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FROM THE EDITOR
We publish the 113th edition of „Medicina Internacia Revuo“ (MIR) in the hope that
our readers will take a keen interest in the articles, which will be found in it.
At the same time we would like to encourage our authors to prepare publications on
the influence of polluted environment on living organisms, especially human beings, for the
next edition of our MIR. To care for clean air is a due task for all inhabitants of the world, but
even more for medical scientists, who should further explore the effect of polluted air on the
status of human health. Physicians nowadays have no doubts about the fact, that polluted air
has a detrimental effect on the functioning of the breathing organs and the cardiovascular
system. But even more, polluted air has also an effect on the mental status of humans. As the
editors of MIR support the struggle for unpolluted air for all living organisms, we ask all authors, who deal with research in the field of how polluted air effects the biosphere, to send their
research papers for publication. Apart from that we hope, that already in the next edition of
MIR we will have the pleasure again to publish interesting medical case reports from different countries.
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REDAKCIAJ VORTOJ
Karaj legantoj
Ni eldonas la aktualan 113-an numeron de la Medicina Internacia Revuo (MIR)
esperante, ke niaj legantoj interesiĝos pri publikigitaj en ĝi artikoloj.
Samtempe ni ŝatus esprimi esperon, ke en la sekva numero de MIR niaj aŭtoroj
proponos i.a. artikolojn pri la influo de malbonkvalita medio al la vivantaj organismoj,
precipe homoj. La klopodo por pura aero devas esti tasko de ĉiuj loĝantoj de la teroglobo,
precipe kuracistoj, kiuj devus priskribi la efikon de malutilaj aeraj komponentoj je la homa
sanstato. Laŭ ĝisnuna praktiko de kuracistoj jam konstatas, ke malbona influo de malpura
aero je la funkciado de la spirorganoj kaj de la sangocirkulada sistemo de pacientoj estas
senduba. Ankaŭ oni povas konstati malbonan influon de malpura aero al la psika stato
de homoj. Pro tio, ke nia Redakta Komitato de MIR subtenas batalon por bonkvaklita
aero de ĉiuj loĝantoj de la terglobo ni petas ĉiujn aŭtorojn okupiĝantajn pri esplorado de
influo de malbonkvalita aero al ĉiuj vivantaj organismoj sendi al ni interesajn artikolojn
pri tiu temo. Ni esperas, ke jam en la estonta numero de MIR ni havos eblecon publikigi
artikolojn, en kiuj estos i.a. la kazaj raportoj senditaj al ni de aŭtoroj el diversaj landoj.
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Skin Care for People Chronically Exposed to UV Radiation
oryg. Pielęgnacja skóry u osób przewlekle narażonych

na promieniowanie UV

OSIKA Gabriela*, WESOŁOWSKA Anna

Zakład Farmacji Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688
Kraków

Abstract

UV radiation is an environmental factor necessary for the proper functioning of living organisms. However, excessive amounts of it causes many
adverse changes and serious threats, i.a. premature aging and malignant
skin tumors. At risk are especially people who work in the open, e.g. in agriculture and construction. Playing children are also concerned. These are
people who, due to the high level of UV danger, should use appropriate
sun protection in form of cosmetic preparations with UVA and UVB filters.
In addition, it is recommended to include daily care of the skin using cosmetics rich in vitamins C and E, flavonoids, beta-carotene and coenzyme
Q10. In addition, the delivery of an internal supply of compounds with antioxidant activity supports the maintenance of proper and optimal skin
protection in people chronically exposed to UV radiation.

