
Drodzy Paƒstwo,

Zapraszam do lektury drugiego numeru Derma News i ponownie zach´cam 
do przekazywania nam uwag dotyczàcych tematów, które przedstawiamy 
i sugestii na temat tego co jeszcze powinniÊmy prezentowaç w naszym kwartalniku.

Koƒczy si´ bardzo pracowity okres dla wszystkich lekarzy dermatologów
estetycznych.

˚ycz´ wszystkim dobrego wypoczynku a po urlopie zapraszam do udzia∏u 
w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych.

Poni˝ej podajemy Paƒstwu program szkoleƒ i konferencji organizowanych 
przez SLDE na rok 2004/2005. W biurze Stowarzyszenia otrzymacie Paƒstwo
wszelkie dodatkowe informacje. Zastrzegamy sobie mo˝liwoÊç zmian w programie.

16-17.10.2004  Zastosowanie preparatu toksyny botulinowej BOTOX® 
w korekcji zmarszczek twarzy i leczeniu nadpotliwoÊci – najnowsze 
doniesienia.  Zastosowanie preparatu kwasu hialuronowego JUVEDERM® 
18, 24, 30 w korekcji zmarszczek twarzy oraz preparatu JUVELIFT® 
w mezoterapii twarzy, szyi, dekoltu i ràk.
Mi´dzynarodowy Instytut Biocybernetyki PAN, ul. Ksi´cia Trojdena 4, Warszawa.

6-7.11.2004 Zastosowanie technik peelingów medycznych w korekcji 
defektów skóry (przebarwienia, blizny) oraz jako technika rewitalizacji
(techniki ∏àczone, mikrodermabrazja, ultradêwi´ki, mezoterapia).
Mi´dzynarodowy Instytut Biocybernetyki PAN, ul. Ksi´cia Trojdena 4, Warszawa.

15.01.2005 Zastosowanie Laserów i IPL w dermatologii estetycznej.
Mi´dzynarodowy Instytut Biocybernetyki PAN, ul. Ksi´cia Trojdena 4, Warszawa.

5-6.03.2005 KONFERENCJA Anti-Aging. 
Hotel „GROMADA", ul. 17 Stycznia 32, Warszawa.

16-17.04.2005 Mezoterapia w dermatologii estetycznej.
Mi´dzynarodowy Instytut Biocybernetyki PAN, ul. Ksi´cia Trojdena 4, Warszawa.

28.05.2005 Dermatoskopia w praktyce dermatologicznej – kontynuacja. 
DolnoÊlàska Izba Lekarska, ul. Matejki 6, Wroc∏aw.

Do zobaczenia po wakacjach !

Dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska 
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dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Anti-Aging jako nowy kierunek
medycyny rozwija si´ bardzo dynamicz-
nie – ∏àczy aspekt ró˝nych specjalizacji,
g∏ównie endokrynologi´, dietetyk´, 
genetyk´ i dermatologi´ estetycznà. 

Du˝ym zainteresowaniem cie-
szy∏y si´ wyk∏ady Genetyka a starzenie
J. Proust (Genewa, Szwajcaria), Biolo-
giczne oznaki starzenia si´ organizmu
Ch. De Jaeger (Pary˝, Francja), Antioxi-
dants a starzenie L. Packer (Los Ange-
les, USA). PodkreÊlano rol´ melatoniny
i DHEA w profilaktyce starzenia. Zwrócono uwag´ 
na znaczenie hormonalnej terapii zast´pczej u kobiet,
jak równie˝ mo˝liwoÊci leczenia andropauzy u m´˝czyzn.

Tematy z dermatologii estetycznej dotyczy∏y 
problemów zwiàzanych z profilaktykà i leczeniem objawów
starzenia skóry cia∏a i twarzy. Godne podkreÊlenia jest, 
˝e dermatolog zajmujàcy si´ kierunkiem estetycznym
w dermatologii powinien równie˝ zalecaç suplementacj´,
odpowiednià diet´ oraz wspó∏pracowaç z ginekologiem
i endokrynologiem. 

Wyk∏ady i workshopy z dermatologii estetycznej 
grupowa∏y najwi´kszà liczb´ uczestników. Sesja poÊwi´-
cona przebarwieniom skóry prowadzona
przez Jean-Paul Ortonne z uniwersytetu
Nicei (Francja) obejmowa∏a wyk∏ady 
dotyczàce diagnostyki przebarwieƒ, ich
ewolucji oraz mo˝liwoÊci regulowania
melanogenezy. Natomiast na worksho-
pach pokazywano techniki pozwalajàce
leczyç zmiany pigmentacyjne np. 
zastosowanie preparatu Amelan (N. 
Leonardi, Nicea, Francja), czy te˝ techniki
peelingów: MilkPeel, CosmoPeel. 

Cz´Êç teoretyczna dotyczàca
analizy procesu starzenia si´ okolic
oczu by∏a poprowadzona przez Thierry
Besins (Pary˝, Francja). Przedstawiono
na niej wyk∏ady dotyczàce zastosowa-
nia toksyny botulinowej, zabiegów 
laserowych i wype∏niaczy. 

Nast´pnej sesji dotyczàcej 
starzenia si´ okolic ust i policzków przewodzi∏ dr Carlo-
Alberto Bartoletti (Rzym, W∏ochy). ByliÊmy pod wra˝eniem
wyk∏adu M. Zbili Analiza procesu starzenia si´ ust 

i mo˝liwoÊci terapeutyczne. Wyk∏ad
ten jako teoria oraz workshop zosta∏
przygotowany specjalnie dla nas
przez firm´ Lea Futur. Techniki zabie-
gowe prezentowa∏ dr Zbili, którego
mamy nadziej´ goÊciç w Polsce oraz
dr M. Slous. 

Sesja wyk∏adowa dotyczàca 
problemu cellulitu wskaza∏a, ̋ e mo˝na
go leczyç – tu podkreÊlano rol´ mezo-
terapii i endermologie – oraz zwrócono
uwag´ na koniecznoÊç powtarzalnoÊci

tych zabiegów przez wiele lat. 
Workshopy cieszy∏y si´ najwi´kszym zainteresowa-

niem lekarzy, a na te najbardziej ciekawe trzeba by∏o
przyjÊç znacznie wczeÊniej – bo po zape∏nieniu si´ 
sali drzwi by∏y zamykane. Workshop prowadzony przez M.
Tordjman, B. Hertzog, M. Zbili oraz C. De Goursac, którà
mieliÊmy zaszczyt goÊciç w Polsce i która prowadzi∏a semi-
narium z mezoterapii w dniach 11-12.10.2003, cieszy∏ si´ 
najwi´kszym zainteresowaniem. Pokazywano nowe 
wype∏niacze np. HydraFill, Bioinblue. By∏y oczywiÊcie 
workshopy dotyczàce zastosowania toksyny botulinowej,
jak i zabiegów laserowych. 

