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Trądzik ludzi dorosłych – etiopatogeneza 
i możliwości w terapii kosmetologicznej



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
Statystyki

• przewlekłe schorzenie skóry, 
• pojawia się najczęściej po 25 roku życia,
• problem ten dotyczy nawet 50.9% dorosłych kobiet oraz 

42.5% mężczyzn. 



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
Lokalizacja i morfologia zmian*

Tzw. „linia U” twarzy, obejmująca policzki, brodę, żuchwę.

Grudka                          Krosta                   Torbiel / Cysta



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
Co jeszcze wskazuje na TLD?

• zmiany oporne na leczenie, 
• wiek (ok. 25-30 r.ż.),
• występowanie acne w młodości (choć nie zawsze),
• inne objawy wskazujące na zaburzenia hormonalne 

(hirsutyzm, otyłość, łysienie androgenowe, obniżenie 
tonu głosu, maskulinizacja sylwetki).



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
Przyczyna

Zaburzenia funkcjonowania gospodarki hormonalnej

Wysoki poziom stresu

Zła dieta

Uwarunkowania genetyczne

Nieregularny tryb życia

Czynnik bakteryjny



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
Przyczyna

Dlaczego wspomniane czynniki mają 
wpływ na stan skóry i powstawanie acne?



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

Acne to problem wieloczynnikowy, na 
który wpływa funkcjonowanie całego 
organizmu, a jego punkt końcowy to 

jednostka włosowo-łojowa, która 
w określony sposób reaguje na 
poszczególne bodźce i sygnały.



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

ZMIENIONY SKŁAD SEBUM

HIPERKERATYNIZACJA UJŚCIA 
JEDNOSTKI WŁOSOWO- ŁOJOWEJ

CZYNNIK BAKTERYJNY

WZMOŻONA AKTYWNOŚĆ 
I PRZEROST GRUCZOŁÓW 

ŁOJOWYCH

MEDIATORY STANU ZAPALNEGO

• ↓ kwasu linolowego,
• zaburzony stosunek pomiędzy kwasami 

nasyconymi a mononienasyconymi, 
wchodzącymi w skład trójglicerydów, 

• ↑ skwalenu (oksydajca do nadtlenku 
skwalenu - substancji wysoce 
prozapalnej i komedogennej),

• ↓ wit. E.



Androgeny - ↑ proliferacji sebocytów

Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
RECEPTORY GRUCZOŁU ŁOJOWEGO

Receptory hormonów peptydowych

IGF-IR
IGF- 1, insulina - ↑ syntezę lipidów

Histamine-1R

Histamina - ↓ syntezy lipidów (skwalenu)

Receptory jądrowe

AR

Progesteron - ↓ 5-alfa-reduktazy →↓
produkcji sebum, u ludzi zdolność ihibicji tego 
enzymu jest minimalna. 

PR

Estrogeny - ↓ syntezy sebum*

ER-alfa i ER-beta
TLR-2, -4 i -6

Ligandy ↑ syntezę cytokin prozapalnych 



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA 
GOSPODARKI HORMONALNEJ



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

HIPERANDROGENIZM

ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ

HIPERPROLAKTYNEMIA IO LUB CUKRZYCA

HIPERESTROGENIZM



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ

HIPERPROLAKTYNEMIA

↑ stężenie powoduje powstawanie zmian typu acne

Przyczyny?

• Leki p/depresyjne
• Stres
• Niedoczynność tarczycy
• Gruczolak przysadki 
• Hiperprolaktynemia czynnościowa
• Zaburzenia rytmu dobowego
• Ciąża i KP - fizjologia



ANDROGENY

• hormony płciowe z grupy steroidów,
• ich prekursorem jest cholesterol,
• mają wpływ na rozwój cech płciowych,

vtestosteron, androstendion, DHT (jajniki/jądra)
vDHEA, DHEA-s (nadnercza).

• zaburzenie równowagi pomiędzy estrogenami (↓) oraz androgenami (↑),
• prawidłowy poziom estrogenów, ale ↑ stężenie androgenów,

Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ

HIPERANDROGENIZM Androgeny
AR



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
Lokalizacja i morfologia zmian

Tzw. „linia U” twarzy, obejmująca policzki, brodę, żuchwę.

RECEPTORY ANDROGENOWE

ANDROGENY



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ

HIPERANDROGENIZM – POCHODZENIE JAJNIKOWE

Vrtačnik, P., Ostanek, B., Mencej-Bedrač, S., & Marc, J. (2014). The many faces of estrogen signaling. Biochemia medica, 24(3), 329-342.

LH,FSH
(często zaburzony LH:FSH 

w PCOS)

↑ insulina (przy IO)

Przysadka

Jajniki
Trzustka

Estrogeny, progesteron, ↑ androgeny

↓ Estrogeny, progesteron, ↑ androgeny

lub

↑ 17-OHP



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ

HIPERANDROGENIZM – POCHODZENIE NADNERCZOWE

Vrtačnik, P., Ostanek, B., Mencej-Bedrač, S., & Marc, J. (2014). The many faces of estrogen signaling. Biochemia medica, 24(3), 329-342.

Przysadka
Nadnercza↑ ACTH

↑ prolaktyna 

↑ DHEA      ↑ DHEAs ↔

↑ 17-OHP

Kortyzol, 
kortykosteron, aldosteron

Hormon steroidowy

Prekursor hormonów steroidowych



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

Vrtačnik, P., Ostanek, B., Mencej-Bedrač, S., & Marc, J. (2014). The many faces of estrogen signaling. Biochemia medica, 24(3), 329-342.

17-OHP

11-dezoksykortyzol

Kortyzol

Androstendion

Testosteron

P450c21

P450c11beta

17beta-HSD

ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ

HIPERANDROGENIZM – NISKI POZIOM SHBG

Vrtačnik, P., Ostanek, B., Mencej-Bedrač, S., & Marc, J. (2014). The many faces of estrogen signaling. Biochemia medica, 24(3), 329-342.

↑ insulina (przy IO)
Trzustka

↓ SHBG

↑ TSH
(niedoczynność tarczycy)

↑ wolny 
testosteronTarczyca

Testosteron całkowity:
• wolny (1-4%) - biodostępny, 
• związany z albuminami (mniej niż 44%; 

biodostępny),
• związany z SHBG (ok. 55%, nie jest 

biodostępny).



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

HIPERANDROGENIZM - objawy

• nieregularne cykle + problemy z płodnością, 
• zaburzenia miesiączkowania, 
• łysienie androgenowe, 
• hirsutyzm,
• trądzik.

Hirsutyzm wg. Skali Ferrimana-Gallwey’a

ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

Przyczyna hiperandrogenizmu Częstość występowania

NADNERCZOWA

Wrodzony przerost nadnerczy ~1%

Zespół Cushinga <1%

Guz wirylizujący nadnerczy <1%

JAJNIKOWA

Insulinooporność 1%

Guz wirylizujący jajnika <1%

JAJNIKOWA+NADNERCZOWA

PCOS 95%

INNE

Leki: androgeny, cyklosporyna, danazol, diaksozyd, minoksidyl, fenytoina 1%

Hiperprolaktynemia -

Hiperandrogenizm idiopatyczny -
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ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI HORMONALNEJ



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

CZYNNIK GENETYCZNY



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
CZYNNIK GENETYCZNY - HIPERANDROGENIZM IDIOPATYCZNY

- NADWRAŻLIWOŚĆ RECEPTORÓW ANDROGENOWYCH

PRAWIDŁOWE POZIOMY ANDROGENÓW WE KRWI, ALE W WYGLĄDZIE ZMIANY TYPOWE DLA 
HIPERANDROGENIZMU

• lokalna przemiana androgenów w skórze,
• samodzielna synteza androgenów w jednostce włosowo-łojowej z cholesterolu,
• wzmożona aktywność 5-alfa-reduktazy (konwersja testosteronu do DHT) i/lub nadwrażliwość 
receptorów androgenowych w sebocytach i komórkach mieszka włosowego.



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
INNE CZYNNIKI GENETYCZNE

Między innymi: 

• nadwrażliwość receptorów insulinowych 
– zaburzenie gospodarki węglowodanowej, 
• genetyczne obciążenie chorobami 
tarczycy, cukrzycą, PCOS
• uwarunkowana genetycznie 
hiperkeratynizacja ujść jednostek włosowo 
– łojowych.



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

STRES
NIEREGULARNY TRYB ŻYCIA



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
WYSOKI POZIOM STRESU + ZABURZENIE RYTMU DOBOWEGO
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/ Większa konwersja progesteronu 
do kortyzolu w nadnerczach

Stres

Zaburzenia poziomu hormonów, 
kórych prekursorem jest 

pregnenolon.



Stresujący tryb życia

Zaburzony rytm dobowy, 
„odpoczynek” przed ekranem 
tel./TV w godzinach nocnych

↑ kortyzol

↓ melatonina

Zmęczony organizm, większe 
ryzyko  hipercholesterolemii, 

hiperglikemii, 
insulinooporności, a więc 

zmian skórnych!!!

WYSOKI POZIOM STRESU + ZABURZENIE RYTMU DOBOWEGO

Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

dermatillomania



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

CZYNNIK BAKTERYJNY



↑ Cutibacterium acnes
↑ Staphylococcus epidermidis
↑ Streptococcus

Bakterie są naturalną częścią mikroflory i same w sobie nie 
stanowią jedynej przyczyny trądziku.

Problem pojawia się wówczas, gdy skóra stwarza im dobre 
warunki do rozwoju.

Lee, Y. B., Byun, E. J., & Kim, H. S. (2019). Potential role of the microbiome in acne: a comprehensive 
review. Journal of clinical medicine, 8(7), 987.

C. acnes same w sobie nie są bakteriami chorobotwórczymi. 
Chodzi tutaj o niektóre szczepy, brak różnorodności i przewagę:
• klad IA-2 – szczep RT4 i RT5, 
• klad IB-1 – szczep RT8,
• klad IC-1 – szczep RT5.

Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
CZYNNIK BAKTERYJNY



Lee, Y. B., Byun, E. J., & Kim, H. S. (2019). Potential role of the microbiome in acne: a comprehensive 
review. Journal of clinical medicine, 8(7), 987.

Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
CZYNNIK BAKTERYJNY

Receptory toll-podobne, receptory toll-like, TLR (od ang. toll-like receptors) – rodzina białek odgrywająca kluczową rolę w 
odpowiedzi odpornościowej nieswoistej (wrodzonej). 

Wzmocniona odpowiedź 
na cytokinową 

odpowiedź receptorów 
TLR-2 i -4.