Keywords: UV radiation, sun care, sun aging, carcinogenesis, antioxidants, oxygen free radicals
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Wprowadzenie
Promieniowanie ultrafioletowe (UV) stanowi jeden z ważniejszych czynników środowiskowych, oddziałujących na kondycję i
wygląd zewnętrzny skóry. Pierwszą i jednocześnie najczęstszą reakcją skóry na promieniowanie UV jest rumień oraz wytworzenie
opalenizny, stanowiącej naturalny mechanizm
obronny przed słońcem. Opalenizna powstaje
w wyniku migracji do naskórka komórek barwnikowych (melanocytów), które chronią skórę
przed negatywnym wpływem obu składowych
promieniowania UV czyli UVA i UVB. U osób
przewlekle narażonych na promieniowanie UV
szybciej pojawiają się zaawansowane oznaki fotostarzenia skóry oraz zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów skóry. W celu minimalizacji
negatywnych skutków wywołanych działaniem promieni słonecznych, zaleca się regularne stosowanie preparatów z filtrami UV jak
i odpowiednią, codzienną pielęgnację z
użyciem produktów natłuszczających i nawilżających naskórek. Ponadto, należy zwrócić
uwagę na dietę, bogatą w substancje o
działaniu antyoksydacyjnym i naturalne filtry
UV np. beta-karoten.
Starzenie chronologiczne a posłoneczne
skóry
Proces starzenia się organizmu to zespół
dynamicznych zmian zachodzących naturalnie
oraz zgodnie z towarzyszącymi, nieodwracalnymi zmianami biologicznymi komórek. Starzenie się skóry jest procesem złożonym i
długotrwałym określanym jako starzenie chronologiczne lub fizjologiczne [1,2,3,4]. Patogeneza starzenia się skóry zachodzi na wielu
poziomach a składowe tego procesu zależą od
wielu czynników, które dzielą się na endogenne i egzogenne. Czynniki endogenne odpowiedzialne są za wewnątrzpochodne starzenie
się skóry, natomiast czynniki egzogenne – za
starzenie zewnątrzpochodne. W starzeniu wewnątrzpochodnym głównymi czynnikami odpowiedzialnymi są wiek oraz profil genetyczny, warunkujący szybkość zachodzenia,
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niekorzystnych dla wyglądu skóry, zmian w materiale genetycznym [1,3,5,6]. Starzenie wewnątrzpochodne o podłożu chronologicznym charakteryzuje się zmianami w obrębie granicy skórno-naskórkowej (ang. dermal-epidermal junction, DEJ).
Granica ta ,,zaciera się’’ co prowadzi do niewłaściwej wymiany substancji odżywczych między skórą
właściwą a naskórkiem. Proces dojrzewania oraz
przejścia komórek z warstwy podstawnej do
warstwy rogowej naskórka (ang. turn over time,
TOT) ulega znacznemu wydłużeniu o ok. 30-50%
w porównaniu do prawidłowo przebiegającego
procesu TOT, trwającego 20 dni. Zaburzenie tego
procesu przyczynia się do ścieńczenia naskórka,
opóźnienia gojenia się ran oraz obniżonej eksfoliacji (złuszczania) naskórka po zabiegach kosmetycznych typu dermabrazja bądź zabiegach z
użyciem laserów. W starzeniu wewnątrzpochodnym dochodzi do spadku ilości naturalnie występującego kwasu hialuronowego, odpowiedzialnego za jej prawidłowe nawodnienie, a wraz
z włóknami kolagenowymi i elastyną – za fizyczny, prawidłowy wygląd i kształt skóry. Zgodnie z upływem lat, następuje degradacja i
zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej szczególnie
w okolicy twarzy, dekoltu oraz grzbietowych
części dłoni. Dodatkowo poziom melanocytów
ulega stopniowemu obniżeniu średnio o 10-20% co
10 lat. U osób w wieku dojrzałym przyczynia się to
do obniżenia naturalnej ochrony przed czynnikami
zewnętrznymi, jak np. promieniowanie UV, a tym
samym do zwiększenia ryzyka złośliwych nowotworów skóry. Ponadto, w starzeniu chronologicznym zachodzą niekorzystne procesy związane z
unaczynieniem w obrębie skóry, a szczególnie w
jej warstwie brodawkowatej. Następuje tam spadek ukrwienia do 35% co skutkuje zanikiem pionowych pętli naczyniowych, a w rezultacie
upośledzeniem przepływu krwi, niewłaściwym
dostarczaniem substancji odżywczych oraz zaburzoną termoregulacją [4,7,8,9].
Do czynników warunkujących starzenie zewnątrzpochodne zalicza się m.in. warunki klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, nieprawidłowe odżywianie, rodzaj i sposób wykonywanej pracy, palenie tytoniu i stosowanie innych
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używek (np. alkohol, psychoaktywne środki
uzależniające)oraz nadmierną ekspozycję skóry
na promieniowanie UV [1,3,5,6]. Z powyżej wymienionych czynników to właśnie promieniowanie UV jest najbardziej odpowiedzialne za
procesy starzenia się skóry. Odpowiada ono za
80% zmian pojawiających się w szczególności
na partiach ciała najbardziej narażonych takich
jak twarz, dekolt i dłonie. Promieniowanie UVA
jest promieniowaniem o długości fali od 320 do
400 nm. Promieniowanie UVB charakteryzuje
się falą o długości od 290 do 320 nm oraz znacznie wyższą energią, co stanowi bezpośrednie
zagrożenie stabilności cząsteczek biologicznych. Pod wpływem promieniowania UV w
komórkach zachodzą liczne procesy degradacyjne o charakterze biochemicznym. Jak np. dochodzi do aktywacji chromoforów komórkowych NADH (forma zredukowana dinukleotydu
nikotynoamidoadeninowego),
NADPH (forma zredukowana NADP+) i tryptofanu, które absorbują promienie UV i biorą
udział w produkcji reaktywnych form tlenu
(RFT). W wyniku wytworzenia wolnych rodników tlenowych następuje naruszenie i uszkodzenie struktury komórek, co powoduje
mutacje w materiale genetycznym oraz liczne
nieprawidłowości w produkcji kolagenu. Promieniowanie UVB odpowiedzialne jest za reakcje natychmiastowe czyli rumień i poparzenia
słoneczne, a także za kancerogenezę. Wchodzi
ono w kontakt z najgłębiej położonymi warstwami naskórka (warstwa podstawna, warstwa kolczysta), niszczy materiał genetyczny
komórek oraz powoduje poparzenia i hiperpigmentacje. Promieniowanie UVA działa z
opóźnieniem i odpowiada za fotostarzenie,
procesy alergiczne, a także za powstawanie nowotworów skórnych. Przenika ono do tkanki
łącznej i jest odpowiedzialne za obniżenie odporności, nasilenie tworzenia się w komórkach
RFT oraz liczne, posłoneczne procesy toksyczne [10,11,12].
Wczesne skutki biologiczne działania
promieniowania UVA i UVB obejmują rumień,
zgrubienie naskórka, odbarwienia i przebar-
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wienia, niezłośliwe zmiany nowotworowe oraz
niewłaściwe starzenie się skóry. W wyniku promieniowania UV zachodzi wiele procesów komórkowych tj.: formowanie komórek oparzeniowych,
kancerogeneza, immunosupresja oraz kolagenoliza
(proces niszczący włókna kolagenowe). W przeciwieństwie do starzenia właściwego, zmiany pojawiające się w skórze pod wpływem promieniowania UV są długotrwałym procesem zapalnym, prowadzącym do zmian niszcząco-wytwórczych. Zmiany te określane są jako ,,dermatohelosis’’, ponieważ odbywają się na poziomie tkankowym, na jego różnych głębokościach [10,11].
Grupy osób przewlekle narażonych na promieniowanie UV
Powstawanie zmian na skórze zależy głównie
od czasu oraz częstości jej ekspozycji na promieniowanie UV, a także wystąpienia oparzeń skóry
oraz uwarunkowań genetycznych jak np. fototyp
skóry. W1988 r. Fitzpatrick dokonał klasyfikacji 6
fototypów skóry, wśród których wyróżnił skórę
bardzo jasną – fototyp I, jasną – fototyp II, ciemniejszą białą – fototyp III, jasnobrązową – fototyp
IV, brązową – fototyp V oraz ciemnobrązową lub
czarną – fototyp VI. Szczególnie więc narażone na
działanie promieniowania UV są osoby posiadające fototyp skóry I lub II [13,14].
Oddziaływanie promieni UV na skórę występuje ciągle, niezależnie od pory roku, ale szczególnie podczas kąpieli słonecznych w czasie
urlopu. Przewlekła ekspozycja skóry na naturalne
promieniowanie UV związana jest w wysokim
stopniu z rodzajem wykonywanej pracy. Do grupy
zawodów, przewlekle narażonych na promienie
słoneczne, zalicza się osoby pracujące na zewnątrz
(m.in. w rolnictwie, budownictwie). Należy podkreślić, że temat związany z przewlekłym, zawodowym narażeniem skóry na promieniowanie UV
jest tematem potencjalnie nowym, godnym zainteresowania i większego rozpowszechnienia, szczególnie u osób objętych ryzykiem. Kolejną grupą
przewlekle narażoną na promieniowanie UV są
osoby realizujące swoje hobby poprzez uprawianie sportów tj.: jazda na rolkach, siatkówka
plażowa, jazda na rowerze, kitesurfing, surfing,
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wakeboard, golf oraz spływ kajakami. Powyżej
wymienione sporty zwykle wymagają długotrwałego przebywania na zewnątrz, w szczególności w okresie letnim [13].
Dodatkową grupą osób, u których niewłaściwa dawka promieniowaniaUV stanowi wysokie niebezpieczeństwo dla organizmu są
dzieci. Budowa skóry dziecka pod wieloma
względami różni się od skóry osoby dorosłej.
Skóra noworodka i niemowlaka charakteryzuje
się wyjątkową specyficznością ze względu na
niezakończony proces keratynizacji naskórka i
mniejszą zawartość melaniny. Obserwuje się w
niej małą ilość półdesmosomów (hemidesmosomów), które stanowią połączenie pomiędzy
komórkami nabłonka, a jego podstawą. Tkanka
podskórna noworodków zbudowana jest z bardzo małych zrazików tłuszczowych co wpływa
na jej słabsze funkcjonowanie ochronnoobronne, a także zwiększa utratę wody z naskórka. Odmienne cechy skóry dziecka w
okresie niemowlęcym jak i przedszkolnym są
sygnałem dla specjalistów i rodziców do stosowania odpowiedniej pielęgnacji i ochrony skóry
dziecka przed promieniowaniem UV.
Długotrwałe oddziaływanie promieniowania UV na skórę
Promieniowanie UV jest najbardziej szkodliwym czynnikiem dla skóry. W przypadkach
przewlekłego narażenia odpowiada ono za 80%
oznak starzenia się skóry (fotostarzenie) i przyspiesza procesy degradacji komórek skóry [15].
Zmiany objawiają się w postaci szybko
pogłębiających się zmarszczek i bruzd. Pojawia
się szorstkość (hiperkeratoza) skóry oraz widocznie poszerzone ujścia gruczołów łojowych.
Ponadto procesy gojenia przebiegają znacznie
wolnej, a naczynia krwionośne pękają, tworząc
widoczne teleangiektazje. Nieprawidłowe rozmieszczenie melanocytów przyczynia się do
powstawania piegów, plam starczych, przebarwień, bruzd, zmarszczek oraz odbarwień skóry
(hipopigmentacji) [11]. Partie ciała o szczególnym narażeniu na niekorzystne zmiany to
twarz, szyja i dekolt. W procesie fotostarzenia
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się skóry dochodzi do spadku syntezy kolagenu
oraz nieodwracalnych zmian w materiale genetycznym, odpowiedzialnym za żywotność komórek skóry [15]. Pierwszą reakcją skóry o jasnym
kolorycie (fototyp I i II wg skali Fitzpatricka) jest
rumień powstający ze względu na małą zawartość
w skórze eumelaniny, brązowo-czarnego barwnika
odpowiadającego za pojawianie się opalenizny,
która stanowi naturalną ochronę przed promieniowaniem UV. Najczęstszą przyczyną poparzenia
słonecznego jest wielokrotne przekroczenie minimalnej dawki rumieniowej. Wywołanie rumienia,
poprzez działanie promieni słonecznych, charakteryzuje się rozszerzeniem naczyń krwionośnych w
warstwie brodawkowatej skóry właściwej. Łącznie
z pojawieniem się rumienia występuje reakcja zapalna skóry, będąca wynikiem uwolnienia wielu
cytokin prozapalnych (np. IL-1, IL-6 oraz TNFα) z
uszkodzonych keratynocytów. Uwolnienie cytokin
powoduje nadaktywną produkcję białek ostrej fazy
zapalnej (tzw. białko C-reaktywne), które są odpowiedzialne za ogólnoustrojowe objawy. Zmiany te
mogą mieć charakter ostrego poparzenia słonecznego. Rumień pojawia się zwykle od 4 do 6 godziny od ostatniej ekspozycji na promieniowanie
UV, a największa jego intensywność utrzymuje się
przez 12-24 godzin. W ostrych poparzeniach skóry
obserwuje się obrzęki, pęcherze i pogorszenie samopoczucia. Wraz z ustępowaniem niekorzystnych zmian pojawia się złuszczanie naskórka. W
przypadku bardzo zaawansowanych poparzeń
skóry, oprócz powyższych zmian, pojawiają się objawy systemowe tj. bóle głowy, gorączka, nudności,
wymioty i zaburzenia krążenia. Ponadto, nadmierna ekspozycja skóry na promieniowanie UV
skutkuje pojawieniem się objawów związanych z
nadwrażliwością na światło tzw. fotodermatozy
[15,16].
Do zmian zachodzących w wyniku przewlekłego oddziaływania promieni UV na skórę zaliczamy m.in. proces kancerogenezy i kolagenolizy.
Kancerogeneza to proces zachodzenia niekorzystnych zmian w komórce organizmu prowadzących
do powstania nowotworu. Składa się on z wielu
etapów i odbywa na poziomie DNA komórki. Promieniowanie UV bierze aktywny udział we
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wszystkich etapach kancerogenezy tj. inicjacja,
promocja i progresja nowotworów skóry.
Długotrwała ekspozycja skóry na słońce
znacząco podwyższa ryzyko wystąpienia czerniaka oraz innych nowotworów skórnych, do
których zalicza się raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego. Ponadto, kilkukrotne poparzenia skóry przed 15 r.ż.
dwukrotnie zwiększają ryzyko pojawienia się
czerniaka skóry [17]. Promieniowanie UV stanowi znacząco wysoki czynnik mający wpływ
na procesy związane ze zmianą struktury kolagenu w skórze właściwej tj. fotodestrukcja, fototransformacja i fotooksydacja. Zmiany te
ściśle związane są z enzymami wykazującymi
zdolność do rozkładu kolagenu typu I, II i III.
Należą do nich kolagenazy obejmujące metaloproteinazy (MMP) 1, 8, 13 i 18. Obecne badania
wykazują, że nadmierne promieniowanie UV
indukuje ekspresję MMP-1, która niszczy kolagen typu I i III oraz MMP-3, odpowiadającej za
fragmentację kolagenu typu IV i aktywację proMMP-1. Bezpośrednio po kilkugodzinnej ekspozycji skóry na promieniowanie UV następuje
aktywacja zlokalizowanych w niej kolagenaz.
Szczególny wpływ na zapoczątkowanie procesu kolagenolizy wykazuje promieniowanie
UVB. Podwyższony poziom MMP prowadzi
do niekorzystnych, dla wyglądu skóry, zmian
strukturalnych kolagenu. Obserwuje się także
spadek ilości prekursorów kolagenu typu I i III.
Dodatkowo poziom hydroksyproliny ulega obniżeniu, a hydrolaza prolinowa, biorąca czynny
udział w stabilizowaniu potrójnej helisy
cząsteczki kolagenu, zmniejsza swoją aktywność [18].
Filtry UV- rodzaje, mechanizm działania
Filtry UV to substancje działające
wyłącznie na powierzchownych warstwach naskórka. Nie przechodzą do skóry właściwej i
nie wykazują działania ogólnoustrojowego. Od
masy cząsteczkowej tych związków zależy
głębokość z jaką przenikają do komórek skóry.
Związki o dużych cząsteczkach z trudnością
przenikają przez barierę naskórkową. Substan-
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cje chroniące skórę przed promieniowaniem UV
powinny być stabilne pod kątem właściwości chemicznych jak i fizycznych, nielotne, pozbawione
barwy i zapachu oraz bezpieczne dla skóry tzn. nie
wywołujące odczynów alergicznych i toksycznych. Filtry UV dzieli się na fizyczne (mineralne) i
chemiczne.
Filtry fizyczne to pigmenty o wielkości cząstek
200-300 µm oraz pigmenty zmikronizowane o
wielkości cząstek poniżej 100 nm, które wykazują
działanie ochronne przed promieniowaniem UVA
i UVB. Pigmenty barwne o dużych rozmiarach
cząstek tworzą na powierzchni skóry ochronny
film, który odbija i rozprasza promieniowanie UV.
W wyniku aplikacji na skórę tworzą one na powierzchni naskórka białą warstwę. Nieestetyczny
problem ,,bielenia skóry’’, pojawiający się po ich
stosowaniu, został zniwelowany poprzez zastosowanie nowych technologii w przemyśle kosmetycznym. Innowacyjne preparaty, zawierające
filtry fizyczne o budowie mikrocząsteczkowej, pozostawiają mniej widoczny film na skórze [19]. Do
głównych substancji najczęściej wykorzystywanych w kosmetykach należą m.in. dwutlenek tytanu (TiO2) oraz tlenek cynku (ZnO). Dwutlenek
tytanu to jedyna substancja wpisana na „Listę substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach”, opublikowaną przez
Ministerstwo Zdrowia. Tlenek cynku (INCI: Zinc
Oxide) jest powszechnie stosowany jako filtr fizyczny w USA. Z dużą efektywnością odbija i rozprasza promieniowanie UVB i chroni przed UVA.
Związek ten wykazuje zdolność do zmian właściwości adsorpcyjnych, toteż pokrywany jest tlenkiem krzemu lub glinu na etapie produkcji
kosmetyków [15,19].
Filtry chemiczne to związki organiczne wykazujące zdolność pochłaniania promieniowania UV.
Zbudowane są z cząsteczek zawierających liczne
wiązania nienasycone i ugrupowania posiadające
wolne pary elektronów. Mechanizm działania filtrów chemicznych polega na pochłanianiu energii
światła słonecznego i późniejszej jej zamianie na
energię cieplną [20,21]. Działają one ochraniająco
zarówno w zakresie UVB jak i UVA. Filtry UVB absorbują promieniowanie o zakresie 290-320 nm. Ich
maksymalny poziom działania powinien po-
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chłaniać promienie rumieniotwórcze o długości
fali 308 nm. Wśród fizycznych filtrów UV najczęściej stosuje się pochodne: kwasu p-aminobenzoesowego, kwasu p-metoksycynamonowego, kwasu salicylowego oraz kamfory.
Kwas p-aminobenzoesowy (INCI:PABA) był
jednym z pierwszych filtrów UVB. To związek
chemiczny znajdujący się w produktach
spożywczych tj. jaja, mleko, mięso i ziarna.
Przyjmowany doustnie, wykorzystywany był
w leczeniu i łagodzeniu objawów bielactwa, pęcherzycy, choroby Peyroniego, zapalenia
skórno-mięśniowego i twardziny. Ponadto wykazywał pozytywne działanie w leczeniu
bezpłodności u kobiet, gorączki reumatycznej,
zapalenia stawów, bólów głowy oraz niedokrwistości. W stosowaniu zewnętrznym (aplikacja na skórę i jej przydatki) PABA używany
był do przyciemnienia siwych włosów i zapobiegania poparzeniom słonecznym. Ze względu na działania niepożądane w postaci fototoksyczności i kancerogenności został wycofany z
„Listy substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach” w 2009
r. Obecnie jako filtr chemiczny stosuje się
oksyetylenową pochodną PABA (INCI: PEG-25
PABA) [22,23]. Kolejnym związkiem należącym
do filtrów chemicznych UVB jest ester oktylodimetylowy (INCI: Octyl Dimethyl). Ester ten
posiada wysoki współczynnik pochłaniania
światła oraz dobrą stabilność w nasilonym
świetle i podwyższonej temperaturze [24].
Filtry chemiczne UVA absorbują promienie
o długości fali 320-400 nm. Należą do nich pochodne dibenzoilometanu oraz benzylidenokamfory. Wykazują one małą stabilność i mogą
wywoływać reakcje fotoalergiczne. Butylometoksydibenzoilometan (INCI: Butyl Methoxydibenzoylomethane) zwykle stosowany jest w
połączeniu z filtrami UVB jak np. oktokrylenem
lub 4-metylobenzylideno-kamforą. Takie połączenia zapobiegają degradacji i chronią filtr
UVA przed rozkładem [19,24].
Ochrona skóry przewlekle narażonej na
promieniowanie UV
Fotoprotekcja to termin określający ogra-
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niczony dostęp promieniowania UV do narządów
poddanych ochronie tj. skóra. Każdy organizm
ludzki ze względu na obecność melaniny w skórze
posiada zdolność wytworzenia własnej ochrony
przed tym promieniowaniem. Jednakże w przypadku osób nieustannie narażonych na promieniowanie UV naturalna ochrona skóry może być
niewystarczająca. U takich osób należy zastosować
odpowiednio dobraną ochronę sztuczną, opartą
m.in. na ubieraniu gęsto tkanej odzieży uszytej z
naturalnych materiałów oraz aplikacji kremów z
filtrami UVA i UVB. Ponadto, zaleca się noszenie
okularów wyposażonych w szkła przeciwsłoneczne [25,26,27]. Kremy z filtrami UV chronią
skórę przed nadmiernym uszkodzeniem przyczyniającym się do jej przedwczesnego starzenia się i
pojawiania się zmian nowotworowych. Najlepszymi kosmetykami ochronnymi są produkty zawierające filtry UVA i UVB o współczynniku
ochrony SPF (ang. Sun Protection Factor) od 15 do
50 [22]. Skuteczność ochrony skóry przed promieniowaniem UV uzależniona jest od dawki zaaplikowanego kosmetyku. Zaleca się stosowanie
kremów 15-20 minut przed planowaną ekspozycją
na słońce. Ponadto, grupy osób zawodowo narażonych na przewlekły kontakt z promieniami
UV, powinny powtarzać tę czynność co 2-3 godziny. Taki sposób aplikacji, gwarantuje skuteczną
ochronę przed słońcem i znacząco obniża ryzyko
pojawienia się nowotworów skóry [17,22]. Należy
pamiętać, że kosmetyki chroniące skórę przed
słońcem tzw. sun block nie blokują promieni UV
w 100%. Do ochrony skóry powinny być stosowane preparaty zawierające filtry chemiczne i fizyczne, występujące w postaci emulsji, kremów,
płynów, żeli oraz mgiełek. Produkty te zawierają
substancje o działaniu antyoksydacyjnym, neutralizujące RFT. Do najczęściej wykorzystywanych
substancji o takim działaniu zalicza się witaminy
C i E, karotenoidy (np. beta-karoten) oraz związki
pochodzenia roślinnego o budowie flawonoidowej.
Witamina C czyli kwas askorbinowy, stanowi
niezbędną dla organizmu człowieka witaminę rozpuszczalną w wodzie, biorącą udział w procesach
metabolicznych. Substancja ta jest odpowiedzialna
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za prawidłową budowę i funkcjonowanie komórek skóry oraz wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Ponadto, umożliwia tworzenie
odwracalnego schematu utleniania i redukcji.
Kwas askorbinowy chroni lipidy przed procesem peroksydacji, który w ostateczności prowadzi do rozwijania się stanów zapalnych w
komórkach. Witamina C jest związkiem cieszącym się szerokim uznaniem w prewencji
przeciwstarzeniowej, a w szczególności w fotostarzeniu skóry. Zewnętrzna aplikacja kwasu
askorbinowego, zarówno podczas zabiegów
profesjonalnych jak i domowej pielęgnacji
skóry, odgrywa znaczącą rolę w procesach regeneracji. Jego pochodna palmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Palmitate) jest stosowana
w preparatach kosmetycznych. W wyniku
uwolnienia tego składnika do naskórka, ulega
on hydrolizie zmieniając się w czysty kwas
askorbinowy i kwas palmitynowy wykazując
działanie depigmentacyjne, przeciwzapalne,
ochronne przed promieniowaniem UV oraz
pobudzające syntezę kolagenu do produkcji
nowych włókien. Palmitynian askorbylu jest
idealnym związkiem dla osób z oznakami fotouszkodzeń skóry oraz często korzystających
z kąpieli słonecznych [28,29,30].
Alfa-tokoferol (witamina E) obejmuje
nazwą grupy organicznych związków chemicznych, rozpuszczalnych w tłuszczach, w
skład których wchodzą tokoferole (T) i tokotrienole (T3). Obie grupy związków posiadają
dwupierścieniowy szkielet 6-hydroksychromanu oraz łańcuch boczny składający się z
trzech jednostek izoprenowych. Wyróżnia się
osiem odmian izomerycznych witaminy E:
alfa, beta, gamma, delta, epsylon, zeta, eta i
theta. Najaktywniejszą odmianą izomeryczną
jest odmiana ,,alfa’’ odpowiedzialna za powstawanie alfa-tokoferolu. Związek ten wykazuje czynny udział w reakcjach zwalczających
RFT Alfa-tokoferol znalazł zastosowanie w
kosmetologii ze względu na efektywne
działanie opóźniające starzenie się skóry oraz
przyspieszające ziarninowanie naskórka po
jego uszkodzeniu. Wykazuje on działanie
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ochronne przed negatywnym wpływem promieniowania UV takim jak np. fotouszkodzenia materiału genetycznego, poparzenia i obrzęk skóry.
Ponadto obniża ryzyko wystąpienia czerniaka,
przyspiesza syntezę kolagenu i elastyny w skórze
właściwej, poprawia napięcie i elastyczność, co
wpływa na redukcję zmarszczek i opóźnienie procesu starzenia skóry. Dodatkowo zwiększa
ukrwienie i dotlenienie komórek skóry oraz
wzmacnia jej tkankę łączną. Stanowi remedium w
przypadku fotouszkodzeń i fotostarzenia skóry,
przyspieszając procesy gojenia i odnowy [30,31,
32].
Flawonoidy są związkami pochodzenia roślinnego. Występują w owocach (np. aronia, cytrusy, borówki, winogrona, jagody) oraz w
warzywach (np. cebula, papryka, pomidory, soja,
brokuły). Bogatym źródłem flawonoidów są także
ziarna kakaowca i kawy oraz liście zielonej herbaty. Związki te pełnią rolę atraktantów, naturalnych insektycydów oraz fungicydów. Na organizm człowieka wpływają przeciwwirusowo,
przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, przeciwnowotworowo oraz fotoprotekcyjnie. Flawonoidy są
związkami wykazującymi także silne działanie i
właściwości przeciwutleniające. Chronią przed zachodzeniem niekorzystnych reakcji w komórkach
skóry spowodowanych przez promieniowanie
UV. Efektywnie opóźniają procesy starzenia chronologicznego i zewnątrzpochodnego. Działanie
przeciwnowotworowe flawonoidów możliwe jest
dzięki ich właściwościom antyoksydacyjnym oraz
mechanizmom związanym z obniżeniem aktywności kinazy białkowej, indukcji apoptozy, hamowaniem nadmiernej proliferacji komórek i
angiogenezy. Ponadto hamują przerzuty nowotworowe (metastazę) oraz modelują aktywność
enzymów powiązanych z przesyłaniem sygnału
przez błonę komórkową [33]. Flawonoidy posiadają udowodnione działanie chroniące skórę
przed słońcem oraz zdolność neutralizacji RFT,
odpowiedzialnych za uszkodzenia genowe komórek skóry.
Kolejnym istotnym związkiem wchodzącym
w skład kosmetyków jest beta-karoten, należący
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do grupy pomarańczowych, czerwonych i
żółtych barwników roślinnych. Będąc prowitaminą A pełni on bardzo ważną funkcję w metabolizmie komórek. Ponadto wspomaga
opalanie. Część tego roślinnego barwnika jest
magazynowana w skórze, nadając jej kolor
przypominający delikatną opaleniznę. Ponadto
beta-karoten jest “filtrem przeciwsłonecznym”,
który zmniejsza wrażliwość na promieniowanie UV, a tym samym ryzyko poparzenia skóry.
Poza tym prowitamina A chroni przed powstawaniem plam i przebarwień skóry będących
często skutkiem opalania. Witamina E oraz
beta-karoten od wielu lat wiodą prym jako substancje redukujące nadwrażliwość na światło,
ogranicza- jące ryzyko powstania nowotworów
oraz opóźniające procesy fotostarzenia. Dodatkowo, aplikacja kosmetyków zawierających witaminę E, ale także i witaminę C wykazuje
skuteczniejsze działanie fotoprotekcyjne. Do innych „zmiataczy” RFT, polecanych do pielęgnacji skóry przewlekle narażonej na
promieniowanie UV, należą: dysmutaza nadtlenkowa, koenzym Q10 oraz benzochinon. Dodatkowym czynnikiem mającym korzystny
wpływ na ochronę skóry przed promieniowaniem UV jest dieta. Odpowiednio dobrana
żywność, niskotłuszczowa, bogata w substancje o działaniu antyoksydacyjnym jak karotenoidy i wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
pomaga opóźniać procesy starzenia się skóry
oraz wzmacniać reakcje obronne organizmu na
promienie UV [17].
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oraz noszenia okularów oznaczonych symbolem
,,cat.3’’(kategoria 3, przepuszcza od 8 do 18%
światła) [34]. Ponadto w przypadku niemowląt, a
szczególnie tych o fototypie skóry I i II należy
ograniczyć spacery w godzinach od 12.00 do 15.00,
kiedy to poziom nasłonecznienia jest najintensywniejszy. Do prawidłowej fotoprotekcji skóry
dziecka zalecane są kosmetyki bazujące na filtrach
fizycznych, które nie penetrują do głębszych
warstw skóry i nie wchodzą z nią w żadne reakcje
chemiczne. Nie należy całkowicie ograniczać dostępu promieni UV do skóry dziecka bowiem
słońce jest kluczowym czynnikiem koniecznym do
samoistnego wytworzenia witaminy D3 [16].
Podsumowanie
Osoby przewlekle narażone na promieniowanie UV należą do grupy wysokiego ryzyka zachorowalności

