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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
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!
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Zastosowanie testów genetycznych
TrichoTest w personalizowanej terapii łysienia

Włosy są jednym z podstawowych elementów naszego wizerunku. Dlatego też jakiekolwiek zmiany ilościowe czy jakościowe włosów mogą
stanowić poważny problem zdrowotny, estetyczny i psychologiczny. Samo łysienie nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej, ale objaw,
w którego powstawaniu bierze udział wiele czynników genetycznych,
jak i środowiskowych. Wśród najczęstszych przyczyn nadmiernego wypadania włosów lub ich przerzedzenia wymienia się łysienie androgenowe, łysienie telogenowe oraz łysienie plackowate. Pomimo ogromnego
dyskomfortu wywoływanego utratą włosów, liczba aktualnie dostępnych metod terapeutycznych jest ograniczona, wymaga długiego czasu
stosowania do momentu zauważalnych klinicznie rezultatów, charakteryzuje się zmienną skutecznością i może wiązać się z wystąpieniem
działań niepożądanych.
Medycyna personalizowana
Medycyna personalizowana jest rozwijanym w ostatnich latach nowym podejściem
do procesu diagnostyczno-terapeutycznego[1]. Każdego dnia przybywa publikacji medycznych, po to aby nie pogubić się w tym
lawinowym przyroście wiedzy, eksperci
opracowują ujednolicone wytyczne postępowania w określonych jednostkach chorobowych. Nie każdy chory odpowiada jednak
tak samo na zastosowaną terapię. Ze strony
lekarzy oraz pacjentów istnieje potrzeba indywidualizacji terapii. Osobnicze różnice
w odpowiedzi na leczenie farmakologiczne,
zarówno w zakresie jego efektywności, jak
i działań niepożądanych, mogą wynikać

z czynników genetycznych. Medycyna personalizowana opiera się na określeniu wariantów genetycznych pacjenta w celu optymalizacji leczenia w aspekcie medycznym
(zastosowanie potencjalnie najskuteczniejszej
terapii przy minimalizacji ryzyka działań niepożądanych), jak i pod względem ekonomicznym (właściwe leczenie pozwala uniknąć nieuzasadnionych kosztów)[2]. Stwierdzenie, że leczymy konkretnego pacjenta, a nie
ogólnie chorobę, nabiera nowego znaczenia
w dobie medycyny personalizowanej. Choć
określanie statusu genetycznego pacjenta
i wybór terapii na tej podstawie może wydawać się przyszłością medycyny, to już dziś taki system funkcjonuje w niektórych specjalizacjach np. onkologii (ukierunkowane mole-
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kularnie leczenie czerniaka)[3]. Od niedawna
pojawiła się również opcja indywidualizacji
leczenia łysienia w oparciu o analizę danych
klinicznych, genetycznych i środowiskowych.
TrichoTest – innowacyjne badanie
genetyczne
TrichoTest jest testem farmakogenetycznym, przeznaczonym dla pacjentów z łysieniem androgenowym, telogenowym lub plackowatym, a uzyskane wyniki mogą stanowić
potencjalne biomarkery pomagające w personalizacji leczenia. W oparciu o nowoczesną
technologię mikromacierzy DNA, TrichoTest
w swojej obecnej wersji poddaje analizie 48
wariantów genetycznych w 16 polimorfizmach
w 13 kluczowych genach, związanych z rozwojem łysienia lub metabolizmem substancji
aktywnych stosowanych w terapii chorób włosów[4,5]. Wybór genów poddawanych analizie
w TrichoTest został dokonany przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów, składający się
z lekarzy, dietetyków, farmaceutów, genetyków i programistów, a ostateczną decyzję
podjęto w oparciu o wyniki międzynarodowych publikacji o wysokim poziomie jakości
dowodów naukowych[4,5]. Analizowane w TrichoTest warianty genetyczne można podzielić
na grupy związane ze szlakami regulującymi:
• metabolizm prostaglandyn,
• odpowiedź zapalną,
• działanie androgenów,
• przepływ krwi przez owłosioną skórę
głowy,
• syntezę kolagenu,
• metabolizm insulinopodobnego czynnika
wzrostu,
• metabolizm witamin i składników mineralnych.
W celu zwiększenia personalizacji terapii,
wynik otrzymywany przez pacjenta i lekarza,
powstaje nie tylko w oparciu o wyniki badań
genetycznych, ale uwzględnia też kluczowe

dane kliniczne z wywiadu medycznego – rodzaj i nasilenie łysienia, wywiad rodzinny, aktualne leczenie, choroby współistniejące,
alergie, nasilenie stresu, aktywność fizyczną
czy stosowane używki[4,5].
Metabolizm prostaglandyn
Prostaglandyny są hormonami tkankowymi, będącymi pochodnymi kwasu arachidonowego, które odpowiadają za szereg procesów
fizjologicznych i patologicznych w organizmie[6].
Efekt działania prostaglandyn na cykl włosowy
zależy od wzajemnej równowagi pomiędzy,
stymulującymi wzrost włosów, prostaglandyną
E2 (PGE2) i prostaglandyną F2a (PGF2a),
a wykazującą hamujący wpływ na cykl włosa
prostaglandyną D2 (PGD2) z jej receptorem
GPR44[7,8]. Zaburzenia wymienionych prostaglandyn mają udowodnioną rolę w patomechanizmie łysienia androgenowego[9].
Minoksydyl w postaci preparatów miejscowych, a w ostatnim czasie również w postaci doustnej, jest jedną z częściej stosowanych cząsteczek w terapii łysienia androgenowego[10,11]. Kliniczne obserwacje, wskazujące,
że część pacjentów nie odczuwa poprawy
pomimo przestrzegania zaleceń, doprowadziły do odkrycia, że aktywną postacią leku jest
siarczan minoksydylu, który powstaje w organizmie pod wpływem enzymu – sulfotransferazy (SULT1A1)[12]. Skoro więc aktywność
enzymu determinuje skuteczność terapii minoksydylem, analiza wariantu rs9282861
SULT1A1*2 (substytucja guaniny do adeniny
w kodonie 213 wiąże się z mniejszą aktywnością i termostabilnością enzymu) może służyć jako predyktor odpowiedzi na leczenie[13,14]. Jednym z wielokierunkowych mechanizmów działania minoksydylu na włosy jest
zwiększenie powstawania PGE2[10]. Analiza
polimorfizmu rs13283456 PTGES2 dla syntazy prostaglandyny E2 (wariant heterozygotyczny, który wiąże się ze zmniejszoną aktywnością enzymu), dostarcza informacji
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o początkowym wytwarzaniu PGE2 i ewentualnej zasadności zastosowania minoksydylu
w celu zwiększenia jej stężenia[15].
Latanoprost jest syntetycznym analogiem
PGF2a, zarejestrowanym jako lek na jaskrę,
ale stosowanym poza wskazaniami rejestracyjnymi w celu pobudzenia wzrostu brwi
i rzęs w łysieniu plackowatym lub po chemioterapii[16]. Ponadto, bywa dodawany do innych
terapii miejscowych łysienia androgenowego[17]. Efekt działania endogennej PGF2a, jak
i latanoprostu zależy od polimorfizmów receptora prostaglandyny F (PTGFR), spośród
których rs10782665 (wariant alleliczny T),
rs1328441 (wariant alleliczny G) oraz
rs6686438 (wariant alleliczny T) związane są
z lepszą odpowiedzią na stosowanie leku[18].
Analiza obecności tych polimorfizmów w TrichoTest pozwala określić sensowność zastosowania kosztownej terapii analogiem PGF2a.
Prostaglandyna D2 i jej receptor GPR44
należą do negatywnych regulatorów cyklu
włosowego, zaangażowanych w miniaturyzację mieszków włosowych[8]. U pacjentów
z łysieniem androgenowym stwierdzono
zwiększoną ekspresję GPR44 w skórze
z utratą włosów, w porównaniu do obszarów z zachowanymi włosami[19]. Wśród terapii ukierunkowanych na PGD2 wymienia się
antagonistę receptora GPR44 – setipiprant[20], będącego jeszcze w fazie badań klinicznych oraz stosowany miejscowo 1-procentowy roztwór cetyryzyny[21]. Ocena polimorfizmów rs545659 (zwiększona ekspresja
receptora dla genotypu AA) oraz rs533116
G1651A (zwiększona stabilność mRNA receptora przy genotypie GG) dostarcza danych na temat tego, czy wymienione terapie,
blokujące szlak PGD2-GPR44, mają szansę
zadziałać u konkretnego pacjenta[22,23].
Odpowiedź zapalna
Miejscowe, doogniskowe lub doustne
podawanie glikokortykosteroidów w zależ-
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ności od nasilenia choroby stanowi jedną
z głównych metod leczenia łysienia plackowatego[24]. Dodatkowo, miejscowe glikokortykosteroidy znajdują zastosowanie w terapii
łysienia androgenowego, jak i telogenowego[25,26]. Efekt działania glikokortykosteroidów
mediowany jest przez receptor GR. Scharakteryzowano kilka izoform receptora GR,
które związane są ze zwiększoną wrażliwością (izoforma GRa) albo zwiększoną opornością (izoforma GRb) na działanie kortykosteroidów. TrichoTest ocenia polimorfizm
rs6198 GR (A3669G) dla receptora glikokortykosteroidów[27]. W przypadku wariantu związanego z opornością na leczenie GKS, warto
rozważyć zastosowanie innych leków, działających immunomodulująco, np. takrolimusu.
Działanie androgenów
Jedną z głównych terapii ukierunkowanych na patogenezę łysienia androgenowego
są inhibitory 5a-reduktazy, które zmniejszają
powstawanie dihydrotestosteronu, odpowiedzialnego za postępującą miniaturyzację
mieszków włosowych[25]. Finasteryd jest selektywnym inhibitorem 5a-reduktazy typu II,
dutasteryd blokuje obie izoformy 5a-reduktazy (I i II)[25]. Choć niewątpliwie skuteczne,
leki z tej grupy mogą wiązać się z określonymi działaniami niepożądanymi, dlatego wcześniejsza informacja o potencjalnej efektywności, jest istotna z klinicznego punktu widzenia.
W TrichoTest lekarz otrzymuje informacje
o potencjalnej reakcji na finasteryd (polimorfizm rs523349 SRD5A2) i dutasteryd
(rs39848 SRD5A1)[28,29]. Dodatkowo, TrichoTest analizuje polimorfizm rs2470152
genu CYP19A1, kodującego aromatazę.
Zmieniona aktywność aromatazy zmniejsza
konwersję testosteronu do estradiolu,
zwiększając powstawanie dihydrotestosteronu[30]. Stosowany miejscowo w łysieniu androgenowym u kobiet 17a-estradiol jest stymulatorem aktywności aromatazy[31].

Przepływ krwi przez owłosioną
skórę głowy
Zaburzenia mikrokrążenia skórnego są
kolejnym elementem patofizjologicznym rozwoju różnych typów łysienia[32]. Angiotensyna
II, jeden z silniejszych naczynioskurczowych
związków w organizmie, powstaje w wyniku
działania enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Nosiciele allelu G analizowanego
w TrichoTest polimorfizmu G2328A (rs4343)
w genie dla ACE, charakteryzują się wyższym
stężeniem enzymu konwertującego angiotensynę i dlatego mogliby odnieść korzyść z terapii opartych na związkach o działaniu naczyniorozkurczającym, jak np. minoksydyl[33]. Co
więcej, warto zwrócić uwagę na większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego
w przypadku terapii systemowej kortykosteroidami lub cyklosporyną.
Synteza kolagenu
Kolagen typu I jest głównym składnikiem
tkanki łącznej, budującym m. in. skórę, włosy,
paznokcie. Pod względem chemicznym, kolagen należy do białek złożonych i składa się
z dwóch łańcuchów a1 (kodowanych przez
gen COL1A1) i jednego łańcucha a2 (produkt
genu COL1A2). W łysieniu androgenowym
stwierdza się nad-ekspresję genów dla kolagenu typu I[34]. Podobnie obecność określonego
polimorfizmu rs1800012 może skutkować
zwiększoną ekspresją genu COL1A1[35]. Zaburzony stosunek łańcuchów a1 do a2 prowadzi do niestabilności całego białka. W tym
przypadku algorytm TrichoTest sugeruje zastosowanie suplementów zawierających aminokwasy siarkowe, niezbędnych dla prawidłowej struktury włosów i paznokci.
Insulinopodobny czynnik wzrostu-1
Insulinopodobny czynnik wzrostu-1
(IGF-1) jest jednym z czynników wzrostu,

pobudzających podział i różnicowanie komórek włosów. Jego działanie zależy od połączenia się z receptorem IGF1R. Uwarunkowany genetycznie zespół Larona,
w którym dochodzi do niedoboru IGF-1,
związany jest z łysieniem i zaburzeniami
strukturalnymi łodygi włosa[36]. Polimorfizmy
rs2229765 genu dla receptora IGF1R powodują zmiany w ścieżce przekazu sygnałowego i osoczowym stężeniu IGF-1[37,38]. Chociaż
leki wpływające na cykl włosa przez IGF-1
i jego receptor są jeszcze opracowywane, to
przebadanym źródłem tego czynnika wzrostu dla włosów może być osocze bogatopłytkowe[36].
Metabolizm witamin i składników
mineralnych
Niedobory witaminowe w znaczący
spo sób odbi ja ją się na sta nie wło sów
i skóry, a suplementy diety stanowią jedną
z pierwszych prób leczenia, podejmowanych przez pacjentów jeszcze przed konsultacją z lekarzem. Kwas retinowy, pochodna witaminy A, poza bezpośrednim
wpływem na włosy, bywa dodawany do
miejscowego minoksydylu w celu zwiększenia jego efektywności przez aktywację
sulfotransferazy[39]. Polimorfizm genetyczny
rs12724719 dla białka CRABP2, wiążącego
kwas retinowy, związany jest z wyższym
stężeniem substancji we krwi oraz mniejszym transportem do wnętrza komórki,
gdzie zlokalizowany jest receptor jądrowy
dla kwasu retinowego[40].
Kolejny z analizowanych w TrichoTest
polimorfizmów – rs13078881 – dotyczy
genu BTD dla biotynidazy, enzymu niezbędnego w procesie uwalniania biotyny
z endogennych białek i pożywienia. Obecność allelu C w tym polimorfizmie może
istot nie zmniej szać ak tyw ność en zy mu
i wią zać się z ob ja wa mi nie do bo ru
biotyny[41].
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ka lekarska nawet w dobie medycyny personalizowanej.

TrichoTest – aspekty praktyczne
Test nie zastępuje konsultacji lekarskiej,
nie stanowią diagnozy ani leczenia i nie powinien być w ten sposób interpretowany. Badanie genetyczne jest dodatkowym narzędziem diagnostycznym, które wraz z wywiadem, badaniem fizykalnym, trichoskopią
i innymi badaniami dodatkowymi może pomóc dokładniej zrozumieć przyczynę wypadania włosów u konkretnego pacjenta, aby
jak najlepiej dobrać rodzaj terapii.
Materiał genetyczny ekstrahowany jest
z komórek nabłonka jamy ustnej, pobieranych nieinwazyjnie przy pomocy dedykowanego zestawu. Nie ma potrzeby pobierania
krwi lub wykonywania wycinka skóry. Próbka przesyłana jest do certyfikowanego laboratorium wykonującego oznaczenia genetyczne, w zgodzie z aktualnymi standardami
i przepisami prawnymi Unii Europejskiej.
Wynik dostępny jest w ciągu 4–5 tygodni[4,5].
Ponieważ przyczyna wypadania włosów
jest najczęściej wieloczynnikowa, poza wynikami genetycznymi, algorytm TrichoTest
uwzględnia dane kliniczne z kwestionariusza
przesłanego wraz z próbką. Dlatego też,
przed pobraniem materiału, lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad i badanie określające rodzaj i poziom nasilenia łysienia, aktualne leczenie, choroby współistniejące,
alergie, czynniki środowiskowe, które mogą
dodatkowo przyczyniać się do wypadania
włosów.
Uzyskany w TrichoTest wynik nie jest
rozpoznaniem tylko sugestią dla lekarza,
opracowaną przez algorytm na podstawie
danych klinicznych i genetycznych. W każdym przypadku pacjent powinien go skonsultować i przedyskutować z lekarzem prowadzącym. Tylko lekarz może właściwie zinterpretować wyniki uzyskanych testów
genetycznych w oparciu o dodatkową wiedzę na temat danych klinicznych i innych
istotnych czynników. Na tym opiera się sztu-
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Podsumowanie
Medycyna personalizowana jest już faktem, a najbliższe lata bez wątpienia przyniosą jej dalszy, wielce obiecujący rozwój. Dzięki badaniom farmakogenetycznym przed lekarzem i pacjentem otwierają się nowe
możliwości optymalizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dołączenie analizy
genetycznej do standardowego postępowania (wywiad, badanie fizykalne, badania laboratoryjne, trichoskopia, badanie histopatologiczne) może pomóc lekarzowi opracować
zindywidualizowany, bardziej skuteczny
i bezpieczny plan terapeutyczny, dostosowany do potrzeb pacjenta.
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SPOJRZENIE MA ZNACZENIE
„Okolica oka często stanowi duże wyzwanie dla lekarzy medycyny estetycznej. Ale drodzy lekarze, nie ma się czego bać! Odpowiednia kwalifikacja pacjenta, technika podania, a przede wszystkim – dedykowany preparat do tej
okolicy to klucz do sukcesu. Co najważniejsze – ten preparat jest już dostępny - przedstawiam Restylane Eyelight.” – mówi Magdalena Korwin, okulista,
okuloplastyk, specjalista chorób oczu, lekarz medycyny estetycznej, Trener
GAIN by Galderma.