Zmiana aktywności 
sebocytów i odpowiedź 

immunologiczna

Wyzwolenie IL-1 (rola 
inflamasomu), 

wzmożona keratynizacja 
kanału włosowo-

łojowego

Sprzyjające warunki Nadmierne namnażanie 
komórek bakterii

Zwiększona ilość ich 
metabolitów 

(krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe -

SCFA)

Inhibicja deacetylaz 
histonowych (HDAC, 
głównie 8 i 9) oraz 

aktywacja receptorów 
SCFA 

TLR-2, -4 i -6
Ligandy ↑ syntezę cytokin prozapalnych 



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

DIETA



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
DIETA

• Wysokoprzetworzona żywność,
• Dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe i cukier, a uboga w NNKT i 

antyoksydanty,
• Dieta o wysokim IG,
• Spożywanie produktów wywołujących u danej osoby nietolerancję lub alergię 

pokarmową (niezdiagnozowana jest częstą przyczyną pogorszenia stanu skóry).

Dieta ma wpływ na stan skóry, ale nigdy nie jest jedyną przyczyną acne! 

To nie tak, że cukier w nadmiarze wywołuje trądzik, ale już przy IO czy PCOS 
ma wpływ na gospodarkę węglowodanową, hormonalną, a więc i stan skóry!



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)

MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE 
KOSMETOLOGA – KROK PO KROKU



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
BADANIA
• Podstawa, bez której pielęgnacja nie ma sensu, 
• Współpraca ze specjalistą dermatologiem, endokrynologiem i ginekologiem, który 

zaleci badania i dobierze farmakoterapię (o ile konieczne).

BADANIE:
• Testosteron,
• Androstendion,
• DHT,
• SHBG,
• LH, 
• FSH, 
• DHEA-S*
• Prolaktyna
• 17-OHP

BADANIE:
• Progesteron

Plus TSH, ft3, ft4, aTPO, 
aTG – dzień obojętny



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
SUPLEMENTACJA
• Przy IO/PCOS – inozytol, berberyna - ↑ wrażliwość tkanek na insulinę
• Hiperandrogenizm – NAC, palma sabałowa, niepokalanek
• Hiperprolaktynemia – wit. z grupy B, magnez, witamina E
• Niedoczynność tarczycy – selen, jod (nie przy Hashimoto!!!!)

• ZAWSZE: wit. D (dawka dopasowana do poziomu wit. D we krwi), omega-3, 



Trądzik ludzi dorosłych (TLD)
PIELĘGNACJA
• Inhibitory 5-alfa-reduktazy (pomocne także przy nadwrażliwości receptorów 

androgenowych lun nadmiernej aktywności 5-alfa-reduktazy) – AZA, ekstrakt z 
palmy sabałowej,

• Kwasy AHA i BHA - regulacja keratynizacji,
• Retinoidy – j.w. + działanie p/zapalne,
• Nadtlenek benzoilu – m-cowo + wcześniejsza próba uczuleniowa, 
• Antyoksydanty i filtry p/UV – ważne! ROS nasilają stan zapalny,
• Regeneracja/wzmocnienie bariery lipidowej – od tego zawsze należy zacząć; dopóki 

skóra jest przesuszona, napięta i „odczuwa” dyskomfort, nie wprowadzamy 
mocniejszych substancji aktywnych.



Q&A



dr n. med. Małgorzata Huczek
drhuczek

klinikadrhuczekdrwanat.pl

Cienie pod oczami – przyczyny
i możliwości terapii



Charakterystyka okolicy oka

1. Skóra powiek jest cienka 0,5mm grubości
2. Brak gruczołów łojowych
3. Cienka podściółka tłuszczowa co daje słabszy system podporowy
4. Słabsze krążenie krwi i limfy-skłonność do obrzęków 
5. Większe nagromadzenie mastocytów – wyprysk wokółoczny
6. Zmęczenie oczu wynikające z ciągłego ruchu mm okrężnych oka



Kliniczny obraz zmian w obrębie oka

1. Cienie fizyczne- związane z pigmentacją
2. Cienie naczyniowe -związane z układem naczyniowym okolicy oka
3. Obrzęki
4. Utrata jędrności, zmarszczki
5. Układ anatomiczny gałki ocznej w oczodole 



Różnicowanie cieni pod oczami

Najprostszym testem jest ocena okolicy oka w pozycji siedzącej i pozycji leżącej.

Cienie wynikające z hyperpigmentacji nie znikną w pozycji leżącej



Różnicowanie cieni pod oczami

Cienie naczyniowe 



Obrzęki pod oczami / przepuklina



Zmarszczki i utrata jędrności wokół oczu



CIENIE FIZYCZNE- HYPERPIGMENTACJA

1. Uwarunkowania genetyczne – im wyższy fototyp 
tym większe ryzyko,
2. Ekspozycja na UV, lepsze są filtry fizyczne typu 
tlenek cynku czy tytanu, bo odbijają światło, wiec 
mają działanie kamuflujące,
3. Skłonność do alergii kontaktowej- stan zapalny 
uaktywnia melanocyty do produkcji melaniny,
4. Choroby współistniejące.



Substancje pomocne przy cieniach fizycznych

1. Ochrona przeciwsłoneczna spf 50 +
2. Eksfoliacja ( migdałowy, mlekowy, polihydroksykwasy, glukonolakton)
3. Hydrochinon 2%
4. Soja
5. Glabradyna (wyciągi z lukrecji)
6. Acetyloglukozamina
7. Hydroksyrezorcinol
8. Arbutyna
9. Witamina C, niacynamid 
10. Retinoidy



Substancje pomocne przy cieniach naczyniowych

1. Substancje konstrykcyjne, przyspieszajace 
mikrokrążenie – kofeina,

2. Kremy z kasztanowcem/escyna, flawonoidy, garbniki, 
kumaryny, eskulina, rutyna,

3. Witamina K (przyspiesza gojenie siniaków, zabezpiecza 
przed rozpadem hemoglobiny, uszczelnia naczynia 
krwionośne),

4. Arnika (wzmacnia i uszczelnia sciany naczyń 
krwionośnych, poprawia mikrokrążenie, działanie 
przeciwzapalne, stymuluje krążenie chłonki),

5. Retinoidy – pogrubienie skóry właściwej, reorganizacja 
kolagenu, wzrost spoistości i gęstości skóry.



Obrzęki wokół oczu - przyczyny

1. Dieta bogata w sól, sushi, alkohol, papierosy
2. Alergie (leki p/histaminowe na noc)
3. Przewlekłe infekcje zatok
4. Źle dobrana pielęgnacja 
5. Choroby współistniejące



Obrzęki wokół oczu

1. Fat pads - przepuklina tłuszczowa (genetyczne uwarunkowanie, pogłębiające się z wiekiem) 
BLEFAROPLASTYKA,

2. Postępujący zanik tkanki kostnej oczodołowej z zanikaniem podściółki tłuszczowej twarzy.



Substancje aktywne w obrzękach 

1. Arnika - laktony, flawonoidy, saponiny, garbniki, fitosterole, sole mineralne
2. Kofeina
3. Zimne okłady
4. Masaże drenujące 
5. Likwidacja czynników wywołujących 



Utrata jędrności skóry w okolicy oka

1. Ochrona przeciwsłoneczna spf 50 +/ okulary z UV
2. Odbudowa bariery hydrolipidowej / okluzja /natłuszczanie
3. Retinoidy
4. Antyoksydanty
5. Peptydy biomimetyczne np. argireline



Metody zabiegowe 

1. Wiek
2. Stan kliniczny
3. Stan ogólny osoby
4. Wywiad chorobowy ( czynniki sprzyjające )
5. Możliwości finansowe
6. Nastawienie do zabiegów 
7. Oczekiwania pacjenta i realne możliwości 



Metody zabiegowe nieinwazyjne

1. Pilingi chemiczne (migdałowy, mlekowy, azelainowy, ferulowy, traneksamowy)
2. Masaż drenujący (np.  Icoone laser Med.)
3. Mikroprądy z światłem LED (CACI- zabieg eye review)
4. Lasery (np. głowica Genesis Cutera V+)
5. HIFU (np. Ultraformer)



Metody inwazyjne

1. Mezoterapia (kwas hialuronowy, DMAE, krzem, wyciąg z karczocha itd.)
2. Wypełnienie ,,doliny i kąta łez’’
3. Toksyna botulinowa
4. Fat transfer
5. Radiofrekwencja mikroigłowa
6. Blefaroplastyka
7. Laser Cutera V + (zamykanie naczyń wokół oczu)
8. Laser frakcyjny 



PODSUMOWANIE

1. Najskuteczniejsza metoda zabiegowa to taka w której nastąpi prawidłowa kwalifikacja do 
zabiegu

2. Nigdy nie ma jednego problemu wokół oczu
3. Umiejętne rozpisanie planu zabiegowego i celowanej pielęgnacji dostosowanej do kondycji skóry
4. Ocena ryzyka i korzyści
5. Czas
6. Prewencja



,, Żeby mieć piękne oczy trzeba patrzeć na drugiego 
człowieka z wyrozumiałością i miłością’’

A jak to nie pomoże –to zapraszamy do specjalistów 



Q&A



mgr Paulina Ihnatowicz
paulina.ihnat

sandiet.pl

Rola diety i suplementacji 
u osób 

ze skórą trądzikową



TRĄDZIK – JEDNA Z NAJCZĘŚCIEJ 
WYSTĘPUJĄCYCH CHORÓB SKÓRY

• Niektóre dane wskazują, że trądzik może dotyczyć około 
80-95% młodzieży, 

a u połowy z nich może utrzymywać 
się w wieku dorosłym. 

• Częściej występuje u osób żyjących 
w krajach wysokorozwiniętych, 

a więc w społeczeństwach zachodnich, aniżeli w państwach 
o mniejszym stopniu uprzemysłowienia. 

Osowski S. (2019): Znaczenie diety w terapii trądziku pospolitego, Kosmetologia estetyczna, 6(8): 755-760.
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• Wśród 1200 badanych mieszkańców wyspy Kitavan z Papui 
Nowej Gwinei 

(w tym 300 w wieku 15-25 lat) 
nie zaobserwowano żadnego przypadku trądziku. 

• Z kolei spośród 115 badanych myśliwych-zbieraczy Aché z 
Paragwaju 

(w tym 15 w wieku 15-25 lat) w ciągu 
843 dni nie zaobserwowano żadnego przypadku aktywnego 

trądziku.