na

złośliwe

nowotwory

skóry.

Ponadto, obserwuje się u nich wzmożone procesy
starzenia się skóry. Praca lub realizowanie swojego
hobby w warunkach ciągłego nasłonecznienia, wymaga od tych osób jak i od opiekunów dzieci odpowiedniej edukacji pod kątem prawidłowej
protekcji i pielęgnacji skóry. Istotną rolę w codziennej pielęgnacji odgrywają preparaty kosmetyczne zawierające filtry chemiczne lub fizyczne,
preparaty zawierające witaminy C i E, flawonoidy
oraz odpowiednio dobrana dieta, bogata w produkty zawierające substancje o działaniu antyoksydacyjnym tj. polifenole i karotenoidy. Ze
względu na zwiększające się wskaźniki zachoro-

Szczególnie ważna jest ochrona skóry
małych dzieci przed promieniowaniem UV ze
względu na brak wykształcenia naturalnych
barier ochronnych. W tym celu, przed i w trakcie ekspozycji ich skóry na słońce, zaleca się regularne stosowanie kremów z filtrem, których
czynnik SPF wynosi 30 lub jest większy. Ich
aplikacje należy powtarzać co 2-3 godziny zarówno w słoneczne jak i pochmurne dni. W dni
o bardzo dużym nasłonecznieniu wskazana jest
dodatkowa ochrona skóry w postaci stosowania odzieży ochronnej wykonanej z naturalnych materiałów, kapeluszy z dużym rondem

walności na nowotwory złośliwe skóry należy propagować

zachowania

profilaktyczne,

które

powinny zmniejszać ryzyko wystąpienia zmian
nowotworowych skóry, szczególnie u osób przewlekle narażonych na promieniowanie UV. Należy
zachęcać te osoby do stosowania kosmetyków zapewniających ochronę zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB.
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tody fotoodmładzania skóry. Dermatologia dla
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gravajn minacojn, interalie pli frua maljuniĝo kaj

tologia w praktyce. PZWL Warszawa 2005.
9. Zegarska B, Placek W. Co się dzieje w skórze
w okresie menopauzy? Dermatol Estet 2001; 3:
212–214.
10. Schober–Ratea C. The sun’s damaging effects.
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Wpływ przeciwutleniaczy zawartych w owocach
na proces fotostarzenia się skóry. Post Fitoter
2014; 2: 94-99.
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malignaj haŭtaj tumoroj. En speciale riska grupo
estas homoj, kiuj laboras ekstere, okupiĝantaj pri
agrikulturo kaj pri konstruado, kaj ankaŭ infanoj.
Ili estas homoj, kiuj pro alta nivelo de UV-danĝereco devas uzi taŭgan sunprotekton en formo de
kosmetikaĵoj kun UVA kaj UVB-ﬁltriloj. Krome, oni
rekomendas ĉiutagan prizorgadon de la haŭto
uzante kosmetikaĵojn enhavantajn C kaj E vitaminojn, ﬂavonoidojn, beta-karotenon kaj koenzimon
Q10. Krome, la provizo de antioksidantaj substancoj al la homa korpo per manĝaĵo helpas konservi
taŭgan kaj optimuman haŭtan protekton ĉe homoj
kronike suferantaj de UV-radiado.
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The Influence of Isotretinoin Therapy on the Mucosal State
oryg. Wpływ terapii izotretynoiną na stan śluzówek
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Abstract
The sense of beauty is one of the most important human needs. The cosmetic and pharmaceutical market oﬀers a wide range of cosmetics, cosmeceutics to improve the appearance. Retinoids, due to the mechanism of action, have a wide spectrum of applications but also a large rangeof
side eﬀects.
Isotretinoin is considered to be the strongest drug aﬀecting all the etiological factors of acne pathogenesis and ensuring their complete remission since 1982. In this study, the eﬀect of retinoids on mucous membranes with particular emphasis on isotretinoin was analyzed.
The most common side eﬀects of oral retinoids include: increased salivation, drying of the nasal
mucosa and impairment of the protective functions of the eye. Genital dysfunctions are only rarely reported in the medical literature. However, this topic is still open to discussion and requires further analysis.
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Wstęp
Retinoidy to związki chemiczne z budową i właściwościami witaminy A. Biorą
udział w wielu procesach biologicznych: w embriogenezie, procesie reprodukcji, funkcji narządu wzroku, wzroście, dynamice stanu
zapalnego, różnicowaniu, proliferacji i apoptozie [1]. Znajdują się w keratynocytach w dwóch
postaciach: retinolu i estrów retinylu. [2].
Dzięki swoim właściwościom często stosowane są w leczeniu i pielęgnacji [3].
Współczesna historia retinoidów rozpoczęła
się w 1909 r., kiedy odkryto istotny czynnik
żywotności w ekstrakcie tłuszczowym żółtka
jaja. Aby poprawić skuteczność i bezpieczeństwo retinolu, w 1968 r. został uruchomiono
pierwszy projekt leku retinoidowego, który
zakładał, iż poprzez chemiczną manipulację
cząsteczki, można wytworzyć związki podobne do retinolu [4]. W połowie lat 80. XX w.
kwas retinowy okazał się skuteczny przy leczeniu fotostarzenia. Jego skuteczność warunkuje zapobieganie degradacji podścieliska
tkankowego poprzez blokowanie aktywności
kolagenaz. Miejscowe stosowanie kwasu retinowego powoduje zwiększoną syntezę kolagenu skórnego. Powoduje jednak podrażnienia
skóry, pieczenie, łuszczenie i stany zapalenie
skóry, co ogranicza jego tolerancję [5].
We współczesnej kosmetologii retinoidy
odnalazły szereg zastosowań. W preparatach
kosmetycznych witamina A i jej pochodne są
wykorzystywane przede wszystkim jako
składniki preparatów przeznaczonych do pielęgnacji skóry dojrzałej [6]. Ich zastosowanie
można odnaleźć także w zapobieganiu skutków nadmiernych kąpieli słonecznych [7-10].
Ze względu na działanie ograniczające wydzielanie sebum, są wykorzystywane w terapii
trądzików, jak również kuracji łuszczycy, czyraczności, nadmiernej suchości, rogowaceniu
skóry i w chorobach włosów i paznokci [7, 11].
Rezultatem stosowania retinoidów w kosmetologii jest poprawa wyglądu i ogólnej kondycji skóry.
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W niniejszej pracy dokonano analizy doniesień
naukowych opisujących działania uboczne i negatywny wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem
izotretynoiny, na stan śluzówek.
Metoda pracy
Dokonano przeglądu publikacji naukowych z
lat 1984 – 2018 w bazach PubMed, SCOPUS i zasobów Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wyselekcjonowano prace opisujące biochemiczne i fizjologiczne właściwości izotretynoiny, oraz jej skutków
ubocznych manifestujących się na śluzówkach.
Do wyszukania piśmiennictwa użyto następujących słów kluczy i ich kombinacji: izotretynoina (isotretinoin), śluzówka (tunicae mucosae),
retinol (retinol), działania niepożądane (side effects), witamina A (vitamin A), retinoidy (retinoids), trądzik (acne).
Do przeglądu zakwalifikowano prace w językach
polskim i angielskim. oryginalne i poglądowe
związane z przedstawionym tematem.
Wyniki przeglądu
Rodzina retinoidów obejmuje witaminę A (retinol) i jej naturalne pochodne, takie jak retinaldehyd, kwas retinowy i estry retinylu, jak również
związki syntetyczne [12]. Sam retinol jest
cząsteczką 20-węglową, składa się z pierścienia cykloheksenylowego, łańcucha bocznego z czterema
podwójnymi wiązaniami (wszystkie w konfiguracji trans, stąd częsta w literaturze anglojęzycznej
nazwa: all-trans-retinol) i grupy alkoholowej. Jej
utlenianie powoduje powstanie aldehydu (aldehydu all-trans lub retinalu), następnie kwas karboksylowy: RA, kwasu all-trans-retinowego
(AT-RA) lub tretinoiny [13].
Witamina A nie jest wytwarzana endogennie i
musi być dostarczana z zewnątrz. Naturalnie występuje w postaci estrów retinylu i beta-karotenu.
Estry retinylu są hydrolizowane do retinolu w
świetle jelita. W jego nabłonku retinol z powrotem
ulega estryfikacji i zostaje wbudowany do chylomikronów. W takiej postaci opuszcza nabłonek je-
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lita i systemem limfatycznym podlega procesom dystrybucji. Następnie, dzięki obecności
lipazy proteinowej estry z tzw. resztkowych
chylomikronów są uwalniane i wychwytywane przez hepatocyty. W wątrobie, za
sprawą hydrolaz estrów retinylu, ponownie są
przekształcane do retinolu, który przedostaje
się do komórek gwieździstuch w wątrobie,
gdzie ulega kolejnej estryfikacji stanowiąc
frakcję zapasową uwalnianą w stanach zapotrzebowania [13,14]. W osoczu retinol wiąże
się z białkami: RBP (plasma-retinol binding
protein, pRBP) i transtyretyną (TTR). Jest metabolizowany do: estrów retinylu, kwasu alltrans-retinowego, 14-hydroksy-4, 14-retro
retinolu all-trans 3,4-didehydroretinolu i jego
estrów) [13, 14]. Metabolizm retinolu przed-
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stawiono na rysunku nr 1.
Budowa i właściwości fizykochemiczne retinoidów
Ze względu na budowę i właściwości wyróżnia się 3 generacje retinoidów: , 1 generacja o
strukturze niearomatycznej (tretynoina, izotretynoina, alitretynoina); 2 generacja czyli związki monoaromatyczne (acytretyna), a poliaromatyczne
cząsteczki zaliczono do retinoidów 3 generacji
(adapalen, tazaroten i beksaroten) [13].
Receptory retinoidowe i procesy regulacyjne
zachodzące na poziomie komórkowym
Ze względu na lipofilowy charakter retinolu i
hydrofilność płynów ustrojowych, do transportu