Z radoÊcià chcia∏abym podkreÊliç,
˝e na Êwiatowej konferencji Anti-
Aging mia∏o miejsce wystàpienie dr
S∏awomira Urbanowskiego i dr Ewy
Kaniowskiej na temat NadpotliwoÊç
skóry ow∏osionej g∏owy i czo∏a 
– skuteczne leczenie z u˝yciem toksyny
botulinowej typu A. Lekarze obecni 
na sali przys∏uchiwali si´ temu wyk∏a-
dowi z du˝à uwagà. By∏a to pierwsza
praca pokazujàca inne wskazania 
zastosowania preparatu Botox.
Gratulujemy i dzi´kujemy. Wyje˝d˝ali-
Êmy z Pary˝a zadowoleni i usatysfak-
cjonowani, z przeÊwiadczeniem, i˝ to
co wykonujemy w Polsce i oferujemy
naszym pacjentom jest na Êwiatowym
poziomie. Serdecznie zapraszam
wszystkie kole˝anki i kolegów do

wzi´cia udzia∏u w konferencji Anti-Aging organizowanej
przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych w dniach 5-6.03.2005 ❚

Chcia∏abym podzieliç si´ z Paƒstwem spostrze˝eniami dotyczàcymi konferencji Anti-Aging, która mia∏a
miejsce w Pary˝u w marcu tego roku. Pary˝ przywita∏ nas wiosennà, ciep∏à pogodà a centrum kongresowe
bardzo du˝à grupà uczestników tj. 4 500 lekarzy ró˝nych specjalnoÊci z ca∏ego Êwiata oraz ponad 150
firm wystawienniczych. Wyk∏ady, seminaria i workshopy trwajàce od godziny 9-18 nie pozostawia∏y zbyt
wiele czasu na rozkoszowanie si´ urokami Pary˝a. Bardzo cieszy nas, ˝e z Polski przyjecha∏o a˝ 28 lekarzy,
w tym przewaga lekarzy dzia∏ajàcych w Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 

ANTI –AGING

DR S¸AWOMIR URBANOWSKI WYG¸A-
SZAJÑCY REFERAT O NADPOTLIWOÂCI
W MIEJSCACH NIETYPOWYCH. KONFEREN-
CJA ANTI-AGING. PARY˚ , 2004.

DR ZBILI PREZENTUJE
ZAAWANSOWANE

TECHNIKI 
WYPE¸NIE¡

PREPARATEM
JUVEDERM.

Sprawozdanie ze Êwiatowej Konferencji w Pary˝u
19-21.03.2004
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dr n. med. El˝bieta Kowalska-Ol´dzka

Konferencja zosta∏a podzielona na dwie cz´Êci. Pierwszego
dnia przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczàce
skóry suchej i nadwra˝liwej. Dr n. med. Andrzej 
Szmur∏o omówi∏ nowe poglàdy na patogenez´ suchej
skóry oraz zagadnienia funkcji bariery naskórkowej.
Uszkodzenie bariery naskórkowej powoduje zwi´kszone
wydzielanie ziarnistoÊci blaszkowatych z komórek 
warstwy ziarnistej, wzrost syntezy cholesterolu, kwasów
t∏uszczowych, ceramidów, a w póêniejszym okresie
zmniejszenie ich produkcji, zwi´kszenie syntezy DNA
w keratynocytach oraz indukcj´ syntezy cytokin (IL-1, TNF)
i czynników wzrostowych. 

Profesor Andrzej Langner przedstawi∏ patogenez´
oraz wspó∏czesne metody leczenia ∏ojotokowego zapalenia
skóry. Ze wzgl´du na przewlek∏y i nawrotowy charakter
schorzenia szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na d∏ugofalowe
prowadzenie pacjenta i w∏aÊciwà piel´gnacj´ skóry 
(syndety w postaci ̋ eli i mikroemulsji do mycia, stosowanie
kosmetyków nawil˝ajàcych hypoalergicznych, zakaz 
palenia tytoniu), post´powanie w okresach remisji oraz
stosowanie intensywnej terapii swoistej i nieswoistej
w okresach zaostrzeƒ. W przypadkach nawrotowych
i opornych na leczenie zalecana jest diagnostyka alergo-
logiczna (testy kontaktowe), konsultacja neurologiczna
i ewentualne wykluczenie nosicielstwa HIV. 

Problem skóry nadreaktywnej, definiowanej 
jako zespó∏ ob-
jawów subiek-
tywnych, nie-
kiedy uwarun-
kowany gene-
tycznie, b´dàcy
odpowiedzià na
ró˝ne czynniki
zewnàtrz- i we-
wnàtrzpochod-
ne przedstawi∏a
dr n. med. Anna
G ó r k i e w i c z -
Petkow. 

Dr Olga Gliƒska omówi∏a zjawisko narastajàcej 
zachorowalnoÊci na alergi´ kontaktowà na kosmetyki oraz 
najcz´stsze alergeny. W grupie alergenów kontaktowych
zawartych w kosmetykach najcz´Êciej uczulajà substancje
zapachowe, konserwanty, zaróbki, rozpuszczalniki, 
barwniki oraz ekstrakty roÊlinne. Szczególny problem 
stanowi alergia na substancje zapachowe – najcz´stsza
spoÊród alergii na kosmetyki. Stale obserwuje si´ wzrost
liczby uczulonych ze wzgl´du na specyfik´ koktajli zapacho-
wych b´dàcych mieszankà kilku/kilkunastu sk∏adników.

Dalsza cz´Êç wyk∏adów by∏a poÊwi´cona 
nowoÊciom w leczeniu przebarwieƒ skóry, rozst´pów oraz
blizn potràdzikowych metodà peelingów chemicznych. 
Zagadnienia te przedstawi∏ dr Philippe Deprez z Hiszpanii. 

Pierwszy dzieƒ zakoƒczy∏ si´ bankietem sponsoro-
wanym przez firm´ Johnson&Johnson w restauracji 
Yesterday, gdzie w trakcie szampaƒskiej zabawy uczestnicy
konferencji mogli zapomnieç o trudach minionego dnia. 