Cordain L., Lindeberg S., Hurtado M. (2002): Acne Vulgaris A Disease of Western Civilization. Archives of Dermatology. 138(12):1584-1590.



MIEJSCE WYSTĘPOWANIA TRĄDZIKU

TWARZ

RAMIONA
PLECY

SZYJA
KLATKA 

PIERSIOWA

MEDME.PL

W
IZAZ.PL

EDZIECKO.PL

Kurokawa I., Nakase K. (2020): Recent advances in understanding and managing acne. F1000 Research. , 9(Faculty Rev):792.



PRZYCZYNY TRĄDZIKU

• Nie ma jednej przyczyny trądziku. Dlatego jego 
leczenie nie jest tak proste jakbyśmy tego 

oczekiwali. 

• Jest to na tyle złożony temat, 
że bardzo często wymaga kompleksowego 

podejścia, które uwzględnia różne aspekty naszego 
stylu życia i poprawy naszego zdrowia.

PEXELS.COM

PEXELS.COM



PATOGENEZA TRĄDZIKU

• Etiopatogeneza trądziku pospolitego obejmuje złożoną interakcję między głównymi czynnikami, takimi jak: predyspozycje genetyczne; 
stymulacja hormonów androgennych prowadząca do wzrostu wydzielania łojowego; zmiana składu lipidów; hiperkeratynizacja pęcherzykowa; 

kolonizacja bakteryjna głównie przez Propionibacterium (Cutibacterium) acnes 
i okołogruczołowe zapalenie skóry.

• Obecnie stan zapalny jest uważany za kluczowy czynnik i można go wykryć w badaniu histopatologicznym 
i immunohistochemicznym w pozornie niezapalnych zmianach trądzikowych, takich jak zaskórniki, a nawet w obszarach okołozmianowych, 

bez zmian (subkliniczne). 

Bagatin E., Proença de Freitas T.H., Rivitti Machado M.C. i wsp. (2019): Adult female acne: a guide to clinical practice*. Anais Brasileiros de Dermatologia. 94(1): 62–75.



• Jako czynniki wyzwalające lub nasilające zmiany 
trądzikowe wskazuje się również m.in.: ekspozycję na 
promieniowanie ultrafioletowe, stres, otyłość, dietę, 

palenie tytoniu, zaburzenia snu, kosmetyki, leki, 
nadmierne mycie skóry, możliwą odporność na P. 

acnes i choroby związane z niedoczynnością 
hormonalną. 

• Obecnie jako istotną zmianę wskazuje 
się również na zaburzenia funkcji bariery naskórkowej. 

Uszkodzenie bariery 
i wynikający z tego wzrost transepidermalnej utraty 

wody może 
być odpowiedzialny za początek kaskady zapalnej, 

która stanowi centralny czynnik 
w powstawaniu trądziku.

Bagatin E., Proença de Freitas T.H., Rivitti Machado M.C. i wsp. (2019): Adult female acne: a guide to clinical practice*. Anais Brasileiros de Dermatologia. 94(1): 62–75.
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CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW 
NA STAN SKÓRY

• Geny
• Niedobory antyoksydantów

• Dysbioza jelitowa
• Nadmiar kilokalorii w diecie

• Nieprawidłowa higiena/źle dobrane 
kosmetyki

• Wysokie stężenie androgenów
• Rozregulowanie cyklu dobowego

• Styl życia
• Stres

• Wysokie stężenie insuliny
• Układ odpornościowy

• Niedobory cynku, magnezu, selenu, 
omega-3, omega-9, witaminy D, 

witaminy 
z grupy B

• Dieta bogata w utlenione 
omega-6 i tłuszcze trans

• Dieta bogata w cukry proste 
i AGEs

• Otyłość, 
nadwaga



Ze względu na etiologię 
i patogenezę

Ze względu na morfologię 
wykwitów

Ze względu 
na wiek

• Pospolity
• Zaskórnikowy
• Polekowy
• Z zadrapania
• Zawodowy

• Wywoływany kosmetykami 
lub detergentami*

• Zaskórnikowy
• Grudkowy
• Krostkowy

• Grudkowo-krostkowy
• Stwardniały
• Ropowiczy
• Skupiony
• Bliznowcowy
• Piorunujący
• Odwrócony

• Niemowlęcy
• Młodzieńczy/pospolity
• Wieku dorosłego

RODZAJE TRĄDZIKU



ŻYWIENIE WSPOMAGAJĄCE „ZDROWĄ” SKÓRĘ

PEXELS.COM



• Nadwyżka kaloryczna à
nie ma w diecie czynnika bardziej 

generującego stan zapalny w 
organizmie 

niż nadmiar kilokalorii!
• Wysoki indeks i ładunek glikemiczny

posiłków.

DEFICYT KALORYCZNY,
NISKI ŁADUNEK GLIKEMICZNY DIETY

WARTO ZASTOSOWAĆ W DIECIE 150-200 KCAL 
CODZIENNEGO DEFICYTU.



• Spośród 108 kobiet zaproszonych do celów niniejszego badania - 62 uczestniczki 
(PCOS = 28, bez PCOS = 34) stosowały 24-tygodniową dietę o niskim indeksie glikemicznym, 

uwzględniającą deficyt kilokalorii. Pomiary antropometryczne, biochemiczne, hormonalne i kliniczne 
udokumentowano na początku badania, po 12 tygodniach i 24 tygodniach z interwencją.

• U kobiet z PCOS, u których występował trądzik, pod koniec obserwacji zauważono zmniejszenie jego 
nasilenia.

Shishehgar F., Mirmiran P., Rahmati M. i wsp. (2019): Does a restricted energy low glycemic index diet have a different effect on overweight women with or without polycystic ovary syndrome?. 

BMC Endocrine Disorders. 2;19(1):93.



• W randomizowanym, kontrolowanym badaniu obejmującym 32 pacjentów 
z łagodnym lub umiarkowanym trądzikiem, wykazano, że osoby stosujące przez okres 10 

tygodni dietę z niskim ładunkiem glikemicznym wykazywały istotną poprawę kliniczną 
zarówno niezapalnych, jak i zapalnych zmian trądzikowych.

• Badanie histopatologiczne próbek skóry wykazało m.in. zmniejszenie wielkości gruczołów 
łojowych, czy zmniejszenie stanu zapalnego.

Kwon H.H., Yoon J.Y., Hong J.S. i wsp. (2012): Clinical and histological effect of a low glycaemic load diet in treatment of acne vulgaris in Korean patients: 

a randomized, controlled trial. Acta Dermato-Venereologica. 92(3):241-6.



JAK OBNIŻYĆ ŁADUNEK 
GLIKEMICZNY POSIŁKU?

• Źródło białka (dobrej jakości mięso, ryby, owoce 
morza, jaja, strączki, nabiał).

• Źródło błonnika pokarmowego (owies, żyto, gryka, 
proso, quinoa, amarantus, ryż).

• Źródło tłuszczu (orzechy, nasiona, pestki, olej 
lniany, olej z ogórecznika, olej 

z wiesiołka, oliwa z oliwek, awokado).



• Dieta przy trądziku powinna być bogata w 
przeciwutleniacze, witaminy

oraz składniki mineralne. 
• Skóra trądzikowa potrzebuje tego, 

by wspierać jej barierę antyoksydacyjną à
osoby zmagające się z trądzikiem często 

mają problem 
z osłabioną produkcją glutationu 

i innych naturalnych antyutleniaczy, 
więc dostarczanie ich z żywnością 

jest niezwykle ważne. 

DIETA BOGATA 
W PRZECIWUTLENIACZE

PEXELS.COM
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OWOCE, WARZYWA, 
SUPERFOODS



• Świeże lub suszone zioła: 
tymianek, szałwia, rozmaryn, 
estragon, bazylia. 
• Kurkuma 
• Cynamon

PRZYPRAWY O DZIAŁANIU 
PRZECIWZAPALNYM

WSPARCIE PROCESÓW 
TRAWIENIA
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• Dobrej jakości białko à kolagen, elastyna, wpływ na 
układ odpornościowy. Źródło: dobrej jakości mięso, jaja, 
ryby, owoce morza, suche nasiona roślin strączkowych, 

produkty mleczne. 
• Dobre źródła tłuszczu à omega-3, omega-9, ALA, GLA. 

Źródło: oliwa z oliwek, olej lniany, tłuste ryby morskie, olej 
z rokitnika, olej z czarnuszki, olej z wiesiołka i 

ogórecznika (duża zawartość GLA, które działają 
korzystnie na skład łoju i modulację wydzielania sebum). 

INNE SKŁADNIKI DIETY POMOCNE 
PRZY PROBLEMIE Z TRĄDZIKIEM 

INTENSON.PL

SILAROSLIN.PL

INNE ŹRÓDŁA BIAŁKA



• Hiperinsulinemia, spowodowana 
insulinotropowym działaniem białek serwatki 

mlecznej, zwiększa poziom 
IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu), co 

może stanowić potencjalne wyjaśnienie, 
dlaczego u osób przyjmujących suplementy 
serwatkowe można niekiedy zaobserwować 

rozwój 
lub zaostrzenie zmian trądzikowych.

BIAŁKO SERWATKOWE MOŻE ZAOSTRZAĆ 
ZMIANY TRĄDZIKOWE

PEXELS.COM

Baldwin H., Tan J. (2021): Effects of Diet on Acne and Its Response to Treatment. American Journal of Clinical Dermatology. 22(1): 55–65.  



• Niektóre badania naukowe wskazują, że mleko i produkty mleczne mogą 
wzmagać trądzik. 

• Może to wynikać raczej z indeksu glikemicznego mleka niż 
z zawartości tłuszczu lub nabiału. Jednak biorąc pod uwagę ładunek 
glikemiczny różnych produktów mlecznych, bardziej prawdopodobną 

przyczyną związku nabiału 
z trądzikiem jest wskaźnik insulinowy, definiowany jako podwyższenie 

poziomu insuliny we krwi w ciągu 2 godzin 
po spożyciu pokarmu. Mleko ma bardzo wysoki indeks insulinowy, 

niezależnie od zawartości tłuszczu.
• Dla porównania ser ma niski indeks insulinowy, podczas gdy lody mają 

wysoki indeks insulinowy z powodu dodatku cukru; dlatego teoria ta, 
oparta na hiperinsulinemii, wyjaśniałaby związek między lodami, a 

trądzikiem oraz brak związku między serem, a trądzikiem.
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Baldwin H., Tan J. (2021): Effects of Diet on Acne and Its Response to Treatment. American Journal of Clinical Dermatology. 22(1): 55–65.  