Dlaczego wygląd okolicy oka jest tak
ważny w odbiorze naszego wizerunku?
Oczy są zwierciadłem duszy. Jasne, bystre
spojrzenie to synonim młodzieńczego wyglądu oraz dobrej kondycji całego ciała.
Równie ważne jest to jaką oczy mają oprawę, czyli w jakiej kondycji jest skóra wokół
nich.
Atrakcyjna twarz kojarzy nam się z symetrią, gładkością, harmonijnymi liniami
a także właśnie z brakiem cieni pod oczami. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ
według globalnego badania przeprowadzonego 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 pogarsza się. Pojawia się opadanie powiek, wiotkość
skóry, zmarszczki wokół oczu, cienie pod oczami, dolina łez, „worki pod oczami” – czyli przepukliny tłuszczowe. Pierwsze zmiany mogą
pojawiać się nawet w okolicy 23-25 roku życia.
Często cienie pod oczami są kwestią genetyczną, mogą także wynikać z czynników zewnętrznych, takich jak np. promieniowanie UV
czy po prostu zmęczenie.
U osób z jasną karnacją, cienką skórą, po częstej ekspozycji na promieniowanie UV pojawiają się pierwsze zmarszczki, cienie pod
oczami oraz zagłębienie w części przyśrodkowej, 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.
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Co możemy z tym zrobić?
Wygląd oczu i obszaru wokół nich stanowi 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 ocenić 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 określonych potrzeb, a zatem spersonalizowane.
Jest dużo dostępnych rozwiązań na poprawę skóry w okolicy oka – kremy, mezoterapia… Co wybrać?
Możemy dążyć do poprawy jakości skóry,
walczyć ze zmarszczkami poprzez zastosowanie neuromodulatorów. W przypadku
typowego zagłębienia – czyli doliny łez –
leczeniem z wyboru jest wypełnienie tej
okolicy preparatem na bazie kwasu hialuronowego.
W celu uzyskania optymalnego efektu,
do wypełnienia doliny łez należy wykorzystać 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 jakość są tak istotne?
Istnieje wiele różnych produktów, które są
podawane w okolicy oka, ale tak naprawdę wiele z nich nawet nie ma zarejestrowanych 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 okolicy. 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 rozwiązaniem na usunięcie cieni pod oczami?
Idealnym wyborem będzie preparat Restylane 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 bezpieczeństwa. To sprawia, że zabieg Restylane
Eyelight jest skuteczny a jego efekty – długotrwałe i widoczne praktycznie od razu!
Nareszcie mamy konkretne, długoterminowe rozwiązanie! Czy jest ono dla
wszystkich?
To my, lekarze, jesteśmy zobowiązani do
tego, aby najpierw odpowiednio skonsultować i zakwalifikować pacjenta do
zabiegu. Restylane Eyelight będzie odpowiednim wyborem dla osób, które mają
widoczną dolinę łez i cienie w okolicy powieki dolnej.

*W badaniu ankietowym uczestniczyło 27283 respondentów, różniących się pod względem regionu, pochodzenia, wieku i płci. Piśmiennictwo: Dane własne (MA46075).
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ODZYSKAJ BLASK
REDUKUJ CIENIE POD OCZAMI
I ZOSTAŃ SPECJALISTĄ
W DZIEDZINIE KOREKCJI DOLINY ŁEZ

SPECJALISTYCZNY. REKOMENDOWANY. SPRAWDZONY.

94.3%

1-3

– pacjentów było zdania, że powtórzyłoby zabieg1
– pacjentów poleciłoby zabieg znajomym1

Dołącz do zamkniętej grupy GAIN by Galderma
na Facebooku – tylko dla lekarzy.

PL-RES-2200117

Restylane Eyelight już dostępny! Sprawdź na www.Galderma4U.pl

1. A. Nikolis et all. A Randomized, Crossover-Controlled Evaluator-Blinded Trial Evaluating Can-nula
– Vs Needle-Assisted Hyaluronic Acid Injections for Infraorbital Deformities. ASJ 7-2021.
2. MA-49047.
3. Data on file (MA-39680). Global 50 Million Restylane Treatments, 2021
(Restylane 25 years valid from September 30, 2021).
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Profilaktyka przebarwień skóry
Pomimo tego, że przebarwienia skóry nie stanowią problemu zdrowotnego, tylko estetyczny, są jednym z najczęstszych powodów wizyt w gabinecie dermatologicznym, medycyny estetycznej i kosmetologicznym. Patogeneza powstawania przebarwień skóry jest niejednokrotnie złożona, co
skutkuje tym, że monoterapia jest mało efektywna. Jedynie terapie złożone, długoterminowe przynoszą rezultaty. Podobnie jak terapia, profilaktyka powstawania przebarwień jest procesem wieloetapowym i wymagającym od pacjenta samodyscypliny w przestrzeganiu pewnych zasad.
Przebarwienia skóry są grupą jednostek
chorobowych, wywołanych zróżnicowanymi czynnikami etiologicznymi zarówno egzogennymi, jak i endogennymi etiologicznymi
(Ryc. 1). Jedną z najczęstszych zmian skórnych tego typu jest melasma (ostuda, chloasma, mask of pregnancy), której częstość występowania wynosi od 1% do 50%[1]. Czynnikami o wysokim prawdopodobieństwie
ryzyka pojawienia się melasmy są genetyczne
predyspozycje, wysoki fototyp skóry (III–VI),
ciąża, narażenie na intensywną ekspozycję na
promieniowanie słoneczne, terapia hormonalna oraz terapia lekami o działaniu uwrażliwiającym na światło[2]. Pomimo tego, że me-

lasma jest jedynie problemem natury estetycznej, gdyż nie upośledza funkcjonowania
żadnego narządu i nie stanowi zagrożenia życia, jest jednym z najczęstszych powodów
wizyt w gabinecie dermatologicznym i medycyny estetycznej. Wynika to z faktu, że
przebarwienia skóry, w tym te związane
z melasmą, bardzo często wyzwalają u pacjentów problemy natury emocjonalnej
w postaci frustracji, niskiej samooceny, trudności w nawiązywaniu kontaktów, problemów z prawidłowym funkcjonowaniem społecznym itd. Niestety redukcja przebarwień
skóry jest dużym wyzwaniem terapeutycznym, co wynika ze złożonej patogenezy.
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Ryc. 1. Zmiany skórne wynikające ze zmiany
jej barwy.

Ryc. 2. Patomechanizm powstawania melasmy.

Mechanizm powstawania melasmy obejmuje
nie tylko zwiększoną syntezę melaniny, ale
także dysfunkcję keratynocytów, wzrost liczby i nadmierne pobudzenie mastocytów, aktywację fibroblastów, hiperwaskularyzację,
uszkodzenie błony podstawnej skóry oraz indukcję stanu zapalnego w skórze (Ryc. 2)[3].
Heterogenność patogenezy melasmy jest
powodem niskiej skuteczności monoterapii,
dlatego największą efektywnością charakteryzują się terapie złożone, gdyż ograniczają
aktywność wszystkich elementów odpowiedzialnych za powstanie melasmy (Ryc. 3)[5].
Nie tylko skuteczne leczenie melasmy jest
wyzwaniem, ale wielkim problemem jest
także wdrożenie schematu postępowania
w celu zapobiegania nawrotom przebarwień. Podobnie jak terapia melasmy, profilaktyka powstawania przebarwień jest procesem wieloetapowym i wymagającym od pacjenta samodyscypliny w przestrzeganiu
pewnych zasad.
Fotoprotekcja jest podstawowym działaniem zapobiegającym powstawaniu i nawrotowi przebarwień skóry. Spektrum promieniowania słonecznego, dochodzącego do
ziemi, obejmuje fale z zakresu ultrafioletu
(UV, Ultraviolet), światła widzialnego i podczerwieni (Tab. 1)[6]. Konieczność ochrony
przeciwsłonecznej wynika z cech promieniowania słonecznego, które decydują o jego
wpływie na organizm ludzki, a przede wszystkim na skórę. Skutki natychmiastowe, poja-

wiające się po ekspozycji na słońce, to rumień i opalenizna, a długoterminowe to nieodwracalna utrata elastyczności skóry oraz
immunosupresja i aktywacja karcinogenezy
(Tab. 2). Stopień nasilenia powstałych uszkodzeń zależy od czasu trwania ekspozycji, sezonowej zmienności nasilenia promieniowania, szerokości geograficznej i czynników
osobniczych takich jak wiek, fototyp skóry,
status immunologiczny, farmakoterapia
itd.[7–8]. Na podstawie aktualnej wiedzy można stwierdzić, że nie tylko UV, ale także światło niebieskie z zakresu światła widzialnego
i podczerwień mają szkodliwy wpływ na
skórę oraz niewątpliwy udział w powstawaniu melasmy, działając przez aktywację różnych składowych patogenezy, dlatego produkty ochrony przeciwsłonecznej powinny
chronić skórę przed całym spektrum światła
słonecznego[9].
Przy wyborze preparatu fotoprotekcyjnego (SPP, Sun Protection Product) należy kierować się pewnymi kryteriami: maksymalną
skutecznością, fotostabilnością, odpornością
na wodę, bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska oraz akceptowalnością kosmetyczną.
Skuteczność
Nie ma doskonałego produktu fotoprotekcyjnego, zapewniającego 100% ochrony,
dlatego niedozwolone jest używanie określeń
„bloker”, „całkowita ochrona”, „całodobowa
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Ryc. 3. Schemat postępowania terapeutycznego w przebarwieniach typu melasma.
ochrona”, bo jest to szkodliwe nadużycie,
wprowadzające w błąd[10]. Każdy SPP musi
wykazywać działanie protekcyjne przed UVB
(Ultraviolet radiation B) oraz UVA (Ultraviolet
radation A) i powinien posiadać odpowiednie
oznaczenia, potwierdzające ten fakt. Ponadto,
SPP ma także chronić przed widzialnym światłem niebieskim oraz podczerwienią. Coraz
więcej danych potwierdza szkodliwe działanie
widzialnego światła niebieskiego, o długości fal
w zakresie 400–450 nm. Jest to tzw. „wysokoenergetyczne promieniowanie światła widzialnego” (HEV, High Energy Visible), które,
podobnie jak UV, pobudza produkcję wolnych rodników. Co prawda, jest to proces
czterokrotnie mniej nasilony niż w przypadku
UVA, ale HEV jest obecny w spektrum światła słonecznego w większym zakresie, dlatego
Tab. 1. Zakres długości fal promieniowania
słonecznego docierającego do powierzchni ziemi.
Rodzaj promieniowania

Długość fal w nm

UVB

280–320

UVA

320–400

światło widzialne

400–700

podczerwień

700–2500
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sumarycznie odpowiada za połowę produkcji
wolnych rodników, w porównaniu do UVA.
Kolejnym efektem działania HEV jest pobudzanie produkcji melaniny. Okazało się, że
niebieskie światło, najsilniej z całego zakresu
światła widzialnego, stymuluje produkcję melaniny. Hiperpigmentacja, wywoływana przez
HEV, jest mocniejsza i utrzymuje się dłużej,
w porównaniu do tej wywoływanej przez
UVB[11–13]. Ponadto, światło widzialne bierze
udział w rozwoju porfirii, pokrzywki świetlnej i innych fotodermatoz idiopatycznych,
np. wielopostaciowych osutek świetlnych
czy chronic actinic dermatitis[7]. Kolejna składowa promieni słonecznych, jaką jest podczerwień (IFR, Infrared Radiation), również
posiada zdolność do uszkadzania skóry.
Pod wpływem IFR (760–1440 nm) zmienia
się ekspresja niektórych genów i białek, takich jak metaloproteinazy, przez co następuje przyspieszenie procesu starzenia się
skóry oraz wzrasta prawdopodobieństwo
karcinogenezy[9,14–16].
Skuteczność preparatów fotoprotekcyjnych jest wartością mierzalną, ocenianą poprzez wskaźniki osobne dla UVA i UVB, przy
założeniu, że ilość aplikowanego SPP na

Tab. 2. Skutki działania słonecznego promieniowania ultrafioletowego.
UVC

UVB

UVA

pochłaniane
w 100% przez
ozon atmosfery
ziemskiej

pochłaniane w 90% przez ozon
atmosfery ziemskiej

nie jest pochłaniane przez ozon
atmosfery ziemskiej

nie dociera do
powierzchni
ziemi

5% UV docierającego do ziemi

95% UV docierającego do ziemi

natężenie największe w porze letniej,
pomiędzy godziną 10 a 15

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

przenika przez wodę

przenika przez szyby, chmury

dociera do głębokich warstw naskórka

wnika głęboko w skórę,
dociera do tkanki podskórnej

działanie rumieniotwórcze –
oparzenia skóry

minimalnie działanie rumieniotwórcze

wczesne skutki działania:
opalenizna właściwa

wczesne skutki działania:
opalenizna

późne skutki działania – bardziej
nasilone niż pod wpływem UVB:
• efekt immunosupresyjny i karcinogenny
późne skutki:
efekt immunosupresyjny i karcinogenny • fotostarzenie skóry
• spadek zdolności adaptacyjnych skóry
na działanie stresu
pobudza wytwarzanie witaminy D
w skórze

skórę wynosi 2 mg/cm2. Odrębność ochrony przed UVB i UVA wynika z faktu, że efektem UVB jest rumień, a UVA zmiana zabarwienia skóry.
• SPF (Sun Protection Factor) jest standaryzowanym współczynnikiem, będącym
miarą ochrony przed UVB, czyli wskaźnikiem ochrony przeciw rumieniowi.
Oznacza stosunek minimalnej dawki promieniowania (MED, Minimal Erythema
Dose), powodującej rumień skóry chronionej preparatem, do minimalnej dawki
promieniowania, skutkującej rumieniem
skóry niechronionej. Wartość SPF wynosząca x nie oznacza, że skórę chronioną
preparatem można naświetlać x-krotnie
dłużej niż skórę niechronioną, ale informuje, że dawka promieniowania po zastosowaniu preparatu fotoprotekcyjnego
z SPF o wartości x może być x-krotnie

wywołuje reakcje fototoksyczne
i fotoalergiczne

większa niż dawka promieniowania wywołująca rumień skóry niechronionej.
SPF jest jedynym międzynarodowym
wskaźnikiem uznawanym między innymi
przez kraje Unii Europejskiej, Afryki Południowej, USA, Japonię itd.[17–19].
• Wskaźnikami ochrony przed UVA są
PPD (trwała pigmentacja, Persistent Pigment Darkening), IPD (przejściowa pigmentacja, Immediate Pigment Darkening),
PFA (Protection Factor in the UVA) oraz
krytyczna długość fali. PPD, IPD, PFA
oznaczają stosunki minimalnej dawki promieniowania (MPD, Minimal Pigmentary
Dose), powodującej widoczną zmianę
zabarwienia skóry chronionej preparatem, do minimalnej dawki promieniowania, wywołującą widoczną zmianę zabarwienia skóry niechronionej. Różnica pomiędzy tymi wskaźnikami polega na
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żeczek) (Ryc. 4). W rzeczywistości stosuje się
1/4 tej ilości SPP, która powinna być nałożona, aby zapewnić prawidłową ochronę[20–22].
Fotostabilność

Ryc. 4. Wymagana ilość preparatu
fotoprotekcyjnego przypadająca na jedną
aplikacje tego produktu na całą powierzchnię
skóry = 30 ml SPP.

Efektywny SPP powinien charakteryzować
się fotostabilnością tzn. wiązania chemiczne filtra muszą być odporne na wysoką temperaturę otoczenia oraz na skutek przemian energetycznych, wywołanych promieniowaniem[7].
Wodoodporność

innym czasie wykonywania pomiarów.
Metoda wyznaczania krytycznej długości
fali opiera się na wyznaczaniu in vitro
krzywej absorpcji ultrafioletu przez preparat fotoprotekcyjny. Krytyczna długości fali jest długością fali, wyznaczającą
90% pola powierzchni powstałego pomiędzy krzywą absorpcji a linią osi, określającej długość fali 290 nm i punktem
400 nm. Im długość krytyczna fali jest
bliższa 400 nm, tym wyższa jest ochrona przed promieniowaniem UVA[17–19].
Według aktualnych rozporządzeń dla preparatu fotoprotekcyjnego, minimalna wartość
SPF powinna wynosić 6, współczynnik ochrony przed UVA powinien stanowić 1/3 SPF,
a krytyczna długość fali co najmniej 370 nm.
To, czy SPP zapewni ochronę skórze, zależy nie tylko od samego preparatu, ale także od
sposobu jego używania. Aplikacja produktów
fotoprotekcyjnych wymaga powtarzalności co
2 godziny, przy czym pierwszą należy wykonać
na 20 minut przed wyjściem z domu. Kolejnym
warunkiem jest odpowiednia ilość nakładanego
kremu. Powinna wynosić 2 mg/cm2. Aby móc
ocenić wymaganą objętość kremu, wprowadzono reguły: 30 ml to ilość (objętość mieszcząca się w garści), która powinna wystarczyć
na pokrycie całej powierzchni skóry; metoda łyżeczkowa (1 łyżeczka = 5 ml, na całe ciało należy nałożyć objętość mieszczącą tyle, co 6 ły-
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Odporność na wodę jest determinowana wskaźnikiem SPF, którego wartość po
kontakcie skóry pokrytej kremem z filtrem
UV powinna wynosić co najmniej 50% wartości przed kontaktem z wodą[7].
Bezpieczeństwo, akceptowalność
kosmetyczna
Niezwykle ważny jest skład SPP, gdyż od
tego zależy ilość, którą wchłania skóra i poziom ryzyka powstania reakcji alergicznych
lub fototoksycznych. Ponadto, skład powinien być przyjazny dla środowiska, zwłaszcza
wody. Preparaty fotoprotekcyjne, w zależności od własności fizykochemicznych zawartych w nich filtrów UV, dzielimy na organiczne (chemiczne) i nieorganiczne (fizyczne,
mineralne). Filtry chemiczne (np. pochodne
kwasu 4-aminobenzoesowego, benzofenony, salicylany, cynamoniany) pochłaniają fale
UV, zamieniając ich energię w ciepło. Filtry fizyczne (tlenek cynku, dwutlenek tytanu)
odbijają fale UV oraz chronią także przed
światłem widzialnym. W związku z tym filtry
fizyczne są bardziej efektywne, ale mają wadę w postaci białego filmu, który pozostawiają na skórze[7–8]. Należy także zwrócić uwagę
na to, czy skład SPP nie ma działania komedogennego i drażniącego skórę, co jest ważne dla pacjentów z trądzikiem pospolitym,

różowatym i szeregiem dermatoz o podłożu
alergicznym.
Niewątpliwie elementem wspomagającym SPP jest odzież ochronna, zwłaszcza kapelusz chroniący twarz, przy czym należy pamiętać, że kapelusz z rondem szerszym niż
7,5 cm zapewnia ochronę nosa porównywalną do SPF 7, policzków do SPF 3, brody
SPF 2. Zatem, aby kapelusz spełnił minimalne zadanie ochronne, musi mieć rondo tak
jak kapelusze rodem z filmów Hollywood[7–8].
Niestety kremy z filtrem UV nie zapewniają całkowitej ochrony przed powstawaniem i nawrotem przebarwień, co wynika
nie tylko z ich własności, ale także z ograniczeń zależnych od sposobu ich stosowania.
Na podstawie bazy PubMed można stwierdzić, że wiele substancji ma działanie hamujące poszczególne mechanizmy patogenetyczne melasmy, dzięki czemu mogą być stosowane jako produkty o charakterze
profilaktycznym i wspomagającym metody
terapeutyczne. Ich działanie polega nie tylko
na hamowaniu tyrozynazy kluczowego enzymu melanogenezy, hamowaniu proliferacji
melanocytów, ale przede wszystkim na działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym,
jak również zmniejszającym, a nawet chroniącym przed uszkadzającym działaniem
ultrafioletu.
Aktywne składniki preparatów:
• kwas linolowy selektywnie hamuje tyrozynazę i zmniejsza szansę na powstawanie melaniny pod wpływem UV[23–24],
• kwas glikolowy: działa przeciwzapalnie,
keratolitycznie i antyoksydacyjnie[23–24],
• kwas askorbinowy zmniejsza aktywność
tyrozynazy, redukuje uszkodzenia powstałe w obrębie skóry właściwej,
wzmaga syntezę kolagenu, poprzez swoje działanie antyoksydacyjne i fotoprotekcyjne zmniejsza prawdopodobieństwo
powstania przebarwień[4],
• aloesyna składnik Aloe vera hamuje szlak
przemian tyrozyny pobudzany UV[25–26],