Drugi dzieƒ poÊwi´cony by∏ cz´Êci praktycznej – 
wykonywaniu zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej:
techniki iniekcji toksyny botulinowej, wype∏niaczy zmarsz-
czek oraz peelingów chemicznych. Ka˝dy z uczestników
mia∏ mo˝liwoÊç samodzielnego sprawdzenia swoich 
umiej´tnoÊci pod kierunkiem doÊwiadczonego lekarza.
Natomiast lekarze uczestniczàcy w videodemonstracji 
dr Philippe Deprez mieli mo˝liwoÊç obserwowania techniki
wykonywania powierzchownego peelingu Êródnaskórko-
wego (auto block AHA: Easy Phytic), peelingu Easy TCA
oraz technik ∏àczonych w leczeniu rozst´pów. 

Jak zwykle nie zawiedli wystawcy. Uczestnicy 
konferencji mieli okazj´ zapoznaç si´ z szerokà gamà 
produktów oferowanych przez takie firmy jak: Johnson
&Johnson, Vichy, La Roche-Posay, Pierre Fabre Dermo-
Cosmetique, Bio-Profil, Stiefel, Fenice, Galderma, Abbott
Laboratories Poland, LEA FUTUR, Ewopharma. Po zakoƒ-
czeniu konferencji naukowej – cz´Êci teoretycznej 
i praktycznej – zosta∏y wr´czone europejskie certyfikaty
uczestnictwa, sygnowane przez Europejskie Stowarzyszenie
Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej – ESCAD oraz 
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. ❚

3)

D
erm

a
NEW

S

Sprawozdanie 
z Konferencji Naukowej
zorganizowanej przez SLDE
W dniach 27-28 marca 2004 w Warszawie w Instytucie Biocybernetyki PAN przy 
ul. Ksi´cia Trojdena 4 odby∏a si´ konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych na temat: Problemy skóry suchej i nadwra˝liwej w wybranych 
jednostkach dermatologicznych. 

DR P. DEPREZ WYKONUJE PEELING
ÂRÓDNASKÓRKOWY (AUTO BLOCK AHA: 
EASY PHYTIC).
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Wi´kszoÊç szkodliwych efektów dzia∏ania Êwiat∏a
s∏onecznego na skór´ jest spowodowana przez promie-
niowanie UV (ultrafioletowe), g∏ównie promieniowanie
UVB i UVA. Promieniowanie UVB o d∏ugoÊci 290-320 nm
jest w g∏ównej mierze odpowiedzialne za opalenizn´, 
oparzenie s∏oneczne i rozwój raków skóry. ¸àcznie z UVA
przyczynia si´ do powstawania odczynów fototoksycz-
nych i starzenia si´ skóry, a jedynym korzystnym dzia∏a-
niem na skór´ jest synteza witaminy D. O promieniowaniu
UVA tradycyjnie si´ zapomina. Chocia˝ dociera go do 
powierzchni ziemi 10-100 – krotnie wi´cej ni˝ UVB, 
mylnie jest uwa˝ane za nieszkodliwe. UVA odgrywa rol´
w powstawaniu natychmiastowej opalenizny, oparzenia
s∏onecznego, zmniejszeniu odpornoÊci i starzeniu si´
skóry zw∏aszcza zwyrodnienia w∏ókien spr´˝ystych. 
Ponadto ten zakres promieniowania wyzwala reakcje 
fototoksyczne i fotoalergiczne wielu leków. 

Nara˝enie na wi´ksze promieniowanie ultrafioletowe
zwiàzane jest, poza modà na ciemnà skór´, z obserwowa-
nym w ciàgu ostatniego dwudziestolecia zubo˝eniem
warstwy ozonowej. W efekcie tego zjawiska zwi´kszone
jest nara˝enie na promieniowanie UVB. Dodatkowym
czynnikiem zwi´kszajàcym ekspozycj´ na promieniowanie
UVA jest powszechne stosowanie ∏ó˝ek opalajàcych. 
Do schorzeƒ zwiàzanych z dzia∏aniem promieniowania
s∏onecznego (fotodermatoz) zaliczamy te, w których 
zmiany chorobowe wyst´pujà bezpoÊrednio po ekspozycji
na s∏oƒce, oraz te, w których zmiany pojawiajà si´ 
w póêniejszym okresie ˝ycia. 

Najcz´stszà spoÊród dermatoz bezpoÊrednich sà
wielopostaciowe osutki Êwietlne (PLE) mogàce wyst´po-
waç nawet u 10% m∏odej populacji. Coraz cz´Êciej obser-
wuje si´ pierwszy wysiew zmian po 30. - 40. roku ˝ycia,
jest on wówczas cz´sto poprzedzony oparzeniem
s∏onecznym. Wykwity skórne pojawiajà si´ wiosnà przy
pierwszej ekspozycji na s∏oƒce, chorujà najcz´Êciej kobiety
o jasnej karnacji, chocia˝ zmiany tego typu obserwuje si´
u ludzi o wszystkich typach skóry i nale˝àcych do wszyst-
kich ras. Przyczyna powstawania schorzenia jest nieznana,
aczkolwiek postuluje si´, ˝e odgrywajà w nim rol´ mecha-
nizmy opóênionej reakcji alergicznej. U pacjentów z PLE
najcz´Êciej stwierdza si´ nadwra˝liwoÊç na promieniowanie
UVB, rzadziej na UVA. Rozpoznanie wielopostaciowych 

osutek Êwietlnych opiera si´ na typowym wywiadzie 
i klasycznych zmianach skórnych. Bardzo pomocne, chocia˝
nie rozstrzygajàce sà testy Êwietlne. Przy ró˝nicowaniu nale˝y
braç pod uwag´ ca∏à grup´ fotodermatoz. Je˝eli choroba do-
tyczy dzieci nale˝y wykluczyç protoporfiri´ erytropoetycznà,
a je˝eli wyst´puje u m∏odych kobiet zawsze trzeba pami´taç
o ró˝nicowaniu z toczniem rumieniowatym (LE). 

