
DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Resurfacing chemiczny peelingiem fenolowym polega na kontrolowanej 
koagulacji naskórka i skóry właściwej, a następnie ich gojeniu i odbudowie. 

Z abieg ten ma na celu pobudzenie 
do tworzenia nowego kolagenu, 
aż do środkowej warstwy siatecz-

kowatej skóry właściwej. Elastoza (niere-
gularne ułożenie włókien elastycznych) 
jest zastępowana regularnie ułożonymi 
włóknami elastycznymi, dodatkowo 
zmniejsza się liczba melanosomów, po-
mimo prawidłowej obecności melano-
cytów. Liczne badania oceniające czas 
trwania efektu peelingu fenolowego 
wskazywały niezbicie na utrzymywanie 

się przebudowy skóry aż 15–20 lat po 
zabiegu oraz głębsze działanie i efekt 
w porównaniu do laserów CO2 derma-
brazji czy kwasu trójchlorooctowego.

Z historii…
Peelingi fenolowe są stosowane od 

dziesiątków lat. Już w 1903 r. dermatolog 
Mackee opisywał stosowanie skroplonego 
fenolu w leczeniu blizn potrądzikowych. 
W latach czterdziestych i wczesnych pięć-
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dziesiątych XX wieku peeling fenolowy był 
przedmiotem zainteresowania chirurgów 
plastycznych i dermatologów.

Brown w 1959 roku udokumentował 
formułę peelingu fenolowego zawierają-
cego olej krotonowy. W kolejnych latach 
chirurdzy plastyczni praktykowali z różny-
mi stężeniami fenolu i oleju krotonowego. 
Efekty działania Formuły Bakera, zawie-
rającej 1,2% oleju krotonowego w 47,5% 
fenolu, zostały opublikowane w 1961. 
Nowsze formulacje, Hettera mają mniej-
sze stężenia fenolu i oleju krotonowego, 
co wpływała na ich większe bezpieczeń-
stwo. Olej krotonowy jest bardzo aktyw-
ną substancją, jego dodanie do peelingu 
powoduje mocniejszą penetrację fenolu, 
a jego większe stężenie – głębsze przeni-
kanie tego związku.

…w nowoczesność
Obecnie stosowane zabiegi są bez-

pieczniejsze w stosunku do dawnych 
metod, bazują na różnych stężeniach fe-
nolu i oleju krotonowego, dzięki czemu 
mogą mieć zastosowanie nie tylko jako 
peelingi głębokie, ale i średniogłębokie. 
Sprawdzają się również w terapiach łą-
czonych, na przykład z TCA.

Podstawowym wskazaniem głębo-
kich peelingów fenolowych jest leczenie 
nasilonych zmarszczek na twarzy. Zabiegi 
te wykonuje się osobno lub łączy z chirur-
gicznym liftingiem w celu uzyskania spek-
takularnych efektów odmłodzenia. Odkąd 
stosuje się peelingi fenolowe z mniejszym 
stężeniem oleju krotonowego i fenolu, 
wskazania zostały poszerzone o fotosta-
rzenie się skóry i zmarszczki o mniejszym 
nasileniu, różnego pochodzenia przebar-
wienia na twarzy, blizny potrądzikowe i ro-
gowacenie słoneczne.

Wnikliwa selekcja 
i znieczulenie

To nie jest zabieg dla każdego. Pa-
cjenci zakwalifi kowani do zabiegu muszą 
być naprawdę zdyscyplinowani i  ściśle 
przestrzegać zaleceń pozabiegowych. 
Powinni również móc pozwolić sobie 

na długi okres rekonwalescencji, który 
trwa nawet do półtora tygodnia. Osoby 
z ciemniejszym fototypem skóry nie są 
najlepszymi kandydatami do głębokie-
go peelingu fenolowego ze względu na 
możliwość powstania zaburzeń pigmen-
tacyjnych. Zabiegi te na całą twarz są wy-
konywane w znieczuleniu ogólnym bądź 
nasiękowym. Wskazane jest stosowanie 
płynów dożylnych lub doustnych w celu 
zmniejszenia możliwych toksycznych po-
wikłań kardiologicznych fenolu. 

Zalecane jest stosownie leków sedują-
cych przed zabiegiem, np. bezodiazepiny, 
i stosowanie leków przeciwbólowych po 
zabiegu – NLPZ, tramadol.  

U pacjentów, u których leczona jest 
tylko jedna lub dwie okolice kosmetycz-
ne, wystarczy wykonać znieczulenie na-
siękowe i spożycie przynajmniej 1 litra 
wody lub napoju izotonicznego.

W trakcie zabiegu pierwszy okres 
bólu po nałożeniu peelingu fenolowego 
trwa ok. 12 sekund, po czym ustępuje. Po 
kilku godzinach od zabiegu ból powraca, 
więc konieczne jest jego uśmierzanie od-
powiednimi środkami. 

Działania niepożądane
Po peelingu fenolowym może nastą-

pić wydłużenie odstępu QT i związane 
z nim zaburzenia rytmu serca, więc  prze-
ciwwskazaniem do zabiegu jest przyjmo-
wanie przez pacjentów leków wydłużają-
cych ten odstęp.

