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StreSzczenie
W artykule przedstawiono mechanizmy na-
prawcze zachodzące w skórze pod wpływem 
działania peelingów chemicznych doprowa-
dzających do spowolnienia starzenia się skóry. 
Omówiono możliwości zmniejszenia przebar-
wień skórnych, poprawy nawilżenia i elastycz-
ności skóry po zastosowaniu kwasu mlekowego 
o stężeniu 30% i 40%, pH 2,8, oraz kwasu mig-
dałowego o stężeniu 40%, pH 1. Oceny oddzia-
ływania preparatów oraz możliwości napraw-
czych skóry dokonano w oparciu o analizę zdjęć 
cyfrowych oraz pomiar nawilżenia. Po zakoń-
czeniu badania porównano stopnie zabarwie-
nia skóry: przed, w trakcie i po zabiegu. Ko-
rzystny efekt aplikacji peelingów chemicznych 
doprowadził do zmniejszenia intensywności 
przebarwień, poprawy faktury i kolorytu skóry.

Słowa kluczowe: peeling chemiczny, fotostarze-
nie, kwas mlekowy, kwas migdałowy, eksfoliacja.

AbStrAct
The research work presents repair mechanisms 
which occur within skin under influence of chemi-
cal exfoliation processes that lead to slowing down 
skin ageing. The aim of work was the assessment 
of the possibilities of reducing skin discoloration, 
improving moisture and flexibility of skin after 
application of lactic acid with the concentration of 
30% and 40%, pH 2.8, as well as mandelic acid 
with the concentration of 40% and pH 1. Prepa-
rations influence on the skin as well as skin repair 
possibilities has been assessed on the basis of di-
gital pictures analysis and moisture measurement. 
After the study, the levels of coloration of skin befo-
re, during and after the treatment, were compared. 
A beneficial effect of chemical exfoliations has led 
to mitigation of the skin discolorations intensity as 
well as the improvement of skin texture and tone.

Key words: chemical exfoliation, photoageing, 
lactic acid, mandelic acid, exfoliation.

WProWAdzenie
Stosowanie środków złuszczających do za-
biegów eksfoliacji chemicznej znane jest od 
tysięcy lat. Starożytni Egipcjanie stosowali 
do odmłodzenia skóry kąpiele w kwaśnym 
mleku, kwasy owocowe oraz oleje. Pod koniec 
lat 80. dużym uznaniem cieszyły się powierz-
chowne peelingi chemiczne definiowane jako 
eksfoliacja skóry prowadząca do następczej 
jej odbudowy i odmłodzenia. Procesy sta-
rzenia się skóry to wzajemne oddziaływa-
nie czynników wewnętrznych i zewnętrz-
nych, procesów starzenia biologicznego 

oraz wpływu promieniowania słonecznego. 
Efektem działania promieniowania ultra-
fioletowego na skórę może być zespół zmian 
określanych jako fotostarzenie, którego wi-
doczne na skórze efekty, bardzo często wpły-
wają negatywnie na stan psychiczny. Terapia 
zaburzeń pigmentacji w procesach fotosta-
rzenia się skóry bywa niekiedy kłopotliwa. 
Rozwiązaniem może być dobieranie rodzaju 
środka złuszczającego na podstawie budowy 
histologicznej skóry. Firmy medyczne i tera-
peutyczne kreują produkty opóźniające pro-
ces starzenia się skóry. Mechanizm działania 
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peelingów chemicznych polega na wywieraniu wpływu 
na starzejącą się skórę, w szczególności na warstwę ro-
gową, na modyfikację połączeń skórno-naskórkowych 
i nadmierne rogowacenie. Ponadto przyśpieszają usuwa-
nie korneocytów, wpływając na pogrubienie ziarnistości 
w warstwie podstawnej, polepszają proces rozprowadza-
nia melanosomów, które nie mają tendencji do sklejania 
się, oraz zmniejszają liczbę nietypowości komórkowych. 
Każda zmiana pigmentacyjna powinna być poddana 
osobnej terapii. Celem kolejnego z etapów terapii jest wy-
równanie zabarwienia pomiędzy zmianami a otaczającą 
skórą. W przypadku bardzo ciemnych zmian posłonecz-
nych nie udaje się usunąć wszystkich. Wybór preparatu 
złuszczającego opiera się na ocenie głębokości zmian, 
a nie na nasileniu uszkodzeń posłonecznych w danej jed-
nostce kosmetycznej. Zarówno przed zabiegiem, jak i po 
zabiegu konieczne jest ścisłe przestrzeganie schematu 
terapii wspomagającej. Produkty wybielające są wyko-
rzystywane we wszystkich typach skór. Wyeliminowanie 
zmian związanych z fotostarzeniem jest długotrwałe. 
Stosowanie peelingów chemicznych powinno być połą-
czone ze stałą ochronną przed słońcem. Bywa, że mimo 
osiągnięcia rezultatu satysfakcjonującego, zabarwienie 
może pojawić się ponownie po roku [1]. 