Wyst´powanie nadwra˝liwoÊci na Êwiat∏o w wyniku
stosowania leków, a tak˝e kosmetyków czy nawet roÊlin
jest zjawiskiem znanym od dawna. Na reakcje te zwrócono
szczególnà uwag´, gdy zaobserwowano ich wyst´powanie
po lekach popularnych, cz´sto stosowanych przez pacjen-
tów. Dotyczy to miedzy innymi leków antyarytmicznych,
niesterydowych przeciwzapalnych i antybiotyków chinoli-
nowych. Cz´stoÊç wyst´powania i nasilenie odczynów
skórnych powsta∏ych w wyniku skojarzonego dzia∏ania 
ze Êwiat∏em zale˝y od w∏aÊciwoÊci fotouczulajàcych zwiàzku,
jego st´˝enia, cz´stoÊci i sposobu stosowania a tak˝e 
od czasu ekspozycji i nat´˝enia promieniowania Êwietlnego
aktywujàcego dany lek. Rozró˝nia si´ dwa podstawowe
mechanizmy powodujàce nadwra˝liwoÊç na s∏oƒce: 
fotoalergiczny i fototoksyczny. NajproÊciej mo˝emy powie-
dzieç, ˝e reakcje fototoksyczne wyst´pujà znacznie 
cz´Êciej, zale˝ne sà one od dawki Êwiat∏a s∏onecznego
i Êrodka chemicznego. Wyst´pujà przy stosowaniu du˝ych 
dawek leków i przy silnym nas∏onecznieniu. Zmiany skórne
powstajàce w wyniku tej reakcji wyst´pujà w miejscach
ods∏oni´tych. Typowym obrazem klinicznym powstajàcym
w wyniku reakcji fototoksycznej jest oparzenie s∏oneczne.
Odczyny fotoalergiczne poczàtkowo wyst´pujà w
miejscach nas∏onecznianych, ale mogà tak˝e pojawiaç si´ 
w innych okolicach – podobnie do rozsianych zmian 
wypryskowych. W obu reakcjach zasadniczà rol´ w wyzwa-
laniu zmian chorobowych odgrywajà promienie UVA.

W nast´pstwie reakcji fotoalergicznej mo˝e dojÊç do
utrwalenia nadwra˝liwoÊci na Êwiat∏o pomimo zaprzestania
kontaktu z substancjà uczulajàcà tj. wystàpienia tzw. 
przetrwa∏ej nadwra˝liwoÊci na Êwiat∏o i rozwini´cia silnej,
opornej na leczenie nadwra˝liwoÊci na promieniowanie 
ultrafioletowe, a czasem nawet promieniowanie widzialne. 

Od wieków znana jest mo˝liwoÊç wywo∏ania zmian
skórnych w rezultacie zetkni´cia si´ skóry z roÊlinami 
u ludzi przebywajàcych na s∏oƒcu. Jest to schorzenie 

dr n. med. Ewa Chlebus

Nadwra˝liwoÊç
na Êwiat∏o s∏oneczne
Wszyscy lubimy s∏onecznà pogod´ i wiemy, ˝e ˝ycie cz∏owieka bez s∏oƒca nie by∏oby mo˝liwe.
W miar´ up∏ywu lat poznajemy jednak równie˝ niepo˝àdane skutki jego nadmiernego dzia∏ania:
fotodermatozy, odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne, przedwczesne starzenie si´ skóry 
i w efekcie tego powstawanie raków skóry. Pierwsze dane o szkodliwym dzia∏aniu s∏oƒca 
na skór´ pochodzà z koƒca ubieg∏ego wieku. Jednak powszechne uznanie szkodliwego wp∏ywu
Êwiat∏a s∏onecznego nastàpi∏o dopiero pod koniec lat 60. tego stulecia. 
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powstajàce w wyniku kontaktu z roÊlinami, które syntetyzujà
sk∏adniki fotouczulajàce. Od wielu lat znana jest reakcja po
psoralenie, naturalnym sk∏adniku roÊlin baldaszkowatych
i rutowatych. Psoraleny wyst´pujà w pasternaku, koprze,
selerze, arcydzi´glu, barszczu zwyczajnym, marchwi, a tak˝e
sà syntetyzowane przez wiele ró˝nych polnych ostów. 
Wyst´pujà równie˝ w sumaku, rucie i w dziurawcu. Wyró˝-
niono nawet specjalnà odmian´ wÊród fotodermatoz: 
dermatitis pratensis bullosa striata. Sà to linijne ciemne
przebarwienia powstajàce w wyniku kontaktu skóry 
z zimowitkami. Psoraleny wykorzystywane sà jako sk∏ad-
niki substancji zapachowych zawartych w perfumach. 
W rezultacie stosowania niektórych pachnàcych kosmety-
ków w czasie lata mogà powstawaç d∏ugo utrzymujàce si´
przebarwienia. Zaczynajà pojawiaç si´ doniesienia 
o powstawaniu zmian skórnych w czasie opalania 
w solarium, gdzie êród∏em ultrafioletu jest promieniowa-
nie emitowane przez ∏ó˝ka opalajàce.

Przewlek∏a ekspozycja na s∏oƒce prowadzi do starze-
nia si´ skóry. Wi´kszoÊç zmian skórnych przypisywanych
biologicznemu starzeniu si´ skóry, zale˝nemu od wieku,
w rzeczywistoÊci spowodowanych jest przez s∏oƒce. Objawy
kliniczne sà tak pospolite, ˝e cz´sto nie zwraca si´ na to
uwagi. Skóra jest sucha, pomarszczona szorstka, pojawiajà
si´ zmarszczki mimiczne, nast´puje utrata jej elastycznoÊci

i wiotkoÊci. Na jej powierzchni powstajà ogniska 
odbarwieƒ i przebarwieƒ, pojawiajà si´ g∏´bokie
zmarszczki i bruzdy. Promieniowanie s∏oneczne poprzez
wp∏yw aktywizujàcy na powstawanie wolnych rodników
i przede wszystkim poprzez bezpoÊrednie dzia∏anie
uszkadzajàce tkank´ ∏àcznà i nab∏onkowà jest 
najwa˝niejszym czynnikiem zewnàtrzpochodnym 
odpowiedzialnym za starzenie si´ skóry. 

Istnieje wiele dowodów epidemiologicznych za zwià-
zek pomi´dzy wyst´powaniem raka podstawnikomórkowe-
go i kolczystokomórkowego skóry ze s∏oƒcem. Badania 
wykazujà wzrost zachorowalnoÊci na raka skóry, wraz 
ze zmniejszaniem si´ szerokoÊci geograficznej. IloÊç raków
skóry wyraênie si´ zmniejsza wraz z przyj´ciem stylu ˝ycia
ochronnego przed s∏oƒcem. 

