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 | STrESzczEniE

Plamy barwnikowe to defekt kosmetyczny, będący 
skutkiem zwiększonej ilości melaniny i melanocytów 
(komórek barwnikowych) w naskórku. Występują one 
najczęściej u kobiet po 50. roku życia. W gabinetach ko-
smetologicznych, dermatologicznych i medycyny este-
tycznej, w celu redukcji plam barwnikowych, oprócz 
środków farmakologicznych i światłoterapii, stosuje się 
peelingi chemiczne i mechaniczne. W zabiegach z uży-
ciem peelingów chemicznych wykorzystuje się wyso-
ko skoncentrowane kwasy o działaniu złuszczającym. 
Zaliczyć do nich można m.in. kwas glikolowy, który jest 
najbardziej aktywnym spośród kwasów owocowych. 
Z peelingów mechanicznych najczęściej wykonywana 
jest mikrodermabrazja, dzięki której poprzez złuszcza-
nie stymuluje się odbudowę nowej tkanki, czego wy-
nikiem jest wygładzenie i rozjaśnienie skóry. Innymi, 
stosowanymi zabiegami są: krioterapia, IPL, pulsacyjny 
laser barwnikowy, laser rubinowy typu Q-switch oraz 
laser Nd-Yag typu Q-swich. Pamiętać należy także o fil-
trach słonecznych będących pierwszą linią profilaktyki 
plam barwnikowych. 
Słowa kluczowe: mikrodermabrazja diamentowa, 
plamy barwnikowe, zabiegi złuszczające

 | AbSTrAcT

Pigmentation spots are cosmetic defect that appears as 

a result of an increased amount of melanin and melano-

cytes (pigmentation cells) in epidermis. They occur most 

often in women over 50 years of age. The chemical and 

mechanical peels, besides pharmacological treatments 

and light therapy, are often used in beauty parlors as 

well as dermatological and aesthetic medicine clinics to 

reduce pigmentation spots. Chemical peels treatments 

are carried out with highly concentrated exfoliating 

acids, such as glycolic acid that is the most active fruit 

acid. Among all types of mechanical peels, microder-

mabrasion is the most frequently used treatment cau-

sing exfoliation and rebuilding new tissues that results 

in smooth and brighten the skin. Other therapies are 

cryotherapy, IPL, pulsed dye laser, ruby Q-switch laser 

and Nd-Yag Q-swich. It should be also remembered that 

solar filters are the first line of prevention against pig-

mented spots.

Key words: diamond microdermabrasion, pigmenta-

tion spots, exfoliating treatments
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 | WSTęp

Plamy barwnikowe to jasno- lub ciemnobrunatne 
plamy o średnicy od kilku do kilkunastu milimetrów, 
występujące z reguły na skórze eksponowanej na 
światło (rys. 1). Plamy barwnikowe mogą być wrodzo-
ne lub nabyte, pojedyncze lub liczne [1]. Wrodzone po-
jawiają się w dzieciństwie, na ogół na skórze pleców 
i klatki piersiowej. Z kolei plamy nabyte pojawiają się 
pod wpływem promieni słonecznych, najczęściej na 
powierzchniach grzbietowych rąk [2]. Skóra u osób 
starszych jest cieńsza, zawiera mniej tłuszczu i kola-
genu, dlatego też osoby po 50. roku życia najbardziej 
narażone są na negatywne skutki promieniowania 
słonecznego, w tym plamy barwnikowe (rys. 2).

Plamy barwnikowe zbudowane są z melanocytów, 
znajdujących się pomiędzy komórkami warstwy 
podstawnej skóry i powstają na skutek nadmier-
nego wytwarzania barwnika – melaniny (rys. 3) [3]. 
Melanina powstaje w wyniku szeregu reakcji bio-
chemicznych. Pierwszym etapem jest zachodząca 
w cytozolu melanocytów, hydroksylacja egzogenne-
go  aminokwasu – fenyloalaniny [4]. Produktem tej 
reakcji jest tyrozyna, która przekształcana jest w do-
pachinon, substrat potrzebny do dalszej syntezy me-
laniny. Tę reakcję katalizuje tyrozynaza – enzym 
zlokalizowany w zewnętrznej błonie melanosomu. 
O poziomie syntezy melaniny decyduje dostępność 
substratu dla tyrozynazy, bezpośrednio zależna 
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od aktywności hydroksylazy fenyloalaninowej oraz poziomu 
tetrahydrobiopteryny [5]. Właśnie od tych czynników zależy 
stopień pigmentacji skóry.