Według klasyfikacji produktów przeciwtrądzikowych 
dostępnych bez recepty kwasy alfa-hydroksylowe AHA 
zaliczane są do kategorii B (podczas nakładania na duże 
powierzchnie skóry, także w przypadku uszkodzonej ba-
riery naskórkowej, stwarzają potencjalne ryzyko toksycz-
nego zatrucia). Preparaty te powinny być stosowane z dużą 
rozwagą w okresie ciąży, laktacji oraz u małych dzieci [2].

Istnieje wiele metod usuwania efektów fotostarzenia 
się skóry. Są to m.in. zabiegi przeprowadzane z zastoso-
waniem alfa-hydroksykwasów (AHA), światła spolaryzo-
wanego i peelingów chemicznych [1, 3, 4].

Peelingii
Peelingami chemicznymi określa się miejscową apli-
kację na skórę substancji, która powoduje w  różnym 
stopniu uraz naskórka i skóry właściwej. Intensywność 
peelingu zależy od rodzaju i mocy środka chemicznego. 
Peeling powoduje kontrolowane, częściowe złuszczanie 
się i ścieńczenie skóry, następnie gojenie poprzez ziar-
ninowanie. Uszkodzony naskórek oraz skóra właściwa 
regenerują się w wyniku migracji nieobjętego leczeniem 
nabłonka i przydatków skórnych [5.] W wyniku zabiegu 
eksfoliacji chemicznej poprawia się faktura i koloryt skó-
ry. Powierzchowne zmarszczki ulegają spłyceniu oraz 
hamuje się rozrost naskórka [3].

rodzAje PeelingóW
Peelingi klasyfikuje się ze względu na metodę ich wyko-
nania (chemiczne, fizyczne, mechaniczne) oraz głębokość 
penetracji w głąb skóry (powierzchowne, umiarkowanie 
głębokie oraz głębokie): 

1. peeling chemiczny powierzchowny: zakres penetracji od 
naskórka do warstwy brodawkowatej skóry właściwej;

2. peeling umiarkowanie głęboki (średnio głęboki): za-
kres penetracji od naskórka poprzez warstwę brodaw-
kowatą do warstwy siateczkowatej skóry właściwej;

3. głęboki peeling chemiczny: zakres penetracji do 
warstwy siateczkowatej skóry właściwej (0,6mm).

Wskazaniem do aplikacji peelingów chemicznych są: 
uszkodzenia posłoneczne, zmarszczki, zaburzenia barw-
nikowe, rozrost naskórka, blizny potrądzikowe. Im głę-
biej penetrujący peeling, tym dłuższy jest czas rekonwa-
lescencji i wyższe ryzyko powikłań. Działanie peelingów 
uzależnione jest od stosowanej techniki aplikacji [1]. 

ocenA WStęPnA
Przed dokonaniem wyboru zabiegu odmłodzenia skóry 
ważna jest dokładna diagnostyka skóry twarzy, określe-
nie jej typu, pigmentacji oraz zakresu zmian związanych 
z fotostarzeniem. 

Według klasyfikacji Fitzpatricka u ludzi można wyróż-
nić 6 typów skóry (tzw. fototypy) w zależności od zawartej 
w niej ilości melaniny. Ta jest zależna od rasy i ekspozycji 
na promieniowanie UV (Tabela 1). 

Tabela 1. Typy skóry wg Fitzpatricka

Typ Barwa
Reakcja po pierwszej letniej 
ekspozycji na słońce

I Biała Zawsze oparzenie, brak opalenizny

II Biała Zwykle oparzenie, słaba opalenizna

III Biała Czasami niewielkie oparzenie, opala się 
przeciętnie

IV Przeciętnie 
brązowa

Rzadko ulega oparzeniom, łatwo powstająca 
opalenizna

V Ciemnobrązowa Sporadycznie oparzenie, bardzo łatwo 
powstająca opalenizna

VI Czarna Nigdy oparzenie, bardzo łatwo powstająca 
opalenizna

Źródło: [6].

Według przyjętej opinii peelingi powierzchowne są 
bezpieczne dla wszystkich typów skóry, natomiast pew-
ne powikłania barwnikowe wynikające z niewłaściwego 
przygotowania skóry przed i po eksfoliacji dotyczą typów 
skóry od III do VI [1].

Po zakwalifikowaniu fototypu pacjenta należy osza-
cować aktywność łojotokową oraz ewentualny stopień 
uszkodzenia skóry. Aktywność łojotokowa może spo-
wodować zmniejszenie skuteczności działania środków 
złuszczających. Stopień uszkodzenia skóry (nasilenie 
zmarszczek, stopień uszkodzenia posłonecznego, po-
trzeby stosowania makijażu korygującego) najłatwiej 
ocenić według klasyfikacji Głogau (Tabela 2).

Tabela 2. Stopień uszkodzenia skóry według klasyfikacji Głogau

Typ
Wiek 
(lata) Fotouszkodzenie

I – łagodny 28 – 35 Brak lub niewielkie zmarszczki, brak 
rogowacenia słonecznego, brak lub nie-
wielka potrzeba stosowania makijażu.

II – umiarkowany 35 – 60 Zmarszczki początkowe, początki 
rogowacenia słonecznego, potrzeba 
stosowania makijażu – ziemista cera.

