
n
r 2

(3
8
)/2

0
2
0

IS
SN

 2
35

3-
34

12

nr 2 (38) marzec/kwiecień 2020
dwumiesięcznik dla lekarzy medycyny estetycznej i dermatologów

Terapia łuszczycy – 
kiedy włączyć leczenie systemowe

Takrolimus w medycynie estetycznej

Leki recepturowe 
we współczesnej dermatologii

W numerze:



dermatologia

Hy dro że le de fi niu je się naj czę ściej ja ko ukła dy dwu skła dni ko we,
w których je den ze skła dni ków jest po li me rem hy dro fi lo wym nie roz -
pu szczal nym w wo dzie z po wo du po łą cze nia je go łań cu chów w sieć
prze strzen ną, na to miast dru gim skła dni kiem jest wo da. W ba da niu
zo sta ły uży te hy dro że le che micz ne, w którym po szcze gól ne łań cu -
chy po li me rów (głów nie PVP – po li wi ny lo pi ro li don) zo sta ły usie cio -
wa ne za po mo cą wiąz ki elek tro nów. Dzię ki wy ko rzy sta niu tech no lo -
gii ra dia cyj nej, opa trun ki hy dro że lo we (Hy dro A id®) za wie ra ją ce 94%
wo dy two rzą sta bil ny i wy trzy ma ły me cha nicz nie płat hy dro że lu
o gru bo ści ok. 3 mm.

dr n. med. Agnieszka Surowiecka
Klinika Medical SPA by A. Surowiecka w Warszawie

Wpływ opatrunku hydrożelowego 
na rekonwalescencję po zabiegu mezoterapii
igłowej twarzy z wykorzystaniem
autologicznego koncentratu osocza

Cel

Ce lem pro jek tu by ła oce na przy dat no ści
opa trun ków hy dro że lo wych w za bie gach re -
wi ta li za cji z wy ko rzy sta niem au to lo gicz ne go
oso cza bo ga to płyt ko we go, a w szcze gól no -
ści je go wpływ na zmniej sze nie bólu pod czas
za bie gu, zni we lo wa nie obrzę ku, za czer wie -
nie nia i si nia ków po za bie go wych.

Ma te riał i Me to dy

Do ba dnia włą czo no 30 zdro wych
ochot ni ków za kwa li fi ko wa nych do za bie gu
me zo te ra pii z oso czem bo ga to płyt ko wym.
Pa cjen ci ob ję ci ba da niem by li le cze ni ru ty no -

wo, bez pro ce dur po nad stan dar do wych. Ry -
zy ko i za gro że nia wy ni ka ły z isto ty cho ro by
pod sta wo wej oraz za sto so wa nych me tod le -
cze nia far ma ko lo gicz ne go.

Kry te ria włą cze nia:

• wiek >18 lat,
• wska za nia do za bie gu PRP na twa rzy.

Kry te ria wy łą cze nia:

• brak zgo dy pa cjen ta na udział w ba da niu,
• ak tyw ne sta ny za pal ne,
• ak tyw ne cho ro by au to im mu no lo gicz ne,
• pro ce sy no wo two ro we.
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Gru pę ba da ną sta no wi ły ko bie ty w śre -
dnim wie ku 44 lat, które po sia da ły wska za nia
do wy ko na nia za bie gu me zo te ra pii twa rzy
z za sto so wa niem au to lo gicz ne go kon cen tra -
tu oso cza.

Za bie gi wy ko na no au to lo gicz nym kon cen -
tra tem oso cza (ACP®) z uży ciem podwój nych
strzy ka wek mar ki Ar th rex® (Ar th rex, Au stria).
Układ Ar th rex® ACP® umoż li wia po zy ska nie na -
wet dwu krot nie więk sze go stę że nia pły tek niż
po zo sta łe sy ste my oso cza bo ga to płyt ko we go.
Nie za wie ra sub stan cji se pa ru ją cych, a se pa ra -
cja odby wa się po przez odwi ro wa nie, przez
co jest cał ko wi cie au to lo gicz ne i bez piecz ne.
W ukła dzie Ar th rex® ACP® eli mi no wa ne są leu -
ko cy ty i ery tro cy ty, a za tem ry zy ko re ak cji po -
za bie go wej jest zmi ni ma li zo wa ne.

