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XII Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

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

W dniach 5-7 października 2012 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbył się XII Międzynaro-
dowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Organizatorem Kongresu było Polskie Towa-
rzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział w War-
szawie, przy współpracy: Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, International Society 
of Laser Surgery and Medicine, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Ortodontycznego, Polskiego Towarzystwa Kosmetologów, Polskiego Towarzystwa Balneologii 
i Medycyny Fizykalnej, Specjalistycznej Sekcji Chirurgii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Chirur-
gii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 

Sesje wykładowe rozpoczęły się w piątek 5 paĽdzier-
nikaa 2012 r.. W ciągu trzech dni odbyło się 29 
workshopów, a w trakcie 18 sesji wykłado-
wych wygłoszono 123 interesujące referaty. 
Kongres otworzyły w piątek następujące sesje:

Sesja: Różne aspekty medycyny estetycznej 
– część I. Omówiono metody marketingu internetowego 
w estetologii medycznej oraz analizę metod promocji usług 
z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii estetycznej 
i chirurgii estetycznej (Śpiewak), rolę fizjologiczną skóry 
w odbieraniu bodźców balneo-fizykalnych (Ponikowska), 
odmładzanie twarzy metodami lekarskimi z użyciem tzw. 
wypełniaczy i toksyny botulinowej (Redaelli), niepożąda-
ne objawy podczas stosowania kwasu hialuronowego w 
odmładzaniu twarzy i sposoby, jak ich uniknąć (Tunesi 
i Fasola), nowe podejście do odmładzania dłoni: rewita-
lizację wolumizacyjną (Berlanda), wykorzystanie połą-
czenia induktorów tkankowych z kwasem hialuronowym 
w medycynie estetycznej (Trznadel-Grodzka). 

Sesja: Medycyna prewencyjna i przeciwstarze-
niowa – co nowego? Zaprezentowano kompleksowy 
program anti-aging hamujący biologiczne procesy starzenia, 
w oparciu o najnowsze badania z zakresu genetyki mole-
kularnej Uniwersytetu w Ferrarze (Gaworczyk), rolę badań 
genetycznych w nowej interpretacji medycyny estetycznej: 
co możemy otrzymać w praktyce klinicznej i jakie są limity 
tych badań (Marotta), wskazówki, jak rozpoznać pierwsze 
oznaki zaburzeń hormonalnych: przewodnik praktyczny w 
stosowaniu hormonów bioidentycznych (Polimeni), fizjolo-
giczną modulację w medycynie przeciwstarzeniowej poza 
koncepcją antyoksydantów (Iorio), RevelarTM – rewolucja 
w diagnostyce medycznej (Satya), przywracanie funkcji mi-
tochondriów i zwycięską strategię nowego preparatu anti-
aging (Iorio) oraz nowe podejście do kosmeceutyków funk-
cjonalnych i hormonalnych (Nichetti). 

Sesja: Kilka okolic – jedna twarz. Metody ko-
rekty poszczególnych okolic i całej twarzy. Wykładowcy 

przedstawili możliwości współczesnej stomatologii este-
tycznej (Fidecki), korekcję medyczno-estetyczną linii żu-
chwy (Piersini), swoje doświadczenia w terapii bruksizmu 
i gummy smile z użyciem toksyny botulinowej (Redaelli), 
korekcję medyczno-estetyczną okolicy skroniowej (Piersi-
ni), terapię zmarszczek okolicy nadbrwiowej (Redaelli), 
odmładzanie całej twarzy (Scime), technikę nici hialuro-
nowych jako sposób na regenerację starzejącej się skóry 
(Lelonkiewicz). 

Sesja: Nowoczesne metody poprawiania ja-
kości skóry. Omówiono odmłodzenie tkankowe jako 
efekt połączonego działania źródła elektromagnetyczne-
go i aplikacji substancji autologicznych (Zerbinati), lasero-
we odmładzanie skóry twarzy (Longo), regenerację tkan-
kową jako efekt działania opto-elektrycznego (Zerbinati), 
zaawansowane techniki z użyciem frakcjonującego lasera 
CO2 w procedurach łączonych (Łuksza, Sznelewski), nowo-
czesne zabiegi z użyciem RF frakcyjnej w usuwaniu zmarsz-
czek i napinaniu skóry (Levenberg), tri-polarny system RF 
do nieinwazyjnej redukcji zmarszczek, poprawy napięcia 
skóry i modelowania sylwetki (Levenberg), RF i liposukcja 
w usuwaniu objawów starzenia szyi (Cavallini). 

Wieczorem, po zamknięciu sesji naukowych, odbyła 
się uroczysta kolacja z udziałem gości zagranicznych z 
okazji X-lecia Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycz-
nej PTL. Z tej okazji została wydana pamiątkowa publi-
kacja. 

W sobotę, w trakcie porannych sesji, zaprezentowano 
między innymi:

Sesja: Nici – nowe możliwości liftingu. Omó-
wiono dwukierunkowe, wchłanialne nici ze stożkami: 
nowe zabiegi odmładzające twarz komplementarne 
z innymi zabiegami estetycznymi (Pizzamiglio), nici ela-
styczne w mało inwazyjnej technice podwieszania w 
odmładzaniu szyi (Berlanda), osobiste doświadczenie w 
leczeniu twarzy przy użyciu wchłanialnych szwów (Barto-
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letti), trwałe szwy ze stożkami: 5 lat obserwacji i techniki 
podtrzymujące (Pizzamiglio), „Happy Lift” – najnowszej 
generacji wchłanialne nici liftingujące (Accardo), Silho-
uette Soft: dwukierunkowe wchłanialne nici ze stożkami 
(Pizzamiglio). 

Sesja: Poprawianie jakości skóry przy uży-
ciu auto- i allogenicznych substancji stymulują-
cych. Zaprezentowano współczesne rozumienie gojenia 
i regeneracji skóry i praktyczne zastosowanie tej wiedzy 
w zabiegach estetycznych (Czuwara), zastosowanie ul-
trasonografii w medycynie estetycznej (Szymańska), pep-
tydy biomimetyczne i czynniki wzrostu – zastosowanie 
w medycynie estetycznej i wypełniaczach (Chung), PRP 
– inne spojrzenie na stosowanie w medycynie estetycznej 
(Iozzo), osocze bogatopłytkowe – analiza dostępnych 
danych biologicznych i klinicznych oraz typów zesta-
wów komercyjnych (Surowiak), osocze bogatopłytkowe 
w odmładzaniu (Seiler), Aliaxin System – modelowanie 
twarzy z działaniem hydroliftingującym HydroLift® Action. 
Zmodyfikowane leczenie starzenia skóry przy pomocy 
połączonych niemodyfikowanych i usieciowanych kwa-
sów hialuronowych wykazujących podwójne działanie 
terapeutyczne w zakresie liftingowania skóry i głębokiej 
hydratacji (Salti), odmładzające właściwości kwasów 
omega-3 i -6 (Wydro).

