła nie na czy nio zwę ża ją ce pre ka pi la ry oraz
prze ciw krze pli we. Hönig i Fe lix[8] prze pro wa -
dzi li eks pe ry ment in vi tro i in vi vo na mał żo wi -
nach usznych świń w ce lu zba da nia wpły wu
eks trak tu z ru szczy ka kol cza ste go na zmniej sza -

nie prze pu szczal no ści uszko dzo ne go kwa sem
eta kry no wym, śród błon ka na czyń[8]. Ru sko ge -
ni na dzia ła prze ciw za pal nie, ha mu jąc mi gra cję
leu ko cy tów przez śród bło nek, dzię ki ha mo wa -
niu eks pre sji mię dzy ko mór ko wej mo le ku ły ad -
he zyj nej 1 (ICAM-1), in du ko wa nej przez cy to -
ki ny pro za pal ne (m.in. TNF-�). Nie za leż ne od
dzia ła nia prze ciw za pal ne go, na czy nio zwę ża ją ce
wła ści wo ści ru sko ge ni ny wy ni ka ją ze zwięk szo -
ne go uwal nia nia no ra dre na li ny przez za koń cze -
nia współ czul ne, i ak ty wa cji post sy nap tycz nych
re cep to rów ad re ner gicz nych �1 i �2[9].

Aby pre pa rat ko sme tycz ny wy ka zy wał
okre ślo ne dzia ła nie, na le ży za sto so wać ta ką
for mę ko sme ty ku, która umoż li wi efek tyw ne
wpro wa dze nie do skóry sub stan cji czyn nych.
Ko sme ty ki sto so wa ne na skórę mo gą mieć po -
stać płyn ną, pół sta łą lub sta łą. Podło że po win -
no być nie tyl ko obo jęt nym, che micz nie trwa -
łym no śni kiem ko sme ty ku o este tycz nym wy -
glą dzie, ale przede wszy st kim po win no
uwal niać sub stan cję czyn ną we wła ści wym
cza sie i wła ści wej ilo ści. Kre my są pół płyn ny mi
for ma mi ko sme ty ku, wy ro ba mi, cha rak te ry zu -
ją cy mi się wy so ką lep ko ścią, a tak że ukła da mi
ko lo i dal ny mi, emul sja mi lub za wie si na mi o wy -
so kiej za war to ści fa zy roz pro szo nej. Do pół -
płyn nych form ko sme ty ku, obok kre mów, za -
li cza my że le ko sme tycz ne pół sta łe oraz pa sty
i ma ści. Kre my two rzą ukła dy fi zy ko che micz -
ne, wy stę pu ją ce w ma ściach. Pra wie wszy st kie
za wie ra ją wo dę al bo ja ko roz pu szczal nik, al bo
ja ko fa zę we wnę trz ną lub ze wnę trz ną emul sji.
Pre pa ra ty te po win ny się cha rak te ry zo wać od -
po wie dni mi ce cha mi re o lo gicz ny mi, ta ki mi jak
kon sy sten cja, roz sma ro wy wal ność, lep kość.
Po nad to, ce chu je je jed no rod ność, du ża sta bil -
ność fi zycz na ukła du, trwa łość che micz na,
zdol ność wią za nia znacz nych ilo ści wo dy, do -
bre wchła nia nie, nie po wo do wa nie uczu leń
i podraż nień oraz czy stość mi kro bio lo gicz na.
Istot ne zna cze nie ma też sła bo kwa śny od czyn
kre mu pH 4–6, od po wia da ją cy pH skóry ludz -
kiej, uzy ska ny przez wpro wa dze nie nie wiel -
kich ilo ści kwa sów orga nicz nych lub nie o rga -
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nicz nych. Krem jest naj po pu lar niej szą for mą
ko sme ty ku, sto so wa ną w ce lu do star cze nia do
skóry sub stan cji ak tyw nych[10].

Wszy st kie po wyż sze ce chy speł nia krem
Ni ve ro sin, prze zna czo ny do ce ry na czy nio -
wej. Prze pro wa dzo no ba da nia der ma to lo -
gicz ne i apa ra tu ro we u osób z róż ne go ro -
dza ju skórą, w tym z pro ble ma mi na czy nio -
wy mi, wy ni ka ją cy mi z osła bie nia i pę ka nia
ścian na czyń, oraz osób z trą dzi kiem różo wa -
tym, które speł ni ły wy ma ga nia do ty czą ce
udzia łu w ba da niach. We dług 80% osób ba -
da nych, Ni ve ro sin krem zmniej sza wi docz -
ność te le an giek ta zji oraz chro ni przed ich po -
wsta wa niem. We dług 93% ba da nych osób,
re du ku je prze bar wie nia, drob ne za si nie nia
i za czer wie nie nia, ujed no li ca jąc ko lo ryt skóry.
Ba da nia apa ra tu ro we rów nież po twier dzi ły
sku tecz ność kre mu. Mia ły na ce lu okre śle nie
re duk cji wi docz no ści drob nych na czyń krwio -
no śnych. Po mia rów do ko na no przed roz po -
czę ciem apli ka cji pre pa ra tu i po czte rech ty -
go dniach re gu lar ne go sto so wa nia. Krem Ni -
ve ro sin cha rak te ry zu je bo ga ty skład – za wie ra
dio smi nę, wy ciąg z ka szta no wa ca, he spe ry -
dy nę, wy ciąg z ru szczy ka kol cza ste go, D-pan -
te nol oraz filtr UVA/UVB (SPR 15). Aby do -
dat ko wo udo wo dnić wy so ką ja kość pre pa ra -
tu, prze pro wa dzo no an kie ty wśród le ka rzy
der ma to lo gów. Z an kie ty prze pro wa dzo nej
wśród 293 le ka rzy na py ta nie „Czy, w seg -
men cie kre mów na skórę na czy nio wą, Ni ve -
ro sin ma naj bar dziej opty mal ny skład?” 95%
an kie to wa nych od po wie dzia ło „tak”, na to -
miast na py ta nie, czy skład ta ble tek jest opty -
mal ny od po wie dzi twier dzą cej udzie li ło
88,1% le ka rzy. Ni ve ro sin, w po sta ci su ple -
men tu die ty, rów nież za wie ra bo ga ty skład
i wy so kie daw ki sub stan cji ak tyw nych, 150%
re fe ren cyj nej war to ści dla nia cy ny (24 mg),
200% wi ta mi ny C (160 mg) i 100% daw ki
wi ta mi ny K, w po sta ci me na chi no nu-7, oraz
fla wo no i dy, w po sta ci 50 mg ru to zy du, 50 mg
he spe ry dy ny oraz 300 mg, zmi kro ni zo wa nej
dio smi ny o zwięk szo nej bio do stęp no ści. Su -

ple ment wspo ma ga en do gen nie pra wi dło we
funk cjo no wa nie na czyń krwio no śnych, krzep -
nię cie krwi i pro duk cję ko la ge nu.

