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Streszczenie: Począwszy od starożytności, masaż był najbardziej popularną i naturalną metodą leczenia. Stanowił także istotną część profilaktyki zdrowia. Pozytywne
skutki działania masażu klasycznego zostały potwierdzone licznymi badaniami klinicznymi. W pracy ukazano masaż jako jedną z najstarszych form leczenia manualnego
stosowaną zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Omówiono także formy masażu
począwszy od znaczenia zmysłu dotyku w pierwotnych formach terapeutycznych, medycznych systemów uzdrawiania w cywilizacjach starożytnych, poprzez techniki i filozofię masażu Dalekiego Wschodu oraz hinduskie korzenie holistycznego ujęcia masażu
klasycznego aż po bardziej współczesne jego formy.
Słowa kluczowe: masaż, rys historyczny, filozofia masażu

Wstęp
Przed omówieniem perspektyw historycznych masażu klasycznego należy wziąć
pod uwagę ogólny charakter dotyku jako podstawowego środka manualnej terapii
w celu zrozumienia istoty rozwoju masażu na płaszczyźnie historycznej. Ważne jest,
aby spojrzeć na zabieg leczniczy, jakim jest masaż klasyczny, z szerszej perspektywy,
zwracając uwagę na wymiar emocjonalny, społeczny, kulturalny, a także w niektórych
przypadkach duchowy.
Idea masażu osadzona głęboko w historii stała się wyrazem troski o istotę dotyku, a także o rozwój metod jego aplikacji. Dotyk jest niepodważalnie podstawowym
narzędziem pracy masażysty. Jest wykorzystywany do bezpośredniego kontaktu z pacjentami, stanowi również podstawowy środek przekazu bodźców masażu. Ponadto jest
niezbędnym zmysłem w życiu każdego człowieka. Co więcej jest zmysłem, który ogrywa najistotniejszą rolę w sztuce medycznej, jaką jest masaż klasyczny. Jednocześnie
spotyka się z naszą niezwykle silną reakcją. Zadziwiające jest to, jak wiele możemy
się dowiedzieć za pośrednictwem dotyku. Fenomen, jakim jest ludzki dotyk, sprawia,
że masaż wykorzystujemy jako jedną z metod terapeutycznych i relaksacyjnych. Masaż
w pełnym spektrum powoduje zarówno reakcje fizyczne (bezpośrednie) na poziomie
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ciała oraz psychiczne lub mentalne (pośrednie), a także energetyczne, a w niektórych
kulturach także duchowe.
W formie masażu potrzebujemy dotyku zarówno w celach leczniczych, jak i kosmetycznych. Zmysł ten obdarzamy dużym zaufaniem, gdyż właśnie poprzez dotknięcie przekonujemy się o fizycznym istnieniu danej rzeczy. Wrażliwość zmysłu dotyku
rozwija się w równych płaszczyznach wiekowych [1, 2, 5], począwszy już od lat najwcześniejszych, kiedy powinna być budowana w nas świadomość, że to właśnie ludzki
dotyk daje nam poczucie bezpieczeństwa na całe życie. Współczesna terapia manualna
odkrywa i rozwija strukturę dotyku jako podstawowego środka wykonawczego masażu.
Dotyk w formie masażu naturalnego jest obecny we wszystkich dziedzinach naszego
życia. Niejednokrotnie nieświadomie korzystamy z jego form w wielu spontanicznych
odruchach, zachowaniach bądź najzwyczajniej w komunikacji interpersonalnej [1, 5].
W profesjonalnym aspekcie, w pracy terapeutycznej już od pierwszego dotyku zależy dalsze wzajemne oddziaływanie między masażystą a pacjentem. Od tych interakcji
w dużym stopniu zależy również efekt końcowy terapii oraz satysfakcja z możliwości profilaktyki zdrowia, usprawnienia go i leczenia. W tego typu relacjach masaż jest
pewną formą komunikacji. Poprzez dotyk osoba wykonująca zabieg przekazuje swoiste wsparcie oraz bliskość, co wiąże się ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa
przez pacjenta. Równocześnie dotyk może sugerować możliwość powrotu do zdrowia.
W tym wypadku dotyk będzie miał znaczenie terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz opiekuńcze. Można zatem stwierdzić, że dotyk jest zmysłem zbawiennym dla poprawy naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Anatomicznie i fizjologicznie dotyk jest
zbiorem wrażeń, które pochodzą od stymulacji sensorycznej skóry, ale także innych
głębszych struktur ciała. Skóra pełni wiele różnorodnych funkcji, ale to rola dotyku
dla istoty masażu jest najbardziej zauważalna [2, 5].
Aby zrozumieć znaczenie masażu klasycznego, należy odkryć historyczne wpływy, a także rozwój jego fundamentów poprzez projekcje z przeszłości. W wielu współczesnych źródłach czytamy, iż sztuka masażu stanowi najstarszą formę leczenia oraz
integralną część medycyny. Sugeruje się, aby historię masażu łączyć z historią dotyku,
który już w czasach pierwotnych był elementem systemu społecznego. Dotyk stawał się
metodą leczenia, która, jak się wydaje, ma liczne korzenie kulturowe. Masaż jest narzędziem terapeutycznym sięgającym historycznie czasów starożytnych.

Historia pierwotnych form terapeutycznych
Ludzie instynktownie dotykają się w te miejsca, gdzie odczuwają ból. Zatem stwierdzono, że masaż to jeden z najbardziej naturalnych i instynktownych środków łagodzenia
bólu i dyskomfortu. Według Magiery już u ludzi pierwotnych obserwowano prymitywne
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formy masażu leczniczego jako środka zaradczego w przypadkach drobnych ran lub obrażeń związanych z ich stylem życia. Oczywiście należy podkreślić, iż takie ruchy,
jak ugniatanie, rozcieranie lub głaskanie bolących miejsc, które następnie stały się
fundamentem współczesnych technik masażu, miało wyłącznie charakter instynktowny
[5, 11]. Masaż pierwotny był w takim wymiarze jedynym dostępnym narzędziem,
które przynosiło ulgę człowiekowi pierwotnemu. Społeczeństwo prymitywne w swoich zachowaniach wzorowało się na zachowaniu zwierząt. Identyfikacja zachowań
zwierzęcych, takich jak oczyszczanie i lizanie ran w celu usunięcia zanieczyszczeń
i szkodliwych substancji, wskazuje na postępowanie intuicyjne. Forma masażu stosowana przez plemiona niecywilizowane określana jest mianem masażu naturalnego
[11]. Definiując ten typ masażu, opisujemy dotykanie, rozcieranie, głaskanie, uciskanie
lub ugniatanie części ciała dotkniętych obrażeniami w celu zlikwidowania dolegliwości
bólowych. Warto zauważyć, iż człowiek pierwotny nie miał żadnej wiedzy z zakresu anatomii bądź fizjologii, nie znał także technik stosowanych w masażu. Dlatego
tę formę pierwotnej „pierwszej pomocy” nazywamy intuicyjną. Stosowano różne formy
masażu, nie zdając sobie sprawy z ich mechanizmu, jednak obserwowano pozytywne
skutki ich działania. Jak z tego wynika, w czasach pradawnych masaż klasyczny był
istotnym ogniwem sztuki medycznej, jaką było uzdrawianie.
W miarę postępu cywilizacyjnego zaczęły powstawać nowe źródła bodźców. Poprzez dotyk oraz instynktowne czynności możliwa była ewolucja masażu. W następstwie tego dziś istnieje wiele wyspecjalizowanych form masażu i wszystkie pochodzą
z tych najbardziej podstawowych i prymitywnych technik. Ważną rolę w prawidłowym
rozumieniu terapeutycznych działań odgrywa etymologia słowa „masaż” oraz zmiana
jego znaczenia i formy w biegu historii.
Według materiałów źródłowych pierwsze wzmianki o stosowaniu masażu pojawiły się około 1550 roku p.n.e. w Papirusie Ebersa, znalezionym w 1872 roku. Stanowił on swego rodzaju dokument ówczesnej medycyny egipskiej, zawierał niezwykle inspirującą wiedzę o starożytnych praktykach uzdrawiających. To właśnie w jego
fragmentach pojawiło się sformułowanie „nacieranie octem”. Istotnym problemem jest
interpretacja tego stwierdzenia. Przyjmując, że „nacieranie” oznacza masaż, można
stwierdzić, iż jest to najstarszy dokument, który dowodzi faktu stosowania pierwszych
technik masażu. Według historyków i analityków starożytnych źródeł Papirus Ebersa jest prawdopodobnie najbardziej kompletnym i najpiękniejszym zbiorem tekstów
medycznych starożytnego Egiptu spośród tych, które przetrwały [3, 7].
Najbardziej rozpowszechnione pojęcia stosowane w dzisiejszym masażu sięgają
starożytnych źródeł. Jeden z najwybitniejszych ojców współczesnej medycyny wielokrotnie używał w swoich dziełach słowa anatripsis, które oznaczało ‘trzeć, pocierać,
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nacierać’, a także wspominał, iż sama medycyna to „sztuka wcierania”. W dziełach antycznych pojawiły się dowody na skuteczność wykorzystywania masażu w poszczególnych jednostkach chorobowych. W starożytnym Rzymie zabiegi i czynności te określane były mianem frictiones lub apotherapeuticae. Podążając za źródłami historycznymi,
słowo „masaż” pochodzi od greckiego słowa massein lub maser, co oznacza właśnie
czynności rozcierania. Również w innych językowych kulturach pojawiły się wzmianki określające taką aktywność terapeutyczną. Według lekarza Izydora Zabłudowskiego
tłumaczenie słowa „masaż” możemy zaczerpnąć z języka arabskiego, w którym wyrażenie mass’h dosłownie symbolizuje dotyk w formie delikatnego ugniatania. Zapożyczone z hebrajskiego machach tłumaczone jest jako dotykanie lub macanie. Kamenetz
w książce History of massage uważa, iż słowo massage zostało po raz pierwszy użyte
przez francuskiego osadnika Lee Gentila, który podczas pobytu w Indiach w 1761 roku
zauważył, iż stosowana przez kobiety i mężczyzn sztuka masażu nazywana była macer
lub masser, co oznacza masowanie kogoś. Samo znaczenie massage oznacza jednak
‘nacieranie’ i w takiej formie pojawia się po raz pierwszy w 1812 roku w słowniku francusko-niemieckim [10, 11]. Również polska literatura badająca pochodzenie i rolę masażu klasycznego podaje bardzo przejrzystą formułę tego zjawiska. Stefan Smoleński,
polski lekarz, mianem masażu określa szereg zabiegów i mechanicznych manipulacji,
takich jak pocieranie, uciskanie, ugniatanie czy wstrząsanie, dzięki którym możemy
usunąć pewne miejscowe dolegliwości.

Medyczne systemy uzdrawiania w cywilizacjach starożytnych
Praktyka stosowania dotyku jako metody leczenia wywodzi się z technik zakorzenionych
w czasach starożytnych. Masaż był częścią świętego systemu naturalnego uzdrawiania.
Starożytne kultury ukształtowały pierwotnie te specyficzne techniki pielęgnacyjne,
zaliczając je do rytuałów o charakterze religijnym. Z czasem masaż wszedł w zakres
lecznictwa, pozostając jednak na obrzeżach medycyny klasycznej. Wspomniane wcześniej sakralne korzenie starożytnej medycyny można było zaobserwować w starożytnym
Egipcie. Społeczeństwo egipskie stworzyło niezwykłe techniki terapeutyczne będące
namiastką masażu. Były uzupełnieniem obrzędów religijnych, lecz z czasem stały się
popularne w medycynie naturalnej. Egipcjanie zauważyli korzystne oddziaływania
bodźców mechanicznych na poprawę funkcjonowania organizmu ludzkiego. Najstarszym dowodem na zastosowanie technik masażu w cywilizacji antycznej jest piktogram
znaleziony w Sakkarze, datowany na lata 2500–2330 p.n.e. Jest to zbiór malowideł
naściennych o tematyce medycznej z grobowca wezyra Ankhma-Horo (ryc. 1). Przedstawiają one dwóch mężczyzn o ciemnej karnacji, którzy manipulują i dotykają stóp
i dłoni dwóch innych osób o jasnej cerze. Relief ten pozwolił badaczom historii masażu
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odtworzyć warunki, które pokazywały, jak wyglądały mechanizmy lecznicze. Ta historyczna wiedza jest podstawą i dowodem na istnienie takiej dziedziny jak refleksologia
[3, 8]. Bardzo wymowne jest również tłumaczenie hieroglifu opisującego starożytne
malowidło: Nie skrzywdź mnie, na co prowadzący zabieg odpowiada: Ja muszę postępować tak abyś mnie wynagrodził [11]. Napis ten porusza kwestię duchowości owego
leczniczego doświadczenia. Wymiar duchowy i fizyczny w człowieku dotyczy dwóch
odrębnych sfer, jednakże w przypadku dolegliwości bólowych bądź złego samopoczucia psychicznego refleksologia pomagała zidentyfikować źródło problemu.
Rycina 1. Fragment malowidła z grobowca Ankhma-Hora

Źródło: Issel Ch., Reflexology. Art, Sience & History, New Frontier Publishing, 4th edition, 1990.

Różne formy pracy nad poprawą zdrowia były stosowane w całym świecie antycznym. Dzięki refleksologii Egipcjanie odkryli korzystne i przyjemne efekty manipulacji
i masażu. U podstaw teorii leży założenie, że istnieją „refleksy”, czyli obszary świetlne,
strefy, które odzwierciedlają obraz ciała w dłoniach i stopach. Wierzono, że niektóre
punkty na kończynach odpowiadały konkretnym organom, gruczołom. Współczesna
refleksologia jest nieinwazyjną praktyką stosowania nacisku, która oddziałuje na wiele
poziomów naszego ciała. Działa kojąco, uspokajająco, bilansuje i pobudza całe ciało.
Podczas seansów refleksologicznych odczuwano głęboki relaks, lecz doceniano również potężne efekty lecznicze, które miały wpływ na wszystkie systemy organizmu.
Obecnie historycy nie są w stanie określić dokładnie relacji między starożytną sztuką
dotyku praktykowaną przez wczesnych Egipcjan a refleksologią, jaką znamy dzisiaj
[3, 7, 8].
Starożytni Egipcjanie regularnie korzystali z masażu połączonego z namaszczaniem olejkami aromatycznymi. Początkowo olejki aromatyczne były używane tylko
8
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przez kapłanów i tylko w ceremoniach religijnych i obrzędach balsamowania. Jednak
około 3000 roku p.n.e. uświadomili sobie zalety korzystania z olejków eterycznych
przez żyjących ludzi. Zaczęli je sprzedawać jako magiczne oleje i mikstury, w ten sposób stając się uzdrowicielami [5, 11]. W tym wymiarze masaż był przesycony swoistą
sakralnością, duchowością oraz pewnego rodzaju pierwiastkiem metafizycznym. Możemy stwierdzić zatem, że w historii ludzkości to właśnie Egipcjanie byli pierwszymi
ludźmi, którzy korzystali z dobrodziejstw aromaterapii. Stała się ona metodą alternatywnej medycyny stosowaną w wielu etapach tworzenia atmosfery potrzebnej do doświadczeń duchowych i filozoficznych. Oleje eteryczne były również niezastąpione
w tworzeniu harmonii oraz w odbudowie wewnętrznej równowagi. Ich aplikowanie
było traktowane jako doskonała terapia piękności i dbałości o estetyczny wygląd ciała.
Najczęściej z aromatycznych esencji korzystały egipskie królowe, kapłanki, ale także zwykłe kobiety, traktując je jako tajniki uwodzenia, przez co aromaterapia zyskiwała
bardziej zmysłowy wymiar. Doskonałym przykładem, bardzo dobrze nam znanym, była
Kleopatra, która zniewalający zapach oraz magiczną moc olejków eterycznych wykorzystywała niejednokrotnie nawet w celach politycznych. Niektórzy specjaliści z dziedziny aromaterapii opowiadają o metodach Kleopatry na zyskanie przychylności Marka
Antoniusza i nawet samego Cezara. Do tych celów wykorzystywała skomponowaną
przez siebie recepturę z olejków żywicznych kadzidłowca oraz mirry. Inne źródła twierdzą, że egipska władczyni wszystkie otaczające ją przedmioty dekorowała płatkami róż
oraz skraplała esencją olejku różanego [10, 11].
Masaż był powszechnie używany również przez Babilończyków, dzięki którym
w nieco zmienionej formie został na stałe zapisany jako charakterystyczny element
arabskiej medycyny alternatywnej. Na dowód posłużę się cytatem z Kamenetza, który
w Historii masażu przestawia opisy zabiegów stosowanych przez Babilończyków: Kiedy człowiek ma skurcz, połóż go głową ku dołowi, a jego nogi ponad nim, dotykaj jego
pleców kciukiem, mówiąc ‘bądź dobry’, poruszaj jego ramionami i głową czternaście
razy, obróć nim na ziemi [11]. Czytając ten fragment, można zaobserwować, iż jest
to pożyteczny przepis na uzdrowienie sfery cielesnej i duchowej. Wyrażenie bądź dobry
może sugerować, że cały zabieg miał charakter rytuału religijnego mającego na celu wypędzenie demonów czy złych duchów bądź przywrócenie ciału duchowej równowagi.

Techniki i filozofia masażu Dalekiego Wschodu
Tendencja do wykorzystywania masażu jako sposobu na usunięcie urazów bądź ogólnych
dolegliwości bólowych obecna była w wielu starożytnych cywilizacjach. Najstarsze
wzmianki dotyczące tej praktyki pochodzą z Chin i odnoszą się do pracy starożytnych
chińskich lekarzy masażu i medycyny tradycyjnej. Nauki te stworzyły nieformalną
podstawę dla późniejszego rozwoju idei oraz rozprzestrzeniania się chińskiego masażu
9
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w całym świecie. Rozwój chińskiej cywilizacji według informacji źródłowych miał
miejsce jeszcze przed budową Wielkiego Muru, podczas panowania dynastii Ch’in [2,
12]. Ustalenia archeologiczne, szczególnie skrypty wyryte na kościach, miały ujawnić
starożytnych ludzi, którzy oddawali cześć wielu bogom i demonom. Przed rozwojem
medycyny racjonalnej opartej na właściwościach roślin i terapii ręcznych chińskie sztuki leczenia były podobne jak u Egipcjan. W tradycyjnych metodach leczenia głęboko
zakorzenione były przekonania religijne. Masaż, systematyczne manipulacje i otarcia
tkanek ciała praktykowane były jako techniki łagodzące ból, o czym znajdowano
wzmianki w dokumentach datowanych na 3000 lat p.n.e. [2, 3]. Koncepcja chińskiego
masażu koncentrowała się na połączeniu ziół, ćwiczeń i technik pomocnych w leczeniu
chorób i zachowywaniu dobrego stanu zdrowia. Teoria ta oparta była na idei tradycyjnej
medycyny chińskiej, która koncentrowała się na obiegu energii życiowej w organizmie.
Choroba była uznawana za zablokowaną energię, a celem masażu, ziołolecznictwa
i diety było przywrócenie swobodnego przepływu energii.
Chińczycy wierzyli, że to właśnie masaż pozwoli pozytywnej energii na lepszy
przepływ przez dotknięte blokadą obszary. W kulturze chińskiej uważano, że ludzie
tworzą naturalną harmonię pomiędzy niebem a ziemią, więc i ciało ludzkie porównywano do naturalnego krajobrazu. Jako przykład można sobie wyobrazić, że nasze żyły
są podobne do koryt rzecznych, a krew jest wodą w tej rzece. Następstwem zablokowania przepływu energii jest powódź. Jest ona spowodowana przez zator w rzece, ponieważ zgromadziło się w niej zbyt wiele wody. To samo dzieje się w naszym organizmie.
Tak długo, jak nie jesteśmy zablokowani czymś, przez co czujemy się nieswojo, nasz
organizm zachowuje prawidłowe funkcje i równowagę [5]. Istnieje wiele niedomówień
i sprzecznych informacji na temat masażu w Chinach. Naukowcy twierdzą jednak,
iż przetrwały jasne dowody oraz zapisy dotyczące tej dziedziny. Według niektórych źródeł techniki masażu były stosowane już 3000 lat p.n.e. Dowodem popierającym tę tezę
jest antyczna książka The Cong-Fou of the Tao-Tse będąca najstarszym zbiorem instrukcji dotyczących masażu. Przez wiele lat medytacji kapłani z dynastii Shang opracowali
koncepcję światła ducha Tao. Starożytne pojęcie składało się z dwóch dusz Yang i Yin
[2, 7, 12]. Pierwsza z nich reprezentowała światło, ciepło, narodziny i życie, jak również
sferę niebieską, z której pochodziły te wszystkie błogosławieństwa. Yin natomiast była
ciemnością, zimnem i śmiercią. Obie dusze były podzielone na nieskończoną liczbę
ducha odpowiednio dobrego i złego, zwanego shen i kwei. Każda żywa istota zawierała elementy shen i kwei, które przyjmowane były w momencie narodzin i oddawane
podczas śmierci, aby znowu powrócić do Yang i Yin [2, 4, 12]. Wszystkie te kosmologiczne pojęcia odnoszą się do zdrowia i chorób, pochodzą od starożytnych kapłanów
i służą jako przewodnik po zasadach potrzebnych do dalszego rozwoju chińskich tradycji medycznych. Możemy nawet stwierdzić, iż dzieło The Cong-Fou of the Tao-Tse
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było podstawą współczesnego masażu oraz manualnych ruchów szwedzkich. Założenia
medycyny chińskiej zostały opracowane w dużej mierze na podstawie tego, co miała do zaoferowania sama natura. Czerpiąc wiedzę z roślin, drzew, zwierząt, owadów,
czyli praktycznie wszystkich darów natury, systematycznie budowano kolejne szczeble
chińskich technik leczenia chorób i bólu.
Dwa obszary są powszechnie uważane za źródło chińskich praktyk medycyny –
to basen Rzeki Żółtej i region rzeki Jangcy. Dorzecza Rzeki Żółtej słyną przede wszystkim z akupunktury i „anmo”, czyli leczenia, które polegało na praktyce nakłuwania
igłami pewnych punktów na ciele, oraz masażu polegającego na ucisku i tarciu palców
rąk i nóg w celu ich rozgrzania. Informacje o takich technikach pojawiły się w zapiskach Klasyka Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza (Yellow Emperor's Classic of
Internatinal Medicine). Wspomniana już wcześniej akupunktura należy do najstarszych
metod leczenia i występuje pod nazwą masażu punktowego [8, 10, 11].
Rycina 2. Punkty akupunkturowe w określonych miejscach wzdłuż meridianów

Źródło: Imagery From the History of Medicine, www.art-bin.com
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Dowodem na istnienie takiej metody było znalezienie małych igieł z jaspisu w ruinach pałacu dynastii Shang (XVIII–XII w. p.n.e.). Podstawą funkcjonowania akupunktury było założenie, iż na ciele znajdują się biologicznie aktywne punkty, reagujące
z dolegliwościami narządów wewnętrznych. Najstarszym dziełem wyjaśniającym istotę
akupunktury jest Kanon Medycyny Wewnętrznej powstały w latach 475–221 p.n.e. [11]
(ryc. 2).
Ogólne praktyki chińskiego masażu wyrosły z połączenia tradycyjnej medycyny
chińskiej, praktyk sztuk walki z filozofią buddystów i taoistów. Podstawą tegoż był fakt,
iż to właśnie dotyk stanowił kluczowy element rozwoju duchowego. Chiński masaż
jest podzielony na dwa typy: Tui Na i Zhi Ya, które stosowane były w podobnym celu,
jednak za pomocą nieco różnych metod. Stanowiły one główne źródło opieki medycznej w starożytnych Chinach. Zhi Ya to metoda wykorzystująca technikę akupresury,
także znajdująca ważne punkty na ciele, które mogłyby uwolnić duże obszary ciała
od stresu, napięcia mięśni i bólu. Anatomicznie masaż Zhi Ya zajmował się podobnymi
punktami na ciele co w terapii akupunktury, chociaż w odróżnieniu od niej tego typu
masaż nie wymagał użycia igieł. W Zhi Ya naciśnięcie pewnych punktów energetycznych – zgodnie z zasadami chińskiej, tradycyjnej medycyny – stymulowało przepływ
krwi, co umożliwiało leczenie. Techniki stosowane w tym masażu to przede wszystkim
energiczne i mocne szczypanie [2, 11].
Tabela 1. Szkoły uczące różnych technik masażu leczniczego
Szkoła jednego palca
(One Finger School)

twierdzono, że największa moc znajduje się w kciuku,
za pomocą którego uciskano punkty znajdujące się
wzdłuż kanałów energetycznych

Szkoła walcowania bądź rolowania
(The Rolling School)

pochodzi od metody jednego palca; polega
na mechanicznym oddziaływaniu na powłoki ciała
poprzez technikę rolowania

Szkoła popychania
(Nei Kung Tui-Na School)

technika masażu polegająca na popychaniu
oraz pocieraniu fałdu skórnego

Szkoła punktowania
(Tien An School)

metoda uciskania punktów na liniach energetycznych
na ciele, dzisiaj znana pod nazwą akupresura

Szkoła ogólna
(Primary School)

metoda stosująca osiem podstawowych technik
ruchów: łączenia, przytrzymywania, podnoszenia,
popychania, tarcia, szczypania, naciskania i dotykania

Źródło: Magiera L., Historia masażu w zarysie, BIO STYL, 2007, s. 38.

Z kolei Tui Na była formą masażu opierającego się co prawda na podobnych założeniach co Zhi Ya, lecz bardziej skupiano się na ugniataniu, ciągnięciu i pchaniu mięśni.
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Zamiast się koncentrować na jednym konkretnym punkcie mięśni jak w akupresurze,
metoda Tui Na koncentrowała się na całym mięśniu, łagodząc napięcia na większej
powierzchni [12]. Pacjenci, którzy doświadczali chińskich technik masażu, zauważali
korzyści płynące z uśmierzenia bólu, zwiększenia przepływu krwi i tlenu oraz w uwalnianiu napięcia mięśni na całym ciele (ryc. 3). Jednocześnie masaż ten był doświadczeniem relaksującym, rewitalizującym i przyjemnym. Warto również wspomnieć o tym,
iż sam rytuał masażu bardzo się różnił od opisywanego wcześniej egipskiego namaszczania. Tradycyjny chiński masaż zazwyczaj odbywał się w ubraniu, bez wykorzystania
olejków eterycznych. Chińskie techniki terapeutyczne dawały równowagę całemu ciału, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także emocjonalnym i duchowym.
Rycina 3. Starożytny masaż chiński

Źródło: http://nccam.nih.gov/health/ayurveda

Po przeanalizowaniu technik masażu używanych w chińskiej medycynie nie sposób
nie dopatrzeć się pewnych podobieństw do egipskiej refleksologii. Co prawda to Chińczycy zastosowali 2500 lat p.n.e. podział ciała ludzkiego na pionowe strefy, czyli tzw.
meridiany, które łączą stopy i dłonie z poszczególnymi narządami i częściami ciała,
jednak teorie te stały się bazą, na podstawie której wyrosły inne techniki masażu Dalekiego Wschodu.
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Przez wieki chiński masaż migrował po całej Azji, docierając do takich miejsc,
jak Japonia czy Korea. Masaż w Japonii był stosowany od X wieku pod nazwą amma.
Tradycyjnie był wykonywany przez niewidomych, którzy byli doskonale przeszkoleni
z podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz posiadali duże umiejętności w usuwaniu
wszelkich dolegliwości. Według wierzeń japońskich masaże były wykonywane najczęściej o zmroku. Shampooer, bo tak byli nazywani niewidomi masażyści, odwiedzali
domostwa, wykrzykując słowa Amma! Amma! oznaczające chęć pomocy i gotowość
do działań medycznych [11]. Masaż Shiatsu był najpopularniejszą techniką masażu.
Wierzono, że za pomocą nacisków na pewne partie ciała można odrodzić aktywność życiową oraz uniknąć zaburzeń zdrowia, takich jak depresja, bóle głowy, skurcze mięśni.
Shiatsu stosowano w celu rehabilitacji naturalnych sił organizmu. Twierdzono również,
że metoda ta nie leczy chorób natychmiast, lecz poprzez stymulacje zwiększa potencjał
mocy uzdrawiającej ciało. Japoński masaż bardzo szybko stał się popularny, wzrosła
liczba profesjonalnych masażystów, pojawiło się nawet pewnego rodzaju przyzwyczajenie, że w każdej japońskiej rodzinie znajdował się co najmniej jeden członek rodziny
specjalizujący się w tej technice [13]. Większość osób, zwłaszcza japońskich kobiet,
miało podstawową wiedzę na temat zasad Shiatsu. Dzisiaj ten rodzaj masażu jest powszechnie uważany za tradycyjny sposób terapii leczniczej.
Hinduskie korzenie holistycznego ujęcia masażu klasycznego

Masaż w różnych formach był praktykowany przez wieki. Myśl o komforcie, leczeniu bólu fizycznego lub emocjonalnego była wspólna dla wszystkich cywilizacji
i całej historii. Wiele kultur opracowało własne sposoby masażu i terapii manualnej.
Historycznie najwcześniejsze wzmianki dotyczące masażu o charakterze leczniczym
lub terapeutycznym pochodziły ze starożytnych cywilizacji Indii, gdzie ewoluowały
na przestrzeni tysięcy lat. Podstawowym i najstarszym systemem medycznym
powstałym w Indiach, który został zaprojektowany, aby pomóc ludziom żyć długo
i w sposób zrównoważony, jest ajurveda [11]. Pierwsze informacje na temat medycyny
starohinduskiej pojawiły się w księgach Veda około 2500–2000 lat p.n.e., w których
charakterystyka chorób oraz sposobów ich zapobiegania i leczenia została pokazana
w sposób racjonalny. Termin ayurveda łączy w sobie sanskryckie tłumaczenie słów:
ayu ‘życie’ oraz veda ‘wiedza lub mądrość’. Tak więc ajurveda oznacza naukę o życiu.
Ta starohinduska filozofia miała na celu integrację oraz utrzymanie równowagi ciała,
umysłu i ducha, co prowadziło do holistycznego ujęcia człowieka. Ajurveda należała
do medycyny naturalnej, której podstawą było rozpatrywanie człowieka jako całości
w każdym aspekcie jego życia [6] (tab. 2).
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Filozofia ta była postrzegana jako metoda medyczno-metafizyczna. Zgodnie z jej
teorią każdy z nas posiada odmienny wzór energii – specyficzne połączenie cech fizycznych, psychicznych i emocjonalnych. Uważano, że istnieją trzy podstawowe typy
energii zwane doshas, obecne w każdym życiu człowieka [6]. Pierwsza z nich – vata
symbolizuje powietrze, to energia, która kontroluje funkcje ciała związane z ruchem,
w tym krążenie krwi, oddychanie i bicie serca. Gdy energia ta jest zrównoważona, wyzwala w człowieku kreatywność i naturalną witalność, jej zaburzenie powoduje zaś
strach i niepokój. Ten rodzaj energii określany był jako zasada mobilności, która reguluje większość działań w naszym organizmie. Pitta symbolizująca ogień jest typem
energii, który nadzoruje działanie procesów metabolicznych, przemiany materii, a także kontroluje poziom neuroprzekaźników i neuropeptydów. W równowadze prowadzi
do zadowolenia, poprawy zdolności uczenia się i rozumienia. Cechami jakościowymi
trzeciego typu energii kapha są woda i ziemia. Rytm energii kontroluje wzrost organizmu, dostarcza wodę do wszystkich części ciała, nawilża skórę i reguluje prawidłowe
funkcjonowanie systemu immunologicznego. Utrzymując równowagę, wyrażamy miłość i przebaczenie, jej zachwianie natomiast powoduje uczucie niepewności i lęku [1,
2, 11].
Tabela 2. Elementy tradycyjnej medycyny ajurwedyjskiej
Panchakarma

uzdrawianie poprzez zrównoważenie przepływającej energii,
tzw. prany; masaż stosowany w celu pobudzenia procesów
regulujących i regenerujących procesy lecznicze

Abhyangam

masaż głowy, karku, twarzy oraz stóp, pleców i klatki
piersiowej

Padaabhayanga

stymulowanie punktów witalnych na całym ciele poprzez
masowanie stopami

Shirodhara

masaż z użyciem olejków eterycznych pobudzający tzw.
czakrę adźna; oddziaływanie na przepływ energii poprzez
kanały energetyczne

Vital massage

terapia refleksologiczna stóp, rąk, głowy i twarzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej http://www.ajurweda.com

Mądrość ajurwedy pomagała utrzymać w harmonii zdrowie i długie życie poprzez
stosowanie masażu, technik relaksacyjnych oraz odpowiedniego sposobu myślenia. Jej
idea zachęcała do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie, styl życia, tak abyśmy
mogli żyć w harmonii z naszym ciałem w optymalnym zdrowiu. Hindusi jako pierwsi
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spisali techniki masażu, podając ogólne wskazówki, w jaki sposób i gdzie oddziaływać
na ciało, aby masaż przyniósł zamierzony skutek. Ajurveda praktykowana była w Indiach od co najmniej 5000 lat p.n.e., stała się bardzo popularną technika terapeutyczną
w kulturach zachodnich [2].

Starożytny masaż Grecji i Rzymu
W starożytnych kulturach Wschodu trudno się doszukać wyodrębnionych metod
masażu, był on raczej częścią systemu medycyny naturalnej obok takich dziedzin,
jak aromaterapia bądź ziołolecznictwo. Anatomiczne i fizjologiczne zalety masażu
zaczęto doceniać w starożytnej Grecji, szczególnie w okresie rozkwitu szeroko pojętej
kultury. Pierwszym greckim lekarzem, który propagował stosowanie technik masażu,
był Hipokrates. Greccy medycy byli doskonale przeszkoleni z podstaw anatomii, jednak
zabiegi wspomagające leczenie były niechlujne, brakowało im przepisów i usystematyzowania. Hipokrates jako pierwszy starożytny lekarz oddzielił masaż od rytuałów
magiczno-religijnych [11, 16]. Przystosował się do nowych filozofii i racjonalnego
podejścia, które poprowadziło go do nowoczesnej sztuki lekarskiej. Zaczęto wówczas
przeprowadzać wnikliwe diagnozy objawów, wybierając odpowiednie metody leczenia.
Masaż stał się częścią zrewolucjonizowanej medycyny, która do tej pory opierała się
na empirycznych doznaniach i przekonaniu, że potencjalny pacjent został opętany
przez demony czy złe duchy. Hipokrates pisał o leczniczych właściwościach tarcia
w leczeniu różnych dolegliwości i chorób. Uważał, że wszystkie choroby zazwyczaj
wynikały z przyczyn naturalnych i powinny być traktowane za pomocą takich metod.
Stwierdził również, iż ludzie pragnący studiować medycynę muszą wpierw opanować
sztukę masażu. Hipokrates używał słowa anatripsis dla określenia procesu tarcia [2,
11]. W przeciwieństwie do uprzednio opisanych mistycznych praktyk podstawa masażu według Hipokratesa była dość rewolucyjna. Zakładał on, iż aby pozbawić ciało
nękających chorób, anatripsis powinno się stosować w kierunku od kończyn do serca,
czyli w kierunku przeciwnym niż robili to wschodni uzdrowiciele. Nakazywał również
łączenie technik masowania z użyciem ziół czy olejków aromatycznych, gdyż pewne
rodzaje roślin czy ich esencji miały właściwości wspomagające leczenie. Połączenie
tych elementów miało pomóc osiągnąć bardziej pożądany efekt [11].
Potrzeba masażu wynikała również ze stylu życia codziennego. W antycznej Grecji
powszechnie czczono kult ciała. Na ten temat pojawia się wiele informacji w mitologii greckiej. Łączono zamiłowanie do sportu z chęcią upiększania ciała, znano i wykonywano wiele zabiegów terapeutycznych i kosmetycznych. Grecy traktowali ludzkie
ciało niemal w filozoficzny sposób, dostrzegali bowiem wagę doskonałości budowy
i sprawności fizycznej, które należało pielęgnować. Pojęcie masażu było bezpośrednio
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powiązane z greckimi łaźniami i salami ćwiczeń. Greccy lekarze cenili terapeutyczne
wartości ćwiczeń, które zalecali swoim pacjentom jako terapię uzupełniającą tradycyjne
leczenie. Starożytni spędzali czas w gimnazjonach – miejscach, które dziś śmiało można
byłoby nazwać ośrodkami odnowy biologicznej. Były to ogromne kompleksy sportowe,
gdzie każdy obywatel mógł korzystać z sal masażu. W salach tych sportowcy przygotowujący się do igrzysk mogli się poddawać masażom kosmetycznym – tak można było
nazwać swoisty masaż polegający na nacieraniu oliwą i piaskiem. Oprócz samego wpływu oliwy doceniano terapeutyczne efekty masażu. Po wielogodzinnych ćwiczeniach obciążone mięśnie ulegały rozluźnieniu, a masaże koiły ból i zmęczenie [16].
Z Grecji masaż rozprzestrzenił się do starożytnego Rzymu. Wpływ medycyny Hipokratesa, w tym technik masażu, cieszył się dużą popularnością wśród wybitnych rzymskich terapeutów. Również greckie zamiłowanie do dbania o ciało zostało zauważone
przez Rzymian. Rzymskim odpowiednikiem wielkości Hipokratesa był słynny lekarz
starożytności Galen. Napisał wiele tomów tekstów medycznych i filozoficznych. W wieku 28 lat był lekarzem gladiatorów i zyskał znaczną renomę w leczeniu ran urazów ścięgien. Później został lekarzem cesarzy rzymskich. Jego praca na temat anatomii jest największym wkładem w techniki medyczne. W swoim dziele Higien, w rozdziale, który
nosił wymowny tytuł Masaż poranny i wieczorny, Galen szczegółowo opisuje cały proces
masażu: Jeśli jest on zupełnie wypoczęty, zbyteczne jest, by go masować albo namaszczać
olejkami, chyba że musi on pokonać ekstremalne zimno, wtedy przygotujemy go do tego
specjalnym masażem, takim jak tych, którzy zamierzają przystąpić do zimnej kąpieli...
Ale jeżeli nasza praca ma przynieść efekty, należy z góry zaznaczyć, że po wszystkim
musi się on poddać zabiegowi namaszczania olejkami i delikatnemu masażowi [11]. Galen stworzył znacznie więcej tekstów na temat masażu, opisując dokładnie przygotowania do niego, czas jego trwania oraz formy namaszczania.
Charakterystyczne dla starożytnego Rzymu są tzw. termy, które były większymi
od greckich ośrodkami sportowo-relaksacyjnymi. Mieściły się w nich między innymi
łaźnie, boiska, a także sale masażu. Za panowania Marka Aureliusza w Rzymie znacznie rozciągnęły się wpływy chrześcijańskie, a jego śmierć wyznaczyła upadek starożytności, a także zapowiadała nadejście nowej ery. Historia Europy zaczęła się zmieniać,
jej nowy charakter zmieniał się przez wojny i walkę o władzę.

Teorie i praktyki masażu w okresie średniowiecza. Rozwój terapii
manualnej w krajach arabskich
Dzieje Europy miały jedyną w swoim rodzaju historię, która znacząco wpłynęła
na przebieg chrystianizacji. Kościół zaczął powoli przejmować kontrolę nad społeczeństwem oraz aspektami jego życia. Średniowiecze w Europie jest zamiennie nazywane
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wiekiem mroku z powodu upadku, sztuki, nauki i kultury. Wiele starożytnych zapisków
zostało zniszczonych i utraconych. Kościołowi udało się odzyskać część materiałów
historycznych, przez to stał się podstawowym źródłem kultury i nauki w średniowieczu
[1]. Poglądy i zasady Kościoła były bardzo przestrzegane, herezje surowo karane,
a niezależne i postępowe myśli – tłumione.
Razem z nadejściem ery chrześcijańskiej masaż stał się synonimem czarów i złych
praktyk oraz upadku technik zarówno w Rzymie, jak i na większości terenów europejskich. Łaźnie publiczne i gimnazja zostały zniesione przez Kościół z powodu wzrostu
nieprawidłowych zachowań natury seksualnej.
W czasach gdy Europa opierała się postępowi, świat arabski nadal kontynuował
praktyki masażu, w dużej mierze opierając się na podstawach rzymskiej i greckiej wiedzy. Rozwojowi masażu sprzyjał fakt, że kraje arabskie nie znajdowały się pod wpływem chrześcijaństwa i nie były ograniczone jego prawami. Dzięki temu arabska kultura
wykazywała się kreatywnością i postępowym myśleniem, co pozwoliło na utrwalenie
wykorzystania masażu jako schematu postępowaniu w leczeniu chorób i utrzymania
zdrowia. Najwybitniejszym przedstawicielem arabskiej medycyny naturalnej był Awicenna, uczony i zwolennik Arystotelesa. Napisał setki dzieł na różne tematy, ale jego
najlepszymi dziełami były traktaty medyczne. Jeden z nich Kanon Medycyny [1, 2]
był usystematyzowanym encyklopedycznie medycznym tekstem opierającym się
na teoriach i obserwacjach Galena. Awicenna polecał utrzymywanie dobrego zdrowia
poprzez oryginalne, greckie schematy kąpieli, ćwiczeń i masażu. Traktował masaż
jako środek pomocny w leczeniu bólu, zwiększający przepływ krwi i ułatwiający proces uzdrawiania.