III – zaawansowany 50 – 65 Utrwalone zmarszczki, rogowacenie 
słoneczne, zawsze potrzebny makijaż, 
żółtawe przebarwienia i teleangiektazje.

IV – ciężki 60 – 70 Zmarszczki w spoczynku, uszkodzenia 
posłoneczne, zawsze potrzebny maki-
jaż (nie jest on wystarczający).

Źródło: [2].

Peelingi powierzchowne uważa się za bezinwazyj-
ne, natomiast przy aplikacji peelingów umiarkowanie 
głębokich i głębokich mogą wystąpić dolegliwości bólo-
we. W związku z tym niezbędne jest przyjmowanie do-
ustnych środków przeciwbólowych. Przed dokonaniem 
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wyboru peelingu chemicznego należy dokonać oceny, 
w skład której wchodzą: wywiad chorobowy z uwzględ-
nieniem przebytych zabiegów chirurgicznych, przyjmo-
wanie lekarstw, dokumentacja fotograficzna [4].

cel PrAcy
Istnieje wiele metod wykorzystania preparatów keratoli-
tycznych, między innymi eksfoliacje kwasami, w celu wy-
gładzenia oraz wybielenia naskórka. Eksfoliacje kwasami 
owocowymi (najczęściej używane: kwas glikolowy, mleko-
wy, migdałowy jako hydrolizat) bywają skuteczną metodą 
odmładzania skóry twarzy. Drażniące działanie kwasów 
jest uzależnione od niskiego pH skóry oraz zastosowanego 
podłoża [7]. Właściwości kwasu migdałowego oraz jego do-
bra tolerancja przez osoby z wrażliwą skórą zadecydowały 
o możliwości wykorzystywania go w łagodzeniu objawów 
fotostarzenia i usuwaniu różnych rodzajów przebarwień 
[8]. W przypadku zmian skórnych (rany otwarte, zakażenia 
skóry) wykonanie peelingu nie jest możliwe. 

Celem pracy jest ocena możliwości zmniejszenia in-
tensywności przebarwień po zastosowaniu kwasu mle-
kowego 30%i 40% przy pH 2,8 oraz kwasu migdałowego 
40% przy pH 1.

Alfa-hydroksykwasy otrzymywane są z roślin lub syn-
tetycznie, charakteryzują się obecnością grupy hydroksy-
lowej i karboksylowej, znajdujących się do siebie w pozycji 
alfa. Wiele naturalnie występujących kwasów jest podda-
nych procesom zobojętnienia, co daje mniejszą skutecz-
ność działania danego kwasu. Kwasy o niskim stężeniu 
zmniejszają wzajemne przyleganie korneocytów, tym sa-
mym doprowadzają do ścieńczenia warstwy rogowej na-
skórka. AHA stosowane w wyższych stężeniach i o niskim 
pH w wyniku „rozszczepienia połączeń desmosomalnych 
warstwy podstawnej wywołują epidermolizę” [9], dopro-
wadzając w różnym stopniu do złuszczania się naskórka. 

Korzyści ze stosowania AHA są wielokrotnie udoku-
mentowane w przypadku fotouszkodzonej skóry, blizn po-
trądzikowych, suchej skóry, łojotokowego zapalenia skóry, 
stwardnień skóry, rogowacenia posłonecznego, brodawek 
łojotokowych, brodawek wirusowych. W wielu badaniach 
naukowych udowodniono korzyści zachodzących mecha-
nizmów: poprawę faktury skóry, funkcji bariery naskórko-
wej oraz zmniejszenie objawów fotostarzenia [6]. 

MAteriAł i Metody 
W badaniu uwzględniono 93 pacjentki z przebarwieniami 
skóry (ostuda polekowa oraz plamy soczewicowate) w wie-
ku 25-55 lat. Średnia wieku probantek wynosiła 37 lat. 

Badane podzielono na trzy grupy. W pierwszej grupie 
uwzględniono 33 probantki (średnia wieku 37 lat), u któ-
rych aplikowano kwasy AHA. W tej grupie zaaplikowano 
kwas mlekowy: 5 zabiegów 2 razy w tygodniu kwasem 
o stężeniu 30% pH 2,8, następnie 5 zabiegów kwasem 
o stężeniu 40% i pH 2,8, również 2 razy w tygodniu, za-
czynając aplikację kwasami od 1 minuty, sukcesywnie 
wydłużając czas zabiegu o 1 minutę (zalecenie producen-
ta). W drugiej grupie uwzględniono 30 probantek (śred-
nia wieku: 38 lat), u których aplikowano kwas migdałowy.  
W drugiej grupie badanych zastosowano kwas migdałowy 
o stężeniu 40%, pH 1. Przeprowadzono serię 6 zabiegów, 2 
razy w tygodniu (zalecenie producenta), zaczynając apli-
kację od 1 minuty i sukcesywnie wydłużając czas zabiegu 
o 1 minutę. Pomiędzy zabiegami nie zalecano stosowania 

dodatkowych preparatów kosmetycznych poza kremami 
nawilżającymi w przypadku przesuszenia skóry. Pro-
bantki przez cały okres wykonywania peelingów i po 
zakończeniu serii zabiegów stosowały kremy fotoprotek-
cyjne SPF (Sun Protection Factor) o stopniu ochrony 20 do 
60. W trzeciej grupie uwzględniono 30 probantek (śred-
nia wieku: 37 lat), u których aplikowano krem nawilżają-
cy lub odżywczy. W grupie kontrolnej badane stosowały 
rano i wieczorem ogólnie dostępne kremy pielęgnacyjne 
(nawilżające, odżywcze). 