Pod su mo wa nie

Ce ra na czy nio wa jest ce rą wraż li wą i wy -
ma ga spe cjal nej pie lę gna cji. Waż ne, aby ko -
sme ty ki za wie ra ły na tu ral ne sub stan cje ak -
tyw ne, które nie wy wo ła ją podraż nień i in -
nych skut ków nie to le ran cji. Po win ny dzia łać
wzmac nia ją co na na czy nia krwio no śne, na -
wil żać i jed no cze śnie chro nić wraż li wą skórę
przed czyn ni ka mi śro do wi sko wy mi. Czę sto
sto su je się wy cią gi ro ślin ne, dzia ła ją ce wie lo -
kie run ko wo, ta kie jak wy ciąg z ka szta now ca
czy wy ciąg z ru szczy ka, a tak że do dat ki wi ta -
min i fla wo no i dów, które dzia ła ją prze ciw za -
pal nie i an ty o ksy da cyj nie. Wśród ko sme ty -
ków dla ce ry na czy nio wej du żą ro lę od gry -
wa ją kre my, gdyż ma ją naj dłuż szy kon takt ze
skórą. Przy ce rze na czy nio wej po le ca się
rów nież su ple men ta cję do u st ną pre pa ra ta -
mi, które wzmac nia ją na czy nia od we wnątrz.

Pi śmien nic two:

1. Za jącz kow ska W. Ko sme to lo gia wo bec pro ble mów ce ry na czy -
nio wej. http://viol me di ca.pl/pu bli ka cje/ko sme to lo gia_wo -
bec_pro ble mow_ce ry_na czy nio wej.pdf. [do stęp: 09.06.2022].

2. Gar ner R. C., Gar ner J. V., Gre go ry S. i wsp. Com pa ri son of
the ab sorp tion of mi cro ni zed (Da flon 500 mg) and non mi cro -
ni zed 14 C-Dio smin ta blets after oral ad mi ni stra tion to he al -
thy vo lun te ers by ac ce le ra tor mass spec tro me try and li qu id
scin til la tion co un ting. Jo ur nal of Phar ma ceu ti cal Scien ces
2002, 91(1):32-40.

3. Ste in bruch M., Nu nes C., Ga ma R. i wsp. Is non mi cro ni zed
dio smin 600 mg as ef fec ti ve as mi cro ni zed dio smin 900 mg
plus he spe ri din 100 mg on chro nic ve no us di se a se symp -
toms? Re sults of a no nin fe rio ri ty stu dy. In ter na tio nal Jo ur nal of
Va scu lar Me di ci ne 2020, 2020: 4237204.

4. Szy mań ski M., Wrze siń ska A., Mły na rek D., Szy mań ski A.
Dio smi na i he spe ry dy na–obe cny stan wie dzy. Post Fi to ter.
2021, 22(3): 196-207.

5. Sa ma szko-Fier tek J. i wsp. Ru ty na: bu do wa, wła ści wo ści. Wia -
do mo ści Che micz ne. 2016, 70, 7-8, 435-453.

6. Lau ten schläger H. Vi ta mins in co sme tics. Me di cal Be au ty Fo -
rum. 2013, 13: 14-16.

7. Wil kin son J. A., Brown A. M.G. Hor se che st nut–Ae scu lus hip po -
ca sta num: po ten tial ap pli ca tions in co sme tic skin-ca re pro ducts.
In ter na tio nal jo ur nal of co sme tic scien ce. 1999, 21(6): 437-447.

8. Hönig I., Fe lix W. Ef fect on the per me a bi li ty of the iso la ted eat
ve in of the pig; a com pa ri son be twe en fla vo no ids and sa po nins.
Phlébo lo gie. John Lib bey Eu ro te xt Li mi ted, 1989, 680-682.

9. Chu dek J., Zia ja D. Wy ciąg z ru szczy ka kol cza ste go w le cze -
niu prze wle kłej cho ro by żyl nej. Chi rur gia Pol ska 2017, 19,
1–2: 13–17.

10. Glin ka R. Re cep tu ra ko sme tycz na. Łódź: Ofi cy na Wy daw ni -
cza MA, 2003.

72









dermatologia

Łu pież pstry (łac. Pi ty ria sis ver si co lor) jest ła god ną, po wierz chow ną in fek -
cją skóry, której czyn ni kiem etio lo gicz nym są grzy by droż dżo po dob ne
z ro dza ju Ma las se zia. Jest to di mor ficz ny grzyb li po fi lo wy, który jest czę -
ścią nor mal nej mi kro bio ty skóry. Zi den ty fi ko wa no czter na ście róż nych ga -
tun ków Ma las se zia. Naj czę ściej izo lo wa ne ga tun ki w łu pie żu pstrym sta no -
wią Ma las se zia fur fur, Ma las se zia glo bo sa i Ma las se zia sym po dia lis[1].

lek. Jowita Sroka
dr n. med. Monika Sikorska
prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki

Udział grzybów z rodzaju Malassezia
w etiopatogenezie łupieżu pstrego

Łu pież pstry za zwy czaj dia gno zu je się
u mło dych do ro słych, jed nak mo że po ja wić
się w każ dej gru pie wie ko wej. W za leż no ści
od pi śmien nic twa, wy stę pu je w rów nym
stop niu u obu płci lub nie co czę ściej u męż -
czyzn niż u ko biet. Zmia ny skór ne w prze -
bie gu tej cho ro by lo ka li zu ją się w ob sza rach
ło jo to ko wych, ta kich jak twarz, owło sio na
skóra gło wy i klat ka pier sio wa. Nie wia do -
mo, dla cze go grzy by cza sa mi na mna ża ją się
na po wierzch ni skóry, wy wo łu jąc zmia ny
cho ro bo we. Do czyn ni ków, sprzy ja ją cych
za ka że niu, na le żą wa run ki śro do wi sko we, ta -
kie jak cie pło i wil got ność, osob ni cza po dat -

ność skóry, nie do bór od por no ści (np. AIDS)
i cią ża. Prze wle ka niu się za ka że nia i na wro -
tom sprzy ja nadmier ne po ce nie się, ło jo tok,
sto so wa nie tłu stych bal sa mów i kre mów.
Wy kwi ty mo gą ustę po wać w mie sią cach zi -
mo wych i po wra cać każ de go la ta[2–4].

Obraz kli nicz ny i dia gno sty ka

W ba da niu przedmio to wym pa cjen tów
cho rych na łu pież pstry stwier dza się licz ne
różo we lub żół to bru nat ne, lek ko złu szcza ją ce
się pla my o nie re gu lar nych za ry sach (Ryc. 1).
Złu szcza nie po wierzch ni ma cha rak ter otrę -
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bia sty, a pla my są bar dziej wi docz ne po po -
sma ro wa niu na lew ką jo do wą. Pod wpły wem
pro mie ni sło necz nych w miej scach ob ję tych
in fek cją po wsta ją odbar wie nia, jest to zwią -
za ne z wy twa rza niem przez grzy by czyn ni -
ków ha mu ją cych me la no ge ne zę m. in. kwa -
su aze la i no we go. Naj czę st szym umiej sco -
wie niem zmian skór nych jest klat ka
pier sio wa, szy ja i gło wa. Łu pież pstry zwy kle
prze bie ga bez o bja wo wo, ale u nie których
osób wy stę pu je ła god ny świąd.

Roz po zna nie łu pie żu pstre go opie ra się
zwy kle na pod sta wie cha rak te ry stycz ne go
obra zu kli nicz ne go. Po twier dze nie dia gno zy
roz strzy ga ba da nie my ko lo gicz ne. Bez po śre -
dnie ba da nie mi kro sko po we łu sek na są czo -
nych wo do ro tlen kiem po ta su uwi dacz nia ty -
po we gro no po dob ne sku pi ska ko mórek
droż dży oraz dłu gie strzęp ki (czę sto są po -
rów ny wa ne do spa ghet ti i klo psi ków). Wia -
do mo, że ga tun ki Ma las se zia są trud ne do
ho dow li w la bo ra to rium, po nie waż wy ma ga -
ją spe cjal nych wa run ków, z te go wzglę du
po siew grzy bów zwy kle jest oce nia ny ja ko
ne ga tyw ny. W wąt pli wych przy pad kach po -
moc ne mo gą być uzu peł nia ją ce te sty dia gno -
stycz ne. W ba da niu lam pą Wo o da (czar ne

świa tło ultra fio le to we) ob szar za ję ty cho ro -
bo wo wy ka zu je mie dzia no-po ma rań czo wą
(żół ta wą lub ce gla stą) flu o re scen cję (Ryc. 2.).
Bio psja skóry nie jest wy ma ga na do po twier -
dze nia dia gno zy, ale je śli jest wy ko ny wa na
ele men ty grzy bi cze mo gą być wi docz ne
w war stwie ro go wej na skór ka (stra tum cor -
neum). W dia gno sty ce róż ni co wej na le ży
brać pod uwa gę łu pież różo wy Gi ber ta,
grzy bi cę skóry gład kiej, bie lac two, ło jo to ko -
we za pa le nie skóry, wy prysk pie niąż ko wa ty,
ki łę wtór ną i ziar ni nia ka grzy bia ste go[2–5].

Le cze nie

Na le ży po in for mo wać pa cjen tów, że
czyn ni kiem spraw czym łu pie żu pstre go jest
grzyb ko men sal ny, by tu ją cy w skórze zdro -
wej. Cho ro ba nie jest uwa ża na za za ka źną.
W prze bie gu łu pie żu pstre go nie po wsta ją
trwa łe bli zny ani za bu rze nia pig men ta cyj ne,
jed nak w wie lu przy pad kach na wrót cho ro by
mo że na stą pić po mi mo sku tecz ne go le cze nia.

Le ki miej sco we są uwa ża ne za le cze nie
pierw sze go rzu tu łu pie żu pstre go. Pre pa ra ty
sto so wa ne w te ra pii miej sco wej dzie li się na
nie spe cy ficz ne i spe cy ficz ne środ ki prze ciw -
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Ryc. 1. Zmiany skórne w przebiegu łupieżu
pstrego na tułowiu u 56-letniego mężczyzny.

Ryc. 2. Zmiany skórne w przebiegu łupieżu
pstrego w trakcie badania lampą Wooda.



grzy bicz ne. Do nie spe cy ficz nych za li cza my
pi ry to nian cyn ku, ich tiol ja sny, kwas sa li cy lo -
wy i siar czek se le nu, które przede wszy st kim
usu wa ją mar twą tkan kę i za po bie ga ją dal szej
in wa zji. Do dat ko wo wy ka zu ją dzia ła nie bak -
te rio sta tycz ne, prze ciw grzy bi cze i prze ciw -
za pal ne. W le cze niu sto so wa ne są pre pa ra ty
zło żo ne, dzia ła ją ce sy ner gi stycz nie, m.in. pi -
rok ton ola mi ny (Octo pi rox) z ich tio lem ja -
snym. Pi rok ton ola mi ny, podob nie jak cy klo -
pi roks, na le ży do po chod nych pi ry dy no nu,
ale nie jest za re je stro wa ny ja ko lek prze ciw -
grzy bi czy. Je go zło żo ny me cha nizm dzia ła nia
opar ty jest m.in. na zdol no ści prze ni ka nia
przez bło nę ko mór ko wą, a dzię ki two rze niu
kom ple ksów z że la zem ha mu je me ta bo lizm
ener ge tycz ny w mi to chon driach grzy bów
droż dżo po dob nych, ale też der ma to fi tów
i grzy bów ple śnio wych. Pi rok ton ola mi ny
wy ka zu je tak że wła ści wo ści bak te rio bój cze
wo bec bak te rii gram-do dat nich i gram-ujem -
nych. Po za le cze niem łu pie żu pstre go, zna -
lazł rów nież za sto so wa nie w te ra pii ło jo to -
ko we go za pa le nia skóry i grzy bi cy pa znok ci[6].

