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Sesje wykładowe rozpoczęły się w piątek. W ciagu 
trzech dni odbyło się ich 27, a w trakcie 20 sesji 
wykładowych wygłoszono 112 interesujących 
referatów. W piątek Kongres otworzyły następujące se-
sje:
– Sesja Biostymulacja procesów odnowy i re-

generacji tkankowej – omówiono aktualności w 
biostymulacji twarzy /Ceccarelli/, zastosowanie oso-
cza bogatopłytkowego nowej generacji GIPS w re-
witalizacji (Szpringer) nowe związki między kwasem 
hialuronowym i polinukleotydami w biostymulacji twa-
rzy (Cavallini), specyficzne właściwości PRP w proce-
sie neoangiogenezy (Tsepakolenko), witaminy A, C, E 
w monodawkach stosowane zewnętrznie: od zastoso-
wań kosmetycznych do medycyny estetycznej (Man-
fredini) i złożone protokoły zabiegów estetycznych 
dla skór o różnym poziomie starzenia (Belmontesi).

– Sesja Odmładzanie okolicy oka – zaprezento-
wano anatomię okolicy oka (Hreczecha i Skwarek), 
odmładzanie okolicy oka w opinii doświadczonego 
chirurga (Beut), lipostrukturyzację okolicy skroniowej 
w odmładzaniu twarzy (Brambilla), odmładzanie oko-
licy oka w opinii doświadczonego lekarza medycyny 
estetycznej (Beut), profiloplastykę (Kobus) i zabiegi 
modelujące nos (Beut).

– Sesja Kosmetologia – wykładowcy przedstawili 
kosmetyczną stymulację odnowy tkankowej (Arct), pulę 
antyoksydantów stosowanych zewnętrznie w ochronie 
skóry przed uszkodzeniem zależnym od promieni UV 
(Belmontesi), zaawansowaną ochronę przeciwsło-
neczną (Białas), innowacje i trendy w dermo-estetyce i 
anti-aging (Drenski), antyutleniacze we współczesnych 
kosmetykach (Chełkowska) i kosmetyki antystresowe 
(Pytkowska).

– Sesja Flebologia – omówiono skojarzoną terapię 
mieszanych zmian naczyniowych skóry i tkanki pod-
skórnej (Heydecker); zastanawiano się, czy sklero-

terapia niewydolnej żyły odpiszczelowej i odstrzał-
kowej może wygoić owrzodzenie żylne (Zbigniew 
Rybak), zaprezentowano laser 1470 nm versus lase-
ry 810/940 nm i fale radiowe Vnus oraz skojarzoną 
terapię sklero-laserową w telangiektazjach kończyn 
dolnych (Wasylkowski), zastosowanie laserów i lampy 
IPL w przezskórnej terapii zmian naczyniowych (Szne-
lewski), badania pilotażowe w zastosowaniu pól ma-
gnetycznych głębokiej stymulacji w walce z otyłością 
lokalną i cellulitem (Wasilewski). 

Wieczorem, po zamknięciu sesji naukowych, odbyło 
się uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Podyplo-
mowej Szkoły Medycyny Estetycznej – rocznik 2009-
2011.

W sobotę w trakcie porannych sesji zaprezentowano 
między innymi:
– Sesja Kwas hialuronowy i toksyna botulino-

wa – aktualności – omówiono korekcję twarzy przy 
użyciu niewielkich ilości kwasu hialuronowego (Igna-
ciuk), nowości z zakresu farmakologii toksyny botulino-
wej i kwasu hialuronowego (Car), strategie u pacjentów 
opornych na toksynę botulinową (Brambilla), zastoso-
wanie na całej twarzy toksyny botulinowej (Redaelli). 

– Sesja Modelowanie okolicy policzkowej – pre-
paraty, techniki, koncepcje – zastanawiano się, czy kil-
kanaście strzykawek kwasu hialuronowego podanego 
w twarz to szaleństwo, czy przyszłość medycyny este-
tycznej (Marusza), przedstawiono nowoczesne systemy 
modelowania sylwetki i wolumetrię twarzy za pomocą 
wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego (Otto), 
wolumetryczną biorewitalizację twarzy (Berlanda), 
plastykę policzków przy użyciu STBA i hydroksyapa-
tytu (Ceccarelli), modelowanie policzków przy użyciu 
kwasu polimlekowego (Redaelli) i doświadczenia z 10-
letniego stosowania kwasu polimlekowego (Ignaciuk).

XI Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

V Międzynarodowa Konferencja 
„Lasery i inne źródła energii w medycynie estetycznej”

W dniach 30 września – 2 października 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbył się XI 
Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Organizatorem kongresu było Pol-
skie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział 
w Warszawie, przy współpracy Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, International 
Society of Laser Surgery and Medicine, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego To-
warzystwa Kosmetologów, Kliniki Chirurgii Plastycznej AM we Wrocławiu z siedzibą w Polanicy 
Zdrój oraz, po raz pierwszy, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. 
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Następnie, prawie tysiąc uczestników Kongresu z kra-
ju i z zagranicy wspólnie powitali: prof. Irena Ponikowska, 
prof. Jerzy Polański, prof. Zbigniew Rybak, prof. Piotr Wój-
cicki, prof. Jerzy Woy-Wojciechowki (wybrany na kolej-
ną kadencję prezes PTL) oraz Andrzej Ignaciuk (Prezes 
PTMEiAA i nowo wybrany wiceprezes PTL). Tematem wy-
kładu inauguracyjnego, wygłoszonego przez prof. Irenę 
Ponikowską, była Tradycja i nowoczesność polskiej medy-
cyny uzdrowiskowej. 

W sesjach popołudniowych zaprezentowano:
– Sesja Lasery i inne źródła energii – cz. I i II 

– wykładowcy przedstawili rolę lasera w medycynie 
estetycznej (Marini), liposukcję wspomaganą falami 
o częstotliwości radiowej (RFAL), czyli nową propozy-
cję modelowania twarzy i ciała (Cavallini), fototermo-
lizę frakcyjną i koncepcję fuzji z laserem CO2 (Lapi-
doth), innowacyjną technologię usuwania owłosienia 
z wykorzystaniem często powtarzanych impulsów o ni-
skiej gęstości energii (Kovalsky), „Piano” – najnowszą 
metodę odmładzania laserem Nd:YAG (Marini), kom-
pleksowe podejście do odmładzania skóry z użyciem 
TwinLight™ (Marini), laserowe leczenie zmian naczy-
niowych (Lapidoth), prewencyjny wpływ laserowych 
zabiegów odmładzających twarz na rozwój raka skó-
ry (Palmieri), kawitację ultradźwiękową i różnice po-
między CaviLipo a innymi urządzeniami na rynku (Se 
Yeong Choi) oraz i-Lipo – bezinwazyjną technologię 
laserową w terapii tkanki tłuszczowej (Freeman).

– Sesja Medycyna przeciwstarzeniowa w co-
dziennej praktyce lekarza medycyny este-
tycznej – cz. I i II – zaprezentowano optymalizację 
interwencyjnych planów fitness, redukcji wagi oraz po-
prawy kondycji włosów i określanie unikalnych cech 
osobniczych przy pomocy prostych testów genomu 
wykonywanych w gabinecie (Zelano), dietę wykra-
czającą poza żywienie, czyli jak utrzymać pacjen-
tów w zdrowiu, kondycji i pełni energii wykorzystując 
skuteczną dietę „Zone” (Pino), profilaktyczną terapię 
żywieniową, czyli program LEAP (Brzeski), terapię 
aminokwasami z i bez sondy żołądkowej (Ceccarel-
li), planowanie globalnej strategii dla zdrowej skóry: 
geny, biochemia, żywienie, hormony i kosmeceutyki 
(Tomella i Nichetti), praktyczne i nieinwazyjne bio-
markery dla rozwinięcia i spersonalizowania praktyki 
lekarskiej (Conti), pielęgnowanie komórek i ochronę 
integralności DNA od skóry aż do kości, czyli innowa-
cyjny system nutraceutyków aplikowanych pod język 
(Iorio), polimorfizm genów w medycynie estetycznej 
(Ceccarelli), homeostazę energii metabolicznej oraz 
neuroimmunologiczne wyzwalacze o podłożu hormo-
nalnym w przewlekłych stanach zapalnych (Marotta), 
naukowy przełom w regeneracji i odmładzaniu skóry, 
czyli czynniki wzrostu naskórka pochodzenia roślinne-
go działające zewnętrznie (Örvar).

– Sesja Nowości z zakresu usuwania zbędnej 
tkanki tłuszczowej – omówiono wybrane metody 
likwidacji tkanki tłuszczowej a zmiany w parametrach 
biochemicznych surowicy krwi (Krzyżanowska-Ger-
nand), zastosowanie terapii falą akustyczną w reduk-
cji cellulitu (Zieleznik), walkę z cellulitem metodą fali 
akustycznej wspomaganej radiofrekwencją do liftingu 
całego ciała w oparciu o urządzenie Raylife (Steps), 
MMSA – innowacyjną metodę wykorzystywaną 
w terapiach tzw. cellulitu, lokalnego otłuszczenia i blizn 
(Sznelewski), zastosowanie tlenu w redukcji nadmiaru 
tłuszczu (Ceccarelli), zaktualizowaną technikę i nowe 
chirurgiczne wskazanie do wykorzystania przyrządu 
Laserlipolisis (Zerbinati i Greco). 

– Sesja Korekcja nosa i okolicy oka – przedsta-
wiono zastosowanie preparatów z rodziny Restylane® 
i HYDROBALANS oraz mikrokaniul Pix’L w niwelo-
waniu niedoskonałości w okolicy oka (Berros), laser 
frakcyjny CO2 stosowany w zabiegach resurfacingu 
twarzy i okolicy oczu (Szpringer), niebezpieczeństwa 
i powikłania zabiegów w okolicy oka i sposoby ich 
leczenia (Berros), chirurgiczną i niechirurgiczną korek-
cję nosa (Lembas), blefaroplastykę dnia dzisiejszego 
(Cavallini). 

W niedzielę odbyły się następujące sesje:
– Sesja Doświadczenia z wykorzystaniem kwa-

su hialuronowego – zaprezentowano wybrane 
elementy diagnostyki laboratoryjnej w problemach es-
tetycznych – zgodnie z zasadą badanie-rozpoznanie-
leczenie (Krzyżanowska-Gernand), reakcje alergiczne 
na wypełniacze stosowane w medycynie estetycznej 
(Śpiewak), reakcje niepożądane po kwasie hialurono-
wym i wypełniaczach syntetycznych (doświadczenia 
własne Surowiaka, Olszańskiego i Bieńka), powikłania 
po kwasie hialuronowym z prezentacją przypadku le-
czenia powikłań po wypełniaczu „Eleves” (Marusza), 
starzenie się skóry twarzy: nową formę terapii mecha-
niczno-stymulującej (Fanian).

– Sesja Chirurgia plastyczna – omówiono nowe 
podejście do powiększania piersi przez rozwarstwie-
nie mięśni i cięcie Khana (Berlanda), operacje korek-
cyjne nosów u kobiet (Wójcicki), leczenie chirurgiczne 
malformacji tętniczo-żylnych głowy (Wójcicki), korek-
cję zmarszczek przy użyciu wypełniaczy autologicz-
nych (Ceccarelli), korekcję nosa przy użyciu kwasu 
hialuronowego (Redaelli).

– Sesja Lasery i inne źródła energii – cz. III 
i IV – przedstawiono spektralną analizę struktury skó-
ry przy użyciu urządzenia obrazującego Antera 3D 
(Kantor), lasery w medycynie estetycznej: z zapyta-
niem – po co odkrywać Amerykę ponownie? (Calder-
head), redukcję blizn przy użyciu lasera nieablacyjne-
go (Adatto), nowy system do odmładzania przy użyciu 
frakcjonującego lasera CO2 (Zerbinati), eMatrix (La-
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pidoth), lasery i inne źródła światła w zabiegach na 
twarzy i zintegrowany protokół skracający proces go-
jenia (Heydecker), wzrost znaczenia fototerapii LED 
dla chirurga estetycznego (Calderhead), technologię 
Palomar Lux G w leczeniu rumienia i innych zmian 
naczyniowych (Adatto), Healite II – LED System, czyli 
nowe podejście do fototerapii LED (Calderhead), laser 
q-switched Nd:YAG w usuwaniu tatuaży i jak dobrać 
odpowiednie parametry (Heydecker), nakłuwanie i ra-
dioczęstotliwość (Oskarbski).

– Sesja Ginekologia estetyczna – zaprezentowa-
no lipostrukturyzację narządów płciowych żeńskich 
(Brambilla), starzenie się dna miednicy oraz odmładza-
nie okolicy sromu i pochwy (Salvatore), kosmetyczną 
i funkcjonalną chirurgię kobiecych narządów płcio-
wych zewnętrznych (Brambilla), zmiany kliniczne 
i fizjologiczne śluzówki pochwy w menopauzie (Salva-
tore), zmiany mikroskopowe i ultrastrukturalne zacho-
dzące w śluzówce pochwy po leczeniu laserem frak-
cyjnym CO2 (Calligaro) i kosmeto-ginekologię okiem 
dermatologa (Preibisz).

– Sesja Wybrane zagadnienia z medycyny es-
tetycznej – cz. I i II – omówiono leczenie trądziku 
zwykłego (Padlewska), retinoidy a hiperpigmentacja 
(Serrano), nową toksynę botulinową – pierwsze do-
świadczenia i przegląd literatury (Ignaciuk), regene-
rację twarzy jako całości i ostateczny protokół (Cec-
carelli), aspekty praktyczne reakcji alergicznych na 
kosmetyki (Śpiewak), liposomy w dermatologii (Serra-
no), zastosowanie technologii nanocząsteczek wody 
w medycynie estetycznej jako wspomaganie proce-
sów gojenia i przywracania prawidłowego stanu skó-
ry (Oszczęda) oraz doświadczenia z zastosowaniem 
urządzenia Viora Reaction (Ignaciuk, Gieracz-Maj-
chrowska i Sznelewski). 

– Sesja Mezoterapia – przedstawiono konsensus 
Włoskiego Towarzystwa Mezoterapii (Tunesi), lecze-
nie lipolityczne cellulitu (Massirone i Tunesi), przegląd 
literatury na temat efektów pożądanych versus powi-
kłania (Czuwara), nanotechnologię w mezoterapii 
(Serrano), nowości w mezo-kosmetyce (Tilszer) oraz 
zagadnienie, czy pęcherzyki gazu obecne w prepa-
ratach do wstrzyknięć śródskórnych (mezoterapii) 
w „prefilled syringes” są bezpieczne, czy nie (Krzyża-
nowska-Gernand).

Równolegle z wykładami w trzech innych salach od-
bywały się również zorganizowane przez firmy warsztaty 
praktyczne, w czasie których zaprezentowano najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie laserów, wypełniaczy, biorewita-
lizacji i dermabrazji. W części wystawowej swoje nowości 
zaprezentowało 66 firm krajowych i zagranicznych.

Imprezy towarzyszące

W sobotę uczestnicy kongresu bawili się do późnych 
godzin nocnych w kultowym klubie „Miraż” w Pałacu Kul-
tury i Nauki. 

Natomiast w piątek i poniedziałek po kongresie chętni 
mogli uczestniczyć odpłatnie w kursach doskonalą-
cych, które odbywały się w hotelu Hilton i obejmowały 
między innymi zabiegi odmładzające okolicę oka przy 
użyciu medycyny estetycznej ze szczególnym uwzględ-
nieniem kwasu hialuronowego, ablacyjne lasery frakcjo-
nujące – techniki łączone z aplikacją prądów RF w medy-
cynie estetycznej.

Sponorami kongresu były następujące firmy:

Q-Med – Galderma – Sponsor Platynowy
Allergan, LeaVivacy i SesDerma 

– Sponsorzy Srebrni,
a sponsorami medialnymi:
Rzeczpospolita, Polskie Radio i Academy of 
Aesthetic and Anti-Aging Medicine.

Fotografia: Marcin Barbarzak
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Fotografie na stronach 81-87: Marcin Barbarzak
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Absolwenci Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej – rocznik 2011.
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Magda Belmontesi Maurizio BerlandaJacek Arct Maurice Adatto

Max Brambilla Andrzej BrzeskiJavier BeutPhilippe Berros

Halina Car Maurizio CavalliniAlberto CalligaroGlen Calderhead

Claudia Conti Jolanta CzuwaraSe Yeong ChoiMaurizio Cecarelli
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Donna Freeman Katarzyna Gieracz-MajchrowskaFerial FanianSvetozar Drenski

Andrzej Ignaciuk Eugenio IorioJolanta HreczechaFlorian Heydecker

Kazimierz Kobus Dorota Krzyżanowska-GernandRoman KantorWaldemar Jankowiak

Leonardo Marini Francesco MarottaStefano ManfrediniLubomir Lembas
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Bjorn Larus  Örvar George OskarbskiRomuald OlszańskiWojciech Marusza

Jens Petersen Riccardo PinaBeniamino PalmieriJacques Otto

Katarzyna Pytkowska Alessio RedaelliŁukasz PreibiszIrena Ponikowska

Stefano Salvatore Magdalena SkwarekZbigniew RybakWojciech Rybak
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Piotr Sznelewski Ewa SzpringerPaweł SurowiakAndre Steps

Claudio Tomella Vladimir TsepakolenkoIzabela TilszerRadosław Śpiewak

Lech Wasilewski Jan WasylkowskiHelga Van Den ElzenLucio Tunesi

Nicola Zerbinati Gregor ZieleznikGiovani ZelanoPiotr Wójcicki
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XI Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Wykładowcy
Maurice Alfred Adatto (Szwajcaria) – absolwent Uniwersytetu Medycznego we Genewie (1982), doktorat (1992) 

członek Board of Dermatology (FMH) (1994). Staże specjalizacyjne: chirurgia ogólna – Hôpital de la Béroche, St-Aubin, Neuchâtel (1983), 
choroby wewnetrzne – tamże (1984), chirurgia ogólna – Hôpital du Samaritain, Vevey (1987) i Hôpital d’Aigle, Aigle (1988), chirurgia plasty-
czna, rekonstrukcyjna i estetyczna, chirurgia reki i mikrochirurgia – Montreaux (1990), dermatologia – Klinika Dermatologiczna Uniwersytetu 
w Genewie (1994). Staże zagraniczne: chirurgia laserowa – Marshfield Clinic, Wisconsin, USA (1992-1993). Dyrektor medyczny SKINPULSE 
DERMATOLOGY CENTER w Genewie (od 1994). Członek wielu towarzystw medycznych i naukowych w Europie i Ameryce: FMH, SSDV, SGDC, 
SSME, USSMV, SSP, AMG, SVM, ISDS, ASLMS, ASMS, AAD, ASDS, EADV, ESDS, ESCAD, ESMMS. Od października 2004 przewodniczący 
European Society for Laser Dermatology. Główne zainteresowania to urządzenia wykorzystujące źródła energii. Współpracuje z firmami: Alma, 
Asclepion, Cutera, Cynosure, Laserscope, LightBioSciences, Lumenis, Palomar, Pierre Fabre, Quantel Derma, Syneron I Ultramed. Autor licznych 
publikacji naukowych. Członek rad programowych w czasopismach: An Appraisal of Lasers in Dermatology (1999-2002), Medical Laser Applica-
tion (since 2000), Journal of Cosmetic Dermatology (2002-2004) i Journal of Cosmetic & Laser Therapy (od 2004).

Jacek Arct (Polska) – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, tam także obronił pracę doktorską. Pracował w 
firmach wytwarzających kosmetyki i produkty chemii gospodarczej. Współpracował również z marketingiem i Consumer Service firm kosmetycznych. 
Od 1992 roku jest konsultantem firmy Henkel Polska. Z jego inicjatywy na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej powstał jeden z pierw-
szych w Polsce ośrodków dydaktyczno-naukowych chemii kosmetycznej. W ramach ośrodka stworzona została specjalność, a w 1997 roku otwarto 
studia podyplomowe, pod nazwą chemia kosmetyczna. Pełni również funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kosmetologów. Ma bogaty dorobek 
naukowy w dziedzinie chemii kosmetycznej. Jest autorem ponad 100 publikacji, trzech monografii oraz ok. 40 patentów. Należy do grona twórców 
Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, której jest Rektorem. W latach 2000-2007 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych. 
Prowadzi wykłady m.in. z farmakognozji, podstaw wiedzy o kosmetykach, farmakologii, kosmetykologii.

Magda Belmontesi (Włochy) – to światowej sławy lekarz medycyny estetycznej, dermatolog. W roku 1982 uzyskała 
dyplom ukończenia medycyny na Universit  degli Studi of Pavia, a w roku 1985 ukończyła specjalizację z dermatologii oraz wenerologii na tym 
samym Uniwersytecie. Ponadto, w roku 1991, ukończyła specjalistyczny kurs z patologii dermatologicznej na New York University USA u prof. 
Bernarda Ackhermanna. Obecnie jest wykładowcą oraz członkiem zarządu najważniejszych stowarzyszeń medycyny estetycznej we Włoszech, 
m.in. SIDEMAST (Włoskie Towarzystwo Dermatologiczne i Chorób Wenerycznych) oraz AMIA (Włoskie Stowarzyszenie Lekarzy Dermatolo-
gów). Jest także konsultantem licznych wydawnictw medycznych oraz znanych firm kosmetycznych, takich, jak Biotherm czy Helena Rubinstein, 
wykładowcą oraz członkiem rad naukowych konferencji medycznych, dermatologicznych, kongresów medycyny estetycznej oraz sędzią progra-
mu Sanita ECM (kształcenia ustawicznego w medycynie) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Należy do grona Certyfikowanych Między-
narodowych Trenerów Medycyny Estetycznej firmy Q-MED.

Maurizio Berlanda (Włochy) – chirurg plstyczny, w 1982 roku ukończył medycynę na Uniwersytecie w Padwie. Członek 
Włoskiego Towarzystwa Lekarskiego. Specjalizacja z chirurgii ogólnej (1987), staż uniwersytecki z chirurgii plastycznej w Goeteborgu (Szwecja), 
specjalizacja z estetycznej chirurgii plastycznej (2003), absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Mediolanie. Przeprowadził ponad 
2 tys. operacji plastycznych. Pracuje w dwóch klinikach włoskich – w Mediolanie i Turynie oraz w Belvedere Hospital w Londynie. Autor wielu publi-
kacji naukowych w kraju i za granicą. Szkoleniowiec na kursach dla lekarzy z zakresu medycyny kosmetycznej i chirurgii estetycznej. Członek wielu 
towarzystw medycznych, w tym ISA, SFCS, EAFC, SICADS, EACS.

Philippe Berros (Francja, Monako) – konsultant Oftalmologicznej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Szpitala Księżnej Grace 
w Monako, staż z chirurgii oftalmologicznej ukończył w Marsylii (Francja), od 2009 roku jest profesorem wizytującym na uniwersytecie He w Szan-
ghaju (Chiny), członek Amerykańskiej Akademii Oftalmologii, Francuskiego Towarzystwa Oftalmologicznej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, 
zaangażowany w badania nad rekonstrukcją gałki ocznej. W medycynie estetycznej zajmuje się leczeniem okolic oczu (cienie). Opracował metodę 
odmładzania okolicy okołooczodołowej z wykorzystaniem mikrokaniuli – Hyalurostructure®. Metoda została opisana w Orbit The International Jour-
nal on Orbital Disorders, Oculoplastic and Lacrimal Surgery.

Javier Beut (Hiszpania) – absolwent studiów medycznych Centralnego Uniwersytetu w Barcelonie (1987). Specjalizacja z plasty-
cznej chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii ręki (1987-1992). Członek American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, Medical Official 
Association of the Balearic Islands, Society of Latin American Plastic Surgeons of the United States and Canada, American Society for Aesthetic 
Plastic Surgery (ASAPS) i Rhinop lasty Society. Staże zagraniczne na Uniwersytecie South Western w Dallas, na Uniwersytecie Irvine w Kalifornii 
i na uniwersytecie nowojorskim. Wyykładowca i szkoleniowiec na licznych międzynarodowych kongresach i sympozjach. Autor wielu publikacji 
naukowych. Założyciel oddziału hiszpańskiego AMREF (African Medical Research Educational Foundation) oraz założyciel i przewodniczący 
Cirujanos Plastikos Mundi (www.cpmundi.org). Laureat licznych nagród. Konsultant w dziedzinie chirurgii plastycznej w licznych szpitalach w 
kenii, Tanzanii, Peru, Ugandzie, Etiopii i Arabii Saudyjskiej. Od 2006 roku konsultant naukowy w firmie Q-Med. 
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Max Brambilla (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie 1992), specjalizacja z chirurgii plastycznej, 
rekonstrukcyjnej i estetycznej na Uniwersytetu w  Pavii (1997). Staże zagraniczne w oddziałach chirurgii plastycznej w Stanach Zjednoczonych 
i Izraelu. Od 1997 roku jest starszym chirurgiem na Oddziale Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Piersi w szpitalu RCCS Policlinico-Mangiagalli 
w Mediolanie we Włoszech. Obszar zainteresowań: oncoplastyka piersi, chirurgia narządów płciowych, medycyna regeneracyjna z użyciem 
komórek macierzystych i oncoplastyka powiek. Zajmuje się równiez odmładzaniem twarzy i piersi, stosując innowacyjne technologie medycyny 
estetycznej.

Andrzej Brzeski (Polska) – w 1981 r. ukończył studia na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej i rozpoczął pracę 
zawodową w przemyśle farmaceutycznym, a następnie w PZ HTL, będącym wiodącym przedsiębiorstwem zajmującym się analityką medyczną. 
W 1991 roku został współzałożycielem firmy ISO-LAB, zajmującej się produkcją i dystrybucją wyrobów do diagnostyki medycznej, w tym testów 
na alergię i nietolerancję pokarmową. Wspólnie z Signet Diagnostic Co. (USA) pracował nad udoskonaleniem kolejnych generacji testów jako 
koordynator Programu LEAP/MRT. Ukończył studia podyplomowe Poradnictwa Dietetycznego na SGGW w Warszawie oraz w Instytucie Żywno-
ści i Żywienia na kierunku Żywność i Żywienie a Zdrowie. Jest propagatorem zdrowego stylu życia dzieci i dorosłych, opartego o indywidualnie 
dobraną dietę.

Robert Glen Calderhead (Japonia) – absolwent Uniwersytetu Glasgow Faculties of Arts and Medicine, Uniwesytetu 
Londyńskiego, Uniwersytetu Rochville (USA). Obecnie pracuje jako międzynarodowy koordynator Japońskiego Towarzystwa Neurochirurgiczne-
go, profersor wizytujący Departamentu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Hirosaki w Aomori (Japonia) oraz Departamentu Anatomii i Laserów 
Biomedycznych Uniwersytetu Castillo Branco w Sao Paulo (Brazylia), dyrektor badań klinicznych w LG Biomediocal w Tochigi (Japonia), dyrektor 
międzynarodowych badań klinicznych i medycznych Japońskiego Laboratorium Fototerapii w Tokio (Japonia), dyrektor Koreańskiego Instytutu Fo-
tochirurgii i Fototerapii w Ilsan (Korea). Jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowych czasopism: Journal of Photomedicine and Laser 
Surgery, Lasers in Medical Science i Laser Therapy. Sekretarz generalny World Anti-Ageing Medical Association (WAMA), International Society 
for Simulation Surgery i European Society for Laser Aesthetic Surgery. Członek założyciel towarzystw naukowych: World Association for Laser 
Therapy (WALT), Japan Laser Therapy Association (JaLTA), International Association for Laser and Sports Medicine (IASLM), World Anti-ageing 
Medical Association (WAMA) I International Phototherapy Association (IPTA). Autor i współautor 11 książek o tematyce laserowej, fototerapii i 
fotochirurgii oraz ponad 150 artykułów w czasopismach naukowych.

Alberto Calligaro (Włochy) – jest profesorem histologii na Uniwersytecie w Pawii, w zakładzie Histologii i Embriologii 
Wydziału Medycyny Doświadczalnej. Jego główne zainteresowania naukowe to zastosowanie nauk podstawowych: proliferacja i różnicowanie 
się komórek w tkankach ludzkich, modele eksperymentalne i inżynieria tkankowa, w tym modyfikacja komórek i tkanek pod wpływem leczenia 
laserem.

Halina Car (Polska) – specjalista farmakologii klinicznej, internista, kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej, recenzent czasopism medycznych o zasięgu między-
narodowym.

Maurizio Cavallini (Włochy) – dyplom lekarza uzyskał w 1993 r. na Uniwersytecie Medycznym w Mediolanie. W 1996 
r. pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej w Mediolanie. Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz mikrochirurgii i chirurgii ekspery-
mentalnej. Od 2000 r. jest asysytentem w Klinice Chirurgii Plastycznej Galeazzi w Mediolanie. Od 2006 r. jest wykładowcą na kursach Master 
Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie, a od 2007 r. - także na Uniwersytecie Medycznym w Genui.

Maurizio Ceccarelli (Włochy) – urodził się w Rzymie w 1948 roku. Ukończył biologię, a następnie uzyskał dyplom 
lekarza na Uniwersytecie w Rzymie. Specjalista patomorfolog oraz kardiolog. Odznaczony Srebrnym Medalem Prezydenta Republiki Włoch 
za osiągnięcia naukowe. Wykładowca medycyny i dermatologii estetycznej oraz flebologii w licznych szkołach oraz na kierunkach medycyny 
estetycznej uniwersytetów we Włoszech i Hiszpanii. Członek towarzystw medycyny estetycznej, członek komitetów naukowych: m.in. Włoskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej, Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Anti-Aging, członek honorowy m.in. Południowoafrykańskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Konsultant ds. medycyny estetycznej uzdrowiska termalnego Saturnia.

Se Yeong Choi (Korea Płdn.) - absolwent Meiji University Tokio (1999) i kursu Business Administration. W l. 2000-2002 praco-
wał jako Marketing Manager w firmie WORLD BEAUTIC JAPAN (Departament kosmetyków i urządzeń kosmetyczno-lekarskich). Od 2002 r. jest 
dyrektorem zarządzającym w firmie SKINREX CO LTD (Korea Płdn.), której urządzenia są dystrybuowane do ponad 15 krajów na świecie.

Claudia Conti (Włochy) – biotechnolog, dietetyk i konsultant badawczo-rozwojowy. Ukończyła biotechnologię medyczną 
i farmaceutyczną na Uniwersytecie w Modenie; staże z immunologii, hematologii, farmakologii i biologii molekularnej. Jej zainteresowania to: 
farmakologiczne interakcje między immunosupresyjnymi i antyretrowirusowymi terapiami, rolą immunogeniczności w białaczkach i chłoniakach, 
grzybicze i wirusowe infekcje u immunosupresyjnych pacjentów, terapie komórkami macierzystymi oraz medycyna regeneracyjna. Wzięła udział 
w dwóch międzynarodowych stażach w Nijmegen (Holandia), gdzie pracowała w departamencie Neuroscience Uniwersytetu Radboud, badając 
mikromolekuły biorące udział w depresji, a nastepnie w Schwerin (Niemcy) w HygCen Lab, gdzie kontynuowała badania w dziedzinie mikrobio-
logii, wirusologii, parazytologii, hodowli komórkowej, zdrowego środowiska oraz zapewnienia jakości i certyfikacji.Obecnie kierownik projektu z 
Natrix Laboratoria R & D, włoskiej firmy koncentrującej się na nietolerancji pokarmowej, anti-aging’u i ryzyku chorób sercowo-naczyniowych.
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Joanna Czuwara (Polska) – dr n. med., specjalista dermatolog, starszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w War-
szawie. We współpracy z Zakładem Patomorfologii praktykuje dermatopatologię. Dermatologię estetyczną rozwija w Centrum Dermatologii Este-
tycznej i Laserowej „Viva-Derm”.Doktorat w dziedzinie twardziny układowej, 4-letnie stypendium naukowe w USA w dziedzinie biologii molekular-
nej, badania nad regulacją transkrypcji genu kolagenu typu I, liczne wykłady na kongresach krajowych i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe 
w dziedzinie twardziny układowej wyróżniona dwoma grantami naukowymi, m.in. z Arthritis Foundation oraz pierwszą nagrodą na konferencji 
„VII Scleroderma Workshop” w Woods Hole, USA. Należy do Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicz-
nego (IDS) i czynnie uczestniczy w konferencjach tych towarzystw. Kształci się u renomowanych patologów w ośrodkach w Bostonie, Hamburgu, 
Grazu, Paryżu i Charleston. Jest wykładowcą i trenerem dermatologii i medycyny estetycznej pod patronatem SLDE, Fundacji Anti-Aging, WUM 
i Fenice. Dorobek naukowy dr Czuwary obejmuje 36 pełnych prac oryginalnych, rozdział o radiofrekwencji do książki „Dermatochirurgia” pod 
red. profesora Adama Włodarkiewicza, (Wrocław 2009 r.), 50 doniesień zjazdowych, ponad 40 wykładów z dermatologii i medycyny este-
tycznej. Zainteresowana diagnostyką patologiczną zapalnych chorób skóry, nieczerniakowych raków skóry, wczesną diagnostyką czerniaka, 
dermoskopią i fotostarzeniem skóry. Z zabiegów estetycznych preferuje mało inwazyjne metody odmładzania i poprawy kondycji skóry z wyko-
rzystaniem peelingów, toksyny botulinowej typu A, wypełniaczy, mezoterapii, technologii RF i Thermage oraz laserów frakcyjnych.

Svetozar Drenski (Bułgaria) – absolwent Baylor College of Medicine w Sofii (1994), doktorat i specjalizacja z dermatologii 
i wenerologii (1997). Profesor uniwersytecki Uniwersytetu Medyczno-Farmaceutycznego w Sofii. Wiceprezes ISISPHARMA od 2007 roku. Dyrek-
tor medyczny ISISPHARMA w latach 2004-2007. Dyrektor medyczny ISIS Cosmetics w latach 1999-2004. 

Ferial Fanian (Francja) – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Shahrekord w Iranie (1995), specjalizacja z dermatologii 
w Centrum Badawczym Chorób Skóry i Trądu przy Uniwersytetcie Teherańskim w Iranie (2010), w toku doktorat z dermatologii na Uniwersytecie 
Franche-Comté w Besançon (Francja) na temat ewaluacji melanocytów przeszczepianych w bielactwie za pomocą mikroskopii laserowej, kolory-
metrii i mexametrii w porównaniu z oceną histopatologiczną.

Donna Freeman (Anglia)– dołączyła do przemysłu kosmetycznego i przemysłu laserów medycznych na początku 2000 
roku, po ukończeniu studiów z dziedziny chemii oraz zrobieniu doktoratu z chemii, koncentrując się podczas studiów podyplomowych na chemii 
fizycznej koloidów i chemii polimerów. Karierę rozpoczęła w dziale sprzedaży i marketingu w firmie Focus Surgical Ltd, wiodącym dystrybutorze 
kosmetycznych laserów i urządzeń opartych na źródłach światła (do 2002 r.), pracując z różnymi technologiami laserowymi, w tym: NliteTM 
(RegenliteTM) Impulsowy laser barwnikowy, PlasmaliteTM IPL, Nd: YAG, KTP, lasery rubinowe i aleksandrytowe. Po doświadczeniach w pracy 
z laserem NliteTM przeniosła się do ICN Photonics, gdzie dotychczas pracuje (firma zmieniła nazwę na Chromogenex Ltd). Jest odpowiedzialna 
za Departmanet Kliniczny firmy, tworzy kliniczne programy edukacyjne oraz opracowuje protokoły kliniczne dla urządzeń produkowanych i dys-
trybuowanych przez firmę. Swoje zainteresowania dotyczące laserów poszerza także o inne zabiegi kosmetyczne, takie jak zabiegi z wykorzy-
staniem RF i poczerwieni, sonoforeza, mechaniczne i chemiczne peelingi, masaż próżniowy i karboksyterapia. Najnowsze osiągnięcia zespołu 
Chromogenex to niskonapięciowa fotobiomodulacja laserowa oraz urządzenie i-lipo do redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu i modelowania ciała, 
które powstało na początku 2008 roku. Jej wykształcenie biochemiczne i chemiczne jest wykorzystywane w zrozumieniu unikalnych mechani-
zmów działania tych zimnych laserów na ludzkie komórki.

Serrano Gabriel (Hiszpania) – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Walencji (1976). Specjalizacja z dermato-
logii i praktyka w University General Hospital w Walencji (1976-1982). Tytuł doktora nauk medycznych (1989). Profesor asystujący w University 
General Hospital (1982-1989). Od 1988 szef Departamentu Dermatologii w University General Hospital w Walencji. Redaktor naczelny Piel y 
Dermocosmetica Iberoamericana. Członek Komitetów Naukowych w Journal of American Academy of Dermatology i Dermocosmetica Clinica. 

Florian Clemens Heydecker (Włochy) – studia uniwersyteckie rozpoczął w Berlinie, a dyplom lekarza medycyny 
otrzymał w 1982 w Mediolanie. Obecnie praktykuje w Mediolanie jako chirurg i lekarz medycyny estetycznej. Przez wiele lat pracował na 
Uniwersytecie w Departamencie Farmakologii, zajmując się hodowlą komórek przeznaczonych do transplantacji. Jest wykładowcą w Szkole Me-
dycyny Estetycznej Agora w Mediolanie. Specjalizuje się w biorewitalizacji tkanek i terapiach laserowych. Uczestnik międzynarodowych szkoleń 
i kongresów. Autor licznych publikacji naukowych.

Jolanta Hreczecha (Polska) – anatom, otolaryngolog. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdań-
sku. Wieloletni adiunkt Zakładu Anatomii Klinicznej AMG. Laureatka Nagrody Amicus Studentis dla najlepszego nauczyciela akademickiego. W 
latach 2009-2011 kształciła się w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Anatomiczne-
go, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Wspólnie z Magdaleną Skwarek prowadzi gabinet medycyny estetycznej w Gdyni.

Andrzej Ignaciuk (Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1983). Absolwent Wydziału 
Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie (1991) i Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Rzymie (1989-1993). 
Inicjator powołania do życia, członek-założyciel i przewodniczący SME PTL (1993-2010). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Medy-
cyny Estetycznej w Paryżu (UIME), którego był wiceprzewodniczącym. Dyrektor Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie 
założonej w 2002 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL – Oddział w Warszawie od 2010 roku. Organizator 
kongresów medycyny estetycznej i anti-aging w Polsce. Uczestnik najważniejszych międzynarodowych kongresów medycyny estetycznej na 
świecie. Wykładowca Uniwersytetu Palma de Mallorca. Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika Academy of Aesthetic and Anti-Aging 
Medicine.
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Eugenio Luigi Iorio (Włochy) – dr nauk medycznych, profesor Kliniki Biochemii na Uniwersytecie w Neapolu. W 2005 roku, 
jako ekspert w dziedzinie stresu oksydacyjnego, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowego Obserwatorium Stresu 
Oksydacyjnego w Salerno (Włochy), które zajmuje się zastosowaniem w praktyce klinicznej odkryć naukowych dotyczących wolnych rodników 
i antyoksydantów. Członek Włoskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging, autor ponad stu podręczników akademickich. Współpracował z lau-
reatami nagrody Nobla – Luc’iem Montagnier i Louisem J. Ignarro.

Roman Kantor (Czechy) – dyplom w 1990 r. w dziedzinie fizyki (specjalność: optyka i optoelektronika) na Uniwersytecie Palac-
kiego w Ołomuńcu. 1994-1997 – asystent w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Ostrava. W 1997 r. rozpoczął studia doktoranckie w dziedzinie fizyki 
w Trinity College w Dublinie, Irlandia, ukończone w 2001 roku z tezą „Near-Field Microwave Microscopy”. Od 2001 do października 2009 
r. – pracownik naukowy w Szkole Fizyki, Trinity College w Dublinie. Bierze udział w projektach: Antec i 3D obrazowania optycznego ludzkiej 
skóry i pomiarów spektralnych składników skóry (projekt „Dermascan”). Opublikował ponad 20 prac w czasopismach naukowych, ma na swoim 
koncie również kilka wniosków patentowych.