• flawonoidy: ich działanie przeciwzapalne
i antyoksydacyjne hamuje aktywność tyrozynazy. Hesperydyna chroni przed
wolnymi rodnikami powstającymi pod
wpływem UV[4, 25],
• galusan epigallokatechiny zielonej herbaty
hamuje melanogenezę oraz ma działanie
przeciwzapalne i antyoksydacyjne,
• kwas elagowy zielonej herbaty, truskawek, granatów hamuje tyrozynazę i proliferacje melanocytów[4,25],
• kwas cynamonowy żeń-szenia hamuje
tyrozynazę, wykazując większa aktywność w tym zakresie niż hydrochinon[27],
• wyciąg z lukrecji Glycyrrhiza glabra (glabrydyna, likwirtyna) hamuje tyrozynazę,
zwiększając rozproszenie melaniny, ma
działanie antyoksydacyjne[4],
• wyciąg z orchidei, morwy, Polypodium leucomatous, soi – działanie antyoksydacyjne
tych składników zapobiega powstawaniu
wolnych rodników pod wpływem UV[4].
• karotenoidy (likopen, beta karoten, luteina)
wykazują działanie antyoksydacyjne[28–30],
• witamina C jest naturalnie występującym
przeciwutleniaczem, który oddziałuje
z jonami miedzi w aktywnym miejscu tyrozynazy. Witamina C działa jako środek
redukujący na różnych etapach tworzenia melaniny, hamując w ten sposób melanogenezę. Ponadto, kwas askorbinowy
redukuje uszkodzenia powstałe w obrębie skóry właściwej, wzmaga syntezę kolagenu. Poprzez swoje działanie antyoksydacyjne i fotoprotekcyjne zmniejsza
prawdopodobieństwo powstania przebarwień[4,25],
• witamina E (hamuje tyrozynazę) oraz
D (chroni przed uszkadzającym działaniem UV)[28–30],
• niacynamid (witamina B3) zakłóca interakcje między keratynocytami a melanocytami, hamując w ten sposób melanogenezę. Moduluje aktywność receptora
zależnego od proteazy (PAR-2), który
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Ryc. 5. Preparaty stosowane w redukcji przebarwień i ich profilaktyce.
bierze udział w przenoszeniu melanosomów z melanocytów do otaczających
keratynocytów. Badanie wykazało, że
codzienne stosowanie niacynamidu z filtrem przeciwsłonecznym skutecznie
zmniejsza przebarwienia i poprawia koloryt skóry w porównaniu z samym filtrem przeciwsłonecznym[28–30],
• cynk spowalnia uwalnianie histaminy
z komórek tucznych, ma działanie antyoksydacyjne.
Niewątpliwie wymienione powyżej składniki nie wyczerpują listy preparatów, które
można wykorzystać w zapobieganiu powstawania przebarwień skóry pod wpływem
promieniowania słonecznego (Ryc. 5).
Przebarwienia skóry, wynikające z nieprawidłowego powstawania i magazynowania melaniny, nie jest tylko problemem terapeutycznym, ale także ogromnym wyzwaniem profilaktycznym. Holistyczne podejście
do melasmy i innych przebarwień z tej grupy
wymaga współpracy między pacjentem a lekarzem i kosmetologiem. Redukcja melaniny
i poprawienie kolorytu skóry nie kończy tematu, ale wymaga dalszego postępowania,
polegającego na ustaleniu programu działania,
zapobiegającego nawrotowi przebarwień.
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Zastosowanie azotanu izokonazolu i walerianianu
diflukortolonu w terapii grzybiczych zakażeń skóry

Grzybice powierzchowne są częstym problemem spotykanym w gabinecie dermatologicznym. Szacuje się, że w ciągu całego życia 20–25% populacji doświadczy grzybicy. Mogą zlokalizować się w każdej części ciała – od przewodu pokarmowego do paznokci. Różne jest nasilanie tych
infekcji – od łagodnych zakażeń, dotyczących skóry gładkiej, przez infekcje ogólnoustrojowe do fungemii.
Wśród czynników wywołujących infekcje
grzybicze skóry, jej przydatków i błon śluzowych zaliczamy dermatofity, drożdżaki i pleśnie. W praktyce klinicznej obserwujemy także
wtórne nadkażenia bakteryjne zmian grzybiczych. W przypadku zakażeń skóry głównymi
objawami zgłaszanymi przez pacjentów są rumień, niewielkie złuszczanie, ponadto u niektórych osób występuje świąd oraz uczucie
pieczenia. Ze względu na przewlekły charakter

schorzenia zakażenia grzybicze stanowią także
duży problem psychospołeczny. Czym powinien charakteryzować się idealny lek przeciwgrzybiczy? Przede wszystkim jego działanie powinno być ukierunkowane na czynnik etiologiczny. Ze względu na to, iż w wyniku drapania
często obserwujemy nadkażenia bakteryjne,
lek powinien działać przeciwzapalnie oraz
przeciwdrobnoustrojowo. Ze powodu lepszego patient’s compliance leki złożone charak-
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teryzują się wyższą skutecznością. Pacjenci
chętniej po nie sięgają, rzadziej pomijają dawki,
a wydawane zalecenia lekarskie są bardziej
przejrzyste.
W poniższym artykule scharakteryzowaliśmy połączenie azotanu izokonazolu i walerianianu diflukortolonu w terapii grzybiczych
zakażeń skóry.
Azotan izokonazolu (ISN) należy do leków przeciwgrzybiczych z grupy imidazoli.
Działanie preparatu polega na zahamowaniu
syntezy ergosterolu – ważnego składnika błony komórkowej grzybów. Z tego powodu
dochodzi do zwolnienia wzrostu grzybów,
a co za tym idzie wyleczenia pacjenta. Azotan
izokonazolu znajduje zastosowanie w powierzchownych zakażeniach skóry – grzybicy
skóry gładkiej, rąk, stóp, pachwin, okolicy narządów płciowych, a także łupieżu pstrym
oraz rumieniowym. Lek charakteryzuje się
szerokim spektrum działania, zarówno przeciwgrzybiczym, wykazującym działanie przeciwko Microsporum spp., Trichophyton spp.,
Epidermophyton spp., Candida albicans, Malassezia furfur, jak i przeciwbakteryjnym, wykazującym przeciwdziałanie wobec bakterii
gram-dodatnich. Walerian diflukortolonu należy do silnych leków z grupy miejscowych
glikokortykosteroidów. W amerykańskiej klasyfikacji miejscowych kortykosteroidów w zależności od siły ich działania należy on do grupy II – silnie działających. Lek ten działa miejscowo, przeciwzapalnie i łagodzi świąd[1].
Na rynku dostępna jest kombinacja leku
przeciwgrzybiczego z miejscowym glikokortykotesteoirdem – azotan izokonazolu
(1%) z walerianem diflukortolonu (0,1%).
Zastosowanie takiego połączenia leków
sprzyja nie tylko działaniu przeciwdrobnoustrojowemu, ale także łagodzeniu miejscowych stanów zapalnych, tak często współistniejących z miejscową grzybicą skóry. We
wskazaniach do zastosowania takiego połączenia substancji znajdują się takie objawy
jak grzybica skóry gładkiej, grzybica dłoni

29

i stóp, grzybica okolic pachwin oraz narządów płciowych. Kombinacja leków może
być stosowana do pierwszorazowego lub
skorygowanego leczenia dermatomykoz.
Lek stosuje się dwa razy dziennie przez dwa
tygodnie. Po tym czasie zaleca się przedłużone zastosowanie wyłącznie izokonazolu,
także w postaci kremu.
Warto zauważyć, że, w zależności od
stężenia, azotan izokonazolu wykazuje różnorodne działania. W niskich stężeniach
(1–3 x 10-7 μg/ml) wykazuje działanie
grzybostatyczne, podczas gdy w wysokich
stężeniach (30–60 przekraczających minimalne stężenie hamujące MIC) obserwuje
się działanie grzybobójcze, związane z silnym uszkodzeniem ściany komórkowej
grzybów[2].
W licznych badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność działania azotanu izokonazolu. W trzech randomizowanych, kontrolowanych z placebo badaniach klinicznych skuteczność leczenia tą substancją obserwowano
u 90–94% z 372 pacjentów z miejscową
grzybicą. Podczas prowadzonych badań kontrolnych nie obserwowano nawrotu zakażenia. Co ważne, azotan izokonazolu okazał się
także skuteczny w leczeniu rzadziej spotykanych, zawleczonych z terenów tropikalnych
grzybów, takich jak Trichosporon beigelii i Geotrichum candidum – u 95,9% obserwowano
poprawę po zastosowanym leczeniu. Wykazano, że azotan izokonazolu działa silniej przeciwgrzybiczo w porównaniu z butokonazolem, klokonazolem, fentikonazolem oraz sulkonazolem – analizę prowadzono dla różnych
gatunków Candida. W badaniach udowodniono, że efekt ten był osiągany przy stężeniu leku 4 mg/ml[3].
W jednym z badań analizowano stężenia leku w obrębie skóry. Po jednorazowej
apli ka cji na skórę azo ta nu izo ko na zo lu
w obrębie warstwy rogowej stężenie wynosiło 3500 μg/ml, a w obrębie naskórka –
20 μg/ml. Takie wyniki zostały uzyskane już

po godzinie od aplikacji leku i utrzymywało
się przynajmniej przez 7 godzin. W porównaniu do innych leków przeciwgrzybicznych, takich jak klotrimazol czy ekonazol,
stężenia te są znacznie wyższe[4]. W badaniach obserwowano także długotrwałe (kilku ty go dnio we) utrzy my wa nie się le ku
w obrębie warstwy rogowej – co przekłada
się na przedłużoną ochronę i zmniejsza ryzyko reinfekcji u pacjentów.
W badaniu Dykes i wsp. 1-procentowy
azotan izokonazolu nakładano na skórę
zdrowych ochotników dwa razy dziennie
przez 14 dni. 10 dni po zakończeniu leczenia
stężenie leku w warstwie rogowej było 100
razy większe niż MIC (minimalne stężenie
hamujące) dla większości dermatofitów oraz
10 razy większe dla drożdży. Wykazano także, że aplikacja leku raz dziennie charakteryzuje się podobną skutecznością do terapii,
w której substancję nakłada się dwa razy
dziennie[3].
Drugi składnik preparatu łączonego,
czyli walerianian diflukortolonu, charakteryzuje się szybkim początkowym działaniem,
wysoką tolerancją i poziomem bezpieczeństwa. Dość szybko obserwuje się ustąpienie świądu – często głównego problemu
zgła sza ne go przez pa cjen tów. Lek ten
prędko jest penetrowany do skóry – już po
godzinie wchłania się ok. 75,5% dawki. Co
ważne, w kontekście ewentualnych działań
niepożądanych, jego wchłanianie ogólnoustrojowe jest niskie i wynosi 0,2% dawki
po 4 godzinach od zastosowania na nieuszkodzoną skórę[5]. Zwiększa to zdecydowanie poziom bezpieczeństwa leku, ograniczając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, związanych z ogólnoustrojowym
wchłanianiem leku. W badaniu przeprowadzonym na pacjentach z łuszczycą, w porównaniu z betametazonem, klobetazolem
oraz fluocinolonem, lek wykazywał silniejsze i szybsze działanie przeciwzapalne.
W badaniu dotyczącym działań niepożąda-

nych miejscowych glikokortykosteroidów
stosowano między innymi walerianian diflukortolonu pod okluzją u 20 zdrowych
ochotników. Po 3 tygodniach pacjenci byli
oceniani pod względem ewentualnej atrofii
skóry i wystąpienia teleangiektazji. Mimo
tego, że walerianian diflukortolonu jest zaliczany do leków o dużej sile działania w badaniach wykazał on niski odsetek powodowania tych zaburzeń, zaraz po uważanym
za jeden z najbezpniejszych miejscowych
gli ko kor ty ko ste ro i dów 1-pro cen to wym
octanem hydrokortyzonu[6]. Wydaje się to
bardzo istotnym aspektem w terapii miejscowymi glikokortykosteroidami – skóra
z cechami infekcji, w obrębie której stosujemy lek, charakteryzuje się zwiększone
wchłanianiem leków oraz ma większe predyspozycje do wystąpienia atrofii.
W randomizowanym badaniu klinicznym, z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzane przez Weitgasser i wsp. wykazano,
iż przy zastosowaniu terapii złożonej azotanem izokonazolu oraz walerianianem diflukortolonu uzyskuje się większy odsetek
wyleczeń aniżeli w monoterapii środkiem
prze ciw grzy bi czym. W ba da niu wzię ło
udział 239 pacjentów z powierzchowną
grzybicą skóry. Po 2 terapiach złożonych
brak grzybów (stwierdzany za pomocą testu z KOH) stwierdzano u 10,4% pacjentów, podczas gdy wśród pacjentów stosujących wyłącznie azotan izokonazolu odsetek ten wynosił tylko 3,6%[7].
W kolejnym badaniu prowadzonym
przez Nolting S. i wsp. po 2-tygodniowej terapii preparatem złożonym odsetek wyleczeń wynosił 68% w porównaniu z 46%,
gdy lek był stosowany w monoterapii
(p<0,05). Powyższe wnioski są zgodne z innymi badaniami klinicznymi[8].
Wykazano także, że 10 dni po zakończeniu 14-dniowej terapii kombinacją leków
(azotanem izokonazolu z walerianianem diflukortolonu) stężenie azotanu izokonazolu
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w rogowej warstwie naskórka było nadal
znacznie wyższe od minimalnego stężenia
hamującego (MIC) drożdżaki i dermatofity
(odpowiednio ponad 10-krotne i 100-krotne) zarówno w grupie stosującej lek raz, jak
i dwa razy dziennie[3]. Implikuje to, iż w warstwie rogowej i warstwie naskórka znajduje
się duży oraz długo działający rezerwuar leku, – co może zapewniać ochronę skóry
przed ponownym zakażeniem przez kilka tygodni po leczeniu.
Wykazano także, iż zastosowanie połączenia leków vs. 1-procentowy klotrimazol
skutkowało szybszą regresję objawów zapalnych pod postacią nasilenia rumienia, złuszczania oraz ilości grudek (p<0,05). Ponadto odsetek wyleczeń mikologicznych był
wyższy dla połączenia leków (60%) w porównaniu z klotrimazolem (54%)[5].
Na podstawie wyżej opisanych badań
klinicznych można stwierdzić, że zastosowanie połączenia dwóch leków – azotanu
izokonazolu oraz walerianianu diflukortolonu jest bezpieczne i skuteczne, terapia
łączona wydaje się być bardziej efektywna
klinicznie w porównaniu z lekiem przeciwgrzybiczym w monoterapii, a dodatkowo
stosowanie jednego produktu z 2 substancjami czynnymi jest dla pacjentów wygodne i ma istotny wpływ na odsetek badanych osób, przestrzegających zaleceń lekarskich.
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Takrolimus w medycynie estetycznej

Takrolimus – lek z grupy inhibitorów kalcyneuryny – w postaci maści (mIK)
jest stosowany od 20 lat w leczeniu miejscowym dermatoz o podłożu zapalnym. Dzięki swojej skuteczności, jest bardzo chętnie stosowany przy
niewielkiej liczbie działań niepożądanych. Coraz częściej wykorzystuje się
również leki miejscowe, zawierające takrolimus, w medycynie estetycznej.
Charakterystyka leku
Takrolimus (mIK) jest makrolidem,
otrzymanym z fermentującej kolonii promieniowca Streptomyces tsukubaensis, który został znaleziony w próbkach gleby, pobranych z rejonu góry Tsukuba, w północnej Japonii[1]. Stąd pochodzi jego nazwa, która jest
połączeniem litery „T” od nazwy góry Tsukuba, i fragmentu nazwy makrolidu -akroloraz imus, od słowa „immunosupresja”[2].
Takrolimus, stosowany miejscowo, dostępny
jest pod postacią maści w stężeniu 0,1 % (zarejestrowany dla pacjentów od 16. roku życia)
oraz 0,03 % (zarejestrowany od 2. roku życia). Takrolimus działa bezpośrednio na limfocyty T. Cytoplazmatycznym receptorem dla
takrolimusu są białka z grupy immunofilin (FK
binding protein – FKBP). Kompleks takrolimus
– FKBP przyłącza się do kalcyneuryny i hamuje jej wiązanie z kalmoduliną. Uniemożliwia to
defosforylację czynnika transkrypcyjnego
(NFAT – nuclear factor of activated T-cells),
który aktywuje transkrypcję genów odpowie-

dzialnych za produkcję różnych prozapalnych
cytokin (np. IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, INF-g,
TNF-a i GM-CSF)[1]. In vitro takrolimus wykazuje między 10- a 100-krotnie silniejsze
działanie immunosupresyjne niż cyklosporyna[3]. Takrolimus charakteryzuje się relatywnie niedużą cząsteczką (822,05 Da) oraz wysoką lipofilnością[1]. To sprawia, że wykazuje
wysokie powinowactwo do skóry[4]. Wyniki
badań farmakokinetycznych, przeprowadzonych wśród dorosłych i dzieci z AZS, wykazały, że takrolimus, aplikowany miejscowo,
jest minimalnie absorbowany do krążenia
ogólnego (<0,5 ng/ml)[1,5-7]. Lek nie wywołuje typowych dla miejscowych glikokortykosteroidów objawów niepożądanych w postaci atrofii skóry i ścieńczenia naskórka, teleangiektazji czy trądziku posterydowego[6].
Miejscowo stosowane preparaty takrolimusu
są bardzo dobrze tolerowane. Najczęściej
obserwowanym objawem niepożądanym
jest przejściowe uczucie świądu i pieczenia
skóry oraz rumień w miejscu aplikacji leku.
Objawy te zwykle ustępują w ciągu pierw-
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szego tygodnia leczenia[8]. Aby złagodzić dolegliwości, zaleca się stosowanie preparatu
schłodzonego w lodówce. Przed zastosowaniem leku należy uprzedzić pacjenta o możliwości wystąpienia takiej reakcji. Przy jednoczasowym spożyciu alkoholu i nałożeniu preparatu na skórę może pojawić się
podrażnienie i rumień. W trakcie terapii powinno wdrożyć się odpowiednią pielęgnację
skóry z wysoką fotoprotekcją SPF 50. Przeciwwskazaniem do użycia mIK jest nadwrażliwość na substancję czynną, makrolidy lub
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparatu nie można stosować na zmiany bakteryjne, wirusowe i grzybicze.

od zabiegu. Przyczyna powstawania zmian
nie jest znana[11]. W literaturze odnajdujemy
opisy prób leczenia ziarniniaków, które pojawiły się po podaniu kwasu hialuronowego czy
substancji aktywnych w mezoterapii za pomocą takrolimusu. W przypadku nieskuteczności terapii w leczeniu ziarniniaków, po wypełniaczach na bazie kwasu hialuronowego
zaleca się podanie triamcynolonu z 5-fluorouracylem[11]. Takanori Iwayama i wsp. opisał
przypadek skutecznego leczenia ziarniniaków
okolic brwi, które pojawiły się w miejscu wykonania makijażu permanentnego za pomocą
miejscowych glikokortykosteroidów i miejscowego takrolimusu[12].