W pro duk cji ich tio lu uzy sku je się je go ja -
sną i ciem ną frak cję. Oba wa rian ty pro duk tu
cha rak te ry zu ją się dzia ła niem prze ciw za pal -
nym, prze ciw grzy bi czym, prze ciw bak te ryj -
nym i prze ciw ło jo to ko wym oraz re du ku ją
świąd. Ich tiol nie wy ka zu je dzia ła nia kan ce ro -
gen ne go[6].

Spe cy ficz ne le ki prze ciw grzy bi cze, które
ma ją dzia ła nie grzy bo bój cze lub grzy bo sta -
tycz ne, obej mu ją po chod ne imi da zo li (klo tri -
ma zol, ke to ko na zol, eko na zol, izo ko na zol,
mi ko na zol) oraz cy klo pi ro kso la mi nę[7]. 

W le cze niu naj wy go dniej szą for mą ga le -
no wą są roz two ry pie nią ce się w szam po nie.
Pre pa ra ty na le ży na kła dać na kil ka mi nut, za -
rów no na skórę owło sio ną gło wy, jak i na
miej sca ob ję te pro ce sem za pal nym (kark,
szy ja, klat ka pier sio wa). Wska za ne jest wy -
two rze nie pia ny, po zo sta wie nie jej do wy -
sch nię cia, a na stęp nie spłu ka nie. W fa zie ak -
tyw nej le ki po win no uży wać się kil ka ra zy

w ty go dniu, a w fa zie pod trzy mu ją cej kil ka
ra zy w mie sią cu. 

Środ ki sy ste mo we sto su je się w przy pad -
ku roz le głych, cięż kich lub na wra ca ją cych
przy pad ków oraz po nie po wo dze niu sto so -
wa nia miej sco wych środ ków prze ciw grzy -
bicz nych. Te ra pie ogól no u stro jo we obej mu -
ją itra ko na zol i flu ko na zol. Do u st na ter bi na fi -
na nie jest sku tecz na w le cze niu łu pie żu
pstre go. W przy pad ku na wro tów cho ro by
mo że być ko niecz ne le cze nie pod trzy mu ją -
ce. Owło sio na skóra gło wy jest czę stym
miej scem by to wa nia te go pa to ge nu, dla te go
w trak cie te ra pii na le ży sto so wać szam po ny
rów nież na tę oko li cę. Hi po pig men ta cja mo -
że utrzy my wać się przez kil ka ty go dni po le -
cze niu i nie wska zu je to na nie po wo dze nie
le cze nia[4,8,9,10].
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Clatra ®