Podstawà wspó∏czesnej ochrony przed promieniowa-
niem s∏onecznym jest stosowanie Êrodków ochronnych
przed promieniowaniem ultrafioletowym (sunscreen). 
Rozró˝nia si´ dwa typy filtrów chroniàcych przed s∏oƒcem.
Jedne z nich to filtry chemiczne tzn. dodatki do kremów 
poch∏aniajàce promieniowanie ultrafioletowe, drugie Êrodki
fizyczne chronià przed UVB i UVA. Najlepsze kremy ochronne
zawierajà obydwa rodzaje filtrów, co stanowi najw∏a-
Êciwszà ochron´ przed UV, a tak˝e jest najbardziej
akceptowane kosmetycznie. ❚
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dr Ewa Kaniowska

W seminarium wzi´∏o udzia∏ 60 lekarzy. Obrady 
zosta∏y zorganizowane w siedzibie DolnoÊlàskiej Izby 
Lekarskiej. Seminarium rozpoczà∏ wyk∏ad poÊwi´cony
epidemiologii, diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce
czerniaka z∏oÊliwego wyg∏oszony przez Dr Romana 
Czarneckiego, specjalist´ chirurgii onkologicznej. Dalsza
cz´Êç seminarium mia∏a charakter workshopu, którego
prowadzàcym by∏a Dr Joaonna Holm, specjalista dermato-
log z OÊrodka Konsultacyjnego Kliniki Dermatologii 
w Uddevalle w Szwecji. W pierwszej cz´Êci Dr Holm 
omówi∏a zasady przeprowadzania badania dermatosko-
powego, dok∏adnie zapoznajàc uczestników z najwa˝niej-
szymi szczegó∏ami obrazu dermatoskopowego, dotyczà-
cych zarówno zmian ∏agodnych, jak i czerniaka z∏oÊliwego.
Druga cz´Êç workshopu obejmowa∏a zaj´cia praktyczne,
polegajàce na ocenie komputerowych obrazów

dermatoskopowych przez samych uczestników. Zaj´cia te
wzbudzi∏y du˝e zainteresowanie, gdy˝ ka˝dy krok oceny
dermatoskopowej mo˝na by∏o porównaç ze wzorcowà
analizà dokonanà przez specjalistów – autorów atlasów
dermatoskopowych. Osoby, które uczestniczy∏y po raz 
kolejny w seminarium poÊwi´conym dermatoskopii, 
podkreÊla∏y zalety takich praktycznych zaj´ç, dajàcych
mo˝liwoÊç sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci. 

Oprócz wyk∏adów specjalistycznych, w ramach 
seminarium wystàpili tak˝e przedstawiciele firm farma-
ceutycznych: Laboratoire SVR, Avene, La Roche Posay
oraz Bioderma, prezentujàcy preparaty Êwiat∏ochronne. 

Lekarze uczestniczàcy w zaj´ciach mogli nabyç 
dermatoskopy oraz atlasy dermatoskopowe w trakcie 
seminarium.  ❚

Dermatoskopia
w praktyce dermatologicznej
W dniu 22 maja we Wroc∏awiu odby∏o si´ kolejne seminarium
organizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów
Estetycznych poÊwi´cone dermatoskopii. Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, 
˝e od 6 lat spotkania lekarzy zainteresowanych dermatochirurgià
i dermatoskopià organizowane sà we Wroc∏awiu.

DR E. KANIOWSKA, DR J. HOLM, 
DR R. CZARNECKI – ODPOWIADAJÑ NA
PYTANIA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM.
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dr n. med. Maria Noszczyk

F
Filtry ochronne dzieli si´ na fizyczne (mineralne)

i chemiczne. Obecnie wi´kszoÊç firm produkuje preparaty
ochronne w oparciu o mieszaniny tych zwiàzków. Pozwala
to zminimalizowaç reakcje alergiczne cz´Êciej zdarzajàce
si´ po filtrach chemicznych i jednoczeÊnie podnieÊç 
stopieƒ dzia∏ania ochronnego. 

Filtry chemiczne dzia∏ajà na zasadzie absorpcji 
(poch∏aniania) promieni, natomiast fizyczne jak ekrany
odbijajàce promienie. Chemiczne nale˝à do paru grup
zwiàzków chemicznych: sà pochodnymi kwasu para-amin-
obezoesowego (PABA), salicylowego, lub cynamonowego,
benzofenonu, kamfory. Obecnie stosowanych jest kilka-
dziesiàt substancji chemicznych absorbujàcych promienie
UV. Pochodne PABA, kwasu salicylowego oraz kwasu 
metoksycynamonowego i filtry wywodzàce si´ z pochodnych
kamfory, w tym Parsol MCX i Eusolex 6300, dzia∏ajà g∏ównie
w zakresie promieniowania UVB. Pochodne benzofenonu
np. Eusolex 8020, Parsol 1789 nale˝à do filtrów szeroko 
zakresowych UVA + UVB. Wi´kszoÊç filtrów chroniàcych
przed d∏ugimi promieniami to mieszaniny zwiàzków 
chemicznych i filtrów fizycznych. Te ostatnie, to tlenek
i dwutlenek tytanu, oraz cynku. Jednym z najlepszych 
filtrów szeroko zakresowych tego typu jest Mexoryl SX i XL.

Szeroko zakresowa ochrona przed promieniami
UVA i UVB jest obecnie najwa˝niejszym wymaganiem 
stawianym wszystkim stosowanym filtrom. Promienie
UVA powodujà skutki bardziej odleg∏e w czasie w tym, 
m.in. starzenie si´ skóry i uszkadzajàcy wp∏yw na naczynia.
Wyprodukowanie skutecznego filtru przeciwko tym 
promieniom stanowi∏o d∏ugo znaczny problem, rozwiàzany
w du˝ej mierze dzi´ki wspomnianym mieszaninom 
zwiàzków mineralnych i chemicznych. 

Ochrona przed d∏ugimi promieniami UVA jest wa˝na
nie tylko ze wzgl´du na efekty kosmetyczne. Jest niezb´dna
ze wzgl´du na potwierdzony wp∏yw tego promieniowania
na kancerogenez´. Problemem okaza∏ si´ fakt, ˝e wi´k-
szoÊç filtrów chroniàc przed promieniami UV nie dawa∏o
ochrony przed s∏onecznà immunosupresjà. Ostatnio 
potwierdzono jednak, ˝e szeroko zakresowe, stabilne filtry,
zabezpieczajà przed podniesieniem ekspresji hormonu
alfa- MSH (alfa melanocyte-stimulating hormone) 
i interleukiny 10 pod wp∏ywem promieni i UV (J Invest 
Dematol 122: 468-476,2004, M. Schiller, T. Brzoska, 
A. Luger). Daje to ochron´ przed immunosupresjà 
powodowanà wydzielaniem tych czynników w wyniku 
ekspozycji s∏onecznej. Badania te rzucajà nowe Êwiat∏o 
na argumentacj´ – za stosowaniem filtrów UV. 