Rysunek 1. Metabolizm retinolu (na podstawie [13,14])
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konieczna jest integracja z odpowiednimi
białkami nośnikowymi. Wyróżnia się związki
przejawiające duże powinowactwo do kwasu
retinowego (Cellular retinoic acid - binding
protein - CRABP) oraz do retinolu (Cytosolic
Retinol Binding Protein - CRBP). W obu grupach wyróżnia się dwa podtypy: CRBP I, II
oraz CRABP I, II. (przy czym w skórze dominuje izoforma CRABP II). Kompleks retinoidu
z białkiem CRBP jest substratem do dalszych
reakcji wewnątrzkomórkowych.
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dziną receptorów jądrowych: receptorami retinoidowymi X (Retinoid X Receptor - RXR), tworząc
heterodimery [13].
Zarówno RAR, jak i RXR są obecne w skórze, zapewniając prawidłowy przebieg procesu regeneracji. Podtyp RAR- γ stanowi prawie 90% RAR w
ludzkim naskórku, podczas gdy podtyp RXR- α
prawie 90% ilości RXR. Dlatego w większości
przypadków normalna ludzka skóra jest regulowana przez sparowane heterodimery złożone z

Rysunek 2. Matebolizm witaminy A w komórkach (na podstawie [13,15,23])

Białka wiążące kwas retinowy odpowiadają za jego transport do jądra, gdzie po
przyłączeniu do jądrowych receptorów retinoidy manifestują swoje działanie [15].

RAR- γ i RXR- α. Kompleks heterodimeryczny
scala się ze swoistymi fragmentami DNA - elementami odpowiedzi kwasu retinowego ( acid response elements - RARE) w obszarze promotora
genów, które są regulowane przez dany retinoid,
regulując tym samym aktywność transkrypcyjną
tego genu.

Receptory retinoidowe należą do dwóch rodzin, z których każda jest kodowana przez
trzy geny. Pierwsza, rodzina jądrowych receptorów kwasu retinowego: RAR (retinoic
acid receptor) składa się z trzech izoform:
RAR-α, RAR-β, RAR-γ (przy czym w ludzkim
naskórku podtyp RAR-β nie występuje). RAR
mają odrębne obszary wiążące DNA i retinoidy i działają zarówno w parach homodimerycznych, jak i heterodimerycznych [13]. W
ludzkiej skórze RAR kooperują z drugą ro-

Heterodimer wymaga tylko retinoidu specyficznego dla RAR -tretynoiny, izotretynoiny lub tazarotenu do wiązania RARE i manifestacji
aktywności transkrypcyjnej. Gdy ligand jednego
receptora tworzącego heterodimer jest nieobecny,
scalony jest z nim jądrowy ko-represor, który poprzez zahamowanie acetylacji histonów powoduje
blokadę przeistoczenia się euchromatyny do he-
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Rysunek 3. Mechanizm działania retinoidów w jądrze komórkowym (na podstawie [13,15,23])

terochromatyny i uniemożliwia transkrypcję.
Natomiast w obecności liganda następuje
odłączenie ko-represora i przyłączenie kompleksu białkowego, zawierającego m.in. acetylotransferazę białek histonowych, co daje
początek procesowi acetylacji i możliwa jest
transkrypcja genów [3,16-23].

Retinoidy mają zdolność do modyfikowania
programów różnicowania komórkowego, co w
obrębie skóry, błon śluzowych i przydatków
może być obserwowane jako [3, 16-23]:
• pogrubienie naskórka poprzez zapoczątkowywanie wzrostu proliferacji keratynocytów,
• zagęszczenie warstwy rogowej,
• biosyntezy i odkładania glikozoaminoglikanów .
Tretinoina

Tretynoina jest stosowana w dermatologii od
lat 60. XX wieku, jednak jej efektywność w kuracji
przeciwstarzeniowej została odkryta nie wcześniej
niż w latach 80. Możliwości tretynoiny w leczeniu
fotostarzenia po raz pierwszy zademonstrowano
w 1984 r. Zewnętrzna aplikacja na obszary skóry
myszy przez 10 tygodni zaowocowała znaczącą
poprawą jakości włókien kolagenowych w warstwie brodawkowatej i niwelowaniem zmarszczek
[24].
W 1996 r. odnotowano, że zastosowanie 0,1%
kremu tretinoinowego na skórę napromieniowaną
promieniami UV skutkuje całkowitą blokadą syntezy kolagenazy śródmiąższowej i żelatynaz, co
zapobiega degradacji kolagenu i innych białek
strukturalnych. Ponadto, krem tretinoinowy blokował indukowaną przez promienie UV aktywację
jądrowych czynników transkrypcyjnych [25].
W 1986 r. przeprowadzono badanie kliniczne, w
celu potwierdzenia skuteczności tretinoiny 0,05%
stosowanej na skórze twarzy i przedramienia
przez okres 3-12 miesięcy. W badaniu histologicznym odnotowano odkładanie się włókien retiku-
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linowych i wytworzenie nowego kolagenu
skórnego typu I i III, któremu w skórze brodawkowatej towarzyszyła angiogeneza. Zanotowano również zastąpienie atroficznego
naskórka przez rozrost, eliminację dysplazji i
atypii, zniwelowanie rogowacenia słonecznego, równomierne rozproszenie granulek
melaniny. Badania fizjo- logiczne wykazały:
zwiększony przepływ krwi i klirens śluzoworzęskowy, zwiększoną transepidermalną
utratę wody i większą przepuszczalność i
reaktywność skóry [26].
Obecnie FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, Food and Drug Administration)
informuje, że dopuszczalne jest stosowanie
miejscowej tretynoiny od 12 roku życia. Stosuje się ją jako kurację przeciwtrądzikową zarówno u młodzieży jak i u dorosłych a
dodatkowym atutem jest niwelowanie fotostarzenia (zmniejszenie drobnych i głębokich
zmarszczek, rozjaśnienie i pogrubienie skóry).
Preparat należy stosować na noc, na oczyszczoną skórę, przy czym wskazane jest odczekanie około 15-20 minut aby skóra zdążyła
wytworzyć ochronną warstwę lipidową, co
ograniczy powstawanie podrażnień. Produkt
należy wprowadzać stopniowo aby nie doprowadzić do bolesnego uwrażliwienia skóry.
Izotretynoina
Izotretinoina czyli kwas 13-cis retinowy
jest syntetycznym stereoizomerem kwasu alltrans retinowego, wykazującym mniejszą toksyczność od tretinoiny. Zmniejsza wielkość i
aktywność gruczołów łojowych, ogranicza
produkcję sebum. Pobudza również odnowę
komórek naskórka, zmniejsza rogowacenie
oraz ogranicza stan zapalny skóry [7].
Nowsze badania wskazują, że miejscowa aplikacja izotretynoiny powoduje zależne od
dawki niwelowanie zmarszczek wraz z jednoczesnym pobudzeniem powstawania prawidłowych tkanek łącznych w skórze poddanej ekspozycji na promieniowanie UVB u
bezwłosych myszy [27]. Badania w tym kie-
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runku prowadzono także w różnych modelach klinicznych. W 1990 roku oceniono potencjał miejscowego kremu z izotretynoiną (0,1%) w
randomizowanym i kontrolowanym placebo badaniu trwającym 6 miesięcy. Pacjenci poddani leczeniu wykazali istotną poprawę objawów
fotostarzenia, takich jak drobne zmarszczki i zaburzona pigmentacja [27]. W roku 1992, w dwóch
oddzielnych, podwójnie zaślepionych badaniach
klinicznych oceniono efektywność izotretynoiny
w leczeniu pacjentów posiadających łagodne lub
umiarkowane fotouszkodzenie. W obu przez 12
tygodni stosowano 0,05% krem, a następnie przez
kolejne 24 tygodnie podawano krem 0,1%. Oba badania doprowadziły do znaczącej poprawy ogólnego wyglądu skóry, drobnych zmarszczek,
pigmentacji, tekstury fotostarzonej skóry bez powodowania znaczącego podrażnienia [28, 29]. W
2000 r. Maddin i in. przeprowadził badanie z
użyciem 0,1% kremu z izotretynoiną u 800 pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego fotouszkodzeniem. Po 36 tygodniach codziennego leczenia,
grupa badana wykazała istotną poprawę (p <0,01)
w ogólnym wyglądzie skóry, zmarszczek, teksturze i przebarwień. Badania histologiczne wykazały
znaczny wzrost grubości naskórka, nie zaobserwowano zmian w innych parametrach histologicznych (elastyczność, grubość skóry właściwej,
zawartości melaniny w naskórku, liczba fibroblastów i dysplazji melanocytów, atypia keratynocytów). Większość pacjentów doświadczyła jedynie
łagodnego podra- żnienia (5-10% zgłaszało silne
podrażnienia, szczególnie na skórze twarzy). Autorzy wskazali, że poziom izotretynoiny w osoczu
nie wykazywał stałego wzrostu jej stężenia w czasie 36 tygodni, co wskazuje na brak akumulacji
leku [30]. W 1994 r. Alirezai i wsp. przeprowadzili
podobna próbę dla 0,1% kremu z izotretynoiny
stosowana dwa razy dziennie przez 24 tygodnie.
Zauważono istotne zmniejszenie rogowacenia
słonecznego i zmian przedrakowych na twarzy,
jednak nie odnotowano wpływu leku na rogowacenie słoneczne na skórze głowy lub kończynach
górnych. Zanotowano łagodne lub umiarkowane
reakcje podrażnieniowe [31].
Doustna forma leczenia izotretynoiną została po
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raz pierwszy zatwierdzona jako forma leczenia ciężkiego trądziku przez FDA w 1982 r. Do
tej pory skuteczność izotretynoiny nie została
zastąpiona żadnym innym leczeniem i ponad
40 latach później wciąż pozostaje najbardziej
skuteczną klinicznie terapią przeciwtrądzikową, powodującą długotrwałą remisję i / lub
znaczącą poprawę u wielu pacjentów [32].
Izotretynoina jest jedynym lekiem, który
wpływa jednocześnie na wszystkie czynniki
etiologiczne patogenezy trądziku i ich remisję
[34].
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woduje znacznie mniejszą przeznaskórkową
utratę wody, zaczerwienienie i łuszczenie w porównaniu do kwasu retinowego. Zaobserwowano
równocześnie, że jest 20 razy słabszy niż tretynoina i wymaga dalszej przemiany do kwasu retinowego, aby dorównać jej działaniu [35].
Varani i wsp. w roku 2000 zbadali działanie 1%
retinolu stosowanego miejscowo u 53 osób w
wieku 80 lat i więcej. Po 7 dniach zanotowano
zmniejszenie ekspresji metaloproteinazy macierzy, kolagenazy i żelatynazy, przy jednoczesnym
wzroście liczby fibroblastów i pobudzeniu syntezy kolagenu. Skłania to do wniosków, iż retinol
jest skuteczny w niwelowaniu oznak starzenia się
skóry [35].

W 2000 r. przeprowadzono badanie w celu
oceny skuteczności klinicznej doustnej izotretynoiny jako czynnika opóźniającego objawy
starzenia się skóry. Pacjenci zostali podzieleni
na dwie grupy, z których jedna otrzymała doustnie izotretynoinę w dawce 10-20 mg trzy
razy w tygodniu przez 2 miesiące, podczas
gdy druga grupa otrzymała jedynie zabiegi
odmładzające na twarz. W rezultacie, grupa
leczona izotretynoiną wykazała statystycznie
lepsze wyniki (zmarszczki, grubość skóry,
ton, elastyczność i przebarwienia skóry) [33].

Skutki uboczne leczenia izotretynoiną manifestujące się na śluzówkach
Wskazuje się, że apoptoza może tłumaczyć
mechanizm działań niepożądanych izotretynoiny. Działania te są zależne od dawki. Keratynocyty naskórka, w odróżnieniu od innych typów
komórek, przechodzą unikalną formę końcowego
różnicowania się i apoptoza w tym przypadku
przejawia się jako rogowacenie. Sebocyty umierają również w procesie wydzielania holokrynnego, jednak jest to mniej zrozumiany proces
zaprogramowanej śmierci komórki [36].

Retinol
Alkoholowa forma witaminy A (all-trans
retinol) należą do grupy retinoidów naturalnych, był stosowany w produktach kosmetycznych od 1984 r. W 1995 r., gdy Kang i wsp.
wykazali, że zewnętrzne stosowanie all-transretinolu na skórę człowieka pogrubia naskórek i zwiększa ekspresję mRNA i białek
CRABP II i CRBP, podobnie jak kwas retinowy. Autorzy zaobserwowali również, że retinol wykazuje minimalne oznaki podrażnienia i rumienia, w przeciwieństwie do bardziej drażniącej tretynoiny [35].

Wiele genów odpowiedzialnych za cykl komórki
i apoptozę jest regulowanych przez AT-RA. Geny
indukowane w keratynocytach naskórka przez to
kaspazy, enzymy, które po aktywacji przez sygnały apoptozy degradują białka komórkowe. Istotny jest też fakt, iż AT-RA indukuje TRAIL
(TNF-related apoptosis inducing ligand –
związany z TNF ligand indukujący apoptozę),
który w keratynocytach aktywuje szlaki metaboliczne zarówno w kierunku apoptozy jak i różnicowania [36].

Retinol może być skuteczny w kreowaniu
zmian histologicznych skóry tj.: pogrubienie
naskórka i proliferacja keratynocytów, nie powodując przy tym większego podrażnieni,
czego dowiedziono w 1996 r. [35].