 | METody zApobiEgAniA poWSTAWAniu plAM 

bArWniKoWych

Pierwszą linią obrony przed plamami barwnikowymi stano-
wią filtry słoneczne. Ich efektywność określona jest za pomocą 
współczynnika ochrony przeciwsłonecznej – SPF (Sun Protection 

Factor), który służy do oznaczenia stopnia ochrony przed promie-
niowaniem słonecznym. Wyznaczenie tego wskaźnika polega na 

porównaniu wartości minimalnej dawki rumieniowej dla skóry 
chronionej badanym preparatem, z wartością minimalnej dawki 
rumieniowej dla skóry niechronionej i mieści się on w zakresie 
od 6 (niska ochrona) do 60 (maksymalna ochrona). Filtry przeciw-
słoneczne dzieli się na fizyczne i chemiczne [6]. Filtry chemiczne 
wnikają w powierzchowne warstwy naskórka i działają na zasa-
dzie pochłaniania promieniowania słonecznego, filtry fizyczne 
natomiast tworzą warstwę ochronną na jego powierzchni, a ich 
działanie polega na odbijaniu promieni UV. Najbardziej skutecz-
ne preparaty przeciwsłoneczne zawierają filtry fizyczne (tlenek 
cynku lub dwutlenek tytanu) i zapewniają długotrwałą ochronę 
przed promieniowaniem, zarówno UVA, jak i UVB [7]. Należy 
jednak pamiętać, że nawet kremy z najwyższym wskaźnikiem 
SPF nie dają pełnej ochrony przed promieniowaniem słonecznym, 
a najlepszym sposobem ochrony jest unikanie słońca [8]. 

 | METody rEduKcji plAM bArWniKoWych

Nie ma możliwości walki z powstałymi już plamami barwniko-
wymi wyłącznie za pomocą ochrony przeciwsłonecznej. Obec-
nie stosowane metody redukcji plam barwnikowych obejmują 
leki miejscowe, peelingi chemiczne, krioterapię, intensywne 
światło impulsowe IPL (Intense Pulse Light), lasery, a także pe-
elingi mechaniczne (tabela 1). Zróżnicowanie procesów fizyko-
chemicznych, leżących u podłoża poszczególnych metod, deter-
minuje między innymi głębokość, na jaką one działają (rys. 4).

Farmaceutyki stosowane w przebarwieniach dostępne są 
w postaci kremów lub żeli rozjaśniających i wybielających pla-
my barwnikowe [9]. Leki te stosowane miejscowo działają głów-
nie przez zahamowanie syntezy melaniny i na ogół są dostęp-
ne tylko na receptę ze względu na wysokie stężenie substancji 
aktywnych. Do najbardziej popularnych zalicza się stosowany 
od 1961 r. hydrochinon w stężeniu 2% i arbutynę wywierające 
efekt rozjaśniający przez inhibicję enzymu melanosomów tyro-
zynazy oraz pochodna witaminy A izotretinoina, wykazująca 
działanie silnie złuszczające [10, 11]. Efekty działania tych pre-
paratów widoczne są dopiero po kilku miesiącach stosowania, 
a ryzyko wystąpienia skutków ubocznych w postaci rumienia, 
suchości skóry czy świądu jest duże.

 | peelingi chemiczne

Skutecznym sposobem redukowania powstałych plam barw-
nikowych w gabinecie kosmetologicznym i dermatologicznym 
jest zastosowanie peelingów chemicznych. To kontrolowane 
złuszczanie skóry pod wpływem działania substancji chemicz-
nych. W zależności od głębokości działania peelingu możemy 
podzielić je na powierzchowne, średnio głębokie i głębokie. 
W zabiegach tych wykorzystuje się wysoko skoncentrowane 
kwasy o działaniu złuszczającym. Zaliczyć do nich można np. 
kwas glikolowy, który jest najbardziej aktywnyz kwasów owo-
cowych, ponieważ ma najprostszą budowę, a także najmniej-
szą masę cząsteczkową (76 Da), dzięki czemu łatwo i głęboko 
wnika w skórę. Należy do alfa-hydroksykwasów. Pozyskiwa-
ny jest naturalnie z trzciny cukrowej, winogron, agrestu oraz 

Rys. 1 Plamy barwnikowe na powierzchni grzbietowej ręki – obraz makroskopowy i dermatoskopowy  
Źródło: Archiwum własne