CZY PRZY TRĄDZIKU MOŻNA SPOŻYWAĆ 
MLEKO I PRODUKTY MLECZNE?



U MĘŻCZYZN ZE SKŁONNOŚCIĄ DO 

TRĄDZIKU SPOŻYWANIE KAKAO 

KORELOWAŁO 

ZE WZROSTEM NASILENIA TRĄDZIKU

GRUPA BADANYCH SPOŻYWAJĄCYCH CZEKOLADĘ MIAŁA ISTOTNY STATYSTYCZNIE WZROST ZMIAN TRĄDZIKOWYCH

Caperton C., Block S., Viera M. i wsp.: Double-blind, Placebo-controlled Study Assessing the Effect of Chocolate Consumption in Subjects with a History of Acne Vulgaris. J Clin Aesthet Dermatol. 7(5): 19–23.

Delost G.R., Delost M.E., Lloyd J. (2016): The impact of chocolate consumption on acne vulgaris in college students: A randomized crossover study. J Am Acad Dermatol. 75(1):220-2.

. 

CZY CZEKOLADA I KAKAO
MOGĄ NASILAĆ ZMIANY TRĄDZIKOWE?



CZY OSTRE PRZYPRAWY I PIKANTNE DANIA 
MOGĄ NASILAĆ ZMIANY TRĄDZIKOWE?

PIKANTNE POTRAWY NIE BYŁY 

ZWIĄZANE Z NASILENIEM TRĄDZIKU

ZARÓWNO SŁONE, JAK I PIKANTNE POTRAWY NIE KORELOWAŁY Z CZASEM TRWANIA, ANI CIĘŻKOŚCIĄ TRĄDZIKU

Ghodsi S.Z., Orawa H., Zouboulis C. (2009): Prevalence, severity, and severity risk factors of acne in high school pupils: a community-based study. J Invest Dermatol. 129(9):2136-41.

El Darouti M., Zeid O.A., Halim D.A. i wsp. (2016): Salty and spicy food; are they involved in the pathogenesis of acne vulgaris? A case controlled study. J Cosmet Dermatol. 15(2):145-9.

. 



• Najlepiej, by codzienny jadłospis w największym stopniu 
bazował na produktach naturalnych, 

bez składu, czyli np. jajko, orzechy włoskie, dorsz.
• Decydując się na zakup jakiegoś produktu należy 

kierować się tym, by miał jak najkrótszą listę składników.
• Należy unikać produktów wysokoprzetworzonych z 

dodatkiem glutaminianu sodu, syropu  glukozowo-
fruktozowego, utwardzonych i rafinowanych tłuszczów 

roślinnych, konserwantów, barwników oraz innych 
sztucznych dodatków do żywności.
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UWZGLĘDNIENIE LEKKOSTRAWNOŚCI
DIETY

POTRAWY NIE POWINNY BYĆ WYZWANIEM DLA UKŁADU 
POKARMOWEGO!

PEXELS.COM

PEXELS.COM

PEXELS.COM



UWZGLĘDNIENIE W DIECIE WYWARÓW, 
ROSOŁÓW

PEXELS.COM

PEXELS.COM

PEXELS.COM

BOGACTWO KOLAGENU. WARTO WYPIJAĆ 
KUBEK/MISECZKĘ WYWARU DZIENNIE. 



RYTM DOBOWY – ZNACZENIE DLA SKÓRY

Pernodet N., Sassone-Corsi P. (2019): Metabolomics Highlights: The Importance of Circadian Rhythm in Skin. Practical Dermatology. OCTOBER 2019; 52-56. 



• WYSTAWIANIE SIĘ NA ŚWIATŁO SŁONECZNE.
• NIE OBJADANIE SIĘ PRZED SNEM.

• NAUKA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.
• SPANIE W CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI.

• WIETRZENIE SYPIALNI.
• EKSPOZYCJA NA ZIMNO.

PEXELS.COM

PEXELS.COM

PEXELS.COMPEXELS.COM



NIEBIESKIE ŚWIATŁO – WPŁYW NA SKÓRĘ
UNSPLASH.COM

PEXELS.COM

WARTO ZAINWESTOWAĆ 
W OKULARY BLOKUJĄCE 

NIEBIESKIE ŚWIATŁO

EYESHIELD.COM

Ondrusova K., Fatehi M., Barr A. i wsp. (2017): Subcutaneous white adipocytes express a light sensitive signaling pathway mediated 

via a melanopsin/TRPC channel axis. Scientific Reports. 7: 16332.



DIETA W TRĄDZIKU 
- PODSUMOWANIE

Niskoprzetworzona 
z odpowiednimi manewrami 

dietetycznymi. 

Redukcja 
AGEs.

O niskim ładunku 
glikemicznym 

i przeciwzapalna. 

Z niższą zawartością 
węglowodanów niż zaleca IŻŻ. 

Zmniejszenie masy ciała w 
przypadku nadwagi/otyłości 

à redukcja. 

Nastawiona na uzupełnienie 
niedoborów składników 
odżywczych, witamin i 

minerałów.

Odpowiednia 
podaż kwasów tłuszczowych 

omega-3 
i omega-9.



SUPLEMENTACJA PRZY PROBLEMACH Z TRĄDZIKIEM

PEXELS.COM



DODATKOWE WSPARCIE

• Probiotyki, prebiotyki
• Elektrolity
• Colostrum
• Gorzkie zioła?
• Aloes?
• Prawoślaz?
• Porost islandzki
• Rozmaryn, tymianek, koper włoski,

mięta, anyż, kmin

WŁAŚCIWE FORMY I DAWKI. PODSTAWOWE NIEDOBORY.

• Omega-3
• Witamina D3
• Witaminy z grupy B (zwłaszcza biotyna i 

B5)
• Składniki mineralne – magnez, selen, 

cynk
• Kurkumina
• Resweratrol
• Aminokwasy

PEXELS.COM



U PACJENTÓW Z TRĄDZIKIEM POSPOLITYM MOGĄ WYSTĘPOWAĆ 
ZABURZENIA MIKROBIOTY JELITOWEJ

Deng Y., Wang H., Zhou J. i wsp. (2018): Patients with Acne Vulgaris Have a Distinct Gut Microbiota in Comparison with Healthy Controls. 

Acta Dermato-Venereologica. 29;98(8):783-790.

• Mikrobiom osób z trądzikiem charakteryzował się mniejszą liczbą bakterii z rodzaju Firmicutes
i większą liczbą bakterii z rodzaju Bacteroidiain w porównaniu do grupy kontrolnej. 

• Najbardziej zubożonymi taksonami w trądziku były bakterie z rodzaju Clostridia, Clostridiales, 
Lachnospiraceae i Ruminococcaceae.



• Przeprowadzono pilotażowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie z udziałem 20 dorosłych 
pacjentów (14 kobiet i 6 mężczyzn; średni wiek: 33,7±3,3 lat) z trądzikiem. W okresie 12 tygodni grupa probiotyków (n=10) 
spożywała płynny suplement zawierający Lactobacillus rhamnosus SP1 w dawce 3×109 jtk/dzień (75 mg/dzień), natomiast 

grupa placebo (n=10) otrzymywała płyn bez probiotyków.
• W porównaniu ze stanem wyjściowym, grupa probiotyczna wykazała 32% (P<0,001) redukcję, a także 65% wzrost (P<0,001) 

odpowiednio ekspresji genów IGF1 i FOXO1 w skórze. Nie zaobserwowano takich różnic w grupie placebo. Pacjenci w grupie 
probiotycznej mieli skorygowany iloraz szans wynoszący 28,4 (95% przedział ufności = 2,2-411,1, P<0). 05) do oceny przez 

lekarzy jako poprawy/znacznej poprawy (w porównaniu z pogorszeniem 
lub bez zmian) w porównaniu z grupą placebo. 

Fabbrocini G., Bertona M., Picazo Ó. i wsp. (2016): Supplementation with Lactobacillus rhamnosus SP1 normalises skin expression of genes implicated in insulin signalling and 

improves adult acne. Beneficial Microbes. 30;7(5):625-630.



PROBIOTYKI

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/c7570d34-7872-4bb3-a1f0-c8cc1f7d1de6_suplementy-diety-opakowanie-lntiMe-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128

SKŁAD:
Liofilizowane żywe drożdże Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-3856, substancja 
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza.



PROBIOTYKI

Źródło zdjęcia: 

https://enaturalnie.pl/6593-large_default/probioticme-4her-60-kaps-zestaw-probiotykow-dla-kobiet-na-dzien-i-na-noc-healthlabs.jpg 

SKŁAD:
ProbioticMe Day:

Liofilizowane drożdże Saccharomyces boulardii, błonnik akacjowy INAVEA™ PURE ACACIA, 
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: 

dwutlenek krzemu.
ProbioticMe Night:

Błonnik akacjowy INAVEA™ PURE ACACIA, substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, liofilizowane żywe bakterie: Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus, substancja przeciwzbrylająca: 
dwutlenek krzemu, liofilizowane żywe bakterie: Bifidobacterium breve, Bifidobacterium 

infantis, Bifidobacterium longum.



PROBIOTYKI

Źródło zdjęcia: 

https://topwitaminy.pl/userdata/public/gfx/3410.jpg



PREBIOTYKI

Źródło zdjęcia: 

https://mass-zone.eu/images/producenci/OMNIBIOTIC/omni-logic-apple-pectin-pektyna-jablkowa-blonnik-84-kapsulki.webp

SKŁAD:
Pektyna jabłkowa.



ENZYMY TRAWIENNE

Źródło zdjęcia: 

https://enaturalnie.pl/3387-thickbox_default/super-enzymes-enzymy-trawienne-180tab-now-foods.jpg

SKŁAD:
Chlorowodorek betainy, ekstrakt z żółci wołu, 

sproszkowany owoc papai, wapń, celuloza (substancja 
wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja 

przeciwzbrylająca), kwas stearynowy (substancja 
przeciwzbrylająca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych 

(substancja przeciwzbrylająca), kroskarmeloza sodowa 
(substancja zagęszczająca), szelak (substancja 

glazurujaca).



ENZYMY TRAWIENNE

Źródło zdjęcia: 

https://mass-zone.eu/images/loga_producentw/produkty/betaine-3.webp  

SKŁAD:
Betaina HCL (1300 mg), pepsyna (50 mg), korzeń 

goryczki (40 mg), otoczka kapsułki: żelatyna; nośnik kwas 
tłuszczowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe 

kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.