Kazimierz Kobus (Polska) – chirurg plastyk. Od 2005 roku – szef Kliniki Chirurgii Plastycznej wrocławskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Polanicy Zdroju. Konsultant krajowy w zakresie chirurgii plastycznej (1994-1997). Staże zagraniczne: Praga (1968), Paryż 
(1973-74), Zurich (1980) i Oxford (1989). Profesor wizytujący General Hospital w Tripolisie (1979), Assad Hospital w Damaszku (1984), Central 
Hospital w Phenianie (1989), WHO Children’s Hospital w Filadelfii (1986) i Ba Da Chou Hospital w Pekinie (1985). Członek Polskiego Towa-
rzystwa Chirurgów, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Chirurgii Plastycznej (1987-89 i 1997-99), członek 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Twarzowo-Szczękowej 
i Japońsko-Polskiego Towarzystwa Wymiany Chirurgów. Członek komitetów naukowych Polskiego Przegląd Chirurgicznego, Nowotworów, Eur. 
J. Plast. Surg., Annales de Chirurgie Plastique et Esthetique, Ortodoncji Współczesnej, Czasopisma Stomatologicznego,Magazynu Medycyny 
Estetycznej i Hand Surgery. Nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Award of Merit (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Me-
dalem Purkinye’go (Słowacja). Autor ponad 150 publikacji naukowych oraz 10 rozdziałów w Atlasie Chirurgii Plastycznej. Od 8 lat reprezentuje 
Polskę w europejskiej sekcji IPRAS.

Karin Kowalsky (Izrael) – absolwentka Uniwersytetu Bar Iial w Ramat Gan w Izraelu – fakultet Life Sciences (2004). Studia 
doktoranckie na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Tel-Avivie. Asystentka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Bar Ilan (2002-2003). Asystentka 
na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Tel-Avivie (2004-2005). Asystent Działu Badań i Zastosowań Klinicznych w Alma Lasers (2007-2011). 
Regionalny menedżer sprzedaży odpowiedzialny za rynki europejskie w Alma Lasers od 2011 roku.

Dorota Krzyżanowska-Gernand (Polska) – w 1992 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Lublinie, w latach 1992-1997 odbyła studia doktoranckie w tej samej uczelni (stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r.), 
w 1995 – specjalizacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. W 2006 r. ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej PTL. W latach 
2006-2010 uczestniczyła w licznych kongresach, sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej. Do 2003 r. prowadziła 
własną firmę medyczną i szkoleniową. Jest kierownikiem NZOZ Przychodnia Lekarska MEDICA.

Moshe Lapidoth (Izrael) – dyrektor Departamentu Laserowego i starszy asystent w Klinice Dermatologii Centrum Medyczne-
go Rabina w Izraelu od 1997 roku. Pracuje również w Szkole Sackler of Medicine na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Redaktor w Journal of Cosmetic 
and Laser Therapy, Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery oraz The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, a także recenzent w Ar-
chives of Dermatology. Absolwent Szkoły Hadassah of Medicine na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, specjalizacja z dermatologii (1992). 
Ponadto uzyskał tytuł magistra Zdrowia Publicznego Szkoły Hadassah of Medicine w 2005 roku. Był związany z Kliniką Dermatologii Centrum 
Medycznego Rabina w Petach Tikva w Izraelu od 1988 roku, a w latach 1993-2003 pełnił rolę zastępcy dyrektora generalnego. Członek wielu 
towarzystw specjalistycznych, w tym American Academy of Dermatology, izraelskiego Towarzystwa Dermatologii oraz European Society for Laser 
Dermatology (ESLD), gdzie pełnił funkcję sekretarza-skarbnika, a niedawno mianowany został jego wiceprezesem. Autor 30 oryginalnych arty-
kułów naukowych i poglądowych w dziedzinie dermatologii, a także autor lub współautor rozdziałów o zabiegach laserowych w dermatologii 
w wielu podręcznikach. Wykładowca na kongresach American Academy of Dermatology i Europejskiej Akademii Dermatologii. Członek komitetu 
naukowego IMCAS. Konsultant i naukowiec w zakresie dermatologii w firmach: L’oreal, UltraShape, Lumenis, Alma, Syneron, Quantel-Wavelight, 
Applisonix, Perfection, Curelight.

Lubomir Lembas (Polska) – specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej. Konsultuje i wykonuje pełen zakres operacji z zakresu 
chirurgii plastycznej estetycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej Doktora A. Sankowskiego. Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej. Asystent, 
a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, a później w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Były nauczyciel akademicki. Autor 
wielu publikacji z zakresu chirurgii plastycznej i ogólnej.

Stefano Manfredini (Włochy) – profesor chemii farmaceutycznej i toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 
w Ferrarze. Prowadzi badania od 1982 roku. Asystent naukowy (1987-88) na Wydziale Chemii i Biochemii (Sekcji Bioorganicznej) Brigham 
Young University w stanie Utah, USA. Jest autorem ponad 150 prac naukowych i 10 patentów. W 1995 roku i otrzymał nagrodę “Giacomello” 
w dziedzinie badań, przyznawaną co dwa lata przez Wydział Chemii Leków Włoskiego Towarzystwa Chemicznego. Zajmuje sie procesami 
izolacji, analizy i syntezy, ze szczególnym naciskiem na udział cząsteczek aktywnych w procesach patologicznych oraz leczenie i kontrolowanie 
procesów zwyrodnieniowych, przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych. Zajmuje się również badaniem kwasów nukleinowych i przeciwutle-
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niaczy. Badania kwasów nukleinowych mają na celu poszukiwanie nowych inhibitorów procesów enzymatycznych biorących udział w replikacji 
wirusa i proliferacji komórek. Badania te są prowadzone we współpracy z wiodącymi grupami badawczymi na świecie (Uniwersytet w Cagliari, 
Uniwersytet w Leuven, Uniwersytetu w Montpellier, Karolinska Institut, Novartis Badania Institut, Glaxo-Wellcome-SKF). Badania nad przeciwutle-
niaczami są ukierunkowane na produkty naturalne i ich zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz kosmetycznym i prowa-
dzone są we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Rzymie, Polikliniką Gemelli, Uniwersytetem w Bordeaux, Uniwersytetem w Jenie i w Bolo-
nii. Działalność ta doprowadziła do utworzenia, wraz z Silvią Vertuani Uniwersytetu Spinoff Ambrosialab przy Wydziale Farmacji Uniwersytetu 
w Ferrarze. Założyciel i dyrektor studiów magisterskich w zakresie zdrowych produktów (2001-2005); rektor deputowany w Patent, Technology 
Transfer and Spinoff (1998-2008). Obecnie jest koordynatorem ds. Programu Doktorskiego w Pharmaceutical Sciences, dyrektorem studiów 
magisterskich w zakresie Nauki i Technologii Kosmetyków (COSMAST) oraz dyrektorem Departamentu Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu 
w Ferrarze.

Leonardo Marini (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Trieście (1980). Specjalizacja z chirurgii ogólnej 
(1987) i dermatologii (1989). Staże zagraniczne: mikrochirurgia i dermatopatologia (Nowy Jork – 1987), chirurgia dermatologiczna (Minneapo-
lis, USA i Paryż – 1988), chirurgia paznokci (Wuppertal, Niemcy – 1989), chirurgia ręki (Marsylia, Francja – 1989), mikrochirurgia (Tubingen, 
Niemcy-1990) i lasery w dermatologii (Peth, Australia – 1990). Dyrektor Dermatologicznej i Laserowej Chirurgii w Skin Doctors’ Center w Trieście. 
Profesor w katedrze Laserowej Dermatologii Uniwersytetu w Sienie, Parmie i Weronie. Założyciel i przewdoniczący ESLD (European Society for 
Laser Dermatology), były przewodniczący ESCAD (European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology), honorowy przewodniczacy Hel-
lenic Society for Dermatologic Surgery i wiceprzewodniczący Task force for Laser Dermatology EADV.

Francesco Marotta (Włochy) – profesor Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie; profesor na Wydziale Żywienia Czło-
wieka i Nauki o Żywności Uniwersytetu Teksańskiego w USA; dyrektor komisji w grupie badawczej G.E.A. Research Group w Mediolanie, dyrektor 
 Regenera Research Group. Stopień doktora nauk medycznych w 1981 roku, specjalizacja z gastroenterologii i endoskopii w 1986; wykładowca 
w dziedzinie gastroenterologii na Uniwersytecie w Chicago w 1982 roku. Kierownik kliniczny i naukowy w zakresie gastroenterologii w Oddziale 
Chorób Przewodu Pokarmowego w Groote Schuur Hospital Uniwersytetu Cape-Town w RPA. Wybrany obustronnie przez Ministerstwa Zdrowia 
do odbycia studiów doktoranckich w języku japońskim w Japonii na Oddziale Chirurgicznym na Uniwersytecie Hirosaki, które ukończył w roku 
1990. Członek japońskiego Ministerstwa Nauki w National Cancer Center (Państwowe Centrum ds. Raka) w Tokio. 1993 rok – udział w bada-
niach z zakresu biologii molekularnej w Welcome-Beecham Labs. w Londynie, a w 2006 roku – GoodGene Lab. w Korei Południowej. Profesor 
w zakresie nutragenomiki w Neuroscience Institute w Pekinie. Profesor wizytujący w dziedzinie gastroenterologii, stresu oksydacyjnego, starzenia 
się i nutragenomiki w największych azjatyckich uniwersytetach. Przez 10 lat kierował ośrodkiem badawczym w Japonii, współpracuje z laure-
atem nagrody Nobla, prof. Luc Montagnier. Redaktor naczelny i członek rady naukowej wielu pism medycznych. Otrzymał kilkanaście nagród 
międzynarodowych, w tym Genomic Pioneer Award w 2009 r. Jako dyrektor naukowy Fundacji GAIA, współredaktor książki na temat interwencji 
związanych z procesem starzenia się (“Il Manifesto della Lunga Vita” – „Manifest długiego życia”). Obecnie, wspólnie z grupą z USA, pracuje 
nad nowatorskim lekiem o działaniu prewencyjnym/regeneracyjnym. Opublikował około 100 artykułów i przedstawił około 400 doniesień na-
ukowych na światowych kongresach i sympozjach.

Wojciech Marusza (Polska) – w 1990 roku kończy Warszawski Uniwersytet Medyczny. W latach 1994-1995 członek 
Komisji Senackiej ds. Rozwoju i Zmian w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 1990-2004 starszy asystent w Katedrze i Klinice 
Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 1995 rok – obrona pracy doktorskiej. Od 1996 roku do chwili 
obecnej – starszy asystent w English Devision Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1996 roku do 2004 asystent w Zakładzie Me-
dycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 1996 rok – staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Leiden w Holandii w zakresie 
medycyny rodzinnej. 1997 rok – specjalizacja z chorób wewnętrznych. 1999 rok – specjalizacja z medycyny rodzinnej. Od 2001 roku zajmuje 
się medycyną estetyczną. 20 października 2007 roku ukończył kurs trenerski w Uppsali, Szwecja, zorganizowany przez firmę Q-Med. Od 2007 
roku trener wykonywania zabiegów w następujących firmach: Q-Med, Teosyal, Allergan, Croma. W dorobku kilkanaście publikacji z zakresu 
medycyny i kilkanaście wykładów na kongresach medycznych. Współpracuje naukowo z Zakładem Mikrobiologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego w zakresie powikłań po kwasie hialuronowym.

Romuald Olszański (Polska) – kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego. 
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej, doktor nauk medycznych – Wojskowa Akademia Medyczna 1988 r., doktor habilitowany nauk 
medycznych – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2004 r. Specjalista dermatolog-wenerolog – 1984 r., specjalista medycyny morskiej i tropikalnej 
– 1987 r., specjalista alergolog – 1991 r., specjalista medycyny transportu – 2004 r. Dorobek naukowy: 120 prac naukowych, dziesięć pozycji 
mających charakter podręczników z zakresu dermatologii oraz medycyny tropikalnej, w tym w czterech jako redaktor naukowy i współautor 
wydania, w pozostałych, autor rozdziałów.

Björn Larus Örvar (Islandia) – współzałożyciel ORF Genetics, której został dyrektorem generalnym w 2006 roku. Wcześniej 
był dyrektorem Gene Technology (od 2001 roku). Członek zarządu ORF Genetics (2001–2006). W 2009 roku został prezesem Sif Cosmetics, 
gdzie był odpowiedzialny za nowe produkty i wprowadzanie ich na rynek, między innymi nowej marki BIOEFFECT – pierwszego produktu 
kosmetycznego zawierającego podobne do ludzkich, ale roślinne czynniki wzrostu. Obronił pracę doktorską z biologii molekularnej roślin w Uni-
wersytecie British Columbia w Kanadzie, a następnie odbył staż zagraniczny na Uniwersytecie McGill w Montrealu.

George Virginio Oskarbski (Włochy) – absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu La Sapienza 
w Rzymie (1975). Absolwent Szkoły Medycyny Estetycznej Międzynarodowej Fundacji Fate-bene-fratelii (1993). Specjalizacja z ftyzjatrii i pulmo-
nologii (1978). Kwalifikowany nauczyciel higieny, anatomii, fizjologii i patologii. Wykłada m.in. na Uniwersytecie Balearów (Medycyna Estetycz-
na), w PSME w Warszawie, w Europejskiej Szkole Medycyny Estetycznej w Parmie, w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej w Rzymie. 
Członek założyciel Sekcji Medycyny Estetycznej PTL w Polsce i Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SIME). Członek Włoskiego 
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Towarzystwa Mezoterapii (SIM), Włoskiego Stowaryszenia Dietetyków i Odżywiania Szpitalnego (ADI) oraz Włoskiego Towarzystwa Flebologii 
i Skleroterapii. Członek komitetów naukowych międzynarodowych sympozjów. Członek rad naukowych wielu czasopism medycznych w kraju 
i za granicą. Autor licznych publikacji naukowych, m.in. w La Medicina Estetica, Lasers in Medical czy Ann. Nutr.Metab.

Zdzisław Oszczęda (Polska) – W 1992 roku otworzył pierwszą specjalistyczną Przychodnię Stomatologiczną STO-
MADENT w Bolesławcu. Obecnie sieć, której jest właścielem, liczy siedem Przychodni Stomatologicznych zlokalizowanych w województwach 
dolnośląskim i lubuskim, a także Centrum Medyczne STOMADENT z licznymi poradniami m.in. ginekologiczną, dermatologiczną – w tym me-
dycyny estetycznej, onkologiczną oraz rentgenodiagnostyki ogólnej i mammografii. Od 2007 roku jest Prezesem spółki kapitałowej NANTES 
Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o. Firma zajmuje się procesami związanymi ze zmianą struktur materiałów. Jej największym osiągnięciem jest 
produkcja zdeklastrowanej wody przy pomocy reaktora niskotemperaturowej plazmy. Aktualnie Zdzisław Oszczęda oraz jego firma koncentruje 
się na wdrażaniu technologii zdeklastrowanej wody do różnych dziedzin przemysłu, gdzie najbardziej rozwijanym kierunkiem stała się bran-
ża kosmetyczna. NANTES jest producentem profesjonalnych kosmetyków pielęgnacyjnych, oferowanych w gabinetach medycyny estetycznej, 
ośrodkach SPA oraz prestiżowych salonach kosmetycznych. Najnowszym projektem Zdzisława Oszczędy jest pierwszy Salon&Spa NANTES, 
zlokalizowany w Bolesławcu.

Morkel Jacques Otto (Wielka Brytania) – absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Pretorii (Republika 
Południowej Afryki, 1981) i Wydziału Filozofii w Prawie Medycznym na Uniwersytecie w Glasgow (Szkocja, 2001). Specjalizacje z medycyny 
rodzinnej (1986), farmakologii medycznej (1988) i medycyny sądowej (1990). Od 2000 roku zajmuje się medycyną estetyczna w Anglii. Szko-
leniowiec wielu firm (m.in. Ipsen, Collagenics International, Isolagen, Ultrashape, Alma Lasers czy Skin MD). W latach 2003-2004 był aktywnym 
członkiem zespołu badawczego zajmującego się mechaniczną ultradźwiekową selektywną lipolizą (Ultrashape) i jej zastosowaniem do mode-
lowania sylwetki. Dyrektor kilku laboratoriów na świecie zajmujących się hodowlami tkankowymi – Neocell Laboratories (w RPA), RegenTis Ltd. 
(Anglia) i RegenSciTech (Singapur). – tissue regeneration. Autor wielu publikacji i wystąpień.

Kamila Padlewska (Polska) – dyplom lekarza otrzymała w Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 r. Studia dokto-
ranckie w Akademii Medycznej w Warszawie (Klinika Dermatologiczna). Od 1996 r. – doskonalenie wiedzy i praktyki w zakresie dermatologii 
estetycznej (wykonywanie peelingów, korekcja zmarszczek za pomocą wypełniaczy, toksyny botulinowej, stosowanie kwasu polimlekowego, 
mezoterapii, laseroterapia). Kwiecień 1997 r. – uzyskała I stopień specjalizacji z dermatologii-wenerologii. Czerwiec 1999 r. – obrona pracy 
doktorskiej „Rola p53, Bcl-2, Bax i apoptozy w epidermodysplasia verruciformis”. Kwiecień 2003 r. – II stopień specjalizacji z dermatologii-
wenerologii. Od 2003 r. – udział w licznych badaniach klinicznych leków dermatologicznych. Od stycznia 2004 r. – kierownik Laboratorium 
Badań Kosmetyków i Chemii Gospodarczej IZIS (udział w licznych badaniach kosmetyków). 2004 r. – zorganizowanie od podstaw Oddziału 
Dziennego w Klinice Dermatologicznej AM w Warszawie. Od 2005 r. – profesor w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie, 2008 – kierownik Studiów Podyplomowych SPA i Wellness. Od 2005 r. – okresowe konsultacje (jako Consultant Dermatologist 
zarejestrowany w Medical Council) z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej i laseroterapii dla Laser Center w Dublinie (Irlandia). Liczne 
praktyki i staże w Polsce i za granicą. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL, Polskiego Towarzystwa 
Mezoterapii, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego PTL, Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych, Polskiego Towarzystwa Kosmetolo-
gicznego i European Society for Cosmetics and Aesthetic Dermatology. Liczne publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach, autorka 
i współautorka książek z zakresu dermatologii estetycznej. Wykłady w Szkole Podyplomowej Medycyny Estetycznej i wielu firmach (Avon, Sepho-
ra, Johnson and Johnson i innych), na kongresach krajowych i międzynarodowych.

Beniamino Palmieri (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Modenie (1972), specjalizacje z hematologii 
(1975), chirurgii ogólnej (1980), chirurgii plastycznej (1985) i chirurgii twarzowo-szczękowej (1990). Profesor chirurgii na Uniwersytecie w Mo-
denie (od 1981). Staże naukowe w szpitalu Brompton w Londynie, Centrum Medycznym w Denver, Memorial Sloan Kattering w Nowym Jorku. 
Członek Towarzystwa Chirurgicznego w Modenie, Wloskiego Towarzystwa Chirurgicznego i Chirurgii Plastycznej. Ponad 12 tysięcy wykonanych 
operacji chirurgicznych. Liczne publikacje naukowe w międzynarodowych żurnalach medycznych. Autor 33 patentów medycznych.

Jens Petersen (Dania) – w ciągu ostatnich 20 lat pracował jako konsultant ds. medycznych systemów na całym świecie. Przez 13 
lat głównie interesował się dermatologią jako pracownik firmy Ellipse A/S (formalnie znanej jako duński Dermatologic Development A/S). W tym 
czasie zgłębiał wiedzę na temat interakcji między skórą i światłem oraz możliwości leczenia laserem i systemami opartymi na świetle. Współautor 
podręcznika klinicznego uznanego za „od A do Z” zabiegów leczniczych wykorzystujących światło intensywnie pulsujące. Wykładowca na wielu 
kongresach w Europie i Azji.

Riccardo Pina (Włochy) – absolwent chemii farmaceutycznej (1963). Dyrektor Zarządzający Equipe Enervir Srl, dyrek-
tor generalny International Business Enervit jednostki SpA, dyrektor Zone Diet Europa. Członek grupy Euroslimming i członek grupy roboczej 
Sport i Żywność, członek zarządu IDACE (Stowarzyszenie przemysłu spożywczego ze specjalnym przeznaczeniem żywieniowym), członek
National Association (AIIPA, włoskie stowarzyszenie przemysłu spożywczego). Wykładowca na krajowych i międzynarodowych kongresach 
naukowych. Nauczyciel uniwersytecki i w szkolnictwie podyplomowym w obszarze ochrony zdrowia.

Irena Ponikowska (Polska) – prof dr hab. med., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgosz-
czy – Kierownik Katedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Krajowy Konsultant w dziedzinie Balneologii 
i Medycyny Fizykalnej, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Autorka ponad 200 pu-
blikacji w czasopismach naukowych, 16 książek i monografii. Wykształcenie zawodowe: specjalista z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej 
oraz diabetologii. Odznaczona Medalem Gloria Medicinae.
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Łukasz Preibisz (Polska) – w 1994 r. ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie. W l. 1993-1998 pra-
cował w firmie farmaceutycznej Nepentes. W l. 1998-1999 odbywał praktyki lekarskie w szpitalu w Św. Łazarza w Warszawie, na Oddziale 
Dermatologii Dziecięcej. Następnie w l. 2000-2005 odbył staż specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii w Szpitalu Dermatologicznym 
Akademii Medycznej w Warszawie, a w l. 2005-2006 był w nim zatrudniony jako asystenet w Klinice Dermatologii i Wenerologii. Od 2006 r. 
pracuje w Szpitalu Bródnowskim, w Poradni Dermatologicznej. Od roku 2000 prowadzi także Prywatną Praktykę Lekarską w zakresie medycyny 
estetycznej.

Katarzyna Pytkowska (Polska) – absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Współpracownik 
i konsultant wielu firm kosmetycznych, od 1994 roku pełni funkcję konsultanta ds. kosmetyków do włosów w firmie Henkel Polska. Od 1997 roku 
współpracuje z Politechniką Warszawską, prowadząc wykłady na specjalności Technologia związków biologicznie czynnych i kosmetyków 
oraz na studiach podyplomowych Chemia kosmetyczna. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Kosmetologów i zespołu redakcyjnego 
kwartalnika SOFW-Journal Edycja Polska. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Należy do grona twór-
ców Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Dydaktyki, dbając 
o sprawne funkcjonowanie placówki i jej rozwój. Prowadzi wykłady m.in. z surowców i fizykochemii form kosmetycznych, metod oceny działania 
kosmetyków, towaroznawstwa wyrobów kosmetycznych.

Alessio Redaelli (Włochy) – dyplom z medycyny i chirurgii uzyskany na Uniwersytecie Mediolańskim w 1979 roku, specja-
lizacja z chirurgii naczyniowej na tym samym Uniwersytecie w 1984 roku, ukończona z maksymalną oceną i pochwałą. Tytuł dyplomowanego 
eksperta i konsultanta z zakresu medycyny estetycznej uzyskany w Mediolańskiej Szkole Agora. Już w pierwszych latach po uzyskaniu dyplomu 
zainteresował się medycyną estetyczną, którą od tamtej pory zajmuje się codziennie. Jest konsultantem z zakresu chirurgii naczyniowej i medycy-
ny estetycznej w Centrum Medycznym Visconti di Modrone w Mediolanie w Szkole Agora. Jest od wielu lat wykładowcą w Podyplomowej Szkole 
Agora, a od 2005 roku zastępcą dyrektora zespołu naukowego i badawczego SIES (Włoskie Stowarzyszenie Medycyny i Chirurgii Estetycznej). 
Regularnie uczestniczy w najważniejszych narodowych i międzynarodowych kongresach medycyny estetycznej, również jako wykładowca, mo-
derator i przewodniczący sesji. W latach 1985-2008 opublikował wiele prac naukowych na temat flebologii i medycyny estetycznej. W ostatnich 
latach zajął się szkoleniami praktycznymi dla lekarzy, w latach 2000-2008 w szczególności poświęconymi medycynie estetycznej i flebologii. Jest 
profesorem na Uniwersytecie w Padwie i wykładowcą zajęć Masters na temat: „Estetyka tkanek miękkich wokół ust”.

Wojciech Rybak (Polska) – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM we Wrocławiu, Ars Estetica 
Wrocław.

Zbigniew Rybak (Polska) – profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, naczynio-
wej i angiologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wrocławskiej Akademii Medycznej (1975 r.). Tytuł doktora nauk medycznych, na podstawie 
pracy „Ocena następstw ostrego niedokrwienia kończyn wywołanego urazem tętnicy przy użyciu metod fizycznych i biochemicznych” – 1984 
r., a doktora habilitowanego, na podstawie pracy „Własna metoda rozpoznawania schorzeń układu żylnego kończyn dolnych“ – 1995 r. 
Współzałożyciel czterech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, 
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. W latach 2000-2003 – Prezes Polskiego Towarzystwa 
Flebologicznego. Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003-2006). Redaktor Naczelny „Przeglądu Flebologicznego” oraz 
Honorowy Redaktor „Leczenia Ran”. Autor ponad 170 prac dotyczących głównie problematyki flebologicznej, chirurgii naczyniowej, transplan-
tologii, epidemiologii, limfologii oraz ran przewlekłych. Redaktor podręcznika „Flebologia Kliniczna“. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z zakresu chirurgii ogólnej oraz angiologii, członek Rady Naukowej oraz wykłdowca Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran i Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej. Aktywny członek Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii. Od czterech lat prowadzi ogólnopolski kurs leczenia 
schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego laserowego leczenia niewydolności żylnej. Te ostatnie prowadził również w Moskwie, 
Barcelonie i Greifswaldzie. Wykładowca Międzynarodowej Szkoły Flebologicznej, prowadzonej przez Europejskie Forum Żylne. Członek Hono-
rowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Dwukrotnie uhonorowany nagrodą Ministra Zdrowia 
oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Stefano Salvatore (Włochy) – szef kliniki Uroginekologicznej szpitala San Raffaele przy Uniwersytecie w Mediolanie. 
Wcześniej piastował tę samą funkcję w klinikach przy Uniwersytetach Insubria, Varese i na Uniwersytecie Bicocca w Mediolanie. Przeszkolony 
w zakresie uroginekologii w Londynie, w szpitalu King’s College, u profesor Lindy Cardozo i na Uniwersytecie w Mediolanie Bicocca u profesora 
Rodolfo Milani. Dyrektor Naukowy komitetu ICI Zjazdu Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej do spraw patofizjologii nietrzymania moczu 
(Monako 2004). Jest wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uroginekologicznego (EUGA) i przewodniczącym komitetu FIGO do 
spraw standaryzacji terminologii dotyczącej dysfunkcji kobiecego pęcherza.

Gabriel Serrano (Hiszpania) – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Walencji (1976). Specjalizacja z dermato-
logii i praktyka w University General Hospital w Walencji (1976-1982). Tytuł doktora nauk medycznych (1989). Profesor asystujący w University 
General Hospital (1982-1989). Od 1988 szef Departamentu Dermatologii w University General Hospital w Walencji. Redaktor naczelny Piel y 
Dermocosmetica Iberoamericana. Członek Komitetów Naukowych w Journal of American Academy of Dermatology i Dermocosmetica Clinica. 

Magdalena Skwarek (Polska) – ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Międzyuczelniany 
Wydział Biotechnologii AMG-UG, uzyskała stopień doktora nauk medycznych, jest specjalistą diagnostyki laboratoryjnej. W swoim dorobku ma 
ponad trzydzieści prac w recenzowanych pismach medycznych. Była nauczycielem akademickim w Akademii Medycznej w Gdańsku i Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W latach 2009-2011 kształciła się na studiach podyplomowych w PSME w Warszawie. Jest człon-
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kiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. 
Obecnie wraz z Jolantą Hreczecha prowadzi Gabinet Medycyny Estetycznej w Gdyni.

Andre Steps (Niemcy) – absolwent uniwersytetów w Lipsku, Barcelonie, Halle – Wittenbergu i Jenie; główne zainteresowania na-
ukowe to medycyna anti-aging, konturowanie ciała, zastosowanie laserów w dermatologii ze szczególnym uwzględnieniem ostudy. Wykładowca 
i szkoleniowiec Asclepion Laser Technologies GmbH. Pracuje w Niemczech (Hamburg) I Chinach (Szanghaj).

Paweł Surowiak (Polska) – urodzony w 1973 roku. Profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu i członek Rady Wydziału 
Lekarskiego. Wieloletni stypendysta na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Wyróżniony absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej 
PTL w Warszawie, wykładowca Szkoły. Praktykujący lekarz medycyny estetycznej zajmujący się czynnie badaniami z zakresu biologii molekular-
nej. Autor i współautor 65 publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych. Laureat wielu nagród, w tym Ministra Zdrowia i J.M. Rektora 
AM we Wrocławiu. Zakwalifikowany na listę 72 najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia Prezydenta RP.

Piotr Sznelewski (Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1995). Absolwent Podyplo-
mowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (2005). Zainteresowania naukowe: terapie oparte o urządzenia wykorzystujące zjawiska biofizyczne 
(ultradźwięki, światło, prądy elektryczne), głównie laserów w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, szczególnie zastosowania w der-
matologii i medycynie estetycznej skanującego lasera CO2 oraz lasera diodowego średniej podczerwieni ok. 1500 nm. Prowadzi szkolenia dla 
lekarzy z zakresu laseroterapii i innych źródeł energii wykorzystywanych w medycynie estetycznej. Autor publikacji poświęconych tej tematyce. 
Wykładowca i koordynator zajęć w PSME PTL, wpółorganizator Kongresów Medycyny Estetyczniej i Anti-Aging, seminariów i szkoleń, uczestnik 
kongresów zagranicznych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, przedstawiciel Polski w Parlamencie 
European Medical Laser Association (EMLA).

Ewa Szpringer (Polska)  – specjalista dermatologii i wenerologii w Centum Dermatologii i Laseroterapii. Absolwentka Akademii 
Medycznej w Lublinie. Pracę doktorską obroniła w 1997 r., tytuł specjalisty w zakresie dermatologii-wenerologii otrzymała w 2001. W latach 
1993-2008 pracowała jako asystent, następnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii AM w Lublinie, gdzie prowadziła badania naukowe 
i zajęcia dla studentów amerykańskich i norweskich. Od 2009 r. jest koordynatorem merytorycznym kosmetologii – nowo powstałego kierunku 
w UM w Lublinie oraz kierownikiem Pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej. W 1997 roku założyła prywatne centrum medyczne Laser-
Medic, w którym zajmuje się laseroterapią, implantologią kwasu hialuronowego, zabiegami dermatologii estetycznej i dermatochirurgii oraz 
leczeniem malformacji naczyniowych. Jest instruktorem kadry medycznej w zakresie laseroterapii oraz iniekcji preparatów kwasu hialuronowego i 
botuliny. W 2009 r. otrzymała nagrodę – Złotą Perłę Eskulapa w konkursie Perły Medycyny. Autorka 120 publikacji naukowych. Hobby: podróże, 
malarstwo i literatura.

Radosław Śpiewak (Polska) – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista 
dermatolog i wenerolog, specjalista alergolog. Kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego 
UJ w Krakowie, dyrektor naukowy Instytutu Dermatologii sp. z o.o. w Krakowie. Praktyka lekarska w Ambulatorium ‘dermatolog.eu’ w Krakowie. 
Autor lub współautor 85 artykułów naukowych oraz 31 rozdziałów w monografiach naukowych i podręcznikach (sumaryczny IF=53,737; 262 
cytowania; Hirsch Index=11). Twórca i redaktor naczelny Portalu Lekarzy Alergologów „alergologia.org” (www.alergologia.org, ponad 20 tys. 
odsłon miesięcznie). Redaktor naczelny czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia, członek rad programowych 7 międzynarodowych 
i krajowych czasopism naukowych. Ewaluator artykułów w dziedzinach dermatologii i alergologii dla McMaster Online Rating of Evidence 
(MORE), PIER, bmjupdates+ oraz Evidence-Based Journals. Ekspert zewnętrzny Agencji Oceny Technologii Medycznych. Członek grupy roboczej 
„Allergic contact dermatitis in children” Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Laureat trzech zagranicznych i dzie-
więciu krajowych nagród i wyróżnień za działalność naukową.

Izabela Tilszer (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Internistka. W latach 1999-
2007 wiceprzewodnicząca Sekcji Medycyny Estetycznej PTL, w uznaniu zasług nauczania lekarzy medycyny estetycznej wyróżniona dyplomem 
lekarza medycyny estetycznej przez prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Prekursorka mezoterapii w Polsce i idei propagowania medycyny 
estetycznej, twórczyni i wieloletni prezes Fundacji Medycyny Estetycznej, założycielka, prezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Wykładowca 
Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Od 1988 
roku prowadzi praktykę prywatną, z czasem przekształconą w NZOZ Lecznicę Specjalistyczną „Medycyna Estetyczna”.

Claudio Tomella (Włochy) – ma 45 lat, ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Mediolanie z wyróżnieniem. Od 1996 
roku specjalista w zakresie dietetyki. Od roku 1994 – asystent w oddziałach chorób wewnętrznych w Mediolanie. Lekarz medycyny anti-aging od 
roku 2008. Wykładowca z zakresu dietetyki, medycyny zapobiegawczej i anti-aging na Uniwersytecie im. G.D’Annunzio w Chieti. Autor wielu 
publikacji w recenzowanych włoskich i międzynarodowych pismach medycznych oraz prezentacji podczas konferencji medycyny estetycznej. 
Członek licznych towarzystw naukowych: SIO (Włoskiego Towarzystwa Otyłości), ADI (Włoskiego Stowarzyszenia Dietetyki i Żywienia Klinicz-
nego), SINUt (Włoskiego Towarzystwa Nutreceutyki), WOSAAM (Światowego Towarzystwa Medycyny Anti – Aging), Międzynarodowego 
Towarzystwa Endokrynologicznego. Przewodniczący Olosmedica (www.olosmedica.it), członek komitetu naukowego REGENERA (w ww.regene-
ragroup.com). Włada językiem włoskim i angielskim.

Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) – chirurg plastyczny, generalny dyrektor Ukraińskiego Instytutu Chirurgii Plastycznej 
i Kosmetologii VIRTUS. Ma tytuł Honorowego Lekarza Ukrainy. Wykładowca chirurgii rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej w Departamencie 
Dermatologii i Wenerologii na Stanowym Uniwersytecie Medycznym w Odessie. Współautor monografii „Chirurgia plastyczna i estetyczna. 
Nowoczesne aspekty”. Autor wydanej w tym roku książki „Technologie laserowe w medycynie estetycznej”, jak również ponad 100 naukowych 
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publikacji z dziedziny laseroterapii i 150 z medycyny estetycznej. Przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Członek 
Ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Ponad 20 lat praktyki w medycnie estetycznej.

Lucio Tunesi (Włochy) – specjalista anestezjolog, lekarz medycyny estetycznej, dyrektor SMIEM, wiceprzewodniczący Amiest 
Agora. 

Helga Van Den Elzen (Niemcy) – założycielka Elzen Klinik. Ma bogate, ponad 15-letnie doświadczenie w odmładzaniu 
twarzy za pomocą iniekcji. Wykonała ponad 13 tys. procedur w ciągu ostatnich 10 lat. Oferuje nieinwazyjny lifting jako alternatywę dla chirur-
gicznego liftingu twarzy, łącząc nieinwazyjne procedury, takie jak wypełniacze, autologiczny tłuszcz i toksyna botulinowa. Jest szkoleniowcem i 
prowadzi zajęcia na międzynarodowych spotkaniach i seminariach. Jej postępy naukowe i doświadczenia publikowane są w międzynarodowych 
czasopismach medycznych.

Lech Wasilewski (Polska) – absolwent AWF w Warszawie – w 1978 roku ukończył kierunek Rehabilitacja Ruchowa, uzysku-
jąc tytuł magistra. Studia podyplomowe w CMKP w Warszawie – tytuł specjalisty II stopnia z rehabilitacji ruchowej. Od 1980 roku – Kierownik 
Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Szpitala Praskiego w Warszawie. Wykładowca przedmiotu fizykoterapia z elementami biofizyki w Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie na kierunku Kosmetologia Ogólna.

Jan Wasylkowski (Polska) – w latach 1978-1980 studiował w Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie, w latach 1980-
1986, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Należy do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze – jest zastępcą Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Specjalizację II stopnia z Chirurgii Ogólnej uzyskał w 1995 roku. Pracował w: Oddziale Chi-
rurgii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze (1980-1998), Centralnym Zarządzie Służby Zdrowia MSWiA w Warszawie (w l. 1998-2000 
dyrektor SPZOZ MSWiA w Zielonej Górze, Inspektor Sanitarny MSWiA, w l. 2000-2001 dyrektor SPZOZ MSWiA w Zielonej Górze). Od 2001 
r. do chwili obecnej – właściciel i kierownik Niepublicznego Chirurgicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. W l. 2003-2004 był 
słuchaczem Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL. Szkolenia specjalistyczne: w Pradze – 2003, Utrechcie – 2003, Lipsku – 2008, 
Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach – 1995 r. Bezbliznowa technika (własna) usuwania znamion – od 1995 r. Osiągnięcia zawodowe 
– pierwsza w Polsce operacja żylaków laserem endoluminalnym – 2003 r., pierwsza w Polsce operacja laserem polskiej produkcji – 2004 r., 
pierwsza w Polsce operacja żylaków metodą RF (częstotliwości radiowe) – 2007 r. W 1999 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Piotr Wójcicki (Polska) – chirurg plastyk, II stopień specjalizacji z chirurgii plastycznej (1989), tytuł doktora nauk medycznych 
(1994). Rozprawa habilitacyjna pt. „Ocena skuteczności leczenia pooperacyjnej niewydolności podniebienno-gardłowej w rozszczepach pod-
niebienia” (2008). Zastępca ordynatora i dyrektora szpitala ds. medycznych (od 1998). Kierownik Kliniki AM we Wrocławiu i Ordynator Od-
działu Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój (od 2008), w której pracuje od 1985 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego (2010). Prowadzi Prywatną 
Klinikę Chirurgii Plastycznej (od 1998). Staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach chirurgii plastycznej (Hospital General Manuel Gea Gon-
zalez w Mexico City, Universitätsklinik Für Plastische und Wiederherstellundschirurgie w Insbruku, Clinica La Luz w Madrycie). Autor m.in. 65 prac 
w recenzowanych czasopismach naukowych oraz ponad 50 opublikowanych doniesień zjazdowych. W 2008 r. – nagroda naukowa I stopnia 
Rektora AM we Wrocławiu. Prowadzi wykłady dla studentów IV i V roku medycyny oraz zajęcia poświęcone technikom operacyjnym na kursach 
tematycznych i doskonalących. Kierownik naukowy kursów organizowanych w klinice dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej oraz 
plastycznej (od 2008). Opiekun indywidualnych staży specjalizacyjnych. Członek Komitetu Redakcyjnego European Journal of Plastic Surgery. 
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (od 1985), przez 5 kadencji w Zarządzie Towarzystwa.

Giovanni Zelano (Włochy) – absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii na Uniwersytecie Katolickim (1986). Specjalizacja 
z neurologii (1990) i genetyki medycznej (1994). Adiunkt w zakładzie anatomii człowieka w Katolickim Uniwersytecie Medycznym w Rzymie. 
Staż zagraniczny w Anglii (National Institute for Medical Research). Główne zainteresowania naukowe to: badania genetyczne w kierunku 
podatności na choroby wieloczynnikowe za pomocą analizy polimorficznych markerów genetycznych i badań molekularnych mechanizmów 
leżących u podstaw ekspresji genów w centralnym układzie nerwowym oraz w komórkach macierzystych. Odpowiedzialny za szereg projektów 
badawczych finansowanych przez włoskie Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i Badań Naukowych i Telethon Italia.