Bilastinum 

Ta informacja dotyczy leku wydawanego na receptę i jest skierowana wyłącznie do pracowników służby zdrowia. Przed użyciem należy zapoznać się z pełną, aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Nazwa produktu leczniczego Clatra, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Skład jakościowy i ilościowy Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg bilastyny Postać farmaceutyczna Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej. Okrągłe, lekko obustronnie wypukłe, białe tabletki 
o średnicy 8 mm Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki. Produkt leczniczy Clatra jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 11 lat o masie ciała co najmniej 20 kg. Dawkowanie i sposób podawania
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat o masie ciała co najmniej 20 kg 10 mg bilastyny (1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej)raz na dobę w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej należy przyjmować 
godzinę przed lub dwie godziny po posiłku lub spożyciu soku owocowego. Dzieci w wieku poniżej 6 lat i o masie ciała poniżej 20 kg: brak zaleceń dotyczących dawkowania. W związku z tym bilastyny nie należy stosować w tej grupie wiekowej. U dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat) odpowiednie jest podawanie bilastyny 
w dawce 20 mg w postaci tabletek. Czas trwania leczenia W przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek czas leczenia powinien być ograniczony do okresu ekspozycji na alergeny. W przypadku sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa leczenie można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić 
po ich ponownym wystąpieniu. W całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa leczenie ciągłe można zaproponować pacjentom podczas okresów ekspozycji na alergeny. Czas leczenia pokrzywki zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu dolegliwości Szczególne grupy pacjentów Zaburzenia czynności nereky Nie określono 
bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bilastyny u dzieci z zaburzeniami czynności nerek. Badania przeprowadzone u dorosłych, w grupach szczególnego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek) wskazują, że nie jest konieczne dostosowanie dawki bilastyny u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Zaburzenia czynności wątrobyy ą y Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bilastyny u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby. Brak doświadczenia klinicznego zarówno u dorosłych pacjentów, jak i u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby. Niemniej jednak, ponieważ bilastyna nie jest metabolizowana i jest wydalana 
w postaci niezmienionej w moczu i kale, nie uważa się, że zaburzenia czynności wątroby mają wpływ na zwiększenie ogólnoustrojowego narażenia powyżej marginesu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Dlatego nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Sposób p
podawaniap Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej należy umieścić w jamie ustnej, gdzie ulegnie szybkiemu rozpuszczeniu w ślinie, co umożliwia łatwe połknięcie. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej można również rozpuścić w wodzie przed podaniem. Nie należy stosować soku grejpfrutowego ani innych soków 
owocowych do rozpuszczania. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną bilastynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Dzieci i młodzież Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania bilastyny u dzieci w wieku poniżej 
2 lat, a u dzieci w wieku od 2 do 5 lat dane kliniczne są ograniczone, dlatego nie należy stosować bilastyny w tych grupach wiekowych. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek podawanie bilastyny jednocześnie z inhibitorami glikoproteiny P (takimi jak np. ketokonazol, erytromycyna, cyklosporyna, 
rytonawir lub diltiazem) może zwiększać stężenie bilastyny w osoczu, a tym samym zwiększać ryzyko działań niepożądanych bilastyny. Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy unikać podawania bilastyny jednocześnie z inhibitorami glikoproteiny P. 
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa u dzieci i młodzieżyp p y W trakcie rozwoju klinicznego częstość występowania, rodzaj i nasilenie działań 
niepożądanych u młodzieży (w wieku 12 do 17 lat) były takie same jak u osób dorosłych. Informacje zgromadzone w tej populacji (młodzież) w trakcie sprawowania nadzoru po wprowadzaniu do obrotu potwierdziły profil bezpieczeństwa obserwowany podczas badań klinicznych.Odsetek dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) leczonych
z powodu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek lub przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, które zgłosiły działania niepożądane po przyjęciu bilastyny w dawce 10 mg w 12-tygodniowym kontrolowanym badaniu klinicznym, był porównywalny z odsetkiem pacjentów w grupie przyjmującej placebo (68,5% w stosunku 
do 67,5%). Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przez 291 dzieci (w wieku 2 – 11 lat) przyjmujących bilastynę w dawce 10 mg (w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej) w badaniu klinicznym (*260 dzieci biorących udział w badaniu klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa, 31 dzieci biorących udział 
w badaniu farmakokinetycznym) należały: ból głowy, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa i ból brzucha. Te same działania niepożądane występowały z podobną częstością u 249 pacjentów przyjmujących placebo. Zestawienie działań niepożądanych w populacji dzieci i młodzieżyp ą y p p j y Działania niepożądane, 
których związek z zastosowaniem bilastyny był co najmniej prawdopodobny, zgłoszone u więcej niż 0,1% dzieci (w wieku 2-11 lat) otrzymujących bilastynę w trakcie rozwoju klinicznego zostały przedstawione poniżej. Częstość występowania sklasyfikowano jak poniżej: Bardzo często (≥ 1/10) Często (≥ 1/100 do < 1/10) Niezbyt 
często (≥ 1/1 000 do < 1/100),Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Nie uwzględniono działań występujących rzadko, bardzo rzadko oraz o nieznanej częstości występowania. Zakażenia i zarażenia pasożytniczep y Często Zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia układu nerwowegog   Często ból
głowy, Niezbyt często Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, utrata świadomości Zaburzenia oka Często Alergiczne zapalenie spojówek Niezbyt często Podrażnienie oka Zaburzenia żołądka i jelitą j Często Ból brzucha, ból w nadbrzuszu Niezbyt często Biegunka, nudności, obrzęk warg Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejy p j Niezbyt 
często Wyprysk, pokrzywka Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniag y j p Niezbyt często zmęczenie Opis wybranych działań niepożądanych w populacji dzieci i młodzieży.p y y p ą y p p j y U dzieci otrzymujących bilastynę w dawce 10 mg lub placebo zgłaszano: ból głowy, ból brzucha, alergiczne zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa. Częstość 
ich występowania dla bilastyny i placebo wyniosła odpowiednio 2,1% w porównaniu z 1,2% w przypadku bólu głowy, 1,0% w porównaniu z 1,2% w przypadku bólu brzucha, 1,4% w porównaniu z 2,0% w przypadku alergicznego zapalenia spojówek oraz 1,0% w porównaniu z 1,2% w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa.
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych i młodzieżyp p p j y y. Częstość występowania działań niepożądanych u dorosłych pacjentów i młodzieży chorych na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek lub przewlekłą idiopatyczną pokrzywkę, przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg w badaniach klinicznych 
była porównywalna z częstością działań niepożądanych u pacjentów przyjmujących placebo (12,7% w stosunku do 12,8%).Badania kliniczne II i III fazy wykonywane w trakcie rozwoju klinicznego obejmowały 2525 pacjentów dorosłych i młodzieży leczonych bilastyną w różnych dawkach, z których 1697 przyjmowało bilastynę 
w dawce 20 mg. W tych badaniach 1362 pacjentów otrzymywało placebo. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przez pacjentów przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg we wskazaniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz przewlekłej idiopatycznej pokrzywki należały: ból głowy, senność, zawroty 
głowy i zmęczenie. Te działania niepożądane występowały z podobną częstością u pacjentów przyjmujących placebo. Zestawienie działań niepożądanych u pacjentów dorosłych i młodzieżyp ą y p j y y Działania niepożądane, co najmniej prawdopodobnie związane z przyjmowaniem bilastyny i zgłaszane przez ponad 0,1% pacjentów 
przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg w trakcie badań klinicznych (N = 1697) przedstawiono w poniżej. Częstość występowania sklasyfikowano jak poniżej: Bardzo często (≥ 1/10) Często (≥ 1/100 do < 1/10) Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100) Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000)Nieznana (częstość 
nie może być określona na podstawie dostępnych danych).Nie uwzględniono działań występujących rzadko, bardzo rzadko i o nieznanej częstości występowania. Zakażenia i zarażenia pasożytniczep y Niezbyt często opryszczka twarzy Zaburzenia metabolizmu i odżywianiay  Niezbyt często zwiększenie łaknienia, Zaburzenia psychicznep y
Niezbyt często lęk, bezsenność Zaburzenia układu nerwowegog Często senność, ból głowy, Niezbyt często zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Zaburzenia ucha i błędnikaę Niezbyt często szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia obwodowego Zaburzenia serca Niezbyt często blok prawej odnogi, arytmia zatokowa, wydłużenie 
odstępu QT w elektrokardiogramie, inne nieprawidłowości w zapisie EKG Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersiag , p j p Niezbyt często duszność, uczucie dyskomfortu w nosie, uczucie suchości w nosie Zaburzenia żołądka i jelitą j Niezbyt często ból w nadbrzuszu, ból brzucha, nudności, dyskomfort w obrębie jamy 
brzusznej, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, zapalenie żołądka, Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejy p j Niezbyt często świąd Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniag y j p Niezbyt często zmęczenie, pragnienie, nasilenie dotychczasowych objawów, wzmożona ciepłota ciała, osłabienie Badania diagnostyczneg y Niezbyt często
zwiększona aktywność gamma glutamylotransferazy,  zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej, zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, zwiększone stężenia kreatyniny w krwi, zwiększone stężenia trójglicerydów w krwi, zwiększenie masy ciała. Częstość nieznana (nie może być określona na 
podstawie dostępnych danych): kołatanie serca, częstoskurcz, reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, duszność, wysypka, miejscowy obrzęk i rumień) oraz wymioty obserwowano w okresie po wprowadzeniu do obrotu. Opis wybranych działań niepożądanych u pacjentów dorosłych i młodzieżyp y y p ą y p j y y
U pacjentów otrzymujących bilastynę w dawce 20 mg lub placebo zgłaszano: senność, ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie. Częstość ich występowania dla bilastyny i placebo wyniosła odpowiednio 3,06% w porównaniu z 2,86% w przypadku senności, 4,01% w porównaniu z 3,38% w przypadku bólu głowy, 0,83% w porównaniu 
z 0,59% w przypadku zawrotów głowy oraz 0,83% w porównaniu z 1,32% w przypadku zmęczenia. Informacje zgromadzone w trakcie sprawowania nadzoru po wprowadzaniu do obrotu potwierdziły profil bezpieczeństwa obserwowany podczas rozwoju klinicznego. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydany 
przez Prezesa URPLWMiPB: 24195. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Menarini International Operations Luxembourg S.A.1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg. Aktualizacja: 03.2021j . Lek wydawany z przepisu lekarza (Rp). Informacja naukowa:
BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.  Pełna informacja o leku dostępna na żądanie. 

