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Wst´p
Najcz´stszà przyczynà rumienia
wyst´pujàcego na skórze twarzy jest
tràdzik ró˝owaty. Skóra twarzy
w stadium prerosacea oraz w poczàtkowym stadium zmian zapalnych
wymaga szczególnego post´powania
piel´gnacyjnego, gdy˝ jednà z cech
tej choroby jest du˝a wra˝liwoÊç na
stosowane kosmetyki. Dotyczy to
równie˝ pacjentów po zakoƒczonym leczeniu farmakologicznym,
u których ustàpi∏y zmiany zapalne,

ale wcià˝ utrzymuje si´ rumieƒ.
Wszyscy pacjenci z tràdzikiem ró˝owatym powinni byç dok∏adnie
poinformowani przez lekarza dermatologa o w∏aÊciwych zasadach
piel´gnacji skóry (tj. myciu letnià
wodà z u˝yciem ∏agodnego Êrodka
myjàcego, stosowaniu preparatów
piel´gnacyjnych o konsystencji kremu, a unikaniu ˝eli i kosmetyków
p∏ynnych, unikaniu stosowania kosmetyków zawierajàcych sk∏adniki
dra˝niàce, potrzebue stosowania na
co dzieƒ kremów zawierajàcych fil-

try UV) [1,2,9,11].
Niezwykle istotnà rol´ w terapii
tràdziku ró˝owatego odgrywa stosowanie dermokosmetyków, które nie
b´dàc lekami, sà w stanie zmniejszyç nasilenie objawów oraz zapobiec rozwojowi zmian zapalnych.
W Centrum Badawczym Dr Irena
Eris w Warszawie poddano badaniom skutecznoÊci i tolerancji krem
o dzia∏aniu ∏agodzàcym i przeciwzapalnym, przeznaczony do stosowania u pacjentów we wczesnym stadium tràdziku ró˝owatego.

Tabela 1
Zmiany stopnia nasilenia rumienia w trakcie badania (wartoÊci Êrednie ocen punktowych
dla badanej populacji: p<0,05)
Changes in face redness (average values in points for all ppulation: p<0.05)
Dzieƒ badania

Ocena lekarza

Dzieƒ pierwszy

Po 4 tygodniach

Po 8 tygodniach

Po 12 tygodniach

(D 0)

( D 28)

( D 56)

( D 85)

3,69

3,34

2,75

2,16

p<0,05

p<0,05

p<0,05

3,38

2,88

2,28

p<0,05

p<0,05

p<0,05

(w punktach)
Ocena pacjenta
(w punktach)

3,69
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Ryc. 1
Zmiany stopnia nasilenia rumienia
twarzy w czasie trwania badania
(wartoÊci Êrednie ocen punktowych
dla badanej populacji; p<0,05).

Changes in face redness
(average values in points for all
population: p<0.05).

Materia∏ i metody
Badaniami obj´to grup´ 32 pacjentów (19 kobiet i 13 m´˝czyzn)
w wieku od 36 do 71 lat, ze zmianami rumieniowymi w obr´bie skóry
nosa i policzków w przebiegu tràdziku ró˝owatego. W badanej populacji u 17 osób wyst´powa∏y cechy
skóry wra˝liwej, a u 6 osób – dodatni wywiad w kierunku alergii skórnych. W tej grupie pacjentów zastosowano preparat z∏o˝ony, zawierajàcy po∏àczenie dwóch sk∏adników
aktywnych: retinolu i wyciàgu z alg
Macrocystis piryfera, stanowiàcego
naturalne êród∏o inhibitorów metaloproteinaz matrycowych. Pacjenci
u˝ywali badanego preparatu po zakoƒczeniu standardowej terapii farmakologicznej, z zastosowaniem te-

tracyklin i/lub metronidazolu (23
osoby) lub te˝ stosowali go na zmiany rumieniowe o typie prerosacea bez
wczeÊniejszej farmakoterapii (9
osób). Preparat stosowany by∏ dwa
razy dziennie przez okres 3 miesi´cy. Pacjenci zg∏aszali si´ na wizyty
kontrolne co 4 tygodnie (w 28., 56.
i 85. dniu badania). Ocena stopnia
zaczerwienienia skóry dokonywana
by∏a ka˝dorazowo przez prowadzàcego badanie lekarza dermatologa
oraz przez samego pacjenta. Stopieƒ
zaczerwienienia skóry okreÊlano
w skali punktowej od 0 (brak zaczerwienienia skóry) do 5 punktów
(maksymalne nasilenie rumienia).
Po zakoƒczeniu badania pacjenci
wype∏niali ankiet´, w której oceniali
ogólnà skutecznoÊç i tolerancj´ stosowanego preparatu, a tak˝e jego
w∏aÊciwoÊci aplikacyjne (zapach,
kolor, konsystencj´, wch∏anialnoÊç
i rozprowadzalnoÊç preparatu na
skórze).
Do przeprowadzenia analizy statystycznej wyników badania u˝yto
testu t-Studenta.