Po de zyn fek cji twa rzy prze pro wa dza no
znie czu le nie miej sco we kre mem pod oklu -
zją. Do dat ko wo, na stro nę ba da ną na kła da -
no schło dzo ny opa tru nek hy dro że lo wy
(ok. 20°C) na 20 mi nut. Do ba da nia wy -
bra no opa trun ki w for mie ma ski Hy dro A id®

(KIK GEL, Pol ska). Stro na ba da na by ła wy -
bie ra na lo so wo przez ba da cza.

Au to lo gicz ny kon cen trat oso cza po zy -
ski wa ny był i po da wa ny w spo sób ru ty no -
wy, mi kro de po zy ta mi śród skór ny mi. Ilość
mi li li trów by ła rów na mię dzy stro ną ba da ną
a kon trol ną i za le ża ła od ilo ści po zy ska ne go
ACP®. Po ostrzyk nię ciu, re szt ki pre pa ra tu
i krew z miejsc wkłu cia by ły roz cie ra ne i po -
zo sta wia ne. Na stro nę ba da ną na kła da no
po now nie schło dzo ny (ok. 20°C) opa tru -
nek hy dro że lo wy na 20 mi nut (Ryc. 1). Na -
stęp nie wy ko ny wa no zdję cie po rów nu ją ce
stro nę ba da ną do kon trol nej.

Po za bie gu pa cjen ci oce nia li ból pod czas
ostrzy ki wa nia w ska li NRS – osob no dla
stro ny ba da nej, osob no dla kon trol nej. Za -
rów no ba dacz, jak i pa cjent oce nia li ogól ny
wy gląd skóry (w ska li 1 – fa tal ny, 5 – bar dzo
do bry), za czer wie nie nie, obrzę ki, za si nie nia
i si nia ki (w ska li 1 – brak zmian, 5 – du że
zmia ny).

Wy ni ki

Stro nę pra wą oce nia no w 5 przy pad -
kach, stro nę le wą rów nież.

W oce nie ba da cza wy gląd stro ny ba da nej
był istot nie lep szy niż kon trol nej (3,6 vs 2,6;
p<0,005). Znacz nie mniej sze by ło za czer -
wie nie nie (2,3 vs 3,4; p<0,05) i obrzęk (2,1
vs 3; p<0,05). Nie wy kry to istot nych róż nic
w za si nie niu i li czeb no ści si nia ków. 

Ból pod czas za bie gu w ska li NRS był zna -
czą co mniej od czu wal ny po stro nie ba da nej
(p<0,05) (Ryc. 2). 

Po za bie gu wy gląd ogól ny skóry stro ny
ba da nej zo stał oce nio ny ja ko lep szy niż kon -
trol nej (3,4 vs 2,6; p<0,005). Pa cjent ki
uzna ły za czer wie nie nie (2 vs 3; p<0,05)
i obrzęk (1,9 vs 3,3; p<0,05) za istot nie
mniej sze po stro nie ba da nej. Nie wi dzia ły
róż nic w za si nie niu i li czeb no ści si nia ków
(Ryc. 3,4,5).

Dys ku sja

Do ba da nia wy ko rzy sta no opa tru nek Hy -
dro A id® (KIK GEL, Pol ska). To opa tru nek chło -
dzą cy o gru bo ści 3 mm, który ma po stać jed -
no li te go, prze zro czy ste go i wy trzy ma łe go
me cha nicz nie pła tu hy dro że lu. Opa tru nek zo -
stał stwo rzo ny z sie ci prze strzen nej trzech po -
li me rów o wy so kiej za war to ści wo dy. Dzię ki
te mu Hy dro A id®, chło dząc skórę, jed no cze -
śnie ją chro ni i ła go dzi skut ki ura zów po wsta -
łych po le cze niu. Do dat ko wo wspo ma ga go -
je nie uszko dzo nych tka nek, tym cza sem był
stwo rzo ny z my ślą o le cze niu opa rzeń.