Nicola Zerbinati (Włochy) – absolwent Szkoły Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Padwie (1992). Cztero-
letnia rezydentura w Departamencie Dermatologii Uniwersytetu w Padwie zakończona specjalizacją z dermatologii i wenerologii 1996 roku. Od 
1997 roku pracuje nad nowymi technologiami w medycynie, a w szczegolności implantami skórnymi, hodowlą keratynocytów i biomateriałami 
w dermatologii. Autor wielu publikacji naukowych. Wykładowca w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Uniwersyetetu w Padwie (1997-
1999). Od 1999 roku prowadzi badania naukowe na Wydziale Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Insubria w Varase (Wlochy), a od 
2000 roku jest profesorem tej uczelni.

Gregor Zieleznik (Niemcy) – fizjoterapeuta. Praktyk w zakresie terapii bólu i medycyny sportowej w Dorsten w Niem-
czech, specjalizacja w terapii pozaustrojową falą uderzeniową oraz terapii punktów spustowych falą uderzeniową u pacjentów z chro-
nicznymi zespołami bólowymi układu mięśniowo-szkieletowego i u sportowców. Kwalifikacje dodatkowe: terapia falą akustyczną 
(AWT®) w leczeniu cellulitu. Absolwent Szkoły Fizjoterapii AMT Recklinghausen w Niemczech. W latach 1989-1996 fizjoterapeuta dru-
żyny hokejowej GEC Schalker Haie. W latach 2004-2009 fizjoterapeuta FC Schalke 04. Pracował z reprezentacją Polski podczas 
MŚ 2006 w Niemczech. Od 2009 roku fizjoterapeuta Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej.



97

streszczenia

XI Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Streszczenia
Maurice A. Adatto

Redukcja blizn 
przy użyciu lasera nieablacyjnego 

Scars reduction with non ablative laser
 Blizny pooperacyjne są częstym problemem po proce-

durach chirurgicznych i są dość wyraźne. Wiele różnych 
laserów (impulsowy laser barwnikowy, KTP 532 nm) było 
z różnym skutkiem używanych do poprawy ich wyglądu. 
Celem niniejszego badania jest ocena bezpieczeństwa 
i skuteczności frakcyjnych urządzeń nowej generacji Ple-
ase the MaxG abstract w celu poprawy wyglądu blizn. 
Obecnie dysponujemy 3-letnim doświadczeniem i przy-
padkami ponad 200 pacjentów leczonych tą techniką. 
Zostały pokazane różne typy blizn umiejscowione w róż-
nych lokalizacjach anatomicznych, leczone nieablacyjny-
mi urządzeniami frakcyjnymi. Wszyscy leczeni pacjenci 
odnieśli większą korzyść z leczenia tą techniką niż gdyby 
nie byli poddani laseroterapii. W raporcie zaprezentowa-
no bardzo dobre wyniki w zakresie poprawy wyglądu 
blizn, bez żadnych działań ubocznych, jeśli właściwie 
dokonuje się doboru pacjentów.

Maurice A. Adatto 
Technologia Palomar Lux G w leczeniu 
rumienia i innych zmian naczyniowych

Palomar Lux G technology in the treatment 
of erythema and other vascular lesions

W 2010 roku opublikowaliśmy informacje dotyczące 
leczenia znamion typu port-wine stain (PWS) przy użyciu 
urządzenia drugiej generacji. Od tamtego czasu system 
został ulepszony, oferując wyższe wartości fluencji w im-
pulsach o krótszym czasie trwania. Celem badań była 
ocena, na podstawie otwartego badania, bezpieczeń-
stwa i skuteczności tego nowego urządzenia w lecze-
niu wszelkiego rodzaju zmian naczyniowych o różnej 
lokalizacji anatomicznej. 10 pacjentów z różnymi zabu-
rzeniami naczyniowymi (PWS, teleangiektazje) o różnej 
lokalizacji anatomicznej, poddano od 1 do 2 zabiegów 
urządzeniem Lux MaxGTM (500-670 i 870-1400 nm) 
z głowicą (StarLux 500TM, Palomar Medical Technolo-
gies, Burlington, MA). Zmiany poddawano terapii z trzy-
, czterotygodniowymi przerwami. Wyniki były oceniane 
z zastosowaniem zaślepienia, na podstawie fotografii 
wykonanych przed i po procedurze i oszacowywane 
ilościowo na podstawie pomiarów za pomocą Antera™ 
(Miravex, Dublin, Ireland). To narzędzie pozwala na 

precyzyjny pomiar zawartości hemoglobiny i melaniny 
w skórze na podstawie obliczeń dotyczących wskaźni-
ków rumienia i melaniny. Każdy z pacjentów zauważył 
znaczną poprawę już po pierwszej sesji. W różnych 
lokalizacjach anatomicznych, jak np. w okolicy szyjno-
twarzowej, na tułowiu lub w obrębie kończyn dolnych, 
odpowiedź na terapię była taka sama. Jak dotąd nie 
zaobserwowano żadnych działań ubocznych. Nowa 
technologia OPL pozwala na bardzo skuteczne lecze-
nie, przeprowadzając małą liczbę sesji, zmian naczynio-
wych we wszystkich lokalizacjach anatomicznych. Tera-
pia jest bezpieczna i skuteczna.

Jacek Arct
Kosmetyczna stymulacja 

odnowy tkankowej
Cosmetic stimulation of tissue regeneration

Wyroby określane wspólnym mianem anti-age należą 
współcześnie do najważniejszych segmentów rynku ko-
smetycznego. Jest to grupa pod wieloma względami silnie 
zróżnicowana, czynnikiem łączącym jest tu ostateczny cel 
stosowania – zachowanie młodego wyglądu. Efekt taki 
można osiągnąć różnymi metodami:
• przez działania zachowawcze – chroniąc skórę przed 

promieniowaniem UV i działaniem wolnych rodników
• przez mniej lub bardziej selektywną stymulację odno-

wy tkankowej w obrębie naskórka i skóry właściwej
• przez działania i zabiegi określane jako „odmładza-

jące” – cofające zmiany w skórze wywołane starze-
niem, przede wszystkim egzogennym 

• przez maskowanie zmian starzeniowych – krótkotrwa-
łe liftingi i stosowanie kosmetyków kolorowych zmniej-
szających optyczną widoczność zmarszczek.
W dziedzinie anti-agingu w ostatnich latach obserwu-

jemy stały rozwój. Zjawisko to jest szczególnie interesu-
jące na tle wielu innych dziedzin kosmetologii, niekiedy 
przeżywających swoistą stagnację tak w zakresie technik, 
jak i substancji czynnych. W zakresie substancji czynnych 
prawdziwym przełomem stało się wprowadzenie do ko-
smetyki niskocząsteczkowych peptydów działających 
bezpośrednio na mechanizmy receptorowe regulacji 
procesów fizjologicznych. Wiele wskazuje na możliwość 
dalszego rozwoju tych metod poprzez stymulację uwal-
niania czynników wzrostowych i kaskad cytokinowych. 
Postęp w badaniach nad nowymi substancjami czynnymi 
umożliwia między innymi coraz lepsza znajomość biologii 
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skóry i przystosowanie do badań kosmetologicznych me-
tod biologii molekularnej. Niestety, wiele publikowanych 
danych opisuje jedynie efekty uzyskiwane w warunkach 
in vitro, nieuwzględniające biodostępności i przemian 
metabolicznych proponowanych składników. Z zalewu 
informacji trudno jest niekiedy wyodrębnić wyniki w pełni 
wiarygodnych badań odzwierciedlających rzeczywistą 
kosmetyczną przydatność nowych substancji o działaniu 
przeciwstarzeniowym.

Magda Belmontesi 
Złożone protokoły zabiegów estetycznych 

dla skór o różnym poziomie starzenia
The combined protocols of aesthetic treatments 

for different levels of aging skin
Zjawisko starzenia i fotostarzenia są odpowiedzialne 

za proces starzenia się skóry, który manifestuje się obec-
nością postępujących zmian w skórze właściwej, takich, 
jak twarz, szyja, dekolt i grzbietowa powierzchnia rąk. 
Stopniowe naprężanie składników włóknistych (kolagen 
i włókna elastyczne) i zmniejszenie ilości substancji boga-
tej w glikozoaminoglikany (GAG) w obrębie macierzy, 
w szczególności kwasu hialuronowego, obejmuje zmia-
ny właściwości mechanicznych i wiskoelastycznych skó-
ry właściwej. Z klinicznego punktu widzenia zmiany te 
prowadzą do utraty barwy i zmniejszenia jędrności skó-
ry, która sprawia wrażenie nieelastycznej, odwodnionej, 
z typowymi oznakami elastozy słonecznej, w porównaniu 
ze zmarszczkami, obwisłą skórą i utratą objętości. Dzięki 
połączeniu różnych metod leczenia estetycznego można 
osiągnąć satysfakcjonujące wyniki w zakresie profilaktyki i 
korekcji klinicznych objawów starzenia i fotostarzenia. Po-
łączone protokoły są dostosowane do różnych faz proce-
su starzenia. Według skali Glogau, obejmującej leczenie 
kwasem hialuronowym w żelu w różnej postaci, zgodnie 
z określonymi i różnymi technikami, miękkimi i umiarkowa-
nie działającymi peelingami, toksyną botulinową i świa-
tłem stosowanym do fotorejuwenacji. Połączenie różnych 
metod leczenia estetycznego daje szybsze i bardziej 
długotrwałe rezultaty, poprawia współpracę z pacjentem 
i ostateczne wyniki terapii. 

Magda Belmontesi
Pula antyoksydantów stosowanych 
zewnętrznie w ochronie skóry przed 

uszkodzeniem zależnym od promieni UV
Stakes of topical antioxidants in protecting human 

skin from UV-induced skin damage 
Ekspozycja skóry na promieniowanie UV (UVR) prowa-

dzi do ostrych reakcji zapalnych, takich jak rumień, opa-
rzenia słoneczne i reakcje przewlekłe, do których należy 
przedwczesne starzenie się skóry i rak skóry. Celem ba-
dania było zademonstrowanie działania miejscowej mie-
szanki antyoksydantów zawierającej witaminę C, kwas 
ferulowy i floretynę, w ochronie skóry przed szkodliwymi 

skutkami promieniowania UV na podstawie biomarkerów 
uszkodzenia skóry na przykładzie skóry zdrowych ochot-
ników. We wcześniejszym badaniu wykazano supresję ru-
mienia indukowanego przez UVR i wytwarzania dimerów 
tymidynowych po użyciu tej mieszanki antyoksydantów. 
Do badania włączono dziesięciu zdrowych ochotników 
(między 18 i 60 rokiem życia) z fototypem skóry I-III wg 
Fitzpatricka. Na zaznaczone miejsca o wymiarach 7,5 
cm x 5 cm na plecach aplikowano 75 μl roztworu z an-
tyoksydantami lub kontrolnego roztworu z placebo. Na-
noszenie produktu wykonywano codziennie przez cztery 
kolejne dni. Trzeciego dnia, w różnych miejscach na ple-
cach, używając różnego natężenia promieniowania UVR 
(w zakresie 20-70 nJ/cm2 z przerwami po 10 mJ), u każ-
dego pacjenta określono indywidualną minimalną dawkę 
rumieniowę (MEDi). Czwartego dnia, pacjenci otrzymali 
pojedynczą dawkę UVR, stanowiącą pięciokrotność usta-
lonej wcześniej wartości MEDi (trzeciego dnia), zarówno 
w miejscach poddanych działaniu antyoksydantów, jak 
i placebo. Piątego dnia w miejscach poddanych terapii 
antyoksydantami, placebo i w przyległych obszarach, 
w których nie stosowano UVR, ani leczenia (miejsca obo-
jętne) wykonano 4 mm biopsję sztancową. Biopsje zosta-
ły ocenione pod kątem p53, MMP-9 i komórek Langer-
hansa z ekspresją antygenu CD1a. Już po upływie 24 
godzin od ekspozycji na 5X MEDi promieniowania UV, 
miejsca poddane terapii antyoksydantami cechowały się 
zdecydowanie mniejszą ilością białka p53 w porówna-
niu z miejscami, w których stosowano placebo. Ponadto, 
w miejscach leczonych antyoksydantami stwierdziono 
zdecydowanie mniej MMP-9 w porównaniu do miejsc, 
gdzie stosowano placebo. Nie było znaczących różnic 
w poziomach MMP-9 między miejscami leczonymi an-
tyoksydantami a miejscami obojętnymi. Miejsca leczone 
roztworem antyoksydantów cechowały się zdecydowanie 
większą liczbą komórek Langerhansa z ekspresją CD1a- 
w porównaniu z miejscami poddanymi działaniu placebo. 
Nie było znaczącej różnicy w liczbie komórek Langer-
hansa w miejscach poddanych działaniu w porównaniu 
z miejscami obojętnymi. Badanie potwierdza, że leczenie 
skóry za pomocą mieszaniny o unikalnym składzie an-
tyoksydantów, zawierającej witaminę C, kwas ferulowy 
i floretynę, chroni skórę przed uszkodzeniami indukowa-
nymi przez promieniowanie UV. 

Maurizio Berlanda
Nowe podejście do powiększania piersi: 

rozwarstwienie mięśni, cięcie Khana
New conservative approach for breast 

augmentation: splitting muscle sec. Khan
Różne techniki powiększenia biustu opierają się głów-

nie na zastosowaniu kieszonek z implantem: podgruczo-
łowych, podpowięziowych, podmięśniowych, w tym z po-
dwójną płaszczyzną. Doktor Umar D. Kahn opisał nowy 
rodzaj kieszonki, która jest kieszonką podgruczołową 
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w obrębie dolnej połowy piersi i podmięśniową w górnym 
biegunie piersi, które uzyskuje się poprzez rozdzielenie 
mięśnia piersiowego większego wzdłuż włókien, bez od-
cinania go od przyczepu mostkowo-żebrowego. Zatem 
implant leży zarówno poza, jak i przed mięśniem pier-
siowym większym. Moje osobiste doświadczenie wynosi 
jedynie dwa lata, w ciągu których technikę „rozdzielania 
mięśnia” zastosowano u 92 pacjentów, ale wyniki są bar-
dzo zachęcające ze względu na zmniejszoną chorobo-
wość, szybką i bezbolesną rekonwalescencję i naturalny 
wygląd piersi. 

Maurizio Berlanda
Wolumetryczna biorewitalizacja twarzy: 

techniki złożone
Face volumizing biorevitalization: 

combined technique
Autor opisał zbiorowe użycie produktów biorewitalizu-

jących, łącznie z kwasem hialuronowym, o dużych roz-
miarach cząsteczek, w ciągu tej samej sesji, w celu uzy-
skania połączonego działania odmładzającego na tkanki 
miękkie twarzy. 

Phillipe Berros
Niebezpieczeństwa i powikłania zabiegów 

w okolicy oka i sposoby ich leczenia
Hazards and complications in periocular region 

treatment, how to avoid and cure them
Kwas hialuronowy jest często używany w estetycznej 

chirurgii twarzy, a najczęściej w obszarze oczno-twarzo-
wym. Jednakże prowadzenie terapii w tak wrażliwym 
obszarze oka stanowi duże wyzwanie od wielu lat i wy-
próbowywano już wiele alternatywnych rozwiązań, które 
dotyczyły zarówno stosowanych technik, jak i produktów. 
Wzmocnione mikrokaniule typu pix’L+ zostały opraco-
wane specjalnie do tego wskazania i dla wrażliwej oko-
licy anatomicznej. Pacjenci, materiały i metody: badanie 
kliniczne w celu uniknięcia przeciwwskazań; fotografie 
medyczne; wyjaśnienie dotyczące przebiegu terapii. 
Materiał: wcześniejsze nacięcie igłą 25G lub 28G; oko-
łooczołodowa mikrokaniula pix’L+ 25G lub 28G, o dłu-
gości 40 mm, wzmocniona przy podstawie, aby zmniej-
szyć elastyczność; HA (lignokaina Restylane). Protokół 
terapeutyczny: dezynfekcja; wstępne nacięcie igłą 25G; 
delikatne spenetrowanie mikrokaniulą, przejście przez 
mięsień okrężny oka i tkankę tłuszczową policzka, a po 
uzyskaniu kontaktu z kością, ustawienie horyzontalne mi-
krokaniuli równolegle do okostnej (znacznik na podstawie 
mikrokaniuli wskazuje kierunek przepływu HA, średnio 
w jedno miejsce wstrzykuje się od 0,8 cm3 do 1 cm3); ma-
saż obszaru poddanego terapii; zimny okład z lodu i od-
poczynek przez 3 minuty; zdjęcie wykonane natychmiast 
po zabiegu, po upływie 15 dni oraz 3 i 6 miesięcy po 
procedurze. Wyniki – zalety tej techniki: brak krwiaków, 
mniej przebarwień rynienki łzowej (ang. tear through), 

mniej nieregularności powierzchni skóry, mniej nasilony 
odczyn zapalny, bezpieczeństwo, lepsze rozprowadze-
nie HA, lepsze rezultaty natury estetycznej – poprawa 
wyglądu. Wnioski: Hyalurostructure w połączeniu z asor-
tymentem produktów HA i ze wzmocnionymi mikrokaniu-
lami stanowi metodę mogącą przynieść korzystne rezulta-
ty zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Jest to metoda 
łatwa w użyciu, umożliwiająca uzyskanie wyższej satys-
fakcji pacjentów, a jednocześnie dająca mniej powikłań 
w rejuwenacji oczno-twarzowej.

Javier Beut
Odmładzanie okolicy oka 
– doświadczenie chirurga

Rejuvenation of the eye – the surgeon’s view
Blefaroplastyka jest chirurgiczną procedurą polega-

jącą na usuwaniu nadmiaru skóry i tkanki mięśniowej 
z górnej i dolnej powieki wraz z położoną poniżej tkanką 
tłuszczową. Blefaroplastyka może łagodzić objawy zwiot-
czenia i obwisłości skóry. Może również pomóc poprawić 
wzrok u starszych pacjentów z opadniętymi powiekami 
górnymi. Blefaroplastyka jako procedura chirurgiczna 
była uważana za „łatwe zadanie”. Ale sama koncep-
cja blefaroplastyki jest o wiele szersza i sięga głębiej niż 
problem zwiotczenia i obwisłej skóry. Kluczową kwestią 
w operacyjnym leczeniu powiek jest ujęcie obszaru wokół 
oczu i wiedza na temat anatomii tego złożonego obszaru. 
Poza samym usuwaniem nadmiaru skóry i tłuszczu musimy 
zrekonstruować kształt powieki pacjenta. Złote zasady 
w podejściu stosowanym przez dr Beuta:
• Precyzyjna analiza kliniczna pacjenta.
• Górna powieka musi być zoperowana w 90% łącz-

nie z dolną powieką. Będzie widoczne unikatowe ze-
wnętrzne cięcie UL.

• Kantopeksja lub kantoplastyka części troczka bocznego 
jest niezbędna w przypadku każdej blefaroplastyki.

• Relokacja tłuszczu w porównaniu do usunięcia tłuszczu.
• Resekcja mięśnia marszczącego brwi.
• Podparcie tkanek policzka jako część procedury.
• Dostęp podrzęskowy, uważając na mięsień okrężny 

oka i mięsień tarczkowy. 

Javier Beut
Odmładzanie okolicy oka – doświadczenie 

lekarza medycyny estetycznej
Rejuvenation of the eye 

– the aesthetic doctor’s view
Przez ostatnie lata doszło do niesłychanego rozwoju 

technik niechirurgicznych. Niechirurgiczna rejuwenacja 
oka jest jedną z najbardziej rozwijających się metod tera-
pii. Podczas ostatnich 7 lat dr Beut opracował różne nie-
chirurgiczne techniki, na przykład technikę stalagmitową 
(wertykalną i horyzontalną), przeznaczoną do połącze-
nia miejsca spojenia policzka i powieki. Biorąc pod uwa-
gę jego doświadczenie w procedurach chirurgicznych, 
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największą obawą wg dr. Beuta jest kwestia bezpieczeń-
stwa. Z tego właśnie powodu opracował on bezpieczne 
techniki terapii twarzy, łatwe do zrozumienia dla wszyst-
kich lekarzy, którzy nie mają wystarczającego doświad-
czenia w procedurach chirurgicznych, takich jak: 
I. Analiza Kliniczna

1. MDFP (przyśrodkowa, głęboka poduszeczka tłusz-
czowa) TYPU I.

2. MDFP TYPU II + IORM (brzeg krawędzi podoczo-
dołowej).

3. MDFP TYPU III + IORM + KORYTKO ŁZOWE.
4. MDFP TYPU IV + IORM+ KORYTKO ŁZOWE + VF 

(objętość twarzy) + CB (połączenie policzka).
• Algorytm twarzy 
• Koncepcja stalagmitowa
• S.I.R.M (margines bezpieczeństwa krawędzi 

podoczodołowej)
• Test palca 
• Koncepcja SZCZYPNIĘCIA I POCIĄGNIĘCIA 

(ang. PINCH AND PULL) 
• Kaniule w porównaniu z igłą, igła w porówna-

niu z kaniulami
• Opieka w okresie pooperacyjnym.

Javier Beut
Zabiegi modelujące nos

Rhinoplastics
Jako członek International Rhinoplasty Society (Mię-

dzynarodowe Towarzystwo Rhynoplastyki) muszę przy-
znać, że ta nowa niechirurgiczna koncepcja zwana ry-
nomodulacją staje się jedną z najbardziej popularnych 
procedur niechirurgicznych. Rynomodulacja nie zastępu-
je rynoplastyki. Nie jest prawdą to, co mówi wielu ludzi: 
„80% nosów nie jest podatnych na leczenie chirurgicz-
ne.” Rynomodulacja wymaga perfekcyjnej analizy kli-
nicznej i szerokiej wiedzy anatomicznej oraz dotyczącej 
estetycznych proporcji nosa, aby uzyskać jak najbardziej 
naturalne rezultaty. Podczas swojej prezentacji dr Beut za-
prezentował 2 ważne aspekty:
1. Nosy typu „Picasian”.
2. Wyniki leczenia w obrębie zmienionych patologicznie 

tkanek.
Dr Beut zaprezentował anatomiczne badania labora-

toryjne dotyczące realizacji tej formy terapii. 

Max Brambilla 
Lipostrukturyzacja okolicy skroniowej 

w odmładzaniu twarzy
Lipostructure of the temporal region 

in rejuvenation of the face
Okolica jarzmowa odgrywa kluczową rolę w wyglą-

dzie twarzy, przede wszystkim w aspekcie zaniku tkanki 
tłuszczowej i pogłębiającego się zagłębienia tej okolicy. 
Deformacja profilu kostnego powyższej okolicy w połą-
czeniu z dobrze widocznym przebiegiem łuku brwiowe-

go nadaje twarzy wygląd starczy. Autor pracy prezentuje 
własne doświadczenia w leczeniu okolicy zagłębienia 
skroniowego zmodyfikowaną przez siebie metodą lipo-
strukturyzacji.

 
Max Brambilla 

Strategie postępowania u pacjentów 
opornych na działanie toksyny 

botulinowej
Strategies for patients resistant to botulinum toxin

Cząsteczka toksyny botulinowej jest zbudowana 
z rdzenia białkowego zawierającego łańcuch lekki i 
ciężki oraz z warstwy zewnętrznej obecnej w większości 
cząsteczek. Dodatkowy pierścień zewnętrzny zbudowany 
jest z albumin oraz cukrów. Obecność elementów białko-
wych prowokuje powstawanie przeciwciał mogących in-
aktywować cząsteczki toksyny. Autor przedstawił własne 
doświadczenia w stosowaniu dwóch rodzajów toksyny 
botulinowej u pacjentów słabo reagujących na toksynę 
botulinową lub u osób, u których efekty jej działania utrzy-
mują się poniżej dwóch miesięcy. Na podstawie wyników 
swoich obserwacji wyciągnął wniosek, iż zmiana rodzaju 
toksyny botulinowej optymalizuje efekty działania leku.

 
Max Brambilla 
Lipostrukturyzacja narządów płciowych 

żeńskich – co nowego? 
Lipostructure of female genitals – what's new?
Proces zaniku tkanki tłuszczowej nie przebiega w tym 

samym tempie w obrębie całego organizmu. Jednym 
z rejonów, w obrębie których zanik tkanki tłuszczowej jest 
najbardziej nasilony, są żeńskie narządy płciowe. Tkan-
ka tłuszczowa w leczeniu okolicy moczowo-płciowej ma 
zastosowanie w leczeniu różnorodnych schorzeń – od 
wiotkości ścian pochwy, aż po liszaj stwardnieniowo-za-
nikowy śluzówki. 

 
 Max Brambilla 

Kosmetyczna i funkcjonalna chirurgia 
kobiecych narządów płciowych 

zewnętrznych – co nowego?
Cosmetic and functional surgery of the female 

external genitals: up to date
Autor przedstawił własne doświadczenia oraz al-

gorytm postępowania w leczeniu funkcjonalnych i es-
tetycznych zaburzeń żeńskich zewnętrznych narzą-
dów płciowych. Główną zasadą, którą autor kieruje się 
w postępowaniu chirurgicznym, jest jednoczesna korekcja 
zaburzeń funkcjonalnych i estetycnych, ze szczególnym 
naciskiem na przywrócenie prawidłowej funkcji narządu.
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Andrzej Brzeski 
Program LEAP/MRT – sposób na walkę 
z dolegliwościami, których przyczyną 

jest nadwrażliwość pokarmowa
LEAP-MRT : The solution for food 
hypersensitivity based illnesses

Starzejemy się od chwili urodzenia. Skutki tego proce-
su zaczynamy odczuwać zwykle w tzw. wieku średnim. 
Najczęstsze problemy tego okresu to skłonność do przy-
bierania na wadze, niedoczynność hormonalna, choroby 
o podłożu autoimmunologicznym oraz dysfunkcja prze-
wodu pokarmowego i narządu ruchu. Dla opóźnienia 
starzenia się lub złagodzenia tych dolegliwości stosujemy 
różne metody. Jednak żadne działania nie są tak korzyst-
ne, jak zdrowa dieta ustalona zgodnie z indywidualnymi 
reakcjami organizmu na spożywane pokarmy. Nadwraż-
liwość na pokarmy i chemiczne dodatki do żywności cha-
rakteryzuje znaczna trudność w podejściu praktycznym, 
ponieważ objawy mogą wystąpić od 4 do 72 godzin 
po ich spożyciu. Reakcje są często zależne od ilości spo-
żytych pokarmów i substancji reaktywnych, których jest 
na ogół wiele, a nie 1 lub 2. Wynik negatywny testów 
skórnych i standardowych badań krwi RAST i ELISA IgE 
świadczy tylko o tym, że pacjent nie ma alergii pokarmo-
wej IgE zależnej. Nie wyklucza jednak odpowiedzi immu-
nologicznej na pokarmy i substancje chemiczne. Również 
stosowane obecnie do wykrywania nadwrażliwości po-
karmowych badanie krwi ELISA IgG może wykazać tylko 
jeden i do tego nie najważniejszy rodzaj reakcji. W do-
datku określanie reakcji typu IgG nie pozwala na zbada-
nie nadwrażliwości na chemikalia zawarte w pokarmach. 
Test uwalniania mediatorów MRT (skrót od Mediator Rele-
ase Test) określa natomiast zakres tolerancji pokarmowej, 
w zależności od nabytej reakcji odpornościowej pacjen-
ta, w której kluczową rolę odgrywają limfocyty T. Mierzy 
reakcje in vitro standaryzowanych antygenów pokarmo-
wych i substancji chemicznych na krążące leukocyty, któ-
re stanowią ostateczną linię obrony za systemem odpor-
nościowym śluzówki przewodu pokarmowego. Dlatego 
ustalenie produktów „przyjaznych” testem MRT pozwala 
na opracowanie indywidualnej diety złożonej wyłącznie 
z produktów niereaktywnych dla danego człowieka. Test 
można wykonywać dzieciom i dorosłym. Jego wyniki sta-
nowią podstawę opracowania profilaktycznej terapii ży-
wieniowej LEAP (skrót od Lifestyle, Eating and Performan-
ce), która wspomaga zdrowie i zapewnia prawdziwie 
zdrowe żywienie uwzględniając: 

1) ocenę zdolności i gotowości pacjenta do stosowa-
nia się do zaleceń programu LEAP (przez zastosowanie 
ankiety dotyczącej wywiadu chorobowego i objawów),

2) badanie krwi MRT 150 (dla 123 pokarmów i 27 
substancji chemicznych, takich jak: konserwanty, barwniki, 
niesterydowe leki przeciwzapalne, substancje naturalnie 
występujące w żywności, np. antyodżywcze – solanina),

3) opracowanie indywidualnych planów dietetycznych 

dla każdego pacjenta, a co za tym idzie, wdrożenie diety 
hipoalergicznej z uwzględnieniem wyników testu MRT i 
wywiadu chorobowego (pacjent otrzymuje 70-stronicowy 
raport zawierający wskazówki dotyczące diety),

4) ocenę odpowiedzi terapeutycznej przy pomocy 
ankiety objawów wrażliwości na pokarmy, subiektywnie 
oceniającej takie symptomy, jak samopoczucie emocjo-
nalne, mentalne, dolegliwości ze strony skóry, układu tra-
wiennego, utrzymania masy ciała itp.

Glen Calderhead 
HeaLite II – LED System: 

nowe podejście do fototerapii LED
The HeaLite II Light – emiting Diode-Based system: 

a brand new approach to LED phototherapy
Fototerapia z wykorzystaniem diod emitujących światło 

(ang. LED – light emitting diode) zaczęła ostatnio budzić 
coraz większe zainteresowanie z powodu rosnącej liczby 
wiarygodnych danych dowodowych potwierdzających 
jej skuteczność zarówno w monoterapii lub w połączeniu 
z innymi długościami promieniowania lub jako dodatek 
do jakiejkolwiek procedury chirurgicznej lub estetycznej 
w celu poprawienia już uzyskanych dobrych wyników 
leczenia. W prezentacji znalazło się krótkie wprowadze-
nie do systemu Lutronic’s HeaLite II oraz przedstawiono 
argumenty, dlaczego jest to zupełnie nowa koncepcja w 
fototerapii światłem LED. Przede wszystkim HeaLite II jest 
wolnostojącym systemem do fototerapii LED, wyposażo-
nym w ramię i elastyczny moduł, które można dostosować 
do prowadzenia terapii u pacjenta w każdym położeniu. 
Zarówno ramię, jak i moduł są zamontowane z wykorzy-
staniem koła zamachowego/siły tarcia (ang. friction-held) 
i są niezwykle łatwe w obsłudze i przemieszczaniu. Jest 
to pojedynczy system, ale zawiera w sobie trzy łatwo 
wymienialne moduły przeznaczone do wielu specyficz-
nych zastosowań. Pierwszy to moduł bliskiej podczer-
wieni (830 nm), który umożliwia wykorzystanie unikato-
wej technologii fotosekwencyjnej z widocznym światłem 
o żółtej barwie (590 nm). Zostanie omówiony szczegółowo 
w dalszej części prezentacji. Następnie moduł pracują-
cy w paśmie widocznego promieniowania czerwonego 
(633 nm) i w końcu moduł widocznego promieniowania 
o barwie niebieskiej (415 nm). Wszystkie z podanych dłu-
gości promieniowania mogą różnić się w zakresie ± 3-5 
nm od podanych znamionowych wartości wyjściowych, 
z ponad 95% fotonów w znamionowej długości promie-
niowania. Jakie możliwości mają te moduły? Udowodnio-
no, że moduł 830/590 nm jest skuteczny we wszystkich 
aspektach leczenia ran, regeneracji kości, rejuwenacji 
skóry, regeneracji nerwów, ponownego wzrostu włosów, 
wszystkich aspektach medycyny sportowej i w łagodze-
niu dolegliwości bólowych. Moduł 633 nm dysponuje 
doskonałą długością promieniowania, przeznaczoną do 
terapii nieczerniakowych raków skóry, łącznie z 5-ALA 
PDT i jest to także bardzo dobra długość promieniowania 
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wykorzystywana w odbudowie włosów. Ponadto, można 
go także stosować w sekwencyjnej kombinacji z modułem 
830/590 w rejuwenacji skóry i przyspieszaniu gojenia 
ran. Moduł 415 może być selektywnie używany jako me-
toda bakteriobójcza Propionibacterium acnes, ale najlep-
sze wyniki uzyskuje się w leczeniu aktywnego trądziku, 
gdy używa się go w sekwencyjnej kombinacji z głowicą 
830/590 lub z głowicą 633 nm. Moduły 830/590 nm 
i 633 nm opierają się na zasadzie prawdziwej fototerapii 
w uzyskiwaniu efektów klinicznych, w której padające fo-
tony przekazują swoją energię do specyficznie wybranych 
komórek docelowych, ale bez wydzielania ciepła lub wy-
woływania uszkodzeń, w ten sposób doprowadzając do 
fotoaktywacji tych komórek. Jest to określane jako terapia 
z wykorzystaniem absorpcji fotonów lub PAT (ang. – pho-
ton absorption therapy). Każda długość fal działa na inne 
elementy docelowe, dlatego energia fal o niewłaściwej 
długości nie będzie miała zamierzonego efektu kliniczne-
go: zatem długość fal ma najbardziej istot ne znaczenie. 
Z drugiej strony, moduł niebieski 415 nm działa w spo-
sób atermiczny, ale „umyślnie” niszczy docelowe bakte-
rie P. acnes, w trakcie procesu znanego, jako endogenna 
terapia fotodynamiczna, PDT (ang. PDT – photodynamic 
therapy). Zostało to szczegółowo wyjaśnione. Jednakże 
prawdziwą skuteczność w leczeniu trądziku można uzy-
skać jedynie przy użyciu modułu 415 nm zastosowanego 
w połączeniu z modułem 830/590 lub 533. Odpowied-
nia kombinacja ma kluczowe znaczenie. Pod warunkiem, 
że wartości spektralne na wyjściu lub długość fali systemu 
LED są wystarczająco precyzyjne i dobrze dopasowa-
ne do właściwości absorpcyjnych elementu docelowego 
i wystarczające jest natężenie fotonów, wówczas wystar-
czy zastosowanie fototerapii światłem LED. Te kryteria 
spełnia całkowicie system Lutronic’s HeaLite II, który sta-
nowi całkowicie nowe podejście do fototerapii światłem 
LED, oferując wiele różnorodnych zastosowań w licznych 
specjalnościach.

Glen Calderhead
Wzrost znaczenia fototerapii LED dla 

chirurga estetycznego
Growing role of LED phototherapy 

for the aesthetic surgeon 
Fototerapia była używana już ponad 4 tys. lat temu 

w czasach Starożytnego Egiptu, kiedy źródłem światła 
było słońce. Możliwe, że ten długi związek ze światłem 
słonecznym odpowiada za ukucie ulubionego powiedze-
nia sceptyków fototerapii LED: „Możesz równie dobrze 
stać w świetle słonecznym lub przed bożonarodzenio-
wą choinką.” Kwestią ignorowaną przez sceptyków jest 
fakt, że w tamtych, bardziej oświeconych dniach heliote-
rapii, zakres promieniowania słonecznego na Ziemi był 
selektywnie filtrowany, tak jak w przypadku stosowania 
pomieszczeń z oknami z czerwonego szkła, wykorzy-
stywanych do leczenia wysypki w przebiegu różyczki 

lub „melancholii”, zatem nie używano całego spektrum 
promieniowania słonecznego. Wiadomo z pracy Karu 
i wielu innych autorów, że określone długości fal eliminują 
nawzajem swoje działania, ale są skuteczne w fotobio-
modulacji, gdy stosuje się je pojedynczo: inne kombinacje 
tak naprawdę doprowadzają do szkodliwych efektów 
w komórkach w warunkach in vitro. W odróżnieniu od fo-
tochirurgii, fototerapia lub terapia absorpcji fotonu (ang. 
PAT – photon absorption therapy), polega na atermalnej 
i atraumatycznej wymianie energii między padającymi 
fotonami i docelowymi komórkami, doprowadzając do 
podwyższenia poziomu energetycznego komórek doce-
lowych. Aktualnie uznaną, zarówno w warunkach in vitro 
oraz in vivo, jest przynosząca korzyści fotobiomodulująca 
moc światła czerwonego PAT, a większość ostatecznych 
badań Karu dotyczących światła czerwonego przepro-
wadzono dla długości fali 632,8 nm, generowanej przez 
laser helowo-neonowy (HeNe). Karu zdefiniował najbar-
dziej przydatną w terapii wartość energii promieniowa-
nia w zakresie widocznego światła czerwonego i bardzo 
bliskiej podczerwieni. Poza tym PAT z wykorzystaniem 
światła LED w połączeniu z podczerwienią (830 nm) 
i czerwonym promieniowaniem widzialnym (633 nm) 
okazało się bardzo skuteczne w rejuwenacji skóry, za-
równo w ocenie subiektywnej, jak i obiektywnej na pozio-
mie biochemicznym i molekularnym. Korzystniejsze były 
zarówno szybkość, jak i ostateczny wygląd kosmetyczny 
w przypadku gojenia ran pourazowych po przebytych wy-
padkach lub zabiegach chirurgicznych. Aktualnie dobrze 
zbadane zostały precyzyjne mechanizmy, umożliwiające 
dokładne namierzenie docelowych komórek i najbardziej 
skuteczne długości promieniowania. W przypadku krót-
szego spektrum Soreta w końcowej części widzialnego 
promieniowania niebieskiego był to wysoki pik absorpcji 
w spektrum aktywacji bakterii Propionibacterium acnes 
(P. acnes), będącej główną przyczyną zapalnej postaci 
trądziku pospolitego. Zastosowanie promieniowania o dłu-
gości 415 nm doprowadziło do celowanego stworzenia 
płaskiej matrycy LED emitującej selektywnie tę długość fali 
w celu zniszczenia P. acnes metodą endogennej terapii fo-
todynamicznej (PDT). Połączenie endogennej 415 nm LED 
PDT z 633 nm LED PAT budzi duże zainteresowanie jako 
metoda umożliwiająca bardzo skuteczne oczyszczanie 
zapalnych zmian trądzikowych. Opierając się na dobrze 
potwierdzonych zasadach fotobiologicznych, aktualna 
fototerapia LED najwyraźniej stała się faktem klinicznym 
i nie jest to już science fiction. Fototerapia światłem LED 
jest jedną z najbardziej ekscytujących nowoczesnych 
form leczenia w nowym tysiącleciu, a poza fototerapią 
LED jako samodzielną formą monoterapii, daje chirurgowi 
estetycznemu stosującemu laser lub jakąkolwiek inną mo-
dalność niesamowicie funkcjonalne dodatkowe narzędzie 
pomagające w osiągnięciu o wiele lepszych wyników 
w swojej praktyce klinicznej. 
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Glen Calderhead
Lasery w medycynie estetycznej: 

po co odkrywać Amerykę ponownie?
Lasers in aesthetic medicine: 

why reinvent the wheel?
Laser stanowi użyteczne narzędzie dla chirurga este-

tycznego już od kilku dziesięcioleci. Faktycznie istnieją 
obecnie procedury, w których laser jest narzędziem wręcz 
obowiązkowym, a nie techniką dodatkową lub alterna-
tywną. Producenci laserów wciąż dążą do znalezienia 
„czegoś nowego”, stworzenia systemów generujących 
nowe długości promieniowania laserowego, a następnie 
próbują znaleźć wskazania do ich zastosowania. Jest to 
stwarzanie rozwiązania w poszukiwaniu problemu, tak 
samo, jak w przypadku wcześniejszych laserów. Czyż 
nie byłoby lepiej udoskonalić stosowanie istniejących już 
systemów niż dążyć do znalezienia „nowej” długości fal, 
która prawdopodobnie będzie miała podobne zastoso-
wanie, jak „stare” długości fal, a przypuszczalnie nie bę-
dzie nawet tak dobra? Generalnie, laser ma trzy główne 
zastosowania chirurgiczne. Po pierwsze, może być użyty 
do selektywnego niszczenia celów na poziomie tkanko-
wym, takich, jak precyzyjna waporyzacja celu z mini-
malnym uszkodzeniem otaczających zdrowych tkanek, 
określana jako laserowa fototermoliza. Po drugie, laser 
może zostać użyty, aby selektywnie działać na cele za-
wierające pigment, ale w sposób taki, że zniszczeniu ule-
gają cel i komórki, które go zawierają, a zaoszczędzone 
zostaną wszystkie sąsiadujące tkanki: teoria selektywnej 
fototermolizy. W końcu, laser w trybie Q-switched może 
być zastosowany do zniszczenia wyłącznie celów zawie-
rających barwnik, a zawierające je komórki będą deli-
katnie uszkodzone, ale nadal żywe, a otaczające tkanki 
zostaną oszczędzone: teoria subkomórkowej selektywnej 
fototermolizy. Wszystkie te trzy wskazania można uzy-
skać przy użyciu „starych” długości fal, jedynie zmienia-
jąc parametry wiązki lasera, co zostało wyjaśnione na 
odpowiednich, ilustrujących przykładach. Nowe długości 
fal laserów mogą zostać zaakceptowane naukowo i me-
dycznie jedynie wówczas, gdy ich zastosowanie zostanie 
ustalone przed stworzeniem systemu generującego daną 
długość fal: innymi słowy, problem zostaje zidentyfikowa-
ny w pierwszej kolejności, a potem zostaje dostarczone 
rozwiązanie. Po drugie, nowe długości fal lub technologie 
muszą być lepsze niż istniejące systemy. Przypadki zosta-
ły zaprezentowane w punktach. W przypadku laserów 
w medycynie estetycznej naprawdę nie ma potrzeby „wy-
ważania otwartych drzwi”. Istnieje jednakże potrzeba 
uzyskania pewności, czy lasery umożliwiają osiągnięcie 
pożądanego efektu chirurgicznego. Konieczne jest udo-
skonalenie istniejącej już technologii, a nowe długości fal 
powinny być tworzone jedynie jako lepsza odpowiedź na 
aktualnie istniejące problemy.