Wyniki
W badanej populacji stopieƒ nasilenia rumienia przed zastosowaniem preparatu oceniono Êrednio na
3,69 pkt. Po 12 tygodniach stosowania badanego kremu stopieƒ zaczerwienienia skóry oceniono na
2,16 pkt w ocenie lekarza oraz
na 2,28 pkt w ocenie pacjentów.

Ró˝nice pomi´dzy otrzymanymi
wynikami by∏y istotne statystycznie
(tab. 1, ryc. 1).
W trakcie badania u pacjentów
stwierdzono stopniowe zmniejszanie si´ nasilenia rumienia. U 28%
badanych widocznà popraw´ wyglàdu skóry mo˝na by∏o zaobserwowaç
ju˝ po 4 tygodniach stosowania badanego kremu. Po 12 tygodniach jego aplikacji zmniejszenie stopnia
zaczerwienienia skóry zaobserwowano u 87,5% pacjentów (tab. 2).
W ciàgu ca∏ego czasu trwania badania stopieƒ zaczerwienienia skóry
w ocenie pacjentów by∏ bardzo zbli˝ony do oceny nasilenia rumienia
dokonywanej przez lekarza (ryc. 2).
Badany preparat by∏ bardzo dobrze tolerowany przez wi´kszoÊç
pacjentów, tak˝e osoby ze skórà
wra˝liwà i sk∏onnoÊcià do alergii
skórnych. W trakcie 12 tygodni obserwacji odnotowano jeden przypadek podra˝nienia skóry (obrz´k
i zaczerwienienie w miejscu zastosowania kremu), które wystàpi∏o
w pierwszym tygodniu stosowania
preparatu. Pacjentka, u której dosz∏o do podra˝nienia skóry, zosta∏a
wy∏àczona z badania.
W badaniu ankietowym pacjenci
oceniali w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe testowanego kremu w skali punktowej
od 1 do 10. Ârednià ocen przedstawiono w tabeli 3. Preparat uzyska∏
wysokie oceny zarówno jeÊli chodzi
o w∏aÊciwoÊci aplikacyjne (konsystencja, wch∏anianie i rozprowadzanie), jak i subiektywne odczucia dotyczàce stanu skóry pacjentów po
zastosowaniu kremu.

Tabela 2
Zmniejszenie stopnia zaczerwienienia skóry twarzy w trakcie
badania (odsetek pacjentów, u których zaobserwowano
zmniejszenie stopnia zaczerwienienia skóry twarzy)
Reduction of face redness (percentage of patients with visible
improvement)
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Dzieƒ badania

D 28

D 56

D 85

% badanej populacji

28

65

87,5
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Omówienie
Zmiany skórne o charakterze
rumienia wyst´pujàce na twarzy
dajà niekorzystny efekt wizualny.
Z obserwacji wynika, ˝e problem
ten znaczàco wp∏ywa na jakoÊç ˝ycia chorych, zarówno kobiet, jak
i m´˝czyzn. Zaczerwienienie twarzy
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Ocena skutecznoÊci, tolerancji i w∏aÊciwoÊci
kosmetycznych kremu Rosalgin®,
zawierajàcego po∏àczenie retinolu
z tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz
STRESZCZENIE
S∏owa kluczowe: inhibitory metaloproteinaz, retinol, tràdzik ró˝owaty
Tràdzik ró˝owaty jest najcz´stszà przyczynà zaczerwienienia skóry twarzy. Zmiany skórne o charakterze rumienia wyst´pujàce na twarzy wywo∏ujà bardzo niekorzystny efekt wizualny. Z obserwacji wynika, ˝e problemy takie wp∏ywajà negatywnie na jakoÊç ˝ycia chorych.
Skóra twarzy w stadium prerosacea i w poczàtkowym stadium zmian zapalnych
wymaga szczególnego post´powania piel´gnacyjnego. Bardzo istotne jest stosowanie odpowiednich kosmetyków, które powinny chroniç przed niekorzystnym dzia∏aniem czynników Êrodowiskowych, a zarazem aktywnie oddzia∏ywaç
na wewn´trzne struktury skóry, przywracajàc ich w∏aÊciwe funkcjonowanie.
W artykule przedstawiono wyniki badania oceniajàcego skutecznoÊç, tolerancj´
oraz w∏aÊciwoÊci kosmetyczne kremu Rosalgin®, zawierajàcego po∏àczenie retinolu i wyciàgu z alg Macrocystis pyrifera, b´dàcego naturalnym êród∏em inhibitorów metaloproteinaz. Badanie przeprowadzono w grupie 32 pacjentów ze
zmianami rumieniowymi na skórze twarzy. Pacjenci stosowali badany preparat
dwa razy dziennie przez okres 12 tygodni; w tym czasie obserwowano stopniowe zmniejszanie si´ zaczerwienienia skóry twarzy oraz ust´powanie objawów
stanu zapalnego. Ró˝nice pomi´dzy stopniem nasilenia rumienia przed i w trakcie stosowania kremu by∏y statystycznie istotne.