Rys. 2 Schemat skóry osoby młodej (strona lewa) i po 50. roku życia z widoczną plamą barwnikową 
(strona prawa) Źródło: Opracowanie własne
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jabłek. Używany jest w różnych stężeniach (do 70%). Ma sil-
ne działanie złuszczające, dzięki czemu często stosowany jest 
u osób z problemami pigmentacyjnymi. Kwas glikolowy rozbija 
struktury międzykomórkowe skóry, powodując złuszczanie 
powierzchowne komórek warstwy rogowej [12].  

 | Krioterapia

Krioterapia to kolejny zabieg często wykorzystywany w przy-
padku plam barwnikowych. Polega na miejscowym zamrażaniu 
tkanek. Najczęściej w krioterapii wykorzystywany jest ciekły azot 
o temperaturze -195,8 °C, wykorzystywany w urządzeniach krio-
chirurgicznych, zestalony dwutlenek węgla w postaci tzw. pasty 
śniegowej o temperaturze -88,7 °C oraz chlorek etylu o tempera-
turze -24 °C. Melanocyty są szczególnie wrażliwe na niską tem-
peraturę, pod wpływem której dochodzi do ich rozpadu [13]. Mimo 
to, że zabieg ten jest bolesny, jest on stosowany coraz częściej [14]. 

 | ipl

IPL (Intense Pulsed Light), czyli intensywne światło impulsowe, rów-
nież jest popularną metodą w przypadku redukcji przebarwień. 
Pierwsze wyniki badań, dotyczące zastosowania intensywnego 
impulsowego światła w fotoodmładzaniu, opublikował w 2000 r. 
Patrick Bitter [15]. Zabieg ten polega na emitowaniu niespójnych 
fal świetlnych. Energia świetlna jest absorbowana przez określo-
ne chromofory zawarte w tkankach (w tym przypadku melaniny) 
i przekształcane w energię cieplną [16]. Docelowe tkanki zostają 
ogrzane do temperatury, która je niszczy całkowicie lub częścio-
wo, bez uszkadzania tkanek sąsiadujących. Efekt ten, nazywany 
selektywną fototermolizą wykorzystuje różnice w absorbcji świa-
tła o określonych barwach przez różne struktury skóry [17]. Kolor 
aplikowanego światła i jego intensywność dobiera się tak, aby było 
maksymalnie pochłaniane przez komórki usuwanej zmiany skór-
nej, a minimalnie przez tkanki otaczające.

 | pulsacyjny laser barwnikowy

Pierwsze badania, w których pulsacyjny 
laser barwnikowy został zastosowany 
w redukcji zmian barwnikowych zo-
stały opublikowane w 1989 r. [18]. Efekt 
biologiczny jest zależny od długości fali 
promieniowania laserowego – zwykle 
stosuje się tu laser o długości fali 510 nm 
i czasie trwania impulsu, wynoszącym 
300 ns. W redukcji plam barwnikowych  
na powierzchniach grzbietowych rąk za-
leca się wykonanie od 2 do 12 zabiegów. 

 | laser rubinowy typu Q-swich

Laser ten wytwarza światło czerwone o długości 694 nm, które 
przenika w głąb skóry na około 1 mm. Laser ten często stoso-
wany jest w redukcji plam barwnikowych na skórze, ponieważ 
jego światło jest dobrze absorbowane przez melaninę. Efekty 
zauważalne są już po pierwszym zabiegu [19, 20].

 | laser nd-yagtypu Q-swich

Laser Nd:Yag Q-switch może przeniknąć od 4 mm do 6 mm 
w głąb skóry [21]. Jego zielone światło absorbowane jest przez 
melaninę. Długość fali wynosi 1064 nm, a czas trwania impul-
su 10-20 ns. Światło tego lasera jest emitowane w bardzo krót-
kich nanosekundowych impulsach, co minimalizuje uszkodze-
nie tkanek otaczających. Tryb Q-switch znajduje zastosowanie 
w fototermolizie melanosomów w naskórku [22]. Zalecane jest 
przeprowadzenie od 3 do 8 zabiegów [23].