Alberto Calligaro, Nicola Zerbinati 
i Stefano Salvatore
Zmiany mikroskopowe i ultrastrukturalne 

zachodzące w śluzówce pochwy 
po leczeniu laserem frakcyjnym CO2

Microscopic and ultrastructural observations on 
the vaginal mucosa after treatment with fractional 

CO2 laser 
W ostatnich latach wprowadzono i rozpoczęto stoso-

wanie wielu metod i urządzeń w medycynie estetycznej, 
regeneracyjnej i przeciwstarzeniowej, w celu naprawy 
tkanek oraz nadania im – lub przywrócenia – pewnych 
biochemicznych, mechanicznych i funkcyjnych właściwo-
ści, które zostały utracone z biegiem lat. Ponadto, subtelne 
mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za modyfikacje 
tanki oraz ilości transmitowanej/pochłanianej energii nie 
są jeszcze dobrze znane. W niniejszym badaniu doko-
naliśmy morfologicznych obserwacji dotyczących całej 
grubości błony śluzowej pochwy poddanej ekspozycji na 
promieniowanie lasera CO2. Ustawienia wykorzystanego 
urządzenia były zmieniane w różnych obszarach prób-
ki tkanki w celu oceny modyfikacji każdego z ustawień 
w przeliczeniu na fluencję (moc wyjściowa, czas ekspo-
zycji, odległość i sekwencja pojedynczych plamek) w sto-
sunku do odpowiadających obszarów eksponowanych 
na promieniowanie laserowe. Naszą uwagę skupiliśmy 
na zmianach zarówno w obrębie macierzy tkanki łącznej, 
jak i składników komórkowych błony śluzowej pochwy 
w sposób szczególny związane z jej właściwościami tro-
ficznymi. Można było zaobserwować morfologiczne mo-
dyfikacje kolagenu i włókien sprężystych: efekt działania 
wysokiej temperatury w postaci rozpuszczenia i zmiany 
w rozmieszczeniu włókien. Dzięki fibroblastom, niektóre 
aspekty uszkodzeń zostały wykryte przy wyższych warto-
ściach bardziej powierzchownie. Stosując niższe wartości 
fluencji energii bardziej powierzchniowo, a głębiej wyso-
kie wartości energii, zaobserwowano modyfikacje ultra-
strukturalne spowodowane stymulacją procesu syntezy 
białek, w szczególności powstawanie nowych składników 
włókien, co może świadczyć o działaniu regeneracyjnym 
lub remodelującym. Nasze dane sugerują przydatność 
metodologii użytej w tym badaniu w przywracaniu pra-
widłowej trofiki, warunków podparcia i funkcji w procesie 
starzenia się pochwy i w niektórych zaburzeniach dol-
nych dróg moczowych. 

Halina Car
Nowości z zakresu farmakologii toksyny 

botulinowej i kwasu hialuronowego
News on the pharmacology of botulinum toxin 

and hyaluronic acid
Toksyna botulinowa typu A (BTX-A) ma stabilną pozy-

cję w terapiach medycyny estetycznej, ale nadal poszu-
kiwanie możliwości dotyczących zmiany jej efektywności 
jest przedmiotem licznych badań. Wprowadzona nowa 
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międzynarodowa nomenklatura nazewnictwa preparatów 
BTX-A pozwala na opisywanie (zgodnie z wymogami, 
bez posługiwania się nazwą producenta) leków różnych 
pod względem aktywności biologicznej. Umiejętna tech-
nika przygotowania preparatu pozwala na zachowanie 
aktywności toksyny, a wydłużony okres przechowywania 
umożliwia ekonomiczne gospodarowanie lekiem. Zwięk-
szenie efektywności działania preparatów BTX-A osiąga 
się przez precyzowanie miejsca podania jak najbliżej złą-
cza nerwowo-mięśniowego. Porównywanie równoważno-
ści dawek oraz efektywności poszczególnych preparatów 
jest nadal kontrowersyjne. Rejestracja BTX-A w profilakty-
ce migreny otworzyła nowe możliwości uśmierzania bólu, 
również u pacjentów cierpiących na tę dolegliwość z po-
wodu innych schorzeń. Wspomaganie efektywności BTX-A 
osiąga się przez stosowanie wypełniaczy zawierających 
kwas hialuronowy (HA). W świetle najnowszych badań 
pojęcie wypełniacze odnosi się do końcowego efektu 
HA, a nie zasadniczego jego działania rekonstruującego 
strukturę macierzy zewnątrzkomórkowej. Zrewidowano 
i sprecyzowano czynniki wpływające na efektywność 
i bezpieczeństwo preparatów zawierających kwas hialu-
ronowy. 

Maurizio Cavallini
Blefaroplastyka w dniu dzisiejszym

Update in surgical blepharoplasty
Korekcja powieki górnej ma bardzo istotne znacze-

nie dla ekspresji twarzy. Przedstawione zostały metody 
zachowawcze i innowacyjne metody chirurgiczne oraz 
podstawy dotyczące korekcji chirurgicznej powieki dolnej 
z estetycznego punktu widzenia, z podkreśleniem faz zło-
tego standardu postępowania.

Maurizio Cavallini
Nowe związki pomiędzy kwasem 
hialuronowym i polinukleotydami 

w biostymulacji twarzy 
New association between hyaluronic acid and 

polinucleotides in facial biostimulation
W przeszłości autor miał duże doświadczenie w za-

kresie stosowania łączonego podczas jednej sesji kwasu 
hialuronowego i polinukleotydów, uzyskując korzystne 
wyniki kliniczne leczenia. Aby udokumentować tezy za-
warte w temacie przedstawione zostaną wyniki badań 
fibroblastów eksponowanych podczas tej samej sesji na 
żel złożony w 50% z kwasu hialuronowego i w 50% 
z polinukleotydów. Uzyskano poprawę aktywności meta-
bolicznej fibroblastów i produkcji białek. 

Maurizio Cavallini
Liposukcja wspomagana falami 

o częstotliwości radiowej (RFAL) – nowa 
propozycja modelowania twarzy i ciała

Radiofrequency assisted liposuction (RFAL): 
a new proposal for the reshaping of face and body

Autor zaprezentował nową technikę, która umożliwia 
jednoczasowe zastosowanie tradycyjnej liposukcji wspo-
maganej energią fal o częstotliwości radiowej, aplikowa-
nej na skórę. Jest ona szczególnie przydatna w terapii 
okolic, w których obecna jest tkanka tłuszczowa i zwiot-
czała skóra (podbródek, brzuch, ramię, uda). Umożliwia 
nie tylko zmniejszenie objętości, ale również poprawia 
napięcie skóry. Ponadto system ten zmniejsza krwawienie 
i jest mniej inwazyjny.

Maurizio Ceccarelli
Aktualności w biostymulacji twarzy 
Updates on the biostimulation of the face

Koncepcja biostymulacji musi obejmować optymaliza-
cję biologicznego stanu skóry i z tego powodu spełniać 
założenia koncepcji fizjologicznego metabolizmu skóry. 
Prawidłowa biostymulacja musi korzystać z:
• fragmentów kwasu hialuronowego z 20-38 monomera-

mi, aby aktywować receptor kinazy tyrozynowej 
• prekursorów składników skóry 
• buforu wodorowęglanowego, aby utrzymać stałą war-

tość pH i zapobiec koagulacji macierzy 
• cysteiny, aby ograniczyć działanie skórnych metalopro-

teinaz 
• antyoksydantów, aby opóźnić proces chronostarzenia
• choliny, aby zoptymalizować system cholinergiczny na-

skórka. 

Maurizio Ceccarelli
Plastyka policzków przy użyciu 

STBA i Hydroksyapatytu 
Plastics of cheekbones with STBA and 

Hydroxyapatite 

Wykorzystanie medycyny regeneracyjnej pozwala 
obecnie na zregenerowanie tkanek, prowadząc do reju-
wenacji twarzy. Regeneracja kości polega na wykorzysta-
niu białek osocza pacjenta zmieszanych z nieorganiczną 
frakcją tkanki kostnej, hydroksypatytem. Osocze pacjen-
ta, zmieszane z solą, ulega denaturacji i otrzymuje się 
jednolity wypełniacz. Dodaje się go w małych ilościach 
w okolicy okostnej, co ma za zadanie stymulację tworze-
nia nowej kości wraz ze zwiększeniem objętości kości 
poddanej tej formie terapii. 
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Maurizio Ceccarelli
Terapia aminokwasami – z zastosowaniem 

sondy żołądkowej i bez jej użycia
Amino acid treatment with and without gastric tube

Leczenie za pomocą preparatów aminokwasowych 
polega na doustnym podawaniu obliczonej ilość białek 
lub aminokwasów, łącznie z warzywami zielonymi. Poma-
ga to w obniżeniu poziomu insuliny i zwiększeniu pozio-
mu hormonu wzrostu, zmieniając równowagę pomiędzy 
liposyntezą i lipozą. Blokada liposyntezy (fosforylacja 
receptorów PPAR) pośrednio aktywuje lipozę, prowadząc 
do szybkiego zmniejszania nadmiaru tłuszczu – uogólnio-
nego i miejscowego. Leczenie prowadzone wyłącznie za 
pomocą suplementacji jest zarezerwowane do redukcji 
dużych objętości tłuszczu i może być stosowane doustnie 
lub przez sondę żołądkową. 

Maurizio Ceccarelli
Zastosowanie tlenu w redukcji 

nadmiaru tłuszczu
The use of oxygen in the excess fat reduction

Terapia zlokalizowanego tłuszczu typu hiperplastycz-
nego wymaga lipoklazji (uszkodzenie nadmiaru komórek 
tkanki tłuszczowej). Można wykonać jedną z poniższych 
metod:
• liposukcja
• ultradźwiękowa hydrolipoklazja 
• roztwory hipotoniczne lub detergentowe 
• oksygenoklazja.

Tlen wprowadzony do tkanki tłuszczowej prowadzi do 
stanu hyperoksji, który indukuje powstawanie wewnątrz-
komórkowych wolnych rodników tlenowych. Wolne rodni-
ki niszczą komórkę, co prowadzi do jej śmierci i jednocze-
śnie do redukcji nadmiernej objętości. 

Maurizio Ceccarelli
Polimorfizm genów 

w medycynie estetycznej
Genetic polymorphism in aesthetic madicine

Genetyczny polimorfizm z substytucją pojedynczego 
nukleotydu jest najczęstszą mutacją genetyczną. Może 
to prowadzić do tworzenia się niefunkcjonalnych białek 
i wywoływać zmiany w procesach fizjologicznych. Na-
sza grupa badawcza wybrała 28 polimorfizmów, mają-
cych istotne znaczenie w regulacji procesów metabolicz-
nych związanych z żywieniem, w procesach zapalnych 
w przebiegu starzenia, procesach starzenia wywoływa-
nych przez wolne rodniki, w funkconowaniu pamięci, w 
skłonności do depresji, w funkcjonowaniu układu hormo-
nalnego i w procesach metabolicznych zachodzących w 
obrębie skóry. Stwierdzenie polimorfizmu wskazuje na 
potrzebę kontynuacji programu prewencji, aby zapobiec 
pojawieniu się uszkodzeń. 

Maurizio Ceccarelli
Korekcja zmarszczek przy użyciu 

wypełniaczy autologicznych
Correction of the wrinkles with autologous fillers

Zastosowanie metod medycyny regeneracyjnej po-
zwala obecnie na regenerację tkanek twarzy. Wśród 
tych możliwości musimy zregenerować tkankę skóry pod 
zmarszczką i/lub wgłębieniami, aby poprawić tę niedo-
skonałość. W przypadku drobnych zmarszczek stosuje się 
autologiczny włóknik, uzyskany z krwi pacjenta. W ten 
sposób prawidłowo przygotowany włóknik umieszczany 
jest w skórze właściwej, tworząc stabilny skrzep, który 
z czasem jest kolonizowany przez fibroblasty z towarzy-
szącą rekonstrukcją zmienionej macierzy skóry właściwej. 
Leczenie może być uzupełnione za pomocą wypełniacza 
składającego się z autologicznych zdeenaturowanych 
białek osocza pacjenta i 4% hydroksypatytu.

Maurizio Ceccarelli
Regeneracja twarzy jako całości 

– ostateczny protokół
Full face regeneration: final protocol

Proces regeneracji wszystkich tkanek twarzy jest obec-
nie zdefiniowany jako Full Face Regeneration (Pełna Rege-
neracja Twarzy) lub Medical Face Lift (Medyczny Lifting 
Twarzy). Aby osiągnąć taki wynik, używamy produktów 
otrzymanych z autologicznej tkanki pacjenta, a w szcze-
gólności:
• płytkowych czynników wzrostu
• osocza bogatopłytkowego 
• włóknika osoczowego 
• denaturowanych białek osocza (STBA)
• przejściowo namnażających się komórek tkanki tłusz-

czowej.
Analiza fundamentalnych badań klinicznych pozwala 

obecnie na stworzenie ostatecznego protokołu tej formy 
leczenia z rezultatami porównywalnymi z zabiegiem chi-
rurgicznym. 

Claudia Conti
Praktyczne, nieinwazyjne biomarkery 

mające na celu ulepszenie i personalizację 
praktyki lekarskiej: 

innowacyjna propozycja
Practical, non invasive biomarkers to upgrade 

and personalize your private practice: 
an innovative proposal

Czego oczekują pacjenci za następnych parę lat? 
Chcą być młodsi, dobrze wyglądać i czuć się bardziej 
zdrowo. Innymi słowy: zatrzymania czasu, aby się nie sta-
rzeć i nie być starym. Starzenie jest jednym z głównych 
problemów naszych nowoczesnych społeczeństw. Co za-
tem mogą zrobić i zaoferować ludziom specjaliści? Medy-
cyna powinna znaleźć nowe terapie, ukierunkowane na 
choroby związane z procesem starzenia i interweniować 
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w fizjologiczny proces starzenia, aby opóźnić manifesta-
cję objawów patologicznych. Ale jakich zmian można 
dokonać w stylu życia, aby zapobiec starzeniu? Można 
uniknąć wielu z następujących zaburzeń: przejadanie się, 
nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie, stres 
oksydacyjny i psychofizyczny, gorączkowy i nieregular-
ny tryb życia, nadmierne spożycie kawy, alkoholu lub le-
ków, palenie tytoniu, siedzący tryb życia i wiele innych. 
Razem te nieodpowiednie zachowania biorą udział w 
procesie wczesnego starzenia. Obecnie jest możliwe, aby 
praktykujący lekarz w swoim gabinecie wygodnie używał 
nieinwazyjnych i wiarygodnych testów biochemicznych, 
których wyniki umożliwiają prowadzenie dostosowanej 
indywidualnie i efektywnej terapii oraz ogólnie podnoszą 
jakość oferowanych przez niego usług medycznych. Te-
sty te są certyfikowane, bezpieczne oraz dają przydatne 
podpowiedzi, umożliwiające przepisywanie nowej tera-
pii, zmodyfikowanie stylu życia, monitorowanie chorób 
przewlekłych i innych patologii.

Joanna Czuwara
Mezoterpia – przegląd literatury. Efekty 

pożądane vs powikłania
Mesotherapy – a literature review. Desired effects 

vs complications
Na temat mezoterapii i jej zastosowań dermatolo-

gicznych istnieje kilka kontrowersji. Głównie dotyczą one 
braku opublikowanych randomizowanych badań, które 
wykazały skuteczność tej metody w prewencji starzenia 
i poprawie jakości skóry, a nawet łysienia. Chociaż za-
stosowanie mezoterapii z wykorzystaniem witamin, pep-
tydów i mikroelementów jest teoretycznie całkowicie 
uzasadnione, to jednak przegląd literatury fachowej 
w tej dziedzinie dostarcza głównie informacji na temat jej 
powikłań. Także, z medycznego punktu widzenia należy 
rozważyć, na ile obecność zmian przedrakowych lub wy-
wiadu nowotworowego u pacjenta nie stanowi ryzyka do 
śródskórnego podawania stymulatorów komórkowych me-
todą mezoterapii i za bardziej uzasadnione uznać wtedy 
zastosowanie rollera igłowego. Jak kwalifikować pacjentów 
do mezoterapii skóry w celach estetycznych, lipolizy tkanki 
tłuszczowej czy łysienia? Na co zwrócić uwagę podczas 
zabiegu? Takie zagadnienia zostały poruszone podczas 
prezentacji na temat „za i przeciw” mezoterapii.

Svetozar Drensky
Dermoestetyka i medycyna anti-aging, 

innowacje i trendy
Dermo-Aesthetics and Anti-Aging Medicine, 

innovation and trends
Obecnie pacjenci poszukują najnowszych generacji 

leczenia przeciwstarzeniowego, inwazyjnego lub nieinwa-
zyjnego. Produkty lub zabiegi muszą być jak najbardziej 
skuteczne, z jak największym stężeniem, jak najbardziej 
bezpieczniejsze i z gwarancją powodzenia. ISISPHARMA, 

w odpowiedzi na konkretne potrzeby pacjentów, oferuje 
obecnie nową, zaawansowaną generację terapii skóry. 
Ostateczne dopełnienie terapeutyczne dla dermatologów 
i chirurgów. Produkty Nanoceuticals zawierają silne, bez-
pieczne i skuteczne składniki, które działają synergetycz-
nie, aby zapobiegać i leczyć uszkodzenia skóry. 

Helga Van Den Elzen
Twarz jako całość: 

jak to robić u mężczyzn?
The whole face approach: how to do it in males?
W medycynie estetycznej wzrasta liczba pacjentów 

płci męskiej i coraz więcej mężczyzn decyduje się na 
leczenie Botoxem® i wypełniaczami. Zgodnie z danymi 
pochodzącymi z Wielkiej Brytanii, rynek procedur pie-
lęgnacyjnych stosowanych u mężczyzn rozwija się dwa 
razy szybciej niż rynek dotyczący kobiet i przewiduje się, 
że przekroczy wartość 33,2 miliardów dolarów na całym 
świecie do roku 2015. Powodem, dla którego mężczyźni 
szukają leczenia estetycznego, nie jest to, że chcą pięknie 
wyglądać, ale tym, czego poszukują, jest bycie atrakcyj-
nym w społeczeństwie. Chcą wyglądać na wypoczętych, 
zrelaksowanych, pełnych życia, zdrowych i spełnionych. 
Wygląd jest istotny szczególnie w środowisku pracy. 
Atrakcyjni mężczyźni zarabiają o 16% więcej niż ich mniej 
atrakcyjni koledzy, a wygląd nie wpływa jedynie na wyso-
kość zarobków, ale także na rozwój kariery i perspektywę 
awansu. W poszukiwaniu rozwiązań można zauważyć 
dużą rozpiętość – od miejscowych kremów, przez pro-
dukty sprzedawane bez recepty, aż do Botoxu® i wypeł-
niaczy. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, strach jest 
silną motywacją. Strach przed zabiegiem, strach przed 
uzyskanym wynikiem terapii, strach przed utratą tożsa-
mości i strach przed bólem. Szczególnie mężczyźni nie 
lubią bólu w sytuacjach niekontrolowanych i odczuwają 
silniejszy ból, jeśli jest zadawany przez kogoś innego, np. 
przez osobę wykonującą iniekcję produktu zwiększające-
go objętość. Zatem redukcja bólu jest szczególnie istotna 
w przypadku pacjentów płci męskiej. Juvéderm® VOLU-
MATM® z lignokainą działa bardzo dobrze u mężczyzn. 
Nadaje się zwłaszcza w procedurach odtwarzających 
objętość twarzy, np. w obrębie policzków, podbródka 
i kości jarzmowych. Jest bardziej lepki i trwały oraz daje 
lepszy efekt wypełnienia. Jego działanie jest w pełni od-
wracalne. Ma długotrwały efekt aż do 18 miesięcy i cechu-
je się wysokim stopniem satysfakcji pacjentów. Procedura 
i profil bezpieczeństwa są takie same, jak w przypadku 
preparatu Juvéderm® Voluma™. Twarze męskie i kobiece 
są inne. Męska twarz jest bardziej umięśniona i koścista, 
jest w niej mniej podskórnej tkanki tłuszczowej, podbró-
dek jest bardziej wydatny, brwi są bardziej wyraziste. 
W starzejącej się męskiej twarzy można zauważyć po-
łączenie wpływów wynikających z postępującej resorpcji 
tkanki kostnej, redystrybucji podskórnej tkanki tłuszczowej 
oraz dynamicznego i kumulacyjnego wpływu aktywności 
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mięśni, zmniejszenia elastyczności tkanek i siły ciężkości. 
Aby zachować indywidualność cech twarzy i aby stwo-
rzyć indywidualny naturalny wygląd, musimy przyjrzeć 
się twarzy w jej całości i stosować holistyczne podejście 
do jej terapii. Często jest to kombinacja zwiotczenia mię-
śni, np. mięśni gładzizny, aby unieść brwi i nadać bar-
dziej otwarty i świeży wygląd, wypełnienia kącików ust, 
w celu uzyskania wyglądu przyjaznej twarzy i rewolumi-
zacji okolicy policzka, aby nadać pełny wygląd w przy-
padku twarzy wyglądającej na zmęczoną. 

Ferial Fanian
Starzenie skóry twarzy: nowa forma 

terapii mechaniczno-stymulującej
Facial skin aging: a new treatment option through 

mechano-stimulation
Mechaniczne charakterystyczne właściwości skóry są 

blisko związane z parametrami cechującymi skórę właści-
wą. Rzeczywiście, dzięki swojej zdolności do kompresji 
i rozszerzania, warstwa ta amortyzuje wstrząsy i nadaje 
skórze jej niezbędne właściwości elastyczności, sponta-
niczne napięcie i jędrność. Tkanka skóry jest poddawana 
działaniu zarówno sił wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
Siły mechaniczne mają wpływ na fibroblasty przez zjawi-
sko mechanotransdukcji, czyli konwersję sygnałów mecha-
nicznych w reakcję biochemiczną. Ta reakcja charakte-
ryzuje się modulacją ekspresji genów odpowiedzialnych 
za kodowanie składników macierzy zewnątrzkomórkowej 
(kolagen typu I, III, V,…, elastyna…), ale również enzy-
mów degradacyjnych (MMP) i ich inhibitorów (TIMP). Me-
chanostymulacja jest nieinwazyjną, nieagresywną i bez-
pieczną techniką polegającą na aplikowaniu, za pomocą 
specjalnych klapek (skrzydełek), mikro-uderzeń o różnych 
częstotliwościach. Stymulacja wywoływana przez głowi-
ce terapeutyczne prowadzi do przesłania wiadomości do 
fibroblastów skórnych oraz inicjuje modyfikację ich zacho-
wania w obrębie macierzy zewnątrzkomórkowej. Na tej 
podstawie oceniliśmy efekty stosowania mechanostymula-
cji u 10 kobiet, ochotniczek, u których terapię wykonano 
na jednej połowie twarzy. Korzystne efekty leczenia za-
obserwowane były przez ochotniczki, jak również w oce-
nie klinicznej dokonanej przez badacza. To biologiczne 
podejście, polegające na stosowaniu mechanostymulacji, 
jest nową, obiecującą metodą terapeutyczną starzenia się 
skóry twarzy.

Donna Freeman
i-Lipo – bezinwazyjna technologia 

laserowa w terapii tkanki tłuszczowej
i-Lipo – non-invasive laser technology 

in adipose tissue treatment
 Podczas, gdy rynek procedur kształtujących ciało 

wciąż się szybko rozwija, to przeprowadzona od 2000 
do 2010 roku analiza rynku wskazuje na 43% redukcję 
w preferencji wyboru dotyczącej inwazyjnych technik 

lipoplastyki. Oczekiwania pacjentów przesuwają się 
w kierunku metod nieinwazyjnych z jak najkrótszym cza-
sem rekonwalescencji, obarczonych możliwie najniższym 
ryzykiem i którym będzie towarzyszyć niewiele działań 
ubocznych, ale jednocześnie cechujących się krótkim cza-
sem wizyt, natychmiastowymi wynikami i wysoką trwało-
ścią. System laserowy i-Lipo z laserem diodowym został 
wdrożony jako jeden z najnowszych wykorzystujących 
technologię LLLT (ang. low level laser therapy) w niein-
wazyjnej, celowanej redukcji tkanki tłuszczowej. Techno-
logia zimnego lasera polega na skupieniu wiązki lasera 
650-660 nm w komórkach tłuszczowych, mając na celu 
uruchomienie komórkowych szlaków biochemicznych, pro-
wadzących do hydrolizy zgromadzonych trójglicerydów 
do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu, które zostaną 
uwolnione z komórki bez jej uszkodzenia. Te metabolity są 
usuwane przez układ naczyń limfatycznych, których funk-
cja również poprawia się pod wpływem promieniowania 
laserowego podczas terapii. Transportowane są do róż-
nych tkanek organizmu w celu konwersji do ATP podczas 
ćwiczeń wykonywanych po przeprowadzonej terapii. Pod-
czas wykładu zaprezentowano dokładne omówienie me-
chanizmu działania terapii LLLT w tkance tłuszczowej oraz 
dane, pochodzące z kilku najnowszych badań, w których 
wykorzystywano system i-lipo. Analiza statystyczna danych 
pacjentów sugeruje oczekiwaną redukcję obwodu docelo-
wego obszaru o 8-10% po przebyciu cyklu 8 sesji terapeu-
tycznych wykonywanych dwa razy w tygodniu przez okres 
4 tygodni, co pokazuje, że system i-Lipo jest urządzeniem 
odpowiadającym aktualnym oczekiwaniom pacjentów. Zo-
stały również przedstawione badania dotyczące przypad-
ków, dane histologiczne i pomiary iDXA.

 Katarzyna Gieracz-Majchrowska 
Doświadczenia z zastosowaniem 

urządzenia Viora REACTION
Experiences in using of Viora REACTION

Podczas ubiegłorocznego jubileuszowego Kongresu 
Medycyny Estetycznej stałam się nieoczekiwanie posia-
daczką urządzenia RF REACTION amerykańskiej firmy 
Viora, ufundowanego przez firmę NOVA 2, jako główna 
nagroda w konkursie dla uczestników kongresu. Niewąt-
pliwą zaletą REACTION jest możliwość precyzyjnego do-
boru parametrów zabiegowych optymalnych dla danego 
wskazania klinicznego, miejsca anatomicznego i różnych 
cech ludzkiej skóry. Jest to wynik kombinacji trzech czę-
stotliwości fal radiowych (0,8 MHz, 1,7 MHz, 2,45 MHz 
z osobna oraz trybowi łączącemu je wszystkie razem) z 
dodatkowo stopniowaną od 1 do 4 mocą podciśnienia 
przy zastosowaniu trzech różnych głowic Face Contour, 
Body Contour i Skin Tightening. Głównym celem zastoso-
wania pompy próżniowej jest wciągnięcie skóry pomię-
dzy elektrody na pożądaną głębokość, zależnie od użytej 
siły ssącej, co dodatkowo reguluje głębokość penetracji. 
Dostępna mnogość kombinacji nie powinna komplikować 
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użytkowania, gdyż można korzystać z opracowanych 
procedur zabiegowych, a w miarę nabierania doświad-
czenia, wykorzystywać możliwości REACTION do ich 
modyfikacji. Kolejna, najistotniejsza obserwacja dotyczy 
dużej skuteczności zabiegów wykonywanych na REAC-
TION. W mojej praktyce największym zainteresowaniem 
cieszyły się zabiegi w obrębie twarzy i szyi, w znacznie 
mniejszym stopniu zabiegi na ciało, zatem ocenić mogę 
efekty zabiegów z użyciem głowic Face Contour i Skin 
Tightening. Właściwie w każdym przypadku pacjentka 
już po jednym zabiegu odczuwała efekt napięcia i wygła-
dzenia skóry, który wzrastał wraz z upływem czasu od za-
biegu, a także po każdym kolejnym zabiegu. Zwykle nie 
przekraczałam trzech powtórzeń, po których pacjentki 
określały efekty zabiegów jako zadowalające. Szczegól-
nie dobre wyniki osiągałam w leczeniu wiotkiej skóry szyi 
oraz w obrębie tzw. kurzych łapek. Oczywiście, spodzie-
wane rezultaty nie u wszystkich pacjentek są takie same i 
podatność skóry na działanie radiofrekwencji jest różna. 
Metody nieoperacyjnego napinania skóry są najbardziej 
efektywne u pacjentów z małą do średniej wiotkością skó-
ry, bez nadmiernego opadania tkanki podskórnej. Istotna 
jest obserwacja dotycząca dobrych rezultatów w wygła-
dzania drobnych zmarszczek, poprawy tekstury skóry 
i zwężenie porów. Po roku pracy na REACTION mogę 
uznać, że jest to urządzenie bezpieczne dla pacjenta 
i komfortowe w użyciu dla lekarza. Spośród wielu efek-
tów ubocznych mogących wystąpić przy zastosowaniu 
RF, tj. rumienia, oparzenia, pęcherzy, strupów, obrzęku, 
zasinień, a nawet blizn, przebarwień i nierówności na 
skórze, zaburzeń czucia, w mojej praktyce zaobserwo-
wałam jedynie przejściowy rumień u wszystkich pacjentek 
i niewielki obrzęk u części pacjentek, ustępujące maksy-
malnie po dwóch godzinach. U jednej pacjentki pojawiły 
się niewielkie zasinienia na skórze powłok brzusznych 
spowodowane, jak sądzę, większą mocą podciśnienia. 
Co do doznań bólowych to pacjentki zgłaszały odczu-
cia łagodnego gorąca bez znaczącego uczucia bólu. 
Zwiększając stopniowo moc RF, mogłam kontrolować od-
czucia pacjentek i w razie odczucia silnego gorąca na-
tychmiast ją zmniejszyć do tej tolerowanej. Podobnie było 
w przypadku funkcji vacuum. I na zakończenie obserwa-
cja dotycząca korzyści płynącej z techniki kilkakrotnych 
powtórzeń zabiegu. Poprawę napięcia tkanek zarówno 
pacjent, jak i lekarz może obserwować i dokumentować 
sukcesywnie oraz konsekwentnie, w miarę upływu czasu 
i kolejnych zabiegów. Pacjent ma także kontrolę nad prze-
biegiem całej terapii, może określić moment końcowy, 
w którym efekty spełniają jego oczekiwania. Wielokrot-
ne aplikacje niższą energią uznano za bezpieczniejsze 
i mniej bolesne. Koszty terapii są rozłożone w czasie i za-
leżą od ilości powtórzeń zabiegu. Sądzę, że to wszystko 
jest pomocne w utrzymaniu zaufania do lekarza. Zabiegi 

z użyciem REACTION są skuteczne, bezpieczne, łatwe do 
przeprowadzenia, precyzyjne. 

Florian C. Heydecker, Alessia Dossena
Skojarzona terapia sklero-laserowa 

w teleangiektazjach kończyn dolnych
Combined sclero-laser-therapy in lower limb 

teleangiectasias
Określenie „patologiczna zmiana o charakterze tele-

angiektazji” obejmuje wiele objawów klinicznych, które 
sprawiają, że ich skuteczne leczenie jest mało prawdopo-
dobne przy użyciu jednej metody, z powodu różnic w ich 
etiopatogenezie oraz odmienności wynikających z loka-
lizacji oraz różnic jakościowych i ilościowych. Podczas, 
gdy leczenie chemiczne w postaci skleroterapii przewidu-
je wprowadzanie coraz bardziej selektywnych substancji, 
które wywołują zaburzenia w obrębie warstwy śródbłon-
kowej, czego następstwem jest zwłóknienie naczyń krwio-
nośnych, leczenie fizykalne polega na stosowaniu wiązki 
promieniowania laserowego lub źródeł IPL o określonych 
długościach promieniowania, w których elementem doce-
lowym jest HbO2, celem, który determinuje fotokoagulację 
śródnaczyniową z następowym uszkodzeniem śródbłon-
ka. Dzięki naszemu klinicznemu doświadczeniu z ponad 
800 przypadkami skutecznego leczenia w obrębie koń-
czyn dolnych w ciągu ostatnich 10 lat, opracowaliśmy 
protokół łączonej terapii chemiczno-fizycznej. Używa-
my rożnych detergentów i/lub niedetergentów o niskiej, 
umiarkowanej i wysokiej sile działania, które podawano 
w postaci płynu lub piany w małych objętościach i niskich 
stężeniach. Połączyliśmy je z laserem Nd:YAG 1064 nm 
o długich impulsach, z jednoczesnym schładzaniem po-
wietrzem i/lub kontaktowym systemem chłodzącym, za-
pewniając selektywną kontrolę krioterapeutyczną oraz z 
promieniowaniem lasera ze zmienną wielkością plamki 
lasera od 2,5 mm do 5 mm, pozwalającą dzięki temu na 
uzyskanie doskonałej głębokości penetracji. To łączone 
podejście umożliwia łatwą kontrolę ciśnienia hydrosta-
tycznego w przypadku refluksu, często związanego z 
poważniejszymi ektazjami oraz pozwala na użycie lase-
roterapii w mniejszych teleangiektazjach.

Florian C. Heydecker, Rômulo Mene, 
Andrea Fratter, Alessia Dossena
Lasery i inne źródła światła w zabiegach 

na twarzy: zintegrowany protokół 
skracający proces gojenia

Lasers and other sources 
of light in facial procedures: 

an integrated protocol shortening healing process
W medycynie estetycznej stale szukamy coraz mniej 

inwazyjnych metod leczenia, które mogą być skuteczne, 
ale również gwarantować pacjentowi duży komfort pod 
względem tolerancji procedury i akceptowalny czas re-
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konwalescencji społecznej. Skrócenie czasu powrotu do 
zdrowia staje się decydującym czynnikiem w przypadku 
terapii obszarów eksponowanych na światło, takich jak 
twarz. Pod tym względem laser i źródła światła pulsacyj-
nego są uważane dziś za selektywne i skuteczne narzę-
dzia leczenia wielu przypadków, zarówno związanych, 
jak i niezwiązanych z ekspozycją na światło, takich jak 
zmiany naczyniowe (trądzik różowaty), zmiany chroma-
tyczne (przebarwienia o charakterze hiperpigmentacji) 
i zmiany struktury skóry właściwej i naskórka, takich jak ich 
tekstura oraz blizny. Kliniczne rezultaty uzyskane za po-
mocą aktualnie dostępnych źródeł światła są doskonałe, 
pomimo, że obszary skóry poddawane terapii wymagają 
czasu rekonwalescencji proporcjonalnego do zastosowa-
nej procedury, o czym pacjent musi zostać szczegółowo 
poinformowany przed podjęciem leczenia. W protokołach 
terapeutycznych została wdrożona miejscowa formulacja 
do stosowania po terapii, w celu zapewnienia szybkiego 
i bezproblemowego przywrócenia homeostazy macie-
rzy i ograniczenia urazów tkankowych spowodowanych 
metodami fizykalnymi, ablacyjnymi podczas stosowania 
frakcyjnego lasera CO2 i naczyniowych, gdy używa się 
lasera Nd:YAG i/lub źródeł światła IPL. Ta formuła zmięk-
cza, wygładza i pomaga w regeneracji nabłonka. Pre-
parat do stosowania miejscowego, o właściwej formule, 
wspomaga proces regeneracyjny dzięki obecności kom-
pleksu specyficznych aktywnych lipidów pochodzenia 
zwierzęcego, mających właściwości przyspieszające 
regenerację skóry (tokoferol -witamina E), funkcje antyok-
sydacyjne i działanie modulujące układ odpornościowy 
(beta-glukany). Wykazano, że prowadzone w warunkach 
domowych leczenie miejscowe prowadziło do istotnego 
zmniejszenia odczynu zapalnego indukowanego po tera-
pii i uzyskania o wiele szybszego restitutio ad integrum 
tkanek w porównaniu z tradycyjnymi metodami leczenia. 
Autorzy zaprezentowali swoje doświadczenie w stosowa-
niu wymienionych protokołów terapeutycznych, omawia-
jąc różne metody umożliwiające osiągnięcie najlepszych 
rezultatów klinicznych. Użyte urządzenia medyczne: 
Frakcyjny laser CO2 – Laser Nd:YAG i źródło światła IPL 
– Formuła do stosowania miejscowego. Marka użytych 
urządzeń medycznych: SmartXide™ – Syncro FT™ – Post 
Peel Recovery Formula®.

Florian C. Heydecker
Laser q-switched Nd:YAG 

w usuwaniu tatuaży: 
jak dobrać odpowiednie parametry

The Nd:YAG q-switched laser for tattoo removal: 
how to select the appropriate parameters

Kiedyś kultura tatuaży była wspólną cechą większości 
cywilizacji na świecie, reprezentując w ten sposób zjawi-
sko o skali „globalnej”. Obecnie zrobienie tatuażu coraz 
bardziej jest znakiem przynależności do danej grupy spo-
łecznej, nabyciem ambiwalentnego znaczenia tożsamo-

ści grupy i osobistej niepowtarzalności. Ostatnie badania 
wskazuję, że około jedna trzecia wytatuowanych ludzi 
wymaga później częściowego lub całkowitego usunięcia 
swojego tatuażu. Tatuaże dzielą się na amatorskie, pro-
fesjonalne, kosmetyczne, medyczne oraz spowodowane 
urazem i mogą być wykonane ręcznie lub urządzeniami 
elektrycznymi. Usunięcie monochromatycznego amator-
skiego tatuażu wymaga mniejszych nakładów terapeutycz-
nych niż usunięcie polichromatycznego profesjonalnego 
tatuażu. Dodatkowo, skuteczne leczenie jest uzależnione 
od rodzaju pigmentu i jego głębokości, powierzchni i od 
wieku posiadacza tatuażu, a jednocześnie od fototypu 
skóry pacjenta. Aktualnie lasery w trybie q-switched nie-
wątpliwie stanowią złoty standard w usuwaniu tatuaży. 
Umożliwiają one emitowanie wiązki o bardzo wysokiej 
mocy (megawaty) w bardzo krótkim czasie ekspozycji 
(nanosekundy), wywołując działanie foto-akustyczne w 
postaci mikronizacji i późniejszej reabsorpcji docelowe-
go pigmentu. Dostępne na rynku są następujące lasery: 
rubinowy (694 nm), aleksandrytowy (755 nm) i Nd:YAG 
(1064 nm/532 nm). Ostatni z nich pozwala na skuteczne 
i bezpieczne usuwanie niebieskich, czarnych i czerwo-
nych pigmentów stanowiących ogółem 80% przypadków 
usuwania tatuaży. Ponadto, częstotliwość występowania 
możliwych działań ubocznych, takich jak zmiany w struk-
turze skóry, dyschromia i blizny jest niezwykle niska, pod 
warunkiem, że parametry operacyjne będą odpowiednio 
dobrane i zapewniona będzie właściwa kontrola termal-
na tkanki. Autor zaprezentował opracowane protokoły 
użycia lasera Nd:YAG w trybie q-switched dla wszystkich 
wskazań klinicznych, które częściej można spotkać w co-
dziennej praktyce medycznej. Użyte urządzenia medycz-
ne: Laser Nd:YAG w trybie q-switched. Marka użytych 
urządzeń medycznych: Duolite QS™.