Polecajàc ochron´ przeciws∏onecznà nale˝y jednak
nadal pami´taç o paru wskazówkach praktycznych. Si∏´
dzia∏ania preparatów ochronnych – wskaênik ochrony
okreÊla si´ w warunkach laboratoryjnych, natomiast
w praktyce, czyli na s∏oƒcu jest ona, nawet w przypadku
najlepszych kremów ni˝sza. Warto pami´taç, ˝e numery
ochronne filtrów rosnà logarytmicznie, a nie wprost 
proporcjonalnie. 30 SPF to „bloker ca∏kowity”. Powy˝ej
30. krzywa sp∏aszcza si´ i filtr o wskaêniku 60 SPF nie jest
wcale 2 razy silniejszy od 30-stki, a jedynie o par´ 
procent. Aplikacj´ kremu z filtrem nale˝y powtarzaç mniej
wi´cej, co 2 godziny i zawsze po kàpieli w wodzie nawet
w przypadku filtrów wodoodpornych. Jest to wa˝ne 
ze wzgl´du na du˝à ÊcieralnoÊç kosmetyków ze skóry,
a tak˝e (na ogó∏) aplikacj´ zbyt ma∏ej iloÊci preparatu. 
Poza tym pod wp∏ywem promieni UV wi´kszoÊç filtrów
staje si´ niestabilna, ju˝ w czasie pierwszych 60 minut 
po aplikacji. Jak wykazujà badania stabilnoÊç filtru nie
musi iÊç w parze z si∏à jego dzia∏ania. Badania stabilnoÊci
powinny byç wykonywane w przypadku ka˝dej nowo
wprowadzanej mieszanki sk∏adników chroniàcych przed
promieniowaniem UV. 

Praktycznie wa˝ne jest tak˝e, aby pami´taç o coraz
liczniejszych formach galenowych preparatów z filtrami.
Najpowszechniejsze preparaty o doÊç t∏ustych pod∏o˝ach
zast´powane sà przez ˝ele i l˝ejsze mleczka (tzw.
emulsje) bardziej sprawdzajàce si´ w przypadku cer
t∏ustych. Do ochrony skóry cia∏a doskonale nadajà si´
preparaty w postaci mleczek, oliwek i p∏ynów 
aplikowanych przy pomocy aerozoli. Kobiety stosujàce
na co dzieƒ make` up zadowolone sà z preparatów
ochronnych typu 2 w 1 – czyli np. wysokiego filtru
w kompakcie kryjàcym lub w kremie „teintee” –
pe∏niàcym rol´ kremu koloryzujàcego lub podk∏adu.
Preparaty te sprawdzajà si´ bardzo dobrze u kobiet
z przebarwieniami cery, wymagajàcymi z jednej strony
kamufla˝u a z drugiej niezb´dnej, bardzo wysokiej
ochrony. W tym przypadku pami´taç jednak nale˝y 
o koniecznoÊci parokrotnej w ciàgu dnia aplikacji 
kosmetyku, gdy˝ ju˝ najmniejsza opalenizna mo˝e
niekorzystnie wp∏ynàç na koloryt plam. Intensywnie
pracuje si´ nad tabletkà pe∏niàca rol´ filtru 
(praktycznà u m´˝czyzn, których ci´˝ko namówiç 
do smarowania skóry kosmetykami), choç prawdopo-
dobnie bardziej zaawansowane sà badania nad 
„doustnà formà samoopalaczy” – w tabletkach. ❚

iltry s∏oneczne
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Pocenie si´ jest funkcjà naszego organizmu niezb´dnà
do prze˝ycia. Pot s∏u˝y jako czynnik ch∏odzàcy ludzkie cia∏o
dzi´ki procesowi parowania wody, chroniàc tym samym 
organizm przed przegrzaniem. Gruczo∏y potowe (glandulae
sudoriferae) nale˝à do przydatków skóry i dzielà si´ na 
ekrynowe oraz apokrynowe. Gruczo∏y potowe ekrynowe 
wyst´pujà w obr´bie ca∏ej niemal skóry z wyjàtkiem ˝o∏´dzi,
wewn´trznej blaszki napletka, warg sromowych i ∏o˝yska
paznokciowego. Nie ma ich tak˝e w prawid∏owej b∏onie Êlu-
zowej. Szczególnie obficie wyst´pujà na d∏oniach i stopach.
Ich liczba w tych okolicach dochodzi do 620/cm2, podczas
gdy w innych okolicach np. na udach do 120/cm2. Ca∏kowita
liczba gruczo∏ów potowych u cz∏owieka oceniana jest na 2-5
mln i nie zale˝y od rasy. Gruczo∏y potowe morfologicznie
ukszta∏towane sà ju˝ w momencie urodzenia, ale w pe∏ni
funkcjonujà dopiero ok. 2. roku ˝ycia. Nowe gruczo∏y nie 
rozwijajà si´ po urodzeniu, nie ma ich równie˝ w obr´bie
blizn. Wydzielanie potu zale˝ne jest od uk∏adu nerwowego,
zw∏aszcza od uk∏adu wspó∏czulnego. Ârodki cholinergiczne
stymulujà wydzielanie potu, podczas gdy Êrodki przeciw-
cholinergiczne (atropina) – hamujà. Ich czynnoÊç zwiàzana
jest z regulacjà cieplnà ustroju. Oceniono, ˝e maksymalna
stymulacja mo˝e powodowaç utrat´ nawet do 12 litrów 
potu na dob´, a mierzona w krótszym odst´pie czasu do 3
litrów na godzin´. Pot jest roztworem hipotonicznym chlorku
sodu, zawierajàcym ponadto zwiàzki potasu, wapnia, 
magnezu, ˝elaza, a tak˝e mocznik i sole kwasu mlekowego.
Przewody wyprowadzajàce gruczo∏ów potowych sà odpo-
wiedzialne za zag´szczenie potu, a jego sk∏ad zale˝ny jest
od szybkoÊci przep∏ywu przez nie, a wi´c od nat´˝enia
bodêca stymulujàcego ten proces. 