DODATKOWE WSPARCIE JELIT

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0027211/min6/floradix-ochrona-jelit-tonik-250ml-15925077171.jpg

SKŁAD:
Ziołowe wyciągi wodne (42%): kłącze kurkumy (Curcuma longa), liść 

mięty pieprzowej (Mentha piperita), liść karczocha (Cynara scolymus), 
liść rozmarynu (Rosmarinus officinalis), kłącze imbiru (Zingiber

officinale), ekstrakt jabłkowo–śliwkowy (20%), przecie śliwkowy (10%), 
glukonian magnezu, koncentrat soku z ananasa, syrop z agawy, sole 
magnezowe kwasu cytrynowego, suchy ekstrakt z kurkumy (0,3%), 
substancja zagęszczająca: guma guar, guma ksantanowa i guma 

arabska, aromat naturalny.



MAŚLAN SODU

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/9053769/min6/butiner-500-30-tabletek-dojelitowych-16012908081.jpg

SKŁAD:
Maślan sodu, substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza, 

substancja wypełniająca: fosforan wapnia, otoczka (substancja 
glazurująca: anionowy kopolimer metakrylanu, substancje 

przeciwzbrylające: polisorbat 80, mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych, substancja wiążąca: cytrynian trietylowy), substancje 

przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek 
krzemu.



SKŁADNIKI MINERALNE

Źródło zdjęcia: 

https://www.sklepzycia.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_6281/nutergia-ergybiol150ml.jpg

SKŁAD:
Wodny roztwór oligoelementów (woda filtrowana, koncentrat 

wody morskiej bez sodu, standaryzowany wyciąg z 
wapiennych alg morskich - Phymatolithon calcareum Pall., 
glukoniany cynku, żelaza i miedzi, chlorek chromu, siarczan 

manganu, selenian 
i molibdenian sodu), regulator kwasowości: wodorowęglan 

potasu; substancja konserwująca: sorbinian potasu.



SKŁADNIKI MINERALNE

Źródło zdjęcia: 

https://mass-zone.eu/images/producenci/MITOcare/mitocare-premium-minerale-kompleks-mineralow-240-kapsule.webp

SKŁAD:
Otoczka kapsułki: pullulan gr.00, glicerofosforan magnezu, 

4-hydrat cytrynianu trójwapniowego, węglan potasu, ekstrakt 
z bambusa ( w tym 75% krzem),  ekstrakt z grzyba chaga, bisglicynian żelaza 

(witamina C), glukonian cynku, jodek potasu, ekstrakt 
ze skrzypu polnego (zawierający krzem), sproszkowana trawa pszeniczna, 

boran sodu, dihydrat glukonianu manganu, bisglicynian miedzi, witamina D3 
(cholekalcyferol), ekstrakt czarnego pieprzu 

(z 95% piperyny), dekahydrat tetraboranu disodu (boraks), pikolinian chromu, 
selenin sodu, molibdenian sodu, ekstrakt z otrębów ryżowych.



• Przeprowadzono 10-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane równoległe badanie interwencyjne 
dietetyczne na 45 uczestnikach z łagodnym lub umiarkowanym trądzikiem.

• Po 10 tygodniach suplementacji kwasami tłuszczowymi omega-3 lub GLA trądzikowe zmiany zapalne i 
niezapalne uległy znacznemu zmniejszeniu.

10 TYGODNIOWA SUPLEMENTACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3 (2000 MG DHA I EPA) ORAZ 400 MG GLA(Z OLEJU Z OGÓRECZNIKA)

Jung J.Y., Kwon H.H., Hong J.S. i wsp. (2014): Effect of dietary supplementation with omega-3 fatty acid and gamma-linolenic 

acid on acne vulgaris: a randomised, double-blind, controlled trial. Acta Dermato-Venereologica. 94(5):521-5.



OMEGA-3

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/c853c3c3-0204-41a2-a026-

6588f5ef0b6b_suplementy-diety-opakowanie-OmegaMe-vege-

HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=1366

SKŁAD:
Olej z mikroalg

Schizochytrium sp., 
substancja glazurująca: 
hydroksypropyloskrobi, 
substancja utrzymująca 
wilgoć: glicerol, woda.

SKŁAD:
Olej z sardeli (z ryby), 

żelatyna rybia, substancja 
utrzymująca wilgoć: 

glicerol, woda, 
cholekalcyferol (witamina 

D).

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/2ac485d3-6c91-4d87-8885-

d4062c5c7bd8_suplementy-diety-opakowanie-60-OmegaMe-

HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=640



ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/a6f41d05-cd85-4f8d-9624-aaaa669d371a_suplementy-diety-opakowanie-HealMe-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128 

SKŁAD:
Estry etylowe wyższych kwasów tłuszczowych 

o wysokiej zawartości niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3, 

-6, -9, aromaty (pomarańczowy, bananowy), witamina 
E (EVNol SupraBio™- mieszanina tokoferoli i 

tokotrienoli), witamina A (palmitynian retinylu), 
witamina D (cholekalcyferol).



OLEJE ROŚLINNE DO PICIA

Źródło zdjęcia: 

https://a.allegroimg.com/original/11367a/db6086834db7a545c4cc27c2668b/Olej-

z-miazszu-rokitnika-50ml-Zloto-z-Rokitnika

SKŁAD:
Wartość odżywcza w 100 g:

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone 
- 59,45 g. Kwasy tłuszczowe 

wielonienasycone - 5,31 g. 
Karotenoidy - 210 mg w tym: beta 

karoten 40 mg. Witamina E - 110 mg. 
Kwas palmitoleinowy 16:1. Omega-7 

29,44 g.

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/a6f41d05-cd85-4f8d-9624-aaaa669d371a_suplementy-

diety-opakowanie-HealMe-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128

SKŁAD:
Olej z nasion czarnuszki siewnej 
(Nigella sativa L.), oliwa z oliwek 

(Olea europea L.), witamina E 
(EVNol SupraBio™ - mieszanina 
tokoferoli i tokotrienoli), koenzym 

Q10, olejek majerankowy 
(Origanum majorana L.).



• Badanie obejmowało 80 pacjentów z trądzikiem i 80 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Zmierzono 
im poziomy 25-hydroksywitaminy D (25(OH)D) w surowicy i zebrano dane demograficzne. Pacjenci 

z niedoborem witaminy D byli leczeni doustnie cholekalcyferolem w dawce 1000 IU/dzień 
przez 2 miesiące.

• Niedobór 25(OH)D wykryto u 48,8% pacjentów z trądzikiem, ale tylko u 22,5% zdrowych osób z grupy kontrolnej. 
Poziom 25(OH)D był odwrotnie skorelowany z nasileniem trądziku i stwierdzono istotną ujemną korelację ze 

zmianami zapalnymi. W kolejnym badaniu po suplementacji witaminą D zaobserwowano poprawę zmian zapalnych 
u 39 pacjentów z trądzikiem i niedoborem 25(OH)D.

Lim S.K., Ha J.M., Lee Y.H. (2016): Comparison of Vitamin D Levels in Patients with and without Acne: A Case-Control Study Combined with a Randomized Controlled Trial. 

PLOS ONE. 11(8): e0161162.



WITAMINA D

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0002370/min6/vigantol-20-

000iu-krople-doustne-roztwor-10-ml-16039548091.jpg

SKŁAD:
1 ml roztworu zawiera:

substancję czynną: cholekalcyferol 
500 µg, pozostałe składniki: 

triglicerydy nasyconych kwasów 
tłuszczowych o średniej długości 

łańcucha

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0083114/min6/myvita-

witamina-d3-forte-krople-50ml-1000-porcji-15925076591.jpg

SKŁAD:
1 kropla zawiera: witamina D 

50 µg 2000 j.m. Ekologiczna oliwa z 
oliwek extra virgin, cholekalcyferol z 

lanoliny (witamina D Quali-D), 
przeciwutleniacz: D-alfa tokoferol 

(witamina E pochodzenia 
naturalnego).



LECYTYNA

Źródło zdjęcia: 

https://cdn.testosterone.pl/image/cache/data/nowfoods/2260-400x400.png  

SKŁAD:
Zawartość w  1 1/2 TBSP (10 g):
Tłuszcze wielonienasycone 3 g

Fosfor 300 mg
Potas 120 mg

Lecytyna sojowa bez GMO 10 g (10 000 mg)

ODGRYWA WAŻNĄ ROLĘ W UTRZYMANIU STABILNEGO STANU SKÓRY POPRZEZ ZMNIEJSZENIE 
UTRATY WODY Z WARSTWY ROGOWEJ NASKÓRKA ORAZ ZMNIEJSZENIE ZAWARTOŚCI LIPOFUSCYNY 

W KERATYNOCYTACH.

Cheng Y., Zeng X., Wang H. i wsp. (2020): A case series evaluating the impact of a combination treatment for acne vulgaris containing linoleic acid, linolenic acid, and lecithin. 

Dermatologic Therapy. 33(6):e14505.



• Celem badania było porównanie odpowiedzi klinicznej, endokrynnej i metabolicznej 
po 6 miesiącach leczenia u 137 kobiet z PCOS z rzadkim miesiączkowaniem i/lub trądzikiem i/lub 

łagodnym hirsutyzmem i insulinoopornością. Pacjentkom podawano mio-inozytol,
D-chiro-inozytol lub placebo.

• Badanie wykazało, że zarówno leczenie myo-inozytolem, jak i D-chiroinozytolem jest 
w stanie znacząco poprawić regularność cyklu miesiączkowego, wynik trądziku, parametry 
endokrynologiczne i metaboliczne oraz insulinooporność u młodych pacjentek z nadwagą 

oraz PCOS.

Formuso C., Stracquadanio M., Ciotta L. (2015): Myo-inositol vs. D-chiro inositol in PCOS treatment. Minerva Obstetrics and Gynecology. 67(4):321-5. 



INOZYTOL

Źródło zdjęcia: 

https://strefamocy.pl/5650-thickbox_default/now-foods-choline-inositol-500mg-100-kaps.jpg

SKŁAD:
Cholina (250 mg), inozytol (250 mg), 

hypromeloza (kapsułka celulozy) 
i stearynian magnezu źródło roślinne.



MIO-INOZYTOL

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0089029/min6/miovelia-smak-
truskawkowy-30-saszetek-30-kapsulek-16185513081.jpg

SKŁAD:
1 saszetka zawiera:

mio-inozytol 2000 mg, 
D-chiro-inozytol 0,25 g.