Jolanta Hreczecha, Magdalena Skwarek
Anatomia okolicy oka

Anatomy of the orbital region
Anatomia okolicy oczodołu ze szczególnym zwróce-

niem uwagi na struktury istotne w medycynie estetycznej. 
Pokrótce omówiono struktury kostne, łącznotkankowe, 
mięśnie tkanki łącznej, unerwienie i unaczynienie tej okoli-
cy. Zwrócono uwagę na niektóre możliwe powikłania wy-
nikające z budowy anatomicznej. Uwzględniono struktury 
obecne w pracach klinicystów, lecz nie zawsze obecne 
w Mianownictwie Anatomicznym.

Andrzej Ignaciuk
Doświadczenia z 10-letniego stosowania 

kwasu polimlekowego
Ten years experience using polylactic acid

Kwas polimlekowy jest jedną z najlepszych substancji 
stosowanych w medycynie estetycznej w celu biorestruk-
turyzacji skóry poprzez zwiększenie produkcji kolagenu 
i w następstwie powiększenia objętości tkanek. Zabieg 
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jest wieloetapowy i wymaga, dla uzyskania pełnego efek-
tu, dosyć długiego, wielomiesięcznego okresu. Preparat 
znany od prawie 20 lat, początkowo proponowany był 
w sposób (ilość rozpuszczalnika, czas przygotowania 
przed zabiegiem, sposób i miejsce podania), który po-
wodował wiele objawów ubocznych (grudki kolagenowe 
i ziarniniaki) i na pewien czas został  uznany za szkodliwy 
i nieafektywny. Po zmianie w zakresie ilości rozpuszczalni-
ka, wydłużeniu okresu, przez który preparat jest rozpusz-
czany przed zabiegiem i modyfikacjom dotyczącym miej-
sca i sposobu jego aplikacji, stał się jednym z najczęściej 
używanych u pacjentów tracących objętość tkanek twa-
rzy. Istnieje pewna rozbieżnośćj wśród kolegów, którzy 
używają kwas polimlekowy, dotycząca standardów jego 
podawania. Autor przedstawił swoje wieloletnie doświad-
czenia w stosowaniu kwasu polmlekowego w korekcji de-
fektów estetycznych twarzy, podkreślając to, co jest decy-
dujące dla bezpieczeństwa pacjenta.

Andrzej Ignaciuk
Korekcja wybranych defektów 

estetycznych twarzy przy użyciu 
niewielkich ilości kwasu hialuronowego 

– 3-miesięczny follow up
Aesthetic face correction using small amounts 

of hyaluronic acid - 3-months follow up
Celem tej pracy było przedstawienie efektów podania 

kwasu hialuronowego w małych, klasycznych ilościach 
w korekcji najczęstszych defektów estetycznych twarzy. 
Kwas hialuronowy, znany i ceniony tzw. wypełniaczm 
jest od wielu lat aplikowany w celu wypełnienia objętości 
zwłaszcza w defektach estetycznych twarzy. Od momentu 
pojawienia się kaniuli nastapił pewien rodzaj przeświad-
czenia, że można poprzez podawanie jednorazowo 
dużych jego ilości, liczonych nawet w objętości 8-10 ml, 
uzyskać dobre efekty estetyczne. Nie dyskutując z tym 
przeświadczeniem, moim zdaniem jest to ono błędne. 
Chciałem udomumentować efekty korekcji zmarszczek, 
korekcji ust i korekcji objętości okolicy jarzmowej i dolnej 
1/3 części twarzy poprzez wstrzyknięcie ograniczonych, 
najczęściej stosowanych ilości kwasu hialuronowego 
(1 amp. lub nawet mniej) przy pomocy igły i kaniuli. Pra-
ca ta, aby miała sens, musiała być wykonana nie tylko 
poprawnie z punktu widzenia fachowego, ale także ab-
solutnie precyzyjnie i powtarzalnie potwierdzana fotogra-
ficznie. Czas obserwacji wynosił 3 miesiące. Wykonano 
zdjęcia przed zabiegiem, tuż po nim, dwa tygodnie po 
zabiegu i trzy miesiące po zabiegu. Zabiegowi poddano 
15 pacjentów. Warto zaznaczyć, że większość prezento-
wanych podczas kongresów, a także czasami w publika-
cjach zdjęć nie spełnia podstawowych kryteriów rzetel-
ności, często są to zdjęcia tuż po zabiegu lub w bardzo 
nieodległym czasie od niego i w różnych "aranżacjach".

Praca dowiodła, że w trzy miesiące po zabiegu efekty, 
choć widoczne, zaczynają pomału zanikać, ale niewąt-

pliwie atutem tego typu procedur jest ograniczona cena 
zabiegu oraz natychmiastowa "prezentowalność" pacjen-
ta i brak efektów "przesady", jakie widuje się przy dużych 
ilościach preparatu, zwłaszcza przez pierwsze tygodnie.

Andrzej Ignaciuk
Nowa toksyna botulinowa - pierwsze 
doświadczenia i przegląd literatury

New botulinum toxin – first experiences and 
literature review

Od kilku miesięcy jest na polskim rynku nowa toksy-
na botulinowa Boucouture. Mając duże doświadczenie 
w aplikacjach estetycznych tej substancji, pragnąłem 
przedstawić moje pierwsze doświadczenia z trzymie-
sięcznego jej stosowania. 10 pacjentów zostało sfotogra-
fowanych precyzyjnie i absolutnie powtarzalnie (została 
do tego użyta specjalna aparatura fotograficzna) przez 
zabiegiem, dwa tygodnie po zabiegu i po ewentualnych 
poprawkach. Preparat był rozpuszczany w 2 ml soli fizjo-
logicznej. Zabiegi wykonywane zgodnie z moim osobi-
stym schematem, który między innymi nie przewiduje uzy-
skiwania nadmiernego porażenia. Efekty uzyskiwane są 
dobre, naturalne i odpowiadające "z grubsza" efektom, 
jakie dają inne preparaty dostępne na rynku. Jest to do-
bry i przewidywalny preparat, dodatkowo cechujący się 
łatwością przechowywania i transportu.

Eugenio Luigi Iorio
Ochrona komórek i integralności DNA 

od skóry do kości:  
innowacyjny system nutraceutyków 

aplikowanych podjęzykowo
Nourishing our cell and protecting DNA 

integrity from skin to the bone: 
an innovative sublingual nutraceuticals system
Tlen (O2) odgrywa główną rolę w metabolizmie ko-

mórki dzięki zdolności przyjmowania atomów wodoru 
i/lub elektronów z aminokwasów, węglowodanów i z 
procesów katabolizmu lipidów w celu produkcji trójfos-
foranu adenozyny (ATP), którego komórki używają jako 
źródła energii do swoich czynności życiowych (np. trans-
portu jonów, ruchu, procesów anabolicznych itd.). W rze-
czywistości obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu (pO2) 
poniżej prawidłowego poziomu, zwane hipoksją, może 
prowadzić do poważnych uszkodzeń komórek i tkanek, 
które nasilają się – ze względu na kwasicę i uwalnianie 
jonów żelaza – w wyniku zwiększonej produkcji i uwal-
niania do mikrokrążenia reaktywnych form tlenu (ang. 
ROS – reactive oxygen species). Niestety, gdy przepływ 
krwi zostaje przywrócony, wówczas jednoczesna zmia-
na dehydrogenazy ksantynowej w jej formę oksydacyjną, 
jaką jest oksydaza ksantynowa, może dalej zwiększać 
produkcję ROS, takich jak anion nadtlenkowy (O2•) 
i nadtlenek wodoru (H2O2), zgodnie z dobrze znanym 
szkodliwym mechanizmem wynikającym z niedokrwienia, 
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a następnie przywrócenia ukrwienia. Kiedy produkcja 
ROS nie jest idealnie zrównoważona przez ochronne 
przeciwutleniacze – zjawiska wewnątrz komórki zależą 
w głównej mierze od śródkomórkowej aktywności/stęże-
nia glutationu (GSH) i dysmutazy nadtlenkowej (SOD) 
– wówczas może dojść do stresu oksydacyjnego (ang. 
OS – oxidative stress). Z kolei wewnątrzkomórkowy OS 
poprzez utlenianie lipidów błony komórkowej, białek cy-
toplazmy lub nawet mitochondrialnego/jądrowego DNA 
może zaburzać funkcje komórki, a stres zewnątrzkomór-
kowy, poprzez oddziaływanie na równowagę między 
proteazami/antyproteazami macierzy, poprzez utlenia-
nie LDL i oddziaływanie na funkcje śródbłonka może 
ostatecznie prowadzić do rozwoju miażdżycy tętnic. 
W zasadzie stres OS jest uważany za nowy, wyłaniający 
się czynnik ryzyka, który jest często stwierdzany w ponad 
stu jednostkach chorobowych, a w szczególności wiąże 
się z wczesnym procesem starzenia. Klasyczne propo-
nowane strategie antyoksydacyjne – których celem jest 
zazwyczaj poprawa ochrony przeciwutleniaczy – mogą 
jedynie częściowo przeciwdziałać OS generowanemu 
pierwotnie z powodu defektu w biodostępności tlenu. 
W tym ogólnym obrazie Cellfood™ (CF, czasem nazywa-
ny Deutrosulfazyme™, NU Science Corporation, CA, US, 
rozprowadzany w większości krajów europejskich przez 
Eurodream s.r.l, La Spezia, Italy) sprawia wrażenie bar-
dzo obiecującego prototypu nowej klasy „fizjologicznych 
modulatorów” mających na celu zwiększanie dostępno-
ści O2 „na żądanie”. Cellfood™ jest nieuzależniającą, 
nieinwazyjną i zupełnie nietoksyczną, koloidalno-jonową 
formułą o unikalnych właściwościach, zawierającą najlep-
szej jakości całkowicie naturalne organiczne substancje, 
pochodzenia roślinnego, takie jak minerały jonowe, en-
zymy, aminokwasy i siarczan z ciężkim wodorem (deuter) 
jako substancje śladowe. Poprzednie badania w warun-
kach in vitro pokazały, że CF w systemach wodnych po-
prawia rozpuszczalność tlenu, jednocześnie redukując że-
lazo z formy III-wartościowej do II-wartościowej, zgodnie 
z testem BAP, uważanym za metodę pomiaru pojemności 
antyoksydacyjnej, a we wstępnym raporcie udokumento-
wano potencjał CF w znaczącej redukcji pojemności oksy-
dacyjnej osocza, zgodnie z testem d-ROMs, u osób obcią-
żonych wysokim ryzykiem OS, takich jak palacze tytoniu, 
osoby otyłe i sportowcy. W randomizowanym, krzyżowym, 
kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z podwójnie 
ślepą próbą dotyczącym biegaczy maratonów, CF było w 
stanie zwiększyć wydolność układu sercowo-naczyniowe-
go, prowadziło do podwyższenia poziomu hemoglobiny 
– tym samym imitując fizjologiczną reakcję na hipoksję – 
oraz zmniejszało stężenie mleczanów w surowicy, czym 
naśladowało zwiększony potencjał do wykorzystania O2. 
Ponadto CF skutecznie łagodziło kliniczne objawy fibro-
mialgii, której patofizjologia jest ściśle związana z OS, 
zwiększała maksymalny pułap tlenowy i maksymalną moc 
u kolarzy. Ponadto w modelu in vitro CF było w stanie 

zahamować proces utleniania GSH przez trzy różne utle-
niacze, łącznie z silnym kwasem podchlorawym, przy róż-
nych rozcieńczeniach (zakres od 1:5000-1:50), podczas 
gdy w systemie bezkomórkowym chroniło DNA przed 
utlenianiem, w obydwu przypadkach w sposób zależny 
od dawki. W niektórych badaniach CF cechowało się 
działaniem ochronnym przed procesem utleniania erytro-
cytów w wyniku redukcji lizy komórek i zmniejszania ilości 
wewnątrzkomórkowego GSH lub limfocytów. Ostatnio w 
kluczowym badaniu komórek śródbłonka ludzkiej żyły pę-
powinowej (ang. HUVEC – human umbilical vein endothe-
lial cells) CF stymulowało tempo zużywania O2 i syntezy 
ATP, utrzymując wewnątrzkomórkowe stężenia dehydro-
genazy mleczanowej (LDH) i działało inhibitorowo na 
indukowaną hipoksją produkcję ROS w wyniku zwiększe-
nia ekspresji SOD zależnej od jonów manganowych (Mn-
SOD), kluczowego enzymu w detoksykacji anionu nad-
tlenkowego. Podsumowując, powyższe dowody naukowe, 
potwierdzając wyniki wcześniejszych badań i osobiste 
doświadczenia klinicystów sugerują, że suplementacja CF 
może być użyteczna – łącznie z dobrze zbilansowaną 
dietą i odpowiednim poziomem aktywności fizycznej – 
w modyfikacji dostępności tlenu poprzez ułatwienie jego 
zużycia i poprzez zapobieganie jego niechcianym dzia-
łaniom ubocznym. Chroni również komórki w sytuacjach, 
gdy dochodzi do stanów przebiegających, odpowiednio, 
z hipoksją lub nadmiarem tlenu/stresem oksydacyjnym i 
wpływa korzystnie również na funkcje śródbłonka. Wła-
ściwości te – co sprawia, że CF ma aktualnie niepowta-
rzalne cechy na skalę obecnego rynku suplementów od-
żywczych, są dodatkowo ulepszone, o czym wiadomo na 
podstawie udokumentowanych danych z badań in vitro 
dotyczących koloidalnych parametrów formuły. Umożli-
wiają one CF zmniejszenie napięcia powierzchniowego 
i poprawę przewodnictwa elektrycznego, a tym samym 
umożliwiają podanie nawet drogą podjęzykową – jak 
w oryginalnej wersji doustnego spray’u – z zachowaniem 
maksymalnej dostępności biologicznej jego aktywnych 
składników, w tym deuteru. Teraz jest dostępny w różnych 
połączeniach (np. z witaminami, kwasem foliowym, krze-
mem, metylosulfonylometanem, S-adenozylometioniną, 
kwasem izocytrynowym itd.). CF, zgodnie z nowoczesną 
koncepcją „fizjologicznego modulatora”, jest z dobrym 
efektem używany w różnych warunkach klinicznych 
w zapobieganiu u zdrowych ludzi chorobom związanym 
ze stresem oksydacyjnym, zwłaszcza u ludzi aktywnych 
fizycznie oraz we wspomaganiu konwencjonalnych me-
tod leczenia wielu chorób ostrych lub przewlekłych, jak 
również w terapii przeciwstarzeniowej, gdzie stosowanie 
CF proponuje się w specyficznych protokołach. Klasycz-
ny protokół postępowania przeciwstarzeniowego polega 
na stosowaniu stopniowo zwiększanej dziennej dawki CF 
w podstawowej formie (trzy razy dziennie, rozpoczynając 
od trzech, a kończąc na ośmiu kroplach rozpuszczonych 
w wodzie o niskim poziomie resztek stałych), a następnie 
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jednego lub więcej złożonych spray’ów doustnych, jak 
DNA-RNA, odnośnie których potwierdzono skuteczność 
w poprawie procesu metylacji DNA, który jest powszech-
nie uważany za czynnik długowie

Roman Kantor, Guido Mariotto, Igor Shvets
Spektralna analiza struktury skóry przy 

użyciu urządzenia obrazującego Antera 3D 
Spectral and texture analysis of the skin using 

Antera 3D imaging device 
Technika obrazowania za pomocą Antera 3D™ opiera 

się na akwizycji obrazów z wykorzystaniem zmiennych, ale 
ściśle kontrolowanych warunków naświetlenia. Wykorzy-
stywanych jest wiele diod emitujących światło (LEDs), aby 
oświetlić skórę różnymi kolorami i w różnych kierunkach 
padania wiązki światła. Uzyskane dane obrazu są następ-
nie wykorzystywane do analizy przestrzennej i widmowej 
w celu rekonstrukcji struktury skóry i analizy elementów 
składowych skóry. Rekonstrukcję struktury skóry uzysku-
je się przy użyciu technologii opartej na metodzie Shape 
from Shading (SFS) [B.K. Horn, The Psychology of Compu-
ter Vision, P.H. Winston ed., New York, 1975], zasadniczo 
zmodyfikowanej w celu wyeliminowania odblasków skóry 
i znacznej poprawy stopnia dokładności zmierzonych da-
nych [zgłoszenie patentowe PCT, PCT/EP2010/001168, 
Irish Patent No. S85695]. Struktury zrekonstruowanej tą 
metodą używa się następnie do ilościowej analizy skóry, 
takiej, jak ocena głębokości i szerokości zmarszczek, zmian 
skórnych i ogólnej chropowatości skóry. Pozyskane dane 
spektralne są wykorzystywane do mapowania dystrybucji 
i stężenia melaniny i hemoglobiny. Inaczej niż w przypad-
ku tradycyjnych technik obrazowania, gdzie są używane 
tylko trzykolorowe kanały (czerwony, zielony i niebieski), 
Antera 3D™ używa mapowania reflektancyjnego siedmiu 
różnych długości promieniowania świetlnego, obejmujące-
go całe widmo widzialne. Pozwala to na o wiele bardziej 
precyzyjną analizę właściwości kolorymetrycznych skóry, 
które są głównie determinowane przez dwa dominujące 
chromofory: melaninę i hemoglobinę. Uzyskane obrazy 
widmowe są transformowane na mapy reflektancji skóry, 
a kształt powierzchni skóry jest używany do skompenso-
wania zmian natężenia światła wywołanych zmiennym 
kierunkiem padającego naświetlenia. Dane reflektancji są 
transformowane na skórne współczynniki absorpcji i wyko-
rzystywane do oceny ilościowej stężenia melaniny i hemo-
globiny przy użyciu matematycznej korelacji ze znanymi 
danymi widmowej absorpcji tych chromoforów [R.R. Ander-
son and J.A. Parrish. „The optics of human skin”. Journal of 
Investigative Dermatology, 77 (1981), pp.13–19].

Kazimierz Kobus
Profiloplasty

Profiloplasty
Ocena wyglądu i harmonii twarzy oglądanej z przodu 

i z boku bywa bardzo różna. Proporcje oraz zależności 

między strukturami anatomicznymi określa się, co prawda, 
najczęściej w ujęciu en face, ale wydaje mi się, że więcej 
informacji o niepowtarzalnych, indywidualnych cechach 
twarzy dostarczają ulubione przez karykaturzystów uję-
cia profilowe. Wygląd twarzy z profilu zależy od kombi-
nacji aż 10 elementów, którymi są: czoło, kąt czołowo-no-
sowy, nos, szczęka, kąt nosowo-wargowy, żuchwa, wargi, 
zęby, bródka oraz tkanka tłuszczowa szyi. Oceny propor-
cji i harmonii twarzy dokonuje się najczęściej w oparciu 
o duże fotografie i zdjęcia kefalometryczne. Stwierdzenie 
dysharmonii i niekorzystnego wyglądu odbiegającego od 
umownie przyjętych norm estetycznych stanowi zazwy-
czaj wskazanie do operacji korekcyjnych. Poza stanem 
zdrowia, planowanie leczenia powinno uwzględniać 
rozległość i stopień ryzyka operacyjnego, możliwości ze-
społu leczącego oraz przewidywany stopień uzyskania 
poprawy. Szczególnej rozwagi i doświadczenia wymaga 
wykonywanie operacji ortognatycznych, zmiana kształtu i 
wielkości nosa oraz przeprowadzanie jednoczesnych ko-
rekcji mnogich struktur anatomicznych. Operacje te nale-
żą wprawdzie do najtrudniejszych, ale pomimo swej zło-
żoności – w rażących zniekształceniach i dysproporcjach 
twarzy – stanowią dla dotkniętych nimi pacjentów jedyną 
i niekiedy wręcz spektakularną możliwość poprawy wy-
glądu i jakości życia. Wykład ilustrowany mnogimi przy-
kładami leczenia operacyjnego wszystkich wymienionych 
struktur anatomicznych twarzy. 

Karin Kovalsky
Innowacyjna technologia o niskich 

wartościach fluencji i wysokiej 
częstotliwości w usuwaniu włosów
Innovative low fluence-high repetition rate 

technology for hair removal
Laserowe usuwanie włosów stało się uznaną formą 

długotrwałej redukcji owłosienia i jest aktualnie jedną 
z najczęstszych procedur dermatologicznych. Absorpcja 
promieniowania laserowego przez specyficzne chromofo-
ry, niezależnie od aktywnego ośrodka, prowadzi do trans-
formacji energii w energię cieplną, z poziomem i rozle-
głością rozgrzania określonymi przez gęstość mocy (moc 
wyjściowa/skuteczny rozmiar plamki) oraz czas ekspozy-
cji. Wywołane w ten sposób uszkodzenie termiczne może 
prowadzić do denaturacji lub nieodwracalnej koagulacji 
białek lub, jeżeli temperatura przekroczy 100°C, do wa-
poryzacji tkanki. W ciągu ostatnich lat, w procedurach 
przeznaczonych do usuwania włosów, wdrożono wiele 
różnorodnych laserów oraz impulsowych źródeł światła. 
Najpierw używano lasera Nd:YAG (1064 nm) w trybie 
Q-switched, łącznie z miejscową olejową zawiesiną wę-
glowo-mineralną, w której węgiel działał jak chromofor. 
Jednakże ten system cechował się minimalną skuteczno-
ścią w długotrwałym usuwaniu włosów. Bardziej korzystne 
wyniki uzyskano stosując laser rubinowy o długich impul-
sach (694 nm), laser aleksandrytowy o długich impulsach 
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(755 nm), laser diodowy (800 nm) i wiele różnych im-
pulsowych laserów barwnikowych wyzwalanych lampą 
błyskową z filtrami, spośród których wszystkie, jako chro-
moforu w reakcji selektywnej fototermolizy, wykorzystują 
melaninę. Do selektywnego, termicznego uszkodzenia 
docelowych struktur barwnikowych dochodzi wówczas, 
gdy wystarczająca wartość fluencji przy danej długości 
promieniowania laserowego, w sposób selektywny po-
chłaniana przez strukturę docelową, jest dostarczana w 
czasie w przybliżeniu równym lub krótszym niż czas relak-
sacji termicznej struktury docelowej. W wykładzie przed-
stawiono porównanie oraz skuteczność, bezpieczeństwo 
i szybkość leczenia z wykorzystaniem nowego diodowe-
go lasera 810 nm o niskich wartościach fluencji, szybkiej 
impulsacji i z wielokrotną ekspozycją na wiązkę lasera, 
z tradycyjnym laserem diodowym 810 nm o wysokiej 
mocy i z jednokrotną ekspozycją na wiązkę lasera. Me-
toda polegająca na stosowaniu niskich wartości fluen-
cji z powtarzalnymi milisekundowymi impulsami w celu 
akumulacji energii cieplnej w cebulce i brodawce włosa 
oznacza zmianę w modelu postępowania w laserowym 
usuwaniu włosów. 

Dorota Krzyżanowska-Gernand 
Wybrane metody likwidacji tkanki 

tłuszczowej a zmiany w parametrach 
biochemicznych surowicy krwi

Selected methods of fat tissue elimination and their 
impact on biochemical parameters in serum

Estetyczna korekcja lokalnego nadmiaru tkanki tłusz-
czowej w celach estetycznych cieszy się wciąż rosnącą 
popularnością. Istnieje wiele metod godnych uwagi stoso-
wanych w modelowaniu sylwetki. Tkanka tłuszczowa jako 
największe skupisko tkanki czynnej endokrynologicznie 
i mającej wpływ na wiele układów i narządów naszego 
organizmu, kryje jednak nadal wiele tajemnic. Praca jest 
próbą przedstawienia wybranych metod korekcji nadmia-
ru tkanki tłuszczowej oraz ich wpływu nie tylko na samą 
tkankę tłuszczową, ale na organizm człowieka jako ca-
łość. Do porównania wybrano zarówno metody iniekcyj-
ne z wykorzystaniem różnych preparatów, jak też metody 
aparaturowe z zastosowaniem urządzeń, w tym. m.in. 
radiofrekwencji i kawitacji ultradźwiękowej, a także połą-
czenia tych metod. Stwierdzono efektywność tych metod 
w likwidacji lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz 
istotny wpływ na wybrane parametry biochemiczne suro-
wicy krwi, co szczegółowo przedstawiono w pracy. Usu-
wanie tkanki tłuszczowej, niezależnie od wybranej tech-
niki, nie jest tylko zabiegiem miejscowym i estetycznym, 
ale również ma wpływ na inne tkanki, narządy i układy – 
o czym nie powinno się zapominać. Niezależnie od efek-
tów korekcji tkanki tłuszczowej, przy zastosowaniu ww. 
metod mają miejsce zmiany w wybranych parametrach 
biochemicznych krwi, o czym powinni pamiętać lekarze 
przy wstępnej kwalifikacji pacjentów.

Dorota Krzyżanowska-Gernand
Wybrane elementy diagnostyki 

laboratoryjnej w problemach estetycznych 
– zgodnie z zasadą 

badanie-rozpoznanie-leczenie
Elements of the laboratory diagnosis in aesthetic 
problems solving – according to test-diagnosis-

treatment rule
Medycyna estetyczna wciąż nie jest postrzegana 

przez środowisko ogólnomedyczne jako gałąź „praw-
dziwej” medycyny i jako jedna z nauk medycznych. Tym 
bardziej należy zwrócić uwagę nie tylko na aspekt „wy-
konawczy”, ale również na wszelkie procedury diagno-
styczne, wywiad medyczny, prawidłową nomenklaturę 
medyczną oraz metody lecznicze i techniki zabiegowe, 
ze zwróceniem uwagi na poprawność wszystkich elemen-
tów. Pozwoli to również na wykrywanie wielu patologii, 
z których jedne będą podlegały naszemu postępowaniu 
lekarskiemu, inne będą wymagały skierowania do spe-
cjalisty. Praca miała na celu zwrócenie uwagi na proces 
diagnostyczny w wielu przypadkach uznawanych za 
patologie estetyczne, które w gruncie rzeczy okazały się 
patologiami na podłożu zmian biochemicznych, mikrobio-
logicznych czy parazytologicznych, wymagających spe-
cyficznego podejścia medycznego do pacjenta, a nawet 
leczenia specjalistycznego, przed wykonaniem procedur 
estetycznych. W pracy przedstawiono wybrane przypadki 
pacjentów zgłaszających się z problemami estetycznymi, 
u których po wnikliwej diagnostyce rozpoznano patologie 
ogólnoustrojowe lub miejscowe wymagające uprzedniego 
postępowania ogólnomedycznego, bądź specjalistyczne-
go. Przedstawiono także ciekawe przypadki będące de 
facto chorobami niewłaściwie rozpoznanymi i leczonymi, 
a nie defektami estetycznymi wymagającymi tylko inter-
wencji lekarza medycyny estetycznej.

Dorota Krzyżanowska-Gernand 
Problemy w pracy lekarza medycyny 

estetycznej. Pęcherzyki gazu obecne w 
preparatach do wstrzyknięć śródskórnych 

(mezoterapii) w „prefilled syringes” – 
bezpieczne czy nie?

Problems in the practice of aesthetic doctor. Gas 
bubbles in preparations for intradermal injections 

(mesotherapy) in "prefilled syringes" – safe or not?
W trakcie pracy lekarza medycyny estetycznej napo-

tykamy nie tylko trudności diagnostyczne, powikłania po 
zastosowanych preparatach i technikach, spotykamy tzw. 
„trudnych pacjentów”, ale również mamy problemy natu-
ry technicznej oraz związanej z wyborem preparatów ja-
kościowo najlepszych i najskuteczniejszych. W wyborze 
preparatów kierujemy się własnym doświadczeniem, do-
świadczeniem naszych nauczycieli, dostępnymi publika-
cjami naukowymi, firmą oferująca preparaty (w tym rekla-
mą firmy, jej wielkością oraz czasem obecności na rynku, 
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materiałami naukowymi dostarczanymi lekarzom i ich jako-
ścią, dostępnymi materiałami informacyjnymi i reklamowy-
mi dla pacjentów, jakością obsługi klienta w danej firmie, 
stopniem zaufania do przedstawiciela regionalnego oraz 
jego umiejętnościami nawiązywania kontaktu z klientem 
oraz umiejętnościami marketingowymi, ceną preparatów 
i ich jakością, dostępnymi promocjami, sposobem rozwią-
zywania problemów w razie powikłań pozabiegowych 
czy postępowania podczas reklamacji produktów itp.). 
Zwrócono uwagę na to, że w niektórych przypadkach 
preparatów do mezoterapii/wstrzyknięć śródskórnych w 
postaci „prefilled syringes” występują pęcherzyki gazu. 
W związku z tym zwrócono się z zapytaniem do dystry-
butora (i za jego pośrednictwem do producenta) – co to 
jest i jaki ma wpływ na jakość preparatu. Z uwagi na to, 
że nie uzyskano rzeczowej odpowiedzi – przeanalizo-
wano dostępne piśmiennictwo oraz materiały producen-
tów preparatów, producentów linii technologicznych do 
napełniania strzykawek oraz opatentowanych technik 
napełniania, a także twórców systemów zabezpiecza-
jących przed nieprawidłowym napełnianiem strzykawek 
w czasie produkcji. Z dostępnej obecnie wiedzy wynika, 
że wzrasta popularności preparatów w tzw. prefilled sy-
ringes związana z wieloma korzyściami zastosowania 
preparatów w takiej formie (w pracy wymieniono te za-
lety). Po przeanalizowaniu dostępnych publikacji można 
wywnioskować, że obecne w takich strzykawkach „pę-
cherzyki gazu” nie muszą być „tylko” powietrzem, lecz 
mogą mieć różne pochodzenie i różny wpływ na jakość, 
stabilność i trwałość preparatu, a także związane z tym 
niebezpieczeństwa związane z zastosowaniem takiego 
preparatu. W czasach, gdy pacjenci coraz częściej zwra-
cają się o pomoc prawną do fachowców w przypadku błę-
dów medycznych, a także sytuacji, kiedy nie dochodzi do 
błędu, lecz ma miejsce powikłanie pozabiegowe, objawy 
uboczne stosowanych preparatów i zabiegów, a także w 
sytuacjach, gdy nie dochodzi do nich, lecz np. zastosowa-
no preparat off-label – lekarz wykonujący swoją pracę, 
a zwłaszcza procedury i zabiegi, które nie służą rato-
waniu czy poprawie zdrowia, lecz mają wyłącznie efekt 
estetyczny – musi zwracać szczególną uwagę na wszel-
kie aspekty, które mogą spowodować problemy prawne 
w jego działalności.

Moshe Lapidoth 
Laserowe leczenie zmian naczyniowych

Laser treatment of vascular lesions
Dzięki zastosowaniu metody selektywnej fototermo-

lizy, laseroterapia wrodzonych i nabytych schorzeń na-
czyniowych wciąż staje się coraz bardziej selektywną i 
skuteczną metodą leczenia. W przeszłości leczenie zmian 
naczyniowych za pomocą laserów o fali ciągłej (np. lase-
ra argonowego) było często powikłane bliznowaceniem 
spowodowanym nieswoistym uszkodzeniem termicznym. 
Późniejszy postęp w rozwoju laserów impulsowych umoż-

liwił precyzyjne docelowe działanie na struktury naczy-
niowe, przy jednoczesnym uniknięciu rozproszenia ciepła 
w otaczających tkankach. Dodatkowo, użycie impulsów o 
dłuższym czasie trwania oraz urządzeń chłodzących skó-
rę może zmniejszyć lub zupełnie wyeliminować występo-
wanie zmian o charakterze plamicy i zaburzeń pigmentacji 
po zakończonej terapii. W wystąpieniu zostały omówione 
najczęściej używane w dzisiejszej dermatologii długości 
fal, cele oraz możliwości zastosowania laseroterapii w le-
czeniu schorzeń naczyniowych, a w szczególności impul-
sowe lasery – barwnikowe (ang. PDL – pulsed dye laser), 
technologia ELOS, która łączy częstotliwość radiową oraz 
światło lub laser, laser aleksandrytowy, który zyskuje co-
raz większą popularność oraz klasyczny laser Nd:YAG. 

Moshe Lapidoth 
Fototermoliza frakcyjna 

– koncepcja fuzji z laserem CO2
Fractional photothermolysis 

– the fusion concept with a CO2 laser
Frakcyjna fototermoliza jest stosunkowo nową techniką 

leczenia zmian skórnych, podczas której w obrębie skóry 
indukuje się szereg mikroskopijnych ran termicznych (mi-
kroskopijne strefy terapii), aby stymulować odpowiedź tera-
peutyczną w głębokiej warstwie skóry właściwej. Potwier-
dzono, że nieablacyjna frakcyjna fototermoliza za pomocą 
promieniowania laserowego o długości 1440-1550 nm jest 
skuteczną metodą leczenia łagodnych do umiarkowanych 
zmarszek, blizn potrądzikowych i pooperacyjnych, a nawet 
poikilodermii Civatte’a. Jednakże to „koagulacyjne” podej-
ście pochłania dużo czasu, a jego skutki nie zawsze daje 
się przewidzieć. Później pojawiła się technika „ablacyjnej” 
frakcyjnej fototermolizy wykorzystująca laser Er:YAG (2940 
nm) oraz laser CO2 (10 600 nm) dając możliwość równie 
skutecznej terapii, jak przy użyciu tradycyjnych metod abla-
cyjnych przy jednoczesnym uniknięciu związanego z nimi 
długiego czasu rekonwalescencji i innych zagrożeń. Opis 
naszego klinicznego doświadczenia z nowym frakcyjnym 
laserem CO2 (10 600 nm) z wbudowanym skanerem (CO2 
RE System, Syneron, Israel) z zastosowaniem podwójnego 
trybu głębokiej i powierzchownej ablacji w resurfacingu 
skóry. Metody: 16 pacjentów poddano terapii z powodu 
obecności blizn potrądzikowych oraz objawów fotostarze-
nia. Fototyp skóry wg Fitzpatricka 1-4. Okres obserwacji 
wynosił 6 miesięcy. Stopień zadowolenia pacjentów wy-
niósł 87%. Tymczasowe działania uboczne wystąpiły u 5% 
osób poddanych terapii. System CO2 RE z techniką fuzji 
jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia blizn 
potrądzikowych i objawów fotostarzenia u pacjentów z fo-
totypem skóry 1-4.
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Moshe Lapidoth
eMatrix
eMatrix

W ciągu ostatnich 15 lat techniki rejuwenacji skóry 
wykorzystujące światło ewoluowały od metod ablacyj-
nych do nieablacyjnych, a w ostatnim czasie do techno-
logii frakcyjnych. Urządzenia ablacyjne dają duża sku-
teczność, ale przy długim czasie powrotu do zdrowia, 
podczas gdy nieablacyjne pozwoliły na skrócenie cza-
su rekonwalescencji, ale skuteczność terapii jest niższa. 
Urządzenia frakcyjne zostały opracowane, aby skrócić 
czas powrotu do zdrowia oraz zmniejszyć liczbę działań 
ubocznych w stosunku do urządzeń do terapii ablacyjnej 
oraz wyższą skuteczność niż w przypadku urządzeń do 
terapii nieablacyjnej. Mikroskopijne strefy poddane abla-
cji termicznej, otoczone prawidłową skórą, wspomagają 
proces odnowy skóry poprzez aktywację kaskady go-
jenia się oraz indukcję remodelingu skóry. Technologia 
Sublative RF pozwala na indukcję kontrolowanego urazu 
termicznego metodą frakcyjną. Mechanizm działania po-
lega na ograniczonej ekspozycji skóry na uraz termicz-
ny prowadzący do modyfikacji tkanki łącznej głównie 
w postaci rozgrzania/koagulacji i mniej nasilonej ablacji. 
Działania biofizyczne oraz interakcje między promienio-
waniem o częstotliwości radiowej (ang. RF – radio frequ-
ency) a tkankami, zależą głównie od charakterystycznych 
fizjologicznych właściwości organizmu pacjenta. Leżące 
najbardziej na zewnętrz warstwy skóry wykazują wyższy 
opór elektryczny, w przeciwieństwie do głębszych warstw 
skóry właściwej. Wybiórcze rozgrzanie powierzchni skóry 
prowadzi głównie do ablacji, podczas gdy bardziej roz-
proszona dystrybucja energii cieplnej do skóry właściwej 
prowadzi w głównej mierze do koagulacją tkanek/stymu-
lacji cieplnej. W analizie in vivo skóry twarzy człowieka 
poddanej technologii Sublative RF wykazano obecność 
„wysepek” ablacji tkankowej wzdłuż całej warstwy na-
skórka aż do głębokości 150 μm. Głębiej i czasem bocz-
nie poniżej głębokości do 150 μm poza obszarem wysp 
ablacji warstwa brodawkowata jest uszkodzona głównie 
w wyniku koagulacji. W przypadku technologii Sublati-
ve RF uszkodzenie tkanki prowadzi do reakcji zapalnej, 
a wywołany terapią proces gojenia polega na proliferacji 
keratynocytów prowadzącej do reepitelializacji i stymula-
cji fibroblastów, indukując rozległy remodeling macierzy 
zewnątrzkomórkowej (ECM) w górnych warstwach skóry 
właściwej. Na skalę ogólnoświatową przeprowadzono 
ponad pięćdziesiąt badań z wykorzystaniem tej techniki. 
Pacjentów poddano od 3 do 5 zabiegów z 4-tygodniową 
przerwą i poddano ocenie kontrolnej do sześciu miesięcy 
po zakończeniu protokołu terapii. Pacjenci zostali podda-
ni ocenie pod względem różnych aspektów poprawy sta-
nu skóry. Oceniano również wystandaryzowane zdjęcia 
cyfrowe wykonane przed i po zabiegu. Uzyskane wyniki 
pokazują istotną poprawę w zakresie wyglądu (50% lub 
większą) zmarszczek, napięcia skóry, świetlistości, porów 

i barwy. Większość pacjentów była zadowolona lub bar-
dzo zadowolona z uzyskanych wyników. Leczenie było 
dobrze tolerowane. Właściwie nie występowały jakiekol-
wiek powikłania. Podsumowując, doszliśmy do wniosków, 
że technologia Sublative Rejuvenation maksymalizuje 
wpływ na skórę, jednocześnie minimalizując niekorzystny 
wpływ na jednorodną strukturę naskórka i tym samym po-
zwala pacjentom na uzyskanie optymalnej odnowy skóry 
właściwej z równoczesnym obniżeniem ryzyka powikłań 
i skróceniem czasu rekonwalescencji. 