Renesansowe idee i współczesny wymiar masażu klasycznego
Europa po wielu latach zmęczenia i stagnacji nałożonej przez Kościół na dziedziny
medyczne i naukowe zaczęła odbudowywać ciekawość wiedzy i chęć do pogłębiania
porzuconej do tej pory nauki. Zainteresowanie sztuką i nauką stawało się coraz bardziej
powszechne, odnowione przez wybuch nowego myślenia, badań i innowacji we wszystkich dziedzinach kultury. Okres renesansu stał się początkiem nowego rozumienia
świata, nawiązującego jednak w dużym stopniu do kultury antycznej, będącej podłożem odrodzeniowej koncepcji medycyny. W renesansie sztuka medycyny rozwijała się
dzięki żądnym wiedzy studentom licznych szkół, którzy studiowali i prowadzili badania
z zakresu ludzkiej anatomii i fizjologii. Wielki wkład w tym zakresie miały dokładne
rysunki Leonarda da Vinci. Ilustracje ludzkiego ciała sporządzone w tym okresie nadal
są uznawane za jedne z najbardziej inspirujących wzorów medycznych. Innym renesansowym artystą był Belg Andreas Vesalius [1, 7, 11]. Jako dziecko został zmuszony
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do nauki anatomii, jednak odczuwał wielkie niezadowolenie z poziomu kształcenia.
Podczas nauki w szkole medycznej w Paryżu był rozczarowany i rozgoryczony sposobem zdobywania wiedzy, po części dlatego, że cała do tej pory wykładana teoria
opierała się na filozofii Galena oraz dlatego, że nadal do zrozumienia anatomii używano
zwierzęcych eksponatów. Vesalius do tego stopnia stał się pasjonatem ludzkiej anatomii,
że po powrocie do Belgii, aby dogłębnie przeanalizować tajniki ludzkiego ciała, ukradł
zwłoki. Jego wkład do historii masażu jest oczywiście godny uwagi z tego względu,
iż w swoim dziele Budowa ludzkiego ciała porusza zagadnienia z nim związane. Pisze
między innymi o tym, iż masaż jest techniką uzupełniającą leczenie, pomaga zapełnić
lukę w kontaktach z pacjentami. Tę rolę przypisał właśnie dotykowi, głównemu narzędziu masażu [15].
Początki zapisów dotyczących masażu w Europie Zachodniej przypisuje się francuskiemu lekarzowi Ambroise’owi Pare, który był jednym z głównych twórców rehabilitacji i masażu. Stworzył pierwszą nowoczesną literaturę medyczną, opisującą aplikacje
masażu oraz korzyści terapii manualnej w leczeniu chorych po operacjach. W swojej
pracy naukowej przeprowadził dogłębną analizę fizjologii dotyku i potwierdził jego
skuteczność jako metody leczenia. Klasyfikację i opis ruchów dokładnie przeprowadził
również francuski lekarz Clement Joseph Tissot. W swoich tekstach o ćwiczeniach pt.
Gimnastyka lecznicza i chirurgiczna Tissot poświęcił wiele miejsca na opis jego zdaniem najskuteczniejszej formy masażu, jaką było nacieranie. Według niego ta metoda
znana już w starożytności przynosiła widoczne efekty w zwichnięciach, rozluźniała zewnętrzne części ciała, a także polepszała krążenie [10, 11].
Okres od XVI do XVII wieku stał się symbolem ekspansji we wszystkich dziedzinach wiedzy. Szwedzki lekarz Per Henrik Ling zainspirowany własnymi doświadczeniami zaczął rozwijać nowoczesne techniki gimnastyki i masażu. Po wielu badaniach
i analizach stwierdził, że masaż jest integralną częścią wszystkich rodzajów ruchów,
które połączone ze sobą wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Uważał
również, że masaż jest bardzo skuteczny w zwalczaniu przemęczenia i podkreślał jego
terapeutyczne znaczenie w urazach chirurgicznych oraz schorzeniach narządów wewnętrznych. Ling w ciągu całego życia uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu anatomii i fizjologii, zawierających najbardziej aktualne informacje medyczne potrzebne
do wykonywania masażu. Sformalizował także system szwedzkiej gimnastyki oraz był
twórcą tzw. szwedzkiego masażu, który bez wątpienia jest najczęściej wykorzystywaną formą masażu w zachodnim świecie. W 1814 roku Ling otworzył Królewski Centralny Instytut Gimnastyczny w Sztokholmie, który był pierwszą szkołą specjalizującą
się w szkoleniu instruktorów gimnastyki i terapeutów. W ciągu życia w swojej pracy
Ling rozwijał serie gimnastycznych ruchów, aby pomóc w zwalczaniu przewlekłego
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bólu. Podobnie jak wielu masażystów i terapeutów wykorzystał własne doświadczenia,
aby stworzyć style i techniki, które stanowiłby podstawę masażu. Szwedzki styl masażu
wykorzystywał różne techniki, takie jak pocieranie, ugniatanie, uciskanie, wstrząsanie
i opukiwanie z odpowiednim naciskiem i intensywnością, aby rozluźnić mięśnie i przynieść ulgę. Masaż szwedzki okazał się korzystny dla osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów i bóle sportowe, a także przy nadmiernym zużyciu mięśni. Ling
wykazał również, iż masaż skutecznie obniża poziom stresu, a jednocześnie stymulował
i łagodził system nerwowy. Współcześnie masaż szwedzki jest najbardziej znanym i powszechnie używanym w leczniczej kategorii [1, 2, 9].
Znaczący wpływ w rozwój masażu wniósł także Holender Johan Georg Metzger,
który jest uważany za twórcę podstaw masażu leczniczego. Książka jego autorstwa
pt. Leczenie skręcenia stawów przy pomocy masażu wnikliwie przedstawia podstawy
fizjologiczne terapii masażem leczniczym. Z kolei w Anglii jednym z największych
zwolenników stosowania masażu w formie medycznej był lekarz William Murrell. Jego
publikacja Masaż jako metoda leczenia jest formą kwalifikacji masażu terapeutycznego
i profilaktycznego.
Bardzo istotny wkład w historię dziedziny masażu w Stanach Zjednoczonych
na przełomie XIX i XX wieku miał John Harvey Kellog. Prowadził szeroko zakrojone
badania na temat definiowania mechanicznego, relaksacyjnego i medycznego wpływu
masażu na różne partie ciała. W 1895 roku Kellog napisał o tych efektach w swojej
książce Sztuka masażu. Książka jest doskonale dopracowanym zbiorem szczegółowo
opisanych informacji i właściwości na temat struktur anatomicznych, fizjologicznych
zastosowań technik masażu, terapeutycznych zastosowań dla określonych regionów
ciała i chorób w praktyce [2, 11].
Na początku XX wieku nadal tworzono silne podstawy do rozwoju teorii masażu.
Jego techniki ewoluowały w taki sposób, aby zapewnić pełen profesjonalizm usług.
Koniec XX wieku przyniósł wiele zmian w formach masażu. Na całym świecie zostały
opracowane liczne koncepcje pracy z ciałem.

Podsumowanie
Masaż stopniowo ewaluował od czasów wielkich cywilizacji starożytnych, przez niezliczone pokolenia aż do współczesnej wyrafinowanej sztuki terapeutycznej. Wykonywano go w Chinach, Indiach, Japonii, Egipcie, Mezopotamii oraz w Rzymie i Grecji.
Masaż ma długą i bogatą historię stanowiącą istotę duchowego i fizycznego środka
uzdrawienia w różnych kulturach. Stanowi to solidną bazę dla roli manualnej techniki
terapeutycznej w medycynie [5, 13]. Obecnie dostępne są różne style masażu będące
połączeniem zarówno wschodnich, jak i zachodnich metod oraz technik starożytnych.
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Ze względu na skuteczność kliniczną popyt na jego wykonywanie wyraźnie wzrósł
w ostatnich dekadach.
Summary: The practice of using massage as a healing method comes from techniques
known in ancient history. East and West civilizations found that massage could heal injuries, relieve pain, and prevent and cure illnesses. Moreover, it helped reduce stress and
produce deep relaxation. Presented article shows the evolution of the classical massage
and its historical background.
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Profilaktyka zakażeń HPV i raka szyjki macicy
Michał Wiciński1,2, Monika Sobecka2, Bartosz Malinowski2, Martyna Sysakiewicz2,
Kamil Buda2, Grzegorz Grześk2, Katarzyna Szadujkis-Szadurska2, Elżbieta Grześk2
Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu
Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1
2

Streszczenie: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV, human papilloma virus) jest wirusem z rodziny papillomawirusów. Znanych jest około 100 typów tego wirusa. Do infekcji HPV może dojść poprzez kontakt z naskórkiem, podczas porodu oraz podczas stosunku seksualnego. U wielu osób HPV ustępuje samoistnie, w ogóle się nie ujawniając,
jednakże u osób z osłabioną odpornością może dojść do przewlekłego zakażenia HPV.
Część z tych wirusów powoduje wówczas łagodne zmiany. Typy HPV 1 i 2 wywołują
kurzajki i brodawki stóp. Typy HPV 6, 11, 42, 43, 44 (przenoszone drogą płciową)
są przyczyną między innymi kłykcin kończystych pojawiających się do kilku miesięcy
po kontakcie z osobą zakażoną. Do wirusów HPV typu wysokiego ryzyka zalicza się
przede wszystkim HPV 16 i 18. Dochodzi do niekontrolowanych podziałów komórkowych nabłonka szyjki macicy, a w konsekwencji do raka szyjki macicy.
Słowa kluczowe: wirus brodawczaka ludzkiego, ludzki wirus niedoboru odporności, wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy, skrining cytologiczny,
immunoprofilaktyka

Wstęp
W Europie co roku zachorowuje na raka szyjki macicy 60 tysięcy kobiet. Połowa spośród nich umiera, ponieważ do lekarza zgłasza się zbyt późno, z nowotworem o znacznym stopniu zaawansowania. W wielu krajach, które od kilkudziesięciu lat prowadzą
profilaktykę bierną, zaobserwowano zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki
macicy nawet o 80%. Największą zachorowalność w Europie stwierdza się w części
wschodniej, w tym niestety również w Polsce, co jest spowodowane wieloletnimi zaniedbaniami związanymi z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem raka szyjki macicy.
Chociaż w ostatnim czasie obserwuje się niewielką poprawę sytuacji epidemiologicznej, nie sposób nie zauważyć przepaści, jaka dzieli nas od państw Zachodu w związku
z prowadzoną tam przez wiele lat profilaktyką bierną [18, 19].
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Prewencja raka szyjki macicy (drugiego co do częstości, po raku piersi, nowotworu
złośliwego narządów płciowych kobiet) obejmuje profilaktykę pierwotną i profilaktykę wtórną. Do profilaktyki pierwotnej zalicza się szczepionki profilaktyczne i unikanie zakażenia HPV, profilaktyka wtórna opiera się na skriningu cytologicznym, teście
na obecność HPV oraz na kombinacji obu tych technik [12, 18, 19].

Profilaktyka pierwotna
Profilaktyka pierwotna, czyli eliminacja czynnika sprawczego choroby, polega na uniemożliwieniu wystąpienia przetrwałego śródnabłonkowego zakażenia HPV. Obecność
DNA HPV w 99,7% przypadków raka szyjki macicy potwierdza związek między
zakażeniem HPV a rakiem szyjki macicy. Badania dowodzą, że związek HPV 16 i 18
z rakiem szyjki macicy jest silniejszy niż związek palenia papierosów z rakiem płuc.
Powstanie transformacji nowotworowej przy braku genomu wirusa w DNA gospodarza
jest praktycznie niemożliwe [12, 16, 18].
Znanych jest 70 różnych typów HPV. Dwadzieścia spośród nich jest kojarzonych
ze zmianami narządów płciowych i okolicy odbytu. Wirusy niskiego ryzyka onkogennego to typy 6, 11, 42, 43, 44, które zwykle są związane z występowaniem łagodnych
zmian rzadko ulegających progresji do nowotworu złośliwego (np. kłykciny kończyste). Wirusami wysokiego ryzyka onkogennego są typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58; wykrywane są w rakach in situ oraz w rakach inwazyjnych szyjki macicy.
W łagodnych zmianach prekursorowych DNA wirusa HPV ma dodatkową replikację
chromosomalną, podczas gdy w tkance rakowej ulega ono integracji z genomem ludzkim. Wszystkie typy wirusów HPV zawierają geny wczesne – E1-E7 i geny późne – L1
i L2 [16, 17, 19].
Zakażenie HPV jest infekcją przenoszoną drogą płciową, stąd też aktywność płciowa zarówno kobiet, jak i mężczyzn odgrywa niewątpliwie istotną rolę w zakażeniu
HPV i w rozwoju raka szyjki macicy [16, 17, 19].
Najprostszą i jednocześnie najskuteczniejszą metodą zapobiegania rakowi szyjki
macicy jest abstynencja seksualna. Nowotwór ten praktycznie nie występuje u dziewic
czy u sióstr zakonnych. Należy jednak pamiętać, iż sporo nastolatek będących dziewicami, które nie odbyły jeszcze stosunku z pełną penetracją, uprawia petting, stosunek
przedsionkowy, analny czy miłość oralno-genitalną. Te również narażone są na zakażenie HPV [3, 4, 18].
Kolejnym sposobem zapobiegania szerzenia się zakażenia HPV jest monogamia bilateralna. Jeżeli oboje partnerzy nigdy nie współżyli z nikim innym, nie ma możliwości
zakażenia. Jeśli jeden z partnerów rozpoczął współżycie w okresie zakaźności (wcześniej miał inne kontakty seksualne), mogła nastąpić transmisja wirusa, a później jego
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regresja. Prawdopodobieństwo aktywacji procesu nowotworowego jest w tym związku
minimalne, a występujące ryzyko jest związane jedynie z niedotrzymaniem deklarowanej wierności [4, 6, 16–19].
Rzadsze występowanie raka szyjki macicy obserwuje się u ortodoksyjnych Żydówek. W grupie tej obowiązują i są przestrzegane rygorystyczne zasady współżycia partnerskiego. U kobiet współżyjących z partnerami prowadzącymi bujne życie seksualne
oraz u kobiet, które same praktykują ryzykowne seksualne zachowania, mają licznych
partnerów lub trudnią się nierządem, zauważa się znaczny wzrost zachorowań na raka
szyjki macicy. Fakt ten potwierdza ogromne znaczenie monogamii w zapobieganiu szerzenia się zakażeniem wirusa [9, 16, 17, 19].
Nawet jeśli kobieta nie współżyje z wieloma partnerami, może się znaleźć w grupie
podwyższonego ryzyka raka szyjki macicy za sprawą jej partnera. Zunzunegui przeprowadził badanie, w którym porównał kobiety chore na raka szyjki macicy z kobietami zdrowymi (grupa kontrolna). Wszystkie kobiety biorące udział w badaniu były
zamężne, wszystkie pochodziły ze środowiska emigrantek mieszkających w Kalifornii,
o niskim statusie socjoekonomicznym. W trakcie badania uzyskano szczegółowe dane
na temat przeszłości seksualnej pacjentek i ich mężów. Wyniki badań wykazały, iż mężowie chorych z rakiem szyjki macicy mieli, w porównaniu z partnerami kobiet z grupy
kontrolnej, więcej partnerek seksualnych, wcześniej rozpoczęli współżycie i częściej
w ich przeszłości występowały choroby weneryczne. Liczba wizyt u prostytutek podawana przez mężów badanych z obu grup była podobna, ale częstotliwość kontaktów z prostytutkami była wyższa u mężów kobiet chorych. Wykazano, że jeżeli liczba
partnerek seksualnych męża przekraczała 20, to ryzyko wystąpienia raka szyjki było
5-krotnie wyższe niż w grupie kobiet, których mężowie mieli mniej niż 20 partnerek
w życiu. Oceny roli mężczyzny w karcynogenezie szyjki macicy podjął się również
Kesler. Pierwszą grupę w jego badaniu stanowiły kobiety posiadające mężów wcześniej
żonatych z chorymi na raka szyjki macicy. Do drugiej grupy należały kobiety zamężne
z mężczyznami niezwiązanymi uprzednio z kobietami chorującymi na ten nowotwór.
Okazało się, iż u kobiet z grupy pierwszej stwierdzono 14 przypadków tego nowotworu,
a u kobiet z grupy drugiej zaledwie 4. Nie dziwi więc fakt, iż w literaturze przedmiotu
pojawiły się opinie, że partnerzy płciowi kobiet z nowotworzeniem śródnabłonkowym
w obrębie szyjki macicy współistniejącym z infekcją HPV również powinni być leczeni, aby w ten sposób kontrolować przebieg zakażenia [15–17, 19].
Metodą zmniejszającą prawdopodobieństwo transmisji HPV między partnerami
jest zastosowanie metod barierowych. Przyjmuje się, że prezerwatywa zmniejsza ryzyko transmisji HPV w stopniu podobnym do ludzkiego wirusa niedoboru odporności
(HIV, human immunodeficiency virus) – ryzyko to nie przekracza 2%. Oszacowano,
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że ryzyko transmisji HPV przy prawidłowym stosowaniu metod barierowych wynosi
37,8 na 100 osób w ciągu roku (ryzyko transmisji HIV – 1,1). Przy braku zabezpieczenia ryzyko to zwiększa się do 87,9 osób w ciągu roku (ryzyko transmisji HIV – 9,7).
Faktem jest więc, że proporcje ryzyka zakażenia HIV i HPV w zależności od stosowania bądź niestosowania prezerwatywy są podobne [13, 18].
Trudno jest dokładnie zanalizować skuteczność stosowania metod barierowych
w profilaktyce zakażenia HPV, gdyż choroba pojawia się wiele lat po zakażeniu. Najpierw zakażenie tylko w niewielkim odsetku przechodzi w postać przetrwałą, a ta też
tylko częściowo powoduje powstanie zmian dysplastycznych. Dużo łatwiejsze do oceny jest ryzyko transmisji HIV, wirusa opryszczki pospolitej (HSV, herpes simplex virus), wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV, hepatitis B virus), Chlamydia trachomatis
czy dwoinki rzeżączki, gdyż te zakażenia objawiają się znacznie szybciej [17, 18].
Stwierdza się wielokrotnie większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka
szyjki macicy u kobiet, które wcześnie rozpoczęły współżycie seksualne. Do tej pory
nie zbadano, czy jest to związane z dłuższym okresem ekspozycji, czy z zakażeniem
we wczesnym wieku i większą reaktywnością młodych tkanek. Wytłumaczenie tego
zjawiska stanowiłoby występowanie aktywnej metaplazji. W okresie aktywnej proliferacji, w strefie przemian komórkowych od nabłonka walcowatego do nabłonka wielowarstwowego płaskiego, wzrasta potencjalne ryzyko interakcji karcynogenu z szyjką
macicy. Szyjka jest mniej podatna na działanie czynnika rakotwórczego dopiero po zakończeniu procesu metaplazji. Niewykluczone również, że większą zachorowalność
na raka szyjki macicy obserwuje się u kobiet, które wcześnie rozpoczęły współżycie
seksualne, ponieważ jest to związane ze zwiększonym prawdopodobieństwem kontaktu z wieloma partnerami. Bardzo ważnym działaniem profilaktycznym jest więc informowanie nastolatek o tym, że prezerwatywa zapobiega nie tylko niechcianej ciąży,
ale również zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową
(w tym raka szyjki macicy), prawdopodobieństwo relacji monogamicznych u bardzo
młodych kobiet jest bowiem niewielkie. Edukacja młodocianych pacjentek należy
do obowiązków każdego ginekologa [5, 10, 14, 16–18].
Młody wiek w chwili pierwszego porodu również należy do czynników modyfikujących mogących mieć wpływ na większe ryzyko rozwoju raka szyjki macicy. W wielu
pracach opisuje się, że im później następuje pierwszy poród, tym mniejsze jest ryzyko zachorowania. Tłumaczyć możemy to tym, iż wiek pierwszego porodu wiąże się
z wiekiem inicjacji seksualnej – nie jest to czynnik niezależny. Poza tym późny wiek
pierwszego porodu ogranicza możliwość wielu kolejnych. Kobieta 41-letnia rodząca
pierwsze dziecko najprawdopodobniej nie urodzi ponownie [4, 16–18].
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Udokumentowano także wzrost ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy u wieloródek. Wykazano, że kobiety zakażone HPV rodzące siedem lub więcej razy, są obciążone dwukrotnie większym ryzykiem zachorowania na raka szyjki macicy niż kobiety rodzące jeden lub dwa razy. Dokładnie nie wyjaśniono przyczyny tej zależności.
Być może większe narażenie wieloródek jest związane z wieloletnim okresem bycia
w ciąży. Możliwe też, iż jest to konsekwencja mechanicznych uszkodzeń szyjki macicy przez liczne porody. Może to być również związane z dłuższym okresem laktacji
lub z innymi, niepoznanymi dotychczas czynnikami [16–18].
Już w latach 70. ubiegłego wieku wykazano, że kobiety palące papierosy chorują
znacznie częściej na raka szyjki macicy niż kobiety niepalące. Od tamtej pory opracowano kilka metaanaliz. W 2002 roku wykazano, iż w wypadku kobiet palących kiedykolwiek ryzyko raka jest zwiększone do 1,8, a kobiet palących obecnie – do 2,13.
Mechanizm wpływu palenia papierosów na ryzyko rozwoju raka nie jest znany. Przypuszcza się, że toksyny zawarte w dymie tytoniowym mogą wpływać na procesy reparacyjne DNA komórek nabłonka szyjki macicy. Bezpośredni wpływ pronowotworowy
nikotyny i jej pochodnej (konityny) już udokumentowano. W błonie śluzowej szyjki
macicy kobiet palących wykazano wielokrotnie wyższe stężenie niektórych kancerogenów [16–18].
Tematem wielu sprzecznych obserwacji jest wpływ diety na występowanie raka
szyjki macicy. Na podstawie badań cytologicznych oraz kolposkopii Butterworth wyodrębnił 294 pacjentki z dysplazją oraz 170 pacjentek z grupy kontrolnej. Oceniono
12 parametrów biochemicznych pochodzenia dietetycznego w próbkach pobranych
po posiłku, pod uwagę wzięto wiele czynników ryzyka. Zauważono współistnienie zawartości kwasu foliowego (równa bądź niższa niż 60 nm) w erytrocytach z infekcją
HPV 16. Zapobiec rozwojowi niektórych nowotworów może suplementacja witaminą
A. Poprzez działanie antyproliferacyjne oraz ułatwianie ich różnicowania i dojrzewania
retinoidy modulują wzrost komórek nabłonka. W randomizowanym badaniu prospektywnym, przeprowadzonym przez Meyskensa, podawano pacjentkom z wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki macicy (CIN, cervical intraepithelial neoplasia) typu II i III
kwas transkretinowy lub placebo. U 43% pacjentek z CIN II, którym podawano kwas
transkretinowy, zanotowano całkowitą regresję histologiczną. W grupie kontrolnej odsetek ten wyniósł zaledwie 27%. Pomiędzy grupą kontrolną a grupą badaną pacjentek
z CIN III nie zaobserwowano różnicy. Wyniki zarówno tego badania, jak i kilku podobnych wskazują na rolę chemioprewencji w zapobieganiu nowotworzenia na szyjce
macicy [16–19].
Każdy niedobór odporności jest czynnikiem predysponującym i ułatwiającym powstanie nowotworu. Przykładowo w zespole Wiskott-Aldricha zapadalność na raka
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wzrasta 10 tysięcy razy. Podobnie sytuacja przedstawia się w innych stanach wrodzonego niedoboru odporności. Dowiedziono, że ryzyko wystąpienia nowotworów szyjki
macicy i narządów płciowych zewnętrznych znacznie wzrasta u kobiet po przeszczepie
nerki. U pacjentek zakażonych wirusem HIV częściej rozpoznaje się nowotwory złośliwe. Najczęstszymi nowotworami diagnozowanymi u tej grupy pacjentów są chłoniaki
typu non-Hodkina oraz mięsaki Kaposiego. Pacjenci z zespołem nabytego niedoboru
odporności (AIDS, acquired immune deficiency syndrome) częściej chorują też na raki
płaskonabłonkowe narządów płciowych, odbytnicy oraz jamy ustnej [16–18].
Chorobą o ciągle wzrastającym rozpowszechnieniu jest zakażenie HIV. Z początku
chorobę AIDS przypisywano wyłącznie narkomanom i homoseksualistom. Z czasem
słusznie zauważono, iż choroba ta dotyka również kobiety. W Stanach Zjednoczonych
do 1993 roku zarejestrowano 25 680 przypadków kobiet chorujących na AIDS, a tylko 20% nich w momencie jej rozpoznania nie znajdowało się w wieku rozrodczym.
W 1988 roku wykazano, iż jedna trzecia przypadków zakażeń kobiet związana była
z transmisją wirusa drogą kontaktów heteroseksualnych. Jedna czwarta kobiet uległa
zakażeniu w wieku młodzieńczym. Wczesna manifestacja kliniczna AIDS u kobiet jest
często związana ze zmianami, takimi jak: stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej,
brodawki, zapalenie pochwy, opryszczka narządów płciowych zewnętrznych. Centrum
Rejestracji Zachorowań w Stanach Zjednoczonych w roku 1993 rozszerzyło definicję
AIDS o przypadki HIV-pozytywne kobiet z rakiem szyjki macicy [16, 17].
Spinillo wykazał, że u 29% spośród wszystkich pacjentek HIV-pozytywnych biorących udział w badaniu występowała neoplazja śródnabłonkowa szyjki macicy. W badaniu Suna przebadano 325 kobiet HIV-negatywnych i 344 pacjentki HIV-dodatnie.
HPV-DNA któregokolwiek typu, HPV 16 i 18 oraz więcej niż jeden typ wirusa HPV
znacznie częściej wykrywano u kobiet HIV-pozytywnych aniżeli u kobiet niezakażonych tym wirusem. Podobnie CIN również częściej rozpoznawano u kobiet zakażonych HIV i HPV niż u kobiet HIV-pozytywnych. We wszystkich opublikowanych do tej
pory pracach stwierdzono wyższą częstość występowania CIN u kobiet HIV-dodatnich.
U 39% pacjentek HIV-dodatnich biorących udział w badaniu Maimana stwierdzono
CIN, mimo prawidłowego rozmazu cytologicznego. Stąd badacz zasugerował, że u kobiet HIV-dodatnich powinno się pobierać rozmazy cytologiczne co 6 miesięcy i rutynowo poddawać je kolposkopii bądź cerwikografii. W kolejnych badaniach dowiedziono
jednak, iż tylko u 10–19% kobiet HIV-dodatnich notuje się fałszywe ujemne rozmazy
cytologiczne. W badaniu Wrighta z kolei nie wykryto nieprawidłowości w rozmazach
cytologicznych pochodzących od 398 kobiet HIV-pozytywnych z zaawansowanym nowotworzeniem śródnabłonkowym. Obecnie według zaleceń Center For Disease Control wszystkim pacjentkom HIV-dodatnim powinno się zalecać wykonanie rozmazu
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cytologicznego. Jeżeli pierwszy rozmaz jest prawidłowy, należy powtórzyć go po 6 miesiącach, a następnie – jeżeli wyniki będą prawidłowe – wykonywać to badanie co rok.
Jeżeli jednak w pierwszym rozmazie stwierdzony zostanie nasilony odczyn zapalny,
badanie należy powtórzyć już po 3 miesiącach. Ważne jest, iż w przypadku stwierdzenia atypowych komórek nabłonkowych o nieustalonym znaczeniu (ASCUS, atypical
squamous cells of undetermined significance) bądź wewnątrznabłonkowej neoplazji
płaskonabłonkowej (SIL, squamous intraepithelial lesions) należy koniecznie wykonać
kolposkopię [16, 17, 19].
U pacjentek HIV-dodatnich oprócz tego, że są one bardziej narażone na CIN, to zaawansowanie choroby zależne jest u nich od funkcji komórek T. Kobiety zakażone HIV
i z CIN posiadają o około połowę niższą całkowitą liczbę komórek T od kobiet zakażonych HIV, ale bez CIN. W badaniu Wrighta wykazano, że obecność CIN zarówno
u kobiet HIV-dodatnich, jak i HIV-negatywnych była związana w sposób niezależny
z występowaniem zakażenia HPV (OR 9,8), infekcją HIV (OR 3,5), liczbą limfocytów
T CD4+ (poniżej 200/µL) oraz wiekiem (powyżej 34 lat). Johnson wykazał, że HPV
18 zarażona była połowa jego pacjentek z liczbą CD4+ mniejszą niż 200/µL. Obecność
tego wirusa stwierdził też u 19% wszystkich kobiet HIV-dodatnich [16, 17].
Leczenie CIN u pacjentek HIV-dodatnich często nie przynosi oczekiwanych efektów. Szacuje się, że odsetek niepowodzenia terapeutycznego wynosi 48–78% przy zastosowaniu kriochirurgii, 56% – po zabiegu elektrokonizacji szyjki macicy (LEEP, loop
electrosurgical excision procedure). Najmniej niepowodzeń terapeutycznych, bo około 50%, obserwuje się po wykonaniu konizacji „zimnym nożem”. Zatem niezależnie
od zastosowanej metody terapeutycznej odsetek niepowodzenia leczenia CIN u pacjentek HIV-dodatnich jest bardzo duży [16, 17, 19].
Prawdopodobnie za tak duży odsetek niepowodzeń leczenia CIN odpowiada infekcja typem 18 wirusa HPV. Aktualnie bada się miejscowe zastosowanie 5-flurouracylu
w celu zapobiegania nawrotom CIN po leczeniu pierwszego rzutu. Wiadomo, że odsetek nawrotów CIN u pacjentek HIV-dodatnich pozostaje w związku z liczbą limfocytów
T, niezależnie od stopnia zaawansowania CIN [16, 17].
Już w latach 70. XX wieku zaobserwowano wpływ immunosupresji na częstość
występowania nowotworów różnego typu. U ludzi poddanych terapii antyretrowirusowej (HAART, highly active antiretroviral therapy) z powodu wtórnych nowotworów w przebiegu zakażenia HIV występuje zwiększone ryzyko nowotworu. Pacjenci
po transplantacji narządów, wymagający stałej immunosupresji, tym samym są bardziej narażeni na wystąpienie nowotworu. W badaniu Serraino wykazano, że zwiększone ryzyko zakażenia HPV oraz wystąpienia raka szyjki macicy wykazują pacjentki
po transplantacji narządów leczone immunosupresyjnie [16–18].
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Ryzyko rozwoju raka szyjki macicy zwiększa również zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jednym z potencjalnych czynników ryzyka onkologicznego
HPV jest zakażenie Chlamydia trachomatis, zakażenie chlamydialne zmniejsza bowiem
apoptozę komórek zainfekowanych HPV. Ponieważ stany zapalne często są związane
ze zmianami reparacyjnymi w nabłonku pokrywającym szyjkę, bardzo ważna w profilaktyce jest intensywna terapia przewlekłych, nawracających stanów zapalnych szyjki
macicy [12, 18].
Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy jest niewątpliwie stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej. Znaczny wzrost liczby infekcji
wirusami HPV obserwuje się również u kobiet z zaburzeniami gospodarki hormonalnej
i kobiet będących w ciąży. Znajduje to swoje uzasadnienie w budowie genomu wirusa i możliwości wiązania hormonów steroidowych. Przyłączenie hormonu przez wirus
przyczynia się do aktywacji procesu transkrypcji określonych genów. Glikokortykosteroidy mogą powodować zwiększenie stężenia białek E6 i E7. Prawdopodobnie stosowanie nawet samych gestagenów może w niewielkim stopniu powodować wzrost
ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Fakt, iż ciągła ekspozycja na estrogeny
wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania, został udokumentowany w grupie kobiet
mających siedmioro dzieci. Jednoznaczny związek pomiędzy długotrwałym stosowaniem doustnej antykoncepcji hormonalnej a ryzykiem rozwoju raka u nosicielek HPV
potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez Moreno i wsp. U kobiet stosujących doustną antykoncepcję do 5 lat ryzyko to jest zmniejszone (do tej pory nie potwierdzono zwiększonego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet stosujących domaciczną kształtkę antykoncepcyjną uwalniającą progestageny), u kobiet stosujących
antykoncepcję przez 5–9 lat wzrasta ono do wartości 2,82. Stosowanie antykoncepcji
przez kobiety HPV-dodatnie przez 10 i więcej lat powoduje czterokrotny wzrost ryzyka.
Stąd też przyjęto, że u pacjentek z udokumentowanym zakażeniem onkogennym typem
HPV nie należy stosować antykoncepcji hormonalnej przez okres dłuższy niż 5 lat.
W sytuacjach, gdy istnieje taka konieczność z powodu nietolerancji innych metod bądź
dużej akceptacji przez kobietę antykoncepcji hormonalnej, należy traktować pacjentkę
jako osobę z grupy podwyższonego ryzyka. U takich kobiet, zgodnie z rekomendacjami
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, należy wykonywać badanie cytologiczne
nie rzadziej niż raz na rok [16–18].
Nowym elementem profilaktyki pierwotnej jest immunoprofilaktyka. Szczepienie
chroni przed zmianami przedrakowymi wywołanymi przez dwa najczęstsze typy wirusa HPV: 16 i 18, oraz przed rozwojem raka płaskonabłonkowego i gruczolakoraka.
Szczepionka powinna zostać podana kobietom, które nie rozpoczęły współżycia płciowego, a jeśli rozpoczęły, to kobietom w wieku do 26 lat. Szczepionkę można podawać
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pacjentce po wykluczeniu u niej zakażenia wirusem HPV. Aby wytworzyć odpowiedni
poziom przeciwciał, szczepionka musi zostać podana trzykrotnie [11, 16–18].
Na dzień dzisiejszy trudno jest obiektywnie ocenić wpływ immunoprofilaktyki
na występowanie raka. Cały czas prowadzone są liczne badania dotyczące skuteczności
szczepionki. Wyniki badań opublikowanych w czerwcu 2012 roku dotyczących szczepionki dwuwalentnej wykazały jej skuteczność w zapobieganiu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia średniego i wysokiego u 90–100% kobiet w wieku do 25.
roku życia, niezakażonych wirusem HPV. W odniesieniu do szczepionki czterowalentnej taką samą skuteczność wykazano w zapobieganiu CIN II/III oraz w zapobieganiu
gruczołowemu rakowi szyjki macicy in situ (AIS, adenocarcinoma in situ) u kobiet
w wieku do 26. roku życia. Kobiety te uprzednio lub w czasie szczepień również nie
były zakażone wirusem HPV [11, 18].
Bada się również skuteczność szczepionki w zapobieganiu zmianom prekursorowym raka sromu i pochwy. W czasie trzyletnich obserwacji kobiet niezakażonych
wcześniej ani w momencie szczepienia wirusem HPV wykazano 100-procentową skuteczność szczepionki czterowalentnej w zapobieganiu zmianom CIN II/III, VIN (vulvar
intraepithelial neoplasia) II/III oraz VaIN (vaginal intraepithelial neoplasia) II/III. Te
ostatnie – śródnabłonkowa neoplazja stopnia średniego i wysokiego sromu i pochwy –
stanowią znaczącą część bezpośrednich prekursorów raka sromu i pochwy związanych
z HPV 16 i 18. Nie zbadano jeszcze skuteczności szczepionki dwuwalentnej w odniesieniu do zapobiegania rozwojowi VaIN II/III [16–18].
Wyniki wykonanych do tej pory badań ukazują zasadność szczepienia osób niezakażonych HPV i jednocześnie brak skuteczności u pacjentek już zakażonych wirusem. Przeprowadzono badania nad szczepionką dwuwalentną po to, by potwierdzić
bądź wykluczyć jej wpływ na remisje zakażeń HPV u kobiet zakażonych wirusem już
przed przyjęciem szczepienia. Badania wykazały, iż obecnie dostępna szczepionka nie
jest w stanie wyeliminować już istniejącego zakażenia ani zmian chorobowych powstałych w wyniku działania wirusów. Szczepionka dwuwalentna przeciw HPV (i najprawdopodobniej również czterowalentna) ma charakter jedynie profilaktyczny. Szczepionka
czterowalentna od dwuwalentnej różni się tym, że oprócz komponentów HPV 16 i 18,
zawiera również komponenty typu 6 i 11. Typy 6 i 11 wirusa HPV odpowiadają między
innymi za nawracającą brodawczakowatość dróg oddechowych (RRP, recurrent respiratory papillomatosis) i za około 10% przypadków CIN I. Zastosowanie szczepionki
czterowalentnej u osób niezakażonych chroni więc przed wystąpieniem takich zmian.
Szczepionka ta zapobiega również wystąpieniu brodawek sromu i pochwy (te również
są powodowane przez typ 6 i 11 brodawczaka). Kłykciny tych okolic występują u około
1% populacji aktywnej seksualnie, najczęściej dotyczą osób młodych, charakteryzują
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się dużą nawrotowością. Zmiany te niekorzystanie wpływają na zdrowie prokreacyjne, ponieważ znacznie ograniczają aktywność płciową chorych. Nie sposób więc nie
stwierdzić, że czterowalentna szczepionka przeciw HPV ma bardzo duże znaczenie kliniczne. Według badań, plateau przeciwciał neutralizujących utrzymuje się co najmniej 5
lat (od 5 lat prowadzone są obserwacje). Można jednak przypuszczać, iż okres protekcji
jest jeszcze dłuższy (tzn. 7–14 lat), ponieważ w krążeniu występują komórki pamięci immunologicznej. Co więcej, wykazano, iż w ciągu tych 5 lat efekt profilaktyczny
szczepionki czterowalentnej w odniesieniu do zmian wywołanych przez HPV 6, 11, 16
lub 18 wyniósł 100% [7, 16–18].
Szczepienie przeciwko zakażeniu wirusem HPV zaleca się wykonywać do 26. roku
życia (większość badań nad skutecznością szczepionek przeciw HPV została wykonana
także w populacji młodszych kobiet, w wieku 15–26 lat). Jaka jest skuteczność tego
szczepienia w wyższych grupach wiekowych? Dotychczas nie zbadano skuteczności
klinicznej szczepionki dwuwalentnej w grupie wiekowej powyżej 25. roku życia. Opublikowano natomiast jedno badanie dotyczące skuteczności szczepionki czterowalentnej w wieku 26–45 lat. Okazało się, iż efekt profilaktyczny w odniesieniu do wszystkich zmian chorobowych związanych z HPV 6, 11, 16 i 18 wyniósł 91%. Skuteczność
szczepienia wobec zmian cytologicznych ASC-H i SIL wywołanych przez HPV 16/18
wyniosła z kolei 100%. Wynik tego badania zachęca kobiety po 26. roku życia do szczepień szczepionką czterowalentną [16–18].
Mimo licznych badań nad skutecznością szczepionek, środków poświęconych
na ten cel i pracy licznych zespołów naukowych na całym świecie, nadal nie wiadomo,
jak długo szczepionka będzie efektywna i czy w późniejszych latach będzie potrzebna
iniekcja przypominająca. Rezultaty szczepień będą widoczne po upływie co najmniej
15–20 lat [11, 18].

Profilaktyka wtórna
Jednym z elementów profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy jest skrining cytologiczny.
Test skriningowy wskazuje na możliwość istnienia choroby, pozwala wykryć stany
chorobowe, które można wyleczyć. Powinien się cechować odpowiednią czułością
i swoistością. Badanie przesiewowe powinno być nieinwazyjne, niebolesne, tanie
oraz akceptowane przez badającego i osobę badaną [18].
Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych, wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Szyjka macicy jest łatwo dostępna w badaniu, stany przedrakowe
są dokładnie opisane. Rozwój raka szyjki macicy od momentu zakażenia wirusem HPV
trwa około 14 lat – jest to więc wystarczająco długi czas na przeprowadzenie badań
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przesiewowych, aby wykryć stany przedrakowe i nowotwory we wczesnym stadium
zaawansowania. Na tym etapie choroba jest całkowicie wyleczalna [1, 2, 8, 18].
W Polsce program profilaktyki raka szyjki macicy jest adresowany do kobiet
w wieku 25–59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3
lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (tj. u kobiet zakażonych wirusem HIV,
zakażonych wysokoonkogennym typem HPV, przyjmujących leki immunosupresyjne
i leczonych w przeszłości z powodu CIN II, CIN III lub raka szyjki macicy), badanie
jest wykonywane co 12 miesięcy [16–18].
Uważa się, iż rozpoczęcie skriningu przed 25. rokiem życia prowadziłoby do niepotrzebnych interwencji diagnostycznych oraz terapeutycznych ze względu na fakt,
iż u nastolatek i młodych kobiet 90% zakażeń HPV i zmian SIL ulega samoistnej regresji [18].
Skrining należy rozpocząć wcześniej u nastolatek molestowanych oraz u kobiet
HIV-pozytywnych (w momencie ujawnienia tych faktów). Również w sytuacji bardzo
wczesnego rozpoczęcia współżycia badanie przesiewowe należy wykonać wcześniej –
nie później niż trzy lata po inicjacji seksualnej [16–18].
Obecnie w profilaktyce raka szyjki macicy wykorzystuje się badanie cytologiczne
wykonywane w sposób konwencjonalny na szkiełku lub przy wykorzystaniu podłoża
płynnego (LBC, liquid based cytology). Cytologia na podłożu płynnym cechuje się lepszymi parametrami czułości i swoistości, wykonywana jest w USA. Obecnie nie istnieje
inny test o lepszych parametrach czułości i swoistości, spełniający warunki medyczne
i ekonomiczne zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health
Organization). Ocena rozmazu przeprowadzana jest w systemie TBS lub Papanicolaou.
Dobrze wykonane badanie cytologiczne cechuje się jednak dużą liczbą wyników fałszywie ujemnych. Na jego właściwy wynik składają się kolejno: pobranie materiału
z szyjki macicy, utrwalenie, barwienie, odczytywanie, wynik końcowy i sposób jego
odesłania [16–19].
We wszystkich krajach Unii Europejskiej materiał z szyjki macicy jest pobierany
przez ginekologów, w Danii – przez ginekologów i lekarzy rodzinnych, a w Finlandii
i Szwecji – przez położne i pielęgniarki. Tylko w Niemczech badanie ginekologiczne
jest obowiązkowym elementem badań przesiewowych. Oceny wymazów cytologicznych w większości państw europejskich dokonują cytotechnicy [16–19].
Choć błąd na którymkolwiek z wyżej wymienionych etapów badania cytologicznego decyduje o jego wyniku końcowym, całkowite wyeliminowanie błędów w tym badaniu nie jest możliwe. Zawsze należy pamiętać o niedoskonałości obecnie dostępnego
badania przesiewowego.
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W przypadku stwierdzenia w badaniu cytologicznym zmiany patologicznej wykonuje się kolposkopię, która pozwala na jej wizualizację [18].
Kolejnym badaniem uzupełniającym jest ocena DNA HPV. To, w wielu krajach
pożądane uzupełnienie badań przesiewowych, pozwala na zwiększenie odstępu między badaniami u kobiet z negatywnym wynikiem testu. W USA test ten traktuje się
jako uzupełnienie cytologii u kobiet po 30. roku życia. W rekomendacjach europejskich ocena DNA HPV nie jest uznawana za badanie pierwszorzędowe. Podkreśla się
jednak korzyści płynące z tego badania dla kobiet po 35. roku życia ze względu na to,
iż czułość testu DNA HPV jest o 27% wyższa niż cytologii. Poza tym test DNA HPV
wykazuje bardzo wysoką negatywną wartość predykcyjną. Oznacza to, że wynik negatywny pozwala stwierdzić, że w najbliższych latach u pacjentki dużego ryzyka rozwój
nowotworu jest mało prawdopodobny [16–18].