Zastosowanie w medycynie estetycznej

Bielactwo

Reakcje alergiczne w medycynie
estetycznej

Bielactwo nabyte (vitiligo) jest idiopatyczną, przewlekłą dermatozą, charakteryzująca
się odbarwionymi plamami, pozbawionymi
melanocytów oraz melaniny[13]. Choroba występuje częściej u osób predysponowanych
genetycznie, na które zadziałały różne niekorzystne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
indukujące stres komórkowy w melanocytach. Schorzenie występuje u 0,5–4,0% populacji światowej, z jednakową częstością
u obu płci[13] i u ponad połowy przypadków
rozpoczyna się przed 20. rokiem życia[13].
W leczeniu miejscowym bielactwa stosuje
się glikokortykosteroidy lub miejscowe inhibitory kalcyneuryny[13]. Rekomendowane jest
stosowanie mIK 2 razy dziennie. Leczenie
inicjujące powinno trwać co najmniej 6 miesięcy. Jeśli leczenie jest efektywne, można
utrzymać terapię wydłużoną (nawet ponad
12 miesięcy)[13]. W publikacjach odnajdujemy
opisy zastosowania takrolimusu w terapii bielactwa w połączeniu z:
• naświetlaniem UVB,
• mikronakłuwaniem,
• mikrodermabrazją,
• laserem ekscymerowym (308 nm),
• laserem frakcyjnym CO2 (10 600 nm).

Brent R. Moody i wsp. opisali przypadek
reakcji alergicznej na kolagen wołowy, podany pacjentce, skutecznie leczonej mIK oraz
doustnymi glikokortykosteroidami[9]. W przeprowadzonych badaniach na zwierzętach
wykazano, iż w przypadku wyprysku alergicznego, po miejscowym zastosowaniu takrolimusu uzyskano zmniejszony poziom
CD4+, zredukowaną liczbę mastocytów,
IL-5, IL-4 i IgE[10]. Takrolimus może stanowić
korzystną alternatywę w leczeniu zmian alergicznych (po podaniu wypełniaczy, produktów do mezoterapii) zlokalizowanych na
twarzy, szyi, dekolcie, gdzie stosowanie glikokortykosteroidów powoduje szereg działań ubocznych. mIK może zostać wykorzystany podczas kontynuacji leczenia po zastosowaniu przez pierwsze kilka dni
miejscowych glikokortykosteroidów.
Ziarniniaki
Pojawiają się jako reakcja obronna na ciało obce kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat
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W badaniu Ab-Elazim i wsp. zastosowano
takrolimus u 35 pacjentów z bielactwem[14].
Każdy z pacjentów miał leczone 3 plamy bielacze (na pierwszą stosowano takrolimus o stężeniu 0,03%, na drugą takrolimus po mikrodermabrazji, na trzecią placebo). Leczenie
trwało 3 miesiące. Zdecydowanie lepszy rezultat otrzymano w przypadku połączenia takrolimusu z mikrodermabrazją (65,7%/25,8%)[13].
W badaniu Youwena Zhou’a i wsp. na plamy
bielacze w okolicy okołoczodołowej stosowano takrolimus w połączeniu z laserem ekscymerowym 308 nm z bardzo dobrym efektem[15]. Dołączenie do podstawowej terapii
bielactwa miejscowym takrolimusem 2 razy
dziennie, fototerapii UVB 3 razy w tygodniu
zdecydowanie zwiększa skuteczność repigmentacji[16]. W badaniu Howydy M. Ebrahim
i wsp. w grupie pacjentów, u których wykonywano mikronakłuwanie co 2 tygodnie przez
12 tygodni i stosowano takrolimus 2 razy
dziennie, uzyskano lepsze wyniki w porównaniu do grupy pacjentów, w której stosowano
tylko miejscowy takrolimus (50% w porównaniu do 29,92%)[17]. W grupie z terapią łączoną uzyskano szybciej repigmentację.
W badaniach Davida Chena i wsp.[18] oceniano skuteczność terapii łączonej takrolimusem i frakcyjnym laserem CO2 w bielactwie.
Czterdziestu pięciu pacjentów z vitiligo losowo podzielono na dwie grupy. W jednej
grupie stosowano tylko miejscowy takrolimus, w drugiej dodatkowo wykonano jeden
zabieg laserem frakcyjnym CO2. Po 6 miesiącach wykazano, że leczenie bielactwa za
pomocą lasera frakcyjnego CO2 w połączeniu z miejscowym takrolimusem jest znacznie skuteczniejsze niż stosowanie takrolimusu w monoterapii[18].
Blizny
Blizna (cicatrix) jest wykwitem skórnym,
powstającym w wyniku zastąpienia uszkodzonej skóry właściwej tkanką łączną włókni-

stą[19]. Blizna jest mniej elastyczna od otaczającej skóry, pozbawiona gruczołów łojowych, potowych i mieszków włosowych.
Tworzenie blizn powodują oparzenia, szczepienia, usunięcie tatuażu, choroby zapalne
czy zabiegi chirurgiczne[19]. W badaniach
przeprowadzonych na modelu zwierzęcym
(króliki) oceniano efekty mikroskopowe, makroskopowe takrolimusu w prewencji blizn
przerostowych. Aplikowano maść w stężeniach 0,1% i 0,03%, dwa razy dziennie. Wykazano zdecydowanie mniejszą grubość blizn
po terapii w porównaniu do grupy, w której
stosowano placebo[20].
Trądzik – blizny zanikowe
Trwają badania nad zastosowaniem prewencyjnym takrolimusu u pacjentów,
u których występują potrądzikowe rumieniowe plamy zapalne, na podłożu których powstają blizny zanikowe. W badaniu Sharmy
aplikowanie na noc maści z takrolimusem
o stężeniu 0,1%, przez 6–7 tygodni, znacznie redukowało rumień zapalny i zmniejszało
powstawanie blizn atroficznych[21].
Ostuda
Przebarwienia są zaburzeniami pigmentacji, wynikającymi z nagromadzenia zbyt dużej ilości melaniny w skórze i jej nieprawidłowego rozmieszczenia[22]. W powstawaniu
przebarwień odgrywa rolę promieniowanie
UV, predyspozycja genetyczna, stosowanie
hormonalnej terapii zastępczej czy doustnych preparatów antykoncepcyjnych oraz
zaburzenia hormonalne. Badania Kligmana
i Willisa udowodniły, że skuteczne w leczeniu okazały się preparaty łączone, zawierające 5-procentowy hydrochinon, tretynoinę
o stężeniu 0,1% i deksametazon o stężeniu
0,1%[23]. Taki rodzaj receptury nosi nazwę
Triple Combination Cream, w skrócie TCC.
Pozwala na zwiększenie dawki hydrochinonu
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przy redukcji ryzyka podrażnienia, za co odpowiada steroid. Retinoid z kolei zapobiega
utlenianiu hydrochinonu i poprawia penetrację preparatu w głąb skóry. Z powodu braku
dostępności hydrochinonu, wykorzystuje się
w terapii inne receptury wybielające, w których
steryd zastąpiono takrolimusem, aby wyeliminować działania niepożądane takie jak zaniki
skóry i zmiany naczyniowe-teleangiektazje.
W terapii ostudy próbuje się zastosować takrolimus o stężeniu 0,1%, w postaci preparatu
złożonego, wraz z tazarotenenem o stężeniu
0,075%, 20-procentowym kwasem azelainowym oraz 10-procentowym tlenkiem cynku[24].
16 pacjentów z umiarkowaną i nasiloną melasmą było leczonych preparatem przez 20 tygodni, uzyskując znaczną redukcję skali nasilenia
pigmentacji (MASI and MELASQOL scores).
Pioderia zgorzelinowa
Piodermia zgorzelinowa (pyoderma gangrenosum – PG) jest rzadką, ciężką chorobą,
zaliczaną do grupy dermatoz neutrofilowych.
Głównym objawem są szybko postępujące
i bardzo bolesne owrzodzenia skóry, najczęściej zlokalizowane na kończynach dolnych.
Pierwsze doniesienie na temat skuteczności
takrolimusu w leczeniu piodermii zgorzelinowej pochodzi z 1991 roku. Lek podawano
ogólnie, uzyskując korzystne efekty, przy
braku poprawy po zastosowaniu innych metod[25]. Wyniki leczenia maścią w stężeniu
0,1% również są zadowalające. Najwięcej
badań dotyczy terapii skojarzonej z ogólną
kortykosteroidoterapią[26-28].
Erin Louise Doren i wsp. opisała przypadek 61-letniej pacjentki, u której po operacji plastycznej (redukcja jednej piersi celem wyrównania asymetrii po leczeniu raka
piersi), po 8 dniach w ranie pooperacyjnej
rozwinęła się PG. W leczeniu pacjentki zasto so wa no gli ko kor ty ko ste ro i dy iv oraz
0,1% takrolimus, miejscowo uzyskując remisję PG[29].
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Podsumowanie
Takrolimus pozwala na eliminację lub
częściowe zastąpienie miejscowej kortykosteroidoterapii, zwłaszcza w takich okolicach
jak twarz, szyja i dekolt. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa
można stwierdzić, że coraz częściej wykorzystywany jest w medycynie estetycznej zarówno w leczeniu zapalnych jednostek chorobowych, jak i powikłań po zabiegach medycyny estetycznej.
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Finasteryd i minoksidil w leczeniu łysienia
androgenowego u mężczyzn i kobiet –
monoterapia i terapia złożona

Łysienie (AGA, androgenetic alopecia) jest najczęstszą postacią utraty
włosów. Pojawia się zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, wywołując dyskomfort emocjonalny i pogorszenie jakości życia. Zgodnie z wytycznymi
FDA (Food and Drug Administration) oraz EMA (The European Medicines
Agency) terapeutyczną opcją dla AGA jest finsteryd, podawany doustnie
w dawce 1 mg/d u mężczyzn, oraz minoksidil, stosowany miejscowo
u kobiet i mężczyzn. Nowym rozwiązaniem jest możliwość stosowania
finasterydu w postaci preparatu do miejscowej aplikacji. Lek w tej formie nie jest jeszcze dostępny w Polsce.
Łysienie androgenowe (AGA, androgenetic alopecia) jest najczęstszym powodem
utraty włosów – występuje u 80% mężczyzn
i 50% kobiet rasy kaukaskiej[1]. Należy do grupy przewlekłych, stopniowo postępujących
jednostek chorobowych. Patogeneza AGA
jest wieloczynnikowa, ale na pewno ma
podłoże genetyczne oraz jest androgeno-zależna[2]. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet
stwierdza się zwiększoną ilość receptorów
androgenowych oraz wzmożoną aktywność
5a-reduktazy typu II oraz I w okolicy czołowej owłosionej skóry głowy, w porównaniu
z okolicą potyliczną[3]. Przy czym, o ile u mężczyzn mechanizm androgenno-zależny jest
udokumentowany, o tyle u kobiet rola androgenów w dalszym ciągu jest niejasna[4]. Wspo-

mniany enzym, a zwłaszcza jego izomer typu
II, odpowiada za konwersję testosteronu do
dihydrotestosteronu (DHT), hormonu o największej potencji androgenowej[5,6]. DHT jest
odpowiedzialny za miniaturyzację mieszków
włosowych, która jest najbardziej charakterystyczną cechą AGA w badaniu histopatologicznym[7]. Zjawisko miniaturyzacji obejmuje
brodawkę mieszka włosowego oraz łodygę
włosa, co skutkuje zredukowaną objętością
mieszka włosowego i skróceniem anagenu.
Jest to proces zazwyczaj nieodwracalny, ale
w niektórych przypadkach możliwy jest przynajmniej częściowy odrost włosów w wyniku
odwrócenia i zahamowania procesu degeneracji mieszka włosowego[8]. Obraz kliniczny
AGA u kobiet jest inny niż u mężczyzn, dlate-
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go w nomenklaturze medycznej funkcjonuje
Female Pattern Hair Loss (FPHL), klasyfikowany według skali Ludwiga, Olsena, Sinclair oraz
Male Pattern Hair Loss (MPHL), oceniany na
podstawie skali Hamilton-Norwood[9–14].
Diagnostyka AGA opiera się w pierwszej
kolejności na obrazie klinicznym, potwierdzonym badaniem trichoskopowym. Ponadto, u kobiet wskazana jest diagnostyka hormonalna w zakresie oceny poziomu: androgenów, SHBG (Sex Hormone Binding
Globulin), prolaktyny i hormonów tarczycy.
W badaniu trichoskopowym, zarówno
u kobiet, jak i mężczyzn, stwierdza się:
• heterogenną grubość łodyg włosów
(współwystępowanie włosów o różnej
grubości łodyg. Jest to efekt postępującej
miniaturyzacji mieszków włosowych),
• cienkie łodygi włosów, czyli zwiększoną
ilość włosów meszkowych,
• żółte kropki, czyli lejki mieszków włosowych wypełnione masami keratotycznymi (zazwyczaj pozbawione są włosów,
ale mogą być obecne pojedyncze włosy
meszkowe),
• objaw okołomieszkowy (brązowe przebarwienie okołomieszkowe),
• zwiększony odsetek włosów meszkowych
w porównaniu z włosami terminalnymi
(w warunkach fizjologicznych włosy meszkowe stanowią mniej niż 10% włosów),
• zwiększoną ilość jednostek włosowych
z pojedynczą łodygą włosa[15].
Powyższe cechy trichoskopowe mają charakter bardziej lub mniej patognomiczny dla
AGA, są najbardziej nasilone w okolicy czołowej w porównaniu z okolicą potyliczną. Bardzo
ważne przy rozpoznaniu AGA jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, gdyż czasami
oczywisty obraz kliniczny czy trichoskopowy
może maskować inne przyczyny łysienia, chociażby takie jak: łysienie bliznowaciejące, rozlane łysienie plackowate czy alopecia areata incognito. Ponadto, należy pamiętać, że AGA za-
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zwyczaj współistnieje z łysieniem telogenowym, oraz u kobiet po menopauzie należy
zróżnicować AGA z łysieniem inwolucyjnym[15].
AGA nie jest jednostką zagrażającą funkcjonowaniu innych narządów lub ogólnemu
stanowi zdrowia, co nie zmienia faktu, że jest
bardzo częstym powodem wizyt dermatologicznych. Dlaczego posiadanie włosów na
głowie jest takie ważne dla ludzi? Przecież
rola fizjologiczna włosów u człowieka została
przez naturę zredukowana do minimum.
Posiadają niewielkie znaczenie izolacyjne, receptorowe czy ochronne[16,17]. Jednakże piękna fryzura jest bardzo ważnym elementem
naszej samooceny oraz postrzegania naszej
atrakcyjności przez innych. Dlatego wszyscy
w mniejszym lub większym stopniu „walczą”
przez całe życie o utrzymanie na głowie gęstych, pięknych oraz lśniących włosów.
Niestety, w przypadku łysienia androgenowego, jak również innych postaci łysienia,
terapia nie zawsze jest satysfakcjonująca, a na
pewno długa i wymagająca cierpliwości.
Trudności terapeutyczne są skutkiem różnych czynników: zbyt późno postawiona diagnoza, zbyt późna motywacja pacjenta do
podjęcia działania, działanie objawowe, a nie
przyczynowe, długie oczekiwanie na efekty
z powodu specyficznej fizjologii mieszka włosowego, choroby współistniejące, skutkujące
mniejszą efektywnością leczenia itd. Zgodnie
z wytycznymi FDA (Food and Drug Administration) oraz EMA (The European Medicines Agency) terapeutyczną opcją dla AGA
jest finsteryd podawany doustnie w dawce
1 mg/d u mężczyzn oraz minoksidil, stosowany miejscowo u kobiet i mężczyzn, oraz
u obu płci LLLT (Low Level Laser Therapy)[18]. Wszystkie pozostałe metody lecznicze traktowane są jako off label.
Finasteryd (4-aza-3-oksosteroid) został
wprowadzony do leczenia przerostu prostaty
w 1994 roku, a w roku 1997, w dawce 1 mg
w postaci doustnej, zaaprobowany do terapii
AGA u mężczyzn. Jest selektywnym inhibito-

rem 5a-reduktazy typu II, posiada jedynie
niewielki wpływ hamujący na aktywność izomeru typu I tegoż enzymu. Biodostępność finasterydu wynosi 65%, nie ma wpływu na
nią spożyty pokarm. Finasteryd przechodzi
przez barierę krew – mózg. Po odstawieniu
leku poziom DHT wraca po 14 dniach do
poziomu syntezy odpowiadającego poziomowi przed wdrożeniem finasterydu. Efekt
redukcji objętości prostaty, przy dawce
5 mg/d po odstawieniu leku, utrzymuje się
jeszcze przez 3 miesiące, natomiast efekt zahamowania miniaturyzacji mieszków włosowych w AGA dawką 1 mg/d utrzymuje się jeszcze przez 12 miesięcy od momentu odstawienia leku. Jego okres półtrwania w osoczu
wynosi od 3 do 16 godzin. Metabolizowany
jest w wątrobie przez cytochrom CYP3A4
do produktów wykazujących 20% aktywności finasterydu, eliminowanych w 57 % z kałem i 39% z moczem.
W przypadku mężczyzn najczęstsze skutki
uboczne wynikające z podawania finasterydu to:
• spadek libido,
• zaburzenia erekcji,
• spadek objętości ejakulatu,
• ginekomastia,
• ortostatyczny spadek ciśnienia krwi[19–22].
Nie zaobserwowano, aby dawka
1 mg/d finasterydu upośledzała płodność mężczyzn, aczkolwiek takie zjawisko stwierdzono
przy dawce 5 mg/d. Na podstawie wielu badań stwierdzono, że częstość występowania
w/w skutków ubocznych finasterydu wynosi
2,1–3,8%, co jest porównywalne do placebo.
Nie ma znaczenia statystycznego. Zazwyczaj
objawy niepożądane pojawiają się na początku
leczenia i ustępują po jego odstawieniu[23]. Jednakże w ostatnim czasie został opisany zespół
objawów Post-Finasteride Syndrome (PFS),
który odnosi się do stanu utrzymywania skutków ubocznych pomimo zakończenia leczenia
finasterydem. Patogeneza tego procesu nie
jest udokumentowana i pozostaje w trakcie