Lubomir Lembas
Chirurgiczna i niechirurgiczna korekta nosa

Surgical and non-surgical nose correction
Nos stanowi centralną część twarzy i postrzegany jest 

na tle innych jednostek estetycznych twarzy, takich jak czo-
ło, policzki, powieki, wargi i bródka. Podstawą zabiegów 
chirurgicznych i niechirurgicznej korekty nosa jest znajo-
mość anatomii estetycznej nosa. Anatomię tę określa się w 
przynajmniej trzech projekcjach: en face, profil i projekcja 
na podstawę nosa (od dołu). En face nos powinien być 
symetryczny i stanowić 1/3 wysokości całej twarzy, sze-
rokość jego podstawy powinna wpisywać się w odległość 
pomiędzy przyśrodkowymi kątami oczu, na jego grzbiecie 
powinny się rysować dwie równoległe linie grzbietu nosa. 
Szerokość grzbietu powinna stanowić 70-80% szerokości 
podstawy nosa. Z profilu linia grzbietu nosa powinna być 
prosta lub delikatnie wklęsła. Linia grzbietu nosa tworzy 
kąt z płaszczyzną całej twarzy, który nazywa się kątem 
nosowo-twarzowym i powinien on wynosić około 35 st. 
Z profilu przegroda skórna nosa tworzy kąt z wargą gór-
ną, który nazywa się kątem nosowo-wargowym i powinien 
być prosty u mężczyzn i lekko rozwarty u kobiet. W pro-
jekcji od dołu podstawa nosa powinna się wpisywać w 
trójkąt równoboczny. W projekcji z profilu nos będzie po-
strzegany jako duży w przypadku małej, cofniętej bródki 
lub w przypadku cofniętego, pochylonego ku tyłowi czo-
ła. O wyglądzie estetycznym nosa decydują proporcje, 
a nie jego bezwzględna wielkość. Dość duży nos, ale o 
zachowanych proporcjach i prawidłowych kątach będzie 
postrzegany jako korzystny z punktu widzenia estetyczne-
go. Chirurgiczne przywracanie proporcji nosa polega na 
usuwaniu tkanek w miejscach, gdzie jest ich nadmiar i na 
dodawaniu w miejscach niedoboru (przeszczepy chrząst-
ki, powięzi, czasami kości) oraz na przemieszczaniu tka-
nek. Miejsca niedoboru mogą być też z powodzeniem 
wypełniane kwasem hialuronowym. Z zastosowaniem wy-
pełniaczy można poprawić symetrię nosa, uzyskać dwie 
równe linie grzbietu nosa, można uzyskać prostą linię 
grzbietu nosa niwelując garbek, można zmienić ostry kąt 
nosowo-wargowy na lekko rozwarty co powoduje, że cała 
twarz staje się łagodniejsza. To, jaką metodę zastosujemy 
do korekty nosa, zależy głównie od oczekiwań pacjenta. 
Z punktu widzenia medycznego drobne zniekształcenia 
można w łatwy i szybki sposób skorygować wypełniacza-
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mi. Większe zniekształcenia wymagają jednak interwen-
cji chirurgicznej. 

Stefano Manfredini, Silvia Vertuani
Miejscowe monodawki witaminy A, C, E 

w monodawkach, stosowane zewnętrznie: 
od zastosowań kosmetycznych 

do medycyny estetycznej
Topical vitamins A, C, E monodoses: from 

cosmeceuticals application to skin nutrition
Stary problem miejscowej dermokosmetyki i dermato-

logii odzwierciedla się w ilości produktów i leków, które 
aplikuje pacjent oraz w ich składzie, tzn. w liczbie i stęże-
niu składników. Wielu (być może każdy) dermatologów 
musi być przyzwyczajonych do używania przestarzałej 
terminologii i ogólnych opisów, które zawierają zwroty ta-
kie, jak: „dwie aplikacje dziennie” lub „zakryć wieczorem” 
i tak dalej. Prawdą jest, że nie wiemy, jaką ilość produktu 
lub danego leku aplikuje pacjent. Witaminy A, C i E łą-
czy częsta trudność w stworzeniu ich formulacji: pierwsza 
i ostatnia z nich jest rozpuszczalna w tłuszczach, druga 
jest rozpuszczalna w wodzie. Są aktywne w postaci wol-
nej biologicznie, a wysoce niestabilne w przypadku eks-
pozycji na światło i tlen. Sprawiło to, że musiałyby zostać 
opracowane strategie umożliwiające ich zastosowanie w 
dermatologii. Nie wolno nie doceniać aspektu przyjemne-
go charakteru, jakim musi cechować się gotowy produkt. 
Nieatrakcyjny produkt (pod względem konsystencji, za-
pachu, stabilności) raczej nie będzie skuteczny, ponieważ 
jest rzadko i nieprawidłowo stosowany. Przedstawiona 
została nowa metoda polegająca na aplikacji/podawa-
niu monodawek.

Leonardo Marini
Rola lasera w medycynie estetycznej

The role of laser in aesthetics medicine
Udowodniono, że światło laserów jest stosunkowo 

skuteczne w odwracaniu i zapobieganiu klinicznym ob-
jawom chronostarzenia i fotostarzenia, w głównej mierze 
poprzez fototermiczne reakcje tkankowe. Nowoczesna 
technologia laserowa umożliwia optymalną kontrolę indu-
kowanych laserowo zmian temperatury tkanek, znacząco 
redukując powikłania pooperacyjne i działania uboczne, 
jednocześnie optymalizując krótko- i długotrwałe rezultaty 
kliniczne. Medycyna przeciwstarzeniowa i chirurgia sto-
ją na czele medycyny estetycznej. Radzenie sobie z tak 
złożonymi, a jedynie częściowo znanymi procesami biolo-
gicznymi, jak i tymi, które odpowiedzialne są za starzenie 
chronologiczne i środowiskowe, wymaga rzetelnej wie-
dzy dotyczącej wszystkich mocno ze sobą powiązanych 
mechanizmów komórkowych i międzykomórkowych, któ-
re stopniowo prowadzą do starzenia komórek, apoptozy, 
zmniejszonej produkcji kolagenu, włóknienia a ostatecz-
nie i do zmian nowotworowych. Lasery mogą odwracać, 
spowolnić lub skorygować zmiany związane z wiekiem 
poprzez selektywne, w głównej mierze fototermiczne 
reakcje, nieselektywną frakcyjną fototermiczną ablację 

i ablację całej powierzchni, nieselektywne i wolumetrycz-
ne rozgrzanie tkanek głębokich. Najlepsze wyniki osiąga 
się po połączeniu różnych technik, albo podczas jednej 
sesji zabiegowej lub w ramach protokołu stopniowo za-
planowanego w danym okresie. Lasery są obecnie inte-
gralną i ważną częścią lekarskiego arsenału przeciwsta-
rzeniowego każdego nowoczesnego dermatologa. 

Leonardo Marini
„Piano”: najnowsza metoda odmładzania 

laserem Nd:YAG
„Piano”: a novel ND:YAG laser treatment

Udowodniono, że stosowanie powtarzalnego bodźca 
stresowego w postaci łagodnego rozgrzania działa prze-
ciwstarzeniowo hormetycznie na proces wzrostu oraz na 
inne komórkowe i biochemiczne cechy ludzkich fibrobla-
stów ulegających starzeniu w warunkach in vitro. Seryjna 
ekspozycja ludzkich fibroblastów na temperaturę 41°C w 
ciągu 1 godziny, dwa razy w tygodniu, indukuje kilka ko-
rzystnych efektów przeciwdziałających starzeniu się po-
przez aktywację pierwotnych wewnątrzkomórkowych me-
chanizmów obrony, znanych jako odpowiedź w postaci 
szoku cieplnego (ang. HS – heat shock). Pięciominutowa 
ekspozycja wystarcza, aby indukować od 1,5 do dwukrot-
nie razy większego wzrostu ilości ERK (ang. extracellular 
signal-regulated kinase, kinazy regulowane sygnałami 
zewnątrzkomórkowymi), p38 (SAPK2 ang. stress activa-
ted protein kinase, aktywowana stresem kinaza białkowa) 
i JNK (ang. c-Jun terminal kinase, c-Jun N-końcowa kina-
za lub SAPK1). Te same kinazy cechują się trzykrotnym 
zwiększeniem ilości po 60 minutach ekspozycji na ciepło. 
Wczesna, przemijająca aktywacja szlaków JNK i p38 jest 
zazwyczaj połączona z przetrwaniem i różnicowaniem 
komórek, podczas gdy późniejsza i trwała aktywacja 
może prowadzić do apoptozy. W trakcie reakcji na HS 
ilość białek szoku cieplnego (ang. HSP – heat shock pro-
teins) ulega zwiększeniu. Odgrywają one dwie różne role 
jako elementy ochronne i proteazy chroniące wiele róż-
nych systemów uczestniczących w podtrzymaniu funkcji 
komórki. HSP są w stanie rozróżnić zmodyfikowane biał-
ka, które mogą zostać przywrócone do prawidłowej kon-
formacji przestrzennej i te nieodwracalnie uszkodzone, 
które mają być skierowane na szlak proteolityczny. Zapo-
biegają również akumulacji mocno uszkodzonych białek 
ściśle powiązanych ze starzeniem się komórki. Przeciwsta-
rzeniowe hormetyczne działanie łagodnego szoku ciepl-
nego prowadzi do redukcji stopnia uszkodzenia białek 
i ich agregacji, aktywując wewnętrzne procesy antyoksy-
dacyjne, naprawcze i degradacji. Szok cieplny w postaci 
impulsów (2-sekundowa ekspozycja na 45°C i 60°C) jest 
także uważany za skuteczny w nasilaniu ekspresji prokola-
genu typu I i prokolagenu typu III w ludzkich fibroblastach 
skórnych w warunkach in vitro. Przewlekła ekspozycja na 
promieniowanie podczerwone A (ang. IRA – infrared ra-
diation A) (760-1440 nm), będące głównym składnikiem 
promieniowania słonecznego, prowadzi do fotostarzenia 
się skóry poprzez zwiększoną ekspresję metaloproteina-
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zy 1 macierzy (ang. MMP-1 matrix metalloprotenaise-1). 
Przerywany, powtarzany łagodny szok cieplny (ang. 
RMHS – repeted mild heat stress) wytwarzany pod wpły-
wem lasera pracującego w trybie quasi-CW (ang. quasi-
continuum-wave, quasi-ciągłym), długich impulsów lasera 
Nd:YAG 1064 nm (Fotona Dynamis SP: 20 mm plamka 
– 22-24 J/cm2 – impuls 1,5 sek – parametry „Piano”), 
z trzema kolejnymi ekspozycjami dwa razy w tygodniu 
przez 4 tygodnie, cechował się obiecującymi wynikami 
w łagodzeniu objawów fotostarzenia i chronostarzenia 
skóry. Właściwości elastyczne uległy znaczącej poprawie 
po upływie 90 dni od laseroterapii. Tekstura skóry również 
cechowała się umiarkowaną poprawą. Grupa pacjentów 
przyjęła leczenie stosunkowo dobrze. Nie zaobserwowa-
no żadnych powikłań. Terapię „Piano” z zastosowaniem 
długich impulsów 1064 nm można zatem z powodzeniem 
zaproponować jako skuteczną, dobrze tolerowaną stra-
tegię usuwania objawów starzenia, albo w monoterapii 
lub w połączeniu z innymi procedurami. Tę innowacyjną 
metodę laseroterapii można również stosować w celu sku-
tecznego przygotowania skóry przed bardziej agresyw-
nymi procedurami ablacyjnymi lub jako przydatny sposób 
na skuteczne przedłużenie pozytywnych efektów lecze-
nia uzyskanych po bardziej agresywnych procedurach 
w celu zoptymalizowania krótko- i długotrwałej biolo-
gicznej reakcji ze strony tkanek. Do innych możliwe wska-
zań mogą należeć: fototermiczne przygotowanie tkanek 
przed terapią fotodynamiczną (pre-PDT), aby zwiększyć 
skuteczność działania fotodynamicznego; fototermiczne 
przygotowanie naczyń krwionośnych przed terapią PDL 
(pre-PDL) w celu zwiększenia skuteczności wspomaganej 
laserowo mikrokoagulacji opornych na leczenie znamion 
typu port-wine; przed i po mikroinwazyjnym oraz nieinwa-
zyjnym leczeniu skóry jako głównego fototermicznego, 
biologicznego adiuwantu w celu optymalizacji krótko- 
i długoterminowej reakcji ze strony tkanek. 

Leonardo Marini
Kompleksowe podejście 

do odmładzania skóry – TwinLight™
TwinLight™ rejuvenation

Skóra twarzy cechuje się wcześniejszym i bardziej 
wyraźnym pojawianiem się objawów starzenia niż 
w innych okolicach anatomicznych ciała. Jej ciągła ekspo-
zycja na zewnętrzne czynniki przyspieszające starzenie, 
ściśle związana ze specyficznym dla każdego pacjenta 
wewnętrznym procesem chronostarzenia, jest głównym 
powodem określonych zmian morfologicznych w tym 
niezwykle ważnym, aktywnym społecznie obszarze cia-
ła. Dostępnych jest wiele procedur odmładzających, ma-
jących na celu spowolnienie lub częściowe odwrócenie 
procesów starzenia. W dzisiejszych czasach mniej agre-
sywne metody są zdecydowanie bardziej preferowane 
przez większość pacjentów ze względu na krótki czas 
rekonwalescencji po zabiegu, mniejszą ilość możliwych 
działań ubocznych oraz łatwą powtarzalność. Przedsta-
wiliśmy informacje dotyczące klinicznej i histologicznej 

skuteczności nowej, innowacyjnej metody wykorzystującej 
podwójną długość promieniowania laserowego, wykorzy-
stującej sekwencyjnie laser Nd:YAG 1064 nm i frakcyjny 
laser Er:YAG 2940 nm, zgodnie z techniką warstwową. 
Badana grupa składała się z 55 pacjentów z fototypem 
skóry II-III wg Fitzpatricka z objawami fotostarzenia 
i chronostarzenia. Ocena z zaślepieniem ustandaryzo-
wanych zdjęć klinicznych wykonanych dnia 0-30-60-90 
i preparatów histologicznych barwionych metodą H+E 
z 3 mm biopsji sztancowych pobranych po upływie 30 
i 90 dni po fototermalnym zabiegu laserowym, potwier-
dziła ogólną poprawę kliniczną u 37% w porównaniu do 
stanu wyjściowego oraz 32% wzrost produkcji kolagenu i 
ogólnie zmianę architektoniki włókien po upływie 90 dni 
od zabiegu. Subiektywna ocena potwierdziła zauważal-
ną kliniczną poprawę u 45% w stosunku do stanu przed 
terapią. Wszyscy pacjenci potwierdzili chęć powtórzenia 
procedury jako integralnej części prowadzonego u nich 
protokołu strategii przeciwstarzeniowej. 

Francesco Marotta
Homeostaza energii metabolicznej 

oraz neuroimmunologiczne wyzwalacze 
o podłożu hormonalnym w przewlekłych 

stanach zapalnych
Metabolic energy homeostasis and neuro-immune 

endocrine triggers in chronic inflammatory diseases
Regulacja energii (ang. EnR – energy regulation) 

jest najważniejszym czynnikiem w regulacji homeosta-
zy procesów fizjologicznych. W EnR zaangażowane 
są szlaki neuroendokrynne. W przewlekłych chorobach 
zapalnych (ang. CIDs – chronic inflammatory diseases), 
alokacja zbalansowanego, bogatego w energię „pali-
wa” do miejsc rezerwowych i odpowiadających za ich 
zużywanie, która w stanie prawidłowym jest zestrojona 
z rytmem okołodobowym, jest w dużej mierze zaburzone 
ze względu na znaczne zużywanie „paliwa” przez ak-
tywowany układ immunologiczny. Prozapalne cytokiny, 
takie jak czynnik martwicy nowotworu lub interleukiny 6, 
są sygnałami aktywującymi układ immunologiczny w celu 
rekrutacji bogatoenergetycznych substancji odżywczych. 
Jednakże EnR jest zaburzona w przypadku CIDs, poten-
cjalnie prowadząc do kaskady zdarzeń takich, jak zabu-
rzenia behawioralne, jadłowstręt, niedobór witaminy D, 
wyniszczenie, „otyłość z nieprawidłowego odżywiania”, 
insulinooporność, hiperinsulinemia, dyslipidemia, okołoza-
palne odkładanie tkanki tłuszczowej, hipoandrogenemia, 
łagodna hiperkortyzolemia, aktywacja SNS (nadciśnie-
nie), niedokrwistość i osteopenia w przebiegu CID. Wy-
daje się również, że wiele niezależnych zjawisk mających 
związek z CID można wyjaśnić poprzez uwzględnienie 
neuroendokrynnej, immunologicznej kontroli EnR. Wiele 
z tych zaburzeń może należeć do grupy czynników 
wyzwalających zespół metaboliczny. W istocie zespół 
metaboliczny w przebiegu CIDs stanowi następstwo 
przewlekłego stanu zapalnego wywołanego nadmierną 
aktywnością zapalną i aktywacją neuroendokrynnego 
systemu EnR.
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Wojciech Marusza, Irina Netsvyetayeva
Powikłania po kwasie hialuronowym. 

Prezentacja przypadku leczenia powiklań 
po wypełniaczu "Eleves"

Hyaluronic acid complications. Treatment 
of complication after "Eleves" – case study 

Ropień jałowy czyli biofilm – powstawanie i leczenie 
biofilmów w oparciu o przypadek powikłania po podaniu 
preparatu kwasu hialuronowego "Eleves" w bruzdę noso-
wo wargową. Biofilm – wina pacjenta, lekarza czy pre-
paratu? Na to pytanie wciąż nie ma pewnej odpowiedzi. 
Możemy go jednak skutecznie leczyć.

 
Wojciech Marusza

Kilkanaście strzykawek kwasu 
hialuronowego podanego w twarz to 
szaleństwo, czy przyszłość medycyny 
estetycznej? Prezentacja przypadków 

z omówieniem zabiegów krok po kroku 
Over a dozen syringes of hyaluronic acid – is it 

madness or future of aesthetic medicine? Step by 
step presentation of selected procedures

 Współczesna medycyna estetyczna to znajomość nie 
tylko medycyny, lecz historii sztuki, trendów mody oraz 
psychologii. Coraz częściej mówimy nie o usuwaniu 
zmarszczek czy poprawie kondycji skóry, lecz o popra-
wianiu twarzy czy odmładzaniu pacjenta o kilkanaście lat. 
"Dusza" się nie starzeje. Celem wykladu jest prezentacja 
trzech przypadków pacjentów krok po kroku, u których 
wykonano zabiegi przy użyciu od dwóch do kilkunastu ml 
kwasu hialuronowego, pewnej ilości toksyny botulinowej 
oraz kilku ml mezoterapii. Efekt to zatem połączenie wie-
dzy medycznej ze sztuką, psychologią i oczekiwaniami 
pacjenta.

Olszański Romuald, 
Paweł Surowiak, Andrzej Bieniek

Reakcje niepożądane po kwasie 
hialuronowym i wypełniaczach 

syntetycznych – doświadczenia własne
Adverse reactions after hyaluronic acid and 

synthetic fillers – our own experience 
Reakcje niepożądane po podaniu wypełniaczy wystę-

pują niezwykle rzadko: pojawiają się od 1% do 0,02% 
przypadków, w zależności od rodzaju zastosowanego 
wypełniacza i mogą być miejscowe lub uogólnione. Re-
akcje niepożądane mogą wystąpić natychmiast, albo 
w kilka tygodni lub miesięcy, a w przypadku wypełniaczy 
syntetycznych, nawet w kilka lat po ich podaniu. Uważa 
się, że biofilm okrywa wszystkie wypełniacze, ponieważ 
jest to normalna reakcja organizmu gospodarza na ciało 
obce. Biofilm może składać się z makrofagów, z komórek 
plazmatycznych, z limfocytów, a przede wszystkim z ko-
mórek olbrzymich wielojądrzastych. W przypadku wystę-
powania bakterii w biofilmie, oporność ich na antybiotyki 
jest tysiąc razy większa i z tego powodu leczenie reakcji 
niepożądanych wymaga zwiększonej dawki antybiotyku. 

Ryzyko związane ze złą techniką podania wypełniacza 
może być przyczyną: asymetrii, nierówności, wyczuwal-
ności, nadmiernej korekcji czy migracji i widoczności wy-
pełniacza (efekt Tyndalla). W pracy przedstawiono kilka 
przypadków reakcji niepożądanych, które wystąpiły po 
iniekcjach kwasu hialuronowego i wypełniaczach synte-
tycznych oraz metody leczenia. 

Björn Lárus Örvar
Naukowy przełom w regeneracji 

i odmładzaniu skóry: czynniki wzrostu 
naskórka pochodzenia roślinnego 

działające zewnętrznie
A scientific breakthrough in skin regeneration-
rejuvenation: plant-derived epidermal growth 

factor acting topically 
 Czynniki wzrostu są małymi białkami występującymi 

w prawidłowych warunkach w ludzkim organizmie, gdzie 
działają miejscowo, jak substancje parakrynne stymulują-
ce naturalną odnowę i przetrwanie komórek. Znaczący 
postęp w zrozumieniu olbrzymiej roli, jaką odgrywają 
czynniki wzrostu w procesie leczenia ran, regeneracji tka-
nek i ogólnie biologii skóry, budzi duże zainteresowanie w 
ciągu ostatniego dziesięciolecia, zarówno ze strony prze-
mysłu farmaceutycznego, jak i producentów kosmetyków. 
Czynniki wzrostu są uważane za silnie działające związ-
ki w wielu zastosowaniach z zakresu pielęgnacji skóry 
i mimo ich stosunkowo dużych rozmiarów molekularnych, 
mogących sugerować niski potencjał do przechodzenia 
przez warstwy naskórka, wiele badań klinicznych wskazu-
je, że miejscowe zastosowanie czynników wzrostu może 
mieć znaczące korzyści dla skóry. Dzięki ich ogromne-
mu potencjałowi w regeneracji tkanek skórnych, czynni-
ki wzrostu zostały okrzyknięte mianem kolejnej rewolucji 
w pielęgnacji skóry i można oczekiwać, że odegrają 
olbrzymią rolę w terapii przeciwstarzeniowej w nad-
chodzącej przyszłości. SIF Cosmetics jest wiodącą firmą 
biotechnologiczną na terenie Islandii, zajmującą się pro-
dukcją i marketingiem pierwszych na świecie kosmetyków 
BIOEFFECT, zawierających czynniki wzrostu wyproduko-
wanyena bazie roślin. Te czynniki wzrostu pochodzenia 
roślinnego, pozbawione ryzyka biologicznego, są produ-
kowane z jęczmienia ekologiczną opatentowaną metodą 
opracowaną przez ORF Genetics. Czynniki wzrostu po-
chodzenia roślinnego są nowymi, aktywnymi składnikami, 
które można wykorzystać w bezpiecznych i skutecznych 
formulacjach do pielęgnacji skóry. 

George Virginio Oskarbski 
Nakłuwanie i piling

Needling and peeling
Synektyka jest racjonalnym sposobem rozwiązania pro-

blemu poprzez kreatywne połączenie dobrze znanych stra-
tegii. Needling (nakłuwanie) oznacza wywoływanie urazu w 
dobrze określonej warstwie skóry w celu uzyskania w pierw-
szej fazie krwawienia, uwolnienia płytek krwi, uwolnienia 
czynników wzrostu w celu uzyskania wzrostu naskórka, che-
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motaksji fibroblastów i następującej proliferacji, prowadzącej 
do wytwarzania elementów macierzy. W drugiej fazie celem 
jest proliferacja tkanki w wyniku nieprzerwanego uwalniania 
czynników wzrostu, wytworzenie większej ilości kolagenu III, 
IV i I, proteoglikanów, elastyny i GAGs oraz angiogeneza. 
W następnej fazie udaje się osiągnąć cel: poprawę napięcia 
skóry i remodeling tkanki. Ostatnia rewolucja, jaka dokona-
ła się w zakresie systemu terapii mikroigłowej, poręcznego 
narzędzia wyglądającego jak długopis, z jednorazowym 
wkładem serii sterylnych igieł, umożliwia wytwarzanie mikro-
porów z wysoką prędkością, 60 tys. na minutę, z możliwo-
ścią wyboru głębokości, czyli również warstwy skóry, od 0,2 
do 1,5 mm. Wykonywanie tej techniki w obrębie zmian skór-
nych pobudza również, przez delikatne krwawienie, płytki 
krwi i jest to technika medycyny estetycznej o niskich kosz-
tach i minimalnym czasie rekonwalescencji w porównaniu 
z laseroterapią. Jest to użyteczna metoda we wskazaniach 
takich, jak blizny potrądzikowe, fotostarzenie, rozstępy, zmia-
ny pigmentacyjne, w połączeniu ze świeżo przygotowanym 
kwasem askorbinowym, wsmarowanym w zmiany skórne 
oraz słabym roztworem peelingu AHA w celu zwiększenia 
skuteczności. Skóra powinna być sucha podczas nakładania 
maseczki AHA na 20-25 minut. Leczenie może być przepro-
wadzone w znieczuleniu miejscowym przy użyciu mieszani-
ny eutektycznej lignokainy i prilokainy lub jedynie po miejsco-
wym schłodzeniu lub zmrożeniu (cryospray). Jednakże, aby 
uzyskać maksymalny komfort pacjenta, przed wykonaniem 
procedury zalecane jest znieczulenie miejscowe. Pacjentowi 
należy zapewnić szczegółowe konsultacje dotyczące proce-
su leczenia, pożądanych skutków terapii i możliwych powi-
kłań pooperacyjnych. Pacjent musi wypełnić szczegółowy 
formularz świadomej zgody, zawierający informację doty-
czącą możliwego, oczekiwanego przebiegu w okresie po-
operacyjnym, skutków i powikłań po zabiegu. Przed opera-
cją należy wykonać zdjęcie. Odpowiednia opieka w okresie 
pooperacyjnym odgrywa istotną rolę, aby uniknąć powikłań. 
Po leczeniu obrzęk i zaczerwienienie może się utrzymywać 
od kilku godzin do kilku dni. Obowiązkowo należy używać 
filtrów słonecznych. Aby złagodzić suchość i złuszczanie się 
skóry (które mogą się pojawić), można przepisać emolienty.

George Virginio Oskarbski 
Nakłuwanie i radioczęstotliwość

Needling and radio frequency
Po doświadczeniu z pilingiem połączonym z techniką 

nakłuwania oceniono synektyczną kombinację z RF. Ostat-
nia ewolucja systemu do terapii mikroigłami o dużej pręd-
kości, w połączeniu ze świeżo przygotowanym kwasem 
askorbinowym, wtartym w zmiany skórne, a kiedy skóra 
jest sucha z nałożeniem na 20-25 minut maski AHA, wy-
konywana była dwa razy co trzy tygodnie. Dobre rezulta-
ty w leczeniu fotostarzenia skóry dało wykonanie następ-
nie 5 sesji RF co trzy tygodnie. Połączenie RF z systemem 
mikroigieł umożliwia uwolnienie częstotliwości radiowej i 
stanowi eksperymentalną formę terapii skóry. Połączenie 
kontrolowanej głębokości (do 1 mm) grubości mikroigieł 

(0,18 mm) kontrolowanej siły RF (max 20 W, w czasie 0,8 
sek., moc 4-5) zostało wykonane podczas od 3 do 6 sesji 
leczenia z dwutygodniową przerwą. Leczenie może się 
odbywać w znieczuleniu miejscowym lub po wykonaniu 
zimnych okładów. Wymagana jest szczegółowa ocena 
(psychologiczna) i wyrażenie świadomej zgody. Krem 
z filtrem (blokerem) przeciwsłonecznym, pielęgnacja 
w warunkach domowych i krem regeneracyjny. Terapia 
prowadzi do odmłodzenia (rejuwenacji) skóry, możliwa 
jest kontrola głębokości. Poprawia się wydajność i trwa-
łość w przypadku liftingu twarzy, dużych porów, trądziku 
i blizn potrądzikowych oraz czas.

Zdzisław Oszczęda 
Zastosowanie technologii nanocząsteczek 

wody w medycynie estetycznej jako 
wspomaganie procesów gojenia 

i przywracania prawidłowego stanu skóry
Application of water nanomolecules' technology in 
aesthetic medicine as a support in healing process 

and restoration of physiological skin status
Woda składa się z grup czasteczek H2O, które przez 

swoją dipolarność tworzą znacznie większe agregaty 
zwane klastrami oraz gigaklastrami. Dzięki wykorzystaniu 
unikalnej opatentowanej technologii NANTES duże sku-
piska cząstek wody zostają rozbite na niewielkie grupy, 
tzw. nanoklastry. Pojedyncza cząsteczka wody ma wiel-
kość zaledwie 1 nm. Badania pozwoliły stwierdzić, że 
nanowoda ma szczególne właściwości. Jest doskonałym 
rozpuszczalnikiem dla aktywnych związków, a dzięki ich 
nanorozmiarom, wyjątkowym nośnikiem substancji odżyw-
czych w głąb skóry. Odkrycie nanowody dało impus do 
poszukiwania jej zastosowania, którego jednym z efektów 
jest użycie jej do produkcji wysokiej skuteczności i jakości 
kosmetyków. Nanowoda pozwoliła na niemal całkowite 
wchłonięcie substancji aktywnych i odżywczych, wzmac-
niając i pielęgnując skórę z nieporównywalnie lepszym 
skutkiem, co jest fenomenem w dziedzinie kosmetologii 
i medycyny na światową skalę. Badania zostały wyróżnio-
ne złotym medalem na targach inowacyjności INNOVA 
2009 w Brukseli, srebrnym medalem CONCOURS-LIPINE 
w 2010 roku w Paryżu oraz dwukrotnym wyróżnieniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 i 2011 
roku.

Kamila Padlewska 
Leczenie trądziku zwykłego

Treatment of acne vulgaris
Trądzik pospolity jest jednym z najczęstszych schorzeń 

dermatologicznych. Występuje głównie w wieku pokwita-
nia jako tzw. trądzik młodzieńczy. Ostatnio istnieje tenden-
cja do przedłużenia się czasu trwania schorzenia lub jego 
późnego początku, dopiero w wieku dorosłym. Trądzik 
występuje przede wszystkim w obrębie łojotokowych oko-
lic skóry. Zmiany zachodzące w gruczołach łojowych pro-
wadzą do powstania charakterystycznych dla tej choroby 
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zaskórników (otwartych, zamkniętych). Innym objawem 
trądziku są wykwity zapalne: grudkowe i krostkowe. Te 
ostatnie mogą zdominować obraz kliniczny. Przebieg trą-
dziku jest zmienny, lecz zazwyczaj przeważa tylko jeden 
rodzaj zmian. Obecnie duża liczba preparatów przeciw-
trądzikowych jest dostępna bez recepty. To powoduje, że 
chorzy często leczą się sami. Czasami jest to mało efek-
tywne, ponieważ postępowanie terapeutyczne zależy od 
ciężkości choroby. W mało nasilonym trądziku stosuje się 
leczenie miejscowe. Leczenie zewnętrzne opiera się na: 
pochodnych kwasu witaminy A – retinoidach (tretynoina, 
izotretynoina, tazaroten, adapalen), nadtlenku benzoilu, 
antybiotykach (klindamycyna, erytromycyna), kwasie 
azelainowym. Na polskim rynku są dostępne również 
preparaty złożone. Leki te zawierają substancje czynne, 
których działanie uzupełnia się (erytromycyna + octan 
cynku, erytromycyna + tretynoina, erytromycyna + izotre-
tynoina, klindamycyna + nadtlenek benzoilu, adapalen + 
nadtlenek benzoilu). Gdy następuje liczny wysiew grudek 
i krostek, oprócz leczenia miejscowego należy zastoso-
wać leczenie doustne. W tym przypadku stosuje się an-
tybiotyki z grupy tetracyklin lub makrolidów również ze 
względu na ich działanie przeciwzapalne. Schematy 
leczenia trądziku antybiotykami różnią się od tych, które 
są stosowane w innych chorobach. Antybiotyki stosuje się 
długo (zwykle w 2-3 miesiące). W przypadku hiperan-
drogenizmu pomocne jest leczenie hormonalne. Lekiem 
mającym największą skuteczność w leczeniu trądziku jest 
izotretynoina podawana doustnie (dostępne w Polsce pre-
paraty to Curacne, Izotec, Tretinex, Acnenormin, Axotret). 
Lek ten jest przeznaczony do leczenia ciężkich postaci trą-
dziku lub trądziku średnio nasilonego, który był leczony 
prawidłowo lekami zewnętrznymi i/lub antybiotykami bez 
efektu. Ograniczenie stosowania izotretynoiny wynika z 
możliwości wystąpienia działań niepożądanych. Przed 
podaniem leku należy wykonać badania krwi, a kobiety 
powinny mieć skuteczną antykoncepcję z powodu jego 
teratogenności. Leczenie doustne izotretynoiną trwa wiele 
miesięcy i zależy od wagi pacjenta i jego reakcji na lek. 
Trądzik jest chorobą przewlekłą, a jego leczenie jest dłu-
gie. Jego wynik zależy w dużym stopniu od prawidłowe-
go dobrania leków i współdziałania chorego z lekarzem.

Beniamino Palmieri, V. Rottigni 
Prewencyjny wpływ laserowych zabiegów 

odmładzających twarz 
na rozwój raka skóry

Preventive impact on facial rejuvenative laser 
procedures on skin carcinogenesis

Nasze długie doświadczenie w używaniu laserów 
w medycynie i chirurgii zostało niedawno ukierunkowane na 
koncepcję, że procedury kosmetyczne i przeciwstarzeniowe 
w obrębie twarzy mogą okazać się skuteczne w profilakty-
ce nieczerniakowych raków skóry, prowadząc do usunięcia 
większości zmian przednowotworowych, takich jak rogowa-
cenie słoneczne (ang. AK – actinic keratoses) czy plamy so-

czewicowate. Obecnie dermabrazja (mechaniczny resurfa-
cing), peelingi chemiczne, laser CO2 i laser Er:YAG okazały 
się skutecznymi metodami w rejuwenacji twarzy, a w niektó-
rych badaniach klinicznych potwierdzono, że są one właści-
wym sposobem postępowania w profilaktyce pierwotnego 
raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego. 
W szczególności laser CO2 i w ostatnim czasie laser Er:YAG 
w trybie Q-switched są bezpiecznymi, niewywołującymi do-
legliwości bólowych i bardzo praktycznymi narzędziami do 
usuwania zmarszczek, blizn potrądzikowych i nadają skó-
rze ładniejszy i bardziej gładki wygląd, modyfikując w niej 
pęczki włókien kolagenowych i strukturę włókien elastycz-
nych, zwiększają grubość warstwy naskórka zmniejszając 
nadmierną ekspresję genu p53 (gen zlokalizowany na chro-
mosomie 17) aktywującego fosfoproteiny jądrowe, kontrolu-
jące procesy naprawcze DNA i apoptozę. Dzięki wysokiej 
atrakcyjności technik laserowych w zakresie kosmetycznych 
procedur odtwórczych, krótkiemu czasowi rekonwalescencji 
i korzystnej poprawie natury estetycznej w wyniku zastosowa-
nia tej metody, uważa się, że laserowa rejuwenacja twarzy 
może być w przyszłości jednym z kamieni milowych łączą-
cych piękno i zdrowie oraz umożliwiających walkę z jednym 
z najbardziej niszczącym poczucie własnej wartości rakiem 
nabłonkowym. Możliwe stanie się rozszerzenie procedury 
na populację obciążoną wysokim ryzykiem i wykorzystanie 
długiego okresu kontrolnego. 

Jens Petersen
Usuwanie zmian naczyniowych

Treatment of vascular lesions
W przypadku wskazań naczyniowych, intensywne źró-

dła światła impulsywnego (I2PL) i lasery Nd:YAG o długich 
impulsach nadal stanowią przydatną kombinację. Mają 
zalety, których nie ma tradycyjny laser barwnikowy, będą-
cy “złotym standardem” w terapii. Korzystając z dwóch róż-
nych widm emisyjnych, naczyniowe aplikatory I2PL umożli-
wiają szybkie i skuteczne leczenie oddzielnych i rozlanych 
zaburzeń naczyniowych. Spektrum aplikatora PR od 530 do 
750 nm jest zgodne z dwoma szczytami absorpcji hemoglo-
biny, podczas gdy aplikator VL-2 działa w spektrum od 555 
do 950 nm, a absorpcja zachodzi głównie w drugim piku 
hemoglobiny. Te dwa aplikatory są zatem idealne w leczeniu 
zaburzeń w obrębie od małych do średnich powierzchow-
nych naczyń krwionośnych. Do przykładowych schorzeń na-
leżą: trądzik różowaty, rozlane zaczerwienienie oraz telean-
giektazje (wywołane słońcem, po radioterapii lub siateczki 
teleangiektazji (ang. teleangiectatic matting) i skupiska hemo-
syderyny po usunięciu żył kończyn dolnych). Przystosowując 
dodatkowo czas trwania impulsu i fluencji do wielkości i loka-
lizacji chromoforów naczyniowych I2PL umożliwia usuwanie 
głębiej położonych jednorodnych zaburzeń (jak na przykład 
czerwononiebieskie plamy typu port-wine). Na podstawie 
14 lat doświadczenia z systemem I2PL wykazano, że jest 
to metoda bezpieczna, skuteczna i umożliwia uzyskiwanie 
powtarzalnych wyników leczenia we wskazania takich. jak 
plamy typu port-wine, naczyniaki u niemowląt i poikiloder-
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mia Civatte’a. Precyzyjne dobranie rozmiaru plamki lasera 
i wyższe wartości energii lasera Nd:YAG umożliwiają terapię 
zlokalizowanych w obrębie twarzy plam typu port-wine opor-
nych na pulsacyjne lasery barwnikowe i intensywne impulsy 
światła, ale leczenie jest zoptymalizowane poprzez pracę 
w zakresie progu plamicowego, co tym samym zmniejsza 
ryzyko wystąpienia działań ubocznych. Za pomocą lasera 
Nd:YAG skutecznie można leczyć jeziorka żylne błon ślu-
zowych. Odnośnie tułowia, laser Nd:YAG pozwala na bez-
pieczne i skuteczne leczenie naczyniaków starczych (ang. 
senile hemangioma), a w przypadku żył kończyn dolnych, 
leczeniem pierwszego rzutu jest laser Nd:YAG o długich im-
pulsach. Prawie wszystkie typy żył kończyn dolnych można 
leczyć tym laserem1064 nm: głębokie, niebieskie żyły sia-
teczkowate (średnica do 3 mm), jak również małe, jasnoczer-
wone powierzchniowe naczynia kapilarne (średnica od 0,3 
mm) oraz wszystkie rozmiary i kolory między powyższymi 
parametrami. Skuteczność zależy od odpowiedniego wybo-
ru rozmiaru plamki lasera, czasu trwania impulsu i wartości 
fluencji: im większe i im bardziej niebieskie są żyły tym dłuż-
szy czas trwania impulsu i niższa wartość fluencji, podczas 
gdy małe czerwone naczynia kapilarne najlepiej udaje się 
leczyć przy zastosowaniu małego rozmiaru plamki lasera, 
krótkiego czasu trwania impulsów i wysokiej fluencji. Nowy 
typ chłodzenia powietrzem pomaga zapobiegać termicznym 
działaniom ubocznym na powierzchni, jednocześnie zapo-
biegając działaniom ubocznym wywołanych nadmiernym 
wychłodzeniem i umożliwia na kontynuacje terapii w obrę-
bie naczyń, które są schłodzone, ale wciąż poszerzone.

Ricardo Pina
Dieta wykraczająca poza żywienie. 
Jak utrzymać pacjentów w zdrowiu, 

kondycji i pełni energii, 
wykorzystując skuteczną dietę „Zone”. 