Następnie prawie 1000 uczestników Kongre-
su z kraju i z zagranicy wspólnie powitali: prof. 
Irena Ponikowska, prof. Zbigniew Rybak, prof. 
Nicola Iluzzi, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, 
dr Emanuele Bartoletti, dr Brunello Pollifrone, 
dr Vladimir Tsepakolenko i dr Andrzej Ignaciuk 
Prezes PTMEiAA. Wykład inauguracyjny na temat: 
Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna: niezbędna 
współpraca wygłosił dr Emanuele Bartoletti.

W sesjach popołudniowych zaprezentowano:
Sesja: Nowoczesne odmładzanie czyli o zna-

czeniu nadmiaru i niedoboru objętości. Wykła-
dowcy przedstawili terapię objętościową i iniekcje wypeł-
niaczami, czyli jak odnieść sukces, zachowując maksimum 
bezpieczeństwa (Abs), pełne modelowanie twarzy; zwięk-
szanie i zmniejszanie objętości twarzy (Ceccarelli), lipo-
atrofię policzka i jej korekcję lekarską (Piersini), punkty 
wprowadzania kaniuli z punktu widzenia anatomii prawi-
dłowej (Hreczecha, Skwarek, Żak), zły efekt: jak do tego 
doszło i jak tego uniknąć? (Sito), lipolizę laserową twarzy 
(Szpringer). 

Sesja: Toksyna botulinowa – nowe spojrze-
nie na stary lek. Zaprezentowano toksynę botulinową 
i podejście do niej w ciągu ostatnich 10 lat (Bartoletti), 
toksynę botulinową u pacjentów z niezadawalającymi 
efektami, czyli jak postępować (Brambilla), Soft Botox: 
nowa technika w stosowaniu toksyny botulinowej (Iozzo), 
jak wybierać toksynę botulinową (Czuwara, Ignaciuk), 
porównanie efektów toksyny botulinowej i kwasu hialuro-

nowego na hodowlach fibroblastów ludzkiej skóry (Car, 
Fiedorowicz, Knaś, Milityk), efekty uboczne kosmetyczne-
go stosowania toksyny botulinowej – osobiste doświad-
czenia z 12 lat praktyki (Tunesi).

Sesja: Nie tylko kwas hialuronowy, czyli o hy-
droksyapatycie wapnia i kwasie L-poli- mlekowym. 
Omówiono studium morfologiczne i immunohistochemiczne 
dotyczące zachowania hydroksyapatytu wapnia w tkance 
ludzkiej (Calligaro, Zerbinati), hydroksyapatyt w odbudo-
wie tkanek miękkich twarzy: medyczne podejście estetyczne 
(Heydecker), hydroksyapatyt w odbudowie pourazowego 
masywnego ubytku kostnego: podejście chirurga (Scime), 
modelowanie twarzy przy użyciu kwasu L-polimlekowego 
(Vleggaar), kwas polimlekowy – kliniczne i histologiczne 
porównanie dwóch metod rozpuszczania, 1 i 7 dni przed 
zabiegiem (Surowiak), kwas L-polimlekowy dla opornych 
(Jankowiak), kwas polimlekowy – technika z mikrokaniulą 
(Forte, Ignaciuk). 

Sesja: Lasery i inne źródła energii w leczeniu 
przebarwień, keloidów i zmian naczyniowych. 
Przedstawiono zabiegi laserowe w korekcji blizn i kelo-
idów (Longo), rolę lasera CO2 w leczeniu blizn poopa-
rzeniowych i pourazowych (Patel), X-Lase LLT: skuteczne 
leczenie zmian skórnych z użyciem światła (Subissati), 
optymalizację skuteczności laserowego usuwania tatuaży 
i zmian pigmentowych (Naranjo), przebarwienia skóry: 
jak wybierać laser w celu uzyskania jak najlepszego efek-
tu (Heydecker), leczenie zmian naczyniowych z użyciem 
Nd: YAG i I2PL (Petersen), zabiegi termo-magnetyczne 
w leczeniu zagęszczania skóry i modelowaniu sylwet-
ki (Zenker), technikę peelingu mozaikowego w leczeniu 
plam soczewicowatych (Deprez). 

Sesja Ginekologia estetyczna. Omówiono od-
mładzanie żeńskich narządów płciowych z punktu wi-
dzenia funkcjonalności i estetyki medycznej (kwas hialu-
ronowy, PRP, tłuszcz przeszczepu, leczenie miejscowe) 
(Fasola), aspekty biochemiczne i ultrastrukturalne śluzów-
ki pochwy naświetlanej światłem o długości fali dalekiej 
podczerwieni (Calligaro, Zerbinati), kontrowersje przy 
wyborze techniki labioplastyki wykonywanej z powodów 
funkcjonalnych i kosmetycznych (Barwijuk), przeszczepy 
tkanki tłuszczowej w ginekologii estetycznej (Brambilla), 
korekcję warg sromowych mniejszych (Brambilla), wyniki 
funkcjonalne i estetyczne w ginekologii estetycznej (Bram-
billa), powikłania i jak ich unikać w ginekologii plastycz-
nej (Barwijuk). 

Sesja: Poprawianie jakości skóry przy uży-
ciu metod nowoczesnych i klasycznych. Zapre-
zentowano INFINI – objętościowe ujędrnianie skóry 
(Wroński), zabiegi termokoagulacji – kosmetyka czy me-
dycyna? Usuwanie niedoskonałości skórnych: zmian na-
czyniowych, przebarwień, teleangiektazji – za pomocą 
zaawansowanego technologicznie urządzenia Angie, 
producenta kanadyjskich urządzeń Apilus (Niemczyń-
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ska), głębokie i delikatne peelingi fenolowe – różnice 
i zalety (Deprez), wstępne doniesienia dotyczące badań 
nad radioczęstotliowścią frakcyjną (Massirone), needling 
frakcyjny – radioczęstotliwość: innowacyjna strategia 
w starzeniu twarzy (Oskarbski), Pixel Peel: połączenie mi-
kronakłuwania i peelingu (Deprez), zastosowanie kwasu 
glikolowego i lasera frakcyjnego CO2 w leczeniu trądziku 
(Ostasz, Bojko, Ignaciuk).