Wzmo˝one wydzielanie potu zale˝ne od zaburzeƒ
oÊrodka termoregulacji, towarzyszy ostrym chorobom 
goràczkowym np. gruêlicy, malarii, brucelozie, ch∏oniakom,
zapaleniu wsierdzia. Podobny jest mechanizm nadmiernej
potliwoÊci w zatruciu alkoholem i dnie moczanowej. Mecha-
nizm uogólnionego pocenia, który towarzyszy neuropatii
cukrzycowej, nadczynnoÊci tarczycy, nadczynnoÊci przysadki,
guzowi chromoch∏onnemu, oty∏oÊci, menopauzie i chorobom
nowotworowym nie jest znany. Wyjàtkowo stymulacja 
uk∏adu wspó∏czulnego mo˝liwa jest równie˝ w przebiegu
tocznia uk∏adowego z zaj´ciem oÊrodkowego uk∏adu 
nerwowego. Pocenie termoregulacyjne, w odró˝nieniu od
emocjonalnego, jest zwykle wi´ksze podczas snu.

Pocenie emocjonalne dotyczy g∏ównie d∏oni, stóp,
do∏ów pachowych, jak równie˝, aczkolwiek w ró˝nym 
stopniu, pachwin i twarzy. Wyst´puje pod wp∏ywem 
strachu, radoÊci, wzruszenia i innych stanów emocjonalnego
napi´cia. Nasilaç si´ mo˝e pod wp∏ywem wysokiej tempera-
tury otoczenia, u˝ywek (kofeina, nikotyna) a tak˝e 

spo˝ywania goràcych i pikantnych potraw. Ten typ pocenia
stanowi problem wi´kszoÊci pacjentów zg∏aszajàcych si´ do
dermatologa z powodu hyperhydrozy. Pocenie emocjonalne
wyst´puje u obu p∏ci, niekiedy rodzinnie, rozpoczyna si´
zwykle w dzieciƒstwie lub okresie pokwitania. NadpotliwoÊç
ta mo˝e utrzymywaç si´ przez kilka lat, ale zwykle ma 
tendencj´ do spontanicznej poprawy po 25. roku ˝ycia. 
D∏onie sà na ogó∏ zaczerwienione lub sinawe, ch∏odne i wil-
gotne, niekiedy widoczne sà sp∏ywajàce po nich krople potu.

Nadmierna potliwoÊç to nie tylko problem kosmetyczny
powodujàcy wiele stresów. Skóra stanowi barier´ chroniàcà
organizm przed niekorzystnymi czynnikami Êrodowiskowymi.
Hyperhydroza i zwiàzana z nià maceracja prowadzi do
zwi´kszonej przezskórnej absorbcji potencjalnych 
czynników dra˝niàcych, uczulajàcych, infekcyjnych.
W konsekwencji usposabia do powstawania wielu powi-
k∏aƒ takich jak: dyshydrotyczne zapalenie skóry, dzieci´ca
dermatoza d∏oni i stóp, kontaktowe zapalanie skóry, 
zaka˝enia grzybicze i bakteryjne. 

Pacjenci cechujàcy si´ nadmiernym i patologicznym
poceniem si´ sà cz´sto nara˝eni na ogromne napi´cie 
psychospo∏eczne ze wzgl´du na ograniczenia, jakie stwarza
ten stan w ich ˝yciu zawodowym i osobistym. Ludzie ci sà
cz´sto postrzegani przez otoczenie jako osoby zaniedbujàcy
higien´ osobistà, a samo schorzenie stwarza korzystne 
warunki rozwoju innych przypad∏oÊci takich jak cuchni´cie
potu, grzybice skórne, bakteryjne infekcje Gram-ujemne
stóp, czy brodawki na d∏oniach i podeszwach stóp. 

Obszar skóry cechujàcy si´ nadmiernà produkcjà potu
mo˝e zostaç uwidoczniony przy pomocy testu Minora: na 
zaj´ty obszar nak∏ada si´ 2% roztwór jodyny, a nast´pnie po
wyschni´ciu roztworu obszar ten posypuje si´ sproszkowanà
skrobià. Skóra nadmiernie pocàca si´ przybiera niebiesko-
-czarne zabarwienie. Istnieje szereg sposobów obiektywnego
pomiaru pocenia si´. Stosujàc grawimetri´, przyciska si´ 
do skóry papierek testowy, a iloÊç zaabsorbowanego potu
okreÊla si´ przy pomocy wagi analitycznej. Pomiary z wykorzy-
staniem hygrometrii okreÊlajà parowanie (w g/m2h) w wyzna-
czonych punktach. Jako metody pó∏iloÊciowej podobnej do
testu Minora bazujàcego na reakcji skrobia-jodyna u˝ywa si´
kolorymetrii. W metodzie tej analizowane sà zmiany 
barwy pojawiajàce si´ na odpowiednio powlekanym 
papierze, który umieszcza si´ w kontakcie z potem.

TOKSYNA BOTULINOWA
Po raz pierwszy w roku 1996 Bushara i wsp. donieÊli

o jej potencjalnych mo˝liwoÊciach u˝ycia w przypadku 
nadmiernego pocenia. G∏ównym efektem ubocznym jest 
bolesnoÊç iniekcji. W przypadku d∏oni podawanie preparatu
mo˝liwe jest jedynie przy zastosowaniu znieczulenia, 
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NadpotliwoÊç
– leczenie toksynà botulinowà
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np. blokady nadgarstkowej. W miejscu wstrzykni´cia mo˝e
pojawiç si´ niewielki krwiak. W przypadku d∏oni istnieje tak˝e
niebezpieczeƒstwo wystàpienia przejÊciowego os∏abienia
mniejszych mi´Êni. Przeciwwskazania obejmujà cià˝´, 
choroby nerwowo-mi´Êniowe (np. myastenia gravis), defekty
uk∏adu krzepni´cia krwi i jednoczesne przyjmowanie leków,
które równie˝ mogà wp∏ywaç na przewodnictwo nerwowo-
-mi´Êniowe (np. aminoglikozydy lub antybiotyki makrolidowe). 

Toksyna botulinowa A nale˝y do najsilniejszych 
biologicznych trucizn. Jest jednà z toksyn produkowanych
przez szczepy Clostridium botulinum, które hamujà 
neurotransmisj´ poprzez stabilizacj´ b∏ony presynaptycznej,
co z kolei uniemo˝liwia wydzielanie acetylocholiny. 