Sekrety w praktyce
Diet beyond simple dieting. How to keep your 

patients healthy, fit and energetic with the succesful 
zone diet: secrets in practice

Chociaż proces zapalny staje się postrzegany jako ko-
lejna nowa kwestia w opiece zdrowotnej, to bardzo nie-
wiele osób rozumie, czym tak naprawdę jest, jaki jest jego 
związek z rozwojem przewlekłych chorób lub jak go od-
wrócić. Część złożoności stanu zapalnego wynika z faktu, 
że można rozróżnić dwa typy zapalenia. Pierwszy to kla-
syczne zapalenie często spowodowane infekcją bakteryj-
ną, urazem lub napromieniowaniem. Jest to rodzaj stanu za-
palnego, odpowiedzialny za dolegliwości bólowe. Drugi 
typ to przewlekły proces zapalny o słabym nasileniu, który 
toczy się poniżej poziomu percepcji bólu. Ten typ nazywam 
cichym zapaleniem. Ciche zapalenie jest przyczyną rozwo-
ju choroby przewlekłej i jest w głównej mierze inicjowane 
stosowaną dietą. Radykalne zmiany w diecie prowadzą do 
nasilenia poziomu cichego zapalenia na skalę ogólnoświa-
tową. W szczególności konwergencja trzech różnych tren-
dów dietetycznych przyspieszyła pojawienie się zapalenia. 

Pierwszy z nich to zwiększona konsumpcja oczyszczonych 
węglowodanów, które są podstawą przy produkcji żywno-
ści przetworzonej. Zwiększona konsumpcja tych rafinowa-
nych węglowodanów prowadzi do zwiększenia wydziela-
nia insuliny. Jednakże sam wzrost poziomu insuliny nie jest 
wystarczającym powodem do nasilenia cichego zapalenia. 
Drugim koniecznym składnikiem jest konsumpcja kwasów 
tłuszczowych omega-6 znajdujących się w rafinowanych 
olejach roślinnych. Kiedy kwasy tłuszczowe omega-6 połą-
czą się ze zwiększonym poziomem insuliny, doprowadza to 
do nadprodukcji kwasu arachidonowego (ang. AA – ara-
chidonic acid), który jest głównym czynnikiem napędowym 
cichego zapalenia. Złożoność tego problemu zwiększa się 
dodatkowo, ponieważ konsumpcja kwasów tłuszczowych 
omega-3 ulega zmniejszeniu. W wystarczająco wysokich 
stężeniach kwasy tłuszczowe omega-3 mogą działać jak 
leki przeciwzapalne. Jeśli ich stężenie w diecie jest zmniej-
szone, wówczas nasilenie cichego zapalenia wymyka się 
spod kontroli. Konwergencja tych trzech trendów dietetycz-
nych prowadzi do tego, co nazywam Perfekcyjną Burzą Ży-
wieniową, która przyspiesza choroby przewlekłe, między 
innymi otyłość. Jest tylko jeden narząd w naszym organi-
zmie, który może bezpiecznie gromadzić nadmiar kwa-
sów tłuszczowych. Jest nim tkanka tłuszczowa i to właśnie 
dlatego odgrywa ona główną rolę w procesie zapalnym. 
Tak długo, jak komórki tkanki tłuszczowej pozostają zdro-
we, mogą przez dłuższy czas gromadzić każdy nadmiar 
kwasów tłuszczowych (łącznie z kwasem arachidonowym). 
Jako największy narząd organizmu tkanka tłuszczowa jest 
także największym miejscem gromadzenia się kwasu ara-
chidonowego. Tak długo, jak poziom kwasu arachidono-
wego w komórkach tłuszczowych jest niski, tkanka tłuszczo-
wa funkcjonuje prawidłowo. Jednakże, gdy stężenie kwasu 
arachidonowego w tkance tłuszczowej zaczyna wzrastać, 
dochodzi do zaburzenia funkcjonowania komórek tłuszczo-
wych ze względu na nasilenie procesu zapalnego. Spada 
ich potencjał do sekwestracji krążącego tłuszczu (łącznie 
z kwasem arachidonowym) w sposób tak skuteczny jak 
dotychczas i w efekcie zaczynają rozwijać się objawy li-
potoksyczności w innych narządach, takich jak mięśnie, 
wątroba i trzustka. W końcu, jeżeli w komórkach tłuszczo-
wych dojdzie do nadmiernego rozwoju stanu zapalnego, 
obumierają, prowadząc do nacieku makrofagów w tkance 
tłuszczowej. Łącznie z naciekiem makrofagów dochodzi 
do zwiększenia produkcji mediatorów stanu zapalnego, co 
przyspiesza rozprzestrzenianie się cichego zapalenia. Aby 
zwalczyć ciche zapalenie indukowane przez Perfekcyjną 
Burzę Żywieniową, konieczna jest dieta przeciwzapalna. 
Najważniejszym aspektem takiej diety przeciwzapalnej 
jest stabilizacja poziomu insuliny i redukcja spożywanych 
kwasów tłuszczowych omega-6. Obniża to produkcję kwa-
su arachidonowego, który jest główną przyczyną procesu 
zapalnego. Może to zostać osiągnięte przy przestrzega-
niu zasad diety Zone Diet. Drugim dietetycznym sposobem 
zredukowania procesu zapalnego jest zwiększenie spo-
życia kwasów tłuszczowych omega-3. Kwasy tłuszczowe 
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omega-3 rozcieńczają kwas arachidonowy w komórkach 
tłuszczowych. W następstwie, stan zapalny ulega osła-
bieniu, a tym samym dochodzi do zmniejszenia nacieku 
makrofagów tkanki tłuszczowej. Ostatnim składnikiem die-
ty przeciwzapalnej jest odpowiednie spożycie polifenoli, 
które zmniejszają aktywację jądrowego czynnika κB, a 
tym samym osłabiają produkcję hormonów prozapalnych, 
takich jak PGE2. Innymi hormonami tkanki tłuszczowej, na 
które wywiera wpływ dieta przeciwzapalna, są adiponek-
tyna i leptyna. Zrozumienie wpływu diety przeciwzapalnej 
na proces cichego zapalenia zaczyna podnosić rolę diety 
z jedynie źródła kalorii do najnowszej technologii umożli-
wiającej wyciszanie genów.

Irena Ponikowska
Tradycja i nowoczesność polskiej 

medycyny uzdrowiskowej
Tradition and modernity of medicine in polish health 

resorts
Lecznictwo uzdrowiskowe ma długą historię rozwoju. 

W XIX i początkach XX wieku była to podstawowa dzie-
dzina medycyny. Lekarze ówcześni posługiwali się przede 
wszystkim metodami balneologicznymi w leczeniu pacjen-
tów. Podstawy naukowe balneologia uzyskała dzięki za-
angażowaniu wielu znakomitych profesorów medycyny w 
badaniach nad przydatnością metod balneologicznych w 
medycynie. Obecnie balneologia i medycyna fizykalna 
ma charakter komplementarny. Współczesna medycyna 
rozwinęła się głównie w kierunku farmakoterapii oraz 
wysoko specjalistycznej techniki zabiegowej, co spowo-
dowało zmiany w zapotrzebowaniu na usługi medyczne 
zachowawcze. Obecna medycyna uzdrowiskowa łączy 
tradycję i nowoczesność. Stare metody zostały zweryfi-
kowane na drodze badań naukowych, tylko część z nich 
jest nadal stosowana. Współczesną medycynę uzdrowi-
skową można zdefiniować następująco: jest to dziedzina 
wiedzy medycznej obejmująca całokształt działalności 
prowadzonej w uzdrowisku, ukierunkowanej na udziela-
nie świadczeń zdrowotnych opartych przede wszystkim 
na swoistych metodach leczniczych. Obecnie medycyna 
uzdrowiskowa zajmuje się przede wszystkim leczeniem 
chorób przewlekłych, zapobieganiem chorobom cywili-
zacyjnym, promowaniem zdrowego stylu życia oraz reha-
bilitacją wykorzystującą metody balneologiczne. Zaletą 
metod balneologicznych i fizykoterapeutycznych jest to, 
że nie tylko są one stosunkowo tanie, łatwo dostępne, do-
brze tolerowane przez chorych, ale przede wszystkim są 
skuteczne i nie powodują skutków ubocznych. Mają one 
charakter holistyczny i integracyjny. Aktualnie w Polsce 
uzdrowiska przechodzą proces transformacji. Obserwuje 
się rozwój działalności w dwóch kierunkach – jeden typo-
wo medyczny, interdyscyplinarny, drugi – o charakterze 
wypoczynkowym, rekreacyjnym. Jeżeli chodzi o kierunek 
medyczny, rozwija się on w oparciu o wielowiekową 
tradycję wzbogaconą w nowoczesne kierunki lecznicze 
i wyposażenie. Zmieniają się też wskazania i przeciw-

wskazania lecznicze, co jest związane z epidemiologią 
chorób i innymi zapotrzebowaniami na leczenie. Dużym 
wyzwaniem jest też objęcie leczeniem uzdrowiskowym 
nowych chorób. Należy jednak stwierdzić, że rozwój 
techniczny nie zawsze poprawia jakość usług medycz-
nych, gdyż pogłębia się oddalenie lekarza od pacjenta. 
To zjawisko obserwuje się we wszystkich dziedzinach 
współczesnej medycyny. Dynamiczny rozwój ośrodków 
Medical Spa w uzdrowiskach jest drugim kierunkiem ich 
działalności. Właśnie w tych ośrodkach przede wszyst-
kim rozwija się medycyna estetyczna, która ma korzenie 
w balneologii. W uzdrowiskach polskich mamy obecnie 
szereg ośrodków, które zajmują się zdrowiem estetycznym 
człowieka. Należą do nich klasyczne ośrodki medycyny 
estetycznej, ośrodki chirurgii plastycznej czy gabinety 
kosmetologii. Wspomnieć należy o szybkim rozwoju pro-
dukcji kosmetyków opartych na balneologicznych natural-
nych surowcach leczniczych – wody mineralne i peloidy. 
Są one dość powszechnie używane jako balneokosmety-
ki. Tak więc medycyna estetyczna rozwinęła się na bazie 
medycyny uzdrowiskowej, wykorzystując i modyfikując 
niektóre metody balneofizykalne, co pozwala na wspólny 
z lecznictwem uzdrowiskowym rozwój.

Łukasz Preibisz, Andrzej Jan Barwijuk
Kosmetoginekologia okiem dermatologa

Cosmetogynecology – from a dermatologist 
perspective

Z wiekiem występują zmiany makroskopowe w okolicy 
sromu zachodzące na skutek spadku poziomu estroge-
nów; zmienia się kolor owłosienia łonowego, następuje 
zanik łechtaczki, zcieńczenie warg sromowych mniejszch, 
utrata tkanki tłuszczowej warg sromowych większych, skó-
ra staje się pergaminowa, zanikają strzępki błony dziewi-
czej i właściwego pofałdowania pochwy. Histologicznie 
tkanki okolicy sromu z wiekiem również się starzeją. Po-
stępuje zanik skóry, utrata kolagenu w tkance podskórnej 
i zanik poduszek tłuszczowych. Estetyczne a nie chirur-
giczne odmładzanie zewnętrznych narządów płciowych 
kobiety, czyli zabiegi, po których pacjentka może od razu 
opuścić gabinet zabiegowy (a jednocześnie nie powodu-
ją nawet przejściowych zaburzeń w życiu seksualnym), 
stają się coraz bardziej popularne. Przykładem jest stoso-
wanie zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego. Dzięki 
jego przestrzennej formie można poprawiać w tej okolicy 
ciała kobiety wygląd: wzgórka łonowego, warg sromo-
wych mniejszych i większych, poprawić wyglad łechtacz-
ki lub wykonać ostrzyknięcie punktu G. Natomiast forma 
nieusieciowana kwasu hialuronowego doskonale nadaje 
sie do mezoterapii skóry okolicy łonowej. Obserwacje 
kliniczne wykazują pozytywny wpływ zabiegów kosme-
tycznych na jakość życia pacjentów zarówno w sferze 
fizycznej, psychologicznej, jak i emocjonalnej. Zabiegi te 
poprawiają samoocenę pacjentów, pewność siebie, rela-
cje międzyludzkie i poprawiają akceptację przez innych.
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Katarzyna Pytkowska
Kosmetyki antystresowe

Anti-stress cosmetics
Stres psychiczny jest zjawiskiem, które towarzyszy 

nam we współczesnych czasach praktycznie codziennie, 
jego przedłużający się wpływ powoduje m.in. zaburze-
nia odnowy bariery naskórkowej oraz wzrost poziomu 
wolnych rodników. Niezależnie od stresu psychicznego, 
nasza skóra jest często poddawana działaniu typowego 
stresu rodnikowego, związanego m.in. z ekspozycją na 
promieniowanie słoneczne oraz inne źródła ultrafioletu. 
Uszkodzenia bariery naskórkowej pojawiające się po 
ekspozycji na ultrafiolet nie są jedynie uszkodzeniami 
bezpośrednimi, związanymi np. z uszkadzaniem lipidów 
cementu międzykomórkowego s.c. Największe osłabienie 
funkcjonowania bariery jest stwierdzane w kilkadziesiąt 
godzin po ekspozycji i jest najprawdopodobniej związa-
ne z zaburzeniem homeostazy naskórka przez wolne rod-
niki i promieniowanie UV. W świetle powyższych faktów 
kosmetyki „antystresowe” powinny zapewniać przede 
wszystkim skuteczną ochronę przed wolnymi rodnikami 
i reaktywnymi formami tlenu, jak również wspierać funk-
cjonowanie bariery naskórkowej i sprzyjać zachowaniu 
lub przywróceniu homeostazy naskórka – ważne jest 
więc odpowiednie nawilżanie. Efektów działania można 
się spodziewać jedynie w przypadku regularnego sto-
sowania tego typu preparatów, powinny być więc one 
maksymalnie przyjazne konsumentom pod względem 
parametrów sensorycznych, tak aby ich stosowanie było 
przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem podyktowanym 
chęcią prawidłowej pielęgnacji skóry.

Alessio Redaelli
Toksyna botulinowa: 

zastosowanie na całej twarzy
Botulinum toxin – use on the entire face

Toksyna botulinowa typu A jest obecnie najczęściej uży-
waną metodą w redukcji nadmiernej mimiki wywołującej 
zmarszczki mimiczne. Wskazaniem „on label” jest leczenie 
zmarszczek w obrębie gładzizny. Te zmarszczki tworzą 
się pod wpływem aktywności mięśnia podłużnego i mięśni 
marszczących brwi. Tym niemniej jest również wiele nowych 
wskazań (wszystkie „off label”) pojawiających się każdego 
dnia, ponieważ prawdopodobnie każda zmarszczka na 
naszej twarzy jest wynikiem nadaktywności innych mięśni 
twarzy. Ten przypadek dotyczy dolnej 1/3 części twarzy, 
gdzie można znaleźć wiele interesujących wskazań, takich 
jak leczenie opadającego wierzchołka nosa, zmarszczki 
typu „kody kreskowe” wokół ust, rejuwenacja linii szczęki, 
ale również niektóre wskazania dentystyczne, jak uśmiech 
dziąsłowy i bruksizm. Autor przypomina wszystkie główne 
kwestie konieczne w uzyskaniu dobrych wyników i redukcji 
działań ubocznych, które we wszystkich gałęziach medy-
cyny muszą być jak najrzadsze, a zwłaszcza w medycynie 
estetycznej. Omówione zostały łączone wskazania i meto-
dy terapii całej twarzy. 

Alessio Redaelli
Korekcja nosa przy użyciu kwasu 

hialuronowego 
Rhinoplasty using hyaluronic acid

Wygląd nosa jest najważniejszy w równowadze twa-
rzy, ponieważ nos stanowi jej główny i centralnie poło-
żony obszar. Korekcja profilu nosowego, a zwłaszcza 
opadającego wierzchołka nosa, zalicza się do typowe-
go postępowania chirurgicznego. Stosunkowo nowa jest 
metoda wykorzystująca technikę całkowicie niechirurgicz-
ną. Badanie pacjenta ma największe znaczenie i zostały 
opisane wszystkie istotnie punkty i kąty w obrębie nosa, 
aby umożliwić początkującym i wyszkolonym lekarzom 
przestrzeganie prostych zasad. Autor opisuje technikę 
terapii toksyną botulinową w trybie „off label” wzmożo-
nego napięcia mięśnia obniżacza przegrody nosowej 
umożliwiającej rotację wierzchołka nosa. Technika jest 
uzupełniona poprzez zastosowanie wypełniaczy popra-
wiających profil nosa. Rezultaty są dobre, jeśli wskazanie 
do leczenia było ustalone w sposób odpowiedni. W więk-
szości przypadków, w ciągu kilku minut można całkowi-
cie usunąć wszystkie małe defekty. Bardzo dobre wyniki 
można również uzyskać w wielu przypadkach po lecze-
niu chirurgicznym. I wreszcie spotyka się również szcze-
gólne przypadki zaburzeń funkcjonalnych, wynikających 
z opadnięcia bocznej chrząstki na przegrodę nosową, 
które można skorygować. Podsumowując, niechirurgiczna 
rynoplastyka polega na przestrzeganiu prostych zasad, 
które muszą być znane każdemu lekarzowi zajmujące-
mu się medycyną estetyczną. Wyniki są natychmiastowe, 
a działania uboczne bardzo rzadkie. W prezentacji 
zostały opisane wszystkie wskazówki i porady autora i 
przedstawiono pełną kontrolę po terapii. 

Alessio Redaelli
Modelowanie policzków przy użyciu 

kwasu polimlekowego 
Modeling of the cheeks using polylactic acid

Rejuwenacja twarzy opiera się właściwie na dobrze 
znanych technikach i na materiałach uznanych za bez-
pieczne i dobrze tolerowane. Kwas hialuronowy stał się 
bardzo bezpiecznym materiałem, ale w przypadku tkanek 
atonicznych powinniśmy stosować materiał, który może 
poprawiać, poza samą objętością, również skład zrębu 
kolagenowego. Faktycznie, kwas L-polimlekowy wywołu-
je dobrze tolerowaną reakcję prowadzącą do powsta-
nia nowego włóknistego kolagenu, bardzo przydatnego 
szczególne w tkankach atonicznych. Te materiały wyma-
gają dobrego opanowania techniki i lekarze muszą być 
przygotowani w trakcie kursów, które pomogą im zrozu-
mieć odpowiednią filozofię postępowania. Terapia musi 
zaczynać się w okolicy policzkowo-jarzmowej i docierać 
do krawędzi żuchwy. Policzki, okolica przeduszna i mię-
dzyżuchwowa również są poddawane leczeniu. W swo-
jej prezentacji autor wyjaśnił swoje porady i wskazówki 
na temat tego bardzo przydatnego materiału.
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Wojciech Rybak
Skojarzona terapia mieszanych zmian 

naczyniowych skóry i tkanki podskórnej
Combined therapy of mixed vascular lesions in skin 

and subcutaneous tissue
Zmany naczyniowe zlokalizowane w obrębie skóry 

i tkanki podskórnej stanowią poważny problem, będą-
cy częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów do gabi-
netów medycyny estetycznej. Najczęściej są to zmiany 
o typie wenulektazji, teleangiektazji czy niewydolnych żył 
sieciowych. Często zmiany takie mogą być również mani-
festacją przewlekłej niewydolności żylnej. W prezentacji 
został przedstawiony kompleksowy model diagnostyki i 
leczenia zmian naczyniowych mieszanych z wykorzysta-
niem różnych metod: laser endowaskularny, skleroterapia, 
miejscowa laseroterapia przezskórna. Celem prezentacji 
było zapoznanie słuchacza z dostępnymi metodami dia-
gnostycznymi oraz wyjaśnienie zasad właściwego postę-
powania z pacjentem ze zmianami naczyniowymi małych 
rozmiarów, zlokalizowanymi w skórze i tkance podskór-
nej. Wnioski: łączenie technik terapeutycznych daje 
w efekcie znacznie lepszy rezultat niż monoterapia.

Zbigniew Rybak
Czy skleroterapia niewydolnej żyły 

odpiszczelowej i odstrzałkowej może 
wygoić owrzodzenie żylne?

Can we heal venous ulcers with saphenous and 
fibula vein sclerotherapy?

Skleroterapia jest uznaną metodą leczniczą stosowa-
ną zarówno w leczeniu choroby żylnej, jak i przewle-
kłej niewydolności żylnej. Lekarze medycyny estetycznej 
częściej zajmują się mniej zaawansowanymi postaciami 
choroby żylnej, takimi jak: wenulektazje, teleangiektazje, 
niewydolne żyły sieciowe, naczyniaki kapilarne. W pre-
zentacji zostały pokazane metody leczenia skleroterapią 
niewydolnych pni żył odstrzałkowych i odpiszczelowych, 
które mogą, nieleczone, prowadzić do owrzodzeń troficz-
nych goleni. Cel prezentacji: zapoznanie słuchacza z dia-
gnostyką niewydolności głównych pni żylnych kończyn 
dolnych, patomechanizmem powstawania owrzodzeń 
żylnych goleni, zaprezentowanie metody skleroterapii 
jako skutecznego narzędzia naprawy krążenia żylnego 
w kończynie, prowadzącego do wygojenia owrzodzenia. 
Wnioski: 
1. Skleroterapia polegająca na chemicznym wewnątrz-

naczyniowym zamknięciu chorych żył jest skuteczną 
metodą leczniczą porównywalną z zabiegami EVLT 
lub RF.

2. Skleroterapia jest tania, bezpieczna i prosta w wyko-
naniu.

3. Zabieg skleroterapii można wykonać w warunkach 
ambulatoryjnych bez konieczności stosowania znie-
czulenia.

Stefano Salvatore 
Starzenie dna miednicy i odmładzanie 

okolicy sromu i pochwy
Ageing of the pelvic floor 

and vaginal rejuvination pol mg
Dysfunkcje dna miednicy, jak nietrzymanie moczu 

i stolca oraz wypadanie narządów miednicy, cechują się 
wskaźnikami prewalencji, które wzrastają wraz z wiekiem. 
Główną przyczyną, odpowiedzialną za występowanie 
tych zaburzeń, są ilościowe i jakościowe zmiany w tkance 
łącznej oraz zawartość w niej kolagenu. Jest to szczegól-
nie istotne w przypadku obniżania się narządów miedni-
cy. Za odpowiednie podparcie narządów miednicy odpo-
wiada integralność struktur powięziowych, ścięgnistych, 
przegrodowych i więzadłowych, z których wszystkie są 
zbudowane z tkanki łącznej. Kiedy te struktury ulegają 
uszkodzeniu, wówczas może dojść do różnego stopnia 
obniżenia się narządów miednicy. W przypadku poważ-
nego obniżenia można stwierdzić zaburzenie powszech-
nie nazywane wypadaniem narządów rozrodczych. W 
łagodnym obniżeniu obserwuje się wiotkość pochwy. 
Dotychczas na całym świecie ten drugi problem był le-
czony przez wielu tzw. projektantów pochwy (ang. vagi-
nal designers), używających tej samej techniki, jak przy 
leczeniu wypadania narządów: nacięcie ściany pochwy 
(wykonane zazwyczaj przy użyciu lasera), odpreparowa-
nie ściany pochwy od pęcherza i odbytnicy oraz plika-
cja warstwy tkanki łącznej odizolowanej w ten sposób, 
a na końcu założenie szwów w ścianie pochwy. Przed-
miotem naszego badania była nowa metoda rejuwenacji 
pochwy. Ocenialiśmy działanie histologiczne frakcjono-
wanego lasera CO2 na błonę śluzową pochwy. Przepro-
wadziliśmy zatem badanie pilotażowe, zaprojektowane 
jako prospektywne badanie kohortowe. Do badania włą-
czono kolejne pacjentki zakwalifikowane do procedury 
rekonstrukcyjnej POP. Po plikacji powięzi, krawędzie po-
chwy zostały naprmieniowane laserem CO2 (SmartXide 
DOT, DEKA Laser, Florence, Italy). Stosowano sondę do-
pochwową, przeznaczoną do procedury wewnętrznego, 
punktowego resurfacingu. Każdy obszar docelowy został 
najpierw napromieniowany z zastosowaniem różnych 
ustawień urządzenia (mocy wyjściowej, czasu ekspozycji, 
odległości i sekwencji aplikowanych punktów). Następnie 
tkanki przycięto, a próbki umieszczono w odpowiednio 
zbuforowanym roztworze. Każda próbka została oce-
niona histologicznie, w szczególności pod kątem oceny 
zmian indukowanych ekspozycją na promieniowanie la-
serowe. Zbadano mikroskopijne i ultrastrukturalne aspek-
ty składników kolagenowych i elastycznych macierzy. 
Przeprowadzono również specyficzną analizę obrazowa 
z zastosowaniem komputerowej morfometrii w celu za-
demonstrowania specyficznego działania tej formy tera-
pii oraz aby wykazać korelację zmian we wzorcu ultra-
strukturalnym ze specyficznymi zmianami molekularnymi. 
Badaliśmy również subtelne aspekty cytologiczne właści-
wych komórek tkanki łącznej, w szczególności komórek 
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macierzystych i fibroblastów, związane z warunkami spe-
cyficznej stymulacji laserowej. Przeprowadzono również 
ocenę specyficznych właściwości morfologicznych, będą-
cych odzwierciedleniem działań naprawczych i regene-
racyjnych na kwestie funkcjonalne. Do badania włączono 
4 pacjentki i ostatecznie pobrano 8 próbek tkankowych 
pochwy. Na tej podstawie oceniono 4 różne protokoły 
ekspozycji na promieniowanie laserowe, każdy dwukrot-
nie, aby potwierdzić obserwacje histologiczne. Protokoły 
terapeutyczne porównywano zgodnie z uzyskanymi ob-
serwacjami histologicznymi, w szczególności pod wzglę-
dem osiągniętej głębokości maksymalnej i zmian w tkan-
ce łącznej. Żadna z procedur nie wywołała u pacjentów 
działań ubocznych. Badanie pilotażowe wykazało, w jaki 
sposób laser CO2 może prowadzić do remodelingu tkanki 
łącznej pochwy bez wywoływania uszkodzeń w otacza-
jących tkankach. Oczywiście potrzebne są dalsze testy, 
m.in. badania doświadczalne na modelach zwierzęcych, 
aby określić efekty długotrwałe przed podjęciem jakich-
kolwiek badań doświadczalnych na ludziach. Zgodnie 
z zaleceniami ACOG ten etap jest bezwzględnie koniecz-
ny, aby uniknąć sytuacji, że kosmetyczne zabiegi pochwy 
mogłyby doprowadzić do katastrofalnych następstw. 
Uważamy, że badanie to może być pierwszym etapem 
w aktualnie niemalże niezbadanym obszarze.

Stefano Salvatore
Zmiany kliniczne i fizjologiczne śluzówki 

pochwy w menopauzie
Clinical and physiological changes in vaginal 

mucosa during menopause
Z histologicznego punktu widzenia, w okresie rozrod-

czym ściana pochwy składa się z 4 głównych nabłonko-
wych warstw komórkowych. Są to: warstwa podstawna, 
aktywnie mitotycznie warstwa nad- lub przypodstawna, 
warstwa pośrednia zawierająca glikogen i powierzchow-
na, nierogowaciejąca warstwa z pyknotycznymi jądrami 
komórkowymi. W obrębie błony śluzowej pochwy znajduje 
się zmienna liczba limfocytów i makrofagów. Makrofagi są 
stymulowane estrogenami do aktywności fagocytarnej. Po-
wierzchnia nabłonka jest nawilżana płynem pochodzącym 
częściowo z macicy, a częściowo z płynu przesiękowego z 
nabłonkowego łożyska naczyniowego, który następnie ule-
ga biernemu przemieszczaniu przez przestrzenie między-
komórkowe nabłonka do powierzchni śluzówki. Zmniejsze-
nie liczby pęcherzyków w jajnikach podczas menopauzy 
skutkuje zmniejszeniem poziomu estrogenu, co z kolei jest 
głównym powodem dysfunkcji sromu i pochwy u starszych 
kobiet. Brak estrogenu ma związek z anatomicznymi, cyto-
logicznymi, fizjologicznymi i bakteriologicznymi zmianami 
narządów płciowych, mogącymi występować u kobiet w 
trakcie starzenia. Starcze zmiany w pochwie mogą pole-
gać na: skróceniu i zwężeniu trzonu pochwy, atrofii sklepie-
nia pochwy, zmniejszonym ukrwieniu pochwy, bladości ślu-
zówki pochwy i zaniku fałdów (marszczek) pochwowych. 
Ponadto obserwuje się również: zmniejszenie zawartości 

glikogenu, utratę bakterii z rodzaju Lactobacillus, łatwo za-
stępowanych patogenną florą bakteryjną i podwyższenie 
pH pochwy z 4,5-5,5 na 7,0-7,4. Na poziomie ultrastruk-
turalnym powierzchnia nabłonka pochwy jest spłaszczo-
na; może pojawić się powierzchniowe rogowacenie, a w 
zrębie pojawiają się nacieki limfocytów i komórek plazma-
tycznych. Wszystkie opisane zmiany mogą dawać różne 
objawy, jak: suchość pochwy (27%), podrażnienie i świąd 
pochwy (18,6%), nieprawidłowa wydzielina z pochwy 
(11,1%), objawy dyzuryczne (5,2%), dyspareunia (10%) 
i częste oddawanie moczu (16,5%). W badaniu przedmio-
towym, wraz z zaawansowaniem okresu pomenopauzal-
nego, włosy łonowe siwieją i stają się rzadsze, zmniejsza 
się ilość podskórnej tkanki tłuszczowej wzgórka łonowego, 
a wargi sromowe większe i mniejsze ulegają zmniejszeniu. 
Ponadto wejście pochwy staje się blade, błyszczące i suche. 
Mogą pojawiać się powierzchniowe szczeliny wędzidełka 
warg sromowych, a błona śluzowa w obrębie wejścia do 
pochwy staje się delikatna, nieelastyczna i może również 
zawierać obszary drobnych wybroczyn. Wszystkie te zmia-
ny mogą mieć duży wpływ na życie seksualne, prowadząc 
do znacznych zaburzeń w życiu kobiety.

André Steps
Walka z cellulitem metodą fali akustycznej. 

Wykorzystanie fali akustycznej 
wspomaganej radiofrekwencją 

do liftingu całego ciała w oparciu 
o urządzenie Raylife

Fighting cellulite with acoustic wave method. 
Use of acoustic wave supported by radiofrequency 

in whole body lifting, 
based on the Raylife equipment

Obecność objawów cellulitu jest szeroko rozpo-
wszechnionym problemem wśród kobiet, chociaż nie jest 
on postrzegany jako choroba, ale raczej jako problem na-
tury estetycznej. Przyczyny rozwoju cellulitu są wielorakie 
i dość złożone. Struktura tkanki łącznej kobiet jest główną 
przyczyną i w zaawansowanym stadium cellulitu powięk-
szone komórki tłuszczowe w podskórnej tkance tłuszczo-
wej prowadzą do objawów w postaci dobrze znanych 
wgłębień, które są przede wszystkim widoczne na udach 
i pośladkach. Obydwie metody, wykorzystujące fale aku-
styczne – Acoustic Waves i częstotliwość radiową – Ra-
diofrequency zostały w różnych badaniach uznane za 
skuteczne w leczeniu cellulitu. Celem niniejszego badania 
jest obiektywny pomiar i ocena skuteczności leczenia łą-
czonego metodami Acoustic Waves i Radiofrequency. Te-
rapii poddaliśmy 25 pacjentów, 6 mężczyzn i 17 kobiet, 
średnia wieku 44 lata, średnia wartość wskaźnika masy 
ciała (ang. BMI – body mass index) 27. Stosowaliśmy me-
todę łączoną – AW i Radiofrequency (Raylife, Asclepion 
Laser Technologies, Jena, Germany). U 20 pacjentów sto-
sowaliśmy jedynie metodę Acoustic Wave. 23 pacjentów 
ukończyło leczenie metodą łączoną, a 18 metodą AW. 
U pacjentów z obydwu grup badania terapię prowadzono 
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w obrębie brzucha i ud dwa razy w ciągu tygodnia przez 
cztery tygodnie (8 sesji) metodą AW, a pacjenci leczeni 
metodą łączoną byli dodatkowo poddani cztery razy te-
rapii metodą Radiofrequency w czasie 8 tygodni. Ocenę 
kontrolną przeprowadzono po upływie 6 i 12 tygodni od 
ostatniej sesji AW. Obiektywny pomiar został oceniony na 
podstawie pomiaru obwodu, BIA, BMI, zdjęć i satysfakcji 
pacjentów. Pacjentów poproszono o niezmienianie stylu 
życia i diety podczas badania. Głównym celem leczenia 
metodą AW jest stymulacja procesów metabolicznych 
oraz poprawa mikrokrążenia w celu poprawy lipolizy, 
jak również poprawa krążenia w układzie limfatycznym, 
prowadząca do poprawy wyglądu skóry i zmniejszenia 
obecnych w niej zagłębień, jak również zmniejszenie 
obwodu. Terapia w obrębie brzucha ma na celu zmniej-
szenie obwodu, ponieważ objawy cellulitu prawie nie są 
tu obecne. Metoda Radiofrequency powinna poprawiać 
lipolizę i napięcie skóry, szczególnie w przypadku zwiot-
czenia skóry z powodu redukcji obwodu, co prowadzi do 
o wiele lepszej poprawy w wyglądzie cellulitu. Wykonane 
pomiary potwierdzają znacząco wyższą redukcję obwo-
du, BMI oraz wyższe oceny w analizie zdjęć i wyższą sa-
tysfakcję pacjentów z leczenia metodą łączoną. Terapia 
metodą łączoną AW i Radiofrequency cechuje się wyż-
szą skutecznością w leczeniu objawów cellulitu niż przy 
użyciu jednej metody. Aby lepiej potwierdzić te obser-
wacje, należy przeprowadzić inne obiektywne pomiary 
w przyszłych badaniach przeprowadzonych na liczniej-
szej grupie pacjentów.

Piotr Sznelewski 
Przezskórna terapia zmian naczyniowych 

– lasery i lampy IPL – update
Transdermal treatment of telangiectasias 

– lasers and IPLs – update
W przezskórnej laserowej terapii zmian naczyniowych 

wykorzystujemy dwa fragmenty widma światła widzialne-
go i podczerwieni: przedział 510-600 nm (barwa zielona 
i żółta, tzw. drugi pik absorpcji w hemoglobinie) oraz bliską 
podczerwień w zakresie 780-1064 nm (tzw. trzeci pik ab-
sorpcji w hemoglobinie). Lasery z grupy wysoko selektyw-
nych tj. laser 532 nm (KTP, barwa zielona) oraz laser 585-
595 nm (barwnikowy, barwa żółta), charakteryzują się 
bardzo wysoką absorpcją przez hemoglobinę i melaninę. 
Możemy przy ich użyciu redukować zmiany naczyniowe 
umieszczone płytko, z naczyniami o maksymalnej średnicy 
0,3 mm. W ostatnim czasie pojawiły się wysokiej jakości 
lampy IPL – opisywane jako APL (Advance Pulse Light), któ-
re produkują prostokątny w przebiegu impuls światła 510-
980 nm o czasie trwania 10-15 ms z gęstością energii co 
najmniej 45-55 J/cm2. Urządzenia te mogą być bardzo do-
brą alternatywą terapeutyczną dla drogich laserów 532 nm 
(KTP) oraz 585-595 nm (dye laser). W przypadku zmian 
naczyniowych, gdzie średnica pojedynczego naczynia 
przekracza 0,3 mm oraz tam, gdzie zmiana jest umieszczo-
na głębiej (np.: w przypadku lokalizacji na nogach), należy 

użyć lasery o długości fali korelującej z trzecim pikiem po-
chłaniania hemoglobiny, tzw. lasery nisko selektywne. Do 
tej pory złotym standardem w przezskórnej terapii zmian 
naczyniowych, w których średnica pojedynczego naczynia 
wynosi od 0,3 do 2 mm na skórze twarzy lub nóg był laser 
Nd:Yag 1064 nm. Terapia naczyniowa przy wykorzysta-
niu lasera Nd:Yag 1064 nm wymagała wysokich gęstości 
energii rzędu 180-250 J/cm2, co pociągało za sobą dużą 
bolesność zabiegową i groźbę wystąpienia powikłań po-
zabiegowych (np.: przebarwienia pozapalne). Na szczy-
cie trzeciego piku pochłaniania hemoglobiny (780-1064 
nm) znajduje się długość fali 940 nm. Od pewnego czasu, 
są dostępne lasery diodowe 940 nm o mocach od 25-40 
W, w ostatnim czasie pojawiły się lasery 940 nm o mocach 
100-120 W. Krzywe pochłaniania światła dla Oxy HgB 
(40% Hct) i Deoxy HgB pokazują że światło 940 nm jest 
absorbowane lepiej niż światło 1064 nm odpowiednio o 
2,36 x i 5 x, z czego można wywnioskować, iż skutecz-
na przezskórna terapia zmian naczyniowych laserem 940 
nm będzie wymagała o wiele niższych gęstości energii niż 
terapia laserem 1064 nm, przez co będzie mniej bolesna 
i bezpieczniejsza przy porównywalnej skuteczności. Prak-
tyka kliniczna pokazuje, że teoretyczne założenia potwier-
dzają się: w przypadku zmian naczyniowych o kolorze 
czerwonym (Oxy HgB) skuteczna gęstość energii wynosi 
100-120 J/cm2, dla naczyń o kolorze niebieskim (Deoxy 
HgB) odpowiednio 60-80 J/cm2. Czas impulsu należy sko-
relować, że średnicą naczynia: 20-25 ms dla średnicy 0,3-
0,6 mm do 60-70 ms dla średnic w przedziale 1-2 mm. 
Laser diodowy 940 nm o mocy co najmniej 100 W wydaje 
się bardzo ciekawą alternatywą terapeutyczną dla lasera 
Nd:Yag 1064 nm, dając możliwość wykorzystywania dużo 
niższych gęstości energii, co redukuje bolesność procedury 
i możliwość wystąpienia efektów ubocznych przy porówny-
walnej skuteczności.

Piotr Sznelewski 
MMSA – innowacyjna technologia 
wykorzystywana w terapiach tzw. 

cellulitu, lokalnego otłuszczenia oraz blizn
MMSA – innovation technology used in cellulite, 

local fat deposits and scars treatments
MMSA (włoski – Micro Multi Stimolazione Alveolare, 

ang. – Alveolar Micro-Multi Stimulation), czyli Multi Mi-
kro-pęcherzykowa Stymulacja jest jedną z najnowocze-
śniejszych technologii w zakresie masażu mechanicznego. 
Technologia ta została oparta na teorii mikrowakuoli (dr J.C. 
Guimberteau wykazał, że mechanicznie tkanka podskórna 
składa się z jednostek funkcjonalnych opisanych przez niego 
jako mikrowakuole, które tworzą prostopadłe w stosunku do 
powierzchni skóry połączenia mechaniczne). Urządzenie 
ICOONE, przy użyciu którego wykonujemy masaż mecha-
niczny ze stymulacją MMSA, charakteryzuje się tym, że na 
powierzchni rolek głowic roboczych znajdują się mikrootwo-
ry, przez które skóra jest delikatnie zasysana. W trakcie prze-
suwania głowicy nad skórą pacjenta, poza lekkim uciskiem 



127

streszczenia

i zaciąganiem skóry pomiędzy rolkami (mechanizmy znany 
z istniejących na rynku urządzeń), pojawia się unikalne od-
działywanie w postaci delikatnego zasysania skóry przez 
podciśnienie występujące w mikrootworach na powierzch-
ni rolek. W czasie pojedynczego przejścia rolek nad dm2 
skóry (pow. 10 x 10 cm) takie mikrostymulacje mają miej-
sce w 1180 punktach na skórze. Wydaje się że technologia 
MMSA, zaimplementowana w urządzeniu ICOONE, jest 
bardzo ciekawą propozycją terapeutyczną w zakresie lim-
fodrenażu mechanicznego i stanowić będzie ważny element 
wieloetapowych strategii terapeutycznych takich dolegliwo-
ści, jak lokalne depozyty tkanki tłuszczowej czy tzw. cellulit. 
Należy zwrócić uwagę, że urządzenie ICOONE, podobnie 
jak inne urządzenia do masażu mechanicznego, muszą być 
obsługiwane przez osoby mające wiedzę praktyczną w za-
kresie prawidłowego wykonywania klasycznego masażu i 
limfodrenażu wg. Voddera.