The assessment of efficacy, tolerability
and cosmetic features of Rosalgin® cream
containing complex of retinol and tissue
inhibitors of matrix metalloproteinases
SUMMARY
Key words: tissue matrix metalloproteinases inhibitors, retinol, rosacea
Rosacea is the most common reason of face skin redness. Face redness and
couperoses can cause very negative visual effect and influent on patients' quality of life. The skin with prerosacea and early inflammatory lesions requires special skin care.
The very important is to use appropriate cosmetics, which can defend the skin
against bad environmental factors and also can restore the normal functions of
the skin. In this article we present the study on efficacy, tolerance and cosmetic
properties of Rosalgin® – cream containing two active ingredients: retinol and
inhibitors of matrix metalloproteinases (from Macrocystis pyrifera – algae
extract).
The study was conducted in the population of 32 patients with early stage of
rosacea. The patients used this cream on the face twice a day for 12 weeks. During this period we can observe gradual diminution of face redness and vanishing of inflammatory symptoms. The differences between grades of face redness before and during the research period was statistically significant.

u m´˝czyzny cz´sto budzi bardzo
negatywne skojarzenia, które zaburzajà w istotny sposób funkcjonowanie pacjentów w spo∏eczeƒstwie i sà
przyczynà wielu problemów psycho-

logicznych [3,4]. Pacjenci od lat poszukujà na rynku Êrodków, które
pozwoli∏yby im pozbyç si´ lub
w znacznym stopniu zmniejszyç zaczerwienienie skóry twarzy. Jednà

Ryc. 2
Zmiany stopnia nasilenia
rumienia – ró˝nice w ocenie
lekarza i pacjentów.
Changes in face redness
– differences in physician’s
and patient’s assessment.
z metod leczenia rumienia skóry
twarzy jest laseroterapia, która pozwala na skuteczne i szybkie pozbycie si´ teleangiektazji, co zmniejsza
ogólne zaczerwienienie skóry [8].
Za pomocà zabiegów laserowych
mo˝na jednak leczyç tylko objawy
i bez odpowiedniego post´powania
profilaktycznego nie osiàga si´ trwa∏ych efektów. Profilaktyka tràdziku
ró˝owatego polega na unikaniu
czynników wywo∏ujàcych zaczerwienienie skóry (promieniowanie
UV, ostre przyprawy, goràce napoje,
alkohol, dzia∏anie wysokich i niskich temperatur), a tak˝e na stosowaniu odpowiednich kosmetyków
[6,7,9]. Kosmetyki takie nie tylko
powinny chroniç skór´ przed niekorzystnym dzia∏aniem czynników
Êrodowiskowych, ale tak˝e aktywnie
oddzia∏ywaç na jej wewn´trzne
struktury, przywracajàc ich w∏aÊciwe
funkcjonowanie. Aktualnie na polskim rynku dost´pny jest szereg preparatów z grupy dermokosmetyków,
które wspomagajà leczenie tràdziku
ró˝owatego. Najcz´Êciej zawierajà
one substancje aktywne z grupy flawonoidów (rutyn´, eskulin´, wyciàgi z Gingko biloba), a tak˝e kompleksy witamin K, C, B, PP oraz pochodne witaminy A [5-7]. Substancje aktywne wzmacniajà Êcianki na-
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Tabela 3
Ocena w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych badanego kremu (Êrednie ocen z badania ankietowego pacjentów)
The assesssment of Rosalgin®’s cosmetic features (average values in points data from patient’s
questionnaires)
Konsystencja

Ocena
pacjenta
(pkt)