Innym powikłaniem może być two-
rzenie się blizn. Przy wyjątkowo wiotkich 
powiekach dolnych może powstać wy-
winięcie, dlatego przed zabiegiem spe-
cjalista wykonuje test z pociągnięcia, aby 
móc zapobiec temu efektowi. W okoli-
cach oka może dojść do podrażnienia 
spojówki przez kontakt łez z peelingiem 
w trakcie zabiegu. Z tego powodu należy 
osuszać wewnętrzne kąciki oczu podczas 
procedury. Aby nie doszło do podraż-
nienia spojówki przez opary, koniecznie 
trzeba stosować maści lub żele zabez-
pieczające oko. Zakażenia występuje 
bardzo rzadko. Przy pojawieniu się bólu, 
obrzęku, wysięku czy gorączki po 48 h od 

”Zabiegi te na całą 
twarz są wykonywane 
w znieczuleniu ogólnym 
bądź nasiękowym. 
Wskazane jest 
stosowanie płynów 
dożylnych lub 
doustnych w celu 
zmniejszenia możliwych 
toksycznych powikłań 
kardiologicznych fenolu. 
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 ”Połączenie fenolu 
i oleju krotonowego 

powoduje powstanie 
nowego naskórka 

i przebudowę warstwy 
brodawkowatej 

i siateczkowatej skóry.

zabiegu wskazane jest podanie antybio-
tyku. Zaleca się też okołozabiegowe sto-
sowanie acyklowiru  w celu zmniejszenia 
możliwości infekcji wirusem opryszczki. 

Natomiast w miejscach nadmierne-
go włóknienia podnaskórkowego może 
powstać leukoderma (zbielenie skóry) 
i jest to niestety proces nieodwracalny. 
Takie działanie niepożądane odnotowa-
no po zastosowaniu bardzo stężonych 
mieszanek fenolu i oleju krotonowego. 
Przebarwienia pozapalne są reakcją spo-
dziewaną i utrzymują się zwykle mniej niż 
6 miesięcy. Podobnie jak rumień twarzy, 
który związany jest z procesem gojenia 
i może utrzymywać się nawet do 6 mie-

sięcy, w zależności od głębokości dzia-
łania peelingu.

Czy warto?
Peelingi fenolowe są bardzo dobrze 

poznanymi metodami przebudowy i od-
mładzania skóry. Efekty tej terapii są zdu-
miewające, a pacjenci z uszkodzeniem 
posłonecznym skóry ulegają odmłodze-
niu nawet o dziesiątki lat. Obecne formuły 
tych peelingów są zdecydowanie bardziej 
bezpieczne, a działania niepożądane nie 
występują tak często, jak to miało miej-
sce w przeszłości przy stosowaniu bardzo 
agresywnie działających formuł.

LNE: Kiedy użycie fenolu jest bar-
dziej zasadne niż przeprowadzenie kil-
ku resurfacingów laserowych?
Dr Michał Rożalski: Głęboki peeling fe-
nolowy jednorazowo pokrywa całą po-
wierzchnię skóry i działa bardzo głębo-
ko aż do połowy warstwy siateczkowatej 
skóry. 

Dzięki takiemu działaniu uzyskuje-
my lepsze efekty niż po serii zabiegów 
frakcyjnym laserem ablacyjnym, np. CO2, 
które działają płycej i pokrywają mniejszą 
powierzchnię skóry. 

Czy substancje czynne stosowane 
w peelingu fenolowym przebudowują 
skórę w każdej warstwie?
Połączenie fenolu i oleju krotonowego 
powoduje powstanie nowego naskórka 
i przebudowę warstwy brodawkowatej 
i siateczkowatej skóry.

Czy skóra pacjentów, którzy chcą 
poddać się takiemu zabiegowi, po-
winna być w szczególny sposób przy-
gotowana? 
Nie ma potrzeby specjalnego przygoto-
wywania skóry przed zabiegiem.Oczywi-
ście w zależności od nasilenia starzenia 
się twarzy zabieg peelingu można po-

łączyć z liftingiem chirurgicznym bądź 
można wypełnić braki objętości twarzy 
kwasem hialuronowym z odstępem oko-
ło 2 tygodni pomiędzy zabiegami.

Czy jest jakaś granica wieku, po 
przekroczeniu której taka procedura 
byłaby nieskuteczna?
Nie ma granicy wieku, przy której nie 
wykonuje się tej procedury. Wszyst-
ko zależy od stanu pacjenta i chorób 
współistniejących. Głębokich peelingów 
fenolowych nie wykonuje się u chorych 
z cukrzycą i u chorych z wydłużonym od-
cinkiem QT w EKG.

Po co stosuje się procedury niwe-
lujące objawy procesu starzenia typu 
HIFU, RF igłowy, laser lub peelingi na 
bazie TCA?
Zabiegi HIFU i RF działają na głębsze 
warstwy skóry i na tkankę podskórną, ale 
nie powodują tak nasilonej przebudowy 
jak resurfacing fenolem i zalecane są dla 
młodszych pacjentów. 

Peelingi TCA, leczenie laserami abla-
cyjnymi i nieablacyjnymi mają zdecydo-
wanie mniejszą możliwość przebudowy 
skóry i naskórka, nawet po wykonaniu 
serii zabiegów.
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