Podsumowanie
Rak inwazyjny szyjki macicy jest jednym z głównych powodów śmiertelności kobiet
z przyczyn nowotworowych. W publikacjach wielu autorów coraz częściej artykułowany jest pogląd, że DNA wirusa HPV występuje endemicznie i że jest wszechobecne.
Najpowszechniejszą drogą przenoszenia tego wirusa jest stosunek płciowy, inne drogi
należą do rzadkości. Bardzo ważna jest więc edukacja społeczeństwa prowadząca do redukcji niebezpiecznych praktyk seksualnych powodujących szerzenie się tego wirusa.
Istotnym elementem profilaktyki są prowadzone kampanie edukacyjne w zakresie
pierwotnej i wtórnej profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową z uwzględnieniem infekcji HPV, oparte na współczesnej wiedzy dotyczącej seksualności człowieka.
Skrępowanie lekarzy przy mówieniu o „tych sprawach” sprzyja zwiększeniu liczby zachorowań, bardzo często opóźnia rozpoznanie, a przez to pogarsza rokowanie pacjentki.
Zaleca się, by wykwalifikowany personel medyczny, o odpowiednim poziomie kultury
osobistej, nie obawiał się podejmowania rozmów na temat zachowań seksualnych.
Formą pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy jest również immunoprofilaktyka.
Wprowadzone na rynek szczepienia zapobiegają zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego. Zaszczepienie chroni przed zmianami przedrakowymi wywołanymi przez dwa
najczęstsze typy wirusa HPV: 16 i 18 oraz przed rozwojem raka płaskonabłonkowego
i gruczolakoraka.
Prowadzone są liczne badania przesiewowe w celu wykrycia stanów przedrakowych lub nowotworów we wczesnym stadium klinicznego zaawansowania. Rozwój
raka szyjki macicy od momentu zakażenia nabłonka szyjki macicy wirusem HPV trwa
średnio około 14 lat. Na wczesnym etapie choroba jest całkowicie wyleczalna. Poza
tym koszty leczenia zmiany przedinwazyjnej są znacząco mniejsze w porównaniu
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z kosztami leczenia inwazyjnego stadium choroby nowotworowej. Istnieją dowody
na to, iż przesiewowe badanie cytologiczne skutecznie zmniejszają umieralność z powodu raka szyjki macicy. Udowodniono również, że skrining cytologiczny nie tylko
redukuje umieralność z powodu tego nowotworu, ale również zmniejsza zapadalność
na ten nowotwór. Należy dołożyć wszelkich starań, by przekonać kobiety do pójścia
do gabinetu, zwłaszcza, że same najczęściej nie odczuwają takiej potrzeby (skrining
wykonuje się u kobiet niezgłaszających żadnych objawów). Kobieta przed zgłoszeniem
na badanie powinna otrzymać informacje o ryzyku i korzyściach z niego wynikających.
Należy wziąć pod uwagę ogólny brak wiedzy na temat raka i HPV.
Odpowiednio podejmowane i wykonywane działania profilaktyczne oznaczają poprawę wykrywalności zmian prekursorowych, a tym samym zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy.
Summary: Infection with human papillomavirus (HPV), in particular HPV 16
and HPV 18, is the main cause of cervical cancer. The human papilloma virus infection
can occur through contact with the skin, during childbirth and during sexual intercourse.
For many people, HPV disappears without any symptoms. However, in people with immunological disorders comes to chronic HPV infection. Presented article defines HPV
types and shows possible prophylaxis ways.
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Streszczenie: Skrót FAS (fetal alcohol syndrome) oznacza zespół alkoholowy płodu,
czyli zaburzenie powstające na skutek spożywania alkoholu przez kobietę w trakcie
ciąży. Choroba ta skutkuje powstaniem nieodwracalnych zaburzeń rozwoju u płodu.
Choroba FAS najczęściej manifestuje się u dziecka poprzez upośledzenie umysłowe,
specyficzne anomalie w budowie twarzy oraz wady dotyczące najważniejszych narządów. W pracy przedstawiono statystyki na temat częstości występowania choroby, jej
objawy oraz metody diagnostyki i prewencji.
Słowa kluczowe: FAS, FAE, alkoholowy zespół płodowy, FASon, Fascinate The
Child, FASD

Wstęp
Alkoholowy zespół płodowy (FAS, fetal alcohol syndrome) jest jednostką chorobową
obejmującą zaburzenia fizyczne i umysłowe u dziecka, które są efektem spożywania
alkoholu przez kobietę będącą w ciąży [11]. Alkohol jest klasyfikowany jako teratogen
neurobehawioralny, to znaczy, że należy do specyficznej grupy teratogenów mogących
spowodować uszkodzenie mózgu. Ponadto może doprowadzić do śmierci płodu.
Uszkodzenia są tym rozleglejsze, im większa dawka alkoholu dostanie się do płodu.
Alkoholowy zespół płodowy jest trzecią co do wielkości, zaraz po zespole Downa
i rozszczepieniu kręgosłupa, przyczyną wrodzonych wad płodu i główną przyczyną
chorób umysłowych na świecie. Alkohol jest związkiem przenikającym przez łożysko
już po 40 minutach od spożycia go przez matkę [14], a jego stężenie u płodu jest bliskie
stężeniu alkoholu w krwi matki. Zarówno kobiety będące w ciąży, jak i te karmiące
piersią, które spożywają alkohol, narażają swoje dziecko na jego działanie [12].
Każda matka marzy o urodzeniu zdrowego dziecka, jednakże nie każda wie, że spożywanie alkoholu w czasie ciąży może uniemożliwić prawidłowy rozwój płodu. Wiele
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przyszłych matek nie jest świadoma, jakie konsekwencje niesie za sobą spożycie nawet
niewielkiej ilości alkoholu w czasie ciąży. W poradniach dla kobiet, prasie, telewizji,
radio czy internecie FAS nie jest popularnym tematem. Za mało jest informacji na temat
zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu w czasie ciąży, a nawet wręcz przeciwnie – przyszłe matki mogą się spotkać z błędnym stwierdzeniem o pozytywnym
wpływie alkoholu na płód oraz organizm kobiety w ciąży.

FASon (FAScinate The Child)
Według statystyk, co ósma kobieta w wieku rozrodczym uważa, że może spożywać alkohol w czasie ciąży, a co siódma twierdzi, że alkohol w niewielkich ilościach nie szkodzi ani jej, ani dziecku. W związku z niepokojącymi statystykami studenci medycyny
zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland
stworzyli projekt pt. FASon (FAScinate The Child).
FASon jest projektem skierowanym do kobiet w okresie rozrodczym od 18. do około 35. roku życia. Ma na celu zwiększenie świadomości przyszłych matek na temat
FAS. Celem projektu jest informowanie oraz edukowanie młodych kobiet na temat
konsekwencji wynikających ze spożywania napojów alkoholowych w czasie ciąży, zerwanie ze stereotypem, że FAS jest problemem dotykającym wyłącznie kobiet z rodzin patologicznych. Nasze działania mają na celu zmniejszenie liczby pijących alkohol ciężarnych kobiet oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat FAS. W tym celu
IFMSA organizuje akcje edukacyjne w galeriach handlowych, domach samotnej matki,
uczelniach wyższych, liceach ogólnokształcących oraz innych szkołach ponadgimnazjalnych. Największą popularnością cieszą się Peer Education (Edukacja Rówieśnicza)
przeprowadzana w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie studenci medycyny – członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland – przeprowadzają prelekcje na temat FASon.
Wpływ alkoholu na rozwój płodu w zależności od fazy jego rozwoju
Nie ma udowodnionej bezpiecznej dawki alkoholu, którą można spożywać w trakcie
ciąży. Wszystkie rodzaje trunków zawierają ten sam alkohol etylowy, lecz w różnych
stężeniach. Tak zwana porcja standardowa to około 10 g czystego alkoholu etylowego,
tj. szklanka (250 ml) 5-procentowego piwa lub lampka (100 ml) 12-procentowego wina,
lub kieliszek (50 ml) 20-procentowego likieru, lub kieliszek (30 ml) 40-procentowej
wódki, whisky czy brandy [15]. Nie możemy także udowodnić, czy istnieje taki okres
ciąży, w którym kobieta może spożywać alkohol, nie szkodząc swemu dziecku [9].
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Alkohol spożywany w I trymestrze ciąży może spowodować:
– bardzo poważne uszkodzenia mózgu,
– osłabienie rozwoju komórek i uszkodzenie ważnych organów (serce, wątroba,
nerki, oczy),
– deformacje twarzy,
– poronienie.
Alkohol spożywany w II trymestrze ciąży może spowodować:
– osłabienie rozwoju mózgu i jego organiczne uszkodzenie,
– uszkodzenie komórek mięśni, skóry, zębów, kości oraz gruczołów,
– poronienie.
Alkohol spożywany w III trymestrze ciąży może spowodować:
– osłabienie rozwoju mózgu i płuc,
– opóźnienie przyrostu wagi płodu,
– przedwczesny poród [14].
Wykazano, że alkohol uszkadza łożysko, przez co utrudniony jest transport aminokwasów i cynku niezbędnych do biosyntezy białek w organizmie, co powoduje wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu. Jedyną skuteczną metodą zapobiegającą temu
zespołowi jest całkowity brak w diecie matki alkoholu zaraz od poczęcia. Zaleca się
niespożywanie alkoholu przez obojga przyszłych rodziców na sześć miesięcy przed zapłodnieniem, co pozwoli zapobiec uszkodzeniom genetycznym gamet.

Lampka czerwonego wina w czasie ciąży zaszkodzi, a może pomoże?
Nie ma nic bardziej mylnego, jak twierdzenie, że alkohol w czasie ciąży może mieć
pozytywny wpływ na organizm matki i jej nienarodzone dziecko. Już niewielka ilość
alkoholu może spowodować zmiany w organizmie dziecka. Fundacja „Rodzić po Ludzku” w 2005 roku zleciła pracowni IPSOS przeprowadzenie badań, aby sprawdzić
wiedzę społeczeństwa na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży. Przebadano około
1000 osób w wieku 15 lat i więcej. W wyniku przeprowadzonej ankiety stwierdzono,
że Polacy są świadomi szkodliwego wpływu alkoholu na płód, jednakże aż 31,7% przebadanych twierdzi, że niewielka dawka alkoholu może mieć korzystny wpływ zarówno
na rozwój płodu, jak i organizm matki [10]. Odpowiedzi ankietowanych przedstawia
rycina 1.
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Rycina 1. Wyniki badania przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie Fundacji
„Rodzić po Ludzku” w 2005 roku

Źródło: www.ciazabezalkoholu.pl [16]

Około 83% Polaków jest świadomych zagrożeń dla dziecka wynikających ze spożywania alkoholu w czasie ciąży. Jedynie 14,2% nie spotkało się z taką informacją. Jednakże spośród 83% świadomych konsekwencji kobiet aż 33,5% przyznaje się do spożywania alkoholu w czasie ciąży [12].
Okazuje się, że w XXI wieku wciąż krążą mity o pozytywnym wpływie alkoholu
na płód oraz kobietę ciężarną. Faktem jest, że niewielka ilość alkoholu nie zaszkodzi
matce, ale może spowodować ciężkie uszkodzenia płodu, co w konsekwencji może doprowadzić do poronienia lub zespołu FAS. Powyższy mit wiąże się z faktem, że wciąż
część środowiska ginekologiczno-położniczego zachęca kobiety ciężarne do spożywania lampki wina do obiadu, argumentując to korzystnym wpływem na ciężarne
przez zniesienie stresu oraz funkcji skurczowych macicy, co chroni przed zbyt wczesnym porodem.

Dzieci z jakich rodzin dotyczy FAS?
Napoje niskoprocentowe są spożywane nie tylko przy szczególnych okazjach, ale coraz
częściej na co dzień do obiadu czy kolacji. Badania wykazały, że około 80% kobiet pije
alkohol na pół roku przed planowanym zajściem w ciążę, a 40% z nich nadużywa w tym
czasie alkoholu. Udowodniono jednak, że kobiety planujące ciążę spożywają mniejsze
ilości alkoholu na sześć miesięcy przed koncepcją.
Pomimo ogólnej wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód, kobiety
w ciąży spożywają alkohol. Wbrew panującym opiniom problem ten nie dotyka wyłącznie rodzin patologicznych. Badania wykazały, że najczęściej po alkohol sięgają kobiety
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w ciąży między 30. a 39. rokiem życia. Są wykształcone i mają wyższy dochód, zajmują
ważne stanowiska, co się często wiąże z silnym stresem, który starają się zniwelować
przez spożywanie alkoholu. To właśnie w tej grupie najrzadziej zostaje zdiagnozowany FAS, ponieważ kobiety te nie są nawet podejrzewane o picie alkoholu w ciąży,
przez co pytanie o jego spożywanie w ogóle nie jest zadawane przez ginekologów zakładających, że odpowiedź będzie negatywna. Problem ten dotyka także młodych matek
pijących alkohol w celach rozrywkowych, które będąc w pierwszych tygodniach ciąży,
nie wiedzą jeszcze, że spodziewają się dziecka. Dlatego należy pamiętać, że FAS jest
problemem całego społeczeństwa i dotyczy każdej grupy społecznej i zawodowej [15],
a nie wyłącznie kobiet uzależnionych od alkoholu, które w czasie ciąży nie są w stanie
zrezygnować z trunków z powodu silnego uzależnienia.

Cechy dziecka z FAS
Obraz dzieci z FAS/FAE (fetal alkohol effects) jest różny, podobnie jak każde zdrowe
dziecko jest inne. W głównej mierze zależy to od ilości alkoholu, z którym dziecko
miało do czynienia podczas rozwoju w łonie matki. Pierwotne objawy somatyczne
mogą się ujawniać jako niska masa urodzeniowa dziecka lub jego późniejszy opóźniony rozwój. Do specyficznych cech twarzy należą: krótkie szpary powiekowe, szeroko
rozstawione oczy, wąskie czoło, duże lub źle wykształcone małżowiny uszne, krótki
i zadarty nos, brak rynienki podnosowej [13]. Zmiany te mogą się pojawiać pojedynczo
lub współwystępować ze sobą.
Rycina 2. Cechy charakterystyczne dziecka z FAS [7]
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Do objawów psychicznych wynikających z uszkodzenia mózgu zalicza się nadpobudliwość, zaburzenia snu, lękliwość, skłonności depresyjne oraz skłonności do uzależnień czy chorób psychicznych. U dziecka z FAS często można zaobserwować trudności
w uczeniu się, problemy z pamięcią i myśleniem abstrakcyjnym, upośledzenie myślenia
przyczynowo-skutkowego, deficyt uwagi oraz od opóźnienia mowy do nierozwinięcia tej umiejętności. Chorzy charakteryzują się wycofaniem i trudnością w nawiązywaniu kontaktów, zwłaszcza z rówieśnikami. Pacjenci z tym schorzeniem z powodu
braku akceptacji wykazują tendencję do częstszego samookaleczenia się i zachowań
samobójczych.

Diagnostyka FAS
Zespół alkoholowy płodu, według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, jest jednostką chorobową o kodzie Q86.0, obejmującą
zaburzenia, jakie pojawiają się u dziecka w wyniku spożywania alkoholu przez ciężarną matkę. Diagnostyka FAS niesie za sobą wiele problemów. Spowodowane jest
to brakiem obiektywnych, ilościowych skal pomiaru i zapisu rozmiaru kluczowych
objawów. Na przykład przy ustalaniu stopnia deformacji twarzy u chorego dziecka nie
jest określone, jak szerokie powinny być szpary powiekowe, by zaliczać je do kategorii: norma lub zaburzenie. Błędna diagnoza powoduje, że dzieci chore są traktowane
jak zdrowe, a niewłaściwa opieka nad takimi pacjentami zwiększa ryzyko wystąpienia
wtórnych zaburzeń.
W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania dzieci
i młodzieży z zaburzeniami z grupy spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (FASD,
fetal alcohol spectrum disorder) za pomocą 4-cyfrowego systemu diagnostycznego [6].
Narzędzie to zostało opracowane przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji
FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network)
i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych. Kwestionariusz 4-Digit Diagnostic Code jest
uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD. Cztery
cyfry odzwierciedlają natężenie objawów z czterech głównych dziedzin diagnostycznych, w następującej kolejności:
– niedobór wzrostu,
– specyficzne cechy twarzy,
– zaburzenia czynności mózgu,
– ekspozycja płodu na działanie alkoholu w czasie ciąży [12].
Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4-stopniowej skali Likerta, gdzie
1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 – „klasyczną” obecność cech FAS. W tym
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systemie diagnozy zespół kliniczny, wypełniając formularz oceny diagnostycznej, gromadzi, zapisuje i interpretuje wszystkie istotne informacje mające na celu uzyskanie
dokładnego i precyzyjnego rozpoznania.
Istotnym aspektem w trakcie rozpoznawania FAS jest dogłębnie przeprowadzony wywiad medyczny z opiekunem pacjenta. Rozmowa powinna być przeprowadzona przez lekarza i psychologa. Należy się dowiedzieć, jakie problemy spowodowały,
że dziecko zostało skierowane do diagnozy oraz jaka jest społeczna i medyczna historia
dziecka. Kluczowe jest ustalenie, czy matka spożywała alkohol w czasie ciąży oraz czy
spożywanie alkoholu przez matkę zostało potwierdzone. Należy się dowiedzieć, średnio ile razy w tygodniu spożywała alkohol, jaki, w jakich dawkach, a także jakie maksymalne jego dawki przyjęła podczas jednorazowej „okazji”. Jeżeli matka spożywała
alkohol w czasie ciąży, trzeba ustalić, w trakcie którego trymestru to nastąpiło.

FAS w Polsce i na świecie
Nawet troje dzieci na każde 1000 urodzeń żywych może być dotknięte FAS-em. To więcej niż liczba rodzących się dzieci z zespołem Downa (1 na 700 urodzeń). Dziesięć razy
więcej dzieci ma rozmaite zaburzenia rozwojowe spowodowane alkoholem klasyfikowane jako FAE. Szacuje się, że negatywne konsekwencje ekspozycji płodu na alkohol
mogą występować u 1% noworodków [1].
Nie znamy, z powodu braku przeprowadzonych badań, liczby dzieci chorujących
na FAS w Polsce. Możemy tylko przypuszczać, jaka jest częstość tego zjawiska, na podstawie przeprowadzonych ankiet i badań dotyczących wiedzy kobiet w ciąży na temat
FAS oraz spożywania alkoholu w tym czasie. Jedno z nich zostało przeprowadzone w Instytucie Matki i Dziecka pod kierunkiem prof. K. Niemca. Badaniu poddano próbki moczu kobiet będących w ciąży, które przechodziły rutynowe badania. Laboranci wykryli,
że w co trzeciej próbce znajdowały się substancje świadczące o spożywaniu alkoholu
przez ciężarną [4, 10]. Kolejne badanie przeprowadzono na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Wykonano je w Sopockiej
Pracowni Badań Społecznych w 2005 roku. Badania polegały na przeprowadzeniu ankiety wśród 1038 kobiet w wieku od 18. do 40. roku życia. Respondentki pytano o spożywanie alkoholu w czasie ciąży. Co trzecia ankietowana przyznała się do spożywania
alkoholu podczas ciąży. Trzecie badanie przeprowadziła w 2005 roku Pracownia Badań
IPSOS na zlecenie Fundacji „Rodzić po ludzku”. Badania miały na celu sprawdzenie
wiedzy Polaków na temat szkodliwego wpływu alkoholu na ciężarne oraz ich dzieci,
próbie poddano 1000 Polaków w wieku powyżej 15 lat. Badania pokazały, że większość
Polaków zdaje sobie sprawę z teratogennego działania alkoholu, jednakże uważają oni,
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że alkohol w małych ilościach nie jest szkodliwy, a wręcz spotkali się z informacją,
że jest zalecany kobietom w ciąży.
Na świecie częstość występowania FAS szacuje się na 3–9 na 1000 żywych urodzeń. Jest ona różna w różnych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest
to około 3 żywych urodzeń na 1000, we Francji – 4,8 żywych urodzeń na 1000, w RPA
– 40 żywych urodzeń na 1000 [2, 10].
Rycina 3. Procentowy rozkład kobiet w ciąży spożywających alkohol w wybranych
państwach

Źródło: na podstawie [3]

W związku z brakiem szczegółowych badań dotyczących występowania FAS
w Polsce możemy tylko oszacować przybliżoną liczbę urodzonych dzieci z tym zespołem. Przypuszcza się, że w Polsce co roku rodzi się około 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS, a dziesięć razy więcej dzieci ma inne zaburzenia związane z uszkodzeniem
płodu przez alkohol (FASD) [12]. Nie wiemy jednak, do ilu poronień dochodzi z powodu ciężkich uszkodzeń płodu w wyniku spożywania alkoholu. Należy także pamiętać,
że pełnoobjawowy FAS stanowi jedynie 10% wszystkich zaburzeń rozwojowych związanych ze spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży.

Nie tylko FAS – inne poalkoholowe zaburzenia rozwojowe płodu
Spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu, czyli FASD, to ogólna nazwa odnosząca
się do wszystkich zaburzeń rozwojowych u dzieci, spowodowanych przez alkohol.
Z kolei FAS, czyli pełnoobjawowy zespół poalkoholowy płodu, dotyczy zarówno wad
wrodzonych ciała, jak i układu nerwowego. Głównymi charakterystycznymi cechami
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dla dziecka z FAS są: specyficzny wygląd twarzy, niski wzrost oraz różnego rodzaje
dysfunkcje mózgu, problemy z koncentracją, nauką oraz zachowaniem. Oprócz pełnoobjawowego FAS wyróżniamy także:
– FAE (fetal alcohol effect – alkoholowy efekt płodowy). Dziecko z FAE
charakteryzuje się takimi samymi cechami jak dziecko z FAS z wyjątkiem
cech fizycznych;
– PFAS (partial fetal alcohol syndrome – częściowy zespół alkoholowy płodu).
Dziecko z tym zaburzeniem charakteryzuje się niektórymi specyficznymi
cechami wyglądu dla zespołu FAS, ma także przynajmniej jeden objaw
FAS, problemy z koncentracją, uczeniem się oraz zaburzenia zachowania
świadczące o uszkodzeniu mózgu, ponadto charakteryzuje się opóźnionym
wzrostem;
– ARBD (alcohol related birth defects – poalkoholowy defekt urodzeniowy).
Występują tu takie wady wrodzone, jak: wady serca, nerek, wzroku, słuchu
oraz nieprawidłowa budowa szkieletowa, dysplazje różnych części ciała;
– ARND (alcohol related neurodevelopment disorders – poalkoholowe
zaburzenia układu nerwowego). Objawiają się problemami z koncentracją,
pamięcią, zachowaniem dziecka oraz nieprawidłowościami neurologicznymi;
– FARC (fetal alcohol related conditions – poalkoholowe środowisko
dla rozwoju płodu) [8, 12].
Dzieci z częściowym uszkodzeniem poalkoholowym mają słabiej nasilone objawy
chorobowe, przez co trudniej je zdiagnozować. Dlatego często zdarza się, że pomimo
choroby są traktowane jako zdrowe, a oczekiwania ich rodziców są względem nich
wygórowane. Powoduje to frustrację oraz wzmożoną niekontrolowaną agresję ze strony
dzieci. Należy pamiętać, że FAS jest nieuleczalną chorobą, a prawidłowa diagnoza ułatwi przystosowanie pacjentów do życia w społeczeństwie. Nieswoiste objawy oraz luki
w wywiadzie lekarskim mogą utrudnić rozpoznanie, stąd często diagnozowane jest wyłącznie upośledzenie umysłowe.

Wyniki
Na potrzeby artykułu przeprowadzono ankietę drogą internetową oraz bezpośrednią,
kwestionariusze pozostawiano na przykład w aptekach. Ankieta składała się z czterech
prostych pytań. Celem badania było zweryfikowanie danych statystycznych dotyczących
liczby kobiet przyznających się do spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz ich zdania
na temat szkodliwości jego działania. W ankiecie przebadano 154 kobiety w wieku
od 20 do 58 lat, posiadające przynajmniej jedno dziecko.
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Na pytanie: Czy do czasu, kiedy dowiedziała się Pani, że jest w ciąży, spożywała Pani
alkohol?, aż 47% badanych odpowiedziało twierdząco.
Rycina 4. Czy do czasu kiedy dowiedziała się Pani, że jest w ciąży, spożywała Pani
alkohol?

47%

53%

TAK
NIE

Kolejne pytanie dotyczyło zdania na temat ilości alkoholu, która może być spożywana
podczas trwania ciąży oraz tego, jaka jego ilość jest w stanie zaszkodzić dziecku. Ponad
¾ badanych kobiet przyznało, że każda ilość alkoholu wypitego podczas ciąży jest
potencjalnie szkodliwa. Pozostałe wyniki prezentują się następująco.
Rycina 5. Czy uważa Pani, że alkohol w niewielkich ilościach może być spożywany
w czasie ciąży?
3% 1%
Tak, jedna lampka wina raz
w tygodniu nie zaszkodzi mojemu dziecku
20%
76%

Tak, jedna lampka wina raz na dwa tygodnie
nie zaszkodzi mojemu dziecku
Tak, jedna lampka wina raz w miesiącu
nie zaszkodzi mojemu dziecku
Nie, każda ilość alkoholu szkodzi mojemu dziecku

W trzecim pytaniu spytałyśmy badane, czy spożywały alkohol w trakcie trwania ciąży.
Ponad 80% nich dało odpowiedź negatywną.
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Rycina 6. Czy spożywała Pani alkohol w trakcie ciąży?
2%
16%

TAK
Tak, ale niewielkie ilości
TAK

82%

Ostatnia kwestia dotyczyła FAS. Na pytanie: Czy wie Pani, co to jest FAS?, aż w 56%
usłyszałyśmy odpowiedź: NIE.
Rycina 7. Czy wie Pani co to jest FAS?

44%

TAK
NIE

56%

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badanie pozwala jasno stwierdzić, że świadomość kobiet w wieku reprodukcyjnym na temat FAS jest zatrważająco niska. Niemal połowa przebadanych przez nas
kobiet piła alkohol w czasie, kiedy nie wiedziała jeszcze o swojej ciąży. Istotne znaczenie
ma fakt, że większość ankietowanych o ciąży dowiedziała się w jej 3–7 tygodniu. Wtedy
alkohol uszkadza najważniejsze organy i doprowadza do powstania nieodwracalnych wad
rozwojowych płodu. Wśród ankietowanych 18% kobiet kontynuowało spożywanie napojów alkoholowych w późniejszej ciąży, narażając na dalsze szkody swoje nienarodzone
dziecko. Smutny jest fakt, iż młode matki nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, że kiedy
kobieta pije alkohol, płód pije razem z nią. Jedna jednostka wypitego przez człowieka
alkoholu zwiększa jego stężenie we krwi o około 15 mg na 100 ml krwi. Do wyeliminowania jednej jednostki z układu krążenia organizm potrzebuje około 1 godziny, do wyeliminowania każdej kolejnej – już ponad godzinę. Stwierdzono, że po upływie 40–60
minut od spożycia przez matkę alkoholu jego stężenie w jej krwiobiegu i krwiobiegu
płodu będzie identyczne. Jednakże wyeliminowanie alkoholu z układu krążenia dziecka
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trwa dwukrotnie dłużej, a to oznacza, że kiedy kobieta przestaje już być pod wpływem
alkoholu, krew dziecka nadal go zawiera. Płód nie posiada jeszcze wykształconych enzymów odpowiedzialnych za metabolizm alkoholu i dlatego nie podlega on trawieniu.
Bezpośredni wpływ alkoholu na poczęte dziecko dotyczy głównie jego mózgu. Ponad
połowa krwi płodu płynie bowiem do tego intensywnie rozwijającego się organu. Aż 24%
ankietowanych kobiet uważa, że istnieje jakaś ilość wypitego alkoholu, która nie wpływa
szkodząco na płód. Jak dotychczas, nie ustalono minimalnej dawki, która byłaby bezpieczna dla dziecka [9]. Wiele kobiet błędnie sądzi, że FAS dotyczy kobiet, które miały
problem z alkoholem przed ciążą lub nadużywały go w czasach młodości. Należy wyraźnie
podkreślić, że alkohol spożyty przed okresem ciąży nie powoduje zmian patologicznych
u dziecka. Owszem, organizm takiej kobiety może być osłabiony, ale to nie doprowadzi
do FAS. Za to każda ilość alkoholu wypitego przez ciężarną może doprowadzić do FAS/
FAE [5]. Płodowy zespół alkoholowy jest chorobą nieuleczalną – zmiany, które nastąpiły
w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (ale też się nie pogłębiają). Chorobie FAS da się
jednak w stu procentach zapobiec. Zaleca się całkowitą abstynencję kobietom, które są już
w ciąży, ale także tym, które planują zostać matkami. Ponad połowa ankietowanych nie
wie, czym jest FAS. Część tych kobiet ma świadomość, że spożywanie alkoholu w ciąży
niesie za sobą zagrożenie, jednak nie zdają sobie sprawy z dokładnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest uświadamianie nie tylko potencjalnych matek, ale całego społeczeństwa na temat następstw spożywania alkoholu w trakcie trwania ciąży, a także w trakcie
karmienia piersią. Należy uświadomić społeczeństwu, że nie tylko alkoholiczka będzie
miała chore dziecko, ale również kobieta, która na kilku imprezach wypije „na zdrowie”
symboliczną lampkę wina, też może się spodziewać choroby. Kobiety piją w ciąży,
ponieważ są słabo poinformowane. Krążą mity i legendy na temat tego, że spożywanie
niewielkiej ilości alkoholu (np. lampki czerwonego wina) nie może zaszkodzić dziecku
i że tylko mocne alkohole mogą wyrządzić krzywdę. Należy rozpropagować wiedzę
o FAS/FAE. Być może świadomość istnienia FAS/FAE ostrzeże matki przed konsumpcją
nawet niewielkiej ilości alkoholu w czasie trwania ciąży.
Summary: FAS (Fetal Alcohol Syndrome) is a disorder due to consumption of alcohol
by women during pregnancy. This disease results in growth irreparable abnormalities
in the fetus. FAS usually manifests itself in children with mental deficiency, specific
facial anomalies and in the most important organs in the body as brain. The study presents statistics on the incidence of the disease, symptoms and methods of diagnosis and
prevention.
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Streszczenie: Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów
we współczesnym świecie. Niewątpliwie ogromny wpływ na częstość występowania
incydentów sercowych ma dzisiejszy styl życia: mała aktywność fizyczna, niewłaściwa
dieta, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu. Niezmiernie ważna jest szybka i precyzyjna diagnostyka, która pozwoli na wczesne wykrycie zmian w obrębie układu krążenia.
Słowa kluczowe: ostre zespoły wieńcowe, zawał serca, STEMI, NSTEMI, UA, troponina I, troponina T, kinaza kreatynowa

Wstęp
Ostre zespoły wieńcowe (ACS, acute coronary syndrome) są znaczącą przyczyną
zgonów i zachorowalności we współczesnym świecie [1]. Obejmują szeroki zakres
przypadków od zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI, ST-elevation
myocardial infarction) do niestabilnej dusznicy bolesnej bez widocznych zmian
niedokrwienia w obrazie EKG czy zmian poziomu markerów uszkodzenia mięśnia.
Pomimo wspólnej patofizjologii z ukrytym procesem zakrzepowym nagła terapia
reperfuzyjna poprzez fibrynolizę lub przezskórną interwencję wieńcową (PCI,
percutaneous coronary interventions) jest leczeniem z wyboru tylko u pacjentów
z uniesieniem odcinka ST w obrazie EKG lub z blokiem lewej odnogi pęczka Hissa.
W przypadku nieobecności zmian w obrazie EKG zastosowanie fibrynolizy nie
zwiększa szans przeżycia, a nawet może być szkodliwe.
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Diagnoza ostrych zespołów wieńcowych opiera się na historii bólów w klatce
piersiowej w połączeniu z badaniem EKG i oznaczeniem biochemicznych markerów
uszkodzenia mięśnia sercowego [2].
Wpływ wzorców EKG na strategie leczenia doprowadził do podziału ACS na te
z uniesieniem odcinka ST (STEMI) oraz bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI, Non
-ST-elevation myocardial infarction). Ten drugi jest często zaliczany do niestabilnej
choroby wieńcowej.

Ostre zespoły wieńcowe
Zawał serca
Jeśli dojdzie do zamknięcia jednej albo kilku tętnic wieńcowych, ustaje dopływ krwi,
a zatem i tlenu do obszaru mięśnia sercowego zaopatrywanego przez te naczynia. W efekcie następuje miejscowe obumarcie tkanki. Obszar martwiczy nie jest zdolny do wykonywania swojej funkcji, toteż dochodzi do ograniczenia czynności serca jako pompy
tłoczącej krew (niewydolność krążenia) [3]. Może również dojść do pęknięcia ściany
serca. Im rozleglejszy zawał, tym większe uszkodzenia serca i tym poważniejsze skutki.
Ryzyko zgonu wzrasta z każdym kolejnym zawałem.
Do objawów zawału należą:
– utrzymujący się ból w klatce piersiowej (tzw. ból zamostkowy), który może
promieniować między łopatki, do lewej ręki lub szczęk,
– nasilająca się duszność,
– mdłości i wymioty,
– objawy wstrząsu, jak na przykład nienaturalna bladość, „zimne poty”.
Należy pamiętać, że około 20% pacjentów (zwłaszcza kobiet) przechodzi zawał
bezobjawowy, bez towarzyszących symptomów bólowych albo tylko z niewielkim
bólem. Brak bólu charakteryzuje bardzo często pacjentów z neuropatią cukrzycową.
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej
Czynniki ryzyka możemy podzielić na niezależne oraz zależne od chorego [3]. Do czynników niezależnych (obiektywnych) możemy zaliczyć:
– obciążenie rodzinne,
– wiek,
– płeć męską.
Do czynników ryzyka zależnych (subiektywnych) należą:
– zaburzenia gospodarki lipidowej,
– nadciśnienie tętnicze,
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–
–
–

cukrzyca,
zespół metaboliczny,
palenie papierosów.

Patogeneza
Miażdżyca to proces dynamiczny, który trwa wiele lat. Faktem jest, że zmiany miażdżycowe zachodzą praktycznie u każdego, mają swój początek już w wieku dziecięcym
i stale postępują [4]. Tempo rozwoju tego procesu jest bardzo zróżnicowane. Objawy
kliniczne miażdżycy nie występują u wszystkich osób i nie u wszystkich dochodzi do jej
powikłań w postaci zawału serca.
Miażdżyca nazywana jest jednostką chorobową, której istotą jest nadmierna, zapalno-proliferacyjna odpowiedź na uszkodzenie ściany naczynia [5].
Jest wiele czynników uszkadzających śródbłonek, możemy do nich zaliczyć:
– stres oksydacyjny,
– cukrzycę,
– hipercholesterolemię,
– podwyższony poziom wolnych rodników.
Proces arteriosklerozy może być również zapoczątkowany przez infekcje bakteryjne wywołane przez Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, a także wirusy: herpes
wirusy, wirus cytomegalii [6].
Istotne znaczenie w procesie aterogenezy ma akumulacja lipidów w obrębie błony
wewnętrznej, której następstwem jest zwiększenie przepuszczalności endotellium [6].
Prowadzi to do oksydacji lipidów, proliferacji miocytów, limfocytów T i makrofagów.
Zoksydowane, poprzez działanie wolnych rodników, cząstki LDL (teraz ox-LDL) rozpoczynają kaskadę przemian, której skutkiem jest gromadzenie się lipidów w błonie
wewnętrznej. Następnym etapem jest tworzenie się ognisk zapalnych o różnym stopniu zaawansowania procesu zapalnego w ścianie tętniczej w odpowiedzi na jej uszkodzenie. Skumulowane w błonie wewnętrznej lipidy są fagocytowane przez makrofagi
i miocyty.
Miocyty są nie tylko komórkami żernymi, ale mają zdolności naprawcze poprzez
syntezę tkanki łącznej (kolagenu, elastyny). Kolagen typu I i III formuje czapkę włóknistą, która pokrywa ognisko miażdżycowe [7]. Ognisko to zawiera w sobie blaszki
lipidowo-włókniste oraz blaszki białe, ich struktura jest stabilna. Czas tworzenia się
blaszki wynosi 20–30 lat. Przyrastanie blaszki stopniowo prowadzi do zwężenia światła
naczynia oraz upośledzenia przepływu krwi. Niestabilne blaszki miażdżycowe powstają w wyniku nasilenia się procesu zapalnego w obrębie naczynia. Zasadnicza różnica
pomiędzy blaszką stabilną a niestabilną zawiera się w ich strukturze.
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Niestabilna blaszka miażdżycowa jest lepiej unaczyniona, składa się głównie z komórek żernych (monocytów, limfocytów T), jej czapeczka jest cieńsza,
przez to bardziej podatna na pęknięcia. Rdzeń lipidowy niestabilnej blaszki stanowią płynne estry cholesterolowe [8]. Gęste, lecz patologiczne unaczynienie blaszki
może być przyczyną wylewów do blaszki, co z kolei będzie najpewniej skutkować
pęknięciem czapeczki.
Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF, fibroblast growth factor) oraz czynniki
proliferacji śródbłonka (VEGF, vascular endothelial growth factor) sprzyjają
procesowi angiogenezy w obrębie blaszki miażdżycowej i tym samym ułatwiają
komórkom prozapalnym penetrację do jej wnętrza [9]. Cytokiny, takie jak interferon-γ,
interleukina-1-β oraz czynnik martwiczy nowotworów, nasilają odpowiedź zapalną,
jednocześnie osłabiając proces jego naprawy.
TNF-α, IFN-γ odgrywają szczególną rolę w procesie destabilizacji blaszki. Dezaktywują miocyty, czego efektem jest zmniejszone działanie na makrofagi, które
produkują metaloproteinazy (MMP, matrix metalloproteinases). Te proteolityczne
enzymy degradują łącznotkankowe elementy blaszki, stając się jedną z przyczyn
jej niestabilności. Rycina 1 ilustruje patogenezę ACS.
Rycina 1. Patogeneza ACS

Zawał serca z uniesieniem odcinka ST
Śmiertelność z powodu STEMI spada od roku 1960. Spadek ten wydaje się wynikiem mniejszej częstości występowania STEMI, (częściowo zastąpiony przez wzrost
częstości występowania NSTEMI oraz niestabilnej dławicy (UA, unstable angina)
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[10]. Kilkufazowy system opieki nad pacjentami znacząco przyczynił się do spadku
śmiertelności z powodu STEMI.
W pierwszej połowie XX wieku na oddziałach leczenia choroby wieńcowej zastosowano „fazę klinicznej obserwacji”, w szczególności skupiono się na szukaniu
zmian fizycznych i biochemicznych z niewielkim naciskiem na leczenie zawału.
W połowie lat 60. rozpoczęła się „faza intensywnej opieki kardiologicznej”, która
opierała się na analizie i badaniu zaburzeń pracy serca. „Faza nowoczesna” została
zapoczątkowana wprowadzeniem cewnika Swana-Ganza. Współczesna „faza reperfuzji” została zapoczątkowana wprowadzeniem wewnątrzwieńcowej, a później dożylnej fibrynolizy, włączając stosowanie aspiryny oraz szybki rozwój PCI [11].
W 2007 roku Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (ACC, American College of Cardiology) wydało nowe wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami
z STEMI. Zgodnie z nowymi zaleceniami przedstawionymi w Journal of the American College of Cardiology pacjenci, którzy zostali poddani reperfuzji fibrynolitycznej, powinni otrzymywać leki przeciwzakrzepowe przez minimum 48 godzin,
a nawet przez cały okres hospitalizacji, do 8. doby włącznie [12].
Rutynowe stosowanie terapii przeciwzakrzepowej miało na celu zoptymalizowanie leczenia pacjentów z ACS. W zawale serca z uniesieniem odcinka ST standardem jest podawanie heparyny niefrakcjonowanej (UFH, unfractionated heparin),
zarówno u pacjentów, u których zastosowano leczenie inwazyjne, jak i u tych leczonych fibrynolitycznie. Najczęściej stosowanymi lekami są klopidogrel i biwalirudyna, a w przypadkach NSTEMI większe znaczenie jest przypisywane heparynie
drobnocząsteczkowej.
Zawał serca bez uniesienia odcinka ST
Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST obejmują liczną grupę pacjentów,
u których w obrazie EKG zaobserwowano ujemne załamki T lub nie zaobserwowano żadnych zmian. W tej grupie chorych można zastosować leczenie zachowawcze
przed podjęciem leczenia interwencyjnego. Rozpoznania UA czy NSTEMI dokonuje
się na podstawie analizy biomarkerów uszkodzenia mięśnia sercowego [13].
Niestabilna dławica piersiowa
Dusznica bolesna jest przewlekłą postacią bólową niedokrwienia mięśnia sercowego.
Objawia się napadowym bólem zlokalizowanym w okolicy zamostkowej, często promieniującym do barku, żuchwy lub palców dłoni. Najczęściej ból ten jest związany
z wysiłkiem fizycznym i ustępuje po zakończeniu wysiłku bądź po zażyciu leku przeciwdławicowego (np. nitrogliceryna). W niestabilnej odmianie dusznicy bóle mogą się
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pojawiać w spoczynku, a czas ich trwania jest dłuższy. Każda zmiana w dotychczasowym przebiegu choroby (taka jak częstsze i dłuższe napady) jest objawem zaostrzenia
dławicy i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej [14].