 | peelingi mechaniczne

W gabinetach kosmetologicznych, w celu 
redukcji plam barwnikowych, na po-
wierzchniach grzbietowych rąk stosuje 
się zabiegi kosmetyczne, należące do pe-
elingów mechanicznych, polegających 
na kontrolowanym złuszczaniu naskór-
ka oraz powierzchownych warstw skó-
ry właściwej. Do tych zabiegów zaliczyć 
można mikrodermabrazję, która poprzez 
złuszczanie stymuluje odbudowę skóry, 
czego wynikiem jest jej wygładzenie i roz-
jaśnienie [24]. Poprawa następuje nie tylko 
w zakresie naskórka, który pozbawiony 

martwych warstw odzyskuje gładkość powierzchni, ale rów-
nież w skórze właściwej. Zastosowanie głowic o grubszej ziar-
nistości doprowadza do aktywacji markerów procesu zapalnego, 
co powoduje zwiększenie stężenia cytokin prozapalnych oraz 
czynników transkrypcyjnych, a co się z tym – wiąże regenera-
cję skóry, taką jak w procesie gojenia [25]. Na rynku dostępne są 

Tabela 1 Metody redukcji plam barwnikowych

Leki miejscowe
° Hydrochinon
° Arbutyna
° Pochodne witaminy A

Peelingi chemiczne
° Kwas glikolowy

Krioterapia miejscowa 

IPL (Intense Pulse Light)

Laser
° Pulsacyjny laser barwnikowy
° Rubinowy laser typu Q-switch
° Nd-Yag Q-switch

Peelingi mechaniczne
° Mikrodermabrazja diamentowa
° Mikrodermabrazja korundowa
°Oksybrazja

Źródło: Opracowanie własne

Plama barwnikowa

Widoczne zaburzenie 
wytwarzania melaniny   

Melanocyt

Rys. 3 Schemat naskórka z widocznym zaburzeniem wytwarzania melaniny, objawiający się 
plamami barwnikowymi Źródło: Opracowanie własne

Laser, IPL, Krioterapia

Peelingi
mechaniczne

Peelingi
chemiczne                       

Leki
miejscowe

Warstwa rogowa

Warstwa ziarnista

Warstwa kolczysta

Warstwa podstawna

Skóra właściwa

Rys. 4 Schemat budowy skóry z zaznaczeniem głębokości, na jaką działają poszczególne metody 
redukujące plamy barwnikowe Źródło: Opracowanie własne
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różne rodzaje mikrodermabrazji – mikrodermabrazja diamento-
wa, korundowa oraz wodno-tlenowa (oksybrazja), różniące się 
materiałem ściernym. Mikrodermabrazja diamentowa polega 
na złuszczaniu skóry za pomocą głowic pokrytych warstwą 
rozdrobnionego diamentu. Z przeprowadzonych w 2011 r. ba-
dań wynika, że na 100 kosmetologów aż 94 wykonuje w swoim 
gabinecie zabieg mikrodermabrazji diamentowej, a 43 wykonuje 
powyżej 20 takich zabiegów w miesiącu [26, 27]. Drugi rodzaj 
mikrodermabrazji – korundowa wykorzystuje zmikronizowane, 
sterylne ziarna korundu (postać krystaliczna tlenku glinu), które 
wyrzucane z dyszy pod ciśnieniem powodują efekt „piaskowania” 
skóry. Tzw. mikrodermabrazja wodno-tlenowa polega na złusz-
czania naskórka na skutek działania dwufazowego strumienia, 
złożonego z roztworu soli fizjologicznej (0,9%  NaCl) oraz sprę-
żonego powietrza podawanego przez dyszę pod odpowiednim 
ciśnieniem (najczęściej 5-7 barów) [28]. W opinii kosmetologów 
mikrodermabrazje korundowa i wodno-tlenowa niosą za sobą 
większe ryzyko powikłań w porównaniu do mikrodermabrazji 
diamentowej [29]. Według producentów urządzeń do mikro-
dermabrazji i podręczników z dziedziny kosmetologii wskazań 
do mikrodermabrazji jest sporo, jednak publikacji, które obiek-
tywnie potwierdzają skuteczność tego zabiegu, jest niewiele. 
Publikacje z dostępnych badań ujawniają szereg niedostatków 
metodologicznych, m.in. brak grupy kontrolnej, randomizacji, 

„zaślepienia” uczestnika badań, a ponadto problemy z dokumen-
tacją efektów.

 | podSuMoWAniE

Spośród dostępnych metod najwięcej publikacji poświęcono 
technikom laserowym, a wśród autorów dominuje przekonanie 
o ich skuteczności, w tym zastosowaniu. Mniej wyników badań 
dostępnych jest w odniesieniu do IPL, peelingów chemicznych 
i mechanicznych. Na podstawie dostępnej literatury można 
odnieść wrażenie, że zabiegi laserowe są bardziej skuteczne od 
pozostałych, jednak w oczy rzuca się niedostatek dobrych meto-
dologii prac, oceniających efekty pozostałych metod.
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