W niedzielę odbyły się następujące sesje:
Sesja: Medycyna prewencyjna i przeciwsta-

rzeniowa – żywienie i hormony. Omówiono otyłość 
trzewną u osoby o prawidłowej wadze ciała, cel medycy-
ny anti-aging, prewencyjnej i estetycznej (Aloisantoni), naj-
powszechniejsze błędy żywieniowe i ich wpływ na nasze 
hormony (Tomella), nowe zasady żywienia w stomatologii 
z punktu widzenia medycyny anti-aging (Illuzzi), stan ak-
tywności fizycznej u pacjentów o różnym stopniu otyłości 
(Ponikowska, Tołodziecki), insulina, hormon wzrostu i hor-
mony tarczycy – główne czynniki wpływające na wygląd 
i fitness człowieka (Aloisantoni), wpływ hormonów grasicy 
na skórę i włosy w warunkach hipoestrogenemii (Szprin-
ger), odmłodzenie skóry preparatem VISCODERM® oraz 
ocenę podnaskórkowego pasma ubogoechogenicznego 
za pomocą badania ultrasonograficznego metodą skanin-
gu (Salti). 

Sesja: Otyłość i cellulit – stare problemy, 
nowe pomysły. Przedstawiono dwuletnie doświad-
czenia z Viora Reaction (Sznelewski, Ignaciuk), kawitację 
ultradźwiękową w redukcji lokalnego nadmiaru tkanki 
tłuszczowej – blaski i cienie (Krzyżanowska-Gernand, 
Ignaciuk), synergię między karboksyterapią a endermo-
logią w terapii PEFS i lipodystrofii (Massirone), cellulit i 
weryfikację nowych hipotez patogenetycznych (Ceccarel-
li), kształtowanie ciała u pacjentów bariatrycznych (Ca-
valieri), jak abdominoplastyka może wpłynąć na estetykę 
narządów intymnych (Cavallini), osobiste doświadczenia 
w leczeniu łagodnego zaniku piersi techniką lipofillingu 
(Cavalieri).

Sesja: Tkanka tłuszczowa – recycling, czyli 
nowe możliwości chirurgii plastycznej. Zapre-
zentowano własne doświadczenia z użyciem autologicz-
nej tkanki tłuszczowej w korekcji defektów estetycznych 
(Kuczyński), przeszczep autologicznej tkanki tłuszczowej 
w twarz (Jachna-Grzesiak), redukcję poduszeczek tłusz-
czowych i modelowanie sylwetki przy użyciu innowacyj-
nej techniki LESC (Toschi), apoptozę adipocytów w nad-
miarze tkanki tłuszczowej (Ceccarelli). 

Sesja: LED – technologia dla medycyny i ko-
smetyki. Omówiono fotobiologiczne podstawy foto-
terapii LED w praktyce klinicznej (Calderhead), LED-y 
w terapii łączonej, celowanej (Tilszer), pomocnicze zasto-
sowanie LED bliskiej podczerwieni. Fototerapia w chirurgii 
estetycznej (Calderhead), zakres kompetencji specjalistów 
pielęgnujących i leczących stopy (Klamczyńska), LED – 

uniwersalne narzędzie w rękach lekarza i kosmetyczki 
(Kuźmińska), zabiegowe i niezabiegowe metody postępo-
wania w przypadku wrastania paznokci (Klamczyńska), 
lek – kosmetyk: nowe propozycje (Castiglione).

 
Sesja: Różne aspekty medycyny estetycznej 

cz. II. Przedstawiono zgodę pacjenta jako niezbędny ele-
ment zabiegu medycyny estetycznej (Krzyżanowska-Ger-
nand, Ignaciuk, Milaniuk), aspekty kliniczno-histologiczne 
ziarniniaków powstałych po tzw. wypełniaczach: możli-
we terapie (Zerbinati), powikłania po zabiegu lipolizy 
iniekcyjnej (Surowiak), czy różne preparaty kwasu hialu-
ronowego mogą predysponować do powstania biolfilmu. 
Standardy leczenia (Marusza, Olszański, Netsvetayeva), 
czy preparaty kwasu hialuronowego typu Voluma zwięk-
szają zagrożenie reakcji niepożądanych i powstania 
biofilmu (Olszański, Marusza, Surowiak), trichoskopię w 
diagnostyce łysienia (Rakowska, Rudnicka), osocze bo-
gatopłytkowe w leczeniu łysienia plackowatego (Ostasz, 
Bojko, Ignaciuk), efekty po 3-6 miesiącach w zastosowa-
niu nowego rodzaju kwasu hialuronowego w medycynie 
estetycznej (Ignaciuk).

Sesja: Flebologia. Zaprezentowano leczenie żyla-
ków – state of the art Anno domini 2012 (Urbanek), sko-
jarzone leczenie defektów żylnych (Rybak Z.), możliwości 
usuwania zmian żylnych śródskórnych przy użyciu lasera 
(Rybak W.), laser naczyniowy versus skleroterapię w te-
rapii ektazji żylnych kończyn dolnych (Heydecker), powi-
kłania skleroterapii (Urbanek), laser 1470 nm ze światło-
wodem barefiber we flebologii estetycznej (Wasylkowski), 
zaburzenia odpływu krwi żylnej z mózgu – wpływ na 
jakość życia (Simka).

Równolegle z wykładami w trzech innych salach od-
bywały się również warsztaty praktyczne zorganizowane 
przez firmy, w czasie których zaprezentowano najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie laserów, wypełniaczy, biorewita-
lizacji i dermabrazji. W części wystawowej swoje nowości 
zaprezentowały 64 firmy krajowe i zagraniczne.

Imprezy towarzyszące
W sobotę uczestnicy Kongresu bawili się do późnych 

godzin nocnych w hotelu Victoria Sofitel. 
W piątek chętni mogli uczestniczyć odpłatnie w kur-

sach doskonalących, które odbywały się w hotelu Hilton. 
W sobotę odbyło się również spotkanie certyfikowanych 
lekarzy medycyny estetycznej. 