Wszystkie uczestniczki projektu przed jego rozpoczę-
ciem zostały poinformowane o celu i zasadach badania. 
Uzyskały odpowiedzi na pytania oraz wyraziły pisemną 
zgodę na udział w projekcie. Kobiety biorące udział w ba-
daniu przydzielono losowo do jednej z trzech grup. Przed 
wykonaniem każdego zabiegu wykluczono obecność na 
skórze zmian ropnych i wirusowych. Przeprowadzono 
wywiad na temat występowania nadwrażliwości na skła-
dowe preparatów. Badane zostały poinformowane o ko-
nieczności niestosowania jakichkolwiek kosmetyków na 
skórę twarzy na trzy dni przed rozpoczęciem zabiegu 
oraz o zakazie ekspozycji na promieniowanie słonecz-
ne. Kwasy aplikowano na całych powierzchniach twarzy. 
Występujące u badanych kobiet zaburzenia barwnikowe 
skóry miały charakter zmian nabytych, a średni czas 
ich trwania wynosił 6 lat. Zaburzenia pigmentacji skóry 
zlokalizowane były na policzkach, brzuścu czołowym, 
skroni, brodzie. Na podstawie wywiadu stwierdzono, że 
probantki wykorzystywały ochronę przeciwsłoneczną 
wyłącznie podczas opalania. Korzystały także wcześniej 
z zabiegów rozjaśniających przebarwienia skóry (peelin-
gi chemiczne, peelingi mechaniczne). Zabiegi te nie były 
przeprowadzane w seriach. Badane charakteryzowały się 
dobrym stanem zdrowia. Przed rozpoczęciem zabiegów 
oceniono barwę skóry u badanych oraz zmierzono po-
ziom melaniny w miejscu przebarwień.

Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano za po-
mocą pakietu statystycznego STATISTICA 10. Podczas 
analizy cech ilościowych typu ciągłego (wiek pacjenta, 
poziomy melaniny, nawilżenia, zawartości sebum) wzięto 
pod uwagę: liczbę pacjentów (n), zakres zmienności (Min-

-Max) oraz medianę (Mediana). Istotność różnic analizo-
wanych cech w grupach badanych i kontrolnych weryfiko-
wano, stosując analizę wariancji ANOVA z powtarzanymi 
pomiarami ANOVA rang. Do analizy cech porządkowych 
użyto testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Wszystkie 
hipotezy statystyczne weryfikowano na poziomie istot-
ności p=0,05. Zgodność rozkładów analizowanych cech 
w grupach badanych i kontrolnej sprawdzono, stosu-
jąc analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami, test 
rang Friedmana, a w przypadku cech porządkowych test 
Kruskala-Wallisa.

bAdAniA APArAturoWe 
– ocenA PozioMu MelAniny W MiejScu PrzebArWieniA. 
W badaniach oceniających barwę skóry probantek wy-
korzystano aparat MPA 9 Courage-Khazaka Electronic 
GmbH. Pomiaru melaniny w miejscu przebarwienia do-
konano za pomocą sondy Mexametr® MX18 – pomiary 
wykonywano w zbliżonych warunkach wilgotności i w 
temperaturze 20°C, po oczyszczeniu i wysuszeniu skóry 
twarzy probantki. Pomiaru poziomu melaniny dokony-
wano trzykrotnie: przed rozpoczęciem serii eksfoliacji, 
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w trakcie trwania serii (po 3 zabiegu w przypadku wy-
korzystania kwasu migdałowego, po 5 zabiegu z kwasem 
mlekowym), po zakończeniu serii eksfoliacji (Rys. 1).

Rys. 1. Zmiana poziomu melaniny zmierzonej za pomocą Mexametu. Wyniki 
na dwóch wyświetlaczach cyfrowych (E,M), skala 0-999. 3- M-RUMIEŃ E w gru-
pach terapeutycznych po czterech tygodniach w poszczególnych klasach wieku 
a1, m1, kon1 (osoby w grupie wiekowej 25-35 lat), a2, m2, kon2 (osoby w grupie 
wiekowej 36-45 lat), a3, m3, kon3 (osoby w grupie wiekowej 46-55 lat)

Tabela 3. Zmiana poziomu melaniny w czasie wśród grupy terapeutycznej (a – 
alfa-hydroksykwasy) w poszczególnych klasach wieku:

Grupa stosująca AHA:

Wiek

Początkowy 
poziom melaniny
(mediana)

Poziom 
melaniny po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom 
melaniny po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 130,17 119,40 116,67

36 - 45 142, 86 125,72 117,80

46 - 55 142,11 134,35 127,07

Grupa stosująca kwas migdałowy:

Wiek

Początkowy 
poziom melaniny
(mediana)