Ewa Szpringer
Odmładzanie skóry okolicy oczu 

laserem EXEL
Laser frakcyjny CO2 stosowany 

w zabiegach resurfacingu twarzy 
i okolicy oczu

Fractional CO2 laser in facial resurfacing and in 
orbital region 

Rejuvenating of periorbital region with EXCEL laser
Skóra okolicy oczu jest cienka, wrażliwa i prawie pozba-

wiona gruczołów łojowych. Grubość skóry powiek i wokół 
oczu wynosi około 0,5 mm. Ze względu na te parametry 
oraz narażenie na intensywne ruchy (zamykanie i otwiera-
nie powiek, ruchy gałek ocznych), skóra wokół oczu starzeje 
się szybko. Początkowo wokół oczu pojawiają się utrwa-
lone zmarszczki mimiczne, z czasem skóra staje się mało 
elastyczna, wiotka, co powoduje opadanie górnej powieki, 
obniżenie łuku brwi i powstanie worków pod oczami. Efekty 
starzenia są związane nie tylko ze zmianami w skórze, ale 
też z redystrybucją tkanki tłuszczowej w obszarze okołoocz-
nym i zwiotczeniem SMAS. W zaawansowanych zmianach 
konieczna jest interwencja chirurgiczna, jednak stan skóry 
można poprawić, stosując laserowy lifting powiek. Ze wzglę-
du na fakt, iż niewielkie promieniowanie może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie siatkówki (oślepienie) lub uszko-
dzenie rogówki, podczas zabiegu liftingu skóry wokół oczu 
konieczne jest wykonanie znieczulenia gałki ocznej ocznej 
oraz zastosowanie ochronnych nakladek podpowiekowych. 
Bardzo dobre efekty liftingu powiek uzyskuje się działając 
laserem EXELO2 QUANTELDERMA. EXELO2 jest laserem 
CO2, który jest przeznaczony do pracy w trybie pełnej 
ablacji, frakcyjnego zabiegu laserowego i wskazań chirur-
gicznych. Posiada szerokie możliwości ustawień w zakresie 
czasu trwania pulsu laserowego, emitowanej energii, często-
ści impulsów oraz kształtu pola zabiegowego. W trybie fo-
totermolizy częściowej obszary skóry mogą być pokrywane 
mikrokanałami ablacji w sposób standardowy lub losowy, 
a sumaryczny obszar ablacji przy jednym przejściu lasera 

wynosi od 1 do 20%. We frakcyjnym trybie ablacji generuje 
się wiele małych, pojedynczych, mikroskopijnych kanałów 
ablacji. W kanałach ablacji zachodzi koagulacja, a pod-
grzewanie tkanek powoduje początkowo skrócenie włókien 
kolagenowych, a następnie stymuluje produkcję kolagenu. 
Średnica i odległość kanałów są dobierane w taki sposób, 
aby nie powstały blizny po kanałach ablacji. Oprócz liftingu, 
laser może być wykorzystany do leczenia patologicznych 
zmian okolicy oczu, w tym powiek, np. łagodnych zmian 
skórnych, słonecznego i łojotokowego rogowacenia, kępek 
żółtych, blizn, zmarszczek, gruczolaków potowych, ostudy, 
łagodnych zmian barwnikowych, plam soczewicowatych 
słonecznych, włókniaków, brodawek, gruczolaków łojo-
wych, przerostu gruczołów łojowych. 

Radosław Śpiewak
Reakcje alergiczne na kosmetyki 

– aspekty praktyczne
Allergic reactions to cosmetics – practical aspects

Legislacja europejska kładzie wielki nacisk na ochro-
nę konsumentów, producenci ponoszą ogromne nakłady 
dla zapewnienia bezpieczeństwa kosmetyków, a jednak 
częstość reakcji alergicznych na składniki kosmetyków 
narasta, co może wynikać między innymi ze zmieniają-
cych się wzorców konsumpcji. Nadwrażliwości na sto-
sowane kosmetyki lub środki higieny doświadczyła co 
druga kobieta i co trzeci mężczyzna. Co dziesiąty cho-
ry na alergiczny wyprysk kontaktowy uczulony jest na 
składniki kosmetyków, a problem alergii na kosmetyki 
dotyczy również dzieci. Najczęściej uczulają substan-
cje zapachowe, konserwanty i emulgatory (które mogą 
również wykazywać działanie drażniące). Dlatego nowe 
składniki kosmetyków włączane są do rutynowej diagno-
styki alergii skórnych – stosowana jako „pierwsza linia” 
diagnostyki alergii skórnych Polska Seria Podstawowa do 
testów płatkowych zawiera 18 najczęściej uczulających 
składników kosmetyków, wobec ponad 3 tysięcy substan-
cji chemicznych stosowanych w przemyśle kosmetycznym. 
Istotny problem stanowią ponadto reakcje alergiczne i fo-
toalergiczne na filtry słoneczne, które występują nie tyl-
ko w produktach chroniących przed słońcem, ale także 
w „codziennych” kosmetykach, do których dodawane są 
w celu powstrzymania ich fotodegradacji. W badaniach 
własnych, spośród 11 pacjentów z wypryskiem fotoaler-
gicznym, u sześciu potwierdziliśmy testami fotoalergię 
na organiczne filtry słoneczne (benzofenon-3, benzopfe-
non-4, oktylotriazon, oktokrylen i metyleno-bis-benzotria-
zolilotetrametylobutylofenol). Uczulić się można nie tylko 
na własne kosmetyki, lecz także na kosmetyki stosowane 
przez bliskich (tzw. wyprysk z przeniesienia).

Izabela Tilszer
Nowości w mezo-kosmetyce

Novelties in meso-cosmetics 
Mezoterapia znalazła w medycynie estetycznej swoje 

trwałe miejsce. Pozwala skutecznie podawać preparaty 
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niezbędne w leczeniu i pielęgnacji skóry. Zabiegi powi-
nien poprzedzać check-up skóry (wywiad, badanie, ana-
lizy dodatkowe), który określa jej aktualne potrzeby. Po 
zabiegach wykonanych przez lekarza dobrą kontynuację 
stanowi mezoterapia „bezigłowa” przeprowadzana przez 
kosmetyczki i równolegle pielęgnacja domowa – aplika-
cja na skórę kremów zawierających te same czynniki ak-
tywne. Kontrolny check-up weryfikuje potrzeby zdrowotne 
i pielęgnacyjne, a lekarz opracowuje plan dalszych za-
biegów, dołącza suplementację doustną, nutrikosmetyki. 
Tak zaprogramowana pielęgnacja pozwala w perspek-
tywie coraz częściej wybierać „miękki lifting”, a czynniki 
wzrostu będące biologicznymi mediatorami regeneracji i 
naprawy tkanek znajdują coraz szersze zastosowanie. 

Dysponujemy już osoczem bogatopłytkowym jako 
naturalnym, własnym produktem obfitującym w czynniki 
wzrostu, mamy polipeptydy, wiele witamin, soli mineral-
nych a obecnie duże obietnice pokładane są w laktofery-
nie. Jej zastosowanie w kremach pozwala na kontynuację 
domową po zabiegach mezoterapii, podobnie jak kosme-
tyki pełne substancji aktywnych koktajlu NCTF stosowane-
go od dawna w mezoterapii.

Nie wszystkie substancje można włączyć do receptur, 
jakie układa lekarz do zabiegów mezoterapii, ale medy-
cyna estetyczna wykorzystuje inne zabiegi, pomocne w 
lepszej penetracji substancji zawartych w mezo-kosmety-
kach.

Claudio Tomella, Simona Nichetti
Planowanie globalnej strategii dla zdrowej 

skóry: geny, biochemia, żywienie, 
hormony i kosmeceutyki

Planning a global skin health strategy-package 
in your office: gene, biochemistry, nutrition, 

hormones and cosmeceutics
Skóra jest najbardziej wyrafinowanym narządem na-

szego ciała. Starzenie skóry jest spowodowane dwoma 
czynnikami: chronostarzeniem, czyli starzeniem endo-
gennym spowodowanym czynnikami genetycznymi oraz 
fotostarzeniem, czyli starzeniem egzogennym, spowodo-
wanym czynnikami środowiskowymi, przede wszystkim 
promieniowaniem UV. Istnieje pięć istotnych procesów 
komórkowych związanych ze starzeniem endogennym: 
stres oksydacyjny, procesy zapalne, glikacja, metylacja i 
naprawa DNA. Obecnie te procesy można zbadać w wa-
runkach klinicznych. Badania genetyczne dotyczące skóry 
ludzkiej mogą być satysfakcjonującą metodą genetyczną. 
Pogłębienia diagnostyki można dokonać przez wyko-
nanie badania krwi i moczu, które muszą być w stanie 
uwydatnić wpływ czynników komórkowych dotyczących 
fenotypu. Nie wolno zapominać o skrupulatnym zbadaniu 
równowagi hormonalnej u poszczególnych pacjentów. 
Wszystkie wspomniane kwestie są ukierunkowane na glo-
balną, wyspecjalizowaną strategię zdrowotną dotyczącą 
pacjenta. Poza dostosowaniem stylu życia, polega ona 
również na indywidualnie dopasowanym przepisywaniu 

nutraceutyków i bioidentycznych hormonów. W naprawie 
uszkodzeń spowodowanych fotostarzeniem można stoso-
wać osocze bogatopłytkowe, kwas hialuronowy i toksynę 
botulinową. W ten sposób strategia zdrowotna będzie 
spełniała zdefiniowane kryteria.

Vladimir A. Tsepkoenko, E.L. Holodkova, 
A.E. Kornienko, A.A. Apelkhants, 
V.N. Neskromnaya 

Specyficzne właściwości PRP 
w procesie neoangiogenezy

PRP Enhanced Neoangiogenesis Special Qualities
Płytki krwi są bezjądrowymi komórkami krwi mogący-

mi uwalniać duże ilości biologicznie aktywnych substancji, 
jednocześnie stymulujących proces mitogenezy i wywiera-
jących pozytywny wpływ na procesy regeneracyjne komó-
rek. Łatwość uzyskania masy płytkowej i jej autologiczne 
właściwości sprawiają, że te komórki są bardzo atrak-
cyjne dla lekarzy specjalistów pracujących w dziedzinie 
kosmetologii. Zadanie to zbadanie wpływu PRP (ang. – 
Platelets Rich Plasma) na wizualizację implantu tłuszczo-
wego. Badanie doświadczalne dotyczyło 48 szczurów 
VISTAR w okresie dojrzewania i spełniało wszystkie pod-
stawowe wymogi eksperymentu z zakresu patofizjologii. 
Zwierzęta były trzymane w biologicznym środowisku kli-
nicznym zgodnie z określonym schematem terapii, łącz-
nie z nieograniczonym dostępem do pożywienia i wody. 
Szczury użyte do badania zostały podzielone na dwie 
grupy. Pierwszej grupie szczurów podano 2 ml ludzkiego 
tłuszczu (podskórnie), a druga grupa otrzymała podobne 
iniekcje z 2 ml mieszaniny (1,8 ml ludzkiego tłuszczu i 
0,2 PRP). Badanie trwało 42 dni. Wybrano zawierające 
tłuszcz próbki tkanki i wycięto je z pleców badanych zwie-
rząt zgodnie ze standardową procedurą. Wnioski: użycie 
PRP podczas transplantacji tkanki tłuszczowej przyspiesza 
proces neoangiogenezy, zapewniając aktywną formację 
implantu i integrację z tkanką otaczającą. 

Lucio Tunesi
Mammuccari i koledzy: mezoterapia, 

definicja, podstawy naukowe, klinika: 
raport z konsensusu Włoskiego 

Towarzystwa Mezoterapii 
Mammuccari and collegues: mesotherapy, 

definition, rationale and clinical role: a consensus 
report from the Italian Society of Mesotherapy
Włoskie Towarzystwo Mezoterapii (SIM) stworzyło gru-

pę ekspertów w celu przeanalizowania dostępnych danych 
i sporządzenia serii rekomendacji dotyczących stosowania 
terapii śródskórnej (ang. LIT – Local Intradermal Therapy) 
lub mezoterapii w praktyce klinicznej. Dla członków grupy 
zajmującej się opracowywaniem konsensusu LIT okazała się 
wartościową opcją terapeutyczną w następujących wska-
zaniach: ból, przewlekła niewydolności żylna i limfatyczna, 
obrzękowo-włókniejące zwyrodnienia tkanki podskórnej, 
starzenie się skóry twarzy. Mezoterapia nie jest substytutem 
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żadnej innej opcji terapeutycznej i konieczne jest informo-
wanie pacjentów o jej zaletach i ograniczeniach. Podsumo-
wując, LIT ma określone wskazania do stosowania, ale au-
torzy wierzą, że muszą zostać przeprowadzone badania 
kliniczne na większą skalę, aby określić specyficzne korzy-
ści i ograniczenia w niektórych aspektach wykorzystania 
terapii śródskórnej. 

Lucio Tunesi, Alberto Massirone
Mezoterapia: zabiegi lipolityczne 

w cellulicie
Mesotherapy: lipolytic treatments in cellulitits
Podskórna tkanka tłuszczowa bierze udział w postępu-

jącym procesie degeneracyjnym w przebiegu cellulitu. W 
tym stanie patologicznym konieczna jest terapia zaburzeń 
mikronaczyniowych, ale również hipertrofii-dystrofii, obec-
nej w obrębie komórek tłuszczowych. W swojej prezen-
tacji Autorzy podsumowali skonsolidowane użycie niektó-
rych z dobrze znanych leków, które okazały się skuteczne 
w redukcji objętości tkanki tłuszczowej, podawanych w ra-
mach mezoterapii i zwrócili uwagę na niektóre z nowych 
trendów pojawiających się w literaturze, które wydają się 
interesującymi tezami na przyszłość. 

Jan Wasylkowski
Laser 1470 nm vs lasery 810/940 nm 

i fale radiowe Vnus
Lasers 1470 nm vs 810/620 nm 

lasers and radio waves Vnus
W prezentacja przedstawiano zastosowanie technik 

endoluminalnych przy użyciu laserów i emiterów fal ra-
diowych w obliteracji żył odpiszczelowych i odstrzałko-
wych oraz ich porównanie. Nowością jest zastosowanie 
lasera 1470 nm do zamykania niewydolnych perforato-
rów. Moje doniesienie według posiadanych przeze mnie 
informacji – jest pierwsze w Polsce, a może i na świecie. 
Osoby posiadające wiedzę na ten temat proszę o kon-
takt. Wcześniej podobną technikę zastosowała firma 
VNUS, produkująca urządzenie generujące fale radiowe. 
Na filmie poglądowym firmy VNUS zamykany jest kanał 
perforatora, wraz z tętniczką odżywiającą jego ścianę. 
W przypadku, gdy tętniczka ta unaczynia również skórę w 
okolicy perforatora, może dojść do martwicy tego obsza-
ru. Być może to jest przeszkodą na drodze do upowszech-
nienia się metody proponowanej przez firmę VNUS. 
W Europie ta technika nie jest stosowana i nie są prowa-
dzone szkolenia w tym zakresie. Podobne zjawisko może 
wystąpić po skleroterapii pianką. W proponowanej tech-
nice takiego niebezpieczeństwa nie ma. Perforator jest za-
mykany impulsami lasera na granicy powięzi, a jego kanał 
zarasta powoli, dając czas na wytworzenie się krążenia 
obocznego. W czasie zamykania perforatorów laserem 
może dojść do uszkodzenia nerwów, tak czuciowych, jak 
i ruchowych. Jeżeli po wprowadzeniu światłowodu i wy-
konaniu znieczulenia tumescencyjnego występują objawy 
ubytkowe ze strony układu nerwowego (np. w zakresie 

unerwienia nerwu strzałkowego głębokiego), należy od-
stąpić od zabiegu. Obliterację laserem należy uzupełnić 
skleroterapią pianką w obszarze nadpowięziowym. Nie 
ma wtedy niebezpieczeństwa przedostania się pianki do 
kanału perforatora i dalej – do układu głębokiego. Autor 
prezentacji wykonał pierwszą operację w Polsce laserem 
endoluminalnym, pierwszą operację falami radiowymi 
VNUS, a także pierwszy zabieg zamknięcia niewydolne-
go perforatora laserem pod kontrolą USG.

Lech Wasilewski 
Zastosowanie pól magnetycznych 

głębokiej stymulacji w walce z otyłością 
lokalną kończyn dolnych i cellulitem 

– doniesienie wstępne 
Application of deep stimulation magnetic fields 

in local obesity and cellulite – pilot study
Od ponad dwudziestu lat zmienne pola magnetyczne 

wykorzystywane są w medycynie sportowej, fizjoterapii 
oraz profilaktyce niektórych chorób. Obecnie w Polsce sto-
suje się następujące wolnozmienne pola magnetyczne:
� zabiegi zwane magnetoterapią, w których wykorzy-

stuje się wszystkie wolnozmienne pola magnetyczne 
o częstotliwości od 0 do 50 Hz i indukcji magnetycz-
nej od 0 do 20 mT

� magnetostymulację w których wykorzystuje się zmien-
ne pola magnetyczne o natężeniu porównywalnym do 
pola ziemskiego od 1 pT do 100 

� T i częstotliwościach od kilkuset do kilku tysięcy Hz.
Oddziaływanie pól magnetycznych na organizmy 

żywe zależy od rodzaju zastosowanych pól, wielkości 
natężenia, częstotliwości, charakteru zmienności i czasu 
zabiegu. Według światowego piśmiennictwa pole ma-
gnetyczne wpływa m.in. na: procesy oddychania komór-
kowego, procesy wolnorodnikowe, syntezę białek, prze-
puszczalność błon komórkowych oraz przebieg syntezy 
procesów DNA. Dlatego też, klinicznie pola magnetyczne 
znalazły zastosowanie w leczeniu:
� przeciwbólowym 
� przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym
� przyspieszania procesów gojenia się ran i złamań.

Do obecnej chwili, pomimo stosunkowo szerokiego 
spektrum działania wolnozmiennych pól magnetycznych 
na organizm ludzki, zainteresowanie ich zastosowaniem 
w kosmetologii było znikome. Pomysł ich zastosowania 
w kosmetologii pojawił się, gdy w trakcie leczenia pacjen-
tów (zmiany zwyrodnieniowe stawów) głęboką stymulacją 
polami magnetycznymi zauważono intensywne skurcze 
mięśni w miejscu zabiegu, porównywalne ze skurczami to-
warzyszącymi zabiegom elektrostymulacji prądami małej 
i średniej częstotliwości. Zabiegi były przeprowadzone w 
Zakładzie Fizykoterapii Szpitala Praskiego w miesiącach 
maj i czerwiec 2011 roku. W kosmetologii elektrostymu-
lacja prądami małej i średniej częstotliwości jest często 
reklamowana jako metoda wspomagająca modelowanie 
(rzeźbienie) poszczególnych mięśni i kształtowanie atrak-
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cyjnej sylwetki ciała, jak też w walce z celullitem. Autor 
postanowił przeprowadzić pilotażowy eksperyment z wy-
korzystaniem głębokiej stymulacji polami magnetycznymi 
jako treningu fizykalnego zdrowych mięśni kończyn dol-
nych u młodych kobiet. W badaniu uczestniczyło (ochotni-
czo) 10 młodych kobiet, średnia wieku 26,6 (najmłodsza 
20 lat, najstarsza 33 lata), które poddano stymulacji głę-
bokim polem magnetycznym. Każdej z uczestniczek wy-
konano 10 zabiegów na oba uda trzy razy w tygodniu. 
Czas jednego zabiegu wynosił od 6 do 10 minut na każ-
de udo. Do stymulacji zastosowano aparat Salus-Talent 
firmy BTL – Polska. W celu porównania efektów zabie-
gów przed i po stymulacji dokonano pomiaru taśmą cen-
tymetrową uda w najgrubszym miejscu. Dodatkowo, pa-
cjentki same oceniły efekty terapii, wypowiadając się na 
temat zabiegu w specjalnie przygotowanej do tego celu 
ankiecie. Po 10 zabiegach zaobserwowano u większości 
pacjentek zmniejszenie obwodu uda w najgrubszym mie-
rzonym miejscu od 1 do 1,5 cm. Większość uczestniczek 
eksperymentu entuzjastycznie wypowiedziała się o efek-
tach stosowanej terapii. Wnioski:
1. Ze wstępnej analizy eksperymentu należy wniosko-

wać, że zabiegi z zastosowaniem głębokiej stymula-
cji polami magnetycznymi są metodą porównywalnie 
skuteczną ze stymulacją prądami impulsowymi małej 
i średniej częstotliwości w treningu mięśni zdrowych.

2. Na korzyść stymulacji głębokim polem magnetycznym 
przemawia stosunkowo niewielki czas jednego zabie-
gu – ok. 10 minut, tj. znacznie mniej niż czas klasycz-
nej elektrostymulacji prądami małej lub średniej często-
tliwości, gdzie średni czas jednego zabiegu wynosi 40 
do 50 minut.

3. Analizę tę należy traktować jako pilotażową i aby 
potwierdzić skuteczność treningu mięśni zdrowych 
stosując głęboką stymulację polami magnetycznymi, 
należy zastosować ją w znacznie większej grupie 
pacjentek oraz użyć bardziej obiektywnych metod ba-
dawczych. 

Piotr Wójcicki, K. Wójcicka
Leczenie rozległych malformacji tętniczo-

żylnych głowy 
Surgical treatment of extensive arteriovenous 

malformations of the head
Guzy o typie malformacji naczyniowych ujawniają się już 

w chwili urodzenia i nie ulegają zanikowi. Celem pracy było 
przedstawienie zasad i wyników leczenia chorych z malfor-
macjami tętniczo-żylnymi. W latach 2009-10 w Klinice Chi-
rurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój leczono pięcioro chorych 
(dwóch mężczyzn i trzy kobiety) w wieku od 22 do 32 lat z 
malformacjami a-v zlokalizowanymi na głowie. Tylko u jed-
nego, wcześniej nieleczonego chorego, zmianę na policzku 
usunięto subtotalnie, a ubytek zamknięto wykonując plastykę 
miejscową. U pozostałych chorych, ze zmianami pierwot-
nie zlokalizowanymi na małżowinie usznej, skalpie i policz-
kach wskazaniem do operacji był intensywny wzrost guzów, 

nawracające infekcje, owrzodzenie, a przede wszystkim 
masywne, zagrażające życiu krwotoki. U wszystkich tych 
pacjentów, leczonych przez wiele lat w innych ośrodkach, 
wykonywano liczne zabiegi resekcyjne, podwiązywanie na-
czyń, embolizacje i obliteracje. Chorzy zgłaszali się na kon-
trole co 6 miesięcy po operacji. U wszystkich osiągnięto cel 
leczenia. Guzy naczyniowe usunięto całkowicie lub subtotal-
nie, odtwarzając utracone struktury, uzyskując trwałe wygo-
jenie ran. U żadnej z osób nie doszło do nawrotu choroby, 
rozwoju infekcji ani krwawienia. 

Wnioski:
1. Malformacje tętniczo-żylne zlokalizowane na głowie 

mogą być źródłem infekcji, przewlekłego bólu, czę-
stych krwawień, a w najcięższych przypadkach stwa-
rzać poważne zagrożenie dla życia ze względu na 
masywne krwawienia.

2. Najskuteczniejszym sposobem leczenia jest radykalna 
resekcja malformacji.

3. Zabieg operacyjny powinna poprzedzać embolizacja 
guza.

Nicola Zerbinati 
Nowy system do odmładzania przy użyciu 

frakcjonującego lasera CO2. 
Rozważania wstępne

A novel system for fractional CO2 rejvenation - 
preliminary considerations

Frakcyjny laser CO2 stanowi złoty standard w leczeniu 
zmarszczek, trądziku i blizn pourazowych, fotostarzenia, 
nieregularności skóry, w resurfacingu skóry i rejuwenacji 
twarzy. Laser frakcyjny CO2 μm wykorzystuje długość pro-
mieniowania laserowego 10,6 αm wraz z innowacyjnym 
systemem aplikacji, umożliwiającym emisję lasera w trybie 
DOT. Ta technologia wykorzystuje system pikselowy, który 
oznacza zdolność emisji lasera do wytworzenia mikrostref 
martwicy bez uszkodzenia naskórka i bez konieczności 
schładzania skóry. Procedura ta polega na użyciu lasera 
frakcyjnego CO2 o różnym natężeniu w trakcie terapii, któ-
ra może składać się z od 3 do 5 sesji z 2 do 5 tygodniami 
przerwy. W krótkim czasie dochodzi do regeneracji tkanki 
spowodowanej wytwarzaniem nowego kolagenu, zatem 
czas rekonwalescencji jest skrócony do 2 do 3 dni. Zaleca 
się zastosowanie protokołu pielęgnacyjnego przed i po za-
biegu, w celu wzmocnienia efektów procedury frakcyjnej 
CO2. Technika ta jest w szczególności zalecana i skuteczna 
w delikatnych obszarach, takich jak szyja, dekolt i ręce, w 
których leczenia metodami tradycyjnymi może sprawiać 
trudności. Moje własne doświadczenie pokazuje, że stoso-
wanie frakcjonowanego lasera CO2 w trybie DOT umożli-
wia uzyskanie doskonałych rezultatów klinicznych, z dużą 
satysfakcją ze strony pacjentów. Użycie tej techniki w rege-
neracji powierzchni skóry wspomaga naturalny proces go-
jenia się tkanek. Technologia frakcyjna CO2 nie prowadzi 
do wolumetrycznej ablacji skóry i z tego powodu jej wielką 
zaletą jest skrócenie czasu rekonwalescencji dla pacjenta, 
bez działań ubocznych. Osobiście preferuję stosowanie 
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ablacyjnej technologii frakcyjnej, ponieważ uważam, że 
nie można wykonać resurfacingu bez ablacji tkanek. Nie 
jest istotne, że wiązka lasera CO2 cechuje się ograniczo-
ną penetracją w głąb skóry. Co niezmiernie istotne w tej 
technologii, to fakt, że propagacja ciepła w obrębie tkanek 
jest bardzo dobra i nie jest ograniczona do obszaru abla-
cji, ale łatwo dociera do poziomu skóry właściwej. Efekt 
ten, łącznie z powierzchniową ablacją, wspomagającą 
regenerację powierzchni skóry, jest głównym czynnikiem 
umożliwiającym uzyskanie doskonałych wyników, które 
będą tematem mojej pracy. Wreszcie, specyficzny sprzęt, 
którego używam, pozwala mi na uzyskanie emisji lase-
ra zarówno w trybie frakcyjnym, jak i standardowym, co 
oznacza, że tej samej jednostki można używać w terapii 
frakcyjnej oraz do tradycyjnych wolumetrycznych procedur 
resurfacingu. Niedawno, wykorzystując kombinację dwóch 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego w schema-
cie sekwencyjnym (laser + RF), zauważyliśmy możliwość 
indukowania szybszego i bardziej selektywnego podwyż-
szenia temperatury w głębokiej warstwie skóry właściwej. 
Ostatnia zdobycz umożliwia uzyskanie głębokich interakcji 
termicznych przy dużo niższej energii optycznie ogranicza-
jąc powierzchniowe działania uboczne.

Nicola Zerbinati 
Nowe chirurgiczne wskazanie do 

wykorzystania przyrządu Laserlipolisis: 
zaktualizowana technika

The new surgical indication of Laserlipolisi 
equipment: an update technique

Laserlipolisi jest innowacyjną techniką lipolizy, wykorzy-
stującą impulsowy system laserowy Nd:YAG. Energia świetl-
na, emitowana przez źródło do laseroterapii, jest transmito-
wana przez cienki kwarcowy światłowód bez utraty mocy. 
Dystalny odcinek światłowodu jest zabezpieczony 1 mm ka-
niulą ze stali nierdzewnej, którą wprowadza się do tkanki 
podskórnej. Interakcje zachodzące między energią wiązki 
lasera a adipocytami powodują rozpad ich błon komórko-
wych, co prowadzi do wyciekania ich zawartości, która ule-
ga następnie rozproszeniu w tkance śródmiąższowej. Nie 
jest to jedyny efekt światła laserowego, ponieważ dochodzi 
również do zmniejszenia obfitości krwawienia i jego działa-
nie na włókna kolagenowe prowadzi do retrakcji kolagenu i 
zwiększania napięcia (obkurczenia) skóry. Ta metoda jest 
bardziej precyzyjna i mniej traumatyczna w porównaniu do 
techniki konwencjonalnej. Cechuje się wieloma istotnymi za-
letami, dzięki którym można uznać ją za wyznaczającą 
nowe granice w rzeźbieniu tkanki tłuszczowej (ang. liposculp-
ture). Tradycyjne metody liposukcji obarczone są jedną dużą 
wadą, jaką jest ograniczona możliwość modelingu obszarów 
poddanych terapii, ponieważ miejsce wkłucia kaniuli tworzy 
podskórne wgłębienia, które są z kolei trudne do wypełnienia. 
Kolejną istotną wadą jest pękanie żył w tkance tłuszczowej ze 
znaczną utratą krwi i tworzeniem się krwiaków, co wymaga 
długotrwałego bandażowania. Wszystkie te wady mają istot-
ne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że lipoaspiracja może 

wymagać znieczulenia ogólnego, umożliwia usunięcie jedne-
go litra tkanki tłuszczowej w trakcie jednej sesji, a w niektórych 
przypadkach wymagane są transfuzje krwi, co prowadzi do 
wydłużenia okresu rekonwalescencji oraz powstawania rozle-
głych krwiaków. Stosując system Laserlipolisi, znieczulenie 
może być miejscowe, zewnątrzoponowe lub ogólne. W przy-
padku zabiegów trwających do jednej lub półtorej godziny 
wolimy używać tej metody jedynie w znieczuleniu miejsco-
wym. Wykonywane jest małe 2 mm nacięcie, w które zostaje 
wprowadzona kaniula. Kaniula ma średnicę 1 mm, a wewnątrz 
znajduje się światłowód. Światłowód może wystawać maksy-
malnie 2 mm poza kaniulę. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy, 
nie opisano przypadku złamania się włókna podczas zabie-
gu. Chirurg kontroluje ruch kaniuli za pomocą głowicy. Tempo 
musi być relatywnie niskie, w porównaniu z konwencjonalną 
liposukcją, w celu uzyskania koniecznego czasu na interak-
cję laser-tkanka. Konieczne jest dostarczenie wystarczającej 
ilości skumulowanej energii, aby uzyskać lipolizę na różnych 
poziomach tkanki tłuszczowej (powierzchownym, środko-
wym i głębokim) i w warstwie podskórnej, aby dotrzeć do 
warstwy kolagenu. Po lipolizie, płynny tłuszcz może zostać 
odessany przy użyciu 2 mm lub 3 mm kaniuli (z niskim podci-
śnieniem, niewiększym niż 0,5 Bara) lub za pomocą standar-
dowej strzykawki. Należy mieć na uwadze, że energia wiąz-
ki lasera prowadzi do przekształcenia tkanki tłuszczowej 
w lizat o bardzo niskiej lepkości, bardzo podobny do oleiste-
go płynu, co sprawia, że aspiracja jest łatwa i atraumatycz-
na, nawet przy zastosowanym bardzo niskim podciśnieniu. 
Preferujemy pozostawienie lizatu in situ, kiedy korzystamy 
z tej techniki w obrębie małych obszarów, takich, jak twarz, 
szyja, ramiona i kolana. Jest to kolejna istotna zaleta systemu 
Laserlipolisi, ze względu na małą średnicę kaniuli. Może być 
używany we wszystkich okolicach ciała, w których obecna 
jest tkanka tłuszczowa. Ponieważ Laserlipolisi został wdrożo-
ny do użytku i był testowany przez kilka ostatnich lat, dotych-
czas w literaturze specjalistycznej opublikowano wiele prac 
naukowych oraz został oficjalnie zatwierdzony do stosowa-
nia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. 
FDA – Food and Drug Administration) w październiku 2006. 
Badin i wsp. byli zaskoczeni znaczną poprawą (redukcją) 
zwiotczenia skóry po zastosowaniu procedury Laserlipolisi. 
Poddali leczeniu 245 pacjentów. Terapia trwała 12 miesięcy, 
bez żadnych działań ubocznych. Jedynym problemem kli-
nicznym była niedostateczna korekcja, spowodowana nie-
dostatecznie dużą energią w grupie najwcześniejszych przy-
padków. Goldman i wsp. używali systemu Laserlipolisi 
w grupie 1734 pacjentów podczas 28-miesięcznego lecze-
nia, uzyskując zbliżone rezultaty, bez istotnych działań 
ubocznych, z bardzo niską utratą krwi, niską częstotliwością 
krwiaków i z dużym stopniem komfortu w okresie poopera-
cyjnym. To samo pokazuje nasze doświadczenie, że prak-
tycznie bez rekonwalescencji pacjenci powracają do życia 
społecznego w ciągu kilku godzin. Nie są konieczne jakiekol-
wiek ograniczenia aktywności ze strony pacjenta, poza uni-
kaniem ekspozycji na promieniowanie słoneczne przez okres 
jednego miesiąca. Wykazano, że metoda ta jest mniej trau-
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matyzująca w porównaniu z konwencjonalnymi metodami 
liposukcji. Główną przyczyną jest mała średnica kaniuli 
(1 mm) oraz wpływ interakcji zachodzących między wiązką 
lasera a tkanką. Tak jak przypuszczał dr Badin, interakcja 
laser-tkanka prowadzi do termicznego uszkodzenia błony 
komórkowej poprzez uwolnienie energii cieplnej i zmiany 
w obrębie "bomby" Na+K+, umożliwiając migrację cząste-
czek wody w głąb komórek, aż do ich pęknięcia. Jest to wi-
doczne w obrazach anatomopatologicznych, w których 
można dostrzec balonowato rozdęte komórki o różnych roz-
miarach i komórki z pękniętą błoną komórkową. W bada-
niach histopatologicznych można również zaobserwować 
mniejsze krwawienie spowodowane koagulacją małych na-
czyń krwionośnych pod wpływem energii wiązki promienio-
wania laserowego i bocznego efektu cieplnego. Ponadto, 
dzięki interakcji laser-tkanka z wiązkami kolagenu i tkanką 
podskórną, widzimy efekty termiczne, takie jak stapianie się i 
pękanie tych wiązek. Prowadzi to do uwolnienia pozaciąga-
nej skóry i remodeluje tkankę kolagenową, z widoczną kli-
nicznie retrakcją skóry. Klinicznie, ta interakcja na poziomie 
tkankowym prowadzi do mniej nasilonego obrzęku, umożli-
wiając uzyskanie właściwych konturów, nawet we wczesnym 
okresie pooperacyjnym. Ichikawa i wsp. wykazali, że system 
laserowy Nd:YAG umożliwia transformację tkanki podskór-
nej do oleistego lizatu bez cech zwęglenia tkanek (karboni-
zacji).  Jest to możliwe dzięki specyficznemu kształtowi impul-
su lasera używanego w tej technice (SmartLipo, Deka, 
Calenzano, Italy). Szczytowa moc i czas trwania impulsów 
została dostosowana w taki sposób, aby uniknąć jakiegokol-
wiek ryzyka uszkodzenia termicznego, co ma istotne znacze-
nie w ograniczeniu działań ubocznych taki jak krwiaki, 
obrzęk czy tworzenie się blizn. Wskazaniami do stosowania 
tej metody liposukcji wspomaganej laserowo są: obszary 
o niewielkich rozmiarach, obszary z umiarkowaną wiotko-
ścią, obszary z potencjałem do zwiotczenia, w przypadkach, 
gdy została wykonana konwencjonalna liposukcja, w obrę-
bie wielu obszarów, liposukcja o dużej objętości w obsza-
rach silnie unaczynionych, takich jak łopatka, talia, boki 
(grzbiet), wtórna liposukcja, obszarach z nieregularnościami 
i/lub z włóknieniem, trudne przypadki: niektóre tak zwane 
obszary zakazane, łącznie z górną częścią uda, górną czę-
ścią brzucha i niewielkie obszary z minimalnym nadmiarem 
tłuszczu, takie jak minimalna ilość tkanki tłuszczowej wokół 
pępka. Do głównych zalet systemów Laserlipolisi i SmartLipo 
należą: najmniej inwazyjna technika, prostota i łatwość wy-
konania i nauczenia się procedury, mniej intensywna opieka 
po zabiegu, minimalna utrata krwi, krótki czas rekonwale-
scencji, równoczesna dekontaminacja, powtarzalność zabie-
gu tyle razy, ile jest to konieczne, brak istotnych działań 
ubocznych, lepsze wygładzenie powierzchni skóry, obkur-
czenie kolagenu, możliwość leczenia w gabinecie i możli-
wość nieodsysania tłuszczu. Podsumowując, ta nowa techno-

logia oferuje metodę umożliwiającą rozwiązanie problemów 
wcześniej uznawanych za trudne lub niemożliwe do rozwią-
zania dla konwencjonalnej liposukcji. Pozwala również na 
leczenie prawie wszystkich obszarów twarzy i ciała wyma-
gających liposukcji. Jest to wyraźna zaleta w porównaniu do 
liposukcji ultradźwiękowej. Tę metodę postępowania można 
włączyć do technik stosowanych w naszych gabinetach, po-
nieważ stanowi ona doskonałe narzędzie w szczególnych 
przypadkach, takich jak obszary umiarkowanej lub poten-
cjalnej wiotkości, małe lub minimalne obszary wymagające 
terapii, wtórna liposukcja i przypadki trudne. Wg naszego 
doświadczenia klinicznego wykazaliśmy, że jest to metoda 
mniej traumatyczna, prowadzi rzadziej do powstawania 
krwiaków i mniejszego obrzęku oraz poprawia retrakcję skó-
ry. Wszystkie te aspekty przedstawiono w badaniach histo-
patologicznych dostępnych w piśmiennictwie. 

Gregor Zieleznik
Zastosowanie terapii falą akustyczną 

w redukcji cellulitu
Cellulite reduction using acoustic wave

CELLULIT to problem natury kosmetycznej i medycz-
nej, polegający na nieprawidłowym rozmieszczeniu 
tkanki tłuszczowej. W celu pozbycia się tego problemu 
opracowano pierwszy kompleksowy program redukcji 
cellulitu – STOP-CELLULIT. To terapia medyczna działają-
ca od zewnątrz i od wewnątrz organizmu, poprzez za-
sadowe odżywianie, ruch bez przeciążenia oraz zabiegi 
AWT®. AWT® (Acoustic Wave Therapy) – to terapia falą 
akustyczną, do której urządzenia produkuje szwajcarska 
firma STORZ MEDICAL AG. W terapii falą akustyczną wy-
korzystywane są trzy rodzaje fali: C-ACTOR – fala zog-
niskowana/płaska, D-ACTOR® – pneumatyczna fala ra-
dialna, V-ACTOR® – terapia wibracjami. Fala akustyczna 
powoduje wzrost przepuszczalności błon komórkowych, 
usuwając z komórek szkodliwe i zbędne substancje. Uwal-
niany jest tlenek azotu, powodując rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, przyspieszenie metabolizmu komórek, 
proces angiogenezy. Dodatkowo działa przeciwzapalnie 
i antybakteryjnie, stymuluje mikrokrążenie krwi i limfy, 
czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste. 

Efekty działania fali uderzeniowej dzieli się na krótko- 
 długotrwałe. Najważniejszym skutkiem krótkotrwałym 
jest wzrost przepływu krwi oraz efekt drenażu limfatycz-
nego w wyniku masażu, natomiast długotrwałym – wzrost 
przepływu krwi w wyniku procesu angiogenezy. Falę aku-
styczną stosuje się również w zmiękczaniu zwłóknień (np. 
blizny), ponieważ wzmocnienie tkanki łącznej powoduje 
zwiększenie elastyczności i jędrności skóry, a także rege-
nerację komórek.