Nazwa produktu leczniczego Clatra, 20 mg, tabletki. Skład jakościowy i ilościowy Jedna tabletka zawiera 20 mg bilastyny ( bilastinum ). Postać farmaceutyczna Tabletka. Owalne, obustronnie wypukłe, białe tabletki (długość 10 mm, szerokość 5 mm) z zaznaczoną linią podziału po jednej stronie, do stosowania 
doustnego. Linia podziału służy do dzielenia tabletki w celu łatwiejszego połknięcia – nie w celu podzielenia tabletki na dwie równe dawki. Wskazania do stosowania Objawowe leczenie uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki. Clatra jest wskazana do stosowania 
u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej) 20 mg bilastyny (1 tabletka) raz na dobę w celu złagodzenia objawów uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki. Tabletkę należy 
przyjmować godzinę przed lub dwie godziny po posiłku lub spożyciu soku owocowego. Czas trwania leczenia W przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek czas leczenia powinien być ograniczony do okresu ekspozycji na alergeny. W przypadku sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa leczenie 
można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ich ponownym wystąpieniu. W całorocznym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa leczenie ciągłe można zaproponować pacjentom podczas okresów ekspozycji na alergeny. Czas leczenia pokrzywki zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu dolegliwości. Specjalne 
grupy pacjentów: Osoby w podeszłym wiekuy p y  Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia czynności nereky  Badania przeprowadzone u dorosłych, w grupach szczególnego ryzyka (pacjenci z zaburzeniami czynności nerek) wskazują, że nie jest konieczne dostosowanie dawkowania 
bilastyny u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątrobyy ą y Brak badań klinicznych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Niemniej jednak, ponieważ bilastyna nie jest metabolizowana i jest wydalana  w postaci niezmienionej w moczu i kale, nie uważa się, że zaburzenia
czynności wątroby mają wpływ na zwiększenie ogólnoustrojowego narażenia powyżej marginesu bezpieczeństwa u dorosłych pacjentów. Dlatego nie jest wymagane dostosowywanie dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Dzieci i młodzież Dzieci w wieku od 6 do 11 lat o masie ciała co najmniej 20 kg.
W tej populacji odpowiednie do stosowania są bilastyna w postaci tabletek 10 mg ulegających rozpadowi w jamie ustnej i bilastyna w postaci roztworu doustnego 2,5 mg/ml. Dzieci w wieku poniżej 6 lat i o masie ciała poniżej 20 kg., brak zaleceń dotyczących dawkowania. W związku z tym bilastyny nie należy stosować w tej grupie 
wiekowej. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bilastyny u dzieci z zaburzeniami czynności nerek i z zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podawania: Podanie doustne. Tabletki należy połykać popijając wodą. Zaleca się przyjmować dobową dawkę jednorazowo. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancję czynną bilastynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Dzieci i młodzież: Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania bilastyny u dzieci w wieku poniżej 2 lat, a u dzieci w wieku od 2 do 5 lat dane kliniczne są ograniczone, 
dlatego nie należy stosować bilastyny w tych grupach wiekowych. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek podawanie bilastyny jednocześnie z inhibitorami P-glikoproteiny (takimi jak np. ketokonazol, erytromycyna, cyklosporyna, rytonawir lub diltiazem) może zwiększać stężenie bilastyny w osoczu, a tym 
samym zwiększać ryzyko działań niepożądanych bilastyny. Dlatego u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy unikać podawania bilastyny jednocześnie z inhibitorami P-glikoproteiny. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek 
uznaje się za „wolny od sodu”.Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa u dorosłych i młodzieżyp p y y: Częstość działań niepożądanych u pacjentów dorosłych i młodzieży chorych na uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek lub chroniczną samoistną pokrzywkę, przyjmujących bilastynę w dawce 
20 mg w badaniach klinicznych była porównywalna z liczbą działań niepożądanych odczuwanych przez pacjentów przyjmujących placebo (12,7% w stosunku do 12,8%). Badania kliniczne II i III fazy wykonywane w trakcie rozwoju klinicznego obejmowały 2525 pacjentów dorosłych I młodzieży leczonych bilastyną w różnych dawkach, 
z których 1697 przyjęło bilastynę w dawce 20 mg. W tych badaniach 1362 pacjentów przyjęło placebo. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przez pacjentów przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg we wskazaniu uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz chronicznej samoistnej pokrzywki należały 
bóle głowy, senność, zawroty głowy i zmęczenie. Te same działania niepożądane występowały z podobną częstotliwością u pacjentów przyjmujących placebo. Lista działań niepożądanych u dorosłych i młodzieżyp ą y y y: Działania niepożądane co najmniej prawdopodobnie związane z przyjmowaniem bilastyny i zgłaszane przez ponad 0,1% 
pacjentów przyjmujących bilastynę w dawce 20 mg w trakcie badań klinicznych (N = 1697) przedstawiono w poniższej. Częstotliwości występowania sklasyfikowano jak poniżej: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10,000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), 
nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zakażenia i zarażenia pasożytniczep y  - Niezbyt często opryszczka twarzy, Zaburzenia metabolizmu i odżywianiay  -  Niezbyt często zwiększenie łaknienia, Zaburzenia psychicznep y - Niezbyt często lęk, bezsenność, Zaburzenia układu nerwowego - Często senność, 