obserwacji i badań[24]. Pomimo braku dowodów potwierdzających PFS, FDA w 2012 roku
wydała zarządzenie aby w ulotkach informacyjnych finasterydu umieszczać, że:
• w wyniku leczenia zaburzenia libido, ejakulacji i erekcji mogą utrzymywać się po
odstawieniu leku,
• niepłodność lub spadek objętości nasienia, które są wynikiem finasterydu ulegają poprawie lub normalizacji po odstawieniu leku[23].
Podczas stosowania finasterydu nie zaleca się badań kontrolnych z wyjątkiem oznaczania przed rozpoczęciem terapii PSA (Prostate-Specific Antigen), będącego markerem
rozrostu nowotworowego prostaty. Zalecenie wynika z tego, że finasteryd obniża poziom PSA, co może wpłynąć na wczesną diagnostykę nowotworu prostaty[19]. Z obserwacji klinicznych wynika, że w przypadku
leczenia łysienia androgenowego u mężczyzn finasterydem podawanym doustnie:
• efektywność dawki 1mg/d jest potwierdzona,
• mechanizm działania jest potwierdzony,
• następuje wzrost liczby włosów,
• na podstawie oceny pacjentów i badaczy stwierdza się widoczną poprawę
owłosienia,
• długoterminowa leczenie hamuje prawdopodobny, widoczny ubytek owłosienia,
• nie stwierdzono spadku efektywności
działania finasterydu nawet przy wieloletnim stosowaniu[23].
U kobiet zastosowanie finasterydu ma
charakter off label w przypadku hirsutyzmu
idiopatycznego lub związanego z zespołem
policystycznych jajników oraz w FPHL. Dawki stosowane u kobiet są wyższe i mieszczą
się w zakresie 2,5 mg–5 mg/d. Jest całkowicie
zabroniony u kobiet starających się o ciążę lub
będących w ciąży z powodu ryzyka powstania wad w zakresie zewnętrznych genitali
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u rozwijającego się męskiego płodu; należy
do kategorii X[19]. Ponadto, mechanizm działania finasterydu w przebiegu FPHL nie jest jasny i wymaga dalszych obserwacji.
Minoksidil, aplikowany miejscowo na skórę
owłosioną głowy, jest kolejnym lekiem o udokumentowanej efektywności w leczeniu AGA
u kobiet i mężczyzn, stosowanym w tym wskazaniu od 1987 roku[18]. Minoksidil, czyli 2,4-pirymidynodiamina, 6-(1-piperydynylo)-3-tlenek
w latach 70. XX wieku, dzięki własnościom naczyniorozszerzającym był stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W skórze owłosionej głowy znajduje się enzym sulftransferaza
odpowiedzialny za konwersję minoksidilu do
aktywnej postaci, czyli siarczanu minoksidilu.
Różna efektywność minoksidilu w populacji
ludzkiej jest zdeterminowana różnicami w efektywności sulftransferazy[25,26]. Minoksidil jest agonistą kanałów potasowych mięśni gładkich
i mieszków włosowych, ma własności stymulatora wzrostu włosów, aczkolwiek mechanizm
jego działania nie jest do końca wyjaśniony. Stosowanie minoksidilu prowadzi do:
• wzrostu przepływu krwi w naczyniach
mikrokrążenia w otoczeniu mieszka włosowego poprzez wzrost szerokości światła arterioli,
• pobudzenia produkcji czynnika wzrostu
(Vascular Endothelial Growth Factor,
VEGF), odpowiedzialnego za nasilenie
nowotworzenia naczyniowego w okolicy
mieszka włosowego, co skutkuje stymulacją wzrostu mieszka włosowego,
• pobudzenia syntazy prostaglandyn-endonadtlenku i wzrostu mieszka włosowego,
• hamowania działania androgenów na
mieszki włosowe androgenno-zależne,
• bezpośredniego działania na mieszek
włosowy w postaci czynnika wzrostu
opóźniającego starzenie się komórek
matrix i wydłużającego fazę anagenu poprzez aktywację szlaku b-kateniny,
• działania hamującego włóknienie poprzez wpływ na syntezę kolagenu[27].
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Skut kiem dzia ła nia mi no ksi di lu jest
skrócenie fazy telogenu i dlatego na początku terapii obserwowane jest wzmożenie
wypadania włosów oraz wydłużenie fazy
anagenu. Klinicznym efektem jest wzrost
długości łodyg oraz zwiększenie ich średnicy. Pozytywne skutki działania pojawiają się
po około 8 tygodniach, a maksymalnych
efekt – po 12 tygodniach. Jest stosowany
miejscowo w postaci 2- i 5-procentowego
płynu oraz pianki. Po aplikacji minoksidilu
na skórę, nie jest potrzebny masaż. Wychwyt preparatu po godzinie wynosi 50%,
a po 4 godzinach – 75%. Minoksidil jest
efektywny w AGA przy doustnym podaniu
w dawce 0,25–2,5 mg/d, ale ten sposób
leczenia nie został zatwierdzony przez
FDA[26]. Należy do kategorii C i nie jest polecany u kobiet w ciąży oraz w związku
z tym, że wydziela się do mleka jest przeciwwskazany podczas laktacji. W wyniku
miejscowego stosowania minoksidilu mogą, cho ciaż rzad ko po ja wić się skut ki
uboczne w postaci:
• wypadania telogenowego włosów – krótkotrwałe, zazwyczaj na początku terapii,
• podrażnienia skóry: rumień, pieczenie,
• podrażnienia skóry owłosionej głowy
wywołane składnikami towarzyszącymi
(alkohol, glikol propylenowy),
• izolowanego świądu,
• kontaktowego zapalenia skóry wywołanego
minoksidilem i/lub glikolem propylenowym,
• lokalnej lub uogólnionej hipertrychozy [26].
Ponadto, przy doustnym stosowaniu należy monitorować układ krążenia, gdyż mogą
pojawić się spadki ciśnienia, zaburzenia rytmu lub zmiany w EKG.
Inne wskazania off label do stosowania
minoksidlu to:
• łysienie plackowate,
• łysienie wyzwolone chemioterapią,
• łysienie bliznowaciejące,
• moniletrix[26].

Zarówno finasteryd doustny, jak i miejscowo aplikowany minoksidil są podstawowymi
monoterapiami w leczeniu łysienia androgenowego. Niewątpliwie terapia złożona tzn. finasteryd w postaci doustnej z minoksidilem w postaci roztworu do stosowania zewnętrznego
posiada znacznie większą efektywność. Dowodem tego są wyniki licznych obserwacji klinicznych. Stwierdzono, że mechanizm działania
w/w terapii jest związany z inicjacją anagenu
w większej liczbie zminiaturyzowanych mieszków włosowych w porównaniu z monoterapią, ale tempo wzrostu włosów pozostaje bez
zmian[28]. U pacjentów z AGA skojarzone leczenie doustnym finasterydem i miejscowym minoksidilem ma lepszą skuteczność terapeutyczną i podobne bezpieczeństwo jak monoterapia. Najwięcej informacji w tym temacie
pochodzi z badań przeprowadzonych u mężczyzn, gdyż finasteryd doustny u kobiet ma charakter terapii off label. Dalszych obserwacji wymaga dobór najbardziej efektywnych dawek finasterydu i minoksidilu w terapii łączonej[29].
Kolejną innowacją było doustne wdrożenie minoksidilu w dawce 0,25–2,5 mg/d, co
okazało się skuteczne zarówno u kobiet, jak
i u mężczyzn. Doustny minoksidil można połączyć z miejscowymi środkami rozszerzającymi naczynia lub roślinnymi preparatami hamującymi 5a-reduktazę (Serenoa repens, Pygeum
africanum)[30]. Ponadto, od 20 lat prowadzone
są badania dotyczące miejscowego stosowania finasterydu[31]. Do tej pory ostateczna ocena tego sposobu leczenia nie została oszacowana z powodu niewielkiej liczby randomizowanych, kontrolowanych badań, badań
prospektywnych i retrospektywnego przeglądu dokumentacji medycznej.
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Zastosowanie 5% wodorotlenku potasu
w leczeniu mięczaka zakaźnego
Mięczak zakaźny (Molluscum Contagiosum) jest infekcją wirusową, wywołaną przez wirus DNA z rodziny wirusa ospy (Poxviridae), czyli wirus
mięczaka zakaźnego (Molluscum Contagiosum Virus, MCV). Zidentyfikowano cztery typy MCV I–-IV, przy czym typ I jest odpowiedzialny za
96,6% przypadków infekcji, typ II za ok. 3,4%, a III i IV są rzadko identyfikowane. U pacjentów z HIV (+) w 60% identyfikowany jest MCV-II[1].
Zakaźność choroby jest wysoka. Infekcja
najczęściej występuje u dzieci między 1. a 5.
rokiem życia. Drugi szczyt zachorowań to
okres między 15. a 30. rokiem życia. Transmisja wirusa następuje przez kontakt bezpośredni (np. u sportowców, na basenie), przez
kontakt pośredni (przedmioty użytku codziennego np. maszynka do golenia, ręcznik
kąpielowy, gąbka do mycia) oraz drogą autoinokulacji (samozakażenia)[2]. Do zakażenia
MCV łatwiej dochodzi u osób z obniżoną odpornością. Zmiany skórne są bardziej nasilone u chorych z atopowym zapaleniem skóry.
Okres wylęgania choroby trwa od tygodnia do około 6 miesięcy (średnio 2–6 tygodni). MCV replikuje w cytoplazmie komórek
nabłonka, gdzie tworzy otoczki lipidowo-kolagenowe, które zapewniają ochronę przed
układem immunologicznym człowieka. Białka
pochodzenia wirusowego hamują apoptozę
komórek za pośrednictwem mitochondriów[3].
Infekcja MCV charakteryzuje się występowaniem wykwitów pierwotnych w postaci

guzków, zwykle o średnicy 2–5 mm, o błyszczącej powierzchni, koloru perłowo-różowego, z charakterystycznym pępkowatym zagłębieniem w części centralnej oraz zawierającymi „kaszowatą”, zakaźną treść. Najczęściej
wykwity są pojedyncze, rzadziej są zgrupowane. Mogą być tkliwe przy palpacji. U dzieci
zmiany skórne najczęściej są zlokalizowane na
skórze tułowia, kończyn i twarzy, a u osób
dorosłych w okolicy narządów moczowopłciowych. Rzadziej mogą być obserwowane
na błonie śluzowej jamy ustnej.
Rozpoznanie ustalane jest na podstawie
charakterystycznego obrazu klinicznego
i ewentualnie diagnostyki uzupełniającej,
w tym dermoskopii, w której wokół centralnego, pępkowatego zagłębienia widoczne są
bezpostaciowe, zrazikowate białe lub żółte
struktury otoczone naczyniami krwionośnymi. W przypadku wątpliwości diagnostycznych, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, można wykonać biopsję z badaniem
histopatologicznym, w którym uwidocznimy
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charakterystyczne wewnątrzcytoplazmatyczne, kwasochłonne ciałka wtrętowe (ciałka
mięczaka lub ciałka Hendersona-Patersona).
Diagnostyka różnicowa obejmuje m. in.:
brodawki płaskie, brodawki zwykłe, kępki
żółte, torbiel naskórkową, liszaja płaskiego,
rogowiaka kolczystokomórkowego, a u osób
immunoniekompetentnych również skórną
kryptokokozę, aspergilozę i histoplazmozę.
Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta, a w przypadku osoby
niepełnoletniej również opiekunów, o rozpoznaniu, rokowaniu, ryzyku autoinokulacji,
możliwości zarażenia innych osób oraz możliwościach terapeutycznych, a także, co się
z tym wiąże, ewentualnych działaniach niepożądanych[4].
Leczenie mięczaka zakaźnego polega na
usunięciu guzków za pomocą łyżeczkowania,
krioterapii ciekłym azotem lub podtlenkiem
azotu, elektrokoagulacji, wycięcia chirurgicznego, laseroterapii (np. laserem CO2, pulsacyjnym laserem barwnikowym PDL), terapii
fotodynamicznej, mechanicznego usuwania
zawartości guzków z ewentualną następczą
aplikacją nalewki jodowej (jod powidonowy),
zastosowania leków immunomodulujących
(imikwimod, interferon-a), leków przeciwwirusowych (np. cydofowir) oraz terapii zewnętrznej podofilotoksyną, kwasem salicylowym, kwasem glikolowym, kwasem mlekowym,
kwasem
trójchlorooctowym,
tretinoiną, kantarydyną (wyciąg z pęcherza
chrząszcza), azotanem srebra i nadtlenkiem
benzoilu[5–9]. W grupie preparatów do leczenia miejscowego jest również wodorotlenek
potasu (KOH, potassium hydroxide)[10]. KOH
niszczy zakażone komórki na drodze chemicznej kauteryzacji oraz pobudza układ immunologiczny poprzez uszkodzenie wewnątrzkomórkowych otoczek lipidowo-kolagenowych wirusa, dzięki czemu układ
immunologiczny gospodarza ma ułatwiony
dostęp do wirusa i może go wyeliminować.
W opublikowanej dotychczas literaturze

przeanalizowano zastosowanie wodorotlenku potasu w stężeniach: 2,5%, 5%, 10%,
15% i 20%[11]. W badaniu przeprowadzonym
i opublikowanym w 2012 r. przez Burce Can
i współpracowników stosowano 10-procentowy KOH przez okres 4 tygodni w grupie
40-tu dzieci z mięczakiem zakaźnym. Pomimo tego, że działania niepożądane w postaci
pieczenia i odbarwień wystąpiły u 32,4% pacjentów 10% KOH został uznany za bezpieczną, skuteczną, niedrogą i nieinwazyjną
metodę terapeutyczną[12]. W 2014 r. grupa
tureckich badaczy porównała skuteczność
2,5-procentowego vs. 5-procentowemu
KOH w leczeniu infekcji MCV w populacji
dziecięcej. Stwierdzono wyższą skuteczność
leczenia roztworem 5% KOH, przy czym nie
zaobserwowano różnic statystycznych pod
względem działań niepożądanych[13].
Romiti i wsp. porównali skuteczność
i częstość występowania działań niepożądanych w leczeniu mięczaka zakaźnego, 5%
KOH (2 razy dziennie) u 20 dzieci z 10%
KOH w grupie 35 dzieci. Badacze uzyskali
podobną skuteczność leczenia, z całkowitym
ustąpieniem zmian skórnych, po zastosowaniu zarówno 5% (2 razy dziennie przez 6 tygodni), jak i 10% roztworu wodnego KOH,
przy czym w trakcie leczenia 5% roztworem
działania niepożądane, takie jak uczucie kłucia
było minimalne lub nieobecne i nie stwierdzono zaburzeń pigmentacyjnych[14].
Porównano również skuteczność leczenia
miejscowego mięczaka zakaźnego 5-procentowym KOH z tretinoiną o stężeniu 0,05%
(w grupach po 25 pacjentów w wieku dziecięcym), uzyskując dobrą tolerancję i odpowiedź
na leczenie w obu przypadkach, przy czym po
KOH regeneracja skóry była szybsza, a większość zmian skórnych ustąpiła przed 4 tygodniami, a działania niepożądane można zminimalizować, gdy preparat jest stosowany zgodnie z zaleceniem. Na efekt leczenia tretinoiną
trzeba była poczekać dłużej niż 4 tygodnie przy
mniej nasilonych działaniach niepożądanych[15].
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Leczenie najmłodszych pacjentów może
stwarzać problem w przypadku braku współpracy przy terapii zabiegowej, a dodatkowo,
bez względu na sposób wybranego leczenia,
mogą występować nawroty choroby. Dlatego część rodziców młodych pacjentów preferuje leczenie niezabiegowe. W Polsce
w leczeniu mięczaka zakaźnego zarejestrowane są preparaty KOH o stężeniu 5%
i 10%. Jeden z preparatów o stężeniu 5%
KOH można stosować powyżej 3. roku życia, a drugi powyżej 2. roku życia, podobnie
jak 10-procentowy KOH.
Roztworu wodorotlenku potasu nie
można stosować: u kobiet w okresie laktacji
w miejsca, które mają bezpośredni kontakt
z dzieckiem; przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu; na nadkażone guzki mięczaka zakaźnego, w okolice
oczu, na błony śluzowe i w obrębie uszkodzonej skóry; u osób z atopowym zapalenie
skóry w fazie zaostrzenia choroby; w celu leczenia brodawek o innej etiologii, np. HPV,
w terapii zaburzeń rogowacenia, przy skłonności do nieprawidłowego gojenia, np. tendencji do blizn przerosłych czy keloidów,
u osób z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności, w tym HIV.
Zalecana jest aplikacja wodorotlenku
potasu specjalną szpatułką 2 razy dziennie
do czasu wystąpienia stanu zapalnego lub
maksymalnie przez 10–14 dni, zależnie od
stężenie KOH (10 dni dla 10%, a 14 dni
dla 5-procentowego stężenia), który ustępuje zwykle w ciągu 10–14 dni. Roztwór
może być stosowany maksymalnie przez 4
tygodnie od momentu otwarcia opakowania. Z możliwych działań niepożądanych najczęściej obserwowane są krótkotrwałe
podrażnienie skóry w postaci rumienia z towarzyszącym pieczeniem w miejscu aplikacji
preparatu, przejściowe hipo- lub hiperpigmentacje skóry. Ponieważ KOH jest silną zasadą, ma działanie żrące oraz właściwości korozyjne, należy go przechowywać w pozycji
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pionowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci,
a jeżeli preparat dostanie się przypadkowo do
oka, na błony śluzowe lub będzie miał kontakt
ze zdrową skórą, to należy te miejsca przemywać bieżącą wodą przez 15 minut i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Natomiast
w przypadku połknięcia preparatu należy wypłukać jamę ustną, spożyć dużą ilość wody,
nie prowokując wymiotów i natychmiast
skonsultować się z lekarzem. Jeśli preparat zostanie rozlany, wystarczy go usunąć, przecierając powierzchnię papierowym ręcznikiem
i przemywając wodą.
Podsumowanie
Ze względu na zakaźność infekcji MCV
i możliwość autoinokulacji, wskazane jest
leczenie choroby, które może być zabiegowe lub niezabiegowe. Terapia trwa zwykle
od kilku tygodni do kilku miesięcy, a niepowodzenia mogą wynikać z ogólnego stanu
zdrowia pacjenta, możliwości autoinokulacji w wyniku np. drapania, nie poddania
równoczesnemu leczeniu partnerów seksualnych, a w przypadku dzieci – rodzeństwa i innych członków rodziny. Trudność
w leczeniu może wynikać również z bardzo małych wymiarów niektórych guzków,
które stają się widoczne dopiero po kilku
tygodniach od wyleczenia większych wykwitów. Zwłaszcza u dzieci, preferowane
jest leczenie niebolesne oraz niepozostawiające powikłań. Jedną z takich możliwości jest za sto so wa nie 5-pro cen to we go
KOH, który poprzez chemiczną kauteryzację i jednoczesne pobudzenie układu immunologicznego, pozwala w stosunkowo
krótkim czasie przy jednoczesnych niewielkich dzia ła niach nie po żą da nych uzy skać
wyleczenie. Jednakże wybór metody leczenia powinien zależeć zarówno od poziomu
komfortu lekarza, jak i pacjenta, uwzględniających wiek pacjenta, liczbę i lokalizację
zmian skórnych.
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Zastosowanie hydrożeli w terapii blizn
Przerwanie ciągłości skóry może nastąpić pod wpływem czynników wewnętrznych lub zewnętrznych. Wówczas dochodzi do rozwoju ran,
wśród których wyróżnia się ostre i przewlekłe. Uszkodzenie na poziomie naskórka goi się szybko, bez pozostawienia blizny. Natomiast uraz
głębszy, obejmujący co najmniej skórę właściwą, uruchamia kaskadę,
której głównym celem jest przywrócenie ciągłości anatomicznej i zachowanie funkcjonalności skóry.
Proces gojenia opiera się o mechanizmy
fizjologiczne, przebiegające w sposób dynamiczny i składa się z kilku etapów: hemostazy, reakcji zapalnej, fazy proliferacyjnej i remodelingu. Podkreśla się, że prawidłowy
przebieg gojenia skóry i formowanie blizny
w głównej mierze są uzależnione od równowagi pomiędzy procesami syntezy i rozpadu.
Natomiast zaburzenie pojawiające się w trakcie jednej z faz, może prowadzić do nieprawidłowego, jak i nadmiernego tworzenia się
blizn[1].
Niewątpliwie blizna, chociaż rozwija się
w przebiegu fizjologicznych procesów gojenia, stanowi defekt kosmetyczny, niekiedy
o bardzo dużym nasileniu – szczególnie
w miejscach eksponowanych. Warto podkreślić, że u niektórych pacjentów z obecnością blizn wiąże się także znaczący uraz psychiczny, jak na przykład u osób z rozległymi
bliznami pooparzeniowymi. Szacuje się, że
epizody depresyjne i zespół stresu pourazowego (PTSD), które występują odpowiednio
w 13–23% i 13–45% przypadków, są najczęstszymi obszarami badań u pacjentów po