Poziom 
melaniny po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom 
melaniny po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 175,10 154,67 140,67

36 - 45 153,00 146,00 139,00

46 - 55 144,83 131,20 122,30

Grupa stosująca krem nawilżający (Polik):

Wiek

Początkowy 
poziom melaniny 
(mediana)

Poziom 
melaniny po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom 
melaniny po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 133,25 131,08 131,33

36 - 45 140,86 141,58 140,80

46 - 55 140,86 140,62 140,16

Źródło: doświadczenie własne.

bAdAniA APArAturoWe 
– ocenA PozioMu nAWilżeniA. 
W badaniu wykorzystano Corneometr®CM 820 Coura-
ge-Khazaka Electronic GmbH. Ocenie podlegał poziom 
wilgotności skóry twarzy (czoło, policzek, broda). Pomia-
ry wykonywano w pomieszczeniu zacienionym, w tempe-
raturze około 20°C, względna wilgotność stała wynosiła 
40-60%. Pomiary wykonywano trzykrotnie (Rys. 2).

Rys. 2. Zmiana poziomu nawilżenia zmierzonej za pomocą Corneometru POLIK 
w grupach terapeutycznych po czterech tygodniach w poszczególnych klasach 
wieku a1, m1, kon1 (osoby w grupie wiekowej 25-35 lat), a2, m2, kon2 (osoby 
w grupie wiekowej 36-45 lat), a3, m3, kon3 (osoby w grupie wiekowej 46-55 lat)

Tabela 4. Zmiana poziomu nawilżenia w czasie wśród poszczególnych gru-
pach wiekowych

Grupa stosująca AHA (C- Polik)

Wiek

Początkowy
poziom 
nawilżenia 
(mediana)

Poziom 
nawilżenia po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom 
nawilżenia po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 49,17 51,00 59,60

36 - 45 50,50 52,25 58,05

46 - 55 42,90 45,57 52,30

Grupa stosująca kwas migdałowy (C-Polik)

Wiek

Początkowy
poziom 
nawilżenia 
(mediana)

Poziom 
nawilżenia po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom 
nawilżenia po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 51,80 61,77 64,70

36 - 45 51,20 52,90 55,80

46 - 55 51,60 56,40 63,83

Grupa kontrolna stosująca krem nawilżający (C-Polik)

Wiek

Początkowy
poziom 
nawilżenia 
(mediana)

Poziom 
nawilżenia po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom 
nawilżenia po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 57,05 56,20 55,40

36 - 45 59,41 59,71 59,35

46 - 55 56,80 54,96 54,40

Źródło: doświadczenie własne.

bAdAnie teWl
– ocenA długości utrzyMyWAniA   

Się PrAWidłoWego StoPniA nAWilżeniA Skóry 
Badanie TEWL (Transepidermal Water Loss) przeprowa-
dzono za pomocą urządzenia Tewametr® TM 210 Co-
urage-Khazaka Electronic GmbH. Pomiary wykonywano 
trzykrotnie w pomieszczeniu zacienionym, w tempera-
turze około 20°C (Rys. 3).
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Rys. 3. Zmiana poziomu Tewametru 3-t-POLIK w grupach terapeutycznych po 
czterech tygodniach w poszczególnych klasach wieku a1, m1, kon1 (osoby w 
grupie wiekowej 25-35 lat), a2, m2, kon2 (osoby w grupie wiekowej 36-45 lat).

Tabela 4. Zmiany długości utrzymywania się odpowiedniego, prawidłowego 
stopnia nawilżenia skóry (szybkość TEWL) względem czasu w trzech grupach 
wiekowych

Grupa stosująca AHA (T-Polik)

Wiek

Początkowy 
poziom TEWL 
(mediana)

Poziom 
TEWL po 2 
tygodniach 
(mediana)

Poziom 
TEWL po 4 
tygodniach 
(mediana)

25 - 35 7,30 7,00 6,80

36 - 45 11,50 8,65 7,95

46 - 55 15,95 12,75 9,80

Grupa stosująca kwas migdałowy (T-Polik)

Wiek

Początkowy 
poziom TEWL 
(mediana)

Poziom 
TEWL po 2 
tygodniach 
(mediana)

Poziom 
TEWL po 4 
tygodniach 
(mediana)

25 - 35 6,55 6,15 5,95

36 - 45 7,30 6,80 6,30

46 - 55 14,10 12,00 10,70

Grupa stosująca krem nawilżający (T-Polik)

Wiek

Początkowy 
poziom TEWL 
(mediana)

Poziom 
TEWL po 2 
tygodniach 
(mediana)

Poziom 
TEWL po 4 
tygodniach 
(mediana)

25 - 35 7,20 7,50 7,60

36 - 45 6,40 6,85 6,95

46 - 55 12,70 12,50 13,20

Źródło: doświadczenie własne – praca badawcza Alicji Palacz.

PozioM AktyWności gruczołóW łojoWych.
Aktywność gruczołów łojowych zmierzono za pomocą 
urządzenia Sebumetr® SM 815, Courage-Khazaka Elec-
tronic GmbH. Ocenie podlegała skóra twarzy w strefie T. 
Pomiary wykonywano trzykrotnie w pomieszczeniu za-
cienionym, w temperaturze około 20°C (Rys. 4).