Diagnostyka laboratoryjna
Biomarkery uszkodzenia mięśnia sercowego
Przy podejmowaniu właściwej decyzji o leczeniu ACS kluczową rolę odgrywa wczesna
i precyzyjna diagnostyka uszkodzenia mięśnia sercowego [15].
Współcześnie wykonywane testy diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem zawału lub niedokrwienia mięśnia sercowego powinny spełniać określone funkcje:
– różnicować pacjentów z zawałem od pacjentów z bólami w klatce piersiowej
niesercowego pochodzenia,
– odróżniać pacjentów, u których nastąpiła reperfuzja naczynia wieńcowego
po podaniu leków trombolitycznych, od pacjentów wymagających innych
sposobów leczenia,
– określać obszar niedokrwienia jako wskaźnik prognostyczny.
Cechy idealnego markera
Charakterystyka idealnego biomarkera uszkodzenia mięśnia sercowego:
– występuje w kardiomiocytach w wysokim stężeniu,
– nie występuje w innych tkankach, nawet w śladowych ilościach,
– jest uwalniany w krótkim odstępie czasu od momentu uszkodzenia,
– pozostaje w surowicy krwi tak długo, aby możliwe było jego ilościowe
oznaczenie, odzwierciedlające narastanie zmian martwiczych w zawale,
– nie powinien występować w surowicy krwi osób zdrowych oraz u pacjentów
z niesercowymi bólami w klatce piersiowej.
Współcześnie stosowane metody analityczne pozwalają na oznaczenie enzymatycznych oraz nieenzymatycznych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego [15].
Wskaźniki enzymatyczne
Do enzymatycznych wskaźników oznaczanych w praktyce klinicznej należą: kinaza
fosfokreatynowa (CPK) oraz jej izoenzym CK‑MB. Innymi enzymami wykazującymi
aktywność w chorobach układu krążenia są: aminotransferaza asparaginowa (AST),
dehydrogenaza mleczanowa (LDH). Charakteryzują się niską swoistością, ponieważ
występują również poza miokardium – w mięśniach szkieletowych. Dlatego nie zaleca
się oznaczania LDH i AST do oceny uszkodzenia mięśnia sercowego [16].
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Kinaza fosfokreatynowa i jej izoenzymy
Kinaza fosfokreatynowa jest dużym białkiem występującym w kilku formach [17].
Formy te są dimerami składającymi się z dwóch podjednostek polipetydowych M i B.
W tkankach ludzkich wyróżniamy trzy izoenzymy CPK: CK-MM (mięśnie szkieletowe), CK-MB (mięsień serca) i CK-BB (mózg). W mięśniach szkieletowych dorosłego
człowieka 99% całkowitej aktywności CPK zajmuje CK-MM. W mięśniu sercowym
aktywność CK‑MM kształtuje się w granicach 70–85% całkowitej aktywności CPK.
Pozostały procent aktywności obu tych tkanek przypada na aktywność CK‑MB. Trzeci
izoenzym CK-BB jest aktywny głównie w mózgu, może występować w niewielkich
ilościach w płucach, śledzionie, trzustce i nerkach.
CPK katalizuje odwracalną reakcję przeniesienia wysokoenergetycznego fosforanu z fosfokreatyny na adenozynodwufosforan (ADP), tworząc adenozynotrifosforan
(ATP). Powstały ATP jest wykorzystywany przez włókna mięśnia sercowego oraz mięśni szkieletowych podczas kurczenia się. Stąd CPK jest enzymem niezbędnym do utrzymania równowagi energetycznej w komórce mięśniowej podczas jego długo- lub krótkoterminowej pracy.
Struktura molekularna tych dużych cząstek (CPK, CK-MM, CK-MB) uniemożliwia im w warunkach fizjologicznych przedostanie się do krwioobiegu. Jest to możliwe
tylko podczas uszkodzenia struktury błony mięśniowej. Z powodu ograniczeń, jakimi
są rozmiary tych cząstek, oznacza się je w surowicy w celu zdiagnozowania i określenia
stopnia uszkodzenia tkanki mięśniowej. W diagnostyce uszkodzenia mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych najbardziej przydatne są CPK i CK-MB. Jednak wiadomo,
że na aktywność tych izoenzymów w surowicy może mieć wpływ wiele czynników,
zwłaszcza aktywność fizyczna, dlatego przy ich ocenie należy zachować ostrożność.
Wskaźniki nieenzymatyczne
Do wskaźników nieenzymatycznych uszkodzenia mięśnia sercowego należą troponiny
I oraz T, a także mioglobina.
Mioglobina jest wskaźnikiem, który pojawia się najwcześniej – już po 30 minutach
od uszkodzenia mięśnia. Jest wczesnym wskaźnikiem uszkodzenia. Mioglobina jest
niespecyficzna dla uszkodzenia mięśnia sercowego, dlatego powinna być oznaczana
razem z tzw. „definitywnymi wskaźnikami uszkodzenia mięśnia sercowego”, takimi
jak TnI czy CK‑MB. Fałszywie dodatnie wyniki mogą być uzyskiwane podczas uszkodzenia mięśni czy niewydolności nerek [15].
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Troponina I oraz T
Troponina-I (TnI) jest podjednostką regulatorową kompleksu troponiny związanego
z aktyną mikrofilamentów wewnątrz komórek mięśniowych. Troponina-I, w połączeniu
z troponiną C i troponiną T, odgrywa istotną rolę w regulacji czynności skurczowej
mięśni [18]. W mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym zidentyfikowano trzy
różne, swoiste dla tkanek izoformy troponiny I. Izoforma sercowa wykazuje podobieństwo do izoform z mięśni szkieletowych jedynie w 60% i zawiera dodatkowe
aminokwasy na N-końcu. Masa cząsteczkowa sercowej troponiny I (cTnI) wynosi
około 24 kD. Badania kliniczne wykazały, że w ciągu kilku godzin od wystąpienia
zawału serca lub uszkodzenia niedokrwiennego dochodzi do uwolnienia cTnI do krwi
krążącej. Podwyższone stężenia cTnI (powyżej wartości ustalonych dla próbek pobranych od pacjentów bez zawału serca) są wykrywalne w surowicy po 4–6 godzinach
od wystąpienia bólu w klatce piersiowej, osiągają swój szczyt po 8–28 godzinach i pozostają podwyższone przez 3–10 dni po zajściu zawału serca. Troponina sercowa jest
preferowanym markerem martwicy służącym do wykrywania zawału serca ze względu
na zwiększoną czułość oraz bardzo wysoką specyficzność tkankową w porównaniu
z innymi dostępnymi markerami związanymi z martwicą mięśnia sercowego, takimi
jak CK-MB, mioglobina, dehydrogenaza mleczanowa i inne. Wysoka swoistość oznaczania cTnI ma duże znaczenie w rozpoznawaniu uszkodzenia serca w tych sytuacjach
klinicznych, w których dochodzi do uszkodzenia mięśni szkieletowych w wyniku
zabiegów chirurgicznych, urazów, wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych
czy chorób mięśni szkieletowych. Nie należy jednak mylić wysokiej specyficzności
tkankowej troponiny sercowej ze specyficznością wykrywania mechanizmu uszkodzenia (np. zawał serca a zapalenie mięśnia sercowego). W przypadku gdy wartości
troponiny sercowej są podwyższone (np. przekraczają wartość 99. percentyla referencyjnej populacji kontrolnej) przy jednoczesnym braku oznak niedokrwienia mięśnia
sercowego, należy wziąć pod uwagę inne możliwe etiologie uszkodzenia mięśnia
sercowego. Aby rozpoznać zawał serca, muszą zostać spełnione dwa z trzech kryteriów
ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health Organization):
zmiany w zapisie EKG, zmiany aktywności enzymów w surowicy oraz utrzymujący
się ból w klatce piersiowej. Ostatnio światowa grupa zadaniowa Global Task Force,
działając pod wspólnym przewodnictwem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology), Amerykańskiego Kolegium Kardiologii
(ACCF, American College of Cardiology Foundation), Amerykańskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (AHA, American Heart Association) oraz Światowej Federacji Serca
(WHF, World Heart Federation), dopracowała powyższe kryteria i sformułowała uniwersalną definicję zawału serca, która zakłada, że do jego rozpoznania preferowanym
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markerem martwicy mięśnia sercowego jest między innymi troponina sercowa (cTnl).
Nowa definicja określa zawał serca jako typowy wzrost i/lub stopniowy spadek stężenia
markerów martwicy mięśnia sercowego (głównie troponiny), przy co najmniej jednej
z tych wartości powyżej 99. percentyla górnej granicy zakresu referencyjnego (URL,
upper reference limit), z występującymi równolegle objawami niedokrwienia mięśnia
sercowego, manifestującymi się co najmniej jedną z następujących zmian: objawami
klinicznymi niedokrwienia mięśnia sercowego, pojawieniem się patologicznego załamka Q w odpowiednich odprowadzeniach EKG, zmianami w EKG wskazującymi na niedokrwienie, dowodami na nową utratę żywych komórek mięśnia sercowego lub nowymi
zaburzeniami ruchomości ściany serca widocznymi w badaniach obrazowych. Zalecane
kryteria opierają się na zasadzie, że wszelkie wiarygodne i możliwe do wykrycia obszary martwicy mięśnia sercowego, jeśli towarzyszą temu objawy niedokrwienia, świadczą
o zawale serca. Podwyższone stężenie samej troponiny nie jest wystarczającym wskaźnikiem dla zdiagnozowania zawału serca. Zaleca się seryjne pobranie próbek w celu
wykrycia tymczasowego wzrostu i spadku stężenia troponiny charakterystycznego
dla zawału serca. Ponadto w celu rozpoznania zawału można oznaczać inne markery,
takie jak CK-MB w połączeniu z wynikami oznaczeń troponiny I. W wielu badaniach
wykazano także, że oznaczanie cTnI może być przydatne jako czynnik predykcyjny
u chorych z niestabilną chorobą wieńcową.
Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe
Najwcześniejszym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia sercowego jest sercowe białko
wiążące kwasy tłuszczowe. Cechuje się większą swoistością i czułością niż mioglobina
czy CK-MB. Białko to składa się ze 132 aminokwasów, a jego masa cząsteczkowa wynosi
14,5 kD. Jego główną funkcją jest międzykomórkowy transport kwasów tłuszczowych,
a tym samym utrzymanie homeostazy lipidowej [19]. W kardiomiocytach h-FABP występuje w ilości około 0,57 mg/g, a w mięśniach szkieletowych – 0,04–0,14 mg/g [20].
Różnica ta pozwala łatwo różnicować uszkodzenie mięśnia sercowego od uszkodzenia
mięśni szkieletowych. Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe charakteryzuje się
większą czułością (73%) i swoistością już po 1,5 godziny od wystąpienia objawów niż
mioglobina czy CK-MB. Po 4 godzinach od początku wystąpienia objawów czułość
h-FABP wynosi 94%, a dla mioglobiny i CK-MB – odpowiednio 71% i 65%. W okresie
około 6 godzin od objawów czułość diagnostyczna h-FABP jest także znacznie wyższa
niż dla troponin. Testy wykorzystywane do oznaczenia sercowego białka wiążącego
kwasy tłuszczowe są oparte na metodzie immunochemicznej, a czas oczekiwania
na wynik wynosi 10–23 minut [21, 22 ].
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Podsumowanie
Oznaczenie markerów uszkodzenia mięśnia sercowego ma ogromne znaczenie
we wczesnej diagnostyce ACS. Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala wdrożyć
odpowiedni schemat leczenia, który zmniejszy ryzyko wystąpienia powikłań, a także
sam obszar martwiczy. Oznaczenie markerów biochemicznych, takich TnI, CK-MB,
FABP oraz mioglobiny, jest szczególnie istotne u pacjentów z zawałem, u których nie
występują zmiany w obrazie EKG. Ponadto, nowe markery, takie jak białko wiążące
kwasy tłuszczowe, mają również funkcję rokowniczą.
Summary: Evaluation of biochemical markers of cardiac damage is very important in
the early diagnosis of acute coronary syndromes. Properly implemented diagnosis allows us to provide appropriate therapy that will reduce the risk of complications and the
area of necrosis. Examination of biochemical markers such as TnI, CK-MB, FABP and
myoglobin is particularly important in patients with myocardial infarction, without any
changes in the ECG. Moreover, new markers such as fatty acid binding protein beside
of diagnosis, has its prognostic function.
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Streszczenie: Skuteczna terapia wielu jednostek chorobowych wymaga w większości
przypadków zastosowania metod leczenia, które bezpośrednio ingerują w funkcjonowanie całego organizmu. Rozpowszechnienie i łatwy dostęp do antybiotykoterapii sprawia, że bardzo często staje się ona terapią pierwszego rzutu. Jednak każde zastosowanie
substancji chemicznej wiąże się z możliwością wystąpienia działań niepożądanych, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do poważnych powikłań i zgonu.
Zmiany skórne powstające w wyniku reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu antybiotyków są jednymi z najczęściej występujących skutków ubocznych u pacjentów.
Antybiotyki beta-laktamowe są szeroko stosowane ze względu na swoje bakteriobójcze działanie obejmujące wiele szczepów bakterii, dlatego zmiany skórne w odpowiedzi na ich zastosowanie są powszechnie stwierdzane u pacjentów. W większości
mają niegroźny charakter, przyjmują postać pokrzywki, wysypki i rumienia. W niewielkim procencie przypadków może dojść do nekrolizy naskórka oraz powstania zbliznowaceń. Skuteczną metodą leczenia jest rezygnacja z zastosowania antybiotyków beta-laktamowych i zastosowanie innej skutecznej grupy leków.
Słowa kluczowe: antybiotyki, zmiany skórne, reakcja nadwrażliwości

Wstęp
Zastosowanie leków stało się obecnie jedną z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych form terapii wielu schorzeń. Żadna suplementacja substancji chemicznych nie
pozostaje jednak bez wpływu na funkcjonowanie całego organizmu. Trwające nieustannie badania nad nowymi skutecznymi środkami terapeutycznymi sprawiają, że na rynku
farmaceutycznym pojawiają się terapeutyki o coraz szerszym spektrum działania.
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W efekcie pacjenci coraz częściej borykają się z licznymi skutkami ubocznymi leków,
co znacząco pogarsza ich jakość życia.
Działania niepożądane leków stanowią obecnie problem 1,5–7% pacjentów leczonych ambulatoryjnie i aż do 10% pacjentów hospitalizowanych [6]. Na wystąpienie
reakcji nadwrażliwości po podaniu substancji chemicznie czynnych najbardziej są narażone błony śluzowe i skóra. Zdecydowanie rzadziej zmiany polekowe uwidaczniają się
w funkcjonowaniu innych narządów i układów [24]. Nadwrażliwość immunologiczna
klinicznie objawia się przeważnie pod postacią wystąpienia osutki plamisto-grudkowej,
pokrzywki i rumienia. Stany zagrażające życiu, takie jak wstrząs, są niezwykle rzadkie.
Występowanie alergii po podaniu leków zdecydowanie utrudnia włączenie racjonalnej
i skutecznej terapii, zmuszając do wdrożenia innej grupy substancji chemicznej potencjalnie mniej skutecznej i bardziej szkodliwej [16].

Alergia na antybiotyki
Antybiotyki są najczęściej i najchętniej stosowaną grupą leków przez pacjentów.
Ze względu na dużą dostępność i szerokie spektrum działania sięgają po nie – często
bez uzasadnienia – osoby cierpiące na schorzenia o łagodnym przebiegu. Wywołuje
to wzrost oporności bakterii na antybiotyki, zmniejszenie ich skuteczności oraz wzrost
występowania skutków ubocznych.
Reakcje nadwrażliwości na antybiotykoterapię dotyczy ponad 10% pacjentów
hospitalizowanych i 7% ogólnej populacji [10]. Do leków najczęściej wywołujących
skórne reakcje nadwrażliwości należą beta-laktamy i sulfonamidy [24]. Alergie skórne
związane z antybiotykami są efektem nie tylko ich przyjmowania wynikającego z terapii, lecz również z nieświadomego ich spożycia. Ma to związek z coraz większą zawartością tych substancji w pożywieniu, między innymi w mięsie i produktach nabiałowych [21].
Polekowe zmiany skórne występują częściej u kobiet niż u mężczyzn, szczególnie
w przedziale wiekowym 41–60 lat.
Badania kliniczne przeprowadzone na pacjentach hospitalizowanych w Klinice
Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiej Akademii Medycznej (PAN) wykazały,
że wśród grup antybiotyków najwięcej niepożądanych reakcji skórnych zaobserwowano podczas terapii preparatami zawierającymi amoksycylinę [22]. Wśród antybiotyków
stosowanych zewnętrznie najczęstszymi alergenami kontaktowymi są aminoglikozydy,
spośród których uczula głównie neomycyna.
Spośród czynników ryzyka pojawienia się alergii na antybiotyki najważniejsze
jest narażenie na ich bezpośredni kontakt. Dlatego na nadwrażliwość skórną związaną z tą grupą leków cierpią głównie dwie grupy społeczne: pacjenci poddani terapii
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konkretnym lekiem oraz personel służby zdrowia i zakładów farmaceutycznych mający
z tą grupą substancji chemicznych najczęstszy kontakt. Nie bez związku z nadwrażliwością na antybiotyki pozostaje czas i dawka ich przyjmowania [1]. Reakcje alergiczne
związane z podaniem antybiotyków beta-laktamowych notuje się u pacjentów przyjmujących tę grupę leków częściej, lecz przez mniejszą liczbę dni [3]. Nie występuje zależność pomiędzy drogą podania antybiotyku a wystąpieniem reakcji nadwrażliwości [1].
Pacjenci, u których wystąpiła reakcja alergiczna na podany antybiotyk, powinni
zdecydowanie unikać w przyszłości danej grupy leków. Powtórny kontakt z uczulającą
substancją chemiczną może skutkować silniejszą reakcją wiążącą się z większymi negatywnymi konsekwencjami dla pacjenta [9].

Patomechanizm nadwrażliwości skórnej
Reakcje skórne w wyniku odpowiedzi na podanie antybiotyków wynikają z nadmiernego pobudzenia układu immunologicznego. W odpowiedzi układu odpornościowego
wyróżnia się cztery podstawowe typy reakcji nadwrażliwości. Trzy pierwsze zachodzą z udziałem przeciwciał, ostatnia jest zależna od limfocytów T i makrofagów [7].
Typ I zwany również natychmiastowym jest wywołany przez uczulone przeciwciała
klasy IgE. Dochodzi do uwolnienia mediatorów z komórek tucznych pod wpływem
immunoglobulin. Objawy kliniczne związane z tym typem nadwrażliwości mają odzwierciedlenie głównie w postaci pokrzywki, wysypki i obrzęku naczynioruchowego
[5]. Typ II, czyli nadwrażliwość związana z cytotoksycznością komórkową zależną
od przeciwciał, pojawia się, gdy przeciwciało wiąże się z autoantygenem albo obcym
antygenem. Istotą tej reakcji jest aktywacja układu dopełniacza, która doprowadza
do wystąpienia plamicy, rumienia guzowatego i wysiękowego. Nadwrażliwość typu III
nazywana jest również reakcją kompleksów immunologicznych. Tworzone są w nadmiernych ilościach, co prowadzi do niewydolności układu siateczkowo-śródbłonkowego. Kompleksy mogą doprowadzić do rozwoju choroby posurowiczej i objawów, takich
jak pokrzywka i wysypka plamista. Typ IV nadwrażliwości, tzw. opóźniony, występuje,
gdy antygeny zostaną pochłonięte przez makrofagi i nie mogą być usunięte. Dochodzi wówczas do pobudzenia limfocytów T i produkcji cytokin wywołujących szereg
reakcji zapalnych. Najczęstszą i najbardziej charakterystyczną polekową manifestacją
kliniczną reakcji typu IV w obrębie skóry są osutki odropodobne. Typową lokalizacją
dla osutek polekowych jest tułów oraz obszary skóry dotknięte urazem. W odpowiedzi
na typ IV reakcji pojawia się również kontaktowe zapalenie skóry charakteryzujące się
zaczerwienieniem, obrzękiem i wysypką.
Reakcja nadwrażliwości na substancję chemiczną wynika ze swoistej odpowiedzi
odpornościowej na antygen. Dochodzi do prezentacji cząstki antygenowej za pomocą
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wyspecjalizowanych komórek prezentujących limfocytom T, a to powoduje aktywację
immunopatogennego szlaku odpowiedzi antygenowej. Większość aktywnych substancji
chemicznych tworzących antybiotyki nie wykazuje właściwości antygenu, co skutkuje brakiem możliwości wywołania pełnej odpowiedzi układu immunologicznego. Jest
to związane z małą wielkością cząsteczek i nieskomplikowaną budową tych leków [16].
Aby wyjaśnić, w jaki sposób małe cząsteczki antybiotyków doprowadzają do wywołania reakcji alergicznej, postawiono tezę o istnieniu teorii haptenowej. Niewielka
cząsteczka antybiotyku wiąże się za pomocą stabilnego wiązania z białkiem, tworząc
hapten [13]. Cząstka ta, odkryta przez Landsteinera, nie posiada właściwości immunologicznych. Do haptenowej grupy związków zalicza się powszechnie stosowane antybiotyki beta-laktamowe, barbiturany oraz leki hamujące czynność tarczycy.

Antybiotyki beta-laktamowe
Antybiotyki beta-laktamowe są najczęściej stosowaną grupą leków wśród pacjentów.
Ze względu na łatwą dostępność, szerokie spektrum działania oraz niewielką toksyczność stosuje się je w wielu schorzeniach u pacjentów ambulatoryjnych oraz szpitalnych.
Ta grupa leków wywołuje jednak dużo działań niepożądanych, co ma związek z ich
specyficzną budową chemiczną.
Alergiczną nadwrażliwość na antybiotyki z grupy beta-laktamów przeważnie dzieli
się na IgE-zależne oraz IgE-niezależne.
Penicyliny
Penicylina jest silnym alergenem kontaktowym. Reakcje alergiczne po podaniu penicylin zdarzają się u 3,5% pacjentów [4]. Struktura związków penicyloilowych stanowi tzw.
determinantę większą. Prace nad jej strukturą przyczyniły się do uzyskania preparatu
diagnostycznego PPL (benzyl penicylloy pollylysine). Związki niepenicyloilowe stanowią tzw. determinantę mniejszą, do wykrycia której używana jest obecnie mieszanina
determinant mniejszych (MDM, minor determinant mixture). Obie determinanty odpowiadają za reakcje alergiczne IgE-zależne. Determinanty łańcuchów bocznych biorą
udział w reakcjach niezależnych od przeciwciał z klasy IgE, lecz odpowiadają za reakcje
krzyżowe pomiędzy penicyliną a innymi antybiotykami z grupy beta-laktamów.
Reakcja nadwrażliwości na penicyliny nie jest związana z dawką podanego preparatu. Pacjenci, u których stwierdza się alergię na inne grupy leków, znajdują się
w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia alergii penicylinowej [23].
Rozpoznanie reakcji alergicznej na antybiotyki beta-laktamowe wiąże się głównie
z zebraniem właściwego wywiadu z pacjentem.
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W skrajnych przypadkach podawanie penicylin może prowadzić do zespołu Stevensa-Johnsona, charakteryzującego się występowaniem nietrwałych pęcherzy w obrębie błon śluzowych, oraz do toksycznej nekrolizy naskórka.

Cefalosporyny
Cefalosporyny należą do grupy leków dobrze tolerowanych przez pacjentów [15].
Nadwrażliwość skórna na cefalosporyny wynika głównie z budowy łańcucha bocznego
uzyskanego przez acetylację grupy 7-aminowej i podstawienie grupy 3-acetylometylowej [14]. Reakcje alergiczne są zdecydowanie rzadsze w przypadku zastosowania
cefalosporyn III generacji w porównaniu z generacją I i II.
Zdecydowanie częściej obserwuje się u pacjentów osutki polekowe, eozynofilię
oraz zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego [19].
Działaniem niepożądanym związanym z zastosowaniem cefalosporyn są reakcje
fotouczuleniowe. W przypadku długotrwałej ekspozycji na promienie ultrafioletowe
podczas terapii lekami tej grupy może dojść do uwidocznienia przebarwień skórnych
oraz pojawienia się teleangiektazji drobnych naczyń skórnych [15].
Skórne powikłania występujące po zastosowaniu antybiotyków
beta-laktamowych
Zmiany skórne po zastosowaniu antybiotyków są jednymi z najczęściej występujących działań niepożądanych. Powodują nie tylko nieestetyczny wygląd, lecz również
zdecydowanie obniżają komfort życia pacjentów. W związku z faktem, iż antybiotyki
z grupy beta-laktamów są stosowane przez pacjentów borykających się w wieloma
schorzeniami, ich skutki uboczne pod postacią powikłań skórnych dotyczą dużej części
chorych [20].
Postać zmian skórnych jest uzależniona od typu nadwrażliwości, a mechanizmy,
które odpowiadają za ujawnienie się alergii, mają związek z odpowiedzią układu immunologicznego. Objawy, które powszechnie towarzyszom reakcjom alergicznym, nie
zawsze mają związek z nadwrażliwością. Za etiologię zmian skórnych można uznać nie
tylko antybiotyk, lecz również czynnik infekcyjny [21].
Ujawnienie się kliniczne działań niepożądanych po zażyciu antybiotyków beta-laktamowych manifestuje się głównie: pokrzywką, osutkami plamisto-grudkowymi,
kontaktowym lub złuszczającym zapaleniem skóry lub rumieniem wielopostaciowym.
U dzieci możliwe jest wystąpienie zespołu pawiana charakteryzującego się zajęciem
przez zmiany zapalne skóry pośladków i okolicy zgięć skórnych [15].
Pokrzywką popularnie nazywa się występowanie wykwitu pierwotnego pod postacią bąbla pokrzywkowego, któremu często towarzyszy świąd [15]. W etiopatogenezie
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powstania pokrzywki ma znaczenie degranulacja komórek tucznych oraz uwolnienie
mediatorów stanu zapalnego, z których najważniejszą rolę odgrywa histamina. Histamina łącząc się z receptorem typu H1, bierze udział w zwiększeniu przepuszczalności
i rozszerzeniu naczyń, co w konsekwencji prowadzi do powstania obrzęków i zaczerwienień skóry [14].
Osutki plamisto-grudkowe są zmianami o charakterze symetrycznym, często zajmują tułów, twarz i kończyny. Najczęściej występują od 5 dni do 3 tygodni od podania
leku. Zmiany te należą do grupy wysypek o niskim stopniu ryzyka, lecz mogą się również pojawiać w początkowej fazie chorób układowych. Kształt i kolor zmian mogą
imitować wysypkę odropodobną lub różyczkopodobną. Remisja następuje do 2 tygodni
od odstawienia antybiotyku [21]. Rumień wielopostaciowy wywołany antybiotykami
występuje przeważnie w postaci rumienia pęcherzowego. Pojawiająca się wysypka
ma charakter rumieniowych plam [15]. W skrajnie ciężkich przypadkach po zastosowaniu antybiotyków z grupy beta-laktamów może dojść do rozwinięcia toksycznej nekrolizy naskórka, która klinicznie przypomina oparzenie II lub III stopnia. Na powierzchni
skóry tworzy się rumień z charakterystycznymi nadżerkami. Rokowanie tego schorzenia jest niepomyślne [21].

Diagnostyka nadwrażliwości na antybiotyki
Testy skórne
Najpowszechniejszą metodą diagnostyczną przy alergiach i nadwrażliwości na antybiotyki jest przeprowadzenie testów skórnych. Metoda ta najszerzej określa stopień
wrażliwości na penicyliny oraz w mniejszym stopniu na inne antybiotyki z grupy beta-laktamów. Zasady wykonania testu skórnego w tym przypadku nie różnią się techniką
od testów alergicznych wykrywających inne antygeny.
Substancjami wykorzystywanymi w testach skórnych są: antygeny penicyloilopolilizynowe (PPL) w dawce 5×10-5 mmol/L, determinanty mniejsze w dawce 2×10-2
mmol/L, amoksycylina w dawce 25 mg/ml oraz cefalosporyna w dawce 2 mg/ml [2].
Dzięki zastosowaniu determinant mniejszych możliwe jest dokładne określenie stopnia
nadwrażliwości na penicyliny. Dodatni test skórny jest jednoznacznym wynikiem potwierdzającym uczulenie. Wynik negatywny stwarza wątpliwości ze względu na możliwość wytworzenia przez pacjenta przeciwciał z klasy IgE przeciwko determinancie
mniejszej. Pacjent może wykazywać nadwrażliwość na penicylinę pomimo ujemnego
wyniku [17].
Wykonanie badania polega na wstrzyknięciu podskórnie antygenów lub antybiotyku. Wynik odczytuje się po 15–20 minutach. Jeśli średnia bąbla powstałego na skutek
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wstrzyknięcia osiąga minimum 4 mm, próbę uznaje się za dodatnią. Ocenia się również
nasilenie reakcji miejscowych, między innymi zaczerwienie lub obrzęk. Wyniki testów
skórnych oceniających nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe są aktualne jedynie przez 72 godziny [17].
Przeciwskazaniem do wykonania testów skórnych jest przyjmowanie leków przeciwhistaminowych oraz sterydów o przedłużonym działaniu. Przyjmowanie antyhistaminików powinno się odstawić minimum 48 godzin przed badaniem. Testów skórnych
nie powinno się również wykonywać w czasie ciąży oraz u pacjentów, u których w przeszłości zdiagnozowano zespół Lyella i Stevensa-Johnsona [11].
Testy płatkowe
Testy płatkowe (patch tests) są wykorzystywane do wykrywania nadwrażliwości typu
IV o typie opóźnionym. Służą głównie do oceny alergii na penicyliny i cefalosporyny.
Testowane substancje nakłada się na skórę w odpowiednich stężeniach za pomocą
komór i zabezpiecza się je hipoalergicznym plastrem. Wyniki testu ocenia się po 48,
72 i 96 godzinach. Wynik pozytywny charakteryzuje się wystąpieniem zaczerwienia
i zmian pęcherzykowych. Przeciwskazaniem do wykonania badania są nowotwory
złośliwe i choroby z autoagresji [12].
Oznaczanie stężenia swoistych przeciwciał IgE
Badanie stężenia swoistych przeciwciał z klasy IgE ma stosunkowo niewielkie znaczenie
diagnostyczne, dlatego jest wykonywane rzadko. Służy do oceny jedynie nadwrażliwości
na penicyliny, możliwa jest ocena przeciwciał skierowanych przeciwko głównej determinancie antygenowej. Diagnostycznie ma znaczenie jedynie wynik pozytywny [16].
Odczulanie
Jest to metoda immunoterapii swoistej. Wykonywana jest u pacjentów, u których wymagane jest podanie antybiotyków beta-laktamowych ze wskazań życiowych, na przykład
z powodu sepsy. Jest to metoda obarczona ryzykiem, dlatego nie jest powszechnie stosowana. Podawanie szczepionki odbywa się przeważnie drogą podskórną lub doustną
[12].
Celem jest zmniejszenie w organizmie stężenia przeciwciał z klasy IgE. Na skutek
pobudzenia limfocytów T regulatorowych (Treg) w sposób pośredni dochodzi do inaktywacji komórek prezentujących antygeny, hamując proliferację przeciwciał IgE [9].
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Podsumowanie
Antybiotyki beta-laktamowe stanowią liczną grupę leków powszechnie stosowanych
przez pacjentów. Ze względu na dużą skuteczność w leczeniu schorzeń z udziałem bakterii oraz dostępność są często wykorzystywane w farmakoterapii zarówno przez lekarzy
pierwszego kontaktu, jak i na oddziałach szpitalnych. Każde zastosowanie substancji
chemicznej może spowodować wystąpienie reakcji skórnych, szczególnie u pacjentów
ze skłonnością do alergii na leki. Problemy skórne mogą dotyczyć każdej części ciała,
najczęściej jednak obserwuje się je na tułowiu i twarzy. Często mają charakter swędzących zmian, które zmniejszają komfort życia i wpływają na wygląd zewnętrzny.
Wiedza na temat zmian skórnych pojawiających się na skutek zażycia antybiotyków
jest kluczowa dla ich leczenia i profilaktyki. Prawidłowo zebrany wywiad z pacjentem
zdecydowanie ułatwia dobór terapii oraz chroni chorych przed działaniami niepożądanymi, które mogą mieć groźne dla ich zdrowia konsekwencje. W sytuacji stwierdzenia
nadwrażliwości na substancję chemiczną lub gdy istnieje możliwość wystąpienia reakcji
uczuleniowej można przeprowadzić diagnostykę alergologiczną i na jej podstawie prawidłowo dobierać terapię, co zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo jej zastosowania.
Summary: Beta-lactam antibiotics are a large group of drugs commonly used by patients. Due to the high efficacy in the treatment of diseases involving bacteria, and
availability are often used by both the pharmacotherapy of primary care physicians and
hospital wards. Any use of the chemical may cause skin reactions, especially in patients
prone to allergic reactions to drugs. Skin problems can affect any part of the body, most
often seen them on the trunk and face. Are often itchy changes that reduce the quality
of life and affect the appearance. Knowledge of skin lesions occurring as a result of
taking antibiotics is crucial to their treatment and prevention. Correctly with the patient
medical history simplifies the selection of therapy and protects patients against side effects that may be harmful to their health consequences. In the case of finding a chemical
hypersensitivity, or if there is a possibility of an allergic reaction to diagnose the allergy
and on the basis of properly selected therapy, which significantly increase the safety of
its use.
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Streszczenie: Jednym z czynników, które mają zdecydowany wpływ na ogólne samopoczucie, jest wygląd zewnętrzny. Dlatego coraz częściej oprócz zmiany trybu życia
i diety pacjenci sięgają do bardziej inwazyjnych metod, które oferują gabinety dermatologii estetycznej. Do zabiegów cieszącym się coraz większym zainteresowaniem należy iniekcja toksyny botulinowej (BTX). Ta substancja obniża napięcie mięśni szkieletowych, co prowadzi do zmniejszenia widoczności zmarszczek. Mechanizm działania neurotoksyny powoduje, że jest wykorzystywana nie tylko przez dermatologów,
ale również przez neurologów, neurochirurgów i rehabilitantów. Zabiegom z wykorzystaniem botuliny poddawani są pacjenci cierpiący na dystonię mięśniową, nadpotliwość
i migrenowe bóle głowy. Duży potencjał leczniczy i poszukiwanie nowych mechanizmów działania sprawia, że trwają badania nad jej zastosowaniem przy terapii chorób
demielinizacyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona.
Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, zmarszczki, nadpotliwość, dystonia

Wstęp
W ostatnim dziesięcioleciu poprawianie wyglądu zewnętrznego stało się dla wielu
pacjentów jednym z życiowych priorytetów. Dbanie o wizerunek przestało być jedynie
domeną kobiet, coraz częściej z usług profesjonalnych gabinetów kosmetycznych
korzystają też mężczyźni. Wynika to z faktu, iż aby osiągnąć sukces w karierze zawodowej, nie wystarczają już tylko odpowiednie kwalifikacje, silny nacisk kładzie się
73

Michał Wiciński, Sara Kierońska, Bartosz Malinowski, Elżbieta Grześk, Renata Jabłońska, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Grzegorz Grześk

również na odpowiednią prezencję. Wszystkie te czynniki mają wpływ na prawidłowe
samopoczucie i pozytywny nastrój, co w sposób pośredni przekłada się również na stan
zdrowia. Nie bez znaczenia pozostaje również oddziaływanie licznych reklam koncernów kosmetycznych, a wykorzystanie postępu medycyny i nauki stało się sposobem
na lęk przed starością. Skutkiem tego jest wzrost zainteresowania szeroką gamą usług
gabinetów kosmetycznych, które proponują już nie tylko proste i klasyczne zabiegi
odnowy biologicznej, lecz sięgają do coraz bardziej inwazyjnych i skomplikowanych
metod upiększania.
Jednym z zabiegów kosmetycznych cieszącym się coraz większym zainteresowaniem jest wstrzykiwanie toksyny botulinowej (BTX). Substancja ta działa nie tylko
na zmniejszenie widoczności zmarszczek, charakteryzuje się również działaniem wpływającym na poprawę komfortu życia i zmniejszenie wielu uciążliwych dolegliwości,
z którymi borykają się pacjenci.

Toksyna botulinowa
Toksyna botulinowa, popularnie nazywana jadem kiełbasianym, jest egzotoksyną
produkowaną w środowisku naturalnym przez beztlenowe pałeczki Clostrudium botulinum. Jest najsilniejszą biologicznie czynną znaną neurotoksyną. Dawka toksyczna
dla człowieka wynosi 2,5–3 tysięcy jednostek [7].
Zostało odkryte siedem podtypów antygenowych toksyny oznaczanych od A do G.
Najczęściej w chirurgii plastycznej i gabinetach kosmetycznych wykorzystuje się podtyp A (BTX-A). Jest to polipeptyd zawierający 1296 aminokwasów, z czego 448 tworzy
łańcuch lekki L, a 848 – łańcuch ciężki H połączony mostkiem dwusiarczkowym [11].
Dynamiczny rozwój koncernów kosmetycznych spowodował zdecydowane zwiększenie wykorzystania BTX. Skutkiem tego jest poszukiwanie nowych mechanizmów
działania obejmujących coraz więcej sfer medycyny. Działanie botuliny obejmuje obniżanie napięcia mięśni prążkowanych, co ma zastosowanie w leczeniu dystonii ogniskowych oraz połowiczego kurczu twarzy i mięśni gładkich. Neurotoksyna wpływa
na pozazwojowe zakończenia cholinergiczne w gruczołach potowych oraz wykazuje
działanie przeciwbólowe [20] .
Toksyna botulinowa poprzez łańcuch H łączy się ze specyficznym białkiem części
presynaptycznej płytki nerwowo-mięśniowej – synaptotagminą. Następnie wytwarza się
endosom, w którym następuje rozpad wiązania disiarczkowego. Łańcuch L, za pomocą
kanału jonowego współtworzonego przez łańcuch H, zostaje uwolniony do cytoplazmy
części presynaptycznej. W synapsie cholinergicznej istnieje kompleks trzech białek (synaptobrewina, SNAP-25 oraz syntaksyna), konieczny do procesu egzocytozy pęcherzyków synaptycznych zawierających acetylocholinę. Łańcuch L toksyny botulinowej
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A zawiera endopeptydazę cynkową rozkładającą SNAP-25, przez co niemożliwa staje
się egzocytoza acetylocholiny do przestrzeni synaptycznej. Botulina blokuje więc uwalnianie acetylocholiny z presynaptycznych zakończeń nerwowo-mięśniowych [8].
Pierwsze medyczne doniesienia na temat zastosowania toksyny botulinowej w celach leczniczych odnotowano w roku 1970. W dermatologii i medycynie estetycznej
preparat ten wykorzystuje się dopiero od końca lat 80.
W medycynie stosuje się również BTX o serotypie B pod postacią preparatu NeuroBloc. Jego działanie jest związane z oddziaływaniem na cytoplazmatyczny kompleks
białkowy. Substancja ta jest używana głównie w leczeniu dystonii szyjki macicy [15].
Rycina 1. Mechanizm działania toksyny botulinowej [23]

Źródło: www.dermestetic.pl

Wykorzystanie toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek
Wskazania do zastosowania BTX w medycynie estetycznej są praktycznie nieograniczone. Wykorzystanie jej w celu korekcji i zmniejszenia widoczności zmarszczek jest
obecnie jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów na świecie. Na rynku kosmetycznym dostępne są obecnie dwa preparaty zawierające neurotoksynę o serotypie
A: Botox – zawierający 100 jednostek toksyny oraz Dysport – fiolka zawiera 500 jednostek toksyny. Siła działania obu preparatów nie jest sobie równa. Pięć jednostek Dysportu odpowiada działaniu 1 jednostce Botoksu. Metoda otrzymywania obu preparatów
również jest inna. Wykorzystanie metody kolumnowego oczyszczania i zamrożenia
służy do otrzymania Dysportu, a precypitacja i liofilizacja służy do wytworzenia Botoksu [15]. Neurotoksyna stosowana jest głównie w celu likwidacji zmarszczek czołowych
i wokół oczu (tzw. kurzych łapek). Bardzo powszechne jest również stosowanie tej
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substancji do zniwelowania zmarszczek nosowo-gardłowych oraz linii pojawiających
się po obu stronach nosa, które powstają na skutek jego częstego marszczenia [21].
„Kurze łapki” to dość powszechnie występujący defekt kosmetyczny, który powstaje na skutek skurczu mięśnia okrężnego oka. Iniekcja toksyny botulinowej w przypadku
tego schorzenia ma na celu głównie nadanie skórze twarzy młodszego, „jaśniejszego”
wyglądu. Skutkiem niewłaściwego podania neurotoksyny podczas leczenia „kurzych
łapek” może być zmniejszenie możliwości odpływu łez lub zwiotczenie skóry w okolicach oczodołu.
Przy korekcji zmarszczek pionowych i poziomych czoła należy zwrócić uwagę
na charakter defektu kosmetycznego. Zmarszczki, które pojawiają się tylko w trakcie
ruchów mimicznych twarzy, pozytywnie reagują na zastosowanie toksyny. W przypadku zmarszczek statycznych zabieg z zastosowaniem botuliny może przynieść niewielkie
efekty [15].
W celu uzyskania zwiotczenia mięśni pod pomarszczoną skórą stosuje się iniekcję
w kilka wybranych punktach 10–15 jednostek Botoksu i 20–30 jednostek Dysportu.
Aby zniwelować zmarszczki czołowe, substancja jest wstrzykiwana w od 4 do 7 punktów, w wypadku „kurzych łapek” w 2–3 punkty. Toksynę botulinową podaje się przy
użyciu jednorazowej strzykawki, zabieg nie jest czasochłonny – jednorazowo trwa około 20 minut. Pełen efekt terapeutyczny uzyskuje się dopiero po kilku dniach od wstrzyknięcia substancji [5]. Efekt podania botoksu jest całkowicie odwracalny. Zablokowanie
przewodzenia nerwowo-mięśniowego jest czasowe, stymuluje wytwarzanie nowych
połączeń pomiędzy neuronami a mięśniami. Proces ten rozpoczyna się już po około
10 dniach od zabiegu. Całkowity efekt terapeutyczny widoczny jest jedynie od 3 do 6
miesięcy. Zadowalające efekty kosmetyczne uzyskuje się u 80–90% pacjentów poddawanych zabiegowi [6].

Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu nadmiernej potliwości
Nadmierna potliwość, czyli hiperhydroza, jest jednym z najbardziej kłopotliwych
dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów. Szacuje się że ponad 0,5% społeczeństwa
odczuwa dyskomfort z tego powodu [1].
W klasyfikacji medycznej wyróżnia się nadpotliwość idiopatyczną (pierwotną)
oraz występującą w postaci objawowej (wtórną). Hiperhydroza pierwotna wynika przeważnie ze zmienionego progu pobudliwości gruczołów potowych i jest zlokalizowana
na obszarze pach, dłoni i podeszw stóp. Może występować również w okolicy czubka
nosa. Bardzo często schorzenie to jest związane z nadwrażliwością emocjonalną i sytuacjami stresowymi. Hiperhydroza wtórna występuje w przebiegu schorzeń i zaburzeń

76

Rola toksyny botulinowej w medycynie estetycznej i wybranych schorzeniach neurologicznych

endokrynologicznych, między innymi nadczynności tarczycy oraz cukrzycy oraz przy
rozpoznaniu guzów śródpiersia i rdzenia kręgowego [1, 4]
Do niedawna leczenie nadpotliwości ograniczało się jedynie do zwalczania objawów. Skuteczne były antyperspiranty czy środki chemiczne blokujące gruczoły potowe. Rozwiązanie to jednak jest stosunkowo krótkotrwałe, dlatego starano się znaleźć
inne metody walki z tym schorzeniem. Inwazyjne metody leczenia hiperhydrozy, takie
jak sympatektomia, czyli niszczenie pni w układzie współczulnym, przeważnie w odcinku piersiowym kręgosłupa, jest obarczone dużym ryzykiem powikłań. Pierwsze próby leczenia nadpotliwości przy użyciu BTX zarejestrowano w latach 90. [16].
Toksyna botulinowa działa głównie na gruczoły ekrynowe, które są unerwione cholinergicznie i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni skóry [5]. Botulinę
wstrzykuje się w średnio 4 punkty na skórze oddalone od siebie o około 2 cm. Skuteczna dawka jest zależna od miejsca podania. Największą ilość substancji czynnej należy
zastosować na okolice dłoniowe i pachowe, najmniejszą – na podeszwowe.
Pierwsze efekty zmniejszenia wydzielania potu notuje się w kilka dni po zabiegu,
zadowalający efekt utrzymuje się średnio pół roku.
Ze względu na dużą bolesność zabiegu, szczególnie w okolicy dłoniowej, stosuje
się znieczulenie miejscowe lub blokadę nerwu [15].

Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu bólów głowy
Bóle głowy są jednym z najczęściej występujących schorzeń, z jakimi borykają się
pacjenci. Sposób leczenia zależy w dużej mierze od charakteru bólu i jego etiologii.
Najczęściej spotykanym bólem głowy jest migrena. Dotyczy 15% populacji, z czego zdecydowanie częściej dotyka kobiet [18]. Skurcz naczyń tętniczych szczególnie
w obrębie tętnicy szyjnej wewnętrznej i koła Willisa jest głównym czynnikiem etiologicznym. Ból ma charakter napadowy, często jednostronny, nasila się przy wysiłku
fizycznym. Czynnikami wywołującymi migrenę są: stres, pogoda, alkohol, mocna kawa
i miesiączka [5, 18].
Zastosowanie BTX w przypadku tego schorzenia jest uzasadnione przy braku
możliwości zastosowania innych metod terapeutycznych oraz u pacjentów cierpiących
na chroniczną postać choroby (gdy ból występuje u nich minimum 14 dni w miesiącu).
Skuteczność toksyny botulinowej w leczeniu migren oceniono w programie PREEMPT.
Przebadano 1384 osób – uzyskano znaczący spadek częstości epizodów migrenowych
w grupie otrzymującej toksynę botulinową względem grupy otrzymującej placebo [9].
Botulinę wstrzykuje się przeważnie w okolicę mięśnia czołowego lub skroniowego. Jednorazowa dawka podania toksyny u pacjentów z migreną to 60–100 jednostek
podczas jednego zabiegu (nie powinien być on powtarzany więcej niż 2–3 razy w roku).
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Niektórzy pacjenci odczuwają ulgę już po kilku godzinach, jednak pełny efekt pojawia
się po 3–7 dniach i utrzymuje się przez 3–4 miesiące.
Toksynę botulinową stosuje się również w leczeniu klasterowych bólów głowy. Etiopatogeneza tego schorzenia nie jest poznana. Przyjmuje się teorie o zapalnym mechanizmie tego bólu. Jego napady są określane mianem rzutów lub klasterów. Pojawiają się
w różnych odstępach czasu, najczęściej 1–2 rocznie, i trwają z różną długością, nawet
do kilku miesięcy. Dolegliwości są zlokalizowane przeważnie jednostronnie w okolicy
oczodołu. Mają charakter kłujący, palący i żrący. Ból często promieniuje do szczęki, karku lub ramienia. Toksynę botulinową wstrzykuje się w okolicę mięśnia skroniowego. Jej
przeciwbólowe działanie wynika z przenikania drogą dyfuzji do zatoki jamistej [5].

Toksyna botulinowa w praktyce lekarskiej
Botulina oprócz ważnej funkcji, jaką spełnia w dermatologii estetycznej, coraz powszechniej jest stosowana w codziennej praktyce lekarskiej w terapii różnorodnych schorzeń,
między innymi dystonii, spastyczności, zeza, bólu przewlekłego [13]. Najczęstszymi
wskazaniami do leczenia przy użyciu neurotoksyny są dystonie i spastyczność mięśni.
Dystonia to pojawiające się mimowolne ruchy na skutek skurczu mięśni, które prowadzą do nienaturalnej zmiany postawy ciała. Dystonia należy do szerszej grupy zaburzeń określanych jako dyskineza [2]. Źródła naukowe donoszą o genetycznej etiologii
dystonii, na skutek czego dochodzi do zaburzeń w liczbie wytwarzanych neuroprzekaźników. Patomechanizm dystonii wynika z nieprawidłowej czynności jąder podstawy. Głównym miejscem zmian jest gałka blada i skorupa [5]. Dystonię dzieli się na: ogniskową,
segmentarną, połowiczą i uogólnioną. Kliniczny obraz schorzenia jest różnorodny i zależy
od umiejscowienia skurczów. Jedną z najczęściej występujących dystonii ogniskowej jest
kręcz karku. Schorzenie to polega na skurczu mięśni szyi i karku, powodując przechylenie

i skręcenie głowy w bok, do tyłu lub przodu. U większości chorych występuje ból karku
utrudniający codzienne czynności. Toksyna botulinowa stała się jedną z przełomowych
metod leczenia kręczu szyi, substancję podaje się głównie do mięśni: płatowatego głowy, mostkowo-sutkowo-obojczykowego i szerokiego szyi [4].
Spastyczność to stan patologicznego wzmożenia napięcia mięśniowego. Ze względu na trudność wykonania ruchów dowolnych pacjenci mają problemy z codziennym
poruszaniem się, a sztywność w stawach znacznie utrudnia rehabilitację. Zastosowanie
botuliny jest jedną z metod terapeutycznych spastyczności. Daje ona możliwość selektywnego zadziałania na mięśnie wykazujące nadmierną sztywność. Jednorazowa dawka
wykazuje efekt terapeutyczny przez 3–4 miesiące [3].
Duży aspekt terapeutyczny przypisuje się botulinie w leczeniu spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzięki terapii BTX-A następuje zmniejszenie
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napięcia mięśniowego [21], zwiększenie ruchomości w stawach [22] oraz rozwijanie
nowych czynności bądź poprawa już osiągniętych [10, 19].
Toksyna botulinowa charakteryzuje się również blokowaniem wyższych ośrodków
związanych z przewodzeniem bólu. Mechanizm ten jest związany z przekazaniem impulsu nerwowego na poziomie I i II neuronu w tylnym rogu rdzenia kręgowego. Dzięki
temu BTX ma zastosowanie w terapii chronicznego bólu i pacjentów z mialgią [22].

Przeciwskazania do stosowania toksyny botulinowej
Przeciwskazania do zastosowania botuliny można podzielić na dwie grupy: bezwzględne i względne. Do bezwzględnych zalicza się schorzenia przebiegające z zaburzeniem
przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, takie jak myastenia gravis i zespół Lamberta-Eatona, stosowanie leków oraz okres 1 tygodnia po ich odstawieniu: aminoglikozydy
– wywierają silny wpływ na neuron presynaptyczny, cyklosporyna, aminochinolony,
tubokuraryna, pankuronium i linkomycyna. Do przeciwskazań należy również okres
ciąży i laktacji. Nie powinno się stosować sukcynylocholiny, gdyż dochodzi do przedłużonej depolaryzacji ze zmniejszeniem kurczliwości [21]. Niektóre substancje chemiczne mogą osłabiać lub całkowicie niwelować efekt terapeutyczny botuliny, takim
działaniem charakteryzują się leki przeciwmalaryczne, między innymi chlorchinina [5].
Względnymi przeciwskazaniami do zastosowania botoksu jest leczenie antykoagulantami oraz zaburzenia krzepnięcia [20].
Działania niepożądane po zastosowaniu toksyny botulinowej
Każdy zabieg kosmetyczny, nawet najmniej inwazyjny, niesie za sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i skutków ubocznych. Ryzyko związane z podaniem
botuliny jest statystycznie niewielkie. Skargi pacjentów po wykonanym zabiegu
są głównie związane z kwestiami natury estetycznej i mają charakter czasowy. Do najczęściej spotykanych skutków ubocznych należą: zasinienia, obrzęki, nienaturalnie
szeroka zewnętrzna szpara powiekowa czy nadmierne łzawienie. Może się również
zdarzyć, że podana toksyna botulinowa nie wykazuje działania. Jest to efektem zbyt
szybkiej denaturacji BTX lub niewłaściwego rozcieńczenia substancji [5], w niektórych
przypadkach dochodzi jednak do wytworzenia przeciwciał blokujących jej aktywność.
Występują one częściej u pacjentów leczonych tą substancją z powodu zaburzeń neurologicznych, takich jak dystonia mięśniowa. Powstawanie przeciwciał jest związane
z ilością zanieczyszczeń białkowych w preparatach i ma miejsce u około 2% przypadków. W celu zminimalizowania ryzyka tego typu komplikacji nie należy podawać
jednorazowo więcej niż 100 jednostek toksyny i w mniej niż 30-dniowych odstępach
czasu [11].
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Najpoważniejszym działaniem niepożądanym, które może wystąpić, jest uszkodzenie nerwu twarzowego i opadanie powieki. Rzeczywiste opadanie powieki (ptosis) jest
następstwem nieumiejętnego podania neurotoksyny do mięśnia dźwigacza powieki górnej. Botulina przenika przez barierę oczodołu, przeważnie efekt opadania utrzymuje się
przez około 2 tygodnie.
Łzawienie oka (epiphora) następuje w skutek porażenia gruczołu łzowego i mięśnia
okrężnego oka. Dochodzi do zablokowania zasysania łez do woreczka łzowego [5].

Podsumowanie
Toksyna botulinowa jest jedną z najsilniej dotąd poznanych działających neurotoksyn,
podana w zbyt dużych dawkach wykazuje działanie toksyczne, wywołując liczne skutki
uboczne. Ze względu na szerokie spektrum działania znajduje zastosowanie w coraz
szerszych kręgach medycyny i dermatologii estetycznej. Najpowszechniej jest stosowana
w korekcji zmarszczek mimicznych głównie w obrębie twarzy, co prowadzi do odmłodzenia wyglądu oraz lepszego samopoczucia. Coraz częściej toksyna botulinowa jest
wykorzystywana do terapii schorzeń neurologicznych i zwalczania silnego przewlekłego
bólu. Bardzo dobrze na iniekcję neurotoksyną reagują pacjenci z dystonią mięśniową,
spastycznością i migrenowym bólem głowy. Zaletą zastosowania terapii botuliną jest
powszechna dostępność, łatwość wykonania zabiegu oraz szybkie efekty działania
widoczne już po kilku dniach. Każdy zabieg jest jednak obarczony pewnym ryzykiem
wystąpienia skutków ubocznych głównie pod postacią obrzęków, zasinień i bolesności
w obrębie iniekcji, które mają charakter czasowy. Poważne działania niepożądane, takie
jak uszkodzenie nerwu twarzowego i opadanie powieki, występuje bardzo rzadko.
Summary: Botulinum toxin is one of the most active ever known neurotoxins, given in
large doses has a toxic effect causing many side effects. Due to the broad spectrum of
activity is used in large sectors of medical and aesthetic dermatology. The most commonly used in the correction of facial wrinkles especially of the face which leads to rejuvenate the look and feel better. Increasingly, botulinum toxin is used for treatment of
neurological diseases and control of severe chronic pain. Very good on the injection of
neurotoxin responsive dystonia patients with muscle spasticity and migraine headache.
The advantage of using botulinum toxin therapy is widespread availability, ease of application and rapid effects seen after a few days. Each treatment, however, is burdened
with some risk of side effects mainly in the form of swelling, bruising and soreness
around the injection, which are temporary. Serious side effects such as damage to facial
nerves and drooping eyelid is very rare.
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Streszczenie: Choroby neurodegeneracyjne, do których zalicza się stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona oraz Alzheimera, dotykają coraz więcej osób. Ze względu
na bardzo trudny i męczący przebieg, który w większości przypadków kończy się zgonem, pacjenci wymagają stałej opieki, aby mogli jak najdłużej pozostać aktywnymi
w społeczeństwie.
Zmiany skórne, które są symptomami wielu jednostek chorobowych, nie są charakterystyczne dla chorób przebiegających z neurodegeneracją. Zmiany dermatologiczne często występują okresowo, a ich charakter zmienia się po zastosowaniu leczenia
antybiotykoterapią. W neurodegeneracji problemy skórne przeważnie mają związek
z nieprawidłową higieną i spowolnieniem ruchowym oraz małą aktywnością psychofizyczną. Ich wystąpienie może być również objawem choroby, na przykład nadpotliwość
jako objaw choroby Parkinsona.
Zmiany skórne pod postacią wysypki, rumienia lub świądu mogą mieć również
związek z agresywną terapią farmakologiczną i wynikać z nadwrażliwości organizmu
na substancję chemiczną.
Słowa kluczowe: zmiany skórne, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane

Wstęp
Występowanie zmian skórnych dotyczy dużej części populacji. Często mają wyłącznie
charakter łagodny, powodujący defekt kosmetyczny. Nagłe wystąpienie zmian skórnych
może mieć istotną wartość diagnostyczną i zawsze powinno budzić czujność zarówno
ze strony pacjenta, jak i lekarza. Charakter wszelkich defektów dermatologicznych
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nie jest swoisty, dlatego ich pojawienie się nie jest jednoznacznym markerem diagnostycznym. Większość zmian skórnych stanowi odpowiedź autoimmunologiczną i jest
dowodem na toczący się w organizmie proces zapalny.
Choroby neurodegeneracyjne są grupą schorzeń charakteryzujących się obumieraniem komórek nerwowych. U podłoża występowania tych patologii należą czynniki genetyczne, autoimmunologiczne oraz infekcyjne. W analizie materiału diagnostycznego
u pacjentów z neurodegeneracją często stwierdza się również niewłaściwą syntezę białek
lub odkładanie się w strukturach nerwowych nieprawidłowych struktur zaburzających
funkcjonowanie całego organizmu. Do najczęściej występujących chorób degeneracyjnych należą: choroba Parkinsona (PD, Parkinson’s disease), choroba Alzheimera (AD,
Alzheimer’s disease) oraz stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex). Wszystkie te
patologie prowadzą do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, wywołują szereg
charakterystycznych objawów, często doprowadzają do znacznego pogorszenia komfortu życia pacjentów, a nawet do ich zgonu.

Zmiany skórne w przebiegu choroby Parkinsona
Choroba Parkinsona jest schorzeniem, w wyniku którego dochodzi do zwyrodnienia
neuronów głównie w obrębie istoty czarnej mózgu. Jest jednym z najczęściej występujących schorzeń pozapiramidowego układu nerwowego, co skutkuje zmniejszeniem
wytwarzania neuroprzekaźnika – dopaminy. Jest to substancja chemiczna biorąca udział
w przekazywaniu sygnału w układzie nigrostriatalnym. Zmniejszona ilość dopaminy
prowadzi do wystąpienia zaburzeń aktywności mięśniowej. Ponadto, w niektórych obszarach mózgu i rdzenia kręgowego dochodzi do akumulacji białka α-synukleiny, która
jest głównym składnikiem ciałek Lewy’ego stwierdzanych u prawie 100% pacjentów
z tą jednostką chorobową [8].
Powstało wiele teorii na temat czynników etiologicznych PD. Do najczęściej wymienianych należy mutacja w genie kodującym białko z rodziny PARK. Dwie mutacje
dziedziczą się w sposób autosomalny dominujący, a trzy – w sposób recesywny [17].
Nie bez znaczenia pozostaje również toksyczne działanie wolnych rodników, które
mają zdolność do uszkadzania neuronów [12]. Na patogenezę PD mają wpływ także
toksyczne związki chemiczne, między innymi MPTP.
Do najważniejszych objawów charakterystycznych dla tego schorzenia neurologicznego należą: sztywność mięśniowa, drżenie spoczynkowe, spowolnienie ruchowe
oraz utrata posturalnych odruchów [8]. Oprócz charakterystycznych objawów i przyjmowania przez pacjentów specyficznej postawy ciała PD manifestuje się również
zmianami skórnymi oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu gruczołów potowych i łojowych. Nadmierna aktywność gruczołów jest przyczyną częstych stanów zapalnych
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oraz łojotokowego zapalenia skóry (ŁZS) [23]. Gruczoły łojowe są licznie reprezentowane w okolicach skóry głowy, twarzy oraz w okolicy międzyłopatkowej [24].

Łojotokowe zapalenie skóry
Jest to jednostka chorobowa o przewlekłym przebiegu. W jej etiologii wyróżnia się wiele czynników, między innymi hormonalne i immunologiczne [1]. W większości przypadków, u których zdiagnozowano ŁZS, stwierdza się obecność drożdżaków z rodzaju
Malassezia furfur [3]. Częstsze występowanie tej jednostki chorobowej u pacjentów
z PD przeważnie wynika z obniżonej odporności. Ma to związek ze wzrostem liczby
komórek naturalnej cytotoksyczności (NK, natural killers) i obniżeniem aktywności
limfocytów T [1, 9].
Jednym z pierwszych widocznych objawów tego schorzenia jest łupież. W jego
patogenezie dużą rolę odgrywa chorobowo zmieniona flora bakteryjna skóry. Objaw
ten dotyczy głównie owłosionej części głowy i przybiera postać białego sypkiego nalotu [15]. U pacjentów ze zdiagnozowanym łojotokowym zapaleniem skóry nie musi
występować łojotok. Jednak w większości przypadków dochodzi do zwiększonej ilości wydzielanego łoju. Mechanizm ten sprawia, że skóra – głównie w obrębie twarzy,
fałdów nosowo-policzkowych i brzegów powiek – przybiera charakterystyczną żółtą
barwę [3].W późniejszej fazie schorzenia dochodzi do pojawienia się strupów oraz rumieniowych ognisk zapalnych o średnicy od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Naskórek u pacjentów jest wyraźnie zgrubiały z parakeratozą i spongiozą. Warstwa ziarnista jest ścieńczała, a w warstwie kolczystej występuje obrzęk. W górnych
warstwach skóry właściwej obecne są nacieki zapalne. W skórze właściwej występuje
obrzęk i okołonaczyniowe nacieki limfocytowe [19]. Zwraca również uwagę zmieniona
okolica skóry pachwin, sutków i genitaliów – można zauważyć charakterystyczne łuski
[3]. Choroba ma uciążliwy przebieg, często charakterystycznym objawom towarzyszą
świąd i pieczenie. Pacjenci ze zdiagnozowaną PD zazwyczaj borykają się z gorszym
samopoczuciem i obniżeniem nastroju, a umiejscowienie zmian skórnych wpływa
na komfort życia, co może prowadzić do ujawnienia stanów depresyjnych.
Leczenie ŁZS jest długotrwałe. Poprawę stanu klinicznego i złagodzenie uciążliwych objawów przynosi zastosowanie leków przeciwgrzybiczych i kortykosteroidów
z jednoczesnym stosowaniem szamponów przeciwłupieżowych [15].
Oprócz typowego obrazu klinicznego wyróżnia się również następujące postaci
ŁZS: łupieżopodobne łojotokowe zapalenie skóry, rozsiane łojotokowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie powiek, erytrodermię łojotokową (uogólniony stan zapalny
skóry z zajęciem ponad 90% powierzchni skóry) [3]. Są to jednak postaci stosunkowo
rzadkie.
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Nadmierna potliwość w przebiegu choroby Parkinsona
Zaburzenia termoregulacji to, oprócz ŁZS, najczęstszy problem obejmujący skórę u pacjentów ze zdiagnozowaną PD [6]. Nadmierna potliwość dotyczy przeważnie okolicy
głowy i szyi [4]. Często pojawia się w sposób napadowy i towarzyszą jej liczne fluktuacje ruchowe i dyskinezy [8]. Nadpotliwość jest głównie związana z uszkodzeniem
podwzgórza, zwojów współczulnych i jądra pośrednio-bocznego [13].
Nadreaktywność gruczołów potowych oraz łojowych wpływa na charakterystyczny
wygląd pacjentów z PD. Skóra w obrębie głowy i szyi jest wyraźnie tłusta z żółtym
odcieniem [6].
Leczenie farmakologiczne PD ma na celu złagodzenie wszystkich jej objawów,
również tych związanych z nadpotliwością. Najczęściej stosuje się prekursor dopaminy
– L-DOPA, który wyraźnie wydłuża okres życia pacjentów. Istotą leczenia jest utrzymanie stałego tonicznego pobudzenia receptorów D1 i D2 w prążkowiu [13]. Jednak
u niektórych chorych leczenie farmakologiczne nie powoduje zniesienia nadpotliwości
i coraz częściej poszukuje się bardziej efektywnego sposobu zniwelowania tego problemu. Alternatywną formą terapii pozostaje podanie toksyny botulinowej. Botulina
działa głównie na gruczoły ekrynowe, które są unerwione cholinergicznie i równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni skóry [5]. Pierwsze efekty zmniejszenia
wydzielania potu notuje się na kilka dni po zabiegu, zadowalający efekt utrzymuje się
średnio pół roku.
Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera jest jedną z najczęściej występujących chorób przebiegających
z otępieniem. Zaburzenia funkcji poznawczych i obniżona aktywność fizyczna przyczyniają się do znacznego upośledzenia codziennego funkcjonowania.
Mechanizmy powstawania AD są bardzo różnorodne, czynniki etiologiczne (m.in.
genetyczne, środowiskowe i zapalne) nakładają się na siebie, co zdecydowanie utrudnia
wyodrębnienie patogenezy tego schorzenia.
W obrazie histopatologicznym mózgu obecne są złogi β-amyloidu, które są składnikami blaszek starczych. Odpowiadają za degenerację komórek nerwowych i w sposób
pośredni także za otępienie. Złogi amyloidu mają również wpływ na zaburzenia w stężeniu wapnia i inicjację procesu apoptozy [2].
W zwyrodnieniu struktur nerwowych bierze udział białko tau, które w stanie hiperfosforylacji powoduje degenerację struktur nerwowych. Istotnym mechanizmem
w patogenezie AD jest apolipoproteina E. Spadek stężenia tej substancji w organizmie
sprzyja odkładaniu amyloidu w mózgu. Szczególne obniżenie stężenia apolipoproteiny
E obserwuje się w hipokampie oraz korze czołowej [4]. Nie bez znaczenia pozostaje
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również rola czynników genetycznych, głównie mutacji w obrębie APP na chromosomie 21 oraz APOE4 na chromosomie 19, co sprzyja zwiększeniu gęstości blaszek
amyloidowych w naczyniach mózgowych [2].
Objawami w AD są przeważnie zaburzenia pamięci, osobowości i funkcji poznawczych. Charakterystyczna jest agnozja i afazja. Chorzy wykazują mniejszą aktywność
ruchową, co wiąże się z większą sztywnością mięśni i trudnością w poruszaniu się [17].

Zmiany skórne w chorobie Alzheimera
Chorobę Alzheimera zalicza się do grupy chorób przebiegających z otępieniem. Wiąże
się ona ze znacznym upośledzeniem życia codziennego pacjenta i wymaga stałej opieki
nad nim osób trzecich. Trudny przebieg u znacznej większości chorych doprowadza
do utraty zdolności do samodzielnej egzystencji [4].
W chorobach otępiennych można diagnozować wiele schorzeń dermatologicznych.
Można je uznać za objaw AD, lecz mogą też wystąpić jako reakcje niepożądane po zastosowanym leczeniu bądź jako zaniedbanie higieniczne [18].
Świerzb
Świerzb jest jednym z najczęściej występujących schorzeń skórnych towarzyszących
chorobom otępiennym, w tym AD [2].
Czynnikiem wywołującym jest Sarcoptes hominis – zakażenie tym drobnoustrojem
przeważnie następuje przez kontakt bezpośredni z innym zakażonym lub przez przedmioty higieniczne codziennego użytku. Występuje szczególnie często u pacjentów, którzy ze względu na swój ciężki, przewlekły stan są unieruchomieni w łóżku lub wózku
inwalidzkim [14].
Dla tego schorzenia charakterystyczne są wieczorno-nocny świąd skóry oraz widoczne patologiczne wykwity skórne pod postacią pęcherzy i grudek [3]. Zmiany są zlokalizowane w przestrzeniach międzypalcowych rąk i stóp, w okolicach zgięciowych
łokci, kolan, narządów płciowych, pępka i pośladków [3, 14].
Właściwe leczenie polega na postępowaniu typowym w stanach epidemiologicznych – wymianie pościeli i ubrań; farmakologicznie można pacjentom podać benzoesan
benzylu, maść siarkową na chorobowo zmienione miejsca, a w przypadku długotrwałego świądu – zastosować leczenie antyhistaminowe, które u większości przypadków
przynosi zadawalający efekt [21].
Niesztowica
Środki farmakologiczne stosowane u chorych na AD mają pośredni wpływ na modulację układu immunologicznego [2]. Ten fakt oraz obniżona aktywność psychofizyczna
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pacjentów sprawiają, że układ odpornościowy jest osłabiony, co jest jedną z przyczyn
wystąpienia niesztowicy [9].
Mikrobiologicznym czynnikiem etiologicznym są paciorkowce i gronkowce [21].
Pierwotna zmiana przybiera formę pęcherza, który z łatwością ulega rozerwaniu. Jego
dno często tworzy owrzodzenie. Zmiany występują przeważnie w obrębie kończyn dolnych, pośladków i tułowia [14].
Zasadnicze leczenie polega na eliminacji czynnika chorobowego. W początkowej
fazie schorzenia stosuje się nacinanie pęcherzy i oczyszczanie owrzodzeń z jednoczesnym zastosowaniem antybiotyków zgodnych z antybiogramem [10].

Ropne zapalenie mieszków włosowych
Jest to schorzenie, które dotyka pacjentów o niewielkiej aktywności fizycznej z obniżoną odpornością lub przewlekle leczonych kortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi [3].
Czynnikiem etiologicznym jest Staphylococcus aureus, który powoduje zmiany
zapalne obejmujące cały mieszek włosowy. Charakterystyczne są wykwity w postaci
krost i grudek z wyraźnie zaznaczonym odczynem zapalnym. Struktura oraz funkcjonowanie włosów nie ulega zmianie – patogen chorobotwórczy powoduje zmianę wyglądu
skóry, omijając włos. Często zmianom skórnym towarzyszy świąd i pieczenie zmienionych okolic, co stwarza pacjentom duży dyskomfort [14].
Utrzymanie odpowiedniej pielęgnacji i higieny zdecydowanie podnosi komfort życia i sprawia, że dolegliwości nie są zbyt uciążliwe. Leczenie zapalenia mieszków włosowych jest przeważnie miejscowe. Stosuje się maści i aerozole zawierające antybiotyk.
Można także zalecić antybiotyk doustny zgodnie z badaniem mikrobiologicznym.
Liszaj skóry
Liszaj skóry jest zakażeniem o etiologii paciorkowcowej lub gronkowcowej z obecnością specyficznych zmian skórnych i z wydzieliną, która zasychając, tworzy strupy [21].
Uwarstwione strupy przeważnie przyjmują barwę żółtą i układają się w charakterystyczny kształt plastrów miodu, dzięki czemu są łatwe do zdiagnozowania [3]. Zakażenie odbywa się drogą kontaktu bezpośredniego lub przez przedmioty codziennego
użytku. Schorzenie trwa od kilku dni do kilku tygodni.
Leczenie polega na zastosowaniu maści lub aerozoli z antybiotykiem. Często skuteczne są penicyliny półsyntetyczne [20]. W przypadku ciężkiego przebiegu lub wystąpienia powikłań w postaci niewydolności układowej stosuje się antybiotyk w formie
doustnej lub dożylnej.
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Zmiany w obrębie włosów i paznokci
U części pacjentów z zespołem otępiennym stwierdza się obniżoną zawartość mikroi makroelementów. Niedobory podstawowych składników mineralnych są przyczyną
zaburzeń w funkcjonowaniu włosów i paznokci. Zmiany w stężeniu mikroelementów
w obrębie płytki paznokcia są obecne nawet w pierwszym stadium choroby [26].
U pacjentów po analizie składu włosów stwierdzono obniżone stężenie glinu, wapnia oraz magnezu, co powoduje ich zdecydowane osłabienie, większą łamliwość i wypadanie [16, 27, 28].
Większość schorzeń dermatologicznych występujących u pacjentów z AD ma charakter łagodny i ustępuje po zastosowaniu leczenia farmakologicznego. Istotne jest
utrzymanie odpowiedniej higieny osobistej oraz dbałość o aktywność fizyczną chorych.
Stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane należy do grupy chorób neurodegeneracyjnych z obecnością
w strukturach mózgu zmian zapalnych. Choroba przebiega z okresami rzutów, po których
następuje faza remisji [22]. Na skutek postępującego uszkodzenia układu nerwowego
dochodzi do zaniku mieliny – substancji biorącej udział w tworzeniu osłonki włókien
nerwowych. Powoduje to zmniejszenie szybkości przewodzenia impulsów w układzie
nerwowym, spowolnienie ruchowe i sztywność mięśni [24, 25]. Ponadto dochodzi
do powstania ognisk nacieku zapalnego, tzw. plaki demielinizacyjnej [25].
Powszechnie uważa się, że w etiopatogenezie SM bierze udział układ immunologiczny, w tym limfocyty T i cytokiny prozapalne [9, 25]. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki genetyczne i środowiskowe. Brak jednoznacznego potwierdzenia
głównego czynnika etiopatologicznego.
Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się pacjenci dotknięci SM,
jest spastyczność mięśni, stwierdza się ją u ponad 75% chorych. Często objaw ten wiąże
się z bólem, licznymi skurczami oraz osłabieniem siły mięśniowej, co zdecydowanie
obniża komfort życia [20]. W przebiegu SM mogą również wystąpić ataksja, drżenia,
podwójne widzenie oraz zaburzenia w funkcjonowaniu pęcherza moczowego, jelita
grubego.
Zmiany skórne w przebiegu stwardnienia rozsianego
Zmiany skórne bardzo rzadko występują jako swoisty objaw SM. Uszkodzenie włókien
nerwowych często wiąże się z tzw. bólem neuropatycznym, który przejawia się pod postacią kłującego bólu skóry, jej nadwrażliwością oraz pieczeniem [11].
Typowe zmiany skórne pod postacią wysypki, rumienia i świądu mają związek z zastosowanym leczeniem oraz nietolerancją organizmu na farmakoterapię.
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Lekami, które są powszechnie stosowane u pacjentów z SM, są interferony. Mają
działanie immunomodulujące i przeciwwirusowe. Interferon jest lekiem, który może
powodować liczne skutki uboczne. Po zastosowaniu tej grupy leków może dojść
do ujawnienia się wysypki rumieniowej i grudkowo-plamkowej [14].
Wysypka rumieniowata występuje często na twarzy pod postacią charakterystycznego rumienia. Przyjmuje formę niewielkich krost z wyraźnie czerwonym obrzękiem.
Wysypka grudkowo-plamkowa przyjmuje postać ciemnoczerwonych zmian, które
mogą wystąpić zarówno na twarzy, jak i na plecach czy brzuchu [3]. Zastosowanie
odpowiednich maści lub płynów z antybiotykiem powoduje złagodzenie objawów. Przy
uporczywych i długotrwałych objawach należy rozważyć zmianę leczenia.

Podsumowanie
Zmiany skórne są dużą grupą patologicznych objawów. Często mają niegroźny charakter i są skutkiem nadwrażliwości organizmu na zastosowane leczenie lub czynnik
patologiczny. W takich przypadkach skuteczną terapią jest eliminacja czynników
etiologicznych bądź zmiana dotychczasowego leczenia. Jednakże zmiany dermatologiczne mogą również świadczyć o poważnych zmianach chorobowych występujących
w organizmie pacjentów.
Choroby neurodegeneracyjne obejmują wiele schorzeń o trudnym przebiegu i niepewnym rokowaniu. Zmiany skórne występujące w tych jednostkach chorobowych
często wynikają z zaniedbań higienicznych oraz ograniczonej sprawności ruchowej.
Jednostki chorobowe przebiegające z neurodegeneracją wiążą się z inwazyjnym leczeniem. Zastosowane środki farmakologiczne mogą również wpływać na układ immunomodulacyjny skóry, powodując liczne zmiany. Niektóre objawy, takie jak nadmierna
potliwość, uporczywa wysypka lub świąd, mogą sugerować toczący się w organizmie
pacjentów stan chorobowy. W takim przypadku odpowiednia diagnostyka i obserwacja
może ułatwić postawienie odpowiedniej diagnozy.
Summary: Skin lesions are a large group of pathological symptoms. Often benign in
nature and are the result of the body's sensitivity to treatment or pathological factor. In
such cases, effective treatment is the elimination of etiological factors or changing existing treatment. However, dermatological changes may also indicate a serious ongoing
lesions in the body of patients. Neurodegenerative diseases include many of the difficult course conditions and an uncertain prognosis. Skin lesions occurring in these disease entities often due to negligence of hygiene and reduced mobility. Disease entities
running the neurodegeneration associated with invasive treatment. Pharmacological
agents used can also affect the skin, causing immunomodulatory system many changes.
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However, some symptoms such as excessive sweating, persistent rash or itching may
suggest taking place in the body of patients condition. In this case, the appropriate diagnosis and monitoring can help place the appropriate diagnosis.
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Streszczenie: Wygląd skóry i jej przydatków jest w dużym stopniu uzależniony
od składników odżywczych, jakie w codziennej diecie dostarcza się organizmowi. Stan
skóry w sposób pośredni odzwierciedla funkcjonowanie całego organizmu. Szczególnie
ważne jest utrzymanie prawidłowej homeostazy układu pokarmowego i immunologicznego. Jednym z czynników wpływających na stan i wygląd skóry, paznokci oraz włosów jest sposób odżywiania. Dieta osób z niedoskonałościami skórnymi powinna być
odpowiednio zbilansowana i wzbogacona o probiotyki lub prebiotyki.
Celem pracy była ocena wpływu probiotyków i prebiotyków na stan i funkcjonowanie skóry. Te ważne składniki odżywcze można dostarczać organizmowi zarówno
w posiłkach, jak i pod postacią kosmetyków. Dodatek probiotyków do codziennej diety
znacząco wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego, ponieważ reguluje mikroflorę oraz zmniejsza zaleganie niestrawionej żywności. Probiotyki zawarte w kosmetykach codziennego użytku niwelują niedoskonałości związane ze schorzeniami dermatologicznymi lub problemami natury kosmetycznej.
Słowa kluczowe: żywienie, probiotyki, prebiotyki, skóra

Wstęp
Rozwój cywilizacji daje duże możliwości ułatwiania sobie życia, włączając w to sposób
odżywiania. Fakt ten stał się bodźcem do produkcji i spożywania żywności wysoko
przetworzonej, łatwiejszej w przygotowaniu, a przede wszystkim, co najważniejsze,
wywołującej korzystne efekty zdrowotne w organizmie.
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Właściwe odżywianie, a szczególnie wzbogacenie diety o żywność funkcjonalną,
może ograniczyć rozwój wielu schorzeń i zdecydowanie poprawić wygląd oraz funkcje
skóry.
Dodanie do codziennych posiłków probiotyków i prebiotyków odgrywa ważną rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Związki te znacząco poprawiają perystaltykę jelit oraz pasaż mas kałowych. Fakt ten ma przełożenie na rozwój i utrzymywanie homeostazy w całym organizmie, wliczając w to również wygląd zewnętrzny.
Wygląd skóry ma zasadnicze znaczenie w codziennym życiu. Prawidłowy wizerunek ma wpływ na komfort psychiczny i pewność siebie. Wszystkie czynniki, które
się przyczyniają do pogorszenia funkcjonowania procesu trawienia, wpływają również
bezpośrednio na wygląd zewnętrzny. Ujawnia się to pod postacią wyprysków, głównie
w obrębie twarzy, zmian trądzikowych, a także nadwrażliwością skóry i jej zmatowieniem. Dlatego osoby borykające się z niedoskonałościami kosmetycznymi powinny
szczególnie zwracać uwagę na zawartość w swojej codziennej diecie probiotyków i prebiotyków.

Definicja probiotyków i prebiotyków
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, Food and
Agriculture Organization) probiotykiem nazywa się wyselekcjonowane żywe organizmy, które spożyte w stanie żywym, w odpowiednio dużej liczbie, mają zdolność
przeżycia, pasażu jelitowego i wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka
[25]. Probiotyki wykazują prozdrowotne działanie na organizm poprzez: produkcję
składników pokarmowych ważnych dla jelita, zapobieganie przerostowi potencjalnie
patogennych mikroorganizmów, stymulację obrony immunologicznej jelita, eliminację
toksyn i udział w regulacji czynności jelit [1].
Prebiotyki to składniki żywności nietrawione przez enzymy endogenne gospodarza
– człowieka lub zwierzęcia, przechodzące w stanie nienaruszonym do jelita grubego,
w którym są selektywnie fermentowane przez mikroflorę tego odcinka [16]. Mają korzystny wpływ na układ pokarmowy poprzez selektywną stymulację wzrostu aktywności gatunków bakterii w okrężnicy [7].
Prebiotyki muszą spełniać określone wymagania: nie mogą ulegać hydrolizie
ani wchłanianiu w jelicie cienkim, muszą stanowić selektywny substrat dla jednego
lub ograniczonej liczby pożytecznych szczepów bakterii występujących w okrężnicy,
powinny stymulować rozwój korzystnej dla zdrowia flory przewodu pokarmowego
oraz powodować występowanie pozytywnych dla organizmów skutków w przewodzie
pokarmowym [25].
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Mechanizmy działania
Sposoby działania probiotyków i prebiotyków nie są do końca poznane. Najbardziej
prawdopodobnymi mechanizmami działania probiotyków są konkurencja o receptory
lub przyleganie do komórek nabłonkowych uniemożliwiające dostęp patogenów do nabłonka jelitowego. Skutkuje to gorszym dostępem drobnoustrojów chorobotwórczych
do tkanek, co utrudnia infekcje i zakażenie organizmu. Probiotyki wytwarzają związki
o działaniu przeciwdrobnoustrojowym – nadtlenek wodoru czy kwas piroglutaminowy,
które w sposób bezpośredni hamują wzrost zarówno bakterii Gram dodatnich, jak i Gram
ujemnych. Dochodzi również do współzawodnictwa z innymi mikroorganizmami
o składniki odżywcze, a zakwaszanie treści jelitowej ogranicza wzrost niektórych
bakterii chorobotwórczych [23]. Istotną drogą oddziaływania probiotyków na organizm
jest droga enzymatyczna. Modyfikacja receptorów dla toksyn bakteryjnych na drodze
enzymatycznej moduluje odpowiedź odpornościową: zarówno komórkową, jak i humoralną. Dochodzi do aktywacji limfocytów, stymulowania fagocytozy, pobudzania
syntezy przeciwciał (IgA, IgG) oraz zwiększenia produkcji cytokin (np. interferon INF)
i sekrecji mucyn [10].
Kryteria stawiane prebiotykom spełniają takie związki, jak: niektóre białka, peptydy, tłuszcze oraz oligosacharydy i polisacharydy, z których najlepiej poznanymi są inulina, oligofruktoza i galaktooligosacharydy [23]. Substancje te ulegają fermentacji bakteryjnej w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego, stymulując wzrost pałeczek
kwasu mlekowego, głównie z rodzaju Bifidobacterium, Enterococcus i Lactobacillus
[12].
Skutkiem „efektu bifidogennego” jest zmiana jakości i ilości mikroflory bakteryjnej
jelit, która polega na ograniczeniu ilości bakterii wywołujących niekorzystne skutki
dla organizmu [19]. Zahamowanie wzrostu patogenów przez bifidobakterie jest następstwem produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA, short chain fatty
acids) obniżających wartość pH treści jelitowej. Ponadto bifidobakterie konkurują z patogenami o miejsca adhezji na nabłonku jelita oraz składniki odżywcze, a także wytwarzają substancje o charakterze antybiotycznym, tzw. bakteriocyny. Związki te działają
głównie na groźne szczepy patogenne, takie jak: Escherichia, Klebsiella, Salmonella
czy Listeria [12]. Jest to bardzo istotny aspekt we wspomaganiu leczenia biegunek poantybiotykowych spowodowanych Clostridium difficile. Dzięki zastosowaniu probiotyków dochodzi do zmniejszenia stężenia szkodliwych metabolitów, między innymi
amoniaku [4].
W wyniku fermentacji bakteryjnej fruktanów produkowane są głównie kwas octowy, propionowy, mlekowy oraz masłowy. Pod ich wpływem wydłuża się wysokość
kosmków jelitowych i liczba komórek nabłonkowych przypadających na poszczególne
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kosmki, wskutek czego zwiększa się powierzchnia i intensywność wchłaniania metabolitów i związków mineralnych w układzie pokarmowym potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organów, w tym skóry [5]. Poza tym prebiotyki zwiększają
wchłanianie wapnia najprawdopodobniej drogą paracellularną przez połączenia ścisłe.
Obniżenie wartości pH jelita sprzyja również wchłanianiu w organizmie składników
mineralnych, takich jak magnez, cynk i żelazo, poprzez zwiększenie biernej dyfuzji
jonów przez błonę komórkową [22].
Żelazo i cynk jako dwa główne mikroelementy stanowią ważny składnik prawidłowego funkcjonowania skóry. Poprawiają wygląd i jej koloryt, a także biorą czynny
udział w przetwarzaniu kwasów tłuszczowych, co ma wpływ na proces regeneracji keratynocytów [6]. Dodatkowo pierwiastki te regulują gospodarkę hormonalną oraz produkcję łoju wewnątrz skóry, co powoduje, że w skórze dochodzi do zahamowania
procesu powstawania wolnych rodników. Ponadto, cynk wpływa również na przydatki
skóry, zapobiegając łamaniu paznokci i rozdwajaniu się włosów [13].
Szczególnie ważnym aspektem jest również zdecydowana poprawa wchłaniania
kwasu foliowego i witamin z grupy B po spożyciu probiotyków. Ma to duże znaczenie
w przypadku kobiet w ciąży, kiedy zapotrzebowanie na te mikroelementy zdecydowanie wzrasta [4].
Badania wykazały, że szczepy Lactobacillus. acidophilus LA1 i Bifidobacterium
Bb12 powodowały zwiększenie aktywności fagocytarnej leukocytów krwi obwodowej
[20]. Udowodniono też, że żywe drobnoustroje oddziałują skuteczniej na układ immunologiczny niż bakterie martwe. Stwierdzono też, że niektóre probiotyki mają działanie
immunomodulacyjne, związane na przykład z wytwarzaniem przeciwciał IgA [24].