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0034259/min6/inofem-60-

saszetek-15925017761.jpg  

SKŁAD:
1 saszetka zawiera: 
inozytol 2000 mg, 

kwas foliowy 200 µg.



• Do badania włączono 43 nastolatków i młodych dorosłych, którzy przyjmowali tabletki 
do żucia zawierające laktoferynę bydlęcą dwa razy na dobę przez okres 8 tygodni. 

• 39 osób w wieku 17,5 ± 3,8 lat ukończyło badanie zgodnie z protokołem. Pod koniec badania (8. tydzień) 
wykazano średnie zmniejszenie liczby zmian zapalnych o 20,2% 

(-2,2 ± 7,0, p = 0,054), zmian niezapalnych o 23,5% (-6,2 ± 9,8, p < 0,001 ), a całkowita liczba zmian 
wyniosła 22,5% (-8,4 ± 13,1, p < 0,001) w porównaniu z wartością wyjściową. 

Na zakończenie badania 76,9% (30 z 39) uczestników wykazało zmniejszenie całkowitej liczby zmian 
trądzikowych.

Mueller E.A., Trapp S., Frentzel A. i wsp. (2011): Efficacy and tolerability of oral lactoferrin supplementation in mild to moderate acne vulgaris: an exploratory study. Current 

Medical Research and Opinion. 27(4):793-7.



COLOSTRUM
LAKTOFERYNA

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0026967/min6/colostrum-
colostrigen-bioaktywne-colostrum-bovinum-500mg-30-saszetek-15925057881.jpg

SKŁAD:
1 saszetka zawiera: 

liofilizowane colostrum bovinum 2h 
500 mg, 

susz bananowy 500 mg.

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0030271/min6/laktoferyna-15-

saszetek-15925057801.jpg

SKŁAD:
1 saszetka zawiera:
Laktoferyna 0,1 g.



KOMPLEKS PRZECIWUTLENIACZY

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/92aecc64-4111-4b64-b2a6-41d4a0a142db_suplementy-diety-opakowanie-BrownMe-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128

SKŁAD:
Algi (Haematococcus pluvia lis Flotow) zawierające 5% astaksantyny, witamina E 

(EVNol Max™ 30%- mieszanina tokoferoli i tokotrienoli), ekstrakt z kwiatów 
nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) zawierający 20% luteiny i 4% 

zeaksantyny, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z 
ziela brokułu (Brassica oleracea L.) zawierający 0,4% sulforafanu, ekstrakt z 

kwiatów perełkowca japońskiego (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) 
zawierający 95% kwercetyny, ekstrakt z korzenia marchwi zwyczajnej (Daucus

carota L.) zawierający 20% beta-karotenu, substancja przeciwzbrylająca: 
dwutlenek krzemu, diglicynian miedzi (miedź).



KOMPLEKS PRZECIWUTLENIACZY

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0088521/min1/health-labs-4us-protectme-recovery-30-saszetek-16124223111.jpg

SKŁAD:
Kolagen rybi NatiCol® 4000, substancja słodząca: ksylitol, regulator 

kwasowości: kwas cytrynowy, aromat naturalny bzu czarnego, suchy ekstrakt z 
owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) DER 20:1, 

suchy ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon
Aiton) DER 20:1, suchy ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.) 
DER 20:1, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, cholekalcyferol 

(witamina D).



PRZECIWUTLENIACZE – WITAMINA C

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/3db88df6-5644-4cfa-ba26-b2af8ca99541_suplementy-

diety-opakowanie-Vitamin-C-natural-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=1366

SKŁAD:
Ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia glabra L.) zawierający 
25% witaminy C, ekstrakt z owoców camu camu (Myrciaria

dubia) zawierający 5% witaminy C, kwas L-askorbinowy 
(witamina C), substancja glazurująca: 

hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt 
z owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) 

zawierający 95% hesperydyny, ekstrakt z perełkowca 
japońskiego (Sophora japonica L.) zawierający 95% rutyny, 

bioflawonoidy cytrusowe, substancja przeciwzbrylająca: 
dwutlenek krzemu.

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/f130fb73-ee79-468e-b8c0-

63f192060965_suplementy-diety-opakowanie-Vitamin-C-lipo-

HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128

SKŁAD:
Woda, kwas L-askorbinowy (witamina C), 

L-askorbinian potasu (witamina C), 
L-askorbinian sodu (witamina C), 

emulgator (lecytyna słonecznikowa GMO 
free), substancja utrzymująca wilgoć 
(glicerol), etanol (<2,8%), substancja 

konserwująca (sorbinian potasu), 
przeciwutleniacz: d-α-tokoferol (witamina 

E).



KURKUMINA

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/d4b9b85c-5127-4144-a0e0-dc68aa4be172_suplementy-diety-opakowanie-CurrcuMe-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128

SKŁAD:
Suchy ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa) 

Curcugen™ zawierający 50% kurkuminoidów, suchy ekstrakt 
z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) standaryzowany  

na 95% piperyny.



• Przeprowadzono randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie osób dorosłych, u których 
wcześniej zdiagnozowano łagodny do umiarkowanego trądzik pospolity. Badani zostali losowo przydzieleni do 

badanego środka, suplementu diety na bazie kwasu pantotenowego lub placebo, który mieli stosować przez okres 
12 tygodni. 

• Zarejestrowano 48 badanych, a 41 można było ocenić. Wystąpiło znaczące średnie zmniejszenie całkowitej liczby 
zmian trądzikowych w grupie kwasu pantotenowego w porównaniu z grupą placebo w 12 tygodniu badania. Średnia 

redukcja zmian zapalnych była również znacząco zmniejszona w grupie kwasu pantotenowego w porównaniu z 
placebo. Badany środek był bezpieczny 

i dobrze tolerowany.
Yang M., Moclair B., Hatcher V. i wsp. (2014): A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of a Novel Pantothenic Acid-Based Dietary Supplement in Subjects with 

Mild to Moderate Facial Acne. Dermatology and Therapy. 4(1): 93–101.



L-KARNITYNA, WITAMINA B5

Źródło zdjęcia: 

https://cdn.testosterone.pl/image/cache/data/AHClearSkinnowaetykieta-400x400.png

SKŁAD:
Skład w 1 porcji produktu:

Witamina B5 (kwas pantotenowy) 750 mg
Acetyl L-Karnityna 250 mg



BIOTYNA

Źródło zdjęcia: 

https://cdn.testosterone.pl/image/cache/data/biotynaapolloshegemony10mg90caps-400x400.png  

SKŁAD:
Skład w 1 porcji produktu:

Biotyna 10 mg (10 000 µg) 



• Stężenia witaminy A i E w osoczu zostały określone za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej u 100 
nowo zdiagnozowanych nieleczonych pacjentów z trądzikiem i porównane 

z wartościami 100 zdrowych osób w tym samym wieku.
• Stwierdzono, że stężenie witaminy A oraz witaminy E w osoczu u pacjentów z trądzikiem były znacznie niższe niż w 

grupie kontrolnej.
• Ponadto odkryto, że istnieje silny związek między spadkiem poziomu witaminy A w osoczu krwi, 

a wzrostem nasilenia trądziku. Pacjenci z ciężkim trądzikiem mieli znacznie niższe stężenia witamin A i E w osoczu 
niż ci z niższym stopniem trądziku oraz osoby bez trądziku będące w tym samym wieku.

El-Akawi Z., Abdel-Latif N., Abdul-Razzak K. (2006): Does the plasma level of vitamins A and E affect acne condition?. Clinical

and Experimental Dermatology. 31(3):430-4.



WITAMINA A I E

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0074827/min6/myvita-witamina-a-e-forte-800mcg-12mg-krople-30ml-15925038191.jpg

SKŁAD:
Oliwa z oliwek extra virgin BIO, D-alfa tokoferol 
Quali-E (witamina E pochodzenia naturalnego), 

palmitynian retinylu (witamina A).

4 krople zawierają: witamina A 800 µg, 
witamina E 12 mg.



WITAMINY Z GRUPY B

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/52be1323-bcc9-48a1-a8e1-b1e52cb729ef_suplementy-diety-opakowanie-Vitamin-B-complex-

HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128

SKŁAD:
Pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), substancja glazurująca: 

hydroksypropylometyloceluloza, chlorowodorek tiaminy, dwuwinian 
choliny, inozytol, ryboflawina, kwas L- askorbinowy (witamina C), 

pirydoksalo-5-fosforan (witamina B6), amid kwasu nikotynowego 
(niacyna), pantetyna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, 

D-biotyna, L-metylofolian wapnia (kwas foliowy), piperyna, 
metylokobalamina (witamina B12).



ADAPTOGENY

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/b5d3a132-708d-4689-a6e6-726479f5a28f_suplement-diety-opakowanie-ChillMe-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=1366

SKŁAD:
Suchy ekstrakt z liści bazylii azjatyckiej – tulsi (Ocimum tenuiflorum L.) 

zawierający 2-5% kwasu ursolowego DER 20:1, suchy ekstrakt z liści zielonej 
herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) zawierający 98% polifenoli, 70% katechin, 

55% galusanu epigallokatechiny – EGCG DER 20:1, substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, suchy ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia
sinensis (L.) Kuntze) zawierający 98% L-teaniny DER 480:1, suchy ekstrakt z 
korzeni witanii ospałej (Withania somnifera) zawierający 7% witanolidów DER 

20:1, skrobia ryżowa, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.



MELATONINA

Źródło zdjęcia: 

https://images.prismic.io/healthlabs/f6563fbe-0a47-4f35-92c2-3f32c652135d_suplementy-diety0-opakowanie-RestMe-HealthLabs.png?auto=compress%2Cformat&w=128

SKŁAD:
Sole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez), suchy ekstrakt z korzenia kozłka 

lekarskiego (Valeriana officinalis) DER 10:1, substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, glicyna, tauryna, suchy ekstrakt z ziela 

męczennicy cielistej (Passiflora incarnata L.) DER 10:1, suchy ekstrakt z korzenia 
witanii ospałej (Withania somnifera) zawierający 4,5% witanolidów DER 12:1, 
suchy ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus) DER 4:1, 

L-teanina, pirydoksalo-5-fosforan (witamina B6), substancja przeciwzbrylająca: 
dwutlenek krzemu, melatonina.



• Randomizowane badanie z pojedynczą ślepą próbą w Iraku wykazało znaczne zmniejszenie liczby zmian 
zapalnych u 14 pacjentów leczonych 1200 mg NAC przez okres 8 tygodni 

w porównaniu z grupą placebo.