Leczenie izotretynoiną doprowadza do aktywacji
apoptozy przez TRAIL i zaburzenia równowagi
homeostatycznej między wzrostem komórek naskórka, a ich śmiercią, co osłabia funkcję bariery
naskórkowej [36].

W roku 1999 zarejestrowano, że retinol po-
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w trakcie leczenia izotretynoiną klirens jest zaburzony [38]. Wydzielina gruczołów łojowych
nawilża kanał nosowy i determinuje cechy fizyczne śluzu, który ulokowany jest na wierzchu
rzęsek błony śluzowej. Izotretynoina hamując
wydzielanie łoju doprowadza do tworzenia się ze
śluzu strupów, które mogą powodować niedrożność nosa. Suchość śluzówki i powstające
strupy uszkadzają nosową błonę śluzową, co

Kolejnym mechanizmem uwikłanym w powstawanie efektów niepożądanych pochodnych kwasu retinowego może być ich
działanie na akwaporyny (AQP), białka ulokowane w błonie komórkowej, które tworzą
kanały biorące udział w transporcie wody (rysunek 4). Istotną rolę w przywracaniu funkcji
bariery skórnej odgrywa AQP3. Wysoka przepuszczalność tej akwaporyny pozwala na

Rysunek 4. Akwaporyna w błonie komórkowej

prawdopodobnie jest przyczyną krwawień [38,
39].

przenoszenie nie tylko wody, ale także endogennej gliceryny i trójglicerydów z gruczołów
łojowych do naskórka. Stwierdzono, że stymulacja RA może zwiększać ilość AQP3.
Zwiększona ekspresja uszkadza barierę
skórną, pozostawia komórkę w stanie wysokiej przepuszczalności, co skutkuje suchością
skóry [37].

Sposobem niwelowania suchości błony śluzowej
nosa jest stosowanie aerozolu zawierającego czysty olej sezamowy o jakości farmaceutycznej. Olej
ten zawiera wysokie stężenie tokoferolu, działa
antyoksydacyjnie, zapobiega uszkodzeniom tkanek i regeneruje je [40].

Dolegliwości w obrębie nosa
Suchość oka
Doustna terapia izotretynoiną powoduje
uczucie suchości i niedrożności nosa, krwawienia oraz powstawanie strupów. Lek
zmniejsza proliferację, różnicowanie i aktywność gruczołów łojowych poprzez zatrzymanie ich podziałów komórkowych [38,39].

Najczęstszymi zarejestrowanymi zdarzeniami niepożądanymi przy leczeniu doustnym
izotretynoiną w obrębie spojówek są: jęczmień,
gradówka, zapalenie powiek, ból i suchość oczu
oraz ostre zapalenie spojówek [41]. Lambert i
Smith jako pierwsi przedstawili dowody na to, że

Klirens śluzówkowy definiuje się jako oczyszczanie górnych i dolnych dróg oddechowych
za pomocą śluzu nosa i rzęsek. Gwarantuje
usuwanie ciał obcych, patogenów oraz toksyn
z kanału nosowego. Badania potwierdzają, że

ogólnoustrojowe leczenie izotretynoiną determinuje strukturę i zmniejszenie gruczołu Meiboma
(gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki) [42]. Gruczoł ten wydziela lipidy do filmu
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gruczołami łojowymi produkującymi obojętne lipidy, które w przeciwieństwie do gruczołów łojowych skóry, nie są związane z mieszkami
włosowymi i najczęściej występują pod nabłonkiem policzka oraz swobodną krawędzią wargi.
Wewnętrzna, „wilgotna” część wargi to błona śluzowa wargowa. Cała powierzchnia śluzówki jest
pokryta nabłonkiem płaskim wielowarstwowym,
pozbawionym naczyń krwionośnych i półprzepuszczalną tkanką ektodermalną, która zmienia
grubość i rogowacenie powierzchniowe w zależności od położenia w jamie ustnej i wymagań
funkcjonalnych tego miejsca. Pod nabłonkiem
znajduje się blaszka właściwa (lamina propria),
która razem z nim i błoną podstawną tworzy
błonę śluzową [45-47]. Komórki nabłonkowe
jamy ustnej mają stosunkowo szybki czas turn
over-time (14–21 dni). Grubość nabłonka zwiększa się od części zewnętrznej do najbardziej wewnętrznej
części
śluzówki.
W
miarę
przechodzenia od zewnętrznej strefy wargi do
jamy ustnej następuje przejście od nabłonka zrogowaciałego do nieskeratynizowanego. Strefa zewnętrzna, zrogowaciała zapewnia ochronną
barierę, która zmienia się regionalnie. Niezrogowaciałe regiony nabłonka nie wytwarzają
warstwy rogowej, jak również granulek lamelarnych (ciałka Odlanda, granulki błono- twórcze).
Funkcje przepuszczalnej bariery zewnętrznej
części nabłonka jamy ustnej pełnią lipidy, ceramidy, kwasy tłuszczowe i cholesterol. Funkcja bariery jest mniej skuteczna w nabłonku
nierogowaciejącym niż w nabłonku rogowaciejącym. Powierzchowne warstwy nieskeratynizowanego nabłonka błony śluzowej wargowej są
bogate w fosfolipidy, jednak nie przyczyniają się
one do funkcjonowania bariery. Niekompletne
ukształtowanie warstwy rogowej powierzchni
warg może być odpowiedzialne za zmniejszoną
funkcję obronną i zdolność zatrzymywania wody
[45].

pidową oka. Upośledzenie jego funkcji jest stanem patologicznym i przyczynia się do
hiposekrecji lipidów meibomijnych, co skutkuje zanikaniem filmu łzowego, wysuszeniem
i podrażnieniem spojówki [41] . Taka zmiana
warunków fizjologicznych spojówki jest przyczyną zapalenia powiek, spojówek oraz nietolerancji szkieł kontak- towych.
Podczas kuracji retinoidowej zmienia się flora
bakteryjna spojówek. W badaniach Barisani i
in. wykazano znaczny wzrost kolonizacji Staphylococcus aureus (z 7,3% do ponad 60% w
czasie leczenia), co często prowadzi do bakteryjnego zapalenia spojówek. Te same badania
wskazują, że wszystkie oczne komplikacje
ukazują się w pierwszych 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia i ustępują całkowicie po odstawieniu izotretynoiny [43].
Wystąpienie problemów okulistycznych lub
ich nasilenie może wymagać odstawienia leku.
Wizyta kontrolna powinna odbyć się 4 miesiące od rozpoczęcia leczenia. W trakcie kuracji zaleca się przepisywanie sztucznych łez
jako podstawowego środka zapobiegawczego
[41].
Zapalenie czerwieni wargowej
Najczęstszym problemem kosmetycznym
w trakcie terapii izotretinoiną są objawy
uboczne ze strony skóry i śluzówek. Piśmiennictwo sugeruje, że u 98% chorych występuje
zapalenie czerwieni wargowej o różnym stopniu nasilenia [44,45].
Wargi są wyspecjalizowanym narządem, na
którym występuje przejście od skóry do błony
śluzowej jamy ustnej. Składają się z trzech anatomicznych części: dwie zewnętrzne tzw.
„suche”, wysoko unaczynione, pozbawione
gruczołów potowych i włosów, natomiast posiadające gruczoły łojowe (plamki Fordyce’a).
Plamki Fordyce’a są ektopowymi (występującymi w innym miejscu niż fizjologiczne)

Jennifer Ornelas i współpracownicy (2015 r.) prowadząc przekrojowe badanie kliniczne w celu
opracowania obiektywnej skali oceny zapalenia
warg przy leczeniu izotretynoiną, opracowali
skalę izotretynoinowego zapalenia warg (isotre-
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Tabela 1. Skala punktowa stosowana do oceny zapalenia warg przy leczeniu izotretynoiną [48]

tinoin cheilitis grading scale - ICGS), obej-

sowania olejów roślinnych, np.: olej z wiesiołka

mującą cztery cechy: rumień, skorupa, pęk-

[49]. Obiecująca jest również rola diklofenaku w

nięcia i zapalenie kącików ust [48]

żelu z kwasem hialuronowym. Potwierdzają to
badania, w których każdy z 27 pacjentów sto-

Opracowano również przewodnik z

sujących miejscowo diklofenak dwa razy dziennie

przykładowymi fotografiami różnych klas dla

przez okres od 30 do 180 dni. 12 (44%) osób wy-

każdej cechy [48]. ICGS jest powtarzalny, sto-

kazało całkowitą remisję białawych blaszek i ob-

sunkowo prosty w użyciu i może być po-

szarów

mocny w ocenie izotretyinowego zapalenia

złuszczających,

a

15

(56%)

miało

częściową remisję obrazu klinicznego zapalenia

warg.

warg. Leczenie 3% diklofenakiem w żelu 2,5% z

Badania potwierdzają, iż istnieją sposoby na

kwasem hialuronowym jest nieinwazyjne, nisko-

to, aby ułatwić pacjentom przebieg leczenia.

kosztowe i wykazuje niewiele skutków ubocz-

Wskazuje się między innymi skuteczność sto-

nych
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pokonać barierę skórną i przedostać się do tkanek
podskórnych.

opornym złuszczaniu warg może być terapia
laserem ekscymerowym i wąskopasmowym
UVB. Badania wykazują, że taka terapia stosowana dwa razy w tygodniu przez okres kilku
miesięcy daje znaczną poprawę kliniczną [51].

Niezależna organizacja (RxISK.org) zajmująca się
bezpieczeństwem leków (pharmacovigilance),
oferuje możliwość informowania o efektach niepożądanych występujących w trakcie i po kuracjach lekowych. Strona gromadzi sprawozdawców za pomocą zestawu ustrukturalizowanych
pytań, aby ustalić wiek, płeć, kraj pochodzenia,
spożycie leku/leków, historię choroby i inne istotne informacje na temat zdrowia (np. palenie tytoniu, ciąża, używanie alkoholu) wraz z danymi
klinicznymi. Baza ta została przeszukana w celu
odnalezienia raportów dotyczących dysfunkcji seksualnych związanych z leczeniem izotretynoiną
[54]. Mężczyźni zgłaszali: znieczulenie narządów
płciowych (36,7%), ból prącia lub jąder (6,1%),
drętwienie skóry w obszarze narządów płciowych (2%), obniżenie jakości doznań podczas orgazmu obserwowane jako zmniejszona siła
wytrysku [54]. U kobiet notowano nieco inne
częstości dysfunkcji: znieczulenie narządów płciowych (60%), suchość/ból pochwy (60%) i drętwienie skóry (20%). Fizjologiczne mechanizmy leżące
u podstaw znieczulenia narządów płciowych i
trwałe dysfunkcje, nie zostały dostatecznie poznane. Nie jest jasne, czy problem ma charakter
neurologiczny czy endokrynologiczny, czy zaburzenie powstaje centralnie czy obwodowo [54].

Dysfunkcje narządów płciowych
Pojawiają się pojedyncze doniesienia, że
izotretynoina ma wpływ na funkcjonowanie
seksualne, ale częstotliwość tej zmiany nie jest
znana [52-55]. Opisano przypadek 25-letniej
kobiety, u której wystąpiła dyspareunia i
krwawienie z pochwy w trakcie leczenia
trądziku guzowatego izotretynoiną doustną.
Po 15 dniach leczenia dawką 30 mg dziennie
(0,5 mg/kg) u pacjentki pojawiły się krwawienia z pochwy i ból, które zostały zintensyfikowane w trakcie stosunku płciowego. Kobieta
zgłosiła również suchość pochwy, zapalenie
warg, kserozę i suchość oczu. Badanie ginekologiczne wykazało popękaną błonę śluzową
pochwy. Poprawa nastąpiła po dwóch tygodniach od odstawienia leku [52].
U 23-letniego mężczyzny leczonego izotretynoiną stwierdzono zapalenie skóry wpływające na zewnętrzny przewód moczowy.
Według aktualnej wiedzy w literaturze zostało
opisanych niewiele przypadków retinoidalnego zapalenia skóry w błonie śluzowej cewki
moczowej. Pacjent po czteromiesięcznej kuracji doustną izotretynoiną (40 mg/kg dziennie)
zgłosił ból podczas oddawania moczu oraz
swędzenie. Zaobserwowano również rumień,
nadżerkę i złuszczanie na czubku penisa. W
trakcie badania dermatologicznego zauważono rumień i złuszczanie na wargach ust
oraz rumień na policzkach. Badania krwi,
moczu oraz wymaz z cewki moczowej były
prawidłowe, w związku z czym dokonano
rozpoznania retinoidalnego zapalenia skóry
wpływającego na zewnętrzny przewód cewki
moczowej [53]. Piśmiennictwo sugeruje, że zapalenie cewki moczowej może być spowodowane wysuszającym działaniem izotretynoiny
na powierzchniach śluzówki. Zmniejszona
spójność nabłonka pozwala bakteriom łatwo

W modelu zwierzęcym wykazano, że tretynoina
może zmniejszać produkcję testosteronu w
jądrach szczurów [56].
U pacjentów z trądzikiem pospolitym wykazano,
że leczenie izotretynoiną może znacznie obniżyć
poziom testosteronu we krwi, co może, prócz zaburzeń erekcji, obniżać libido i generować ginekomastię [56].
Zaburzenia funkcjonowania narządów płciowych
i obniżenia doznań podczas orgazmu, utrata popędu płciowego i rozwój dysfunkcji może generować efekty wtórne, takie jak utrata libido i
obniżenie jakości życia. Priorytetem powinno być
zwiększenie świadomości tych problemów wśród
pacjentów i specjalistów oraz znalezienie sposo-
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bów leczenia [54].
Podsumowanie
Izotretynoina jest substancją stosowaną w
przypadkach ciężkiego, opornego na leczenie
trądziku. Jest to dolegliwość, która dotyka pacjentów w każdym wieku i może znacząco obniżać jakość życia. Stosowana jest także w
dermatologicznych terapiach anti-aging poprzez jej działanie na odnowę komórek naskórka.
Zakres działań niepożądanych generowanych
przez retinoidy jest szeroki, dotyczy najczęściej
skóry i błon śluzowych. Mechanizm generowania najczęstszych dysfunkcji może dotyczyć
kierowania komórek na szlaki apoptozy lub
wpływ na ekspresję białek z grupy akwaporyn.
Dopuszcza się także inne, jeszcze nie do końca
poznane mechanizmy.
Pacjent poddany leczeniu retinoidami, zwłaszcza w formie doustnej powinien być świadomy
wpływy na śluzówki, możliwości generowania
zaburzeń w obrębie nosa, oka i narządów płciowych. Pojawiające się zgłoszenia dotyczące
wpływu na funkcjonowanie seksualne człowieka jest wyraźnym znakiem, że należy
podjąć wszelkie środki pozwalające na znalezienie środków lub metod zmniejszających zaburzenia i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania w tym zakresie.