Sponorami kongresu były następujące firmy:
Galderma – Sponsor Platynowy

Allergan – Sponsor Złoty
ITP SA, Kredyt Bank i LeaVivacy 

– Sponsorzy Srebrni,
a patronami medialnymi 

– kwartalnik „Academy of Aesthetic and Anti-Aging 
Medicine” oraz Portal „Rynek Estetyczny”.
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kongres w obiektywie

Konferencja prasowa

Andrzej Ignaciuk

Małgorzata ŻakPiotr Sznelewski
FOT. MARCIN BARBARZAK
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Kongres

Jerzy Woy-Wojciechowski
FOT. MARCIN BARBARZAK
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Nicola Iluzzi Emanuelle Bartoletti

Brunello Pollifrone Vladimir Tsepakolenko

FOT. MARCIN BARBARZAK
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Andy Picket
FOT. MARCIN BARBARZAK
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Uroczysta kolacja z okazji 10-lecia PSME

FOT. MARCIN BARBARZAK
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Kongresowe scenki

FOT. MARCIN BARBARZAK



89

kongres w obiektywie

FOT. MARCIN BARBARZAK
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Bankiet w Hotelu Sofitel (Victoria)

FOT. MARCIN BARBARZAK
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FOT. MARCIN BARBARZAK
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Ciro AccardoRichard Abs Emanuele BartolettiVincenzo Aloisantoni

Maurizio BerlandaAndrzej Barwijuk Max BrambilaPiotr Bojko

Alberto CalligaroGlen Calderhead Mauro CastiglioneHalina Car

Maurizio CavalliniLoredana Cavalieri Yongji ChungMaurizio Ceccarelli

Joanna CzuwaraTomella Claudio Elena FasolaPhilippe Deprez

FOT. MARCIN BARBARZAK
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Małgorzata GaworczykMichał Fidecki Jolanta HreczechaFlorian Heydecker

Nicola IlluzziAndrzej Ignaciuk Ivano IozzoEugenio Iorio

Waldemar JankowiakMonika Jachna-Grzesiak Dorota Krzyżanowska-GernandMaria Klamczyńska

Monika KuźmińskaMaciej Kuczyński Alex LevenbergMonika Lelonkiewicz

Krzysztof ŁukszaLeonardo Longo Wojciech MaruszaFrancesco Marotta

FOT. MARCIN BARBARZAK



94

wykładowcy

Pablo NaranjoAlberto Massirone Hanna NiemczyńskaSimona Nichetti

George OskarbskiRomuald Olszański Jens PetersenTappan Patel

Roberto PizzamiglioPatrizia Piersini Irena PonikowskaAscanio Polimeni
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XII Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Wykładowcy
Richard Abs (Francja) – otrzymał dyplom lekarza na Uniwersytecie w Nancy. Po zrobieniu specjalizacji z chirurgii plastycznej, 

rekonstrukcyjnej i estetycznej, wyspecjalizował się i posiada dyplomy certyfikowanego chirurga twarzy i szyi, mikrochirurga, morfologa czaszki, 
twarzy i szyi; z organogenezy i morfogenezy oraz wzrostu czaszki, twarzy i szyi, a także etyki lekarskiej, prawa dotyczącego odszkodowań za 
uszkodzenia ciała. Jest również dyplomowanym mistrzem biomechaniki i biomateriałów. Jest aktywnym członkiem Europejskiej Rady Chirurgii 
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, wiceprezesem Krajowego Związku Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Jest także 
honorowym członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii 
Plastycznej. Regularnie odwiedza Bangladesz, szczególnie populacje, wśród których, po oparzeniach, rozszczep wargi i podniebienia jest częstą 
patologią. 

Ciro Accardo (Włochy) – ukończył Wydział Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Neapolu (1993), specjalizacja z chirurgii, 
stypendysta Erasmusa w Brukseli (1992-93). Specjalista omotoksykologii i fitoterapii. Członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Re-
konstrukcyjnej i Estetycznej (od 1997), Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (od 1999), Włoskiego Towarzystwa Tleno- i Ozonoterapii 
(od 2000), Włoskiego Towarzystwa Fitoterapii i Fitofarmakologii (od 2000), Włoskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Estetycznej (2001). 
Dyplomowany bioenergoterapeuta (1997). Dyplomowany mezoterapeuta (Pistor – 1999). Uczestnik ponad 60 kongresów medycyny estetycznej 
i chirurgii plastycznej. Szkoleniowiec firmy Promoitalia. Staże zawodowe w Turcji, Ukrainie, Hiszpanii, Brazylii, Argentynie i USA. 

Vincenzo Aloisantoni (Włochy) – prof., specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diagnostyki laboratoryjnej. 
Zajmuje się farmakologią molekularną. Wykładowca z zakresu nauki o żywieniu na Uniwersytecie Biomedycznym (SFC) w Rzymie. Członek 
Zarządu i Komitetu Naukowego Regenera Group. Autor licznych wystąpień zjazdowych oraz artykułów w czasopismach medycznych krajowych 
i międzynarodowych na temat żywienia, długowieczności, jakości życia, neuroendokrynologii i in. Autor badań z zakresu medycyny prewencyj-
nej, prowadzonych w Austrii, Polsce, Kanadzie i Afryce. Współautor dwóch książek o tematyce onkologicznej oraz endokrynologicznej.

Emanuele Bartoletti (Włochy) – w 1990 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu La Sapienza w Rzy-
mie. W 1994 roku – Międzynarodową Szkołę Medycyny Estetycznej w Rzymie, rok później uzyskał tytuł specjalisty w chirurgii plastycznej pod kie-
rownictwem prof. Nicolo Scuderi. Od roku 1990 – członek Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, od 1996 – Włoskiego Towarzystwa 
Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej Zakonu Bonifratów w Rzymie, wykładowca 
z zakresu chirurgii plastycznej oraz stosowania toksyny botulinowej typu A, m.in. w PSME PTL w Warszawie, Uniwersytecie w Aquilli, San Marino, 
Pavii. Pracuje jako chirurg plastyk w Rzymie oraz Mediolanie, autor publikacji z zakresu medycyny i chirurgii estetycznej, wykładów na krajowych 
i międzynarodowych kongresach medycyny i chirurgii estetycznej, podręcznika „Toksyna botulinowa w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej 
i estetycznej”. Członek Komitetu Naukowego ds. Stosowania Toksyny Botulinowej w Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.

Maurizio Berlanda (Włochy) – chirurg plastyczny, 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 publikacji 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.

Max Brambilla (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie (1992), specjalizacja z chirurgii plastycznej, 
rekonstrukcyjnej i estetycznej na Uniwersytecie 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 również odmładzaniem twarzy i piersi stosując innowacyjne technologie medycyny 
estetycznej. 

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

Alberto Calligaro (Włochy) – profesor histologii na Uniwersytecie w Pavii, w Zakładzie Histologii i Embriologii Wydziału 
Medycyny Doświadczalnej. Jego główne zainteresowania naukowe to zastosowanie nauk podstawowych: proliferacji i różnicowania się komórek 
w tkankach ludzkich, modele eksperymentalne i inżynierii tkankowej, w tym modyfikacja komórek i tkanek pod wpływem leczenia laserem.