Rys. 4. Zależność zmiany poziomu natłuszczenia skóry zmierzonej Sebumetrem 
3-S-OT po 4 tygodniach terapii w grupach badanych w poszczególnych klasach 
wieku a1, m1, kon1 (osoby w grupie wiekowej 25-35 lat), a2, m2, kon2 (osoby 
w grupie wiekowej 36-45 lat), a3, m3, kon3 (osoby w grupie wiekowej 46-55 lat)

Tabela 5. Zmiany poziomu natłuszczenia skóry twarzy w poszczególnych kla-
sach wieku i w czasie

Grupa a – alfa-hydroksykwasy (3-S-OT-strefa T skóry twarzy)

Wiek

Początkowy po-
ziom natłuszcze-
nia (mediana)

Poziom na-
tłuszczenia po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom na-
tłuszczenia po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 156,00 132,00 114,33

36 - 45 163,92 105,64 113,06

46 - 55 111,09 114,16 116,13

Grupa m – kwas migdałowy (3-S-OT-strefa T skóry twarzy)

Wiek

Początko-
wy poziom 
natłuszczenia 
(mediana)

Poziom na-
tłuszczenia po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom na-
tłuszczenia po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 118,67 98,50 99,00

36 - 45 89,00 72,00 68,00

46 - 55 124,00 123,70 123,00

Grupa kontrolna (3-S-OT-strefa T skóry twarzy)

Wiek

Początko-
wy poziom 
natłuszczenia 
(mediana)

Poziom na-
tłuszczenia po 
2 tygodniach 
(mediana)

Poziom na-
tłuszczenia po 
4 tygodniach 
(mediana)

25 - 35 139,50 138,50 138,80

36 - 45 120,08 104,96 105,32

46 - 55 139,33 138,52 138,60

Źródło: doświadczenie własne.

Poziom sprężystości skóry zmierzono za pomocą 
urządzenia Reviscometr® RVM 600, Courage-Khaza-
ka Electronic GmbH. Pomiary (1-sekundowe) przepro-
wadzono trzykrotnie, w pomieszczeniu zacienionym, 
w temperaturze 20°C (Rys. 5).



166
vol. 3 \ 3 \ 2014 \ Kosmetologia Estetyczna

Rys. 5. Zmiana poziomu sprężystości skóry za pomocą Reviscometru ( 2-R-
135 –pod kątem 135°) w grupach terapeutycznych po czterech tygodniach 
w poszczególnych klasach wieku a1, m1, kon1 (osoby w grupie wiekowej 25-
35 lat), a2, m2, kon2 (osoby w grupie wiekowej 36-45 lat), a3 ,m3, kon3 (oso-
by w grupie wiekowej 46-55)

Tabela 6. Zmiany poziomu sprężystości skóry twarzy w poszczególnych kla-
sach wieku i w czasie

Grupa a stosująca alfa hydroksykwasy (2-R-135)

Wiek

Początkowy po-
ziom sprężystości 
(mediana)

Poziom sprę-
żystości po 2 
tygodniach 
(mediana)

Poziom sprę-
żystości po 4 
tygodniach 
(mediana)

25 - 35 324,00 319,20 300,80

36 - 45 314,67 298,70 271,01

46 - 55 238,36 214,95 179,66

Grupa m stosująca kwas migdałowy (2-R-135)

Wiek

Początko-
wy poziom 
sprężystości 
(mediana)

Poziom sprę-
żystości po 2 
tygodniach 
(mediana)

Poziom sprę-
żystości po 4 
tygodniach 
(mediana)

25 - 35 409,70 387,90 352,00

36 - 45 443,10 430,30 421,80

46 - 55 393,00 364,70 330,30

Grupa kontrolna (2-R-135)

Wiek

Początko-
wy poziom 
sprężystości 
(mediana)

Poziom sprę-
żystości po 2 
tygodniach 
(mediana)

Poziom sprę-
żystości po 4 
tygodniach 
(mediana)

25 - 35 284,72 284,80 282,14

36 - 45 279,50 280,45 280,74

46 - 55 319,27 319,30 318,66

Źródło: doświadczenie własne.

Oceny działania preparatów dokonywano również 
w oparciu o analizę zdjęć dermatoskopem wykonywa-
nych przed zabiegiem i po zakończeniu badań oraz o su-
biektywną ocenę badanych. 

ocenA SubiektyWnA – bAdAniA AnkietoWe
Pierwsza ankieta dotyczyła okresów występowania prze-
barwień, ewentualnych przyczyn ich powstania, lokali-
zacji przebarwień, ochrony przeciwsłonecznej, metod 
postępowania terapeutycznego i ich skuteczności. Dru-
ga ankieta dotyczyła samego badania, związana była 
z subiektywną oceną skuteczności działania stosowa-
nych preparatów eksfoliacyjnych.