9,1

Wch∏anianie Rozprowadzanie Poprawa
na skórze
nawil˝enia
skóry

8,9

czyƒ krwionoÊnych i poprawiajà
przep∏yw krwi w naczyniach skórnych. Witamina C, oprócz w∏aÊciwoÊci obkurczajàcych i uszczelniajàcych, wp∏ywa stymulujàco na produkcj´ w∏ókien kolagenowych
w skórze. Zastosowana zewn´trznie
witamina K szybko likwiduje obrz´ki i zasinienia spowodowane uszkodzeniem naczyƒ krwionoÊnych,
a tak˝e zmniejsza zaczerwienienie
skóry. Efekty dzia∏ania wi´kszoÊci
z tych kosmetyków uwidaczniajà si´
powoli, a producenci zazwyczaj podajà, ˝e zmniejszenie zaczerwienienia skóry obserwuje si´ po oko∏o 3
miesiàcach ich stosowania.
Badany preparat zawiera unikalne po∏àczenie retinolu i wyciàgu
z alg, zawierajàcego aktywne inhibitory metaloproteinaz (TIMPs). Substancje te, dzia∏ajàc w skórze, hamujà procesy angiogenezy, a tak˝e pobudzajà syntez´ w∏ókien kolagenowych i zarazem hamujà ich rozk∏ad
[5,10]. Prowadzi to do ograniczenia
tworzenia si´ nowych naczyƒ,
zwi´kszenia g´stoÊci skóry i – co
za tym idzie – zwi´kszenia napi´cia
Êcian naczyƒ skórnych (zw´˝enia
naczyƒ). Nie bez znaczenia jest
równie˝ fakt, ˝e pogrubienie skóry
sprawia, i˝ drobne naczynia stajà si´
mniej widoczne.
Ograniczenie aktywnoÊci metaloproteinaz zmniejsza iloÊç produktów degradacji substancji mi´dzyko-
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9,3

8,8

Regulacja
wydzielania ∏oju

Poprawa
g∏adkoÊci
skóry

¸agodzenie
objawów
stanu
zapalnego

Ogólna
poprawa
kondycji
skóry

8,4

8,7

8,7

8,9

mórkowej naskórka, które mogà stanowiç istotny czynnik prozapalny,
zaostrzajàcy przebieg tràdziku ró˝owatego [10].
Efektem dzia∏ania takiego kompleksu substancji aktywnych (retinol-TIMPs) powinno byç zmniejszenie si´ zaczerwienienia skóry,
zmniejszenie tendencji do powstawania rozszerzonych naczyƒ w skórze twarzy, a tak˝e z∏agodzenie objawów zapalnych.
Za∏o˝enia te znalaz∏y potwierdzenie w wynikach przeprowadzonego badania. W ciàgu 12 tygodni
stosowania kremu mo˝na by∏o zauwa˝yç stopniowe zmniejszanie si´
zaczerwienienia skóry, które zaobserwowano u prawie 90% pacjentów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e u 1/3
badanych zmniejszenie rumienia
obserwowano ju˝ po 4 tygodniach,
a ponad 2/3 pacjentów obserwowa∏o pozytywny efekt kuracji po
2 miesiàcach stosowania kremu.
W omawianym badaniu wykazano równie˝ dobrà tolerancj´ kremu.
Podczas ca∏ego okresu badania efekt
niewielkiego podra˝nienia skóry pojawi∏ si´ tylko u jednej pacjentki.
Wi´kszoÊç pacjentów w przeprowadzonym badaniu ankietowym
dobrze oceni∏a w∏aÊciwoÊci kosmetyczne preparatu. W ich ocenie badany krem poprawia∏ wyglàd i ogólnà kondycj´ skóry, a tak˝e stopieƒ
jej nawil˝enia. Przy tym w pewnym

stopniu regulowa∏ wydzielanie ∏oju
w obr´bie skóry twarzy, a jego regularne stosowanie zauwa˝alnie wyg∏adza∏o skór´. Wysokie oceny uzyska∏y tak˝e w∏aÊciwoÊci aplikacyjne
kremu (konsystencja, wch∏anianie,
rozprowadzanie na skórze), co pozytywnie wp∏ywa∏o na ch´ç jego stosowania i co za tym idzie – na efektywnoÊç leczenia.

Wnioski
Przeprowadzone badanie wykaza∏o, ˝e badany preparat jest dermokosmetykiem odznaczajàcym si´
wysokà skutecznoÊcià dzia∏ania.
Krem Rosalgin®:
- zmniejsza intensywnoÊç rumienia skóry twarzy (wyniki istotne
statystycznie),
- ∏agodzi objawy zapalne (w ocenie subiektywnej pacjentów zmniejsza obrz´k, zaczerwienienie i wzmo˝one ucieplenie skóry).
Badany krem jest bardzo dobrze
tolerowany przez pacjentów, tak˝e
przez osoby ze skórà wra˝liwà
i z dodatnim wywiadem w kierunku
alergii. SkutecznoÊç jego dzia∏ania
i bardzo dobre w∏aÊciwoÊci aplikacyjne oraz korzystny wp∏yw na ogólnà kondycj´ skóry sprawi∏y, ˝e krem
by∏ ch´tnie stosowany przez pacjentów z rumieniem skóry twarzy
w przebiegu tràdziku ró˝owatego.
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Badania zosta∏y wykonane przez Centrum Badawcze Dr Irena Eris w Warszawie.
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