oparzeniach. Jednakże w przypadku tych zaburzeń wykazano pewne czynniki predysponujące do zachorowania, m. in. płeć żeńską,
depresję przed urazem skóry, czy też widoczność miejsca urazu. Pozostałe problemy
osób z rozległymi bliznami, o których warto
wspomnieć, to obniżone poczucie własnej
wartości, trudności w nawiązaniu relacji interpersonalnych, zaburzenia seksualne. Co
istotne, wskazuje się, że problemy w sferze
psychicznej w tej grupie pacjentów są bardziej dokuczliwe niż problemy fizyczne. Dlatego w przypadku blizn tak szczególnie istotne jest szybkie wdrożenie odpowiedniej
i szybkiej terapii. Ponadto niektórzy pacjenci
wymagają holistycznego podejścia, z zaangażowaniem wsparcia psychologicznego[2].
Niewątpliwie dobór terapii powinien
uwzględniać typ blizny. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wyróżnia się następujące rodzaje: blizny niedojrzałe, dojrzałe, linijne
przerostowe, nadmiernie przerostowe,
atroficzne i keloidy[3]. Obecnie istnieje wiele
możliwości leczenia i profilaktyki powstawania blizn. Do dostępnych metod należą: pre-
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paraty silikonowe, hydrożele, preparaty zawierające wyciąg z cebuli, 5-fluorouracyl,
bleomycyny, miejscowe i doogniskowo podawane glikokortykosteroidy, terapia uciskowa, krioterapia, resekcja chirurgiczna, a także
ablacyjne i nieablacyjne leczenie laserowe[4,5].
W tym artykule zostaną omówione żele
silikonowe oraz przykłady ich zastosowania
w terapii blizn.
Żele silikonowe
Żele silikonowe są stosowane w leczeniu
blizn już od prawie 40 lat. Początkowo stwierdzono, że już po niecałej godzinie od nałożenia opatrunku na bliznę pooparzeniową z towarzyszącymi przykurczami dochodziło do
zwiększenia elastyczności tkanki blizny[6].
W późniejszych badaniach potwierdzono, że
leczenie silikonami poprawia cechy blizny, takie jak jej grubość, elastyczność, unaczynienie,
pigmentacja, świąd i ból, które są powszechnie stosowane do oceny blizn w skali znanej
jako Vancouver Scar Scale[7,8]. Warto podkreślić, że ta forma leczenia stanowi terapię
pierwszego rzutu i uznaje się ją także za skuteczną metodę profilaktyki patologicznych
blizn (keloidów i przerostowych), w tym u pacjentów z grup wysokiego ryzyka[9].
W badaniach przeprowadzonych na
zwierzętach wykazano, że zastosowanie żelu silikonowego na rany doprowadziło do
zmniejszenia grubości skóry z powodu zahamowania stymulacji keratynocytów, a poprawa kliniczna w obrębie blizn wynikała głównie z utrzymania optymalnego nawodnienia
spowodowanego efektem półzamknięcia
przez żel. Uznaje się, że miejscowo nałożony silikon stanowi barierę okluzyjną, ogranicza stan zapalny skóry, co przekłada się na
zmianę w interakcjach keratynocytów z fibroblastami. Wydaje się, że za zahamowanie
proliferacji w obrębie blizn głównie odpowiada poprawa w zakresie homeostazy naskórka[10].

Wang i wsp. przeprowadzili metaanalizę,
w której podjęli próbę oceny skuteczności
miejscowego żelu silikonowego w leczeniu
blizn. W tym celu dokonali analizy piśmiennictwa dostępnego w bazach: PubMed, Web
of Science i Embase, do badania włączając
sześć randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 375 pacjentów. Z wszystkich badań wyodrębniono dane dotyczące
wyników oceny nasilenia zmian chorobowych w skali Vancouver Scar Scale. Wykazano, że miejscowy żel silikonowy znacząco
zmniejszył pigmentację, grubość i stwardnienie blizn pooperacyjnych w porównaniu
z placebo lub brakiem leczenia. Ponadto,
miejscowy żel silikonowy i żelowe opatrunki
silikonowe były porównywalnie skuteczne,
a skuteczność miejscowego żelu silikonowego i innego leczenia miejscowego bez silikonu była również podobna. Zatem uzyskane
wyniki wskazywały na skuteczność aplikacji
żeli silikonowych w zapobieganiu bliznom
pooperacyjnym[11].
Podkreśla się, że postać żelowa preparatów silikonowych doskonale sprawdza się
w obrębie okolic ciała o znacznej ruchomości, a także w miejscach odsłoniętych, z uwagi na transparentność. Ponadto żele nie wymagają utrwalania, można je z łatwością nakładać na twarz lub okolice stawów[12]. Warto
wspomnieć o możliwości aplikacji hydrożeli
silikonowych, zawierających kwas podchlorawy i podchloryn sodu. Preparaty te tworzą
barierę ochronną przed fizyczną, chemiczną
i mikrobiologiczną inwazją blizny. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość stosowania na
ostre rany, jeszcze przed ich wygojeniem,
świeże blizny (np. pooperacyjne, potrądzikowe, pourazowe, po ukąszeniach przez owady), a nawet wieloletnie blizny przerostowe
lub keloidy. Efektem systematycznego stosowania produktów hydrożelowych jest wyraźna poprawia w zakresie grubości, struktury
i kolorytu blizn oraz złagodzenie dolegliwości
subiektywnych, takich jak świąd i ból. Wynika
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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).
to z poprawy unaczynienia blizny poprzez
zwiększenie perfuzji naczyń włosowatych
oraz właściwości przeciwzapalnych, nawilżających i ochronnych. Niewątpliwą zaletę stanowią bardzo dobre właściwości kosmetyczne preparatów, gdyż są bezwonne, przezroczyste, nie działają komedogennie. Nie
wykazują potencjału drażniącego i alergizującego, można je stosować we wszystkich grupach wiekowych, w tym u pacjentów pediatrycznych. Ponadto są bezpieczne w przypadku aplikacji na okolice naturalnych
otworów ciała, także na twarz. Nie posiadają właściwości toksycznych i cytotoksycznych, dotychczas nie zaobserwowano działań niepożądanych po ich zastosowaniu[13].
O skuteczności hydrożelu silikonowego
świadczą wyniki kontrolowanego badania
z podwójnie ślepą próbą, które przeprowadzono z udziałem 112 osób. Celem badania
było ustalenie zasadniczej równoważności
preparatu hydrożelowego w porównaniu
z innym, znanym na rynku medycznym żelem do blizn, w leczeniu blizn przerostowych
lub bliznowców. Wykazano, że hydrożel
prowadził do większej poprawy w zakresie
unaczynienia, odkształcalności, grubości, za-
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barwienia, świądu w obrębie blizny. U wszystkich pacjentów jego zastosowanie złagodziło dolegliwości bólowe, natomiast popularny
żel jedynie u 72% pacjentów. Ponadto globalna ocena produktów hydrożelowych była
istotnie lepsza[14].
Niewątpliwie cechy te przekładają się na
możliwości szerokiego zastosowania hydrożelów silikonowych u pacjentów z bliznami,
także w skojarzeniu z innymi metodami. Doświadczenia własne także potwierdzają skuteczność, dobrą tolerancję i wysoką satysfakcję pacjentów z zastosowania hydrożeli silikonowych, zawierających kwas podchlorawy
i podchloryn sodu.
Pacjentka 1, 32-letnia kobieta z blizną po
chirurgicznym usunięciu włókniaka twardego
okolicy podobojczykowej lewej około 2 lata
temu, zgłosiła się do poradni dermatologicznej celem poprawy obecnego defektu kosmetycznego. Miejscowo stwierdzono obecność rumieniowej blizny (Ryc. 1), ponadto
pacjentka podawała towarzyszące dolegliwości świądowe. Pacjentce zalecono oczyszczanie skóry w miejscu zmiany chorobowej, następnie aplikację cienkiej warstwy hydrożelu
z kwasem podchlorawym i podchlorynem
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B

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).
sodu oraz delikatny masaż. Powyższą procedurę miała wykonywać trzy razy dziennie.
W trakcie wizyty kontrolnej po miesięcznym
okresie leczenia zaobserwowano stopniową
poprawę miejscową- złagodzenie rumienia
i widoczne zmniejszenie grubości blizny. Co
istotne, pacjentka negowała obecność świądu i zgłaszała dużą satysfakcję z zastosowanej
terapii (Ryc. 1).
55-letniemu pacjentowi, po chirurgicznym usunięciu raka podstawnokomórkowe-

go okolicy pleców około dwa miesiące
wcześniej, z uwagi na obecność blizny z towarzyszącym dyskomfortem, zalecono leczenie miejscowe w wykorzystaniem hydrożelu z kwasem podchlorawym i podchlorynem sodu. Po dwóch tygodniach
terapii, pacjent wyrażał zadowolenie z leczenia, głównie z powodu ustąpienia dolegliwości subiektywnych. Ponadto, zaobserwowano poprawę w postaci spłaszczenia
zmiany chorobowej. Z uwagi na obiecujące
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efekty, zalecono kontynuację powyższej terapii (Ryc. 2).
Pacjent 35-letni po laparoskopowej resekcji nerki prawej z powodu wodonercza,
zgłosił się do poradni dermatologicznej. Zgłaszał obecność blizny od około 5 miesięcy,
której towarzyszył znaczący dyskomfort,
głównie uczucie pociągania i świądu. W trakcie wizyty zaobserwowano linijną, świeżą bliznę przerostową. Zalecono terapię hydrożelem z kwasem podchlorawym i podchlorynem sodu oraz masaż blizny. Po miesięcznym
okresie terapii, pacjent zgłosił się ponownie,
podając ustąpienie dolegliwości subiektywnych. Stwierdzono wyraźną poprawę miejscową, przede wszystkim zmniejszenie grubości blizny i złagodzenie rumienia (Ryc. 3).
W podsumowaniu warto podkreślić, że
obecnie dostępnych jest wiele metod leczenia
blizn, a dobór odpowiedniej terapii powinien
uwzględniać kilka czynników, w tym typ blizny.
Od wielu lat znaczącą popularnością cieszą się
żele silikonowe, których skuteczność i bezpieczeństwo w terapii blizn potwierdzają wyniki
licznych badań naukowych. Także doświadczenia własne jasno wskazują, że preparaty hydrożelowe z kwasem podchlorawym i podchlorynem sodu mogą być wykorzystywane
w leczeniu blizn, z uwagi na poprawę stanu
miejscowego, a także ustępowanie dolegliwości subiektywnych. Ponadto w przypadku tej
terapii pacjenci zgłaszali wyraźną satysfakcję.
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Trądzik różowaty (rosacea) –
nie tylko choroba skóry
Trądzik różowaty jest przewlekłą, chorobą zapalną skóry, charakteryzującą się okresami zaostrzeń i remisji. Najczęściej występuje u chorych w dojrzałym wieku. Cechuje się początkowym wystąpieniem na centralnej części twarzy z przejściowym lub utrwalonym rumieniem, teleangiektazjami,
a następnie obecnością grudek i krost. U chorych może dodatkowo dochodzić do rozrostu tkanki łącznej i zwłóknienia gruczołów łojowych, co niekiedy doprowadza do ograniczonego przerostu (phyma)[1,2].
Częstość występowania
Częstość występowania trądziku różowatego na całym świecie przekracza 5% populacji. Choroba częściej dotyczy kobiet,
które stanowią aż 75% chorych z rozpoznaniem trądziku różowatego, natomiast u mężczyzn przebieg schorzenia jest zwykle cięższy. Choroba dotyka głównie osoby między
30. a 50. rokiem życia i jest częściej diagnozowana u pacjentów o jasnej karnacji, z I lub
II fototypem skóry, czyli ok. 10% populacji
białej rasy[3,4].
Patogeneza
Przyczyna choroby nie została do końca
poznana, etiologia schorzenia jest najprawdopodobniej wieloczynnikowa. Odgrywają

tutaj rolę zarówno czynniki genetyczne, immunologiczne, środowiskowe, zaburzenia
gospodarki hormonalnej, nieprawidłowy
skład mikrobiomu skóry, jak i przyjmowanie
niektórych leków, np. miejscowych glikokortykosteroidów[6]. Kluczową rolę odgrywają
także zaburzenia naczynioruchowe (wzmożona reaktywność naczyń krwionośnych
skóry twarzy)[7].
Obraz kliniczny
Chorobę rozpoznajemy na podstawie
wywiadu i badania przedmiotowego.
W pierwszym etapie trądzik różowaty objawia się zaczerwienieniem i utrzymującym się
rumieniem na centralnej części twarzy,
któremu towarzyszy świąd, pieszczenie,
uczucie napięcia skóry i miejscowe 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
Spółdzielnia Pracy, Rzeszów. Pozwolenie nr 26369.
RekPras/2208/L

dować liczne powikłania, takie jak np. przewlekłe zapalenie brzegów powiek i spojówek, dysfunkcja gruczołów Meiboma, zapalenie nadtwardówki, tęczówki, neowaskularyzację rogówki, bliznowacenie, a nawet
perforację rogówki[20].
Wpływ na jakość życia

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.
szenie temperatury ciała. Początkowo objawy są przejściowe, jednak z biegiem czasu
coraz bardziej utrwalają się. W kolejnym etapie choroby występują grudki, krosty
i obrzęk twarzy, które pojawiają się w miejscu wcześniejszego zaczerwienienia. U niektórych chorujących dokonują się zmiany
przerosłe, które prowadzą do deformacji
twarzy.
W leczeniu klinicznym trądziku różowatego wyróżniamy 4 podtypy choroby: teleangiektatyczno-rumieniowaty, grudkowokrostkowy, z dominacją zmian przerostowych i oczny, oraz jeden wariant
ziarniniakowaty[5]. Pacjenci mogą mieć objawy więcej niż jednego podtypu choroby
w tym samym czasie lub może nastąpić
przejście z jednego podtypu w inny[5,8].

Trądzik różowaty powoduje problemy fizyczne i emocjonalne. Oprócz objawów samej choroby, pacjenci często cierpią z powodu pogorszenia wyglądu, które się z nimi
wiąże. Ponieważ trądzik różowaty występuje głównie w okolicy twarzy i wpływa na fizjonomię pacjentów, choroba może zaburzać interakcje społeczne i zawodowe[11].
Dodatkowo, towarzyszące subiektywne objawy trądziku różowatego (takie jak pieczenie
czy świąd) mogą przyczyniać się do pogorszenia dobrostanu pacjenta[12]. Kolejny problem stanowi długi przebieg choroby z okresami nawracających zaostrzeń i remisji[13], co
może skutkować utratą zaufania pacjentów
do leczenia. Pacjenci z trądzikiem różowatym często odczuwają stres z powodu stygmatyzacji. Tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia u nich fobii społecznej, lęku i depresji[14,15]. W wielu
badaniach, w tym w badaniach klinicznych,
opisano także negatywny wpływ trądziku
różowatego na jakość życia warunkowaną
zdrowiem[16,17].