Halina Car (Polska) – adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalizacje: choroby we-
wnętrzne, farmakologia kliniczna. Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej w województwie podlaskim. Badania naukowe nad 
rolą peptydów, aminokwasów hamujących i pobudzających w ośrodkowym układzie nerwowym. Autorka lub współautorka ponad 80 doniesień 
naukowych. Wykłady na kongresach, sympozjach, konferencjach oraz w szkołach medycyny estetycznej i dermatologii estetycznej w zakresie 
medycyny estetycznej na temat: metod oczyszczania organizmu, toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, znaczenia macierzy zewnątrzko-
mórkowej, układu immunologicznego i chłonnego podczas starzenia skóry oraz sposobów jej regeneracji, szczególnie rola czynników wzrostu 
i możliwości wzmocnienia ich aktywacji. 

Mauro Castiglioni (Włochy) – farmaceuta, kosmetolog, członek Włoskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (SIFAP) wykła-
dowca w Szkole Medycyny Estetycznej Agora w Mediolanie.

Loredana Cavalieri (Włochy) – ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w 
roku 1989. W roku 1994 uzyskała tytuł specjalisty w chirurgii plastycznej pod kierownictwem prof. Nicolo Scuderi. Cztery lata później ukończyła 
z wyróżnieniem Międzynarodową Szkołę Medycyny Estetycznej w Rzymie. Od roku 1997 do 1999 pracowała na stanowisku starszego asysten-
ta oddziału chirurgii plastycznej szpitala Aurelia. Od tego czasu jest ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej szpitala San Camillo-Forlanini w 
Rzymie. Od roku 2003 interesuje się zastosowaniem zabiegów chirurgii plastycznej po operacjach bariatrycznych.

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 ekspe-
rymentalnej. Od 2000 r. jest asystentem 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) – absolwent Wydziału Biologii, a następnie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 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. 

Yongji Chung (Korea Płd.) – absolwent Wydziału Biologii i Biochemii Uniwersytetu Cornella w USA (2000), absolwent Wy-
działu Biochemii Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio w USA (1996), absolwent Wydziału Inżynierii Genetycznej Uniwersytetu Sung Kyun 
Kwan w Korei Płd. (1994). Doktorat z biologii molekularnej i fizjologii BRCA1 w tkankach sutka wołu. Od 2001 roku Prezes (CEO/CTO) w firmie 
Caregen Co., Ltd. Właściciel ponad 30 światowych patentów.

Joanna Czuwara (Polska) – dr n. med., specjalista dermatolog, starszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSWiA 
w Warszawie. We współpracy z Zakładem Patomorfologii praktykuje dermatopatologię. Dermatologię estetyczną rozwija w Centrum Dermatolo-
gii Estetycznej i Laserowej „Viva-Derm”. Jej dorobek naukowy obejmuje doktorat w dziedzinie twardziny układowej, 4-letnie stypendium naukowe 
w USA w dziedzinie biologii molekularnej, badania nad regulacją transkrypcji genu kolagenu typu I, liczne wykłady na kongresach krajowych 
i zagranicznych, m.in. w Barcelonie, Paryżu, Dreźnie, Atenach. 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. Zain-
teresowana dermatopatologią. Należy do Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS) i czynnie 
uczestniczy w konferencjach tych towarzystw. Dorobek naukowy: 36 pełnych prac oryginalnych, rozdział o radiofrekwencji do książki „Derma-
tochirurgia” pod red. profesora Adama Włodarkiewicza, (Wrocław 2009 r.), 50 doniesień zjazdowych, ponad 40 wykładów z dermatologii i 
medycyny estetycznej. 

Philippe Deprez (Hiszpania) – absolwent Wydziału Lekarskiego i Chirurgicznego Katolickiego Uniwersytetu Louvain w Belgii. 
Specjalizacja w zakresie chorób żywienia i dietetyki oraz elektrokardiografii. Dyrektor Kliniki Hera w Empuriabrava w Hiszpanii. Absolwent Col-
lege National de Médecine Esthétique w Paryżu i Charleroi w Belgii. Absolwent Wydziału Medycyny Estetycznej i Kosmetycznej College Oficial 
de Metges de Catalunya w Hiszpanii. Honorowy Członek National Academy of Sciences w Bukareszcie. Honorowy Przewodniczący Asociación 
Nacional Mexicana de Medicina Estética. Honorowy Przewodniczący Asociación Mexicana de Lipoplastia w Meksyku, dyrektor naukowy Skin 
Tech and of Aesthetic Dermal, członek honorowy Asociación Científica Colombiana de Medicina estética oraz Jordanian Society of Dermatology 
and Venerology. 

Elena Fasola (Włochy) – ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Mediolanie w roku 1997. Obroniła pracę 
dyplomową pt. „Blefaroplastyka rekonstrukcyjna” pod kierunkiem prof. Ligii Donati – Kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej w Mediolanie. Uzy-
skała tytuł specjalisty w mikrochirurgii i chirurgii doświadczalnej. Uczestniczka kursów ustawicznego kształcenia z zakresu medycyny estetycznej 
oraz ginekologii kosmetycznej i estetycznej. Wykładowca w Międzynarodowej Szkole Medycyny Estetycznej FIF w Rzymie, Agora w Mediolanie 
oraz na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych medycynie estetycznej. Zasiada w radach naukowych wielu czasopism 
medycznych, organizuje konferencje naukowe z zakresu ginekologii estetycznej. Zajmuje się laseroterapią w medycynie estetycznej od ponad 
12 lat. Mieszka w Mediolanie, interesuje się rysunkiem artystycznym oraz anatomicznym. 
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Michał Fidecki (Polska) – lekarz dentysta, praktykujący w zakresie stomatologii estetycznej oraz implantologii. Absolwent 
Warszawskiej Akademii Medycznej. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego oraz od 2012 roku w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu stomatologii. 
W dorobku liczne wykłady na kongresach polskich oraz międzynarodowych. Prowadzi także prywatną praktykę w Warszawie.

Riccardo Forte (Włochy) – urodzony w Rzymie w roku 1964. Do liceum uczęszczał w Como, gdzie również zdał egzamin 
dojrzałości. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu w Mediolanie, na którym kontynuował specjalizację w dziedzinie biotechno-
logii i medycyny estetycznej. W roku 2000 ukończył kurs doskonalący z zakresu chirurgii estetycznej na Uniwersytecie Medycznym w Pizie, pięć 
lat później otrzymał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii morfodynamicznej w Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Mediolanie. Obecnie 
pracuje jako chirurg plastyk w gabinetach w Como, Mediolanie i Chiasso. Od wielu lat uczestniczy, jako wykładowca, w międzynarodowych 
kongresach medycyny estetycznej, prowadzi również wykłady w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. 