Hamowanie wydzielania neurotransmiterów jest 
mo˝liwe dzi´ki rozszczepianiu osadzonego w b∏onie komór-
kowej bia∏ka SNAP-25 (synaptosome-associated protein
25kDa). Zablokowanie egzocytozy ma charakter sta∏y, 
jednak neurony posiadajà du˝y potencja∏ regeneracyjny.
Powrót do fizjologicznego dzia∏ania jest mo˝liwy dzi´ki 
wytwarzaniu przez neuron nowych zakoƒczeƒ nerwowych,
ju˝ sprawnie dzia∏ajàcych. Same zabiegi (po raz pierwszy
przedstawione w publikacji przez grup´ Naumanna w roku
1997) polegajà na podskórnym ostrzykiwaniu toksynà 
botulinowà okolic dotkni´tych nadmiernà potliwoÊcià.
Wstrzykni´cia wykonuje si´ co ok. 1-1,5cm, pokrywajàc 
ca∏à powierzchni´ zabarwionà w próbie Minora. Pierwsze
korzystne wyniki widoczne sà po ok. 1 tygodniu, a pe∏ny
efekt terapeutyczny obserwuje si´ po ok. 4 tygodniach od
wykonania zabiegu. Zniesienie nadmiernej potliwoÊci utrzy-
muje si´ zwykle od 5 do 9 miesi´cy po zabiegu. Badania 
wykorzystujàce wi´ksze dawki (200mU preparatu Botox®
w przypadku jednego do∏u pachowego) wykaza∏y, i˝ mo˝na
osiàgnàç jeszcze d∏u˝szy czas dzia∏ania leku (8-9 miesi´cy)
Metoda ta wydaje si´ byç idealnym rozwiàzaniem dla osób,
które nie chcà poddaç si´ zabiegom chirurgicznym. 
Zdecydowanà wadà tej metody jest bardzo wysoki koszt
preparatów zawierajàcych toksyn´ botulinowà A, a tak˝e 
koniecznoÊç stosowania analgezji. Ból w czasie miejscowego
podawania leku jest szczególnie dokuczliwy w przypadku
bogato unerwionych d∏oni. Stosuje si´ rozmaite metody
miejscowego znieczulenia: ozi´bienie, krem EMLA, znieczu-
lenie przewodowe, odcinkowe znieczulenie do˝ylne. 

W przeciwieƒstwie do twierdzeƒ wyg∏aszanych przez
firmy farmaceutyczne produkujàce toksyn´ botulinowà 
biologiczna aktywnoÊç toksyny mo˝e wzmagaç si´ poprzez
zmniejszanie st´˝enia i jednoczesne zwi´kszanie obj´-
toÊci. Mniejsze dawki lecznicze w wi´kszym rozcieƒczeniu
powodujà znamiennie szybszy efekt, rosnàcà skutecznoÊç
oraz d∏u˝ej utrzymujàcy si´ efekt dzia∏ania toksyny, przy
zmniejszonej iloÊci efektów ubocznych.

Czas dzia∏ania terapii wynosi co najmniej 16 tygodni,
powoduje istotnà popraw´ jakoÊci ˝ycia pacjentów dotkni´-
tych nadpotliwoÊcià. Tak wi´c zabieg toksynà botulinowà
zosta∏ uznany przez lekarzy za bezpieczny i skuteczniejszy
od chirurgicznego leczenia nadpotliwoÊci mimo tego, 
˝e leczenie musi byç regularnie powtarzane dla utrzymania
efektu. Wiele badaƒ udowodni∏o skutecznoÊç, szybkoÊç
dzia∏ania oraz d∏ugi efekt nie tylko w okolicy do∏ów 
pachowych ale tak˝e w nadpotliwoÊci d∏oni i stóp. Mimo, 

˝e leczenie pach nie wymaga anestezji to odmiennà 
sytuacj´ obserwujemy w przypadkach d∏oni i stóp. Blokada
nerwów jest polecana jako metoda znieczulenia do zabiegu.
Ostatnio proponuje si´ znieczulenie w postaci metody jonto-
forezy 2% lidokainà z nast´powà krioterapià ciek∏ym 
azotem tu˝ przed iniekcjà botuliny u pacjentów leczonych
ambulatoryjnie. Pomimo dobrze przeprowadzonego 
wywiadu z chorym test grawimetryczny i/lub test z jodynà
jest koniecznie potrzebny. 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Wykonujemy test Minora – na powierzchnie obj´te

nadpotliwoÊcià tzn. do∏y pachowe, wczeÊniej wygolone (1,2
dni przed zabiegiem), nak∏adamy jodyn´ i po 
wyschni´ciu posypujemy skrobià. Obszar, który zmieni∏
w wyniku tej reakcji barw´ na kolor ciemno-fioletowo – czar-
ny obrysowujemy pisakiem. Âcieramy pozosta∏oÊci 
po teÊcie Minora i wyznaczamy w zakresie do∏ów pacho-
wych 10 punktów. Rozpuszczamy jednà fiolk´ Botoxu w 10
cm3 0,9% NaCl, otrzymujemy nast´pujàcà proporcj´: w 10
cm3 NaCl – 100 U Botoxu, w 1 cm3 NaCl – 10 U
Botoxu, w 0,1 cm3NaCl – 1 U Botoxu. Na ka˝de miejsce 
podajemy 0,2 ml tzn. 2 j. U, 10 punktów x 2jU = 20 jU 
na np. jednà pach´. Ca∏kowita iloÊç jednostek w leczeniu
nadpotliwoÊci pach wynosi 40 jednostek U Botoxu.  ❚
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NadpotliwoÊç - leczenie toksynà botulinowà c.d.

W NAST¢PNYM NUMERZE:
◗ Nowoczesne metody stosowane w leczeniu 

przebarwieƒ dr Kamila Skr´tkowicz-Szarmach, 
dr Adam Szarmach 

◗ Prawdy i mity – rzecz o peelingach
dr Urszula Koz∏owska 

◗ Zastosowanie toksyny botulinowej w korekcji 
zmarszczek dr Miros∏aw Maçkowiak 

◗ Mezoterapia jako technika rewitalizacji skóry, 
leczenia cellulitu i wypadania w∏osów dr Barbara 
Walkiewicz-Cyraƒska, dr Ewa Kaniowska

◗ Kursy i workshopy dla zaawansowanych
w dermatologii estetycznej (organizator: Europejskie
Stowarzyszenie Kosmetologii i Dermatologii 
Estetycznej) – sprawozdanie z Pary˝a dr Joanna 
Buchowicz, dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska 

◗ Program seminarium organizowanego przez SLDE 
w dniach 16-17.10.2004 na temat: Zastosowanie 
preparatu toksyny botulinowej (Botox) w korekcji 
zmarszczek twarzy i nadpotliwoÊci – najnowsze 
doniesienia. Zastosowanie preparatu kwasu 
hialuronowego Juvederm 18,24,30 w korekcji 
zmarszczek twarzy oraz preparatu Juvelift 
w mezoterapii twarzy, szyi, dekoltu i ràk.
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