Postać oczna

Opis przypadku pacjentki leczonej
z powodu trądziku różowatego
i towarzyszących schorzeń
dermatologicznych

Ponad 50% pacjentów ze skórnym trądzikiem różowatym ma objawy oczne, które
mogą obejmować łzawienie, uczucie suchości, świąd, światłowstręt i niewyraźne widzenie. W każdym przypadku zalecana jest konsultacja okulistyczna. Choroba może powo-

80-letnia kobieta została przyjęta do Kliniki Dermatologii w Rzeszowie z powodu
nasilenia zmian w przebiegu trądziku różowatego. Według wywiadu pacjentka chorowała na trądzik różowaty od około 15 lat.
Do zaostrzenia choroby z wystąpieniem ob-
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mów z filtrem UV o współczynniku ochrony
SPF 50. W leczeniu liszaja płaskiego mieszkowego wykorzystano preparaty miejscowe, zawierające glikokortykosteroidy i minoksydyl.
Pacjentkę wypisano ze szpitala z zaleceniem
kontynuacji terapii w warunkach ambulatoryjnych.
Leczenie trądziku różowatego

Ryc. 2. Przekrwienie spojówek i zapalenie
brzegów powiek.
jawów ocznych doszło miesiąc przed hospitalizacją. Pacjentka skarżyła się na nadmierne
łzawienie oraz pieczenie i świąd w obrębie
spojówek. W dotychczasowym leczeniu stosowała jedynie witaminę PP. Dodatkowo, od
1,5 roku pacjentka chorowała na liszaj płaski
mieszkowy. W 2014 roku u pacjentki rozpoznano łuszczycę odwróconą – w dotychczasowym leczeniu stosowano jedynie miejscowe preparty steroidowe i inhibitory kalcyneuryny.
W badaniu dermatologicznym, w dniu
przyjęcia do szpitala, wykryto rumień, teleangiektazje z obecnością drobnych zmian grudkowych w obrębie skóry twarzy (policzki,
czoło), przerzedzenie włosów w okolicach
czoła, ciemienia i skroni oraz cofnięcie się linii owłosienia. W trakcie hospitalizacji pacjentka została skonsultowana z okulistą. Lekarz stwierdził zapalenie brzegów powiek
oraz dysfunkcję gruczołów Meiboma, najprawdopodobniej będące manifestacją oczną
trądziku różowatego. W terapii użyto krople
z hydrokortyzonem, erytromycynę w maści
oraz zalecono higienę brzegów powiek.
W leczeniu dermatologicznym trądziku różowatego zastosowano tetracyklinę w dawce 1
g/d oraz preparaty 0,075% metronidazolu
w żelu i 1% iwermektyny miejscowo, z zaleceniem fotoprotekcji, oraz stosowanie kre-
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Pomimo dobrze poznanych opcji terapeutycznych, choroba nadal stanowi duże
wyzwanie. Terapia trądziku różowatego
obejmuje unikanie czynników wyzwalających
i stosowanie łagodnych środków myjących
i nawilżających. Dodatkowo, ważną rolę odgrywa fotoprotekcja, w tym stosowanie filtrów przeciwsłonecznych o szerokim spektrum ochrony (współczynnik ochrony SPF
wynoszący przynajmniej 30). Leczenie trądziku różowatego jest zróżnicowane w zależności od fazy choroby i jej nasilenia. Terapia ma na celu uzyskanie i utrzymanie remisji
zmian skórnych[8]. Wielu pacjentów dobrze
reaguje na leki podawane miejscowo. Istnieją jednak badania sugerujące, iż terapia łączona (np. skojarzenie doksycykliny doustnej
z preparatem miejscowym metronidazolu)
może potencjalnie zwiększyć skuteczność leczenia[19,20]. W terapii miejscowej zastosowanie znajdują głównie metronidazol, kwas
azelainowy i iwermektyna. Ponadto, niekiedy
stosowane są również inne preparaty miejscowe, głównie antybiotyki (erytromycyna,
klindamycyna i tetracyklina), nadtlenek benzoilu, oraz inhibitory kalcyneuryny. Oprócz
tego istnieje preparat oddziałujący w swoisty
sposób na zmiany rumieniowe – winian brimonidyny (obecnie niedostępny w Polsce).
Metronidazol jest jednym z najczęściej
stosowanych preparatów miejscowych w leczeniu trądziku różowatego. Działa bakteriobójczo na drobnoustroje beztlenowe, zarówno pierwotniaki, jak i bakterie. Mechanizm działania przeciwbakteryjnego leku

polega na redukcji grup nitrowych, co prowadzi do powstania wolnych rodników tlenowych. Po wniknięciu do komórki mikroorganizmu związek rodnikowy z reaktywną grupą
nitrozową wchodzi w reakcję z DNA komórki, powodując jego uszkodzenie i tym samym
śmierć komórki. Mimo iż dokładny mechanizm działania leku w terapii trądziku różowatego nie jest w pełni wyjaśniony, przyjmuje
się, że działa on przeciwzapalnie, porównywalnie do tetracykliny podawanej ogólnie[9,18].
W przypadku nasilonych zmian grudkowo-krostkowych, zwłaszcza w okresie zaostrzeń, zachodzi konieczność stosowania terapii ogólnoustrojowej – zastosowanie znajduje wówczas antybiotykoterapia doustna
(główną grupę stanowią tetracykliny: tetracyklina, doksycyklina, limecyklina). W przypadku
przeciwwskazań do stosowania tetracyklin
zalecane są makrolidy: erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna. W razie braku zadowalającej poprawy po zastosowaniu wyżej
wymienionych metod terapeutycznych, postępowaniem z wyboru jest włączenie izotretynoiny doustnej, przy czym stosuje się zwykle dawki niższe niż w przypadku trądziku
zwykłego (ok. 0,3 mg/kg m.c.). W sytuacji
zmian przerosłych, zastosowanie w terapii
znajdują również metody chirurgiczne[10].
Podsumowanie
Trądzik różowaty jest przewlekłą dermatozą z okresami zaostrzeń i remisji. Ze
względu na złożoną patogenezę oraz przewlekły przebieg nadal stanowi duże wyzwanie terapeutyczne. Obraz kliniczny choroby
jest zróżnicowany, co niekiedy stanowi pewne trudności diagnostyczne. Edukacja chorego na temat choroby i odpowiednich metod
leczenia jest ważnym aspektem pomagającym pacjentom odnieść sukces w terapii. Leczenie powinno być dostosowane do każdego pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę
podtyp choroby, czynniki wyzwalające, naj-

bardziej dokuczliwe objawy, choroby współistniejące, aspekt psychologiczny i indywidualne potrzeby. Połączenie terapii farmakologicznej z jednoczesną odpowiednią pielęgnacją skóry oraz unikanie czynników
wyzwalających może zapewnić pacjentowi
najlepsze możliwe wyniki terapii.
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Substancje aktywne w preparatach
do cery naczyniowej

Skóra naczyniowa, powszechnie występująca zarówno wśród kobiet,
jak i mężczyzn, w większości przypadków jest rodzajem skóry wrażliwej, nadmiernie reagującej na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne.
Podwyższona reaktywność naczyniowa skóry może być wstępem do
rozwoju trądziku różowatego. Pielęgnacja skóry naczyniowej powinna
odbywać się zarówno od wewnątrz, poprzez stosowanie suplementacji,
jak i zewnętrznie. W składzie preparatów do skóry z problemami naczyniowymi najczęściej znajdują się substancje czynne, takie jak diosmina,
wyciąg z kasztanowca, wyciąg z kłącza ruszczyka, hesperydyna, witamina C i K, rutozyd i niacyna, wzmacniające naczynia krwionośne.
Cerę naczyniową charakteryzuje występowanie na skórze twarzy, szyi i dekoltu
zmian rumieniowych, teleangiektazji oraz
nadwrażliwość na substancje drażniące. Skóra
łatwo ulega zaczerwienieniu, jest nadmiernie
reaktywna w stosunku do czynników zarówno miejscowych, jak i ogólnych. Często pojawia się uczucie pieczenia, ściągnięcia, napięcia, suchość skóry, a nawet świąd. Dolegliwości pojawiają się pod wpływem czynników
środowiska zewnętrznego, takich jak zmiany
temperatury, wiatr, woda, słońce, substancje
drażniące czy alergizujące, zawarte w środowisku, w kosmetykach czy środkach chemicznych, oraz czynniki endogenne takie jak:
emocje, stres, zmiany hormonalne, choroby,
alkohol, leki, nikotyna, ostre przyprawy. Zaczerwienienie skóry początkowo jest przemijające, jednak z czasem zmiany rumieniowe

stają się trwalsze, z coraz wyraźniejszymi,
drobnymi naczyniami krwionośnymi. Są to
teleangiektazje – trwale rozszerzone powierzchowne naczynia włosowate splotu
podbrodawkowego, przeświecające przez
naskórek. Objawy głównie dotyczą skóry policzków i nosa, jednak w niektórych przypadkach mogę występować na bardziej rozległym obszarze, obejmując twarz, uszy, szyję
i dekolt. Wzmożona reaktywność naczyniowa skóry często jest wstępem do rozwoju
trądziku różowatego i dlatego objawy te
określa się mianem prerosacea. Cera naczyniowa najczęściej występuje u osób z I i II fototypem skóry. Pierwsze objawy w postaci labilnego rumienia mogą pojawić się ok. 20. r.
ż., a nawet w okresie dojrzewania, natomiast
pierwsze zmiany naczyniowe zwykle stają się
widoczne w wieku 30–40 lat[1].
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Pielęgnując skórę naczyniową, należy pamiętać, że środki do pielęgnacji, produkty do
makijażu i demakijażu czy też mycia, powinny być przeznaczone dla skóry wrażliwej.
Powinny zapewniać dobre nawilżenie
i wzmocnienie funkcji bariery naskórkowej,
jednak przy cerze naczyniowej powinny one
działać również wzmacniająco na naczynia
krwionośne poprzez poprawę mikrocyrkulacji krwi, zmniejszenie przekrwienia i właściwości przeciwzapalne. Zaleca się stosowanie
flawonoidów, przyjmowanie witaminy C i K,
allantoiny, pantenolu, i witaminy B3 (niacynę). Woda do mycia powinna być letnia, zamiast mydeł należy używać syndetów, najbardziej wskazane są mleczka i śmietanki,
a do peelingu domowego – peelingi enzymatyczne. Powinno się stosować fizyczne filtry UV (tlenek cynku, tlenek tytanu), odbijające promieniowanie[1].
Skutecznymi składnikami aktywnymi
w produktach do pielęgnacji oraz suplementach diety przeznaczonych dla skóry naczyniowej są flawonoidy takie jak diosmina i hesperydyna. Diosmina jest naturalnie występującym
glikozydem flawonoidowym, który może być
wyizolowany z różnych źródeł roślinnych lub
przekształcany, z występującego w większych
ilościach, flawonoidu hesperydyny. Hesperydyna występuje obficie w owocach cytrusowych, w cytrynie, pomarańczy, limonce
i grejpfrucie. Diosminę i hesperydynę charakteryzuje słaba rozpuszczalność, wchłaniają się
z przewodu pokarmowego w niewielkim
stopniu. Dlatego diosmina często poddawana
jest mikronizacji, podczas której otrzymuje się
z cząsteczek o wielkości 20 μm cząstki poniżej
2 μm, co zwiększa biodostępność, a tym samym skuteczność działania[2,3]. Oba flawonoidy
działają przeciwdrobnoustrojowo, przeciwzapalnie, przeciwcukrzycowo, przeciwnowotworowo, przeciwbólowo i antyoksydacyjnie.
Diosmina hamuje lipoksygenazę, cyklooksygenazę, fosfolipazę, może zmniejszać aktywność
prostaglandyn E2 i tromboksanów. Hamuje

również aktywność leukocytów, ich migrację
i adhezję. Wykazuje zatem działanie ochronne
oraz naprawcze w stosunku do naczyń. Poprawia napięcie ścian naczyń krwionośnych,
zwiększa drenaż naczyń limfatycznych, wspomaga mikrokrążenie, hamuje reakcje zapalne
oraz obniża przepuszczalność ścian naczyń
włosowatych[4].
Flawonoidy wchodzą w skład wielu ziołowych preparatów stosowanych w leczeniu
chorób serca i naczyń krwionośnych, obok
diosminy i hesperydyny popularny jest również rutozyd, inaczej rutyna. Rutyna i jej pochodne mają szereg ważnych aktywności
biologicznych. Jedną z najważniejszych funkcji tego związku jest hamowanie aktywności
hialuronidazy, co skutkuje zmniejszeniem
przepuszczalności i poprawą elastyczności
naczyń krwionośnych. Rutozyd tworzy stosunkowo stabilny kompleks z jonami żelaza(II) lub wapnia(II) oraz niklu(II), a zwłaszcza
z miedzią(II). Tego typu kompleksy chronią
przed szybką degradacją/utlenianiem kwasu
L-askorbinowego, czyli witaminy C. Rutozyd
zatem w preparatach stosowany jest często
w połączeniu z witaminą C[5].
Witamina C (kwas askorbinowy), poza
działaniem antyoksydacyjnym, wykazuje również aktywność fizjologiczną, związaną
z wpływem na budowę kolagenu (zwiększenie jędrności i elastyczności skóry, zapobiega
kruchości naczyń włosowatych). Witamina
C w roztworach wodnych jest nietrwała, natomiast w olejach nie rozpuszcza się. Właściwości redukujące witaminy C decydują o jej
aktywności antyoksydacyjnej wobec wszystkich reaktywnych form tlenu oraz ich pochodnych. Kwas askorbinowy uczestniczy
również w regenerowaniu antyoksydantów
hydrofobowych, takich jak a-tokoferol i b-karoten, z ich postaci rodnikowych[6].
Witamina K należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, jest czynnikiem krzepnięcia
krwi i wspomaga krążenie. Jest niezbędna
w procesie potranslacyjnej modyfikacji białek,
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które wiążą wapń (protrombiny – czynników
krzepnięcia oraz białek istotnych dla metabolizmu naczyń). Niedobory witaminy K spowalniają krzepnięcie krwi i mogą być odpowiedzialne za zwiększone krwawienia po urazach. Witaminę K można stosować również w leczeniu
trądziku różowatego i kuperozy[6].
Kolejną witaminą dodawaną do preparatów dla cery naczyniowej jest witamina B3,
czyli niacyna. Występuje w postaci pochodnej – jako kwas nikotynowy lub nikotynamid.
Jako składnik koenzymów NAD i NADP,
a więc dehydrogenaz, bierze udział w biochemicznych reakcjach redoks. Kwas nikotynowy chroni przed chorobami układu krążenia, rozszerzając naczynia krwionośne,
w tym również wieńcowe serca oraz obniża
poziom cholesterolu i lipidów w osoczu[6].
Polecanym składnikiem preparatów do
pielęgnacji dla cery naczyniowej jest wyciąg
z kasztanowca. Zawiera escynę, flawonoidy,
związki kumarynowe i garbniki, które uszczelniają ściany naczyń włosowatych, zmniejszają
ich kruchość i przywracają im elastyczność.
Ekstrakt z kasztanowca poprawia ukrwienie
skóry i likwiduje obrzęki. Ponadto, ma działanie przeciwstarzeniowe, ponieważ zawarte
w ekstrakcie bioflawonoidy hamują nadmierną aktywność enzymu hialuronidazy, odpowiedzialnego za rozkład kwasu hialuronowego w skórze. Ekstrakt z kasztanowca jest też
naturalnym filtrem słonecznym, absorbującym promieniowanie UVB[7].
Z kolei wyciąg z kłącza ruszczyka kolczastego (łac. ruscus aculeatus) zawiera saponiny sterolowe, takie jak ruskogenina i neoruskogenina,
oraz w mniejszych ilościach ruscynę, ruskozyd
i flawonoidy. Saponiny sterolowe zmniejszają
przepuszczalność naczyń, działają przeciwzapalnie, hamują aktywności elastazy, wykazują
działanie naczyniozwężające prekapilary oraz
przeciwkrzepliwe. Hönig i Felix[8] przeprowadzili eksperyment in vitro i in vivo na małżowinach usznych świń w celu zbadania wpływu
ekstraktu z ruszczyka kolczastego na zmniejsza-
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nie przepuszczalności uszkodzonego kwasem
etakrynowym, śródbłonka naczyń[8]. Ruskogenina działa przeciwzapalnie, hamując migrację
leukocytów przez śródbłonek, dzięki hamowaniu ekspresji międzykomórkowej molekuły adhezyjnej 1 (ICAM-1), indukowanej przez cytokiny prozapalne (m.in. TNF-a). Niezależne od
działania przeciwzapalnego, naczyniozwężające
właściwości ruskogeniny wynikają ze zwiększonego uwalniania noradrenaliny przez zakończenia współczulne, i aktywacji postsynaptycznych
receptorów adrenergicznych a1 i a2[9].
Aby preparat kosmetyczny wykazywał
określone działanie, należy zastosować taką
formę kosmetyku, która umożliwi efektywne
wprowadzenie do skóry substancji czynnych.
Kosmetyki stosowane na skórę mogą mieć postać płynną, półstałą lub stałą. Podłoże powinno być nie tylko obojętnym, chemicznie trwałym nośnikiem kosmetyku o estetycznym wyglądzie, ale przede wszystkim powinno
uwalniać substancję czynną we właściwym
czasie i właściwej ilości. Kremy są półpłynnymi
formami kosmetyku, wyrobami, charakteryzującymi się wysoką lepkością, a także układami
koloidalnymi, emulsjami lub zawiesinami o wysokiej zawartości fazy rozproszonej. Do półpłynnych form kosmetyku, obok kremów, zaliczamy żele kosmetyczne półstałe oraz pasty
i maści. Kremy tworzą układy fizykochemiczne, występujące w maściach. Prawie wszystkie
zawierają wodę albo jako rozpuszczalnik, albo
jako fazę wewnętrzną lub zewnętrzną emulsji.
Preparaty te powinny się charakteryzować odpowiednimi cechami reologicznymi, takimi jak
konsystencja, rozsmarowywalność, lepkość.
Ponadto, cechuje je jednorodność, duża stabilność fizyczna układu, trwałość chemiczna,
zdolność wiązania znacznych ilości wody, dobre wchłanianie, niepowodowanie uczuleń
i podrażnień oraz czystość mikrobiologiczna.
Istotne znaczenie ma też słabo kwaśny odczyn
kremu pH 4–6, odpowiadający pH skóry ludzkiej, uzyskany przez wprowadzenie niewielkich ilości kwasów organicznych lub nieorga-

nicznych. Krem jest najpopularniejszą formą
kosmetyku, stosowaną w celu dostarczenia do
skóry substancji aktywnych[10].
Wszystkie powyższe cechy spełnia krem
Niverosin, przeznaczony do cery naczyniowej. Przeprowadzono badania dermatologiczne i aparaturowe u osób z różnego rodzaju skórą, w tym z problemami naczyniowymi, wynikającymi z osłabienia i pękania
ścian naczyń, oraz osób z trądzikiem różowatym, które spełniły wymagania dotyczące
udziału w badaniach. Według 80% osób badanych, Niverosin krem zmniejsza widoczność teleangiektazji oraz chroni przed ich powstawaniem. Według 93% badanych osób,
redukuje przebarwienia, drobne zasinienia
i zaczerwienienia, ujednolicając koloryt skóry.
Badania aparaturowe również potwierdziły
skuteczność kremu. Miały na celu określenie
redukcji widoczności drobnych naczyń krwionośnych. Pomiarów dokonano przed rozpoczęciem aplikacji preparatu i po czterech tygodniach regularnego stosowania. Krem Niverosin charakteryzuje bogaty skład – zawiera
diosminę, wyciąg z kasztanowaca, hesperydynę, wyciąg z ruszczyka kolczastego, D-pantenol oraz filtr UVA/UVB (SPR 15). Aby dodatkowo udowodnić wysoką jakość preparatu, przeprowadzono ankiety wśród lekarzy
dermatologów. Z ankiety przeprowadzonej
wśród 293 lekarzy na pytanie „Czy, w segmencie kremów na skórę naczyniową, Niverosin ma najbardziej optymalny skład?” 95%
ankietowanych odpowiedziało „tak”, natomiast na pytanie, czy skład tabletek jest optymalny odpowiedzi twierdzącej udzieliło
88,1% lekarzy. Niverosin, w postaci suplementu diety, również zawiera bogaty skład
i wysokie dawki substancji aktywnych, 150%
referencyjnej wartości dla niacyny (24 mg),
200% witaminy C (160 mg) i 100% dawki
witaminy K, w postaci menachinonu-7, oraz
flawonoidy, w postaci 50 mg rutozydu, 50 mg
hesperydyny oraz 300 mg, zmikronizowanej
diosminy o zwiększonej biodostępności. Su-

plement wspomaga endogennie prawidłowe
funkcjonowanie naczyń krwionośnych, krzepnięcie krwi i produkcję kolagenu.
Podsumowanie
Cera naczyniowa jest cerą wrażliwą i wymaga specjalnej pielęgnacji. Ważne, aby kosmetyki zawierały naturalne substancje aktywne, które nie wywołają podrażnień i innych skutków nietolerancji. Powinny działać
wzmacniająco na naczynia krwionośne, nawilżać i jednocześnie chronić wrażliwą skórę
przed czynnikami środowiskowymi. Często
stosuje się wyciągi roślinne, działające wielokierunkowo, takie jak wyciąg z kasztanowca
czy wyciąg z ruszczyka, a także dodatki witamin i flawonoidów, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Wśród kosmetyków dla cery naczyniowej dużą rolę odgrywają kremy, gdyż mają najdłuższy kontakt ze
skórą. Przy cerze naczyniowej poleca się
również suplementację doustną preparatami, które wzmacniają naczynia od wewnątrz.
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Udział grzybów z rodzaju Malassezia
w etiopatogenezie łupieżu pstrego
Łupież pstry (łac. Pityriasis versicolor) jest łagodną, powierzchowną infekcją skóry, której czynnikiem etiologicznym są grzyby drożdżopodobne
z rodzaju Malassezia. Jest to dimorficzny grzyb lipofilowy, który jest częścią normalnej mikrobioty skóry. Zidentyfikowano czternaście różnych gatunków Malassezia. Najczęściej izolowane gatunki w łupieżu pstrym stanowią Malassezia furfur, Malassezia globosa i Malassezia sympodialis[1].
Łupież pstry zazwyczaj diagnozuje się
u młodych dorosłych, jednak może pojawić
się w każdej grupie wiekowej. W zależności
od piśmiennictwa, występuje w równym
stopniu u obu płci lub nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet. Zmiany skórne w przebiegu tej choroby lokalizują się w obszarach
łojotokowych, takich jak twarz, owłosiona
skóra głowy i klatka piersiowa. Nie wiadomo, dlaczego grzyby czasami namnażają się
na powierzchni skóry, wywołując zmiany
chorobowe. Do czynników, sprzyjających
zakażeniu, należą warunki środowiskowe, takie jak ciepło i wilgotność, osobnicza podat-

ność skóry, niedobór odporności (np. AIDS)
i ciąża. Przewlekaniu się zakażenia i nawrotom sprzyja nadmierne pocenie się, łojotok,
stosowanie tłustych balsamów i kremów.
Wykwity mogą ustępować w miesiącach zimowych i powracać każdego lata[2–4].
Obraz kliniczny i diagnostyka
W badaniu przedmiotowym pacjentów
chorych na łupież pstry stwierdza się liczne
różowe lub żółtobrunatne, lekko złuszczające
się plamy o nieregularnych zarysach (Ryc. 1).
Złuszczanie powierzchni ma charakter otrę-
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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.