• Po ośmiu tygodniach leczenia łączny odsetek zmniejszenia liczby zmian zapalnych wynosił 50%, co było 
istotne statystycznie. 

Sahib A.S., Al.-Anbari H.H., Salih M. i wsp. (2012): Effects of Oral Antioxidants on Lesion Counts Associated with Oxidative Stress and Inflammation in Patients with 

Papulopustular Acne. Journal of Clinical & Experimental Dermatology Research. 3(5):163.



NAC

Źródło zdjęcia: 

https://s3.images-iherb.com/drb/drb00279/y/52.jpg

SKŁAD:
1 kapsułka zawiera:

selen 50 µg, 
molibden 50 µg, 

NAC 600 mg.

Źródło zdjęcia: 

https://drnatural.pl/image/cache/catalog/123/139-900x900.webp

SKŁAD:
1 kapsułka zawiera:

NAC 500 mg.



SAW PALMETTO

Źródło zdjęcia: 

https://drnatural.pl/image/cache/catalog/products/JRW-14019-9-500x500.webp

SKŁAD:

Olej z pestek dyni, przeciwutleniacz: gamma-
tokoferol, ekstrakt z owoców palmy sabalowej 

(Serenoa repens), standaryzowany na 
zawartość 85- 95% kwasów tłuszczowych i 
steroli; fitosterole, w tym beta-sitosterol, 
żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: 

glicerol, woda, barwnik: annato.

Źródło zdjęcia: 

https://mass-zone.eu/images/producenci/DrBest/doctors-best-saw-palmetto-standardized-
extract-palma-sabalowa-60-kapsulek-zelowych.webp

SKŁAD:

Ekstrakt z jagód palmy sabałowej; 
Kwasy tłuszczowe 

standaryzowane do średnio 288 
mg; Kapsułka softgel (żelatyna, 
gliceryna, woda oczyszczona).



MAGNEZ

Źródło zdjęcia: 

https://drnatural.pl/image/cache/catalog/0%20nowe%20zdj%20produkt%C3%B3w/health%20labs%20magnez%20magneme-900x900.webp 

SKŁAD:
MagneMe Day

Sole magnezowe kwasu cytrynowego (magnez), substancja glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza, skrobia ryżowa, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek 

krzemu.
MagneMe Night

Diglicynian magnezu (magnez), ATA Mg® (taurynian acetylu magnezu), jabłczan magnezu 
(magnez), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, pirydoksalo-5-fosforan 

(witamina B6), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.



KWAS ALFA-LIPONOWY

Źródło zdjęcia: 

https://www.biosuplementacja.pl/images/products/1045/mid_e0f28247524228500211e671bfe2f0
d1.jpg

SKŁAD:
Kwas alfa-liponowy

standaryzowany do 98%, 
żelatyna (składnik kapsułki). 

Produkt bez substancji 
dodatkowych.

Źródło zdjęcia: 

https://www.ziolaprimum.pl/upload/1920/swanson_ala600.jpg

SKŁAD:
Kwas alfa liponowy, żelatyna 

(otoczka kapsułki), 
mikrokrystaliczna celuloza, 

stearynian magnezu 
(substancja przeciwzbrylająca).



CHROM

Źródło zdjęcia: 

https://static2.aptekagemini.pl/assets/produkty/0052140/min6/jarrow-chrom-gtf-100-kapsulek-
15925076091.jpg

SKŁAD:
1 kapsułka zawiera: 
koncentrat drożdży 

Saccharomyces cerevisiae 
100 mg, chrom 200 µg 

(500%).

Źródło zdjęcia: 

https://serw1.plantamed.pl/17601-large_default/chromium-picolinate-chrom-pikolinian-200-
mcg-90-kaps-solgar.jpg

SKŁAD:
1 kapsułka zawiera:

chrom (pikolinian) 200 µg.



IZOFLAWONY SOJOWE

Źródło zdjęcia: https://mybionic.pl/media/catalog/product/cache/37b8346978d49dcf4078091d82aa4ad1/0/9/0942b10b1b80581c6714ac3c0b03bf612018c649.jpg

SKŁAD:
Izoflawony sojowe (50 mg), skrobia 
ryżowa, żelatyna, woda, stearynian 

magnezu.



• ZIELONA MIĘTA - napar: 5 g suszu, 
250 ml wrzątku, 2x dziennie
• WIERZBOWNICA 

DROBNOKWIATOWA
• LUKRECJA
• ZIELONA HERBATA
• NIEPOKALANEK POSPOLITY

NAPARY ZIOŁOWE 
– WPŁYW NA ANDROGENY
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Grant P., Ramasamy S.: An Update on Plant Derived Anti-Androgens. International Journal of Endocrinology and Metabolism. 2012; 10(2): 497–502.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Q&A



mgr Joanna Gutral
zdrowaglowa

zdrowaglowa.pl

Cienka skóra emocji, czyli wpływ 
psychiki na jej wygląd i praca z trudnym 

pacjentem.





• Boli Cię ząb. Co robisz?

• Otwarte złamanie kości udowej. Co robisz?

• Od dwóch tygodni masz obniżony nastrój, kłopoty z koncentracją, spadek libido, mniejszy lub większy 
apetyt, trudności ze snem lub nadmierną senność, tracisz dotychczasowe zainteresowania, nic nie sprawia 
Ci przyjemności. Co robisz?

Czy wiesz, że to może być epizod depresji? 



• Depresja jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i znacząco obniża rokowania na 
powrót do zdrowia osób po zawale serca, a także zwiększa ryzyko wystąpienia udaru.

• Osoby doświadczające na przykład symptomów z grupy zaburzeń lękowych istotnie gorzej oceniają swoje 
zdrowie fizyczne. Badacze zaobserwowali także, że przewlekłe zaburzenia lękowe związane były ze 
specyficznymi zaburzeniami pracy serca, nadciśnieniem, problemami żołądkowo-jelitowymi, problemami 
układu moczowego i bólami migrenowymi. 

• 15% chorób na świecie to choroby psychiczne.
• Jedna na pięć osób dorosłych doświadcza trudności w zakresie zdrowia psychicznego.
• WHO szacuje, że na świecie około 300 milionów ludzi cierpi na zaburzenia w zakresie zdrowia psychicznego 

i szacuje się że do 2030 depresja będzie najczęściej rozpoznawaną chorobą i przyczyną trudności w 
funkcjonowaniu jednostki.

• Amerykanie trzy lata temu wydawali 89 miliardów dolarów rocznie na leczenie psychiatryczne i 
psychoterapeutyczne osób dorosłych. 

• Straty gospodarcze i ekonomiczne wynikające z nieleczenia zaburzeń psychicznych wyceniono na 193 
miliardy dolarów rocznie.



Co ma zdrowie psychiczne do scury? skóry?
Czy sama kondycja skóry może przyczynić się do gorszego funkcjonowania 
psychicznego? 

• Konsekwencje:
o Obniżenie samooceny
o Wycofanie z relacji społecznych
o Ograniczenie interakcji towarzyskich
o Wyższy poziom lęku, ze szczególnym uwzględnieniem lęku społecznego
o Obniżenie nastroju
o Nasilony mechanizm unikania à Obniżenie nastroju
o Wzmożone ryzyko tendencji suicydalnych w związku z powyższym



Patologiczne Skubanie Skóry à Pathological Skin Picking
(PSP) à Dermatillomania



Za: Kosioł, 2020

Patologiczne Skubanie Skóry à Pathological Skin Picking
(PSP) à Dermatillomania

Patologiczne skubanie skóry (ang. pathological skin 
picking, PSP), znane również jako dermatillomania, 
charakteryzuje się nadmiernym i powtarzającym się 
drapaniem lub zrywaniem zdrowej skóry lub skóry z 

niewielkimi nieregularnościami. 

Zachowanie to prowadzi do uszkodzenia skóry i 
znacznego dyskomfortu wpływającego na społeczne 
funkcjonowanie chorego. Co ważne, zaburzenie to nie 

jest spowodowane podstawową chorobą 
dermatologiczną. 



Za: Kosioł, 2020

Patologiczne Skubanie Skóry à Pathological Skin Picking
(PSP) à Dermatillomania

Patologiczne skubanie skóry dotyka 1,5% 
populacji ogólnej, czasem zaczyna się już przed 

ukończeniem dziesiątego roku życia. 
Dermatillomania często współwystępuje z 

trichotillomanią (patologicznym wyrywaniem 
włosów). 

Chociaż patologiczne skubanie skóry zostało 
udokumentowane w literaturze medycznej już w 
XIX wieku, dopiero niedawno zostało włączone 

jako odrębna jednostka do systemów klasyfikacji 
diagnostycznych.



• Samouszkodzeń dokonuje się najczęściej za pomocą paznokci, pęset, wykałaczek, rzadziej igieł lub noży.

• Obszarem uszkodzeń są najczęściej: skóra twarzy, ramion, nóg, brzucha, pleców i dłoni. Badania pokazują 
jednak, że zdecydowanie dominującym obszarem jest skóra twarzy. 

• Pojawienie się blizn znacząco wpływa na unikanie
wydarzeń towarzyskich, wycofuje z życia
społecznego, obniża dobrostan, a poczucie wstydu
często odracza wizytę u specjalisty.

• Skubanie jest dezadaptacyjnym sposobem
radzenia sobie z napięciem.

Patologiczne Skubanie Skóry à Pathological Skin Picking
(PSP) à Dermatillomania



• Chorzy znają konsekwencje skubania, jednak wzmocnienie otrzymane przez redukcję napięcia sprawia, 
że kontynuują zachowanie pomimo konsekwencji. W efekcie czynność staje się nawykowa. 

• Badacze wskazują, że często początek PSP przypada na okres dojrzewania wraz z pojawieniem się zmian 
dermatologicznych typowych dla tego okresu. 

• Częściej rozpoznawane u kobiet.

Patologiczne Skubanie Skóry à Pathological Skin Picking
(PSP) à Dermatillomania





Wyróżnia się dwa podtypy PSP: impulsywny i kompulsywny (Kosioł, 2020, Pozza i in., 2016)

• Skubanie kompulsywne — ma na celu unikanie lęku lub zachowania powstającego pod wpływem natrętnych myśli 
dotyczących skóry. Jest wykonywane świadomie. Chory próbuje się przed skubaniem bezskutecznie powstrzymać.

• Skubanie impulsywne - może być zupełnie automatyczne i związane z pobudzeniem, chęcią odczucia 
przyjemności i redukcją napięcia; chory nie próbuje się powstrzymać od tego zachowania.