Zastosowanie probiotyków w jednostkach chorobowych
Dieta ma wpływ nie tylko na stan i funkcje skóry, ale również ma swój udział w etiopatogenezie zaburzeń dermatologicznych, takich jak: atopowe zapalenie skóry, trądzik pospolity, łuszczyca i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Dlatego bardzo ważne jest,
aby nie tylko ograniczać spożywanie szkodliwych produktów, ale również wprowadzać
do codziennego jadłospisu składniki modulujące układ immunologiczny i pokarmowy.
Związkami spełniającymi te kryteria są probiotyki i prebiotyki.
Szczep Lactobacillus salivarius zawarty w produktach nabiałowych wykazuje
pozytywny efekt w leczeniu atopowego zapalenia skóry u dorosłych. W tej jednostce chorobowej skóra jest nadmiernie sucha, szorstka i pogrubiała. Mogą występować
nacieki zapalne, krwiste strupy i błyszczące paznokcie. Przewlekły charakter choroby
powoduje skłonność do tworzenia się rozległych blaszek. Zmiany skórne występują
symetrycznie [17].
97

Michał Wiciński, Sara Kierońska, Bartosz Malinowski, Grzegorz Grześk, Katarzyna Szadujkis-Szadurska, Elżbieta Grześk

Patogenezą atopowego zapalenia skóry jest nieprawidłowe funkcjonowanie układu
immunologicznego, co skutkuje silną reakcją alergiczną. Dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy proalergicznymi limfocytami pomocniczymi (Th2), które produkują
interleukinę 4 (IL-4), IL-5, IL-13, a limfocytami prozapalnymi (Th1), produkującymi
cytokiny aktywujące procesy zapalne: IL-12, IL-18, interferon gamma(IFN-γ), czynnik martwicy nowotworów (TNF-α) [18].
Probiotyki w atypowym zapaleniu skóry działają wielokierunkowo. Przede wszystkim wpływają na odbudowę homeostazy mikroflory jelitowej, kształtują i wspomagają barierę jelitową oraz pobudzają reakcje odpornościowe w kierunku zwalczaniu
alergii [3]. Udowodniono również skuteczność działania probiotyków w profilaktyce
atopowego zapalenia skóry. Poddano badaniom klinicznym kobiety w ciąży, którym
podawano szczep Lactobacillus rhamnosus 4 tygodnie przed porodem oraz 6 tygodni
po porodzie. Wpływ działania probiotyków oceniono po 2 i 4 latach. Stwierdzono,
że w grupie badawczej kobiet i dzieci zmniejszył się odsetek chorujących na atopowe
zapalenie skóry [11].
Jednym z najczęściej spotykanych obecnie problemów dermokosmetycznych,
szczególnie wśród osób młodych, jest trądzik pospolity. Czynnikiem etiologicznym tej
jednostki chorobowej jest Propionibacterium acnes. Dochodzi również do zwiększenia proliferacji keratynocytów oraz niedrożności mieszka łojowo-włosowego [8]. Nie
bez znaczenia dla rozwoju trądziku są błędy dietetyczne. Przewlekłe spożywanie węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym może powodować długotrwałą hiperinsulinemię i insulinooporność. Bezpośrednim skutkiem jest wzrost stężenia wolnego
insulinopodobnego czynnika wzrostu wiążącego białko 3 (IGFBP-3), który reguluje
proliferację i apoptozę keratynocytów.
Spożywanie probiotyków wpływa na obniżenie stężenia czynnika wiążącego białko, czego efektem jest zmniejszenie proliferacji komórek skóry. Jednakże bez zmiany
nawyków żywieniowych i odpowiedniego leczenia zastosowanie probiotyków jest tylko jednym z czynników wspomagających poprawę wyglądu [26].

Wpływ probiotyków na modulacje systemu immunologicznego skóry
Układ immunologiczny skóry spełnia kluczową funkcję w proliferacji komórek. Nadreaktywny układ odpornościowy może skutkować pojawianiem się licznych zaburzeń
w funkcjonowaniu skóry właściwej i naskórka. Komórki Langerhansa i keratynocyty
odgrywają kluczową rolę w nadwrażliwości kontaktowej [10]. Mają istotne zadanie
w receptorozależnej endocytozie oraz aktywują limfocyty Th, biorąc udział w inicjacji
pierwotnej odpowiedzi immunologicznej. Pełni ona funkcję w alergiach skórnych i wypryskach, szczególnie w atopowym zapaleniu skóry.
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Spożywanie probiotyków szczególnie w produktach nabiałowych zapewnia utrzymanie prawidłowej równowagi pomiędzy procesami prozapalnymi a przeciwzapalnymi, co ułatwia kontrolę nadreaktywnego układu immunologicznego. Dzięki temu dochodzi również do utrzymania prawidłowej flory mikrobiologicznej [21].
Skóra jest nieustannie narażona na działanie promieni ultrafioletowych, które
w nadmiarze mogą niekorzystnie wpływać na jej stan. Narażenie na promieniowanie
UV w reakcji nadwrażliwości powoduje powstanie rumienia i obrzęku skóry. Doustne
podanie probiotyków oraz ich dodatek do kosmetyków przyczynia się do utrzymania
odpowiedniego nawodnienia komórek oraz bierze udział w ochronie keratynocytów
przed niepożądanymi skutkami działania promieniowania ultrafioletowego [2].

Kosmetyki z dodatkiem probiotyków
Coraz częściej na rynku kosmetycznym można spotkać szeroką gamę produktów
dla alergików i osób z problemami skórnymi. Bardzo dobrze sprawdza się w tym
aspekcie dodatek probiotyków do popularnych i na co dzień stosowanych preparatów.
Zadaniem tych składników jest przede wszystkim stymulacja wzrostu naturalnej flory
mikrobiologicznej oraz hamowanie wzrostu bakterii patogennych. Bakterie flory
fizjologicznej produkują szereg czynników zmieniających środowisko na nieprzyjazne
dla rozwoju patogenów. Są to enzymy z grupy lipaz i kwas mlekowy warunkujący
utrzymanie kwaśnego pH. Utrzymanie homeostazy flory bakteryjnej sprawia, że skóra
charakteryzuje się zdrowszym wyglądem oraz zmniejszoną podatnością na zaczerwienienia. Ważnym aspektem jest również ograniczenie reakcji alergicznych, co skutkuje
zmniejszeniem występowania wyprysków skórnych i wysypek uczuleniowych. Poprawę kolorytu i jędrności cery można uzyskać poprzez zastosowanie kremów i płynów,
które zapewniają jednocześnie jej ochronę przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych czy wolnych rodników [15].
W produktach kosmetycznych o działaniu przeciwtrądzikowym z dodatkiem probiotyków wykorzystuje się surowce oparte na szczepach jogurtowych Lactobaccilus
bulgaris, które hamują rozwój patogenu odpowiadającego za trądzik. Bakterie mlekowe w formie biolizatu, między innymi Lactococcus lactus, są wykorzystywane w preparatach przeciwstarzeniowych, hamując wytwarzanie wolnych rodników [9]. Coraz
częściej również do powszechnie używanych preparatów myjących dodaje się bakterie
probiotyczne produkujące enzymy. Rozkładają one białka, co ułatwia usuwanie zrogowaciałego naskórka, nie powodując mechanicznych podrażnień [14].
Jako prebiotyk w kosmetykach stosuje się mieszaninę inuliny oraz glukooligosacharydu. Połączenie to znajduje zastosowanie jako produkty do pielęgnacji delikatnej
skóry dzieci, higieny ogólnej i intymnej. Nadaje się też do skóry wrażliwej i sprawdza
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w kosmetykach dla cery dojrzałej. Pozytywne działanie wykazuje również u pacjentów cierpiących na łupież, gdyż ogranicza wzrost bakterii Malassezia furfur. Składniki myjące działają często zbyt agresywnie, szampony i produkty do kąpieli niszczą
prawidłową florę, ale wzbogacone prebiotykiem stają się bardziej łagodne i przyjazne
dla skóry. Preparaty do higieny intymnej z prebiotykiem dobrze służą zapobieganiu
infekcjom. Utrzymanie właściwego, kwaśnego odczynu tego obszaru hamuje wzrost
bakterii chorobotwórczych
Dieta wzbogacona probiotykami jest jednym z zaleceń po niektórych zabiegach kosmetycznych, między innymi po korekcji zmarszczek przy użyciu laseru. Spożywanie
probiotyków niewątpliwie wspomaga odbudowę funkcji ochronnej skóry oraz przyczynia się do produkcji peptydów, które eliminują potencjalne patogeny chorobotwórcze
[14].
Dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych, w tym probiotyków drogą pokarmową, powoduje poprawę funkcjonalności bariery skóry. Efekt ten
jest mierzony jako zmniejszenie utraty wody międzynabłonkowej nawet o 22% [14].

Podsumowanie
Z analizy materiałów źródłowych wynika, iż probiotyki i prebiotyki odgrywają znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu skóry i jej przydatków. Warto również
podkreślić, że te składniki odżywcze, spożywane zarówno w produktach konsumpcyjnych, jak i pod postacią kosmetyków, nie są lekami. Mają za zadanie wspomaganie
i uzupełnienie codziennej diety o substancje prozdrowotne, mające wiele pozytywnych
skutków dla organizmu człowieka. To, w jaki sposób działają, może zależeć od szczepu oraz innych komponentów używanych do produkcji kosmetyków czy produktów
spożywczych.
Wykorzystanie probiotyków i prebiotyków staje się coraz bardziej powszechne.
Szerzenie wiedzy na temat mikroflory skóry i biocenozy przewodu pokarmowego nabiera znaczenia w perspektywie występowania chorób cywilizacyjnych oraz popularnych schorzeń dermatologicznych.
Prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego ma odzwierciedlenie w postaci wyglądu skóry. Zalegające masy pokarmowe, toksyny oraz duża ilość kolonii bakteryjnych wpływa na jej nadreaktywność, występowanie przebarwień, wyprysków
i alergii. Dodatek probiotyków i prebiotyków wpływa na utrzymanie prawidłowej mikroflory jelitowej oraz pobudza perystaltykę, co ułatwia usuwanie zalegających mas
pokarmowych. Aby skóra funkcjonowała prawidłowo, bardzo ważne jest utrzymanie
prawidłowej homeostazy układu immunologicznego. Będące w równowadze reakcje
prozapalne i przeciwzapalne warunkują odpowiednią stałość procesów fizjologicznych,
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co ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, w tym
skóry.
Dodatek probiotyków do kosmetyków ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do bytowania bakteriom tworzącym optymalne pH skóry. Działanie to jednocześnie niweluje drobnoustroje odpowiadające za wiele niepożądanych schorzeń
dermatologicznych.
Dołączenie do codziennego życia probiotyków lub prebiotyków, zarówno w formie produktów spożywczych, jak i kosmetyków, przynosi wiele korzyści. Poprawa
funkcjonowania całego organizmu wpływa bezpośrednio na stan skóry, jej przydatków
oraz na ogólne samopoczucie.
Summary: An analysis of the source material shows that probiotics and
prebiotics play a significant role in keeping the skin and its appendages.
It should also be noted that these nutrients consumed in both consumer products and
cosmetics are not drugs. They are supposed to support and supplement the daily diet of
health promoting substances having many positive effects on the human body. It's how
they work may depend on the strain and the other components used in cosmetics and
food products.
The use of probiotics and prebiotics is becoming more common. Raising awareness
about the microflora of the skin and gastrointestinal tract biocenosis gains importance
in view of the occurrence of lifestyle diseases and common dermatological conditions.
The proper functioning of the digestive system reflects the proper skin condition. Mass
deposited nutrients, toxins, and a large number of bacterial colonies affects its hyperactivity, the incidence of discoloration, blemishes and allergies. The addition of probiotics
and prebiotics helps to maintain normal intestinal microflora and stimulates peristalsis in
order to remove littering nourishment masses. For proper functioning of the skin is also
very important to maintain homeostasis of the immune system. Being in equilibrium reactions and inflammatory cytokines determine an adequate stability of the physiological
processes which directly affect the proper functioning of the body including the skin.
The addition of probiotics to cosmetics creates the environment for the existence of bacteria forming the optimum pH of the skin. This action also removes the microorganisms
responsible for many undesirable dermatological conditions. Inclusion of the probiotics
or prebiotics in everyday life, both in the form of food products and cosmetics, brings
many benefits. Improving the functioning of the body directly affects the skin, its appendages and the general well being.
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Możliwości wykorzystania jonoforezy
jako metody fizykalnej wspomagającej transport
transepidermalny w aparaturowych zabiegach
kosmetologicznych
mgr Joanna Klonowska
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
Streszczenie: W artykule, wychodząc od teoretycznych podstaw elektrolecznictwa,
przedstawiono specyfikę jonoforezy – metody fizykalnej, która znalazła także zastosowanie w kosmetologii. Określono, że ze względu na mechanizm działania tej metody jest ona skuteczna we wspomaganiu transportu transepidermalnego składników
aktywnych stosowanych w kosmetykach. Zostały zaprezentowane podstawy fizykochemiczne oraz metodyka, wskazania i przeciwwskazania do jonoforezy w kosmetologii. Zaprezentowano także przykładowe zabiegi kosmetologiczne, w których schemat
wpisano jonoforezę. Propozycje zabiegów pokazują szerokie możliwości, jakie niesie
wykorzystanie jonoforezy w kosmetologii. Podkreślono także rolę odpowiedniej diagnostyki kosmetologiczej poprzedzającej zabieg.
Słowa kluczowe: elektrolecznictwo, prąd stały, jonoforeza, zabieg kosmetologiczny,
transport transepidermalny

Wstęp
Jeden z najważniejszych problemów w kosmetologii dotyczy trudności we wprowadzaniu składników aktywnych w głąb skóry, a w niektórych przypadkach również
do wnętrza komórki. Stosowanie w kosmetyce metod aparaturowych zwiększających
przenikanie przeznaskórkowe zawsze się wiąże z wykorzystaniem jakiejś formy oddziaływań fizycznych na skórę. Jedną z takich metod fizykalnych jest jonoforeza, która
wykorzystuje zjawiska elektrokinetyczne zachodzące podczas przepływu prądu stałego
przez tkanki, tj. elektroforezę i osmoforezę. Zabieg stanowi połączenie synergistycznego
działania produktu kosmetycznego oraz oddziaływań fizycznych. Celem artykułu jest
przedstawienie możliwości wykorzystania jonoforezy w zabiegach kosmetologicznych.
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Podstawy elektrolecznictwa
Elektrolecznictwem nazywa się dział lecznictwa fizykalnego wykorzystujący do celów
leczniczych prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości [1].
Pierwsze wzmianki o próbach wykorzystania elektryczności w celach leczniczych
pochodzą ze starożytności. Początki elektrolecznictwa sięgają XVIII wieku, kiedy
to profesor anatomii Luigi Galwani opisał w 1791 roku skurcz mięśnia żaby wywołany
działaniem elektryczności. Nieco później Aleksandro Volta kontunuując doświadczenie
Galvaniego, zbudował pierwsze ogniwo elektryczne [4].
Mechanizm działania prądów
Prąd elektryczny jest uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych. Ładunki elektryczne powstają w wyniku jonizacji. W jej trakcie obojętny atom (lub część cząsteczki
chemicznej) traci lub zyskuje elektrony po ich odczepieniu lub przyłączeniu. Atom
lub cząsteczka, które utraciły elektrony, nazywają się jonami dodatnimi (kationami),
a te, które zyskują elektrony, jonami ujemnymi (anionami). W polu elektrycznym kationy (+) przemieszczają się do katody (bieguna ujemnego), aniony (–) do anody (bieguna
dodatniego) [1].
Parametry określające prąd [1–3]
Napięcie. Przepływ prądu elektrycznego następuje dzięki sile elektromotorycznej
wywołanej przez różnice potencjałów między katodą (gdzie występuje nadmiar elektronów) a anodą (gdzie mamy niedobór elektronów), zwanej napięciem. Jeżeli oba bieguny
połączymy przewodnikiem, to nadmiar elektronów przepłynie do anody, a kiedy dojdzie
do stanu równowagi między dwoma biegunami, napięcie spadnie do zera. Jednostką
miary siły elektromotorycznej są volty (V).
Natężenie. Natężeniem prądu nazywamy ilość ładunku elektrycznego przepływającego
przez przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu sekundy. Jednostką natężenia prądu
jest amper (A).
Opór. W przewodniku prąd napotyka opór, którego wielkość zależy od rodzaju przewodnika, jego przekroju i długości. Im lepszy przewodnik, tym ma mniejszy opór.
Jednostką oporu elektrycznego jest om (Ω).
Moc. Mocą prądu jest praca, jaką prąd elektryczny może wykonać w określonym czasie.
Mierzymy ją w watach (W).
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Rodzaje prądów
Istnieją dwa podstawowe rodzaje prądu: stały i zmienny. Prąd stały płynie w jednym
kierunku i zachowuje stałe, niezmienne w czasie natężenie. Strumień elektronów zawsze przepływa od bieguna ujemnego do dodatniego [2].
Czasami prąd stały jest przerywany w określonych odstępach czasu. Kierunek i natężenie prądu się nie zmieniają, ale następują przerwy w jego przepływie.
W prądzie zmiennym (przemiennym) kierunek przepływu elektronów zmienia się
w czasie. Dochodzi do tego w wyniku okresowej zmiany biegunów elektrycznych.
Liczbę zmian biegunowości prądu zmiennego, jak również liczbę przerw prądu stałego
przerywanego w ciągu sekundy określa się mianem częstotliwości. Jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Większa częstotliwość jest przy częstszej zmianie kierunku przepływu prądu zmiennego lub większej liczbie przerw w prądzie stałym przerywanym.
Wyróżnia się trzy zakresy częstotliwości [2]:
– niski: 0 do 1000 Hz (1 kHz),
– średni: od 1000 Hz (1 kHz) do 100 000 Hz (100 kHz),
– wysoki: powyżej 100 000 Hz (100 kHz).
Prądy o niskich i średnich częstotliwościach działają przede wszystkim na układ
nerwowy i mięśnie. Prądy wysokiej częstotliwości mają działanie silnie rozgrzewające
i są wykorzystywane przy zabiegach diatermii, darsonwalizacji, koagulacji, elektrodesykacji, elektrofulguracji i termolizy [2].
Biologiczne działanie prądu elektrycznego. Przewodzenie prądu przez tkanki
Prąd elektryczny wywołuje określone reakcje ze strony skóry, naczyń krwionośnych,
nerwów i mięśni. Efekt biologiczny zależy od takich parametrów fizycznych, jak [5]:
– rodzaj zastosowanego prądu,
– częstotliwość impulsów,
– czas trwania impulsu i jego kształt,
– natężenie prądu,
– gęstość prądu.
Woda stanowi około 60% masy naszego ciała, a elektrolity, które dysocjują na jony,
są składnikami wszystkich płynów ustrojowych. Przykładając do danej części dwie
elektrody połączone ze źródłem prądu, wywołujemy przepływ prądu przez tkanki.
Rolę nośników prądu spełniają w tym przypadku jony dodatnie – kationy i jony ujemne – aniony. Warunkiem przepływu prądu jest zamknięcie obwodu, czyli zastosowanie
dwóch elektrod o przeciwnym potencjale: anody (+) i katody (–) [5]. Poszczególne
tkanki ludzkie różnią się między sobą zawartością elektrolitów i uwodnieniem, a tym
samym stopniem przewodnictwa prądu elektrycznego. Najlepszymi przewodnikami
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są tkanki dobrze uwodnione, a więc płyn mózgowo-rdzeniowy, osocze krwi, krew, mięśnie, wątroba, mózg i tkanka mięśniowa. Większy opór dla prądu stanowi tkanka tłuszczowa i kostna [1, 5].
Przewodzenie prądu przez skórę [1, 5].
W zabiegach elektroterapii duże znaczenie ma warstwa rogowa naskórka, składająca
się z martwych komórek, które cechują się większą opornością właściwą niż komórki
dobrze uwodnione i stanowią barierę dla przepływu prądu. Istotne jest, że prąd płynie
drogami o najmniejszym oporze, którymi są znajdujące się w skórze ujścia i przewody
wyprowadzające gruczołów potowych. Przewody te wypełnione potem, który jest
roztworem elektrolitów, stanowią dobre przejścia dla prądu elektrycznego. W tkankach
głębiej położonych prąd także przepływa drogami o mniejszym oporze, tzn. wzdłuż
naczyń krwionośnych, limfatycznych i nerwów skóry, tkanki podskórnej i nerwów [1,
5]. Stąd też skóra wilgotna przewodzi prąd lepiej niż skóra sucha [3].
Przepływowi prądu stałego przez tkanki towarzyszy wiele zjawisk fizykochemicznych, a także fizjologicznych, do których należy zaliczyć [1, 4, 5]:
1. zjawiska elektrochemiczne,
2. zjawiska elektrokinetyczne,
3. zjawiska elektrotermiczne,
4. reakcje nerwów i mięśni,
5. odczyn ze strony naczyń krwionośnych.
Najważniejsze zabiegi elektrolecznicze z użyciem prądu stałego wykorzystywane
w kosmetologii [2]:
1. Galwanizacja – zabieg wykonywany przy użyciu prądu stałego, polegający
na przyłożeniu elektrod do wilgotnej skóry. Efekt terapeutyczny galwanizacji
wynika z działania prądu stałego na tkanki [5] i jest uzależniony od użycia
jako elektrody czynnej, która wywiera główne działanie terapeutyczne, anody bądź
katody. Przyjmuje się, że anoda wywiera działanie łagodzące, natomiast katoda
zwiększa pobudliwość tkanki [5]. Elektrodę bierną umieszcza się w dostatecznie
dużej odległości od elektrody czynnej; jej zadaniem jest zamknięcie obwodu prądu
[1].
2. Jonoforeza – celem tego zabiegu jest dostarczenie skórze specjalnych substancji
czynnych do jej głębszych warstw. Ilość dostarczonych substancji zależy od długości
zabiegu, natężenia prądu oraz wielkości elektrod. Najczęściej stosuje się roztwory
wodne (w kosmetyce preparaty w ampułkach), w których rozpuszczone są substancje
czynne zdolne do jonizacji. Aniony, czyli anionowe substancje czynne, wprowadza
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się do skóry za pomocą katody. W tym wypadku katoda jest elektrodą czynną,
anoda – bierną (przeciwelektrodą). Kationy, czyli kationowe substancje czynne,
wprowadzane są anodą (elektrodą czynną), a katoda jest tu przeciwelektrodą [4].

Jonoforeza – podstawy fizykochemiczne
Jonoforeza jest zabiegiem elektroleczniczym polegającym na wprowadzeniu do tkanek
jonów leku za pomocą prądu stałego. Do tego zabiegu mogą być używane tylko te
związki, które ulegają dysocjacjii elektrolitycznej, czyli kwasy, zasady i sole. Prąd stały
podczas swojego przepływu wywołuje zjawisko anaforezy, czyli przemieszczenia anionów (–) w kierunku anody, a także zjawisko kataforezy, czyli przemieszczania kationów
(+) w kierunku katody (–) [11].
Wprowadzanie jonów leku do tkanek odbywa się na zasadzie odpychania ładunków
jednoimiennych, a przyciągania różnoimiennych. Gdy aktywny składnik leku jest anionem
(–), to elektrodą czynną będzie katoda (–), gdy zaś aktywnym składnikiem leku będzie
kation (+), to elektrodą czynną będzie anoda (+) [11].
Jony wprowadzone do skóry tą drogą gromadzą się na granicy skórno-naskórkowej,
skąd zostają odprowadzone z krwią w głąb ustroju. W kosmetyce najczęściej stosuje się
działanie jonoforezy w leczeniu różnych odmian trądziku, teleangiektazjach, przebarwieniach, podrażnieniach, bliznach.
Metodyka jonoforezy w kosmetologii [1, 4, 5, 11]
1. Przygotowanie aparatu:
– przygotować odpowiedni aparat wytwarzający prąd stały, podłączyć do źródła
prądu.
2. Przygotowanie pacjenta:
– przygotować pacjenta (pozycja leżąca, nieruchoma, zdjęcie metalowych
przedmiotów, sprawdzenie czucia, kontrola skóry – ubytki w skórze należy
zabezpieczyć tłustym kremem i folią aluminiową);
– dokładnie oczyścić i odtłuścić skórę.
3. Przygotowanie leku/kosmetyku:
– przed zabiegiem dokładnie sprawdzić rodzaj leku i jego stężenie.
4. Przygotowanie podkładów:
– podkład lekowy w postaci bibułki filtracyjnej, która zapewnia dobre
i równomierne rozprowadzenie leku, nasączamy lekiem/kosmetykiem
(podkład każdorazowo jednorazowy);
– podkład pośredni o grubości około 2 cm lub więcej z gazy, waty lub ligniny
moczymy w roztworze soli fizjologicznej, do elektrody biernej można użyć
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wody przegotowanej; podkłady pod elektrodę bierną (opaska na rękę) trzeba
zdezynfekować i można ich użyć kilka razy.
5. Przygotowanie elektrod:
– z kompletu elektrod wymiennych wybrać potrzebne do zabiegu elektrody
z metalu niepolaryzującego, kształt i rozmiar dostosować do wielkości
powierzchni poddanej zabiegowi;
– przygotować elektrodę czynną:
• elektrody wymienne owinąć podkładem lekowym i umieścić w uchwycie,
• w galwanizacji labilnej elektrodą czynną (np. grzybkową) pracujemy
na twarzy, wykonując powolne koliste ruchy;
• w galwanizacji stabilnej stosujemy elektrody Bergomiego w kształcie
litery E, które nakładamy jedną na jedną stronę twarzy, a drugą – na drugą
stronę (maska do jonoforezy stabilnej); elektrody te pozostają nieruchomo
w czasie zabiegu;
– przygotować elektrodę bierną:
• bierna elektroda może być w postaci pałeczki, którą trzyma pacjent
w dłoni, lub w formie płytki, którą przymocowujemy na przedramieniu
pacjentki po stronie zewnętrznej lub pod plecami;
• elektrodę bierną podać osobie poddanej zabiegowi – w przypadku
gdy elektroda umieszczona jest w opasce, zwilżoną opaskę nałożyć
na ramię pacjenta; elektrodę bierną grzybkową kładzie się pod brodę,
a elektrodą czynną wykonujemy zabieg na twarzy.
6. Wykonanie zabiegu:
– wybrać polaryzację dodatnią (+) lub ujemną (–);
– do skóry w miejscu poddawanym zabiegowi przyłożyć elektrodę czynną
lub nałożyć maskę do jonoforezy stabilnej;
– stopniowo zwiększać natężenie; wartość natężenia należy dobrać do zabiegu
oraz indywidualnych możliwości pacjenta;
– nie odrywać elektrod od skóry w czasie trwania zabiegu.
7. Kontrola parametrów zabiegu:
– czas trwania zabiegu – czas pierwszego zabiegu to około 10 minut, czas
kolejnych, o ile nie wystąpił żaden efekt uboczny lub paradoksalny,
zwiększamy aż do 20 minut w ostatnim zabiegu w serii 8–10 zabiegów,
– dawka: nie przekraczać więcej niż 3 mA na twarz;
– kontrolować doznania chorego w czasie zabiegu – w razie wystąpienia uczucia
silnego ciepła, mrowienia, szczypania należy przerwać zabieg;
– po zabiegu skontrolować odczyn skóry.
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Przeciwwskazania do jonoforezy
Pokrywają się z przeciwwskazaniami przyjętymi odnośnie do galwanizacji oraz wszystkich pozostałych zabiegów elektroterapeutycznych. Należy je rozszerzyć o reakcje
alergiczne, które mogą wystąpić w wyniku kontaktu skóry z określonym lekiem
lub kosmetykiem używanym w terapii [5]. Trzeba także pamiętać, że jonoforezę można
wykonać dopiero po upływie tygodnia od zakończenia leczenia preparatami miejscowymi (ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, spowodowanych
ewentualnym wprowadzeniem jonów pozostałych w skórze po leczeniu) [2]. Przeciwwskazania do użycia prądu stałego [6]:
– uszkodzenia skóry,
– infekcje skóry i ostre stany zapalne,
– stany gorączkowe,
– znamiona,
– porażenia spastyczne,
– zakrzepowe zapalenie żył,
– zaburzenia krzepnięcia krwi,
– ciąża,
– rozrusznik serca.
Wskazania do jonoforezy
Efekt leczniczy jonoforezy jest sumą działania leku i galwanizacji. Wskazania są uzależnione od użytego roztworu leku . Do jonoforezy mogą być użyte związki chemiczne,
które ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli procesowi rozpadu cząstek na jony
dodatnie i ujemne [4]. Jonoforezę stosuje się między innymi w celu: zmniejszenia
potliwości, zwężenia lub rozszerzenia naczyń, rozmiękczenia blizn, redukcji stanów zapalnych i obrzęku oraz przeciwbólowo. Można ją połączyć z innymi zabiegami w celu
zwiększenia efektu terapeutycznego (np. z sonoforezą) [2].
Tabela 1. Najczęściej używane leki do jonoforezy w kosmetyce
Nazwa leku
Chlorek wapnia
(CaCl2)
solutiocalcii
cholorati

Roztwór
leku w %
1

Biegun
wprowadzania
Anoda (+)

Działanie lecznicze
Przyspieszające
regenerację
tkanki nerwowej,
przeciwzapalne,
odczulające,
uszczelniające
naczynia krwionośne,
resorpcyjne
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Zastosowanie
Nerwice naczyniowe,
uczulenia, nerwobóle,
trądzik różowaty,
odmrożenia,
po wylewach
(we wczesnym
okresie)

Uwagi
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Nazwa leku

Roztwór
leku w %

Biegun
wprowadzania

Działanie lecznicze

Zastosowanie

Uwagi

Jodek potasu (KJ) 0,5–1
solutio kalii
jodati

Katoda (–)

Zmiękczające tkankę
łączną

Blizny, bliznowce,
zrosty, zgrubienia
łącznotkankowe

Kwas
2–5
askorbinowy
(C6H8O6) solutio
acidd ascorbici

Katoda (–)

Uelastyczniające
ścianki naczyń
krwionośnych,
przeciwzapalne,
wzmagające działania
przeciwciał

Nerwice naczyniowe,
trądzik różowaty
i pospolity,
odmrożenia,
zwiotczenia
i przebarwienia skóry

Wodorowęglan
sodowy (soda
oczyszczona
NaHCO3)
solutionartii
bicarbonici

1–2

Anoda (+)

Rozmiękczające,
przeciwzapalne,
bakteriobójcze

Łojotok, trądzik
pospolity

Siarczan
cynku (ZuSo4)
solutiozinci
sulfurici

0,25–1

Anoda (+)

Przyżeganie tkanek

Trudno gojące się rany,
drożdżyca paznokci

Siarczan miedzi
(CuSO4)
solutiocupri
sulfurici

1

Anoda (+)

Ściągające i odkażające

Grzybica dłoni i stóp

Salicylan sodu
(naC7H8O3)

1

Katoda (–)

Zwiększające
przepuszczalność
naczyń włosowatych,
zmniejszające
odczyny zapalne i bóle
(zwłaszcza gośćcowe),
bakteriobójcze

Trądzik pospolity,
łojotok, odmrożenia

Stosować ostrożnie
– salicyl obniża
zawartość glikogenu
w wątrobie,
ma negatywny
wpływ na narządy
miąższowe, jest
inhibiotorem
witaminy C
(jonoforezy
salicylowe nie
są wskazane u osób
z owrzodzeniem
żołądka
i dwunastnicy)

Chlorowodorek
prokainy (tzw.
geriokaina)
solutio proaini
hydrochlorici

0,5–1

Anoda (+)

Rozszerzające naczynia
włosowate, znoszące
napięcie ścian naczyń
tętniczych, odżywcze,
przeciwbólowe

Nerwobóle, zapalenie
nerwów obwodowych,
przeczulica skóry,
zapalenie korzonków
i splotów nerwowych,
porażenie nerwu
twarzowego,
po półpaścu (w razie
utrzymującego się
bólu), skóra
zwiotczała, starcza

Stosować ostrożnie
– możliwość
wystąpienia odczynu
miejscowego
i ogólnego;
przed zabiegiem
wykonać próbę
uczuleniową
(wstrzyknięcie 1 cm3
leku śródskórnie)

Źródło: na podstawie [6]
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Stosować ostrożnie
– może wywoływać
objawy jodzicy
(kumulacja jodu
w organizmie),
nadczynność tarczycy
(jod zwiększa
podstawową
przemianę materii)
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Możliwości wykorzystania jonoforezy w zabiegach kosmetologicznych
Zabiegi kosmetologiczne, w których wykonywana jest jonoforeza, przebiegają zwykle
według klasycznego schematu zabiegu kosmetologicznego [2]. Bardzo ważne jest
przeprowadzenie diagnostyki kosmetologicznej, a wszelkie czynności zabiegowe
są poprzedzone dokładnym wywiadem kosmetologicznym z uwzględnieniem przeciwwskazań dotyczących prądu galwanicznego [2, 3, 9]. Preparaty kosmetyczne do tego
typu zabiegu powinny być specjalnie przygotowane, tak aby uzyskać maksymalnie
pozytywny efekt [2].
Propozycja I. Zabieg jonoforezy na bazie kosmetyków marki Environ® dla cery dojrzałej
Sposób, w jaki starzeje się skóra, zależy od czynników genetycznych, stylu życia,
a także od właściwej pielęgnacji, która jest odzwierciedleniem naszego wyglądu. Promieniowanie UV, zanieczyszczone środowisko, nieprawidłowa dieta, brak snu oraz stresujący tryb życia wpływają na oznaki przedwczesnego starzenia się skóry.
Kompleksowe podejście twórcy marki Environ® zaowocowało stworzeniem pełnego konceptu pielęgnacji skóry, który znalazł odzwierciedlenie w profesjonalnej medycynie estetycznej. Zespół badawczy marki Environ® udostępnił nowatorską metodę
nieinwazyjnej kuracji anti-aging z zastosowaniem prądu galwanicznego [10].
Rycina 1. Sposób podłączenia aparatu Ionzyme® DF II wytwarzającego prąd
galwaniczny do maski algowej Environ

Źródło: materiały szkoleniowe Environ® za zgodą marki
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Wykorzystanie jonoforezy w aparacie Ionzyme® DF II stanowi unikatowy program,
który aż 40-krotnie zwiększa penetrację w głąb skóry głównych składników aktywnych zabiegu: witamin A i C, aktywnych antyutleniaczy oraz hormonów wzrostu zawartych w produktach Environ®. Stwarza to możliwość uzyskania o wiele szybszych,
wizualnych i trwałych efektów, w odróżnieniu od tradycyjnej aparatury stosowanej
w kosmetyce. Seria minimum 10 zabiegów (1 raz w tygodniu) gwarantuje wyjątkowo
skuteczną kurację odmładzającą, jak również gruntowną odbudowę skóry objętej przebarwieniami, ubytkami, bliznami, rozstępami, zmarszczkami i zwiotczeniami twarzy
i ciała. Ta nieinwazyjna metoda przeciwstarzeniowa stwarza nieograniczone możliwości do uzyskania w gabinecie kosmetycznym i lekarskim [10].
W zależności od typu skóry bądź potrzeby wywołania odpowiedniego efektu pozabiegowego podczas zabiegu aplikujemy peeling Environ®. Na wybrany kwas nakładamy
wilgotną gazę Environ, którą dokładnie pokrywamy Żelem Przewodzącym do jonoforezy.
Po takim przygotowaniu skóry do zabiegu przyczepiamy do gazy elektrodę czynną w postaci „krokodylków”. Należy pamiętać o podłożeniu pod krokodylki suchych płatków
bawełnianych, które zabezpieczą skórę przed poparzeniem w miejscu ich przyczepienia.
W zależności od peelingu podłączamy jonoforezę na 20 min na (+) lub na 20 min na (–).
Jeśli w zabiegu aplikujemy maskę algową, to po jej zastygnięciu przypinamy do jej krawędzi elektrodę czynną („krokodylki”). Maska algowa Environ jest świetnym przewodnikiem prądu. Pod „krokodylki” podkładamy suche płatki bawełniane w celu zabezpieczenia skóry przed oparzeniem. Jeśli chcemy wprowadzać witaminy w głąb skóry bez użycia alg, skórę pokrywamy wilgotną gazą Environ, Żelem Przewodzącym do jonoforezy,
a następnie podkładamy suche płatki bawełniane pod elektrodę czynną („krokodylki”).
Ampułki Environ wprowadzamy za pomocą bieguna ujemnego przez 20 min [10].
Propozycja II. Zabieg jonoforezy borowinowej na bazie borowiny marki TOŁPA® dla skóry trądzikowej
Zabieg polegający na wprowadzeniu przez skórę jonów kwasów huminowych zawartych w borowinie za pomocą prądu galwanicznego. Materiał do zabiegu przygotowuje się z borowiny wysokogatunkowej, dobrze oczyszczonej i rozdrobnionej wodą
destylowaną. Zarówno pobranie borowiny ze złoża, jak i przygotowanie jej do zabiegu
powinno się odbywać w warunkach uniemożliwiających skażenie. Można także użyć
pasty borowinowej, którą miesza się z wodą destylowaną do średniej gęstości. Na określoną część ciała nakłada się warstwę grubości 2–3 cm o temperaturze 38°C, na nią
podkład, następnie katodę, stosując natężenie prądu galwanicznego 10–20 mA. Anodę
zakłada się na przeciwległym miejscu. Czas zabiegu wynosi 10–30 minut, 2–3 razy
w tygodniu przez 3–4 tygodnie [4].
113

Joanna Klonowska

Borowina to odmiana torfu leczniczego, powstała z obumarłej roślinności bagiennej
w wyniku zachodzących w niej biochemicznych procesów rozkładu, przebiegających
w warunkach nadmiernej wilgotności przy słabym dostępie tlenu [1, 5].
Borowina jest stosowana, podobnie jak algi i błota, w gabinetach kosmetologicznych, uzdrowiskach, ośrodkach SPA i farmach piękności do odnowy biologicznej i zabiegów kosmetologicznych. Wspomaga leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów,
stanów pourazowych oraz wszelkich dolegliwości bólowych mięśni i stawów. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwobrzękowe. Jej cenne składniki wpływają również na poprawę kondycji skóry. Działają regenerująco, łagodzą podrażnienia, zwalczają wolne rodniki, a także przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej
oraz wspomagają detoksykację [1, 5, 7].
Borowina TOŁPA® jest nowoczesną formą borowiny w postaci odbalastowanego
wodnego wyciągu, który nadaje się do wykonania zabiegu z wykorzystaniem jonoforezy. Główne substancje czynne zawarte w borowinie TOŁPA® to kwasy huminowe
(kwasy humusowe, fulwokwasy), fenolokwasy, fitohormony, aminokwasy, polisacharydy oraz makro- i mikroelementy, takie jak potas, żelazo, magnez, mangan, cynk,
brom oraz wapń. Zawarte w borowinie TOŁPA® kwasy huminowe mają właściwości
przeciwzapalne, bakteriostatyczne oraz przeciwwirusowe. Borowina jest również naturalnym antyoksydantem – neutralizuje działanie wolnych rodników, przeciwdziałając
przedwczesnemu starzeniu się skóry. Wykazuje wiele właściwości o działaniu kosmetycznym; takie jak: działanie antycellulitowe, wyszczuplające, ujędrniające, poprawiające gęstość skóry, wygładzające, regenerujące i nawilżające [7].
Propozycja III. Zabieg jonoforezy na bazie preparatu z chlorkiem wapnia marki Biomak
dla skóry płytko unaczynionej
Coraz częściej kobiety w różnym wieku skarżą się na kłopoty związane z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. Problem z naczyniami jest związany z ich podwyższoną przepuszczalnością, która powoduje przenikanie do skóry wielu czynników
zapalnych. W konsekwencji dochodzi do pojawienia się na skórze rozlanego rumienia,
uczucia pieczenia i rozgrzania. Kruchość i nadwrażliwość naczyń krwionośnych jest
jednym z czynników przyczyniających się do powstania trądzika różowatego. Z czasem
skłonność do pojawienia się rumienia utrwala się. Rozszerzone naczynia krwionośne
mogą powstać przy każdym rodzaju cery. Najbardziej narażona na tę dolegliwość jest
skóra delikatna, cienka, wrażliwa [2, 9].
Osoby z cerą naczyniową muszą szczególnie dbać o jej właściwą pielęgnację. Do takiej cery polecane są zabiegi seryjne, mające na celu wzmocnienie i obkurczenie naczyń
krwionośnych [9]. Może to być zabieg polegający na wprowadzeniu przez skórę jonów
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zawartych w preparacie/serum marki Biomak z zawartością chlorku wapnia za pomocą
prądu galwanicznego. Preparat ten jest stosowany między innymi przy leczeniu trądziku, przy stanach zapalnych skóry, na przebarwienia, działa uszczelniająco na naczynka
krwionośne. Efektem zabiegu jest poprawa uszczelnienia naczyń krwionośnych, wygładzenie i lekkie rozjaśnienie skóry oraz poprawa jej kolorytu. Zabieg wykonuje się zgodnie z metodyką jonoforezy. Do określonej część ciała przykłada się anodę jako elektrodę czynną, stosując natężenie prądu galwanicznego 10–20 mA. Katodę zakłada się
na przeciwległym miejscu [8]. Czas zabiegu wynosi 10–30 minut, 2–3 razy w tygodniu
przez 3–4 tygodnie. Kurację można powtarzać 2–3 razy w roku. Zaleca się wykonywanie tych zabiegów wiosną, przed nastaniem dni słonecznych i ciepłych oraz wczesną
jesienią, przed nastaniem dni mroźnych. Zabieg jest wykonywany w celu uszczelnienia
naczyń krwionośnych, działa również odczulająco i przeciwzapalnie [9].