ból głowy, Niezbyt często zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, Zaburzenia ucha i błędnikaę  - Niezbyt często szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia obwodowego,  Zaburzenia serca - Niezbyt często blok prawej odnogi, arytmia zatokowa, wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie, inne nieprawidłowości w zapisie EKG,
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersiag , p j p  - Niezbyt często duszność, uczucie dyskomfortu w nosie, uczucie suchości w nosie, Zaburzenia żołądka i jelitą j - Niezbyt często ból w nadbrzuszu, ból brzucha, nudności, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, zapalenie żołądka, 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejy p j - Niezbyt często świąd, Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podaniag y j p - Niezbyt często zmęczenie, pragnienie, nasilenie dotychczasowych objawów, wzmożona ciepłota ciała, osłabienie, Badania diagnostyczneg y - Niezbyt często zwiększona aktywność gamma-glutamylotransferazy, zwiększona
aktywność aminotransferazy alaninowej, zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, zwiększone stężenia kreatyniny w krwi, zwiększone stężenia trójglicerydów w krwi, zwiększenie masy ciała. Częstość nieznanaę (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kołatanie serca, częstoskurcz, reakcje 
nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, duszność, wysypka, miejscowy obrzęk i rumień) oraz wymioty obserwowano w okresie po wprowadzeniu do obrotu Opis wybranych działań niepożądanych u dorosłych i młodzieżp y y p ą y y yy. U pacjentów otrzymujących bilastynę w dawce 20 mg lub placebo zgłaszano: 
senność, ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie. Częstość ich występowania dla bilastyny i placebo wyniosła odpowiednio 3,06% w porównaniu z 2,86% w przypadku senności, 4,01% w porównaniu z 3,38% w przypadku bólu głowy, 0,83% w porównaniu z 0,59% w przypadku zawrotów głowy oraz 0,83% w porównaniu z 1,32% 
w przypadku zmęczenia. Informacje zgromadzone w trakcie sprawowania nadzoru po wprowadzaniu do obrotu  potwierdziły profil bezpieczeństwa obserwowany podczas rozwoju klinicznego. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa u dzieci i młodzieżyp p y. W trakcie rozwoju klinicznego częstość występowania, rodzaj i nasilenie działań 
niepożądanych u dzieci i młodzieży w wieku 12 – 17 lat były takie same jak u osób dorosłych. Informacje zebrane w populacji dzieci i młodzieży w trakcie nadzoru po wprowadzaniu do obrotu potwierdziły wyniki badań klinicznych. Odsetek dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) leczonych z powodu alergicznego zapalenia błony śluzowej 
nosa i spojówek lub przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, które zgłosiły działania niepożądane po przyjęciu bilastyny w dawce 10 mg w 12-tygodniowym kontrolowanym badaniu klinicznym, był porównywalny z odsetkiem pacjentów w grupie przyjmującej placebo (68,5% w stosunku do 67,5%). Do najczęściej zgłaszanych działań
niepożądanych przez 291 dzieci (w wieku 2 – 11 lat) przyjmujących bilastynę (w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej) w badaniu klinicznym (#260 dzieci biorących udział w badaniu klinicznym dotyczącym bezpieczeństwa, 31 dzieci biorących udział w badaniu farmakokinetycznym) należały: ból głowy, alergiczne 
zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa i ból brzucha. Te same działania niepożądane występowały z podobną częstością u 249 pacjentów przyjmujących placebo. Zestawienie działań niepożądanych w populacji dzieci i młodzieżyp ą y p p j y Działania niepożądane, których związek z zastosowaniem bilastyny był co najmniej 
prawdopodobny, zgłoszone u więcej niż 0,1% dzieci (w wieku 2-11 lat) otrzymujących bilastynę w trakcie rozwoju klinicznego zostały przedstawione poniżej. Częstości występowania sklasyfikowano jak poniżej: Bardzo często (≥ 1/10) Często (≥ 1/100 do < 1/10) Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100) Rzadko (≥ 1/10 000 do 
< 1/1000) Bardzo rzadko (< 1/10 000).Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W zestawieniu  nie uwzględniono działań występujących rzadko, bardzo rzadko i o nieznanej częstości występowania. Zakażenia i zarażenia pasożytniczep y Często zapalenie błony śluzowej nosa. Zaburzenia układu 
nerwowegog Często Ból głowy Niezbyt często Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, utrata świadomości. Zaburzenia żołądka i jelit Często Ból brzucha, ból w nadbrzuszu Niezbyt często Biegunka, nudności, obrzęk warg. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejy p j Niezbyt często Wyprysk, pokrzywka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu g y j
podaniap Niezbyt często Zmęczenie Opis wybranych działań niepożądanych w populacji dzieci i młodzieżyp y y p ą y p p j y U dzieci otrzymujących bilastynę w dawce 10 mg lub placebo zgłaszano: ból głowy, ból brzucha, alergiczne zapalenie spojówek i błony śluzowej nosa. Częstość ich występowania dla bilastyny i placebo wyniosła odpowiednio 2,1%
w porównaniu z 1,2% w przypadku bólu głowy, 1,0% w porównaniu z 1,2% w przypadku bólu brzucha, 1,4% w porównaniu z 2,0% w przypadku alergicznego zapalenia spojówek oraz 1,0% w porównaniu z 1,2% w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydany przez 
Prezesa URPLWMiPB: 17820. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Menarini International Operations Luxembourg S.A.1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luksemburg.  Aktualizacja: 03.2021j . Lek wydawany z przepisu lekarza 
(Rp). Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.  Pełna informacja o leku dostępna na żądanie.
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nowości i wydarzenia