Resumo
La senco de beleco estas unu el la plej gravaj
homaj bezonoj. La kosmetika kaj farmacia merkato
ofertas amplekse kosmetikaĵojn, kosmetikaĵojn por
plibonigi la aspekton. Retinoidoj, pro la mekanismo
de sia eﬁko, havas larĝan spektron de aplikoj, sed
ankaŭ vastajn kromeﬁkojn.
Isotretinoino ekde 1982 estas konsiderata kiel
la plej forta drogo inﬂuanta ĉiujn etiologiajn faktorojn de akna patogenezo kaj certigante ilian kompletan resanigon. En ĉi tiu studo, la eﬁko de retinoidoj
sur mukozaj membranoj kun speciala emfazo de izo-
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tretinoino estis analizita.
La plej oftaj kromeﬁkoj de buŝaplikantaj retinoidoj
inkluzivas: seka kaj ruĝa labia diareo, sekigado de la
naza mukozo kaj difekto de la protektaj funkcioj de la
okulo. Genitalaj misfunkcioj estas nurmalofte raportitaj en la medicina literaturo. Tamen ĉi tiu temo estas
neklarakaj postulas plian analizon
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Abstract
There are ongoing covert tactics being employed by Big Tobacco to contravene bans on advertising of tobacco products in an increasingly regulated environment. The power of alibi marketing should not be diminished
with emerging markets in developing countries. This letter briefly describes
challenges we face worldwide by Big Tobacco, Big Vape and their marketing strategies.
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“He is most free from danger, who, even when safe, is on his guard.”
Publilius Syrus (1st Century BC Roman writer and poet)
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mote their products, notably in France, where
the Loi Evin law prohibits alcohol advertising
on television [13-16]. Interesting, as of February 2019 Philip Morris’s Marlboro brand have
been announced as sponsors to Ferrari, with
their branding set to appear both on uniforms
and racing cars under the new slogan of ‘Mission Winnow’, which has been argued has similar font use as the traditional Marlboro
branding [17]. Both also use red and white primarily in their logos and advertising. Phillip
Morris have argued that as a slogan/logo it
doesn’t promote smoking, moreso an ideology
that you can transform your lifestyle via the
use of smoke-free alternative offerings.
It has also been announced that British
American Tobacco (BAT) will again sponsor
Formula 1 racing with McLaren, the first time
since their departure in 2007; this time with the
aim of showcasing some of its ‘reduced risk’
products such as their electronic vaping products, Vype and Vuse [18]. Where traditional advertising has been banned re sponsorship,
these tactics by ‘Big Vape’ can be seen to take
over this lucrative business. With this return of
Big Tobacco / Big Vape to covert advertising to
Formula 1 racing, this leads us to question
what can regulators do to stop this?
Big Tobacco has been likened to the
hydra from ancient Greek mythology [19]. As
each head is severed two more sprout in its
place. This analogy has been used to describe
how Big Tobacco continually adapts to regulation through both innovation and the ability to
exploit loopholes in legislation. Therefore, in
order to forewarn tobacco control advocates
and prime their awareness, an account from
the UK’s Hansard House of Commons reports
is outlined [20]. Although the incident under
examination is historical in nature, a scan of the
academic literature did not yield any reference
to this phenomenon. It is hoped therefore that
by bringing it to the attention of a wider audience another tactic in Big Tobacco’s arsenal of
illicit tobacco marketing strategies can be identified and prevented into the future. The following incident was recounted by Mr. George
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Foulkes, Labour MP for Carrick, Cumnock and
Doon Valley (later Baron Foulkes of Cumnock PC)
on 30th June 1983:
“Silk Cut cigarettes... were advertised on the track side
at the Bislett athletics meeting in Oslo on 28 June, posing as Silk Cut Master Class Holidays. The manufacturers knew that because Sebastian Coe and Steve Ovett
were competing in Norway, the event would be shown
on British television. Thankfully, due to a protest following reports from Britain, the case was investigated
by a law professor in Norway. He concluded that the
advertisements were in conflict with the Norwegian Tobacco Act. Following that, the National Council on
Smoking and Health informed the Ministry of Health,
which supported the professor’s view that the advertisements were illegal… The Chairman of the National
Council on Smoking and Health said: “We at the National Council on Smoking and Health do not blame the
organisers because this brand is not marketed in Norway and they were unaware that Silk Cut was a cigarette”[20]
This incident is particularly stark because of
how blatant it was. Comparison of video from the
1982 European Championship athletics races in
Bislett (Oslo) [22, 23] with video from the 1983
Bislett Games there [21] clearly demonstrates the
iconic serif block style capitalisation of SILK CUT
at both events. However, by 1983, in a lazy and
rather farcical attempt at subterfuge, the phrase
Masterclass Holidays was appended onto the end
of the advert.
As noted above, long-established tactic of Big
Tobacco has been to exploit market segmentation
to develop distinct customer groups [7-10]. This
segmentation includes an international dimension,
with certain brands being marketed in particular
jurisdictions, but not in others. It was this aspect
of segmented marketing that facilitated the illegal
advertising outlined above [24]. This form of alibi
marketing may be best described as false flag advertising. False flag is a military term often used
in a covert operations designed to deceive. In such
scenarios the deception creates the appearance one
party being responsible for an activity, often allowing the true responsible party to remain unknown [25].
It is perhaps no surprise that this marketing
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ploy was conducted for Gallagher’s Silk Cut
cigarettes. The advertisers associated with this
brand became adept at anticipating and innovatively avoiding tobacco marketing regulation [26]. Their adverts became a well-known
classic series [27], which over time actually
utilised the Government’s anti-smoking warning as a crucial constituent of its tobacco marketing strategy:
“The surreal and high-quality photographic images
focused on package recognition and challenged the
viewer to interpret the visual clues, working on the
theory that the more you are forced to use your
imagination, the more you will remember. As veteran advertising professional John Hegarty pointed
out, ‘ironically, sometimes the only words on the
Benson & Hedges advertisements tell you not to
smoke!’ ... they...excluded even an image of the
packet from the picture. In many of their advertisements, the viewer’s first clue that the advertisement
was for cigarettes was from the government health
warning. Advertisers were using the health warning to their advantage” [26, 28].
The false flag advertising outlined above
and the inventiveness of tobacco marketing
gives rise to serious concerns. Despite increased regulation, the danger still posed by
tobacco use on a global scale is significant.
With approximately one billion smokers, tobacco related illness is the world’s leading preventable cause of mortality and morbidity. It is
estimated that tobacco related diseases currently kill in excess of seven million people per
year [29-33]. The negative impact of Big Tobacco on the economic health of individuals,
families, communities and whole countries is
also notable [33, 34], as its adverse effects on
the environment [35-41].
Stricter tobacco advertising controls in
countries such as Canada, New Zealand, Australia and within the European Union has led
Big Tobacco to focus its attention on countries
with lighter regulation throughout Africa,
South and Central America, Asia and the former USSR [42-46]. This is important as opportunities for false flag advertising and alibi
marketing across international frontiers in our
increasingly globalized and televised world
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would appear to be bountiful. This is evident in
the transnational nature of many major sporting
events, particularly those in relation to rugby, soccer, cricket, golf, boxing, athletics, baseball and
Grand Prix racing.
There are a number of agencies and publications that monitor and report on the marketing
and promotion strategies used by the tobacco industry. These include the Tobacco Free Initiative
of the World Health Organization [47], and the Industry Watch section of the journal Tobacco Control [48], as well as the newer TobaccoTactics
project of the Tobacco Control Research Group in
the Department for Health at the University of
Bath [49]. However, passive learning from the experience and observations of others is not enough.
Tobacco control advocates need to be eternally
alert for the perfidious activities of Big Tobacco.
This includes keeping a close watch on industry
activities including alibi marketing and false flag
advertising. Only through such perceptual vigilance, combined with networking, dissemination,
publication and activism will it be possible to adequately respond to an industry that spends more
than a million US dollars on advertising per hour
in the USA alone [29].
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Resumo
Estas multe da sekretaj taktikoj uzataj de “Granda
Tabako” por kontraŭi malpermesojn al reklamado
de tabakvaroj en ĉiam pli reguligita medio. La potenco de alibi-merkatado ne devas esti malpliigita
kun ekaperantaj merkatoj en evolulandoj. Ĉi tiu artikolo mallonge priskribas deﬁojn tutmondajn de
“Granda Tabako”, “Granda Vaporo” kaj iliaj merkatigaj strategioj.
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Galactotherapy in the Forgotten Galician Spa Resort at
Kulaszne
oryg. Galaktoterapia w zapomnianym galicyjskim uzdrowisku Kulaszne
URBANIK Monika1*, RZEPIELA Agnieszka1
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Floriańska 25, 31-019
Kraków
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Abstract
Galactotherapy, a treatment of disease based exclusively on milk diet, was
a very popular healing method in the 19th century. A region commonly visited for the purpose of being treated with this kind of therapy was Lower Silesia. It was assumed that mountainous regions could provide sufficiently fresh
milk of cows, sheep, goats and mares of especially high quality. The first galactotherapeutic medications in Polish spa resorts were offered in the second
half of 19th century, i.a. in Kulaszne, a spa resort founded by doctor Grzegorz Ziembicki from Lvov and by landowner Leonard Truskolaski. The first treatment facility in Kulaszne, consisting of warm healing bathrooms, various types
of inhalators and gymnastic equipment for exercising in the open air was established about 1875. In addition, health baths in the local brook Osława
were offered to its guests.

Keywords: History of Pharmacy, History of Medicine, Spa Resorts, Galactotherapy
Galaktoterapia czyli kuracja mlekiem i

niewski (1821-1896) znany polski balneolog, w

jego przetworami była w XIX wieku popularną

wydanej w 1861 r. broszurze pt. Mleko, serwatka,

metodą leczenia, szeroko opisywaną przez

żętyca pod względem leczniczo-zdrojowym wymienia

ówczesne podręczniki farmakologii [1]. Inte-

choroby, w jakich taka kuracja powinna być sto-

resowali się nią nie tylko uzdrowiciele sto-

sowana: „w rozmaitych długotrwałych cierpie-

sujący metody oparte na przyrodolecznictwie

niach narządów trawienia i oddychania, jako to:

ale także wielu zainteresowanych przyrodo-

w długotrwałym zapaleniu żołądka, w owrzo-

lecznictwem lekarzy [2]. Leczenie mlekiem i

dzeniu tegoż narzędzia, długotrwałem zapaleniu

przetworami z mleka krowiego (serwatką i ke-

kiszek, biegunce, czerwonce, przede wszystkim

firem), owczego (żentycą) i kobylego (kumy-

zaś w suchotach krtani oskrzeli lub płuc, a nawet

sem) zalecano przede wszystkim w chorobach

w dziedzicznem usposobieniu do tychże cierpień;