Podsumowanie
Możliwości wykorzystania jonoforezy w kosmetologii są oczywiste. Zaprezentowane
przykłady pokazują, że możliwe jest stworzenie bardzo zróżnicowanych zabiegów,
które odpowiadają na potrzeby różnych rodzajów cer. Wydaje się jednak, że rola
jonoforezy w kosmetologii jest nadal niedoceniana, mimo możliwości wzbogacenia zabiegowego portfolio o bardzo ciekawe, a zarazem niedrogie zabiegi, które z pewnością
należą do tych, które skutecznie wspomagają transport transepidermalny składników
aktywnych stosowanych w kosmetykach. W kosmetologii zbyt rzadko korzysta się
z dobrodziejstw, jakie można uzyskać dzięki fizykoterapii. Być może wynika to z niedostatecznej wiedzy kosmetologów na temat tej metody fizykalnej. Należy jednak pamiętać o właściwym wykorzystaniu jonoforezy w zabiegu, szczególnie uwzględniając
kosmetologiczne przeciwwskazania wynikające z użycia prądu stałego oraz zachowanie
właściwego z fizjoterapeutyczego punktu widzenia toku zabiegu.
Summary: Starting from the theoretical foundations of electrotherapy the specifics of
iontophoresis, physical method used in cosmetology was described in the article. It was
determined that thanks to the mechanism of functioning the described method is effective in supporting transepidermal transportation of active ingredients used in cosmetics.
Physicochemical basis and methodology, indications and contraindications for iontophoresis in cosmetology were presented. Examples of Cosmetic treatments inclusive
iontophoresis were presented. The proposals treatments show wide opportunities posed
by the use of iontophoresis in cosmetology. The importance of appropriate diagnosis
prior to cosmetology surgery was underlined.
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Skórne manifestacje schorzeń immunologicznych
u pacjentów z niewydolnością wątroby
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Streszczenie: Zaburzenia w układzie immunologicznym, którego istotnym elementem
jest wątroba, manifestują się zmianami chorobowymi na różnych poziomach naszego
ustroju. W konsekwencji mogą powodować nawet zagrażające życiu choroby. Zmiany
w układzie odpornościowym powstałe na skutek chorób wątroby oraz mechanizmy
i konsekwencje tych chorób zostały opisane w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: wątroba – funkcje i morfologia, guzkowe zapalenie tętnic, piodermia zgorzelinowa, liszaj płaski, liszaj płaski wysiewny, liszaj płaski linijny, pokrzywka
naczyniowa

Wstęp
Wątroba to gruczoł położony wewnątrzotrzewnowo. U dorosłych wątroba jest przykryta prawym łukiem żebrowym, u dzieci może wystawać spod niego, u noworodków
gruczoł ten zajmuje część jamy brzusznej. O tych różnicach należy pamiętać podczas
wykonywania diagnostyki i badania przedmiotowego.
Anatomicznie narząd ten dzielimy na dwa płaty (linia Cantliego rozciągająca się
od pęcherzyka żółciowego po żyłę główną dolną) i na cztery segmenty. Czynnościowe
unaczynienie jest doprowadzane układem wrotnym, a odżywcze – tętnicą wątrobową
właściwą.
Choroby wątroby stanowią jedne z najczęstszych schorzeń społeczeństwa. Dużo
osób nie wie o toczącym się patologicznym procesie w ich organizmie. Wynika to z tego,
iż chorzy nie zauważają subtelnych sygnałów wysyłanych przez organizm. Według statystyk większość osób w Polsce o swojej chorobie dowiaduje się dopiero w jej zaawansowanym stadium.
Układ immunologiczny zabezpiecza organizm przed wnikaniem patogenów zewnętrznych (wirusy, bakterie, substancje obce). Warunkuje również eliminację obcych
zmian wewnątrzustrojowych. Działanie takie umożliwiają wytwarzane przez komórki
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układu odpornościowego i komórki wątroby cytokiny, limfocyty, immunoglobuliny,
hormony. Zaburzenia funkcji metabolicznej wątroby mogą powodować różne schorzenia na podłożu zaburzeń immunologicznych, manifestując się guzkowym zapaleniem
tętnic czy też liszajem płaskim. Zmiany te obejmują różne układy naszego organizmu
[1–6, 10–12, 15, 17–20, 22, 23, 25, 28].
Rycina 1.

Guzkowe zapalenie tętnic
Schemat 1. Patomemanizm guzkowego zapalenia tętnic
we krwi
–
–
–
–
–
–
–

krążące kompleksy immunologiczne
krążące kompleksy immunologiczne zawierające wirusy zapalenia wątroby typu B
krążące kompleksy immunologiczne zawierające wirusy zapalenia wątroby typu C
krążące kompleksy immunologiczne zawierające antygeny
sfałszowane leki
chłoniaki beta-komórkowe
antygeny

następnie
– martwicze zapalenie dużych tętnic

następnie
– powstanie guzków skórnych
– powstanie owrzodzeń
– martwica obwodowa
Źródło: na podstawie [1, 2, 4, 5, 9, 10, 23].
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Guzkowe zapalenie tętnic objawia się obecnością tkliwych guzków podskórnych
widocznych wzdłuż linii tętnic. Na powierzchni skóry widoczne są gwiaździste wybroczyny, martwica. Może się również pojawić owrzodzenie. Zmiany skórne o typie
livedo reticularis (siność siatkowata) oraz wylewy krwawe wymagają specjalistycznej
diagnostyki.
W przypadku guzkowego zapalenia tętnic zmiany często ograniczają się jedynie
do skóry. Taki proces chorobowy określany jest wówczas jako skórne guzkowe zapalenie tętnic. Zdarza się jednak, iż zaburzenia procesem chorobowym obejmują również
narządy wewnętrzne. Zmiany te najczęściej dotyczą nerek, jelit, mięśnia sercowego,
nerwów i stawów.
U pacjentów obserwuje się gorączkę, ból brzucha, bóle w mięśniach i stawach. Jako
powikłanie takiego procesu chorobowego może się rozwinąć neuropatia obwodowa,
nadciśnienie tętnicze, a nawet choroba niedokrwienna serca. Nadciśnieniu tętniczemu
często towarzyszą zaburzenia funkcji nerek.
Podobne objawy możemy zaobserwować u pacjentów z takimi chorobami, jak ziarniniak Wegnera, zespół Churga-Strauss (olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic) czy
zapalenie naczyń (jako objaw reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego). Konieczne jest uwzględnienie zatorowości, zapalenia podskórnego tkanki
tłuszczowej i martwicy niedokrwiennej w rozpoznaniu różnicowym [1, 2, 5, 9, 23].

Piodermia zgorzelinowa
Jest to choroba o podłożu immunologicznym, aczkolwiek jej dokładna etiopatogeneza
nie została jeszcze wyjaśniona. Mimo że może powstać bez żadnej przyczyny, to częściej
występuje w korelacji z innymi schorzeniami, takimi jak: zapalne choroby jelit (choroba
Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego – aktywność obu chorób
nie koreluje jednak z ciężkością piodermii), schorzenia przebiegające z zapaleniem
wielostawowym (np. reumatoidalne zapalenie stawów), nowotwory hematologiczne
(rozwój piodermii zgorzelinowej szczególnie często u pacjentów z nowotworami pochodzenia szpikowego – tzw. pęcherzowa odmiana piodermii).
Wyróżnia się pęcherzową i krostową odmianę piodermii. Zmiana może być pojedyncza lub mnoga. Chorobę leczy się kortykosteroidami, czasem w skojarzeniu
z minocykliną. Leczenie alternatywne obejmuje cyklosporynę i przeciwciała reagujące
z TNF-alfa-infliksymab.
W czasie leczenia na skórze widoczne są pergaminowe blizny pojawiające się
na skutek gojenia się zmian [1, 4, 5, 8, 13, 23, 26, 30, 31].
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Liszaj płaski
Jest to dermatoza grudkowa zajmująca często błony śluzowe, czasem również powodująca łysienie bliznowaciejące i dystrofię paznokci. Dermatoza ta nie ma etiologii
infekcyjnej. Mówimy również, że jest dermatozą typową pod względem zarówno
klinicznym, jak i dermatologicznym.
Chorzy na liszaj płaski stanowią zwykle około 1% przypadków na większości oddziałów. Jest to więc choroba dermatologiczna występująca dość często. Mimo to nieznane pozostają przyczyny zachorowania.
Czy choroby wątroby mogą spowodować wystąpienie liszaja płaskiego? Okazuje
się, że te dwa schorzenia, które z początku wydawać się mogły schorzeniami zupełnie
odrębnymi, często występują łącznie. To znaczy, że pacjenci chorzy na pierwotną marskość żółciową, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby oraz zapalenia wątroby typu B
i C bardzo często cierpią na zmiany skórne o charakterze liszaja płaskiego. Dlaczego?
Przypuszcza się, iż zmienione przez wyżej wymienione choroby hepatocyty wzbudzają
odpowiedź limfocytów T. Dzieje się tak przez ekspresję i naśladowanie niektórych antygenów błony podstawnej przez komórki wątroby.
Innymi chorobami przyczyniającymi się do wystąpienia objawów liszaja płaskiego
są wrzodziejące zapalenie jelita grubego i cukrzyca. Często obserwuje się również nałożenie objawów liszaja płaskiego i przewlekłego wrzodziejącego zapalenia śluzówki
jamy ustnej, ponieważ niewiele chorych ma przeciwciała jądrowe przeciwko nabłonkowi wielowarstwowemu. Niewątpliwe istnieje powiązanie pomiędzy występowaniem
liszaja płaskiego a chorobami autoimmunologicznymi. Mowa tu o zapaleniu skórno-mięśniowym, twardzinie układowej i toczniu rumieniowatym, łysieniu plackowatym
i bielactwie nabytym. Udokumentowano również około 100 przypadków, w których
opisano występowanie rodzinne.
Przypuszcza się też, iż część przypadków liszaja płaskiego jest prowokowana
przez leki. Czynnikami wyzwalającymi tego typu zmiany skórne będą również urazy
psychiczne i stres.
Chociaż dość dobrze znane są czynniki predysponujące do zachorowania na liszaja
płaskiego, to jego patogeneza nie została poznana tak dokładnie, jak można by było tego
oczekiwać. Obecnie wiadomo, iż kluczem do poznania całego procesu chorobowego
jest reakcja autoimmunologiczna komórkowa. Jest skierowana przeciwko keratynocytom warstwy podstawnej, których miejscowa destrukcja łączy się z naciekiem pasmowatym (przy granicy skórno-naskórkowej). W nacieku tym obecne są liczne komórki
Th1. Z początku widoczne są limfocyty pomocnicze CD4+, a dopiero później limfocyty
cytotoksyczne CD8+. Stwierdza się także obecność licznych komórek prezentujących
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antygen, głównie komórek Langerhansa. Te jednak, w odróżnieniu od poprzednich,
w dużej ilości występują we wszystkich stadiach choroby.
W wyniku nieprawidłowej produkcji cytokin keratynocyty zaczynają przyciągać
liczne komórki prezentujące antygen (APC, antigen presenting cell). Następnie aktywowane są limfocyty T (przez komórki Langerhansa), a przez nie z kolei produkowane
są cytokiny prozapalne, na przykład interferon gamma. Interferon ten zasłużył w tym
miejscu na wyszczególnienie, gdyż to on indukuje ekspresję cząsteczek HLA-DR (należących do klasy II MHC) na keratynocytach. Cząsteczka ta wzmacnia aktywność komórek T. Oprócz tego indukuje ekspresję molekuł międzykomórkowej adhezji (ICAM,
intercellular adhesion molecule) pozwalających na związanie antygenu LFA-1 (białek
powierzchniowych komórek T) oraz receptorów apoptycznych komórki (Fas). W ten
sposób w destrukcji przy udziale komórek T poprzez ligand aktywujący dla Fas (FasL),
perforyny i granzym B, keratynocyty stają się pewnego rodzaju „tarczami”.
Badanie histopatologiczne pozwala na zauważenie w liszaju płaskim charakterystycznego pasmowatego nacieku z komórek T na granicy skórno-naskórkowej. Nieraz
obserwuje się akantolityczny naskórek ze spadzistą hiperkeratozą i ogniskową klinową
hiperplazją warstwy ziarnistej. Ta hiperplazja odpowiada za powstanie charakterystycznego prążkowania Wickhama. Akantozę wykazuje większość ognisk chorobowych.
Zmiany wodniczkowe i ciałka koloidowe są widoczne w warstwie podstawnej. Odpowiadają one uszkodzonym, dyskeratotycznym keratynocytom. Nacieki bardzo często
zacierają sople naskórkowe. Brodawki, wzdłuż granicy skórno-naskórkowej, tworzą
klasyczny wzór zębów i są nieco rozszerzone. Między naskórkiem i skórą tworzą się
małe szczeliny. Jest to efekt osłabienia adhezji między skórą a naskórkiem przez nacieki. W makrofagach skórnych w starszych ogniskach często widoczne jest nietrzymanie
barwnika z obecnością melaniny.
W biopsji obecne są nacieki limfocytowe wsuwające się w skórę wzdłuż mieszków
(mieszkowe czopy). Często stwierdza się włóknienie okołomieszkowe. W starszych
zmianach widoczne są ślady bliznowacenia. Typowych cech liszaja płaskiego są pozbawione ogniska w jamie ustnej. Wycinki pobiera się z białych nieuszkodzonych ognisk.
Wykrycie złogów immunoglobulin oraz komponentów na granicy skórno-naskórkowej w liszaju płaskim umożliwia badanie immunofluorescencyjne. Wydawać by się
mogło, że na ostateczne rozpoznanie w tej technice mogłyby sobie pozwolić ciałka
PAS-pozytywne, ponieważ one też wykazują świecenie. Nie jest tak jednak dlatego,
iż nie są one wystarczająco swoiste.
Charakterystycznym objawem liszaja płaskiego jest fenomen Kobnera. Prawie zawsze u tych pacjentów występuje intensywny świąd, przy którym pacjenci nie drapią,
a pocierają skórę. Dzięki temu rzadko obserwuje się u tych chorych nadżerki. Często
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widoczne są małe grudki. Te małe, gładkie, spłaszczone na szczycie i fioletowe grudki często zlewają się w większe blaszki – płaskie na szczycie (tzw. płaskowzgórze),
ograniczone przez linie skórne (wieloboczny kształt grudek). Obecna jest również charakterystyczna koronkowa sieć białych, delikatnych linii. Linie te odzwierciedlają ogniskowe pogrubienie warstwy ziarnistej. Jest to tak zwana siateczka Wickhama. Grudki,
które już się wchłaniają, przyjmują zwykle brązowe pozapalne przebarwienia [1, 2, 4,
5, 10, 11, 14, 16, 20, 28].
Tabela 1. Typy i cechy charakterystyczne liszaja płaskiego [1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 28]
Typ liszaja płaskiego

Cechy charakterystyczne

Liszaj płaski wysiewny

–
–

niewielka część grudek się zlewa, większość pozostaje odrębnymi grudkami
zmiany najczęściej zajmują wewnętrzne części nadgarstków i grzbietów stóp, przedramiona,
golenie, genitalia i okolicę odbytu; do miejsc predysponowanych zalicza się także szyję
i tułów (częściej u pacjentów z ostrym przebiegiem choroby)

Liszaj płaski
ograniczony

–

charakteryzuje się ograniczoną liczbą większych i grubszych grudek, które na swoim
obwodzie otoczone są pojedynczymi, typowymi grudkami
zmiany najczęściej zajmują podudzia, penisa, szyję i dolne partie pleców

Liszaj płaski
obrączkowaty

–

na skórze chorego widoczne są małe obrączkowate grudki z zagłębieniem w środkowej
części wykwitu oraz blaszki, również z zagłębieniem w środku i z niewielkim
przebarwieniem

Liszaj płaski linijny

–

występuje bardzo rzadko, najprawdopodobniej jest spowodowany mutacją somatyczną
w objętym obszarze
bardzo charakterystyczne linijne smugi zgrupowanych grudek, które mogą się ciągnąć
od pachy do nadgarstka lub od pośladka do stopy; może przyjmować również kształty
spiralne (dzieje się tak wtedy, kiedy ogniska chorobowe układają się zgodnie z liniami
Blaschko)
do rozpoznania zazwyczaj konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego, gdyż
rozpoznanie różnicowe jest niezwykle szerokie; w badaniu tym określa się charakter
poszczególnych grudek, zmiany śluzówkowe i paznokciowe
w celu potwierdzenia diagnozy wyklucza się m.in. zapalne linijne znamię naskórkowe
brodawkujące (ILVEN, inflammatory linear verrucous epidermal nevus), łuszczycę linijną
i liszaj pasmowaty

–

–

–
–

Liszaj płaski przerosły

–
–
–
–
–

Liszaj płaski guzkowy
(guzkowaty)

–
–

jest bardzo podobny do postaci ograniczonej
delikatne cechy typowych grudek, charakterystyczne dla tego typu liszaja, są zatarte
przez wyraźną łuskę pokrywającą grube ogniska; hiperkeratoza bardziej zaznaczona jest
wokół mieszków włosowych
miejscami predysponowanymi są golenie i grzbietowa powierzchnia stóp
zmiany chorobowe intensywnie swędzą, chorzy się drapią, a po zagojeniu zmian pozostają
blizny
badaniem różnicującym jest zazwyczaj biopsja, przed postawieniem ostatecznej diagnozy
wyklucza się liszaj prosty przewlekły oraz zapalenie skóry z lichenifikacją

kiedyś określany jako liszaj płaski tępy
w diagnostyce różnicowej wyklucza się świerzbiączkę guzkową
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Typ liszaja płaskiego

Cechy charakterystyczne

Liszaj płaski zanikowy

–
–
–
–

charakterystyczne są pojawiające się od czasu do czasu zaniki spowodowane dużym
naciekiem w skórze właściwej; widoczne są białe mikroskopijne zapadnięte obszary
zastępujące małe grudki; w obszarach tych nie ma włosów i ujść mieszków włosowych
obszary mogą się zlewać lub mogą stanowić zejście większych grudek; w takim przypadku
zmiany te stają się podobne do tych występujących w liszaju twardzinowym, zanikowym,
a nawet we wczesnej postaci rozsianej twardziny ograniczonej
bardzo pomocnym przy postawieniu diagnozy jest dokładnie przeprowadzony wywiad
lekarski, niezbędna jest również biopsja
zmiany te najczęściej zajmują dolne części kończyn

Liszaj płaski
pęcherzowy

wyróżnia się dwa typy tej postaci liszaja:
1. pęcherzyki lub pęcherze – przez uszkodzenie połączenia skórno-naskórkowego
przez rozległe nacieki komórek T; pęcherzyki lub pęcherze pojawiają się w obrębie ognisk
liszaja płaskiego
2. liszaj płaski typu pemphigoides – przez nakładanie się pomiędzy liszajem płaskim
a pemfigoidem pęcherzowym; pęcherze występują w prawidłowej skórze

Liszaj płaski typu actinic

–

–
–
Liszaj płaski dłoni
i podeszw

–
–
–
–

Liszaj płaski paznokci

–
–

Liszaj planopilaris

–
–
–

–

zmiany chorobowe na twarzy przypominają ostudę. Do tej pory nie potrafimy do końca
rozróżnić liszajowej formy wielopostaciowych osutek świetlnych od liszaja płaskiego
z nadwrażliwością na słońce. Jest tak między innymi dlatego, że liszaj płaski typu actinic
pojawia się w okolicach eksponowanych na słońce, tzn. na twarzy, szyi i na grzbietowych
powierzchniach rąk
ta postać liszaja bardziej popularna jest w strefach subtropikalnych i w tropiku, a zwłaszcza
na Środkowym Wschodzie, u pacjentów mieszkających w klimacie zmiennym zaostrzenia
pojawiają się w okresie wiosennym
na ten typ liszaja najczęściej chorują dzieci i tzw. młodzi dorośli
liczne brodawkujące lub hiperkeratotyczne grudki z żółtym odcieniem, nieraz występują
nadżerki i owrzodzenia
predysponowane miejsca to: dłonie, podeszwy (głównie powierzchnie boczne, ale również
powierzchnia ucisku)
różnicowanie jest niezwykle trudne, pod uwagę należy wziąć: parokeratozę, wyprysk
hiperkeratotyczny, brodawkującą grzybicę stóp, kiłę wtórną, modzele, nagniotki i brodawki
jest to postać liszaja płaskiego bardzo bolesna i bardzo oporna na leczenie, może prowadzić
do inwalidztwa
początkowe zmiany paznokciowe to: rozszczepianie, podłużne prążkowanie, nieregularne
dołki, hiperkeratoza podpaznokciowa, cienkość płytek paznokciowych
w końcowym stadium obserwuje się pterygium, czyli skrzydlik

inaczej nazywany jest liszajem mieszkowym i liszajem szpiczastym; częściej występuje
u kobiet
widoczne są liczne czerwone lub czerwonobrązowe grudki hiperkeratotyczne, które mogą
się zlewać w większe blaszki. Mówi się tu o tarce kuchennej – określeniem tym nazywa się
skórę o żwirowatej powierzchni
typowymi zajmowanymi miejscami są zgięciowe powierzchnie kończyn (w takiej sytuacji
mówi się o odwróconym liszaju płaskim), wewnętrzne powierzchnie ud, okolica krzyżowa
i szyja, czasem zmiany można dostrzec na skórze owłosionej głowy (należy wtedy
wykluczyć rozlany rumień ze złuszczaniem, łysieniem bliznowaciejącym)
zespół Grahama-Little`a jest pewnego rodzaju wariantem liszaja płaskiego, w którym
obserwuje się połączenie łysienia bliznowaciejącego na skórze głowy, łysienia
niebliznowaciejącego pod pachami i w pachwinach oraz mikroskopijnych grudek
przymieszkowych
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Typ liszaja płaskiego

Cechy charakterystyczne

Liszaj płaski jamy ustnej

–

–
–

Liszaj płaski okolicy
płciowej

–
–

Liszaj płaski
okołoodbytniczy

–
–
–

–
–

–

typowe grudki nie są widoczne w ustach, bardziej widoczne są większe prążki Wickhama;
swoim wyglądem przypominają koronkową sieć, umiejscowioną głównie na policzkowej
części błon śluzowych i czerwieni wargowej, ale również na dziąsłach i na języku; prążki te
zazwyczaj przyjmują charakter bolesnych nadżerek
bardzo trudny do leczenia, podczas gojenia się z bliznowaceniem ognisk w jednym
miejscu w innym pojawiają się kolejne (zmiany te wiążą się z określonym ryzykiem raka
kolczystokomórkowego)
przy różnicowaniu należy brać pod uwagę toczeń rumieniowaty i alergiczne kontaktowe
zapalenie jamy ustnej (wywołane materiałami stomatologicznymi)
u mężczyzn na żołędzi widoczne są grupy małych grudek lub większych blaszek
oraz ogniska obrączkowate; na prąciu lub na mosznie pojawiają się grudki bardziej typowe
i dzięki temu pomocne w rozpoznaniu
u kobiet na wargach sromowych mniejszych widoczne są koronkowe białe pasma i nadżerki;
ta postać liszaja płaskiego rzadko powoduje świąd sromu
najbardziej charakterystycznym objawem jest intensywny świąd
zazwyczaj widoczne jest tylko białe lśnienie skóry, czasem dostrzec można siateczkę
Wickhama; grudki występują bardzo rzadko
przebieg i rokowanie – trudno przewidzieć przebieg tej choroby. Najszybciej (w ciągu 6–12
mies.) ustępuje wysiewna postać liszaja płaskiego. U większości pacjentów po 2 latach
dochodzi do remisji. Mogą też pojawić się nawroty. Do najbardziej przetrwałych form
liszaja płaskiego należą postacie przerosłe i zmiany w jamie ustnej. Liszaj planopilaris
prowadzi do łysienia bliznowaciejącego. Trwałe są natomiast uszkodzenia paznokci
leczenie jest niezwykle trudne, ponieważ większość rekomendacji terapeutycznych nie
jest oparta na dowodach (ma raczej charakter empiryczny); najczęściej leczenie polega
na złagodzeniu objawów
leczenie miejscowe – przyjmuje się, iż od początku choroby powinno się stosować
preparaty wysokiej lub nawet bardzo wysokiej mocy, aby ograniczyć zapalenie. Miejscowe
kortykosteroidy są skuteczne w leczeniu świądu. Mniej skuteczne są inne miejscowe środki
łagodzące i znieczulające. Gdy mamy do czynienia z ogniskami hiperkeratotycznymi bądź
izolowanymi, można zastosować kortykosteroidy pod okluzję, plastry impregnowane
kortykosteroidami lub doogniskowo acetonid triamcynolonu 2,5–5,0 mg/ ml.
Kortykosteroidy w formie lotionu czy w formie roztworu będą zdecydowanie najlepszą
formą na owłosioną skórę głowy
leczenie ogólne – w leczeniu liszaja płaskiego w obrębie skóry najczęściej stosuje się
acytretynę w dawce 25–50 mg dziennie i izotretinoinę w dawce 0,3–0,5 mg/kg dziennie.
W przypadku choroby błon śluzowych skuteczna okazuje się cyklosporyna. Supresję
zapalenia powodują ogólne kortykosteroidy. One również zwalczają świąd. Pamiętać jednak
należy, że gdy działanie kortykosteroidów wygasa, a pacjent nie jest poddany przewlekłemu
leczeniu, liszaj płaski nawraca

Zespół Gianottiego-Crostiego
Jedną z najczęstszych przyczyn wystąpienia tego zespołu u dzieci w wieku od 2 do 6
lat jest infekcyjne zapalenie wątroby typu B. W Korei wirus ten odpowiada za prawie
wszystkie przypadki zachorowań u dzieci. Obecnie donosi się, że zespół Gianottiego-Crostiego bardzo często wywołuje wirus Epsteina-Barr.
U pacjentów z tym zespołem na skórze policzków, pośladków, ramion i kończyn
dolnych widoczne są liczne, soczyste, czerwone grudki. Omijają powierzchnie zgięciowe, nigdy nie swędzą, w ciągu kilku tygodniu się wchłaniają. Rzadko obserwuje się
nawroty. Zmiany skórne poprzedzone zostają chorobą tylko u niewielu osób z zespołem Gianottiego-Crostiego. Objawy chorobowe występują tylko u chorych z czynną
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infekcją wirusową. W przypadku obecności wirusa wątroby typu B często obserwuje
się uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. Warto wspomnieć, iż u niemowlaków
ogniska są znacznie większe niż u dzieci starszych.
W badaniu histopatologicznym charakterystyczny jest obrzęk międzykomórkowy,
umiarkowana akantoza oraz ogniskowa hiperkeratoza. W skórze właściwej widoczny
jest intensywny okołonaczyniowy naciek z limfocytów. Naciek ten może się łączyć
z egzocytozą erytrocytów, obrzękiem oraz poszerzaniem ścian naczyń. Nierzadko obserwuje się obrzęk brodawek skóry.
W badaniach laboratoryjnych szczególną uwagę zwraca się na antygen powierzchniowy ABs-Ag. Zlecenie innych badań dostosowuje się pod względem objawów występujących u małego pacjenta oraz pod kątem czynników, na jakie dziecko było w ostatnim czasie narażone. W czasie tej diagnostyki rozważyć należy następujące możliwości:
– liszajowate zapalenie skóry: może wykazywać podobieństwo w wyglądzie,
jest jednak bardziej ograniczone i niezapalne;
– histiocytoza z komórkami Langerhansa: czasem może powodować
wystąpienie małych grudek u dzieci; wykluczenie tego rozpoznania umożliwia
biopsja;
– rozsiany liszaj płaski: powinien być uwzględniony w różnicowaniu, mimo
że rzadko występuje w dzieciństwie.
Gdy już zespół Gianottiego-Crostiego zostanie potwierdzony, pacjentom zaleca się
stosowanie jedynie obojętnych środków pielęgnacyjnych, niekiedy również lotionów
z cynkiem. W obrębie swędzących ognisk pomocne mogą się okazać steroidy niskiej
mocy w postaci kremów [1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 23, 28].

Pokrzywka naczyniowa
Niekiedy nazywana jest też zapaleniem naczyń związanym z niedoborami dopełniacza we krwi, zespołem niedoboru układu dopełniacza–pokrzywka–zapalenie naczyń.
Chorobę tę cechują zmiany pokrzywkowe i obrzęki naczynioruchowe będące efektem
przesięków z uszkodzonych naczyń. Patofizjologia pokrzywki naczyniowej jest identyczna jak patofizjologia zapalenia naczyń.
Jak rozpoznać pokrzywkę naczyniową? Na początku pojawiają się zmiany pokrzywkowe: bąble są ostro odgraniczone, rumieniowe, blednące pod wpływem diaskopii, czasem zawierające malutkie wykwity o charakterze plamicy. Większość wykwitów
pokrzywkowych znika w ciągu 24 godzin. Niektóre jednak utrzymują się od 3 do 5 dni
i goją się, pozostawiając przebarwienia odzwierciedlające przecieki erytrocytów.
Do objawów ogólnych zalicza się gorączkę, złe samopoczucie, bóle stawów i bóle
mięśniowe z zapaleniem. Czasem obserwuje się również uogólnione powiększenie
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węzłów chłonnych, paraproteinemię, hepatosplenomegalię, bóle brzucha, zapalenie
kłębuszków nerkowych, bóle głowy, choroby nerek, zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
zapalenie oczu oraz ostre i przewlekłe choroby płuc. Jest tak dlatego, iż procesem chorobowym w przebiegu pokrzywki naczyniowej objęty może zostać każdy inny narząd.
Choroba ta charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem. Znacznie gorsze jest rokowanie u pacjentów z niedoborami dopełniacza, gdyż u nich częściej stwierdza się choroby towarzyszące. Bardzo często pokrzywka naczyniowa postępuje w kierunku tocznia
rumieniowatego
By potwierdzić pokrzywkę naczyniową stwierdzone w badaniu histopatologiacznym zmiany muszą zawsze wskazywać na leukocytoklastyczne zapalenie naczyń. Sam
naciek limfocytowy nie jest wystarczającym objawem, który pozwoliłby na postawienie
rozpoznania.
W badaniach laboratoryjnych OB jest zwykle przyspieszony, a u 2/3 pacjentów obserwuje się niedobory układu dopełniacza we krwi. Czasem występuje leukocytoza i eozynofilia. Różnicowanie jest bardzo obszerne, gdyż obejmuje wszystkie typy pokrzywki i leukocytoklastycznego zapalenia naczyń. Przed postawieniem ostatecznej diagnozy
należy również rozważyć możliwość rumienia obrączkowatego odśrodkowego, podostrego skórnego tocznia rumieniowatego, mieszanej krioglobulinemii oraz możliwość
plamicy związanej z hipergammaglobulinemią w zespole Sjögrena.
Chorym zaleca się przyjmowanie dapsonu lub indometacyny. Ogólnoustrojowe stosowanie kortykosteroidów jest konieczne wtedy, kiedy istnieje ryzyko rozwoju tocznia
rumieniowatego lub kiedy on już istnieje. Dotyczy to pacjentów ze znacznego stopnia
niedoborami dopełniacza [1, 2, 4, 5, 7, 11, 21, 23, 27].

Podsumowanie
Układ odpornościowy ma za zadanie chronić ludzki organizm przed wniknięciem
i działaniem obcych patogenów. Wątroba jest elementem składowym tej zabezpieczającej „bramy” naszego ustroju, dlatego jakiekolwiek zmiany funkcji metabolicznej czy
strukturalnej tego narządu wpływają destrukcyjnie na odporność organizmu, mogąc
powodować wymienione w tym artykule choroby skórne.
Summary: Immunal system match has to protect our organism for task before penetrate and foreign operation they elimination patogens. Liver is this element warehouse
indemnifying “gate” our structure – that change of metabolic function if they effect
our immunity structural this organ destructively manifesting itself in the polyarteritis
nodosa or lichen planus.
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Streszczenie: Choroby wątroby manifestują się u wielu chorych zmianami skórnymi
powstałymi na skutek zaburzeń immunologicznych, hormonalnych i metabolicznych
tego narząd, od najczęściej występujących, takich jak żółtaczka czy świąd skóry, poprzez hiperpigmentację, ostudę czy teleangiektazję. W artykule zostały opisane najczęściej występujące zaburzenia w obrębie tkanki skórnej towarzyszące chorobom wątroby.
Słowa kluczowe: wątroba – funkcje i morfologia, żółtaczka, ostuda, hiperpigmentacje, zmiany soczewicowate, teleangiektazje, głowa meduzy, rumień dłoni i stóp, nabyty
rumień dłoni i stóp, kępki żółte

Wstęp
Zaburzenia homeostazy wątroby wynikające z ekspozycji tego narządu na środowiskowe, pasożytnicze i wirusowe patogeny manifestują się zaburzeniami immunologicznymi, hormonalnym, a także metabolicznymi w obrębie tego narządu, mogąc powodować
zmiany zabarwienia tkanki skórnej [2, 4, 8, 18, 24, 25, 27, 28].
W tabeli 1 przedstawiono przyczyny zaburzeń w obrębie pigmentacji skóry powstałych na skutek zaburzeń na różnych „szczeblach ludzkiego organizmu”.
Tabela 1.
Przyczyny zaburzeń pigmentacji

Charakterystyka
Zwiększenie ilości melaniny wynikające z jej
nadprodukcji

Zmiana ilości melaniny

Ogniskowe zwiększenie ilości melanocytów przez zmiany
barwnikowe mogące być rozsiane lub odgraniczone
Czasu powstania zaburzenia (wrodzone lub nabyte)

Źródło: na podstawie [4, 5, 18, 26, 28].
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Najczęstsze zmiany skórne spowodowane schorzeniami wątroby zostały przedstawione
w kolejności alfabetycznej w tabeli 2.
Tabela 2.
Najczęstsze zaburzenia skórne towarzyszące chorobom wątroby
Głowa meduzy
Hiperpigmentacje i ostuda
Kępki żółte
Plamy soczewicowate
Rumień oraz nabyty rumień dłoni i stóp
Teleangiektazje
Żółtaczka

Głowa meduzy
Nazwa ta pochodzi z mitologii greckiej, odnosi się do meduzy mającej zamiast włosów
węże (ryc. 1). Caput medusae (ryc. 2) to poszerzenie żył dookoła pępka jako konsekwencja nadciśnienia wrotnego (zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej powyżej 13
mmHg) [1, 2, 5, 7, 15, 19, 24]. Zwiększone ciśnienie w żyle wrotnej może przyjmować
różnorakie formy, jak przebarwienie widoczne makroskopowo na tkance skórnej w postaci głowy meduzy czy też wodobrzusza.
W tabeli 3 zostały przedstawione czynniki predysponujące do wystąpienia nadciśnienia wrotnego, a w konsekwencji do głowy meduzy.
Rycina 1. Caput medusae
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Rycina 2. Caput medusae. http://radiographics.rsna.org/

Tabela 3.
Przyczyny nadciśnienia wrotnego

Charakterystyka

Marskość wątroby = blok
wątrobowy zatokowy

Postępujące włóknienie miąższu wątroby

Blok przedwątrobowy

Głównie zakrzepica w obrębie żyły śledzionowej
i wrotnej

Blok wątrobowy przedzatokowy

Zaliczamy tutaj pierwotną marskość żółciową, chorobę
Wilsona czy też schistosomatozę

Źródło: na podstawie [1, 2, 5, 7, 15, 19, 24].

Hiperpigmentacje i ostuda
Hiperpigmentacje to schorzenia związane ze zwiększoną ilością melaniny o charakterze
miejscowym lub uogólnionym, ich makroskopowy obraz przypomina wyglądem plamki lub plamy, które są ciemniejsze od otaczającej je zdrowej tkanki skórnej. Czynniki
sprzyjające pojawieniu się hiperpigmentacji zostały przedstawione w tabeli 4.
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Tabela 4.
Czynniki ryzyka wystąpienia hiperpigmentacji

Płeć

Żeńska

Męska

doustna antykoncepcja hormonalna
(u 10–20% kobiet występuje ostuda)
zaburzenia cyklu miesięcznego,
ciąża

sporadyczne występowanie

Dysfunkcja narządów

Głównie tarczycy, nadnerczy, wątroby i przydatków

Niektóre choroby

Toczeń rumieniowaty, liszaj płaski

Ekspozycja na czynniki
środowiskowe

Głównie promieniowanie słoneczne
*Reakcja fototoksyczna u mężczyzn po stosowaniu preparatów
po goleniu

Urazy mechaniczne

U pacjentów ze świądem skóry, odparzenia od za ciasnej bielizny

Leki

Na przykład fenytoiny, hydantoiny, chloropromazyny, leki
przeciwpadaczkowe

Źródło: na podstawie [1, 2, 5, 16].

Najczęstszą przyczyną hiperpigmentacji jest ostuda (chloasma) będąca nabytym,
przewlekłym, jednakże ograniczonym przebarwieniem. Lokalizacje zmian ilustruje rycina 3. Czynniki sprzyjające wystąpieniu ostudy przedstawiono w powyższej tabeli.
Rycina 3. Lokalizacja ostudy (materiał własny)
Skóra okolicy twarzy i szyi
Okolica skroni
Okolica czoła
Okolica policzków
Okolica górnej wargi
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Ostuda (ryc. 4) może przyjmować różne formy. Zostały one przedstawione w tabeli
5 wraz z krótką charakterystyką. Diagnostyka schorzenia – dzięki występowaniu specyficznych objawów – jest dość prosta dla doświadczonego dermatologa, dodatkowo
lekarz może się posłużyć lampą kwarcową Wooda.
Rycina 4. Ostuda (materiał własny)

Tabela 5.
Ostuda

Charakterystyka

Naskórkowa

W warstwach powierzchownych skóry występuje nadmiar
melaniny

Skórna

Obecność melanoforów w skórze właściwej

Mieszana

Obejmuje charakterystykę ostudy naskórkowej i skórnej

Nienazwana

Występuje u osób z ciemną karnacją o fenotypie IV–VI

Źródło: na podstawie [1, 2, 5, 16, 18, 28, 31].

Niestety, leczenie ostudy jest bardzo uciążliwe i często nie przynosi oczekiwanych
efektów. Chorzy w przypadku tego typu zmian w okresie letnim często stosują kremy
przeciwsłoneczne z wysokimi filtrami. W ten sposób przebarwienia stają się mniej widoczne. Mniejsze jest też ryzyko powiększenia już istniejących zmian.
Chorym zaleca się również środki wybielające zawierające hydrochinony. Najlepszy efekt terapeutyczny jest obserwowany przy przyjmowaniu preparatów zawierających maksymalnie 2% hydrochinonu. Kuracja trwa od 6 do 10 tygodni. W przypadkach opornych na leczenie hydrochinonami można się posłużyć skojarzeniem więcej
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niż jednego leku. Wówczas łączy się hydrochinon z miejscowymi kortykosteroidami
i retinoidami. Postępowanie takie jednak nie może trwać zbyt długo.
Mimo wszystko najczęściej stosowane preparaty w leczeniu ostudy to alfa-hydroksykwasy (np. kwas glikolowy). Bardzo ważne jest, by przed zastosowaniem tego typu
leków ocenić ich działanie na małej powierzchni skóry. Stosowanie alfa-hydroksykwasów wymaga bardzo dużej wiedzy i doświadczenia w zakresie leczenia tymi preparatami. Coraz bardziej popularne w terapii stają się peelingi chemiczne [1, 2, 5, 16, 18,
28, 31].

Kępki żółte
Kępki żółte oraz kępki żółte powiek to złogi lipidów w skórze. Wyróżniamy różne typy
zmian ksantomatycznych. Większość kępek żółtych można, z dużym stopniem dokładności, zidentyfikować klinicznie. Niemniej jednak zawsze konieczne jest wykonanie
testów biochemicznych. Powstawanie kępek żółtych zostało przedstawione na rycinie 5.
Rycina 5. Schemat powstawania kępek żółtych
Lipoproteiny wydostają się poza ścianę naczynia krwionośnego do przestrzeni podśródbłonkowej

↓
Wychwytywanie lipoprotein przez makrofagi oraz ich rozkładanie

↓
Wydłużenie okresu półtrwania lipoprotein, zaburzenie homeostazy metabolizmu podstawowego
makrofagów

↓
Ciągłe wychwytywanie lipoprotein, przekształcanie ich w komórki piankowate, a następnie
w komórki olbrzymie typu Toutona

↓

↓

Skorygowanie we wczesnym
stadium zaburzenia lipidowego
= proces tworzenia kępki zostaje
ograniczony

Nieskorygowanie we wczesnym
stadium zaburzenia lipidowego =
proces tworzenia kępki postępuje,
tworząc trwalsze wykwity

Źródło: na podstawie [1, 2, 4, 5, 16, 17, 25]..