Małgorzata Gaworczyk (Polska) – specjalista dermatolog. Międzynarodowy trener, wykładowca i uczestnik kra-
jowych oraz zagranicznych kongresów dermatologicznych i medycyny estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Eu-
ropejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych (ESCAD). Stypendystka 
Forbildungswoche Kliniki w Monachium, konsultant dermatologii w Londynie. Wykładowca w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w War-
szawie na Wydziale Kosmetologii.

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 licznych międzynarodowych 
szkoleń i kongresów. Autor wielu 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 Anatomicz-
nego, 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) – ukończył AM w Lublinie w 1982 roku, do 1987 pracował w Klinice Obserwacyjnej AM w Lubli-
nie, zdał egzamin specjalizacyjny i od 1987 do 1998 r. przebywał w Rzymie. W 1992 r. ukończył Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie i uzyskał 
tytuł doktora medycyny. W Rzymie ukończył 4-letnią Międzynarodową Szkołę Medycyny Estetycznej. W 1993 roku był jednym z inicjatorów po-
wstania SME PTL. W 2002 roku inauguruje PSME PTL, której jest dyrektorem. Uczestnik wielu kongresów medycyny estetycznej na całym świecie, 
organizator dwunastu kongresów medycyny estetycznej w Polsce. Współautor pierwszego polskiego podręcznika pt. „Medycyna Estetyczna“. 
Redaktor polskich wydań licznych wydawnictw z zakresu medycyny estetycznej. Członek rad programowych wielu periodyków z tej dziedziny. 
Wykładowca: kursu medycyny estetycznej Uniwersytetu Wysp Balearów na Majorce, kursów doskonalących w zakresie medycyny estetycznej 
Rzymskiej Izby Lekarskiej, we WSOZ w Warszawie oraz PSME PTL. Członek Komitetu Naukowego i wykładowca kursu dietetyki klinicznej (Szkoła 
Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu w Rzymie Campus Bio-Medico). Pełnił funkcję wiceprezesa Union Internationale de Medicine Estethique. 
Aktualnie jest prezesem PTMEiAA oraz wiceprezesem Zarządu Głównego PTL. 

Nicola Illuzzi (Włochy) – profesor, poseł, doradca i komisarz Komisji Kultury Rzymskiej Izby Lekarskiej. Wykładowca kursów 
dokształcających w zakresie dietetyki klinicznej w ramach medycyny estetycznej uśmiechu (podejście multidyscyplinarne).

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 rod-
ników i antyoksydantów. Członek Włoskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging, autor ponad stu podręczników akademickich. Współpracował 
z laureatami nagrody Nobla – Luciem Montagnier i Louisem J. Ignarro. 

Ivano Iozzo (Włochy) – specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz medycyny estetycznej. Ukończył z wy-
różnieniem wydział lekarski na Uniwersytecie w Bolonii. Specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej uzyskał z wyróżnieniem na 
Uniwersytecie w Parmie. Pracuje w oddziale chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej szpitala S. Orsola – Malphighi w Bolonii i w oddziale chirurgii 
plastycznej oraz centrum leczenia oparzeń w Parmie. W trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej kształcił się m.in. w Londynie, Paryżu. Autor 
artykułów naukowych. Członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (SICPRE). 

Monika Jachna-Grzesiak (Polska) – absolwentka medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1989). 
W 1995 r. uzyskała specjalizację z chirurgii ogólnej, a w 1999 r. – z chirurgii plastycznej. Jest dyrektorem w Centrum Chirurgii Plastycznej 
w Warszawie, gdzie pracuje też jako chirurg plastyk. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, 
Amerykańskiego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Plastycznej Chirurgii Estetycznej. Interesuje się 
sportem, muzyką i filmem.

Waldemar Jankowiak (Polska) – specjalista chirurg, lekarz medycyny estetycznej UIME. Absolwent Wydziału Lekarskie-
go Akademii Medycznej w Poznaniu (1991). Asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu (1991-1999). Specjalizacja 
I st. z zakresu chirurgii ogólnej (1995). Praktyka prywatna z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, oparzeniowej oraz medycyny estetycznej. Spe-
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cjalizacja II st. z zakresu chirurgii ogólnej (1999). Założyciel NZOZ Klinika Estetyki Twarzy w Poznaniu (2000). Założyciel NZOZ Klinika Estetyki 
Ciała w Poznaniu (2002). Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (2004). Członek zarządu, następnie wiceprezes Sekcji 
Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a obecnie Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie stoso-
wania wypełniaczy, toksyny botulinowej oraz peelingów chemicznych w medycynie estetycznej. Wykładowca i uczestnik licznych kongresów 
i szkoleń krajowych oraz zagranicznych w dziedzinie medycyny estetycznej i kosmetyki. Autor publikacji naukowych i prasowych, propagator 
współpracy lekarzy medycyny estetycznej z fizjoterapeutami, masażystami i środowiskiem kosmetycznym.

Kazimierz Kobus (Polska) – chirurg plastyk. Przez wiele lat szef Kliniki Chirurgii Plastycznej wrocławskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Polanicy Zdrój. 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. Reprezentuje Polskę 
w europejskiej sekcji IPRAS.

Maria Klamczyńska (Polska) – kosmetolog – specjalista podolog, nauczyciel akademicki w warszawskiej Wyższej Szkole 
Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, kierownik studiów podyplomowych „Podologia kosmetyczna” w WSZKiPZ, członek Polskiego Towa-
rzystwa Kosmetologicznego, członek Rady Nadzorczej Fundacji Onkologicznej „Nadzieja”.

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 Przychodni Lekarskiej MEDICA. 

Maciej Kuczyński (Polska) – specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej. Szef (National Secretary) polskiego oddziału 
ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), przewodniczący Specjalistycznej Sekcji Chirurgii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Chi-
rurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Prowadzi 
w Lublinie i Rzeszowie Ośrodek Chirurgii Plastycznej. 

Monika Kuźmińska (Polska) – dyplom Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 r. Specjalizuje się w laseroterapii i te-
rapii światłem. Jest nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie. W USA pracowała 
w: UCLA – University of California Los Angeles, USC University of Southern California, CSULB California State University Long Beach. Konsultant 
medyczny i główny wykonawca części klinicznych grantów naukowych dla National Institute of Health. Odbyła staże w dziedzinie dermatologii 
estetycznej, szczególnie w zakresie laseroterapii, w Dermatology Associates i Wydziale Dermatologicznym University of California San Diego. 
Zdobyła doświadczenie w pracy na większości dostępnych w medycynie estetycznej typów laserów. Prowadzi szkolenia w zakresie laseroterapii. 
Zajmuje się również wykorzystaniem światła LED w medycynie estetycznej. Jest członkiem PTMEiAA. Jest Dyrektorem Medycznym Yonelle Zwo-
lińska Beauty Institute.