Uwzględniono liczbę przebarwień oraz zmniejszenie 
intensywności ich nasilenia. Probantki dokonywały su-
biektywnej oceny skuteczności zabiegów według skali: 
ustąpienie zmian, częściowe ustąpienie zmian, brak po-
prawy. Efekt terapii zarówno kwasem mlekowym, jak 
i migdałowym doprowadził do zmniejszenia intensyw-
ności przebarwień, wygładzenia i poprawy kolorytu skóry, 
nastąpiła znaczna poprawa nawilżenia skóry, a wraz z tym, 
również elastyczności skóry, zaobserwowano zmniejsze-
nie wydzielania łoju po zastosowaniu obydwu kwasów.

Fot. 1. Policzek przed eksfoliacją kwasem migdałowym
Fot. 2. Policzek po skończonej serii eksfoliacji kwasem migdałowym

Źródło: doświadczenie własne

Fot. 3. Czoło i skronie przed eksfoliacją kwasem mlekowym
Fot. 4. Czoło i skronie po serii eksfoliacji kwasem mlekowym

Źródło: doświadczenie własne

Fot. 5. Czoło przed eksfoliacją kwasem migdałowym
Fot. 6. Czoło po serii eksfoliacji kwasem migdałowym

Źródło: doświadczenie własne

Fot. 7. Policzek przed eksfoliacją kwasem migdałowym
Fot. 8. Policzek po serii eksfoliacji kwasem migdałowym

Źródło: doświadczenie własne

Fot. 9. Czoło przed eksfoliacją kwasem mlekowym
Fot. 10. Czoło po serii eksfoliacji kwasem mlekowym

Źródło: doświadczenie własne
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Fot. 11. Czoło przed eksfoliacją kwasem mlekowym
Fot. 12. Czoło po serii eksfoliacji kwasem mlekowym

Źródło: doświadczenie własne

Fot. 13. Czoło przed eksfoliacją kwasem mlekowym
Fot. 14. Czoło po serii eksfoliacji kwasem mlekowym

Źródło: doświadczenie własne

oMóWienie
Kwas mlekowy o stężeniu 30% zastosowano w celu przy-
gotowania skóry do zabiegu o wyższym stopniu eksfolia-
cji. Na skórze twarzy nie stosowano wcześniej żadnych 
środków wybielających czy zakwaszających skórę. Po 
użyciu kwasów skóra twarzy nie wykazała podrażnień. 
Kwas mlekowy o stężeniu 40% oprócz właściwości wybie-
lających i nawilżających spowodował powstanie efektu 
ubocznego w postaci pieczenia, ściągania i mrowienia 
naskórkowego utrzymującego się do 12 godzin [8].

Kwas migdałowy znalazł zastosowanie w zmniejszeniu 
intensywności przebarwień skóry. Jego właściwości i tole-
rancja również przez osoby ze skórą wrażliwą sprawiły, iż 
stał się peelingiem chemicznym bardzo użytecznym w le-
czeniu przebarwień [5]. Zastosowanie kwasów mlekowego 
i migdałowego wpłynęło na polepszenie faktury skóry, po-
prawę kolorytu, rozjaśnienie plam pigmentacyjnych, wy-
ciszenie pracy gruczołów łojowych. Eksfoliacja kwasami 
była bardzo dobrze znoszona przez badane. Nie zaobser-
wowano żadnych poważniejszych objawów ubocznych.

Istnieje pięć równoważnych mechanizmów działania 
kwasów hydroksylowych AHA polegających na wywiera-
niu wpływu na starzejącą się skórę, w szczególności na 
warstwę rogową, modyfikację połączeń skórno-naskór-
nych i nadmierne rogowacenie. AHA przyśpieszają usuwa-
nie korneocytów, wpływając na pogrubienie ziarnistości 
w warstwie podstawnej, przyśpieszają proces rozprowa-
dzania melanosomów, które nie mają tendencji do skleja-
nia się oraz zmniejszają liczbę nietypowości komórkowych.

1. mechanizm złuszczania dotyczy komórek warstwy 
rogowej (korneocytów). Prace naukowe dowodzą, 
że eksfoliacja AHA może wpłynąć na wiązanie wap-
nia w tkankach, a także zmniejszenie stężenia wap-
nia w połączeniach międzykomórkowych. Hipoteza 
mechanizmu chemicznej eksfoliacji naskórka zakła-
da stymulowanie korneocytów do apoptozy [2];

2. mechanizm nawilżania – AHA może spowodować 
zwiększenie zawartości kwasu hialuronowego w na-
skórku oraz w  skórze właściwej, powodując wzrost 
syntezy GAG skóry właściwej, wpływając na popra-
wę jakości włókien sprężystych oraz zwiększając gę-
stość kolagenu [2];

3. mechanizm naprawy bariery ochronnej – oprócz 
zdolności AHA do indukowania złuszczania i oddzie-
lania się korneocytów produkty te mogą wspomóc 
funkcjonowanie bariery ochronnej skóry, ponieważ 
następuje przyrost ciałek lamelarnych, w związku 
z tym TEWL zmniejsza lub nie zmienia wartości [2];