Hy dro że le to dość mło da gru pa ma te ria -
łów opa trun ko wych. Pierw szy hy dro żel,
który miał być wy ko rzy sta ny do pro duk cji so -
cze wek kon tak to wych po wstał w 1960 ro ku
za spra wą Wich ter le i Lim[1]. Hy dro że le to
po li me ry za wie ra ją ce do 96% wo dy[2]. Mo -
że my je podzie lić ze wzglę du na ro dzaj wy -
ko rzy sta ne go po li me ru na na tu ral ne oraz
syn te tycz ne[1]. Du ża za war tość wo dy wpły -
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wa na wła ści wo ści opa trun ków – za pew nia ją
one od po wie dnie na wil że nie ra ny, sil nie ab -
sor bu ją eks u dat, in du ku ją au to li zę zde wi ta li -
zo wa nych tka nek[2]. Są bar dzo pla stycz ne
i mięk kie, przez co atrau ma tycz ne w uży -
ciu[1,2]. Co istot ne, są im mu no lo gicz nie obo -
jęt ne[3]. Hy dro że le są do stęp ne w kil ku po -
sta ciach, mo gą być sta ły mi ar ku sza mi lub pół -
płyn ny mi że la mi[4].

Hy dro że le po sia da ją do dat ko wo wła -
ści wo ści bak te rio sta tycz ne. Do świad cze nia

na mo de lach zwie rzę cych udo ku men to -
wa ły ko rzy st ny wpływ opa trun ków hy dro -
że lo wych na śro do wi sko ra ny[5]. Aby stwo -
rzyć je szcze sku tecz niej sze opa trun ki i nie -
ko rzy st ne dla roz wo ju bak te rii wa run ki,
wy ko rzy stu je się na no czą stecz ki jo ni zo wa -
ne go sre bra in kor po ro wa ne w struk tu rę
hy dro że lu[6,7]. Ba da nia udo wa dnia ją, że
opa trun ki tej tech no lo gii sku tecz nie ha mu -
ją wzrost pa to ge nów ta kich jak: Pseu do mo -
nas ae ru gi no sa, Sta phy lo coc cus au reus
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Ryc. 1. Połowa maski hydrożelowej
HydroAid nałożona na stronę badaną.

Ryc. 2. Wykres prezentujący poziom bólu, bez opatrunku – „grupa
kontrolna” i po zastosowaniu opatrunku – „grupa badana”.

Ryc. 3. Strona badana – prawa. Zdjęcie wykonane po 20 min stosowania zimnego opatrunku
hydrożelowego. Widocznie mniejszy obrzęk i zaczerwienienie po stronie badanej.



(MS SA i MR SA), Can di da al bi cans i En te ro -
coc cus fa e ca lis (VRE) oraz opóźnia ją po -
wsta nie bio fil mu na po wierzch ni ra ny[6].
Hy dro że le za wie ra ją ce na no czą stecz ki sre -
bra nie są cy to to ksycz ne, a na wet 82% za -
war te go w opa trun kach sre bra uwal nia -
nych jest przez pierw sze 72 go dzi ny od
apli ka cji[8]. Ba da nie Grip pau do z 2010 r.
ujaw ni ło jed nak, że opa trun ki hy dro że lo -

we nie zmniej sza ły czę sto ści wy stę po wa -
nia uo gól nio nych in fek cji Pseu do mo nas ae -
ru gi no sa wy ma ga ją cych sto so wa nia do żyl -
nych an ty bio ty ków[4,9]. 

Hy dro że le przy spie sza ją go je nie ran opa -
rze nio wych (opa rze nia po wierz chow ne
i po śre dniej gru bo ści) w po rów na niu do
stan dar do wych pro ce dur (opa trun ki pa ra fi -
no we). Ba da nie Gu il baun da z 1992 ro ku po -
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Ryc. 5. Strona badana – lewa. Zdjęcie wykonane po 20 min stosowania zimnego opatrunku
hydrożelowego. Widocznie mniejszy obrzęk i zaczerwienienie po stronie badanej.

Ryc. 4. Strona badana – lewa. Zdjęcie wykonane po 20 min stosowania zimnego opatrunku
hydrożelowego. Widocznie mniejszy obrzęk i zaczerwienienie po stronie badanej.



ka za ło, że czas na skór ko wa nia pod opa trun -
kiem hy dro że lo wym wy no sił 11,92 dni,
a pod zwy kłą ga zą 13,55 dni[4]. Co wię cej,
zmia na opa trun ków hy dro że lo wych (ba da -
nie te go sa me go au to ra z 1993 ro ku) po wo -
do wa ło mniej sze do le gli wo ści bólo we oraz
mniej szą czę sto tli wość zmia ny opa trun -
ków[4]. Podob ne re zul ta ty by ły osią ga ne dla
włókien hy dro że lo wych. Głów nym man ka -
men tem włókien hy dro że lo wych jest ich wy -
so ki koszt. 