Monika Lelonkiewicz (Polska) – specjalista dermatolog w Centrum Dermatologii i Laseroterapii „Uroda” we Wrocławiu. 
1987-1993 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizacja pierwszego stopnia z dermatologii i wenerologii 
w 1997, a drugiego stopnia – w 2003 r. W latach 1995-2006 pracowała na Oddziale Dermatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego we Wrocławiu, na Oddziale Dermatologicznym Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w poradni dermatologicznej NZOZ 
Nowy Dwór we Wrocławiu, w ambulatorium dermatologicznym Szpitala Specjalistycznego Euromedicare we Wrocławiu. Od 2003 r. prowadzi 
prywatną praktykę dermatologiczną. W 2010 r. opracowała zabieg „nici hialuronowe”. Liczne publikacje i doniesienia naukowe.

Krzysztof Łuksza (Polska) – absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1994), PSME PTL 
(2011), World Society of Anti-Aging Medicine w Brukseli (2012). Od 2005 r. prowadzi BIG-MED Prywatną Praktykę Lekarską w Poznaniu, a od 
2009 r. jest właścicielem Biogenica Kliniki Piękna w Plewiskach. Uczestniczył w licznych seminariach, szkoleniach, kursach, sympozjach i kongre-
sach z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Leonardo Longo (Włochy) – endokrynolog, dyrektor Instytutu Medycyny Laserowej we Florencji (ILM), profesor w Zakładzie 
Medycyny Laserowej i Chirurgii Uniwersytetu w Sienie i Uniwersytetu Republiki San Marino, założyciel i Prezes Międzynarodowej Akademii Medy-
cyny i Chirurgii Laserowej (IALMS), członek 24 towarzystw naukowych, założyciel i członek honorowy 5 towarzystw naukowych, przewodniczący 
Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Laserowej i Medycyny (ISLSM) od 2005 do 2009 r., Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Fototerapii (IPTA) w latach 2009-2011, prezydent Światowej Federacji Towarzystw Medycyny Laserowej i Chirurgii (WFSLMS). Profesor wizytujący 
Uniwersytetu Bethesda i Vanderbilt w USA; Uniwersytetów w Czeskich Budziejowicach, Kladnie i Pradze w Czechach oraz w Wilnie na Litwie. Jest 
koordynatorem Międzynarodowej Specjalizacji w Laserologii (I.Me.La.S.), sponsorowanej przez WFSLMS i IALMS. Bada i wykorzystuje biologiczne 
i chirurgiczne efekty wpływu lasera i intensywnego światła na ludzkie tkanki, zwłaszcza na skórę, żyły, nerwy, mięśnie, ścięgna, tkanki, komórki macie-
rzyste i bliznowce, leczenie ran i przebudowę blizn, na cukrzycę i choroby metaboliczne, urazy mózgu i rdzenia kręgowego, a także stosuje lasery 
do cięcia, koagulacji i fotodializy u pacjentów z przewlekłymi chorobami immunologicznymi. Jest autorem ponad: 100 publikacji, 20 traktatów i 280 
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referatów, redaktorem naczelnym pisma Laser Florence Proceedings, wydawcą SPIE (1999-2004 r.), a obecnie American Institute of Physics Publisher. 
Członek zarządów czasopism: Laser Medical Science (Springer London), Laser Therapy (Tokio), Journal of Applied Biomedicine (Czechy), Leadership 
Medica (Cesil Publ., Mediolan, Włochy), Acta Medica (Praga, Czechy), Dermatologic Therapy (Blackwell), Academy of Aesthetic and Anti-Aging 
Medicine (Wydawnictwo AAAAM – Warszawa, Polska). Jest prezesem dorocznego Laser Florence Annual Congress and Courses od 1997 r. 

Francesco Marotta (Włochy) – profesor Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie i na Wydziale Żywienia Człowieka 
i Nauki o Żywności Uniwersytetu Teksańskiego (USA); dyrektor komisji w grupie badawczej G.E.A. Research Group w Mediolanie, dyrektor 
Regenera Research Group. Stopień doktora nauk medycznych (1981), specjalizacja z gastroenterologii i endoskopii (1986); wykładowca w dzie-
dzinie gastroenterologii na Uniwersytecie w Chicago (1982). Kierownik kliniczny i naukowy w zakresie gastroenterologii w Oddziale Chorób 
Przewodu Pokarmowego w Groote Schuur Hospital Uniwersytetu Cape-Town (RPA). Wybrany obustronnie przez Ministerstwa Zdrowia do odby-
cia studiów doktoranckich w języku japońskim w Japonii na Oddziale Chirurgicznym na Uniwersytecie Hirosaki (ukończył w 1990 r.) Członek 
japońskiego Ministerstwa Nauki w National Cancer Center (Państwowe Centrum ds. Raka) w Tokio. 1993 r. – udział w badaniach z zakresu bio-
logii molekularnej w Welcome-Beecham Labs. w Londynie, a w 2006 roku – GoodGene Lab. w Korei Południowej. Profesor w zakresie nutrage-
nomiki 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 laureatem nagrody Nobla, 
prof. Luc Montagnier. Redaktor naczelny i członek rad naukowych wielu pism medycznych. Jako dyrektor naukowy Fundacji GAIA, współredaktor 
książki na temat interwencji związanych z procesem starzenia się („Il Manifesto della Lunga Vita” – „Manifest długiego życia”). Wspólnie z grupą 
z USA pracuje nad nowatorskim lekiem o działaniu prewencyjnym/regeneracyjnym. Opublikował około 100 artykułów i przedstawił około 400 
doniesień naukowych na światowych kongresach i sympozjach.

Wojciech Marusza (Polska) – absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM, 1990). Członek Komisji Se-
nackiej ds. Rozwoju i Zmian WUM (1994-1995). Starszy asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii WUM (1990-2004). 
Obrona pracy doktorskiej (1995). Starszy asystent w English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 1996 r.). Asystent w Za-
kładzie Medycyny Rodzinnej WUM (1996–2004 r.). Staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Leiden w Holandii w zakresie medycyny rodzinnej 
(1996). Specjalizacja z chorób wewnętrznych (1997). Specjalizacja z medycyny rodzinnej (1999). Od 2001 r. zajmuje się medycyną estetycz-
ną. Ukończył kurs trenerski w Uppsali w Szwecji zorganizowany przez Q-Med. (2007). Od 2007 r. – trener w firmach. W dorobku kilkanaście 
publikacji z zakresu medycyny i kilkanaście wykładów na kongresach medycznych. Współpracuje naukowo z Zakładem Mikrobiologii Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie powikłań po kwasie hialuronowym.