Rodzaje kępek żółtych zostały przedstawione w tabeli 6.
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Tabela 6.
Kępki żółte

Charakterystyka

Powiek

Widoczne są jako matowe żółte tarczki. Najczęściej lokalizują się
w obrębie górnych powiek, w przyśrodkowym kącie szpary powiekowej
lub przyśrodkowo w obrębie dolnych powiek. U pacjentów z kępkami
żółtymi najczęściej stwierdza się podwyższony poziom cholesterolu
LDL, czasem również zaburzenia lipidów we krwi (tylko u połowy
pacjentów).

Torbielowate powiek

Są to kępki żółte zawierające zaskórniki lub cysty. Nawet
po uregulowaniu zaburzeń metabolicznych zmiany te nie wykazują
tendencji do usuwania.

Płaskie

Są to złogi zlokalizowane powierzchownie w skórze właściwej.
Zawierają dużą ilość cholesterolu LDL w makrofagach. Wyróżniamy
kępki żółte płaskie w okolicach wyprzeniowych (setki bardzo drobnych,
żółtych tarczek wskazujących na homozygotyczność w rodzinnej
hipercholesterolemii dziedziczonej w sposób autosomalny dominujący)
oraz kępki żółte płaskie zlokalizowane na tułowiu, czyli tzw. uogólnione
normolipemiczne kępki żółte płaskie (marker monoklonalnych
gammapatii, u pacjentów tych stwierdza się prawidłowe wartości
lipemii)

Guzowate

Guzki są rozmieszczone symetrycznie na kolanach, łokciach, rękach
i stopach. Rozwijają się powoli, ale trwale się utrzymują. Są przesuwalne
w obrębie podskórnej tkanki tłuszczowej. Często występują łącznie
z kępkami żółtymi ścięgien.

Ścięgien i stawów

Kępki te zajmują ścięgna (najczęściej ścięgna Achillesa), przyczepy
ścięgien rzepki i drobne stawy grzbietowych powierzchni rąk.

Podskórne

Są zdecydowanie najrzadsze spośród wszystkich rodzajów kępek.
Ujawniają się jako zbite podkórne masy.

Wysiewne

Są to grudki małe, żółte, otoczone czerwonym pierścieniem,
o kopulastym kształcie. Najczęściej występują na pośladkach i częściach
wyprostnych kończyn. Związane są ze wzrostem stężenia lipoprotein
bogatych w VLDL i w chylomikrony. Nawet po skorygowaniu zaburzeń
lipidowych wykazują skłonność do regresji.

Guzowato-wysiewne

Są to wolno pojawiające się wykwity wysiewne występujące na kolanach
i łokciach.

Pasmowate dłoni

Charakteryzują się małymi rozmiarami i przebiegiem wzdłuż
bruzd dłoni. Tworzą się jednak czasem również na powierzchniach
zgięciowych, a te, które są związane z pierwotną marskością żółciową
wątroby, przyjmują postać większych tarczek wykraczających poza fałdy
dłoni. Kępki te nadają dłoniom prążkowany wygląd i żółtą barwę.

Brodawkopodobne

Najczęściej występują na błonach śluzowych jamy ustnej, często są
mylone z brodawkami. Nie są one związane z zaburzeniami metabolizmu
lipidów.
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Obraz mikroskopowy kępki nie jest swoisty dla danego typu zmian. Bardziej wartościowe od aktualnego wyglądu samej kępki żółtej są cechy drugorzędne. Z kępką
żółtą powiek mamy do czynienia, gdy dostrzegamy cienką skórę i mięśnie poprzecznie
prążkowane, a z kępką żółtą dłoni, gdy dostrzeżemy jasną warstwę naskórka. Głównym
składnikiem kępek są komórki piankowate (makrofagi wypełnione materiałem lipidowym). Ponadto w kępkach obecne są: komórki olbrzymie (najczęściej typu Toutona,
zawierają wieniec jąder wokół cytoplazmy wypełnionej lipidami). W starszych kępkach, o dużych rozmiarach (jak np. w kępkach żółtych guzowatych), widoczne są cechy
włóknienia. Odznaczają się niewielką zawartością lipidów. Mało lipidów widać również w kępkach żółtych wysiewnych, którym towarzyszy bardzo rozległa odpowiedź
zapalna.
Rycina 6. Kępki żółte okolicy powiek (materiał własny)

Lecząc kępki żółte, przede wszystkim należy leczyć chorobę podstawową. Dodatkowo jednak można usuwać poszczególne zmiany chirurgicznie czy ablacyjnie za pomocą lasera. Pomocna w uzyskaniu zadawalających efektów kosmetycznych może być
także krioterapia. Lekarze dermatolodzy wykorzystują również doogniskowe iniekcje
z fosfatydylocholiny [1, 2, 4, 5, 16, 17, 25].

Rumień oraz rumień nabyty dłoni i stóp
W tabeli 7 została przedstawiona etiologia schorzenia wraz z krótką charakterystyką.
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Tabela 7.
Rumień

Charakterystyka

Rodzinny rumień dłoni

W warstwach powierzchownych skóry występuje nadmiar
melaniny

Nabyty rumień dłoni i stóp

Towarzyszy chorobom wątroby, takim jak: cholestaza
wewnątrzwątrobowa, wirusowe zapalenie wątroby,
przewlekłe zapalenie wątroby oraz w marskości
wątrobowej

Źródło: na podstawie [1, 2, 4, 5, 16, 17, 25].

Erythma palmare et palmare symptomaticum, inaczej określany jako czerwone
wątrobowe dłonie. Najczęstsze przyczyny wystąpienia tego schorzenia przedstawiono
w tabeli 8.
Tabela 8.
Przyczyny wystąpienia nabytego rumienia dłoni i stóp
Przewlekłe choroby wątroby
Ciąża
Nadczynność tarczycy
Nowotwory wewnętrzne
Palenie tytoniu
Chemioterapia

Rumień dłoni objawia się, poza zmianami skórnymi o czerwonym zabarwieniu, białymi lub mlecznoszkliście zabarwionymi paznokciami z charakterystycznym
prążkowaniem.
Skutecznego sposobu leczenia samego rumienia nie ma, dlatego tak ważne jest
ustalenie zasadniczej choroby i podjęcie terapii [1, 4, 5, 16, 17, 25].

Plamy soczewicowate (lentigo)
W tabeli 9 zostały przedstawione główne cechy plam soczewicowatych wraz z krótką
charakterystyką.
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Tabela 9.
Cecha

Charakterystyka

Odgraniczenie

Bardzo dobrze odgraniczona, obejmuje proliferację melanocytów
warstwy podstawnej naskórka

Kolor

Jasnobrązowe lub ciemnobrązowe

Występowanie

Mnogo

Charakter

Wrodzony i nabyty

Choroby towarzyszące

Zespół Peutza-Jeghersa, Leopard, Carneya czy Xeroderma
pigmentosum

Diagnostyka różnicowa
z piegami

Ekspozycja pacjenta z tymi zmianami skórnymi na światło
słoneczne – plamy soczewicowe w przeciwieństwie do piegów nie
ciemnieją po ekspozycji na słońce

Źródło: na podstawie [1, 2, 5, 16].

Teleangiektazje
Są to zmiany skórne potocznie nazywane „pajączkami naczyniowymi”. Schemat ich
powstawania został przedstawiony na rycinie 7. Główną przyczyną teleangiektazji jest
marskość wątroby [1, 2, 5, 16, 20].
Rycina 7. Schemat powstawanie teleangiektazji (materiał własny)
Poszerzenie
drobnych
naczyń

→

Tętniczych, żylnych,
włośniczkowych

↓

→

Obraz „prześwitania”
pod tkanką skórną

↓

Zabarwienie:
czerwone „pajączki” obejmują tętniczki,
sino-niebieskawe „pajączki” obejmują żyłki

Żółtaczka
Jest to zaburzenie kolorytu skóry polegające na żółtym lub żółtawym zabarwieniu
twardówek, błon śluzowych i skóry, dodatkowo wzrost stężenia bilirubiny powoduje
zmianę zabarwienia stolca i moczu, może wystąpić nieprzyjemne dla pacjenta odczucie
świądu skóry.
Schemat powstawania żółtaczki został przedstawiony na rycinie 8. Objawy ustępują
w odwrotnej kolejności, próg, który musi zostać przekroczony przez bilirubinę, aby pojawiło się żółte zabarwienie powłok skórnych, wynosi około 3,5 mg/dl.
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Rycina 8. Schemat powstawania żółtaczki (materiał własny)

Żółte zabarwienie twardówek

Żółte zabarwienie skóry

Podział i przyczyny żółtaczek zostały przedstawione w tabeli 10.
Tabela 10.
Żółtaczka

Przyczyny

Hemolityczna
(przedwątrobowa)

Przyczyną może być niezgodność podanych pacjentowi preparatów
krwi, wrodzona mutacja budowy erytrocytów.

Wewnątrzwątrobowa

Marskość wątroby, zakażenia (wirusowe zapalenie wątroby), choroby,
których etiologia polega na zaburzeniach enzymatycznych sprzęgania
powstałego z rozpadu hemu bilirubiny, m.in. zespół Gilberta (mutacja
wpływająca na kodowanie UDP – glukuronylotransferazy), zespół
Criglera-Najjara (wpływa podobnie jak w zespole Gilberta na ten
sam enzym, powodując jego brak w pierwszym typie schorzenia,
z kolei typ drugi powoduje jego częściowe zmniejszenie), zespół
Dublina-Johnsona (zaburzenia transportu już sprzężonej bilirubiny
do kanalików żółciowych).

Pozawątrobowa
(zastoinowa)

Przyczyną typu zastoinowego może być zwężenie dróg żółciowych
w wyniku ucisku przez na przykład rozrastający się nowotwór czy też
w niektórych przypadkach może dochodzić do całkowitego zamknięcia
światła dróg żółciowych poprzez kamicę.

*Noworodków

Uwarunkowana jest fizjologicznie na skutek wyżej już opisanego
schematu hemolizy i niedojrzałości wątroby w nowo narodzonym
organizmie. Przedłużająca się żółtaczka jest obserwowana
u noworodków urodzonych przed terminem.
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Podsumowanie
Często pierwszym objawem towarzyszącym chorobom wątroby są zmiany skórne –
począwszy od drobnych przebarwień tkanki skórnej po rozległe zmiany, jak zażółcenie
powłok skórnych całego ciała, które powstały na skutek zaburzeń homeostazy narządu.
Coraz dokładniejsze badania na poziomie immunologicznym, hormonalnym i metabolicznym umożliwiają szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia.
Summary: Liver diseases manifest in many patients as cutaneous lesions due to immunological, hormonal and metabolic disorders such as jaundice and itching throught the
hyperpigmentation, chloasma or telangiectasia. Presented article explains differences
and symptoms of mentioned disorders.
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Streszczenie: Zaburzenia w układzie hormonalnym, którego składową jest wątroba,
manifestują się zmianami chorobowymi na różnych poziomach naszego ustroju. W artykule zostały opisane najczęstsze zmiany towarzyszące chorobom wątroby oraz ich
mechanizmy.
Słowa kluczowe: wątroba – trądzik pospolity, trądzik różowaty, wodobrzusze, świąd
skóry

Wstęp
Wątroba to narząd zarówno wewnątrzwydzielniczy, jak i zewnątrzwydzielniczy. Wiele
hormonów zostaje ostatecznie metabolizowanych w wątrobie, dlatego jakiekolwiek
zmiany funkcjonalno-strukturalne tego narządu powodują w konsekwencji zaburzenia
hormonalne manifestujące się w całym organizmie.
Mimo ogromnych zdolności regeneracyjnych tego narządu, w wyniku przewlekłego narażenia wątroby na czynniki uszkadzające, możliwe jest uszkodzenie jej struktury
i funkcji. Do najczęstszych czynników przewlekle uszkadzających wątrobę zalicza się
przede wszystkim substancje hepatotoksyczne (m.in. powszechne nadużywanie paracetamolu) oraz wirusy. Choroby tego narządu zalicza się obecnie do chorób cywilizacyjnych [1–3, 5–7, 11, 13, 14, 16, 21–23, 25–27, 29, 30].
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Rycina 1.

Trądzik pospolity
Jest to schorzenie charakteryzujące się obecnością przewlekłego stanu zapalnego wokół
mieszków włosowo-łojowych. Trądzik pospolity może towarzyszyć przewlekłemu
agresywnemu zapaleniu wątroby jako następstwo upośledzonego wytwarzania białek
nośnikowych hormonów, przede wszystkim androgenów.
Dokładnie nie została poznana przyczyna trądziku pospolitego. Wiadomo, iż u osób
cierpiących na trądzik obserwuje się zwiększone wydzielanie łoju. Dowiedziono jednak, iż wzmożona sekrecja łoju powoduje tylko nasilenie zmian, nie jest natomiast bezpośrednią przyczyną trądziku pospolitego. Widoczne jest to u pacjentów z chorobą Parkinsona czy akromegalią. U nich bowiem nie występuje trądzik pomimo wzmożonego
wydzielania łoju.
Pewne hormony, jako główne czynniki stymulujące wydzielanie łoju, mogą powodować nasilenie tych zmian. Do hormonów o takim działaniu należą androgeny (z jąder,
jajników, gruczołów nadnerczowych i z samych gruczołów łojowych), hormony tarczycy, hormon wzrostu. Spośród wszystkich wymienionych androgeny charakteryzują się
najsilniejszym efektem pobudzającym. Dlatego u osób niewrażliwych na androgeny
oraz u osób po kastracji przed okresem dojrzewania nigdy nie dochodzi do rozwoju
trądziku.
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Schemat 1. Mechanizm I powstawania trądziku pospolitego
zwiększona aktywność 5-alfa-reduktazy
w docelowych gruczołach łojowych
(w porównaniu z innymi okolicami ciała

następnie:
zwiększona wrażliwość narządu docelowego
(nadmierna reakcja gruczołów łojowych
na prawidłowe stężenia hormonów)
Źródło: na podstawie [4, 6, 18, 28, 31].

Schemat 2. Mechanizm II powstawania trądziku pospolitego (dotyczący kobiet)
niskie stężenie SHBG
(globulina wiążąca hormony steroidowe)

następnie:
podwyższony poziom
wolnego testosteronu

mimo to
poziom testosteronu u kobiet z trądzikiem
jest niższy niż poziom testosteronu u mężczyzn
z trądzikiem

dlatego
znaczenie testosteronu w mechanizmie powstawania
trądziku pospolitego pozostaje wątpliwe
Źródło: na podstawie [4, 6, 18, 28, 31].

Zaczopowanie ujść mieszków jest powodowane przez nadmierną proliferację naskórka wyścielającego mieszki włosowe. Jest to z kolei związane z pewnymi czynnikami genetycznymi, a także z ekspozycją ujść mieszków na czynniki środowiskowe
(np. na niektóre kosmetyki).
Przez zaczopowanie dochodzi do zastoju łoju. W łoju tym wzrasta zawartość kwasów tłuszczowych, dochodzi również do kolonizacji bakterii. Duży zastój łoju może
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prowadzić do pęknięcia zaczopowanych mieszków włosowych i w konsekwencji do intensywnego stanu zapalnego. Wskutek zapalenia dochodzi do uwolnienia z leukocytów
wolnych rodników tlenowych i licznych enzymów (m.in. elastazy), które uszkadzają
tkankę.
Wiadomo, że bakterie również mogą się przyczyniać do powstawania trądziku pospolitego, na przykład Propionibacterium acnes. Jest to bakteria wchodząca w skład flory fizjologicznej skóry. W pewnych warunkach może jednak odgrywać rolę patogenną
i prowadzić do rozwoju choroby. Kolonizuje przewody mieszków włosowo-łojowych,
rozkłada trójglicerydy (powodując uwolnienie wolnych kwasów tłuszczowych) i wytwarza substancje chemotaktyczne dla komórek zapalnych. Przez aktywację receptora
TLR- 2 (receptor Toll-podobny 2) pobudza naskórek mieszka włosowego do wydzielania prozapalnych cytokin. Następnie stan zapalny zainicjowany przez Propionibacterium acnes jest podtrzymywany przez reakcję immunologiczną typu IV wobec jednego/
większej ilości antygenów z zawartości mieszka (reakcja na ciało obce, skierowany
wobec zawartości pękniętego mieszka włosowego).
Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jaki sposób dziedziczy się trądzik. Cały czas
prowadzone są badania pozwalające na ustalenie mechanizmu dziedziczenia. Obecnie
rodzinne występowanie trądziku stwierdzamy w 50% przypadków.
W zależności od przyczyny wyróżniamy różne odmiany trądziku. Są to między
innymi:
– trądzik niemowlęcy (wynik przezłożyskowej stymulacji gruczołów łojowych
dziecka przez matczyne androgeny),
– trądzik z rozdrapania (in acne excoriee czy trądzik neuropatyczny, pęknięcie
zaczopowanych mieszków jako wynik zbyt intensywnego zdrapywania,
wyciskania),
– trądzik związany z wirylizacją (przez guzy nadnerczy, jąder lub jajników
wydzielających androgeny lub przez wrodzony przerost kory nadnerczy
związany z łagodnym niedoborem 21-hydroksylazy),
– trądzik w przebiegu policystycznych jajników (przez podwyższony poziom
krążących androgenów),
– trądzik polekowy (przez przyjmowanie kortykosteroidów, steroidów
androgennych i anabolicznych, gonadotropin, doustnych środków
antykoncepcyjnych, soli litu, jodków, bromków, leków antymalarycznych
i przeciwdrgawkowych),
– trądzik tropikalny (u osób rasy białej mieszkających na terenach gorących
i wilgotnych), trądzik kosmetyczny (przez stosowanie kosmetyków i innych
tego typu miejscowych preparatów).
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U wszystkich tych pacjentów, niezależnie od przyczyny, widoczne są wykwity
na twarzy, na ramionach, na górnej części klatki piersiowej i na górnej części pleców.
Zawsze obserwuje się zaskórniki otwarte i zamknięte. Te pierwsze spowodowane są zaczopowaniem ujścia mieszka włosowo-łojowego przez keratynę i łój. Z kolei zaskórniki
zamknięte powstają na skutek pokrycia ujścia mieszka przez naskórek. Często u chorych obecne są grudki, guzki i torbiele, przeważnie z dominacją jednego (ewentualnie
dwóch) wykwitów. Po ich ustąpieniu na skórze widoczne pozostają pozapalne przebarwienia, a nawet zagłębione lub przerosłe blizny. Nierzadko u tych chorych występuje
łojotok. W przypadku ciężkiej postaci trądziku (obecne ropnie, torbiele, połączone przetoki, wewnątrz których gromadzi się gęsty, surowiczokrwisty płyn/ropa oraz obecne
wszystkie wyżej wymienione wykwity) mówi się o acne conglobata, tzn. o trądziku
skupionym.
U większości pacjentów trądzik ustępuje między 2. a 3. dekadą życia. Jedynie 5%
kobiet i 1% mężczyzn potrzebuje leczenia po ukończeniu 25. roku życia.
Czasami w celu postawienia ostatecznej diagnozy zleca się wykonanie posiewu,
by wykluczyć zapalenie mieszków włosowych (powodowane jest przez bakterie gram
-dodatnie) i zakażenie bakteriami beztlenowymi, ropotwórczymi. Wykonanie badań
dodatkowych jest też konieczne wtedy, gdy trądzikowi towarzyszą objawy wyrylizacji. Mogą one bowiem sugerować guza kory nadnerczy, jajników, jąder (wydzielają androgeny) oraz świadczyć o wrodzonym przeroście kory nadnerczy (niedobór
21-hydroksylazy wiąże się z wysokimi poziomami 17-hydroksyprogesteronu). Oznacza się wówczas stężenie LH (hormon lutenizujący), FSH (hormon folikulotropowy),
osoczowe stężenie testosteronu i stężenie globuliny wiążącej hormony płciowe. Nie
można również pominąć oceny stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu, androstendionu, 17-hydroksyprogesteronu, wolnego kortyzolu w moczu. Jeżeli wyniki będą
niepokojące lub niejednoznaczne, można zlecić badanie ultrasonograficzne i tomografię komputerową jajników i nadnerczy. Badania dodatkowe wykonuje się też pacjentkom z trądzikiem przy podejrzeniu zespołu policystycznych jajników. Umiarkowane
podwyższenie stężenia testosteronu, androstendionu i siarczanu dehydroepiandrosteronu oraz obniżony poziom globuliny wiążącej hormony płciowe i wskaźnik
LH/FSH > 2,5 : 1 potwierdzać będą przypuszczenia. Liczne drobne torbiele jajników
może ujawnić również badanie ultrasonograficzne miednicy mniejszej.
Pacjenci z trądzikiem pospolitym wymagają leczenia farmakologicznego, potrzebują zrozumienia i okazania im współczucia. Jest to tak bardzo ważne nie ze względu
na ciężki przebieg choroby czy możliwe powikłania, ale ze względu na stan psychiczny
pacjenta. Trądzik ma bowiem często poważne następstwa psychologiczne, wyraźnie
wpływa na obniżenie poczucia własnej wartości osób objętych schorzeniem.
147

Monika Sobecka, Martyna Sysakiewicz, Kamil Buda, Marek Krzyżanowski, Elżbieta Kowal

Obecnie nie zaleca się oczyszczania twarzy wodą i mydłem, lecz stosowanie środków myjących niezawierających mydła. Często stosuje się również nadtlenek benzoilu
(środek antybakteryjny, najskuteczniejszy jest w przypadku zmian zapalnych). Istotny
w jego stosowaniu jest fakt, iż jego aktywność nie zależy od oporności Propionibacterium na antybiotyki. Leczenie nadtlenkiem benzoilu rozpoczynamy od preparatów
o stężeniu 2,5% lub 5%, a jeśli to konieczne zwiększamy stężenie do 10%. Początkowo
stosuje się go tylko na noc, a jeśli nie wywołuje dużej suchości i podrażnienia, może
być aplikowany nawet 2 razy dziennie. Rekomendowanymi lekami w leczeniu trądziku
pospolitego są również retinoidy. Do grupy tej należą: tretinoina, izotretinoina, adapalen, tazaroten. Tretinoina jest dostępna w postaci lotionu, kremu oraz w postaci żelu.
Są to analogi witaminy A, które zmniejszają ekspresję TLR2 oraz łoju i normalizują
rogowacenie mieszków włosowych. Wykazano ich dużą skuteczność w eliminacji zaskórników. Efektem niepożądanym w czasie stosowania tej grupy leków są podrażnienia skóry i nadwrażliwość pacjentów na światło słoneczne. Lekarze w USA starają się
zapobiec tym powikłaniom przez zalecanie nowych preparatów, w których stosuje się
technikę mikrosfer (Retin-A-micro) lub specjalne podłoża (Avita). Obecnie preparaty
te nie są jeszcze dostępne w Polsce. Dwa razy dziennie, przez okres nie dłuższy niż 6
miesięcy zaleca się również stosowanie kwasu azelainowego. Działa bakteriobójczo
wobec P. acnes oraz przeciwzapalnie. Redukuje również proliferację keratynocytów,
dzięki czemu hamuje tworzenie zaskórników. Do obecnie stosowanych antybiotyków
miejscowych należą preparaty klindamycyny, erytromycyny i sulfacetamidu. Jednak
coraz więcej szczepów P. acnes uodparnia się na środki antybakteryjne, dlatego często
łączy się antybiotyk z innymi środkami (przykłady patrz schemat 3).
Schemat 3.
antybiotyk
+
nadtlenek benzoilu

mniejszy rozwój szczepów
opornych

erytromycyna
+
kompleks octanu cynku

większe działanie przeciwzapalne
antybiotyku miejscowego

Źródło: na podstawie [4, 6, 11, 13, 18, 25, 31].

Kiedy leczenie miejscowe nie przynosi oczekiwanych efektów, pacjenta leczy
się ogólnie. Stosowanymi antybiotykami są tetracykliny, takie jak: oksytetracyklina
(w postaci doustnej nie jest dostępna w Polsce), minocyklina (dość droga, preferowana
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przez wielu dermatologów, niedostępna w Polsce), doksycyklina. Tetracykliny odkładają się we wzrastających kościach i zębach, dlatego nie stosuje się ich u dzieci poniżej 12.
roku życia i u kobiet ciężarnych. Antybiotykiem II rzutu, preferowanym u kobiet planujących ciążę, jest erytromycyna, a lekiem III rzutu – trymetoprym lub trymetoprym +
sulfametoksazol (konieczne jest wówczas monitorowanie poziomu limfocytów).
Chorych można leczyć również hormonalnie. Preparatem złożonym, antyandrogenowo-estrogenowym, stosowanym wyłącznie u kobiet jest Co-cyprindiol. Powoduje
redukcję syntezy androgenów w jajnikach, zmniejszenie stężenia wolnego testosteronu
we krwi i zmniejszenie produkcji łoju. Leczenie może być kontynuowane do 3 miesięcy
po ustąpieniu objawów trądziku (ze względu na zwiększoną częstość występowania
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej). W leczeniu stosuje się również laseroterapię,
zabiegi peelingu i mechanicznego złuszczania za pomocą mydeł złuszczających, nacinanie i drenowanie torbieli [4, 6, 11, 13, 18, 25, 28, 31].

Trądzik różowaty (rasacea)
Są to zmiany występujące głównie u osób dorosłych (szczyt zachorowań przypada
na 30.–40. rok życia), częściej u kobiet niż u mężczyzn. Trądzik różowaty może współistnieć z trądzikiem zwykłym. Trądzik różowaty obserwujemy w przypadku takich
chorób wątroby, jak: ostre zapalenie wątroby, podostre zapalenie wątroby, kamica
pęcherzyka żółciowego.
Przyczyna trądziku różowatego, pomimo wykonywanych badań, pozostaje nieznana. Wiadomo, że skóra objęta zmianami w postaci grudek, krost charakteryzuje się
prawidłowym wskaźnikiem wydzielania łoju. Mikrobiologia takiej skóry też jest prawidłowa. W żadnych badaniach nie została udowodniona patogenna rola infekcji błony
śluzowej żołądka przez Helicobacter pylori ani patogenne znaczenie roztocza Demodex
folliculorum, który zasiedla mieszki włosowe.
Zaobserwowano, że trądzik różowaty częściej występuje u osób łatwo rumieniących się, na przykład pod wpływem zakłopotania, spożywania ostrych przypraw czy
alkoholu oraz pod wpływem ciepła. Należy podkreślić, iż depresja i neurotyzm, tak
jak inne zmiany psychologiczne, są częściej wtórne do zmian skórnych, niż stanowią
ich przyczynę. Nie wiadomo do tej pory, czy jakiekolwiek defekty biochemiczne mogą
odpowiadać za występowanie napadowego rumienia.
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Schemat 4. Patomechanizm powstawania trądziku różowatego:
- na początku
defekty biochemiczne
(nieznane)

- następnie
napadowy rumień

- następnie
wzmożona ciepłota skóry

- następnie
zmiana aktywności bakterii
flory fizjologicznej

- następnie
– rozwój grudek
– rozwój krost
– rozwój innych zmian zapalnych
Źródło: na podstawie [1, 2, 6, 10–13, 19, 25].

U chorych w pierwszym okresie choroby (okres napadowego rumienia) widoczne
są wykwity na policzkach, na nosie, na środkowej części czoła i brodzie. Wykwitów
nie zaobserwujemy w okolicach oczołodołowych i okołoustnych. Następnie pojawia
się trwały rumień i teleangiektazje. Wszystkie zmiany będą rozmieszczone symetrycznie. Na skórze zawsze zauważymy kopulaste grudki zapalne o niedużych rozmiarach
oraz grudko-krosty. Czasem zaobserwujemy też nacieki czy guzki. Nigdy w przypadku
tego schorzenia nie będą występowały zaskórniki i łojotok (zmiany te są charakterystyczne dla trądziku zwykłego). U cierpiących na rasacea obserwuje się okresy zaostrzeń i remisji. Przebieg choroby jest przewlekły.
Częstym powikłaniem u mężczyzn jest rhinphynoma (przerost gruczołów łojowych
i tkanki łącznej nosa). Może się również pojawić obrzęk limfatyczny w okolicy podoczodołowej i na czole. Po odstawieniu silnych miejscowych steroidów mogą rozwijać
się krosty [1, 2, 6, 10–13, 19, 25].

Wodobrzusze
Wodobrzuszem nazywamy poszerzenie naczyń krwionośnych żylnych brzucha w okolicy pępka. Jest ono widoczne u pacjentów z marskością wątroby jako następstwo
wtórnego hiperaldosteronizmu [1, 2, 6, 11, 13, 20, 24, 25, 27].
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Ginekomastia
Jest to łagodne powiększenie piersi u mężczyzn. Wyróżnia się kilka postaci ginekomastii (w zależności od etiologii).
Ginekomastia fizjologiczna nie wymaga leczenia. Ma charakter samoograniczający.
Przejściową ginekomastię obserwujemy u noworodków. Dzieje się tak przez działanie
hormonów steroidowych matki na organizm syna. Z takim objawem mamy do czynienia
również u 40–50% chłopców w okresie dojrzewania. Zazwyczaj ogranicza się do lewej
strony ciała. Ciężko zróżnicować ginekomastię od tkanki tłuszczowej u mężczyzn otyłych. Przez obniżenie poziomu testosteronu, a przez to względne podwyższenie stężeń
estrogenów, ginekomastia występuje również u mężczyzn w podeszłym wieku.
Ginekomastia patologiczna jest obserwowana w przebiegu takich chorób wątroby,
jak: ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby lub marskość wątroby. Ginekomastię obserwujemy u mężczyzn z guzem zarodkowym jądra (guz produkuje hormon HCG).W tej
sytuacji mówimy o ginekomastii patologicznej. Objaw ten występuje również u starszych mężczyzn, gdzie HCG jest produkowany przez komórki raka oskrzela. Rzadko
ginekomastia może występować w przebiegu chorób układowych, takich jak: białaczka,
chłoniak złośliwy, gruźlica, sarkoidoza czy trąd. Jeżeli zauważamy powiększenie tylko jednej męskiej piersi, należy wykonać mammografię lub eksplorację chirurgiczną.
Badania te pozwolą wykryć ewentualnego guza gruczołu sutkowego (łagodnego i złośliwego). Powiększenie męskiej piersi leczy się przez okrężne nacięcie pozwalające
na łatwe usunięcie tkanki gruczołowej oraz tkanki tłuszczowej. Po zabiegu odtwarza się
kanał piersi. W podsumowaniu należy stwierdzić, że leczenie przypadków idiopatycznych jest łatwe i prawie zawsze skuteczne [1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 25, 27].
Rodzinny rumień dłoni i stóp
Rumień dłoni i stóp dzielimy w zależności od jego etiologii na rodzinny oraz nabyty.
W przebiegu chorób wątroby mamy do czynienia z nabytym rumieniem dłoni. Nabyty rumień dłoni i stóp obserwujemy w chorobach wątroby, takich jak: cholestaza
wewnątrzwątrobowa, wirusowe zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby
oraz w marskości wątrobowej [1, 2, 6, 11, 13, 15, 25, 27].
Nabyty rumień dłoni i stóp
Erythma palmare et palmare symptomaticum inaczej określany jest jako czerwone
wątrobowe dłonie (red liver palms). Jest bardzo często występującym objawem chorób
przewlekłych wątroby. Zauważa się wówczas również białe/mlecznoszkliste zabarwienie paznokci z charakterystycznym prążkowaniem. Rumień dłoni i stóp może występować także w czasie ciąży i u chorych z nadczynnością tarczycy. Zasinienie dłoni jest
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często obserwowane u chorych onkologicznych jako odzwierciedlenie nowotworów
wewnętrznych, a także u palaczy. Obserwowany rumień obwodowych okolic kończyn
często zauważa się u pacjentów leczonych chemioterapią. Skutecznego sposobu leczenia samego rumienia nie ma. Zawsze w takich przypadkach najważniejsze jest ustalenie
choroby zasadniczej [1, 2, 6, 11, 13, 15, 25, 27].

Świąd skóry
Świąd skóry występuje zarówno w chorobach skóry, jak i w wielu chorobach układowych. Jest główną cechą atopowego zapalenia skóry. Chorobie tej bardzo często towarzyszą liczne zadrapania. W przypadku świądu, który jest szybko zastępowany zadrapaniami, trudno jest znaleźć wykwit pierwotny. Wskazówkami ułatwiającymi diagnozę
mogą być charakterystyczne miejsca, tj. przestrzenie międzypalcowe w świerzbie czy
łokieć w dermatitis herpetiformis. Kiedy mamy do czynienia z przewlekłym świądem,
bardzo często obserwujemy lichenifikację i prurigo nodularis. Świąd często towarzyszy
zapaleniu mieszków włosowych (szczególnie u pacjentów chorych na AIDS).
Każdy pacjent ze świądem powinien być poddany kompleksowym badaniom. Świąd
najczęściej jest związany ze świerzbem, ale czasem również z zarażeniem Pediculus
humanus capitis (świąd karku, często z towarzyszącym zapaleniem skóry), Pediculus
humanus corporis (jest to tzw. skóra włóczęgów, zarażenie obserwowane często u osób
zaniedbanych) czy z zarażeniem Phthirus pubis (jeśli mamy do czynienia ze świądem
okolicy łonowej). Należy również brać pod uwagę możliwość zarażenia pasożytami
odzwierzęcymi, pchłami i roztoczami.
Świąd może również towarzyszyć dyskretnym zmianom skórnym. Minimalne
dermatozy to według niemieckich specjalistów niewidoczne zmiany skórne, ale dające objawy. Tego typu świąd często występuje u osób starszych z bardzo suchą skórą
(pruritus senilis). Skóra sucha u osób w podeszłym wieku jest związana z mniejszym
wytwarzaniem lipidów naskórka, z długimi, gorącymi kąpielami, z brakiem nawilżania skóry i wreszcie z obniżeniem wilgotności z powodu centralnego ogrzewania.
Wykonane badania wykazały, iż pod koniec jesieni i wczesną zimą, kiedy włączone
zostaje centralne ogrzewanie, obserwuje się znaczne pogorszenie stanu skóry. Stan taki
nazwano pruritis hiemalis. Choroba Grovera (we wczesnych stadiach), opryszczkowate
zapalenie skóry i pemfigoid pęcherzowy przez wiele tygodni lub miesięcy objawiają się jedynie świądem (utrudnia to szybkie postawienie diagnozy). Niewielki świąd
wywołany światłem może towarzyszyć protoporfirii erytropoetycznej i polimorficznej. Na świąd będą się również skarżyć chorzy na pokrzywkę świetlną, cholinergiczną
i adrenergiczną (przez ich krótkotrwały wysiew). Chorym na pokrzywkę mechaniczną
będzie przeszkadzać swędzenie, zadrapania nie będą widoczne. Przeszywający świąd
152

Zaburzenia hormonalne a zmiany skórne w chorobach wątroby – współczesna farmakoterapia

pojawiający się krótko po kontakcie z wodą będzie towarzyszył aquagenic pruritus.
Występowanie aquagenic pruritus jest z kolei powiązane z rodzinnym występowaniem
nietolerancji laktozy.
Jak już wspomniano, świąd może być objawem współwystępującym z wieloma
chorobami układowymi. Może towarzyszyć zaburzeniom metabolicznym i endokrynologicznym, takim jak: przewlekła niewydolność nerek, choroby wątroby – zwłaszcza
z cholestazą (pierwotna marskość żółciowa, pierwotne stwardniające zapalenie dróg
żółciowych, zapalenie wątroby typu C, cholestaza polekowa, cholestaza pozawątrobowa, cholestaza związana z ciążą), nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc,
cukrzyca, zespół złego wchłaniania, świąd okołomenopauzalny. Często towarzyszy też
zakażeniom: HIV/AIDS, pasożyty jelitowe. Świąd obserwuje się również często u osób
cierpiących na choroby hematologiczne i limfoproliferacyjne, takie jak: hemochromatoza, chłoniak Hodkina, zespół hipereozynofilowy, niedobory żelaza, mastocytoza układowa, szpiczak mnogi, zespół mielodysplastyczny, chłoniaki nieziarnicze, policytemia
prawdziwa, trombocytoza, guz złośliwy, raki (płuc, trzustki, jelita, prostaty, szyjki macicy, odbytnicy), zespół rakowiaka. Świąd często występuje u osób z zaburzeniami psychiatrycznymi/psychosomatycznymi, na przykład z zaburzeniami lękowymi, depresją,
halucynacjami (dotykowe), zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, schizofrenią.
Świąd cholestatyczny jest objawem cholestazy pojawiającym się bardzo wcześnie.
Najczęściej jest to świąd uogólniony, który nasila się przy noszeniu ściśle przylegającej,
dopasowanej odzieży i w czasie drapania. Świąd wraz z męczliwością występuje u 80%
chorych na pierwotną marskość żółciową. Najczęstszą przyczyną świądu w czasie ciąży
i po menstruacji jest cholestaza wywołana hormonalnie. Świąd taki może być również
powodowany przez hormony płciowe i steroidy anaboliczne. Do tej pory nie została
dokładnie poznana patogeneza jego powstawania.
Lecząc świąd cholestatyczny, należy leczyć przede wszystkim chorobę podstawową. Przy pozawątrobowej przyczynie cholestazy zakłada się stent do dróg żółciowych.
Lekarze często decydują się na zastosowanie ryfampicyny, naltrexonu, naloxonu, nalmefenu, cholestyraminy. Cholestyraminy nie należy stosować w pierwotnej marskości
żółciowej. Zarówno cholestyraminy, jak i kwasu ursodeoksycholowego nie stosuje się
przy pełnym bloku żółci, gdyż ich działanie polega na hamowaniu wewnątrzwątrobowego krążenia kwasów żółciowych. Przy leczeniu antagonistami opiatów ważne jest
stopniowe odstawianie dawki (możliwy zespół abstynencji). Wzrost wartości enzymów
wątrobowych mogą spowodować: flumecinol, fenobarbital i ryfampicyna. Zainicjować
można również małą dawkę krótko działającego propofolu czy ondasetronu [1, 2, 6, 11,
13, 25, 27].
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Zakończenie
Wątroba to narząd o niewiarygodnie wielu różnorodnych funkcjach. Natura, ze względu
na ogromną rolę tego narządu, „obdarowała” go wielkimi zdolnościami regeneracyjnymi. Obecnie przeprowadza się nawet zabiegi polegające na usunięciu jednego z płatów
wątroby (jako materiału do przeszczepu lub też z przyczyn leczniczych). Usunięty
płat po pewnym czasie się regeneruje. Jednak, kiedy uszkodzenia są zbyt duże bądź
zbyt częste, mimo tych ogromnych zdolności regeneracyjnych dochodzi do zaburzeń
regeneracji. Zniszczona zostaje architektura wątroby, następuje zwłóknienie tkanki.
W konsekwencji może dojść do utraty funkcji, czyli do marskości wątroby.
Obecnie głównymi przyczynami wpływającymi destrukcyjnie na ten wewnątrzotrzewnowo położony narząd jest nadużywanie alkoholu oraz leków, głównie
niesteroidowych leków przeciwzapalnych dostępnych powszechnie w aptekach, hipermarketach i na stacjach benzynowych bez recepty.
Należy pamiętać, że każda niewydolność i każda choroba wątroby, zarówno wirusowe zapalenie wątroby, jak i wiele innych, powoduje szereg różnorodnych zaburzeń
w naszym organizmie.
Do nierzadkich zaburzeń mających związek z funkcjonowaniem wątroby należą zmiany skórne opisane w artykule. Wskutek chorób skórnych dochodzi do utraty
jej podstawowych funkcji, między innymi izolacji środowiska wewnętrznego od zewnętrznego (czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych). Funkcja ta w prawidłowych warunkach zapewnia mechaniczną osłonę i obronę organizmu, głównie
przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Zaburzeniu ulega termoregulacja ustroju,
udział skóry w gospodarce wodno-elektrolitowej (gruczoły potowe). Obserwuje się
osłabienie percepcji bodźców ze środowiska zewnętrznego poprzez receptory w skórze
i naskórku oraz zmniejszenie melanogenezy. Widoczny jest spadek wchłaniania niektórych substancji. Zaburzeniu ulega gospodarka tłuszczowa, gospodarka witaminowa
(synteza witaminy D3 z 7-dehydrocholesterolu). Zauważa się również mniejsze wydzielanie dokrewne. Spada odporność organizmu (skóra odpowiada za reakcje odpornościowe, gdyż zawiera komórki Langerhansa należące do komórek prezentujących antygen
[APC]).
Nie tylko wątroba i skóra pełnią szereg zależnych od siebie funkcji w ustroju. Każdy organizm jest bowiem integralną całością i zaburzenie jednej jego części powoduje
schorzenia innych. Dlatego bądźmy świadomi własnego zdrowia po to, by dbać o nie
jak najlepiej. Życie mamy tylko jedno.
Summary: Summing up liver failure, hepatocirrhosis and other liver diseases lead
to cutaneous diseases, because they cause the loss of basic functions of the skin: among
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others the isolation of internal from external environment (physical, chemical and biological factors). This function in proper conditions assures a mechanical protection,
mainly against pathogenic microbes. Body thermoregulation, skin participation in water-electrolitycal balance (sweat glands) become impaired. Weakness of impulse perception from external environment by receptors in skin and epidermis and melanogenic
decrease is noticed (melanin protects the organism from the genotype-damaging ultraviolet radiation). A decrease of absorption of some matters is noticed. Fatty balance,
vitamin balance (the synthesis of D3 vitamin from 7-dehydrocholesterol) becomes impaired. Also can be noticed the decrease of endocrine secretion. The organism resistance decreases (the skin is accountable for immunological reactions because it contains
Langerhans cells which belong to antigen-presenting cells).
Not only the liver and the skin fulfil a series of dependent on each others functions
within organism. As every organism is integral and disfunction of one of it’s parts causes others illness. That’s why we should become aware of our own health to take the best
care of it. We have only one life.
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