Dermatillomania często wiąże się z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (Hayes i in., 2009).
Zdarza się również, że jest częścią większego problemu, związanego z nietolerancją dla najdrobniejszych nawet 
zmian skórnych, koniecznością tuszowania wad, defektów i dążeniem do perfekcji w wyglądzie zewnętrznym, co 

może składać się na obraz cielesnego zaburzenia dysmorficznego (Lochner i in., 2017; za: Kosioł, 2020). 



W kontakcie z pacjentem – przymierze, relacja, wzajemne
wsparcie w drodze do celu



W kontakcie z pacjentem – przymierze, relacja, wzajemne
wsparcie w drodze do celu

1. Diagnoza różnicowa – co możemy przypisać faktycznym trudnościom dermatologicznym, a co wynika z dezadaptacyjnego
mechanizmu?

2. Kooperacja interdyscyplinarna – czy znam specjalistów, którzy mogą współzająć się leczeniem?

3. Psychoedukacja – skuteczną metodą leczenia dermatillomanii, cielesnego zaburzenia dysmorficznego, trichotillomanii, zaburzenia 
obsesyjno-kompulsyjnego jest terapia poznawczo-behawioralna (ze szczególnym uwzględnieniem technik akceptacji i 
zaangażowania oraz treningu odwracania nawyku). 

4. Wsparcie: Dermatillomania to problem, który dotyka 1,5% populacji. Jest to trudność realnie pogarszająca funkcjonowanie. 
Świetnie, że leczymy skórę, ale potrzebujemy wsparcia innego specjalisty, aby pomóc pani_panu uporać się z mechanizmem. 
Takie całościowe podejście może być efektywne i wesprze pana_panią w osiągnięciu tego celu. 





Samookaleczanie – jak reagować?

1. Uważnienie – aktywne ślady po samookaleczeniu mogą stanowić realne zagrożenie życia lub zdrowia.
Zamiast „Co pani wyrabia?!” à Widzę, że musi dziać się coś trudnego. To ważne, aby   otrzymała pani właściwe wsparcie. 
Czy wie Pani gdzie można je uzyskać? Co mogę dla pani zrobić?

2. Nieoceniająca postawa – obserwujesz ślady po samookaleczaniu? Nie oceniaj. Nie sugeruj zabiegów bez inicjatywy 
pacjentki_a. Jeżeli poprosi o wsparcie, nie pytaj o przyczyny.

3. Nie musisz być psychologiem, ale jesteś człowiekiem. Wyraź zainteresowanie, jeżeli ktoś podzieli się z Tobą problemem.

4. Chroń swoje granice - „Nie jestem psychologiem i niestety nie mam kompetencji do takiego rodzaju pracy. Jednak w trosce o 
pani_pana zdrowie warto skonsultować te objawy ze specjalistą z obszaru zdrowia psychicznego.”



Numery alarmowe
i wsparcie:

• Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
• 166 123
• Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
• 116 111
• Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka
• 22 484 88 01
• W przypadku obaw o zagrożenie życia konieczny jest kontakt

z numerem alarmowym 112
• Konsultację psychologiczną w dowolnej placówce Poradni

Zdrowia Psychicznego w całym kraju można zrealizować bez 
konieczności skierowania.

• Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia dermatillomanii, 
a także formą troski o zdrowie psychiczne, która wspomaga
dobrostan, ratuje zdrowie i życie.
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Nietolerancja histaminy – co powinien 
wiedzieć kosmetolog?



Histamina – czy powinna budzić niepokój?

Histamina jest syntetyzowana w organizmie + obecna w żywności.

• hormon tkankowy - pobudza m.in.skurcz mięśni gładkich oskrzeli, przewodu pokarmowego, macicy, 
roszczerza naczynia krwioności, zwiększa wydzielanie kwasu solnego w żołądku,

• pełni funkcję mediatora procesów zapalnych, 

• neuroprzekaźnika - wpływa m.in. sen, popęd seksualny.

Obecność histaminy w organizmie jest zatem naturalna. 

U osób zdrowych – balans między produkcją histaminy a jej rozpadem.



Nietolerancja histaminy

• jest zaburzeniem wynikającym z niedoboru enzymatycznego, 

• polega na obniżonej zdolności do degradacji histaminy
pochodzenia pokarmowego, czemu towarzyszą rozległe i 
zróżnicowane objawy,

• dysproporcja między ilością przyjmowanej histaminy a 
funkcjonowaniem samego enzymu. 

*indywidualny próg tolerancji.



Nietolerancja histaminy  - objawy:



Nietolerancja histaminy – przyczyny:

Źródło: Hrubisko M., Danis R., Huorka M., Wawruch M. Histamine Intolerance—The More We Know the Less We Know. A 
Review. Nutrients. 2021 Jul; 13(7): 2228.

1. Wrodzony bądź nabyty niedobór oksydazy diaminowej(DAO) lub N-
metylo-transferazy-histaminy(HNMT).
2. Nadmierna podaż z żywnością i/lub nadmierne spożycie innych amin 
biogennych.
3.  Stymulatory histaminy.
4. Działanie supresyjne różnych substancji (blokery DAO), m.in. alkoholu
i niektórych leków.
5. Niektóre choroby przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące zapalenia jelita grubego, polipy jelitowe czy
celiakia).



Przykład „zdrowej” diety?
• Przygotuj więcej, podziel na porcje, gotuj 2-3x w tygodniu (przechowywanie żywności).

+ ewentualne wsparcie suplementacją: np. probiotyk, kurkumina, B-complex?

*modne diety wysokobiałkowe (stosunek makroskładników, low carb?).

Dlaczego "dobre rady" nie zawsze muszą być dobre?

Rodzaj posiłku Składniki
śniadanie kanapki z chleba żytniego na zakwasie z pastą z makreli i ogórka 

kiszonego + pomidor
obiad makaron z sosem pomidorowym i mięsem mielonym + pomidorki 

koktajlowe; kiwi.
przekąska orzechy włoskie + pomarańcza; kawa
kolacja koktajl na bazie kefiru z bananem, kakao oraz masłem orzechowym



Żywność bogata w histaminę – przykłady:

*Przechowywanie żywności – czy ma wpływ?

Produkty bogate w histaminę:
• warzywa i owoce: bakłażan, kiszonki, szpinak, przetwory pomidorowe, pomidory, owoce suszone, powidła, dojrzałe 

banany,
• orzechy i nasiona: orzechy laskowe, włoskie, ziemne, masła orzechowe,
• mięso i ryby:  mięso i wędliny marynowane, peklowane, dojrzewające,
• nabiał: sery podpuszczkowe twarde, sery pleśniowe, nabiał z kakao/czekoladą, maślanka, kefir, sery topione.

Produkty, które mogą być dobrze tolerowane:
• warzywa i owoce: ziemniaki, marchew, cukinia, brokuł, kalafior, kapusta, dynia, papryka, kukurydza, por;
jabłka, morele, mango, nektarynki,
• orzechy i nasiona: kokos, migdały, 
• mięso, ryby: białe ryby, inne mięso poza wieprzowiną,
• nabiał: śmietana, twaróg, mozzarella,
• zboża: ryż, orkisz, komosa, amarantus, płatki owsiane.



Inne aminy biogenne (wybrane): 

Wybrane aminy biogenne Produkty

putrescyna banany, ananasy, papaje

tyramina sery, cytrusy, kiszona kapusta, wina, kakao, czekolada, pomidory, szpinak, kalarepa, 
drożdże, ryby, wędliny, awokado, maliny, banany

spermina gruszki, orzechy nerkowca, rośliny strączkowe, kiełki pszenicy, orzechy włoskie

serotonina banany, ananasy, orzechy włoskie, awokado, papaje, czekolada, pomidory, śliwki, 
orzechy nerkowca

fenyloetyloamina czekolada, sery, kakao



Stymulatory endogenny histaminy i inhibitory DAO (przykłady).

1. Barwniki:

• żółcień pomarańczowa, - likiery, napoje bezalkoholowe, wyroby cukiernicze, dżemy, galaretki, sosy,
• czerwień allura - napoje bezalkoholowe (w tym suplementy diety), napoje alkoholowe, konserwy, 
• azorubina - napoje alkoholowe i bezalkoholowe, mięso, przyprawy, aromaty,
• czerń brylantowa - barwienie ciast, jogurtów (pitne), 
• czerwień koszenilowa - ciasta, galaretki, sosy, lody, zupy pomidorowe.

2. Konserwanty: 

• glutaminian sodu,
• benzoesan sodu - oliwki, dżemy, sosy, marynaty, 
• dwutlenek siarki - bakalie!
• azotyny - mięso, przetwory mięsne.



Stymulatory endogenny histaminy i inhibitory DAO (przykłady).

3. Leki - składniki uwalniające histaminę:
• Diklofenak, ketoprofen, naproksen – środek przeciwbólowy, przeciwzapalny,
• Heparyna – środek rozcieńczający krew.

4. Składniki leków blokujące diaminooksydazę (DAO):
• Acetylocysteina – środek wykrztuśny,
• Aminofilina – środek przeciwastmatyczny,
• Amitryptylina – środek przeciwdepresyjny, diazepam – środek uspokajający,
• Metoklopramid – środek przeciwwymiotny, pobudzający perystaltykę,
• Tiopental – środek nasenny.

Choroby: choroba Leśniowskiego Crohna, przy SIBO - NH bardziej prawdopodobna.
Inne: zimno (morsowanie?), stany zapalne.



Nietolerancja histaminy a cykl menstruacyjny:

1) zaostrzenie około owulacji i przed miesiączką -> cera i objawy bólowe,

• DAO - niedostateczny rozkład podczas menstruacji?

2) "przewaga estrogenowa" - obniżenie aktywności DAO,

3) ciąża,

4) menopauza. 



Nietolerancja histaminy – działanie:
1. Diagnostyka – lekarz!

DAO - prawdopodobna nietolerancja histaminy przy DAO < 10 U/ml. 
Powyżej tej wartości nie można wykluczyć NH. 
Histamina - w normie/ podwyższona (ulega wahaniom w ciągu dnia) - objawy a wynik badania.

2. Współpraca z dietetykiem:

• dieta niskohistaminowa + ewentualne wsparcie suplementacją (np. probiotyk, witamina B6, miedź),
• kluczowy progesteron! 

3. Kosmetolog a NH:

• sztuka zadawania pytań,
• wprowadzanie nowych kosmetyków.



Q&A



Szkolenie dla osób z branży beauty

Dziękujemy!
#scurateam