In no wa cyj na Aka de mia Der ma to lo gii Este tycz nej odby ła się z po cząt -
kiem czerw ca w So po cie. Kon fe ren cja w no wej od sło nie i pod no wą na -
zwą „iA DE’ 2022”. To jed no z naj więk szych wy da rzeń w kra ju, zwią za -
nych bran żą der ma to lo gii i me dy cy ny este tycz nej. Za na mi nie zli czo ne
go dzi ny me ry to rycz nych dys ku sji, mnóstwo pre zen ta cji i wie dzy prze -
ka za nej przez wy bit nych spe cja li stów.

Innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej

“iADE” 2022  – Innowacyjna Akademia
Dermatologii Estetycznej

“Je stem szczę śli wa i za szczy co na, że
w tym ro ku przy czy ni li śmy się do suk ce -
su iA DE’ 2022. Kon fe ren cja zrze szy ła bli -
sko 700 ucze st ni ków, ści śle zwią za nych
z bran żą der ma to lo gii i me dy cy ny este -
tycz nej. 698 za re je stro wa nych osób
ucze st ni czy ło w wy da rze niu sta cjo nar nie.
Wy kła dy i war szta ty obej rza ło z na mi
rów nież 325 ucze st ni ków onli ne. Do tar -
li śmy do po nad 40 000 osób po przez
na sze so cial me dia pod czas kon gre sów
i uzy ska li śmy 2500 dzia łań zwrot nych.

Współ pra cu ją ce z na mi fo ra me dycz ne
oraz part ne rzy me dial ni umoż li wi li nam
rów nież roz sze rze nie dzia łań i kie ro wa -
nie tre ści bez po śre dnio do le ka rzy re zy -
den tów i le ka rzy sto ma to lo gów”.
– Ma ja Ja ni szew ska, Part ner Bloch&Friends,
orga ni za tor wy ko naw czy iA DE'22.

Te go rocz na edy cja iA DE po zy ska ła
14 głów nych part ne rów spo tka nia. Fir -
ma Cro ma zo sta ła Part ne rem Dia men -
to wym, na to miast fir ma Gal der ma Part -
ne rem Pla ty no wym. Bli sko 40 wy staw -
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ców, 70 pre le gen tów i 11 pa tro nów
me dial nych – to licz by, które po twier -
dza ją ran gę im pre zy.

“Za pra sza my za wsze na na sze wy -
kła dy pre le gen tów, którzy ma ją bar -
dzo du że do świad cze nie. Uwa ża my,
że mło dzi le ka rze re zy den ci, po win ni
uczyć się od naj lep szych oraz dba my
o to, aby prze ka zy wa na wie dza by ła
kom ple kso wa. Z tej wie dzy ko rzy sta ją
nie tyl ko na si naj młod si ko le dzy, ale
rów nież my, le ka rze do świad cze ni.

Roz mo wy ku lu a ro we oraz wy mia na
do świad czeń by wa ją bez cen ne”. 
– prof. dr hab. n. med. Bar ba ra Ze gar ska

Czte ry obli cza Kon fe ren cji tj. na u ko we,
edu ka cyj ne, prak tycz ne i to wa rzy skie,
spra wia ją, że iA DE ofe ru je za wsze wy jąt -
ko wą at mo sfe rę. Waż nym aspek tem jest
rów nież pre zen ta cja oraz po zna nie no -
wych tech no lo gii i pre pa ra tów do stęp nych
na ryn ku. Istot ne jest, aby obe cna i przy szła
ka dra le ka rzy by ła w sta nie od po wie dzieć
na wszy st kie py ta nia pa cjen tów.



1

“iA DE'22, czy li In no wa cyj na Aka de -
mia Der ma to lo gii Este tycz nej to spo tka -
nie nie mal że ro dzin ne. Spo ty ka ją się na -
u czy cie le oraz mło dzi adep ci po to, aby
wy mie nić się do świad cze nia mi i aby na -
u czyć się cze goś no we go. Po zy sku je my
no wo ści ze świa ta i na tych miast je
prze ka zu je my na szym młod szym ko le -
gom oraz in nym, którzy nie za wsze
zaj mu ją się ty mi szcze góła mi, które in -
te re su ją nas. Je ste śmy szczę śli wi, mo -
gąc dzie lić się na szą wie dzą. Na tym
po le ga spo tka nie le ka rzy prak ty ków”.
– dr n. med. Mar cin Am bro ziak

Męż czy zna w ga bi ne cie me dy cy ny
este tycz nej rów nież sta no wił je den
z głów nych wąt ków ostat niej Kon fe ren -
cji, a próba od po wie dzi na py ta nia, do ty -
czą ce re wo lu cji mę sko ści, by ła po ru sza -
na pod czas wie lu wy kła dów i spo tkań. 

“Na wet naj więk sze idee 
ma ją swój po czą tek”

In no wa cyj na Aka de mia 
Der ma to lo gii Este tycz nej

Ko lej ne spo tka nie już za rok.
Ser decz nie za pra sza my.

Part ne rzy: Cro ma, Gal der ma, Bog da ni,
ITP, Merz Ae sthe tics, Re tix.C, Ne au via, Vi -
chy, Vi va cy, Me di la ge, IB SA, Me di+Der ma

Pa tro ni: Za to ka Pięk na, Ae sthe ti ca, Za trzy -
maj Mło dość, Uro da i Me dy cy na, Ry nek Este -
tycz ny, Aca de my of Ae sthe tic and An ti-Aging
Me di ci ne, Me dycz na TV – Este ty ka i Chi rur gia,
Me dy cy na funk cjo nal na i este ty ka le kar ska, Pri -
mum, Ko sme to lo gia Este tycz na, AC&M – 
Ae sthe tic Co sme to lo gy and Me di ci ne

Konferencja odbyła się pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

7491 821828278
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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
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