płuc, szczególnie w gruźlicy. Michał Ziele-

lub daleko pożyteczniejsze tego rodzaju leczenie
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bywa w pojedynczem, długotrwałem zapaleniu oskrzeli i krtani, albo w pozostałościach po
zapaleniu płuc. Leczenie mleczne zasługuje
również na użycie, w owych w naszym wieku
licznie napotykanych stanach drażliwości nerwowej i jednoczesnego zarazem osłabienia, jaki
to stan za podstawę służy wielu cierpieniom
przypisywanym drażnieniu rdzenia pacierzowego lub narządów płciowych wewnętrznych,
u osób samogwałtem, nadużyciem rozkoszy
płciowej wyniszczonych; w tchnieniu pacierzowem często wyborne skutki sprawia; również w wczesnych okresach dny, w chorobie
syfilitycznej drugo- i trzecio-rzedniej w chorobie rtęciowej”[3].
Powszechna była wówczas opinia, że dostęp do dobrej jakości, świeżego mleka zarówno krowiego jak i owczego, koziego czy
kobylego jest możliwy w miejscowościach
położonych w górach. Uważano, że pasące się
na łąkach bogatych w zioła bydło dostarczało
wspaniałego mleka. Zieleniewski pisał: „W górach przy świeżem, suchem i podniecającem
powietrzu, wobec podniesionego do wyższej
rangi procesu oddychania i ukwaszania daleko
lepiej udaje się leczenie mleczne, aniżeli na dolinach, a tem gorzej w miejscach niskich, wilgotnych i bagnistych”[4]. Obserwacje trybu
życia górali, sposobu ich odżywiania, a przede
wszystkim dobrego zdrowia potwierdzać
miały słuszność tej tezy.
Jak wynika z relacji Michała Zieleniewskiego, w polskich uzdrowiskach na początku
lat 60. XIX wieku nie było ani jednego, dobrze
urządzonego zakładu mlecznego, który produkowałby serwatkę lub żętycę. W celu poddania się kuracji mlecznej najczęściej udawano
się do uzdrowisk położonych na Dolnym
Śląsku. W 1801 r. lekarz zdrojowy Dusznik, dr
Karl Ludwik Blottner wydał broszurę, poświęconą dolnośląskim kurortom[5]. Okres zaborów wpłynął negatywnie na rozwój polskich
zdrojowisk, natomiast w tym samym czasie
uzdrowiska zachodniej Europy przeżywały
okres rozkwitu. Nowoczesne, jak na owe czasy,
kurorty, przyciągały rzesze zamożniejszych
Polaków. Zieleniewski ubolewa nad tym fak-
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tem pisząc: „Byłoby to dobrodziejstwo dla tysiąca
naszych ziomkow wyświadczone, dla którego, do
Szląska, do Prus, nawet do Szwajcaryi i do Tyrolu
udawać się muszą; jakby Opatrzność nie obdarzyła naszych krów mlekiem, a tem bardziej dzisiaj przy tak rozpowszechnionym w kraju chowie
najlepszych ras holenderskich i tylu innych, jakbyśmy dla żętycy z galicyjskich owiec otrzymywanej, koniecznie jeszcze do Salzbrunnu jeździć
powinni!”[6].
Apel Zieleniewskiego by umożliwić w Galicji
korzystanie z dobrodziejstw żętycy wziął sobie do
serca lwowski lekarz Grzegorz Ziembicki (18061892). Swoim pomysłem, by w Kulasznem powstał zakład żętyczno-klimatyczny, zainteresował
Leonarda Truskolaskiego (1813-ok.1885), niezwykle energicznego i chętnego do współpracy
właściciela okolicznych terenów. Posiadłości Truskolaskich obejmowały majątek w Płonnej, gdzie
znajdował się ich dwór, a także miejscowości
Szczawne, Mokre, Kulaszne i Osławicę. Zakład
żętyczno-klimatyczny w Kulasznem został uruchomiony w latach 70. XIX wieku (najprawdopodobniej w r. 1875).
Dr Ziembicki zwrócił uwagę, że „położenie
geograficzne, klimat i roślinność prawie alpejska
kwalifikują tę okolicę do utworzenia zakładu leczniczego, który mógłby iść w zawody z tego rodzaju zakładami za granicą”[7]. Wybranie
Kulasznego na uzdrowisko związane było
niewątpliwie również z uruchomieniem w 1872 r.
linii kolejowej z Zagórza do Łupkowa, będącej
częścią Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei
Żelaznej Przemysko-Łupkowskiej. Znajdująca się
w sąsiedztwie Kulasznego stacja kolejowa w
Szczawnem miała ułatwić kuracjuszom dojazd do
kurortu. „Gwizd lokomotywy zepsuł wprawdzie
urok tej sielanki i przerwał wiekowa ciszę w naturze i życiu, ale budząc drzemiące echa gór, obudził i w mieszkańcach niejedną nowa myśl, która
przeprowadzona w życie stała się pożyteczna dla
kraju i ludzkości”[8]. W niespełna rok, „rzec by
można siłą czarodziejską utworzony”[9] stanął w
dolinie zakład złożony z ośmiu nowych budynków mieszkalnych urządzonych wygodnie i komfortowo. W r. następnym, w związku z rosnącym
zainteresowaniem kuracjuszy powstał jeszcze
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jeden budynek. Łącznie na gości czekało ok. 50
wygodnie urządzonych pokoi. W budynku
głównym znajdowała się obszerna jadalnia,
która wraz z krytymi galeriami była miejscem
spotkań kuracjuszy w czasie złej pogody. Ustawiony w sali fortepian, oraz liczne gry towarzyskie uprzyjemniały pobyt. Kuracjusze mogli
korzystać z zaopatrzonej w dzienniki i pisma
periodyczne biblioteki. Budynki zakładu były
otoczone parkiem, w którym znajdowała się
również kaplica. Raz w tygodniu w parku, lub
w razie niepogody w salonie, grała „wyborna
muzyka węgierskich cyganów”. W czasie sezonu urządzanie były wieczorki taneczne, na
które spacerowymi pociągami przyjeżdżali
goście z okolicy. Urządzano wycieczki koleją
do tunelu w Łupkowie i do pobliskich miejscowości węgierskich, bądź piesze po najbliższej
okolicy. W zakładzie znajdowała się dobra restauracja.
Dr Adam Świrski (zm. 1883) lekarz zdrojowy Iwonicza, który, czego nie można wykluczyć, pełnił również przez jakiś czas rolę
lekarza zdrojowego w Kulasznem, uważał, że
wybór tej miejscowości na zakład kuracyjny
był bardzo trafny. W broszurce opisującej Kulaszne pisał: „Dość spojrzeć na smukłe, zdrowiem tryskające postacie, dość zobaczyć
licznych, a rześkich starców obojga płci,
kroczących tak lekko po stromych górach, aby
nabrać przekonania o dobrych stosunkach klimatycznych, gdyż żywność mieszkańców gór,
ubogich w plony polne, nie może się wiele do
tych dobrych zdrowotnych stosunków przyczynić. Aby jednak mieć dokładniejsze daty o
stanie zdrowia, zapytałem o to okoliczne
urzędy parafialne, które stwierdziły, iż ludność
tamtejsza późnego wieku zazwyczaj dochodzi,
że słabości przewodu oddechowego prawie są
nieznane, a epidemii nigdy w Kulasznem nie
było”[10].
Pastwiska, które należały do zakładu w
Kulasznem obejmowały ok. 400 morgów,
położone były wysoko w górach okalających
zakład od południa. Łąki, na których pasły się
owce, były porośnięte ziołami, szczególnie macierzanką, co miało decydować o smaku i właś-
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ciwościach leczniczych mleka i otrzymywanej z
niego żętycy. Na jednego kuracjusza pijącego
żętycę potrzeba było przeciętnie 6-7 owiec. Zakład
hodował jednak większą ich ilość, ze względu na
to, że w sezonie letnim mleko łatwo kwaśniało i
trzeba było żętyce robić częściej[11].
Jak podał dr Świrski w sezonie kuracyjnym
w 1877 r. zakład w Kulasznem odwiedziło łącznie
62 osoby, z czego „przypada na niedomykalność
zastawki dwukończastej 4 wypadki, na gruźlicę
płuc 30, na gruźlicę płuc z gruźlicowem owrzodzeniem krtani 1, na chroniczne zapalenie płuc 10,
na tak zwane nerwowe przypadłości kobiet z niedokrewności pochodzące10, na blednicę u panien
4, na niedokrewność wskutek krwotoków macicznych 1”[12]. Żętyczna kuracja przynieść miała bardzo dobry skutek: „Znakomite odżywiające
własności żętycy w każdym wypadku bez
wyjątku się stwierdziły. Braku apetytu, przy
używaniu nawet większej ilości żętycy (gdyż pito
po kwarcie rano i po południu) ani razu nie zauważyłem, przeciwnie, apetyt wracał po
niedługim czasie. Skłonność do nieżytu jelit tam
tylko spostrzegać się dawała, gdzie poza plecami
lekarza nadmiarowa ilość żętycy używana była,
zresztą działała żętyca, albo tylko wypróżnienia
regulując, albo lekko rozwalniając. Kaszel w ogólności zmniejszał się, a w przeważnej liczbie wypadków zupełnie ustawał. Wydzieliny plwocin
były łatwiejsze a u osób pierwej do krwotoków
skłonnych, przy używaniu samej żętycy, krwotoki
a ni razu się nie ponawiały; przy domieszce jednak wód szczawo-alkalicznych, nawet po najskrupulatniejszem odparowaniu kwasu węglowego
skłonność ta zawsze się powtarzała. Nacieki gruźlicowe w płucach nie robiły w czasie kuracji najmniejszych postępów. Nieżyty krtani, a stąd
pochodzące chrypki, znacznie się polepszyły, a
nawet za pomocą wziernika konstatowane gruźlicowe owrzodzenia krtani zmniejszać się zaczęły.
Nieżyty oskrzeli i częściowe rozedmy płuc w jednym wypadku całkiem usunięte, w dwóch zaś
znacznie polepszone zostały. Tak zwane przypadłości nerwowe u kobiet, pochodzące z niedokrewności, tudzież blednice u panien, usuwały w
krótkim czasie małe ilości żętycy, obok równoczesnego używania rzecznych kąpieli w Osławie.
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W ogóle powiedzieć tu muszę, że we wszystkich bez wyjątku wypadkach, nawet przy daleko posuniętych gruźliczych naciekach na
płucach, wykazywała na końcu kuracyi przybytek od 3 do 15 funtów cłowych wagi”[13].
Podobne obserwacje poczynił dr Michał
Śliwiński (1852 -1925), który był lekarzem
zdrojowym w Kulasznem w 1879 r.. Informację na ten temat Śliwiński przedstawił na
posiedzeniu Komisji Balneologicznej Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego w
marcu 1880 r.. U większości chorych zaobserwował poprawę samopoczucia, wzrost wagi i
spadek temperatury, a jak sam stwierdził
„przeciwko potom u suchotników najlepsze
usługi oddawało połączone działanie koniaku
i świeżego powietrza”[14]. Chorzy, którzy
przyjeżdżali na kurację żętyczną do Zakładu
w Kulasznem dr Śliwiński ważył na początku
i na końcu kuracji. Zaobserwował u większości
wzrost wagi. Jako przykład przytoczył
chorego, którego po 2 miesiącach używania żętycy przybyło 22 funty.
Kolejnym czynnikiem leczniczym po
żętycy i wspaniałym czystym, przesiąkniętym
balsamiczną wonią okolicznych lasów szpilkowych i aromatycznych ziół powietrzu, były
kąpiele w bystrej górskiej rzece Osławie. Na
brzegu rzeki urządzono w tym celu łazienki od
których wiódł pomost z desek prowadzący do
samej wody. Zakład posiadał również łazienki
do kąpieli ciepłych, bądź iglicowych. Różnego
rodzaju aparaty do inhalacji, sprzęt do gimnastyki zarówno pokojowej, szwedzkiej jak i do
gimnastyki na wolnym powietrzu[15].
Opis miejscowości Kulaszne znajdujemy
w wydanym w 1883 r. Słowniku Geograficznym
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich:
„Wieś i zakład leczniczy klimatyczno-żentyczny. (…) Grunta są górskie i jałowe. Zakład
żętyczny, ma piękne spacery i ogród, nadto w
niedalekiej Osławie kąpiele zimne rzeczne.
Zakład, własność Truskolaskiego, niedawno
urządzony, ma wszelkie wody mineralne, restauracyą i wygodne mieszkania, ale jest dotychczas nielicznie zwiedzanym”[16]. Jak już
wcześniej wspomniano w 1877 r. zakład od-

Decembro 2019

wiedziło 62 osoby, w 1879 r. 97 osób, „z których
znaczna ilość przybyła tylko dla przyjemności lub
dla towarzystwa chorych”[17]. W latach następnych panowała niestety tendencja spadkowa. Jak
podaje Österreichische Statistik w r. 1881 były już
tylko 34 osoby, w 1882 r. 18 osób, a w 1883 r. – 21
osób[18].
W 1888 r. na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” ukazał się artykuł zatytułowany Kulaszne z
notat podróżnika. Z którego wynika, że zakład już
wtedy chylił się ku upadkowi. Autor chwali co
prawda górskie powietrze choć uważa, że dla poważniej chorych może być niebezpieczne, chwali
także to z czego Kulaszne słynęło więc wspaniałe
świeże mleko i wyborną żętycę. Krytykuje natomiast warunki w jakich pobierane były zdrowotne kąpiele. „Istnieje bowiem tylko otwarta
szopa do rozbierania się: kąpać się zaś wypada
pod otwartym niebem… Zresztą goście tutejsi bywają zwykle tak uprzejmi i skromni, że do kąpieli
mężczyźni i kobiety chodzą kolejno, a gdy osobniki jednej płci używają tej przyjemności, indywidua płci drugiej nie wychodzą nawet na ten
brzeg rzeczułki, skąd można by mimo woli być
niedyskretnym widzem”[19].. Infrastruktura
uzdrowiskowa, również według autora była w
kiepskim stanie. „Meble i usługa w pokojach gościnnych pozostawiają wiele do życzenia; ale, co
ważniejsza, sama nawet budowa tych domów jest
wadliwą, także pobyt w nich dla zdrowia staje się
bezwarunkowo szkodliwym. Są to bowiem
domki drewniane, sklecone byle jak, pełne szpar,
oklejone wewnątrz naprędce papierem, swobodnie przez wiatr poruszanym. W pokojach tych
temperatura bywa zawsze prawie taka sama, jak
na dworze, a więc w czasie chłodnych nocy sierpniowych spada nieraz do 10 stopni Reaum., do
czego jeszcze należy dodać swobodnie gospodarzący w pokoju wiatr, przenikający przez okna,
drzwi i ściany”[20]. Wg zamieszczonej w „Tygodniku Ilustrowanym” relacji, sala balowa wygląda bardzo pierwotnie, raczej na obszerną
szopę lub stodołę. Jedzenie w restauracji niezłe i
niedrogie, z wyjątkiem kawy. Muzyki stałej w
zakładzie niema, źródeł mineralnych żadnych
dziwi więc autora artykułu fakt pobierania od
gości tzw. taksy kuracyjnej, która w innych uzdro-
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wiskach jest składana zwykle jako opłata za
muzykę i picie wód mineralnych. Nie ma też
czytelni ani żadnego sklepiku, w którym goście
mogliby się zaopatrzyć w artykuły pierwszej
potrzeby np. świece, cukier, itp., w które
można jedynie się zaopatrzyć po odpowiednio
wysokich cenach u miejscowego karczmarza
albo sprowadzać „przy pomocy wędrownych
Izraelitów”, pobliskiego miasteczka Bukowska
[21].
Autor zwraca w artykule uwagę na jeszcze jeden aspekt pobytu w Kulasznem, tzn. na
stosunki towarzyskie. „Zakład tego rodzaju,
łączący w jedno grono wszystkich gości, obcych sobie, różniących się pochodzeniem i
usposobieniem, przedstawia zawsze pewne
niedogodności pod względem towarzyskim. U
nas zwłaszcza nietrudno nigdy o nieporozumienia i kwasy, z powodu jak mniemam, silnie
rozwiniętego egoizmu, obraźliwości i wygórowanej pretensyi do wszelakich względów.
Podstawą zarozumiałości bywa albo tytuł, albo
„charakter” (jak mówią w Galicyi) (słowem
„charakter” określano zajęcie, profesję –
przyp. autora) np. obywatela ziemskiego (u
nas „charakter” znaczy co innego i można być
bez charakteru w Galicyi, a jednak mieć piękny
charakter), wreszcie – i to najczęściej – źródłem
pychy i pretensyi do przewagi bywa dobrze
wyładowana kieszeń. Szczególnej spanoszone
potomstwo Jakuba drapuje się w purpurę i majestatycznośc, a w Galicji cześć guldena jest tak
wielka, że nawet utytułowani i „arystokraci”,
uprawnieni i niezbyt uprawnieni, chylą czoła
przed podobnymi dorobkiewiczami, a ogólnie
to nadskakiwanie utrzymuje i podnieca w tych
osobistościach przekonanie, że wszyscy i
wszystko istnieje przeważnie dla nich i dla dogadzania ich zachciankom i fantazyom”[22].
Autor artykułu, pochodzący być może z
Kongresówki, nie znający specyfiki Galicji ze
zdziwieniem opisuje panujące tu zwyczaje
społeczne. „Zapewniano mię, ze w Galicyi,
przy przedstawieniu pannie tancerza na balu,
trzeba koniecznie, oprócz nazwiska, wymienić
jego „charakter” (zajęcie, profesyją) i że
zdążały się wypadki, iż córka obywatela ziem-
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skiego, oburzona że do vis à-vis w kontredansie
stanęła z nią córka jekiegoś urzędnika, nie chciała
podać jej ręki, lecz podała tylko jeden palec…”[23].
Podobne arystokratyczne przesądy nie omijały
również Kulasznego. Bal dobroczynny na rzecz
straży pożarnej w Bukowisku „zrobił fiasco” i
zgromadził zaledwie kilkanaście osób gdyż wielu
zaproszonych zrezygnowało z udziału na wieść,
że na balu mieli znajdować się „ksiądz ruski z familiją i jakiś nadleśniczy”. Niektórzy ze szlachty
co prawda przyjechali na bal, ale dowiedziawszy
się o tak „niedobranem” towarzystwie i zupełnym
braku śmietanki nie raczyli się nawet zjawić w sali
balowej. Inni obecni tylko w charakterze widzów
krytykowali i wyśmiewali zebrane towarzystwo
zresztą bardzo przyzwoite jak przyznał autor artykułu.
Trudno jednoznacznie stwierdzić jak długo
funkcjonował Zakład w Kulasznem. Jego upadek
wiązał się najpewniej ze śmiercią głównego protektora czyli Leonarda Truskolaskiego, który
zmarł ok. 1885 r.[24] Być może zakładem, po
śmierci ojca, przez jakiś czas jeszcze opiekował się
syn Włodzimierz Truskolaski (1858-1906), który
wspomagał ojca w zarządzaniu majątkiem w
Płonnej.
Pomimo tego, że historia zakładu była krótka
i dzisiaj po nim nie ma już śladu, warto przywrócić pamięć o tym miejscu. Wędrując po Bieszczadach w wielu miejscach spotykamy ciekawe
tablice informujące o historii, losach mieszkańców
czy nieistniejących już miejscowościach czy budowlach. Może warto, aby w Kulasznem, także
taka tablica się znalazła.
Resumo
Galaktoterapio, kuracado de malsano bazita ekskluzive
sur lakta dieto kaj laktaĵoj estis tre populara resaniga
metodo de la 19-a jarcento. Regiono kutime vizitata por
la kuracado per ĉi tiu speco de terapio estis Malsupra
Silezio. Oni konjektis, ke bonkvalita freŝa bova lakto kaj
lakto de ŝafoj, kaproj aŭ ćevalinoj estis aparte disponeblaj en montaraj regionoj. La unuaj galaktoterapiaj kuracadoj en la polaj banurboj estis ofertitaj en la dua
duono de la 19-a jarcento, inter aliaj en Kulaszne, sanatorio fondita de kuracisto Grzegorz Ziembicki el Lvov
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kaj de terposedanto Leonard Truskolaski. Kurac-instalaĵo en Kulaszne konsistanta el varmaj resanigaj
banoj, diversaj specoj de inhaliloj kaj gimnastika eki-
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paĵo por ekzercado en la libera aero ekestis ĉirkaŭ 1875.
Al ĝiaj gastoj estis ofertitaj aldone sanaj banoj en loka
rivereto Osława.