Ist nie je co raz wię cej do nie sień z za sto so -
wa nia hy dro że lo wych opa trun ków w me dy -
cy nie este tycz nej. Szcze gól nie w za bie gach
z wy ko rzy sta niem la se rów, schło dzo ne hy -
dro że le po pra wia ją re zul ta ty i od czu cia pa -
cjen ta. Są cał ko wi cie prze pu szczal ne dla
ener gii i nie zmie nia ją pa ra me trów za bie gu.
Chro nią jed nak przed uszko dze niem ter -
micz nym, zmniej sza ją do le gli wo ści bólo we
i ni we lu ją przy kry za pach[10]. Zmniej sze nie
od czy nu i ru mie nia przez prze zro czy ste hy -
dro że le umoż li wia lep szą oce nę na wet drob -
nych zmian, co by wa trud ne przy obrzę ku[11].
Zbyt in ten syw ne chło dze nie pod czas za bie -
gów mo że uszko dzić war stwę na skór ka
i spo wo do wać, że efek ty za bie gu bę dą róż -
ne od ocze ki wa nych. Hy dro że le, oprócz
schło dze nia, za pew nia ją wła ści we na wil że -
nie, przez co chro nią na skórek przed czyn ni -
ka mi fi zycz ny mi[12]. Pod czas chło dze nia krio -
ge nicz ne go uzy ski wa na jest tem pe ra tu ra ok.
20,5°C na po wierzch ni, pod czas gdy wy no si
ok. 33°C na głę bo ko ści 1-3 mm. Ta kie róż -
ni ce po wo du ją, że dzia ła nie ener gii ter micz -
nej jest za leż ne od głę bo ko ści i róż ni się od
sie bie[13]. Ko lej nym waż nym aspek tem hy -
dro że li jest fakt, że są one ja ło we. Dzię ki te -
mu chro nią miej sce za bie go we przed in fek -
cją, ale rów nież za bez pie cza ją sprzęt (la ser)
przed kon ta mi na cją[13]. Wy ko rzy sta nie opa -
trun ków hy dro że lo wych przy spie sza re kon -
wa le scen cję i mi ni ma li zu je skut ki ubocz ne
przy za bie gach la se ro wych[14]. Hy dro że le
ma ją rów nież za sto so wa nie w za bie gach ty -

pu mi kro der ma bra zja, pe e lin gach, epi la cji la -
se ro wej, za my ka niu na czy nek[14]. 

W swo jej prak ty ce z po wo dze niem sto -
su ję schło dzo ne opa trun ki hy dro że lo we ja ko
ele ment znie czu le nia do za bie gów li ftin gu ją -
cych z wy ko rzy sta niem ni ci ha czy ko wych.
Po kry cie znie czu lo ne go na się ko wo ob sza ru
chłod nym opa trun kiem przy spie sza znie czu -
le nie i ob ni ża ry zy ko po wsta nia si nia ków
i krwa wie nia. Opa trun ki są ja ło we, za tem nie
kon ta mi nu ją po la ope ra cyj ne go. Po za bie gu
na kła dam po now nie świe ży schło dzo ny opa -
tru nek, dzię ki cze mu po 15 mi nu tach zni ka
obrzęk i za czer wie nie nie. Zna czą co po pra -
wia to do zna nia pa cjen ta, jak i wy gląd skóry
bez po śre dnio po za bie gu. Do stęp ne są rów -
nież hy dro że le w po sta ci pła tów na po wie ki –
są wy ko rzy sty wa ne przy ble fa ro pla sty kach[14].

Wnio ski

Za sto so wa nie opa trun ków hy dro że lo -
wych Hy dro A id® zna czą co po pra wia kom fort
i zmniej sza ból pa cjen ta pod czas za bie gu me -
zo te ra pii z wy ko rzy sta niem au to lo gicz ne go
kon cen tra tu oso cza. Po nad to po pra wia wy -
gląd skóry po za bie gu, zmniej sza jąc obrzęk
i za czer wie nie nie. Wy gląd ogól ny skóry po
za bie gu jest istot nie lep szy niż bez opa trun ku,
a re kon wa le scen cja przy spie szo na.
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