biasty, a plamy są bardziej widoczne po posmarowaniu nalewką jodową. Pod wpływem
promieni słonecznych w miejscach objętych
infekcją powstają odbarwienia, jest to związane z wytwarzaniem przez grzyby czynników hamujących melanogenezę m. in. kwasu azelainowego. Najczęstszym umiejscowieniem zmian skórnych jest klatka
piersiowa, szyja i głowa. Łupież pstry zwykle
przebiega bezobjawowo, ale u niektórych
osób występuje łagodny świąd.
Rozpoznanie łupieżu pstrego opiera się
zwykle na podstawie charakterystycznego
obrazu klinicznego. Potwierdzenie diagnozy
rozstrzyga badanie mykologiczne. Bezpośrednie badanie mikroskopowe łusek nasączonych wodorotlenkiem potasu uwidacznia typowe gronopodobne skupiska komórek
drożdży oraz długie strzępki (często są porównywane do spaghetti i klopsików). Wiadomo, że gatunki Malassezia są trudne do
hodowli w laboratorium, ponieważ wymagają specjalnych warunków, z tego względu
posiew grzybów zwykle jest oceniany jako
negatywny. W wątpliwych przypadkach pomocne mogą być uzupełniające testy diagnostyczne. W badaniu lampą Wooda (czarne

światło ultrafioletowe) obszar zajęty chorobowo wykazuje miedziano-pomarańczową
(żółtawą lub ceglastą) fluorescencję (Ryc. 2.).
Biopsja skóry nie jest wymagana do potwierdzenia diagnozy, ale jeśli jest wykonywana
elementy grzybicze mogą być widoczne
w warstwie rogowej naskórka (stratum corneum). W diagnostyce różnicowej należy
brać pod uwagę łupież różowy Giberta,
grzybicę skóry gładkiej, bielactwo, łojotokowe zapalenie skóry, wyprysk pieniążkowaty,
kiłę wtórną i ziarniniaka grzybiastego[2–5].
Leczenie
Należy poinformować pacjentów, że
czynnikiem sprawczym łupieżu pstrego jest
grzyb komensalny, bytujący w skórze zdrowej. Choroba nie jest uważana za zakaźną.
W przebiegu łupieżu pstrego nie powstają
trwałe blizny ani zaburzenia pigmentacyjne,
jednak w wielu przypadkach nawrót choroby
może nastąpić pomimo skutecznego leczenia.
Leki miejscowe są uważane za leczenie
pierwszego rzutu łupieżu pstrego. Preparaty
stosowane w terapii miejscowej dzieli się na
niespecyficzne i specyficzne środki przeciw-
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grzybiczne. Do niespecyficznych zaliczamy
pirytonian cynku, ichtiol jasny, kwas salicylowy i siarczek selenu, które przede wszystkim
usuwają martwą tkankę i zapobiegają dalszej
inwazji. Dodatkowo wykazują działanie bakteriostatyczne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. W leczeniu stosowane są preparaty
złożone, działające synergistycznie, m.in. pirokton olaminy (Octopirox) z ichtiolem jasnym. Pirokton olaminy, podobnie jak cyklopiroks, należy do pochodnych pirydynonu,
ale nie jest zarejestrowany jako lek przeciwgrzybiczy. Jego złożony mechanizm działania
oparty jest m.in. na zdolności przenikania
przez błonę komórkową, a dzięki tworzeniu
kompleksów z żelazem hamuje metabolizm
energetyczny w mitochondriach grzybów
drożdżopodobnych, ale też dermatofitów
i grzybów pleśniowych. Pirokton olaminy
wykazuje także właściwości bakteriobójcze
wobec bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych. Poza leczeniem łupieżu pstrego, znalazł również zastosowanie w terapii łojotokowego zapalenia skóry i grzybicy paznokci[6].
W produkcji ichtiolu uzyskuje się jego jasną i ciemną frakcję. Oba warianty produktu
charakteryzują się działaniem przeciwzapalnym, przeciwgrzybiczym, przeciwbakteryjnym i przeciwłojotokowym oraz redukują
świąd. Ichtiol nie wykazuje działania kancerogennego[6].
Specyficzne leki przeciwgrzybicze, które
mają działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne, obejmują pochodne imidazoli (klotrimazol, ketokonazol, ekonazol, izokonazol,
mikonazol) oraz cyklopiroksolaminę[7].
W leczeniu najwygodniejszą formą galenową są roztwory pieniące się w szamponie.
Preparaty należy nakładać na kilka minut, zarówno na skórę owłosioną głowy, jak i na
miejsca objęte procesem zapalnym (kark,
szyja, klatka piersiowa). Wskazane jest wytworzenie piany, pozostawienie jej do wyschnięcia, a następnie spłukanie. W fazie aktywnej leki powinno używać się kilka razy
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w tygodniu, a w fazie podtrzymującej kilka
razy w miesiącu.
Środki systemowe stosuje się w przypadku rozległych, ciężkich lub nawracających
przypadków oraz po niepowodzeniu stosowania miejscowych środków przeciwgrzybicznych. Terapie ogólnoustrojowe obejmują itrakonazol i flukonazol. Doustna terbinafina nie jest skuteczna w leczeniu łupieżu
pstrego. W przypadku nawrotów choroby
może być konieczne leczenie podtrzymujące. Owłosiona skóra głowy jest częstym
miejscem bytowania tego patogenu, dlatego
w trakcie terapii należy stosować szampony
również na tę okolicę. Hipopigmentacja może utrzymywać się przez kilka tygodni po leczeniu i nie wskazuje to na niepowodzenie
leczenia[4,8,9,10].
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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
y
nerek 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
y
wątroby
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
p
podawania
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 pprofilu bezpieczeństwa
p
u dzieci i młodzieżyy 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
p ą y w ppopulacji
p j dzieci i młodzieżyy 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 pasożytnicze
p y
Często Zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia układu nerwowego
g Często ból
głowy, Niezbyt często Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, utrata świadomości Zaburzenia oka Często Alergiczne zapalenie spojówek Niezbyt często Podrażnienie oka Zaburzenia żołądka
ą i jjelit Często Ból brzucha, ból w nadbrzuszu Niezbyt często Biegunka, nudności, obrzęk warg Zaburzenia skóryy i tkanki podskórnej
p
j Niezbyt
często Wyprysk, pokrzywka Zaburzenia ogólne
g i stanyy w miejscu
j podania
p
Niezbyt często zmęczenie Opis
p wybranych
y y działań niepożądanych
p ą y w populacji
p p j dzieci i młodzieży.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
p
bezpieczeństwa
p
u pacjentów
p j
dorosłych
y i młodzieżyy. 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
p ą y u pacjentów
p j
dorosłych
y i młodzieżyy 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 pasożytnicze
p y
Niezbyt często opryszczka twarzy Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
y
Niezbyt często zwiększenie łaknienia, Zaburzenia ppsychiczne
y
Niezbyt często lęk, bezsenność Zaburzenia układu nerwowego
g Często senność, ból głowy, Niezbyt często zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego Zaburzenia ucha i błędnika
ę
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,
g , klatki piersiowej
p
j i śródpiersia
p
Niezbyt często duszność, uczucie dyskomfortu w nosie, uczucie suchości w nosie Zaburzenia żołądka
ą i jelit
j Niezbyt często ból w nadbrzuszu, ból brzucha, nudności, dyskomfort w obrębie jamy
brzusznej, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, zapalenie żołądka, Zaburzenia skóryy i tkanki podskórnej
p
j Niezbyt często świąd Zaburzenia ogólne
g i stanyy w miejscu
j podania
p
Niezbyt często zmęczenie, pragnienie, nasilenie dotychczasowych objawów, wzmożona ciepłota ciała, osłabienie Badania diagnostyczne
g 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
p wybranych
y y działań niepożądanych
p ą y u pacjentów
p j
dorosłych
y i młodzieżyy
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:
j 03.2021. 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: Osobyy w podeszłym
p
y wieku Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia czynności
y
nerek 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
y
wątroby
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
p
bezpieczeństwa
p
u dorosłych
y i młodzieżyy: 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
p ą y u dorosłych
y i młodzieżyy: 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 pasożytnicze
p y
- Niezbyt często opryszczka twarzy, Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
y
- Niezbyt często zwiększenie łaknienia, Zaburzenia ppsychiczne
y
- Niezbyt często lęk, bezsenność, Zaburzenia układu nerwowego - Często senność,
ból głowy, Niezbyt często zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, Zaburzenia ucha i błędnika
ę
- 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,
g , klatki ppiersiowejj i śródpiersia
p
- Niezbyt często duszność, uczucie dyskomfortu w nosie, uczucie suchości w nosie, Zaburzenia żołądka
ą i jjelit - Niezbyt często ból w nadbrzuszu, ból brzucha, nudności, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, zapalenie żołądka,
Zaburzenia skóryy i tkanki podskórnej
p
j - Niezbyt często świąd, Zaburzenia ogólne
g i stanyy w miejscu
j podania
p
- Niezbyt często zmęczenie, pragnienie, nasilenie dotychczasowych objawów, wzmożona ciepłota ciała, osłabienie, Badania diagnostyczne
g 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
ę
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
p wybranych
y y działań niepożądanych
p ą y u dorosłych
y i młodzież 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. Podsumowanie pprofilu bezpieczeństwa
p
u dzieci i młodzieżyy. 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
p ą y w ppopulacji
p j dzieci i młodzieżyy 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 pasożytnicze
p y
Często zapalenie błony śluzowej nosa. Zaburzenia układu
nerwowego
g 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 skóryy i tkanki podskórnej
p
j Niezbyt często Wyprysk, pokrzywka. Zaburzenia ogólne
g i stanyy w miejscu
j
p
podania
Niezbyt często Zmęczenie Opis
p wybranych
y y działań niepożądanych
p ą y w populacji
p p j dzieci i młodzieżyy 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:
j 03.2021. 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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FORUM LEKARZA PRAKTYKA
medycyna rodzinna, pediatria, POZ
www.forumlekarzapraktyka.pl

nowości i wydarzenia

Innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej

“iADE” 2022 – Innowacyjna Akademia
Dermatologii Estetycznej
Innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej odbyła się z początkiem czerwca w Sopocie. Konferencja w nowej odsłonie i pod nową nazwą „iADE’ 2022”. To jedno z największych wydarzeń w kraju, związanych branżą dermatologii i medycyny estetycznej. Za nami niezliczone
godziny merytorycznych dyskusji, mnóstwo prezentacji i wiedzy przekazanej przez wybitnych specjalistów.
“Jestem szczęśliwa i zaszczycona, że
w tym roku przyczyniliśmy się do sukcesu iADE’ 2022. Konferencja zrzeszyła blisko 700 uczestników, ściśle związanych
z branżą dermatologii i medycyny estetycznej. 698 zarejestrowanych osób
uczestniczyło w wydarzeniu stacjonarnie.
Wykłady i warsztaty obejrzało z nami
również 325 uczestników online. Dotarliśmy do ponad 40 000 osób poprzez
nasze social media podczas kongresów
i uzyskaliśmy 2500 działań zwrotnych.

Współpracujące z nami fora medyczne
oraz partnerzy medialni umożliwili nam
również rozszerzenie działań i kierowanie treści bezpośrednio do lekarzy rezydentów i lekarzy stomatologów”.
– Maja Janiszewska, Partner Bloch&Friends,
organizator wykonawczy iADE'22.
Tegoroczna edycja iADE pozyskała
14 głównych partnerów spotkania. Firma Croma została Partnerem Diamentowym, natomiast firma Galderma Partnerem Platynowym. Blisko 40 wystaw-

84

ców, 70 prelegentów i 11 patronów
medialnych – to liczby, które potwierdzają rangę imprezy.
“Zapraszamy zawsze na nasze wykłady prelegentów, którzy mają bardzo duże doświadczenie. Uważamy,
że młodzi lekarze rezydenci, powinni
uczyć się od najlepszych oraz dbamy
o to, aby przekazywana wiedza była
kompleksowa. Z tej wiedzy korzystają
nie tylko nasi najmłodsi koledzy, ale
również my, lekarze doświadczeni.
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Rozmowy kuluarowe oraz wymiana
do świad czeń by wa ją bez cen ne”.
– prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
Cztery oblicza Konferencji tj. naukowe,
edukacyjne, praktyczne i towarzyskie,
sprawiają, że iADE oferuje zawsze wyjątkową atmosferę. Ważnym aspektem jest
również prezentacja oraz poznanie nowych technologii i preparatów dostępnych
na rynku. Istotne jest, aby obecna i przyszła
kadra lekarzy była w stanie odpowiedzieć
na wszystkie pytania pacjentów.

“iADE'22, czyli Innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej to spotkanie niemalże rodzinne. Spotykają się nauczyciele oraz młodzi adepci po to, aby
wymienić się doświadczeniami i aby nauczyć się czegoś nowego. Pozyskujemy
nowości ze świata i natychmiast je
przekazujemy naszym młodszym kolegom oraz innym, którzy nie zawsze
zajmują się tymi szczegółami, które interesują nas. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc dzielić się naszą wiedzą. Na tym
polega spotkanie lekarzy praktyków”.
– dr n. med. Marcin Ambroziak
Mężczyzna w gabinecie medycyny
estetycznej również stanowił jeden
z głównych wątków ostatniej Konferencji, a próba odpowiedzi na pytania, dotyczące rewolucji męskości, była poruszana podczas wielu wykładów i spotkań.

Wydawca:
Agencja Reklamowa LION-ART Dorota Piech
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice
tel./fax: 32 253-02-88, 32 253-60-89
http://www.lion-art.com.pl
e-mail: office@lion-art.com.pl
Zastępca wydawcy:
Mateusz Piech
e-mail: mateusz.piech@lion-art.com.pl
Redakcja:
Redaktor naczelny:
dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński, prof. SUM
Zastępca redaktora naczelnego:
dr n. tech. Anna Wawrzyk
Redaktorzy: dr n. med. Agata Lebiedowska,
Hanna Majewska
http://www.aesthetica.com.pl
e-mail: redakcja@aesthetica.com.pl

“Nawet największe idee
mają swój początek”
Innowacyjna Akademia
Dermatologii Estetycznej
Kolejne spotkanie już za rok.
Serdecznie zapraszamy.
Partnerzy: Croma, Galderma, Bogdani,
ITP, Merz Aesthetics, Retix.C, Neauvia, Vichy, Vivacy, Medilage, IBSA, Medi+Derma
Patroni: Zatoka Piękna, Aesthetica, Zatrzymaj Młodość, Uroda i Medycyna, Rynek Estetyczny, Academy of Aesthetic and Anti-Aging
Medicine, Medyczna TV – Estetyka i Chirurgia,
Medycyna funkcjonalna i estetyka lekarska, Primum, Kosmetologia Estetyczna, AC&M –
Aesthetic Cosmetology and Medicine
Konferencja odbyła się pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Dyrektor ds. wydawniczych:
Maria Zagdańska – tel. 514 962 496
mariazagdanska@aesthetica.com.pl
Sekretarz redakcji:
Julia Linnert
tel. 32 201 60 17
julia.linnert@lion-art.com.pl
Skład komputerowy i opracowanie reklam:
Sławomir Jędrysiak, Eugeniusz Kotalczyk,
Konrad Święciński
e-mail: dtp@lion-art.com.pl

Opublikowane w dwumiesięczniku artykuły przedstawiają poglądy ich twórców i nie należy ich w żaden sposób łączyć, o ile nie zostało to
wyraźnie zaznaczone, z instytucjami, w których pracują. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania nadsyłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam oraz artykułów. Wydawca ma
prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma
(art. 36 pkt.4 prawa prasowego) oraz interesem Wydawcy. Tytuł, kształt graficzny pisma oraz własne opracowania reklam są prawnie
chronione. Ich użycie bez zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą postępowania odszkodowawczego.
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Współpraca:
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska,
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak,
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt,
prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki,
prof. dr hab. n. med. Adam Reich
dr hab. n. med. Aleksandra Szlachcic,
dr n. med. Magdalena Jałowska,
dr n. med. Agata Lebiedowska
dr n. med. Mariusz Sikora,
dr n. med. Monika Sikorska,
lek. Anna Maćkowska,
lek. Małgorzata Maj,
lek. Mateusz Nawrocki,
lek. Jowita Sroka,
lek. Paulina Szczepanik-Kułak,
lek. Bartosz Szlachcic,
lek. Klaudia Tutka

Korekta:
Ewa Grzesista

Aby zamówić prenumeratę „Aesthetica”, należy dokonać wpłaty na numer rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI 55 1050 1214 1000 0022 7693 2692
Prenumerata 12 miesięcy: 96 zł. Następnie prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres mailowy: redakcja@aesthetica.com.pl
Wraz z potwierdzeniem prosimy o przesłanie adresu wysyłki i danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
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