Rysunek 1. Kulaszne - budynek główny zakładu zakład żętyczno-klimatycznego, część ogrodu i stacja kolejowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1881, s. 377.
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Abstract
Despite a significant decrease in the prevalence of Leprosy since the introduction of Multi-Drug Therapy (MDT) in the 1980s, it remains a scourge.
Unfortunately the World Health Organisation (WHO) has declared the disease ‘eliminated’, which is a significant misnomer. Leprosy is still a significant disease in certain countries, and new cases continue to emerge.
Evidence also suggests that globally there has been a significant underestimation of the problem. The designation of the disease as ‘eliminated’
by the WHO has caused considerable difficulties in continuing to prioritise the disease in terms of funding, focus and training. Courage is required in Public Health circles to challenge the ‘eliminated’ designation and
respond appropriately to the issue. Vested interests will undoubtedly
oppose a more realistic designation of the disease, such as ‘controlled’.
It is an unfortunate reality that Public Health training seldom focuses on
the issue of courage. Although ethics is often a standard element in medical and Public Health training, contemporary schooling in this topic
often fails to address the topic of courage. Interestingly, courage features in more historical ethical schooling, as well as in the ethos of most of
the world’s major religions.
Keywords: Leprosy; Hansen’s Disease; Courage; WHO; World Health Organization; Elimination
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infectious disease that can, if untreated, eventually lead to disability, deformity, blindness,
and psychiatric morbidity [6].
The global prevalence of Leprosy has declined signiﬁcantly from 5.2 million in 1980 [7].
However, it is an unfortunate reality that many
people in the West are completely unaware that
Leprosy remains a signiﬁcant issue with over
200,000 people being diagnosed annually [8,9].
It is alarming that there has recently been an increase in the global incidence of Leprosy [10].
Leprosy is notable in two ways. Firstly, because of its extended development time. It routinely takes 5 years to develop, although cases
exist where it has taken up to twenty years to
develop have been recorded [11,12]. The second unusual aspect to Leprosy is that although it is an infectious disease, compared to
some other diseases, it is only mildly contagious [13]. Case index transmission of leprosy
is thought to be based largely on nasal secretions, and it has often been assumed that only
extended exposure within the context of a
home or family is required. However, there is
mounting evidence to suggest that eﬀective
case- ﬁnding should routinely include neighbours as well [13].
MDT is so eﬀective in treating Leprosy that
it may in part have been a victim of its own success. It was so eﬀective that in 1991 the World
Health Assembly set a goal of eliminating leprosy globally by the year 2000 [14]. Such a target is worthy, of course, but the WHO
subsequently strayed outside of accepted deﬁnitions to deﬁne the ‘elimination’ of Leprosy as
an incidence of less than one case per 10,000 population [15]. This arbitrary deﬁnition, unilaterally adopted by the WHO facilitated the
organization to declare Leprosy ‘eliminated’ at
a global level in 2000 [4,16].
This reclassiﬁcation of the elimination of
Leprosy is more than mere semantics and presents a number of real issues and impediments
to combating the disease [4,17]. For example,
the arbitrary nature of the threshold ﬁgure chosen (<1 per 10,000) lacks a scientiﬁc or evidence
informed basis [16]. The metric chosen has been
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termed an ‘arbitrary bureaucratic goal’ [17]. Another notable weakness in the WHO’s approach to
Leprosy was the time frame associated with its initial target for elimination i.e. within a decade. Although no doubt spurred on by the success of
MDT, as noted above, as leprosy can take an extended time to develop the deﬁnition of the ‘elimination’ of leprosy within such a short timescale
is not realistic(1991-2000) [11,12].
The term elimination in epidemiological parlance is usually reserved for an end to a disease
within a speciﬁc geographical area, such as a country or region [18,19]. The term elimination is
never normally used to deﬁne the reduction in incidence to a level other than 0 in an area. Such deﬁnitions are widely accepted in epidemiological
and public health circles and can be seen in Box 1.
A far more appropriate term for the reduction of
leprosy to a level of less than 1 per 10,000 would
be for it to be considered 'controlled'.
It is easy to assume that debates over the appropriateness, or not, of terminology and deﬁnitions is somewhat irrelevant. However, such a
conclusion would be rash given the impact of such
statements on a host of agents including practitioners, not-for-proﬁt agencies, and governments.
Lockwood has noted the adverse repercussions of
the mistaken use of the term 'elimination' to describe the control of leprosy:
The rhetoric on elimination has discouraged dermatologists from engaging with leprosy programmes, even though they may be diagnosing
cases in the private sector, because they believe
leprosy is eliminated. Academic work on leprosy
has declined; it rarely ﬁgures in medical school
curriculums even in endemic countries, and research has declined. Young researchers perceive
that the disease is eliminated. [4]
The debate over semantics and terminology
concerning the supposed 'elimination' of leprosy
may ultimately be irrelevant given the suspect status of much of the information that we have from
many leprosy endemic countries on prevalence
and incidence of the disease. Widespread concerns over under-reporting have emerged in recent years. In a cross-sectional study of almost
35,000 school children aged under 15 in the Ama-
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zon region of Brazil that involved active caseﬁnding Pedrosa et al. noted a prevalence rate
of 11.58 per 10,000. Notably, this rate was 17
times higher than the oﬃcial rate [20].
Even more alarming is emerging evidence
that suggests that the actual incidence of Leprosy is signiﬁcantly higher than oﬃcial ﬁgures
suggest. Research from Brazil indicates a longstanding under-reporting issue there [20,21].
Similar work has noted signiﬁcant Under-detection of leprosy cases in Bangladesh [22-24],
India [25-30], Papua New Guinea [31], Indonesia, Nigeria, and Nepal [21].
It has been suggested that India eﬀected a
transition from mandatory to voluntary reporting of leprosy cases as well as terminating active case seeking in order to meet the WHO’s
misguided target for elimination:
The diﬀerence between the reported and observed estimates suggests that up to half of India’s leprosy cases are not being reported.
India has been reporting about 130,000 new
cases a year, which keeps it safely in the eliminated leprosy category. There is therefore no
incentive to ﬁnd new cases. [4]
It will come as no surprise therefore given
the magnitude of the undercount to learn that
‘The resulting diﬀerence between the expected
and observed numbers of new cases of leprosy
between 2000 and 2012 is approximately over
2.6 million. This number will increase to over
4 million by 2020’ [32]. In 2016 Smith et al. have
called for elimination to mean zero transmission [33]. Only when the signiﬁcant issue of
stigma is successfully challenged [34,35] and
active case ﬁnding involving a particular focus
on women and girls [29,21,36), which involves
an expanded follow-up of family, friends and
neighbours, will it be possible to accurately
gauge the prevalence of leprosy [37]. A focus
on these ‘missing millions’ [32] is particularly
pertinent given concerns over growing antimicrobial resistance globally [38].
It must be acknowledged that in 2010 the
Eighth WHO Expert CommiOee on Leprosy recommended a revision in the international indicator to monitor leprosy [39]. The revised
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metric proposed was a Case Detection Rate (CDR)
of Grade 2 Disability (G2D) cases per 1 million inhabitants [40-42]. A target CDR-G2D of 1 per million has been proposed [8,41,42]. However, it has
been this revised metric has been critiqued for
being equally problematic:
However, the CDR-G2D is less precise than the
CDR due to small numbers in the numerator and
this diﬀerence will make it diﬃcult to use for monitoring small areas, i.e., small countries and local
control programmes. Moreover, the CDR-G2D is
inﬂuenced by early and late diagnoses and by the
total incidence of leprosy, as measured by the
total CDR.[8]
A major issue in combaOing leprosy lies in
the WHO designation of the disease as ‘Eliminated’. This terminology has severely hampered
moves to eradicate the disease in recent years. It is
important to note that this is more than simply a
maOer of semantics. The terminology unilaterally
adopted by the WHO was misleading and ill-chosen. Understandably, the designation of leprosy
as having been eliminated has resulting in a reduction in funding and focus. As such the topic
has been removed from medical curriculum training and few health professionals seek to specialise in this area [4].
The UN Sustainable Development Goals
(SDG) have been summarised in the phrase "Leaving no one behind" [43]. SDG 3 target 3.3 aims
"By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and
combat hepatitis, water-borne diseases and other
communicable diseases". Leprosy is deﬁned as
one of the neglected tropical diseases included in
this goal. However, for this target to become a reality an urgent volte-face is required in relation to
the term ‘Elimination’ in the context of Leprosy. It
is imperative that the Director-General of the
World Health Organization urgently demonstrates clear leadership on this issue. It must however
be anticipated that such a development will not
be welcomed in many quarters. A change from
the current designation of having leprosy ‘eliminated’ under current WHO terminology to ‘controlled’ may have adverse impacts on inter,
national tourism, trade and prestige. Leading
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such a change will require courage in the face
of criticism and inertia.
It is an unfortunate reality that the issue of
courage in Public Health is seldom addressed
[44]. Equally it is routinely ignored in most
major branches of ethics that have emerged
from the Enlightenment onwards. However, in
classical elements of both Western and Eastern
ethical traditions courage held a more central
role. In Nicomachean Ethics, Aristotle discusses the importance of courage as one of the
four cardinal virtues. In line with his measured approach to ﬁnding the moderate ideal,
Aristotle recognized courage as the virtue at
the mean between rashness and cowardice
[45]. Similarly, under Buddhism Confucius
identiﬁed courage as one of the three cardinal
virtues of a person of virtue (‘Junzi’) [46]. Taoism similarly advocates the importance of
compassion and vulnerability as pre-requisites
of being brave [47]. While, in the Hindu faith
the epic poem Ramayana details the courage
and bravery of the monkey general Hanuman
in aOacking the demon king Ravana and his
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army [48]. The importance of courage in speaking
out is also discussed in both Judaism [49] and
Islam:
Abu Sa’eed Al-Khudri reported: The Prophet,
peace and blessings be upon him, said, “Let not
fear of the people prevent one of you from saying
the truth if he knows it.” [50]
The need for the ‘social courage of health
workers’ has long been noted in public health
[51], an issue echoed by Keck who advocated for
the need for courageous leadership in public
health [52]. It is worthwhile noting that adopting
such a potentially confrontational path may not
come easily to public health as a discipline given
analysis has noted its retreat from a campaigning
and reforming activist orientation into public
health science and epidemiology [53].
CombaOing leprosy globally will require radical steps over a prolonged period. The ﬁrst step
in this process is a revision of the ‘elimination’ terminology utilised by the WHO. Such an about
turn will require courage at the highest level. However, such a bold step will help direct the aOention of governments, funders, health service

Fig. 1: Dowdle’s Principles of Disease Control, Elimination, Eradication & Extinction
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personnel, and the public towards the ongoing
bane of leprosy. The second step required is a
clear and accurate understanding of the incidence and prevalence of the disease globally.
An important element in this process is a wellfunded, comprehensive, in-depth, and sustained program to combat the stigma associated
with leprosy. Another element of this stage
should be a UN Convention, similar to the Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC), in which signatory partners agree to
make the reporting of cases of leprosy a legal
and mandatory requirement. The third stage
will be the adoption of active case ﬁnding methodologies which will involve investigations
of family and kinship networks, neighbours,
friends, and in situations of re-location the inhabitants of previous abodes. Any time frames
suggested in plans for combaOing the disease
must be cognisant of the sometimes extended
period between exposure and the development of leprosy.
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sas trakti la temon de kuraĝo. Interese, kuraĝo ludas
rolon en pli historia etika instruado, kaj ankaŭ en la
etiko de la plejmulto de la ĉefaj religioj de la mondo

.
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