4. mechanizm rozjaśniania skóry – kwasy AHA hamu-
ją aktywność tyrozynazy, co spowalnia proces for-
mowania się melaniny. Melanina pod względem che-
micznym należy do grupy polifenoli, czyli związków 
posiadających w swojej cząsteczce pierścień aroma-
tyczny z przyłączonymi do niego grupami hydrok-
sylowymi. Melanina powstaje z tyrozyny, związku 
należącego do aminokwasów. Reakcje te katalizuje 
enzym tyrozynaza.
AHA w wyniku wydłużenia czasu przejścia komórek 
(od warstwy podstawnej do warstwy rogowej) mogą 
zwiększyć penetrację środków rozjaśniających, po-
wodując zmniejszenie hiperpigmentacji skóry;

5. mechanizm zapobiegania tworzeniu się nowotwo-
rów – prace badawcze przeprowadzono na zwierzę-
tach. Stwierdzono, że aplikowanie kwasu codziennie 
po ekspozycji na UV blokuje apoptozę wywołaną 
promieniowaniem UV, spowalnia aktywacje AP-1 
oraz NF-kB oraz obniża ryzyko występowania nowo-
tworów prawie o 20% [2].

6. inne mechanizmy – alfa-hydroksykwasy poprawiają 
faktury skóry, redukując drobne zmarszczki i hiper-
pigmentację. Powodują zmniejszenie nieregularnych 
przebarwień, szorstkości oraz ziemistego koloru 
fotostarzejącej się skóry. AHA mogą spowodować 
wzrost w skórze właściwej kwasów mukopolisacha-
rydowych, włókien sprężystych i gęstości kolagenu. 
Substancje te prowadzą do zmniejszenia trądziku 
oraz zmniejszenia objawów fotostarzenia. Złuszcza-
jące działanie AHA jest silniejsze niż BHA. Obie sub-
stancje należy stosować rozważnie – mogą powodo-
wać fotonadwrażliwość, uszkodzenia naskórka oraz 
bliznowacenie [2].

Prewencja jest najlepszą obronną w walce z objawami 
starzenia się spowodowanymi światłem ultrafioletowym. 
Stosowanie filtrów przeciwsłonecznych jest integralną 
częścią właściwej pielęgnacji skóry. Chociaż całkowite 
unikanie słońca jest nierealne, to ważne jest przypomina-
nie pacjentom, aby unikali intensywnego opalania w go-
dzinach 11:00-15:00. Nakaz stosowania przy peelingach 
chemicznych filtrów przeciwsłonecznych jest spowodo-
wany zmniejszeniem podstawowej pigmentacji skóry, na-
leży zatem redukować potencjalne ryzyko wystąpienia za-
burzeń barwnikowych wywołanych zabiegiem. Eksfoliacja 
przy użyciu substancji chemicznych uważana była dotych-
czas za alternatywną formę terapii w przypadkach prze-
barwień skórnych. W związku ze zwiększonym ryzykiem 
dyschromii pozapalnych w większości przypadków prze-
barwień istnieją ograniczone możliwości stosowania za-
biegów średnio głębokiej oraz głębokiej eksfoliacji. Zmiany 
w postaci przebarwień stanowią zatem poważny problem 
kosmetyczny i terapeutyczny ze względu na ograniczone 
możliwości skutecznego leczenia. Etiopatogeneza zmian 
skórnych związanych z nieprawidłowościami zabarwienia 
skóry nie jest do końca znana [10]. 
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Wyniki
1. Poziom melaniny (Mexametr) na policzkach po 4 ty-

godniach uległ znacznemu zmniejszeniu w poszcze-
gólnych klasach wieku i grupach terapeutycznych. 
Im większa zawartość barwnika w skórze, tym wię-
cej światła zostaje zaabsorbowane (Tabela 1).

2. Poziom TEWL po 4 tygodniach uległ nieznacznemu 
obniżeniu, wpływając korzystnie na funkcjonowanie 
bariery ochronnej skóry w każdej grupie terapeu-
tycznej w poszczególnych klasach wieku. Im więcej 
wody wyparowuje ze skóry, tym jej nawilżenie jest 
słabsze. Większa utrata wody świadczy o słabszej 
ochronie naskórkowej (Tabela 3).

3. Poziom wilgotności (Corneometr) po 4 tygodniach 
w poszczególnych grupach i klasach wieku uległ 
znacznej poprawie. Im więcej wody w tkance, tym 
mniejszy opór elektryczny i lepsze przewodnictwo 
prądu, większy opór elektryczny świadczy o gor-
szym nawilżeniu skóry (Tabela 2).

4. Poziom natłuszczenia skóry (Sebumetr) w strefie T 
uległ zmniejszeniu; aktywność gruczołów łojowych 
zmniejszyła się w poszczególnych klasach wieku 
i grupach terapeutycznych. Im wyższe wartości, tym 
większa aktywność gruczołów łojowych (Tabela 4).

5. Poziom sprężystości skóry (Reviscometr) wykazuje 
różną wartość szczytową w poszczególnych grupach 
terapeutycznych. Uwzględniając podział na wiek 
probantek, zauważono wyrównany poziom elastycz-
ności skóry. Im dłuższy czas rozprzestrzeniania się 
fal w materiale, tym wyższa wartość pomiaru (tym 
mniej elastyczny jest materiał) (Tabela 5). 
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