Alberto Massirone (Włochy) – chirurg specjalizujący się w chirurgii plastycznej. Prezes Towarzystwa Lekarzy Medycyny 
Estetycznej (AMIEst.). Ma 40-letnie doświadczenie w dziedzinie chirurgii i był jednym z pionierów tego zawodu, jest (1986) współzałożycielem 
SMIEM, Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej. Obszary zainteresowań: leczenie trądziku, cellulitu, miejscowego otłuszczenia, odmła-
dzanie skóry, techniki z użyciem wypełniaczy, rewitalizacja. Praktykuje w Lombardii w Mediolanie. Autor i współautor wielu książek i publikacji 
z dziedziny medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Pablo Naranjo (Hiszpania) – absolwent Wydziału Medycznego Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Doktor nauk me-
dycznych. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Wysp Balearów. Absolwent Wydziału Administracji i Zarządzania w ochronie 
zdrowia na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie. Koordynator kliniczny w Candela Iberica (2005), europejski dyrektor kliniczny w Candela 
Corporation (2008) i dyrektor medyczny w Elite Laser (od 2010). Wykładowca i koordynator programu nauczania medycyny estetycznej na 
Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie. Ekspert w dziedzinie laserów i IPL.

Simona Nichetti (Włochy) – absolwentka (z wyróżnieniem) Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Mediolanie. Po ukończeniu 
czteroletniego kursu w Wyższej Szkole Medycyny Estetycznej Agora w Mediolanie w roku 2003, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. 
W swojej karierze naukowej, oprócz medycyny estetycznej, dietetyki i medycyny wellness, zajmowała się również transfuzjologią kliniczną. 
Ukończyła liczne kursy z zakresu medycyny estetycznej, interesuje się leczeniem chorób skóry, terapią naturalną oraz leczeniem otyłości. Członek 
W.O.S.A.A.M (Światowego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging). Włada językiem włoskim, angielskim i hiszpańskim. 

Hanna Niemczyńska (Polska) – kosmetyczka, pedagog, specjalista elektroepilacji i termokoagulacji. Główny szkolenio-
wiec kanadyjskiej marki Dectro International, producenta aparatów Apilus i Angie. Współpracownik Les nouvelles esthetiques (Nowości w kosme-
tyce). Znawca i  szkoleniowiec wielu marek kosmetycznych (Ericson Laboratoire, Biologique Recherche, Depileve).

Romuald Olszański (Polska) – prof. dr hab. med. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Kierownik Zakła-
du Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego, specjalista dermatolog, alergolog oraz specjalista z medycyny mor-
skiej i tropikalnej. Nagroda Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 
2010/2011. Redaktor lub współredaktor 10 podręczników oraz 58 rozdziałów w monografiach naukowych. 

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 
Towarzystwa Mezoterapii (SIM), Włoskiego Stowarzyszenia Dietetyków i Odżywiania Szpitalnego (ADI) oraz Włoskiego Towarzystwa Flebolo-
gii i Skleroterapii. Członek komitetów naukowych wielu 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. 

Jens Petersen (Dania) – od ponad 22 lat pracuje jako konsultant do spraw systemów i rozwiązań medycznych na całym świecie. 
Przez ostatnie 14 lat, jako pracownik firmy Ellipse A/S (wcześniej funkcjonującej pod nazwą Danish Dermatologic Development A/S), koncentro-
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wał się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu dermatologii. W tym okresie zdobył dogłębną wiedzę na temat interakcji skóry ze światłem, 
jak również możliwości zabiegowych z wykorzystaniem systemów opartych na laserze i świetle. Współautor książki – Podręcznika klinicznego, 
która stanowi kompendium wiedzy o zabiegach z wykorzystaniem intensywnego światła pulsującego IPL.

Andy Pickett (Wlk. Brytania) – doktor nauk biologicznych i technologii, dyrektor w Ipsen Biopharm Limited. Absolwent nauk mikro-
biologicznych (1975). Od 30 lat pracuje w przemyśle farmaceutycznym i zajmuje się toksyną botulinową, enzymami mikrobów, szczepionkami, 
rekombinowanymi białkami. Toksyną botulinową zajmuje się od 19 lat. Członek wielu profesjonalnych stowarzyszeń. Członek panelu ekspertów 
Brytyjskiej Farkamopei – dział produktów biologicznych i biotechnologicznych.

Patrizia Piersini (Włochy) – absolwentka medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Turynie, Włochy. Absolwentka Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej w Mediolanie. Uczestniczyła w kursach aktualizacyjnych w zakresie peelingów, wypełniaczy i laserów w USA i we 
Włoszech. Była odpowiedzialna za departament medycyny estetycznej w szpitalu Koelliker w Turynie (2000-2005). Brała udział jako prelegent 
w wielu konferencjach i szkoleniach z medycyny estetycznej i chirurgii, dermatologii i chemii kosmetologicznej, zarówno we Włoszech, jak i poza 
Włochami. Jej specjalnością są wypełniacze, peelingi chemiczne, biostymulacja, terapie laserowe, zabiegi odmładzające skórę. Obecnie jest 
nauczycielem w Wyższej Szkole Medycyny Estetycznej w Mediolanie. Publikuje prace w kilku specjalistycznych czasopismach z zakresu medy-
cyny estetycznej.

Robert Pizzamiglio (Włochy) – ukończył Wydział Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Padwie (1984), specjalizacja 
z chirurgii ogólnej (1994), zajmuje się chirurgią plastyczną w Mediolanie i Tavagnacco. Profesor kliniczny kursu specjalizacyjnego z kosmetycznej 
chirurgii plastycznej w Szkole Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej na Uniwersytecie w Padwie i Udine. Staże z chirurgii plastycznej 
w Hiszpanii (1997, 2002-2008). Od 2008 roku prywatna praktyka z chirurgii plastycznej w szpitalu USP w Marbelli (Hiszpania). Członek Wło-
skiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Włoskiego Towarzystwa Plastycznej Chirurgii Estetycznej. 

Ascanio Polimeni (Włochy) – MD, Ph D, otrzymał dyplom lekarza na Uniwersytecie w Bolonii (Włochy) w 1982 roku, ma 
specjalizację z broncopneumologii, chronobiologii, neuroendokrynologii. Dyrektor medyczny Centrum Anti-Aging w Rzymie i Mediolanie, dy-
rektor naukowy projektu Forever VENUS oraz dyrektor i członek zarządu GEA Research Group w Mediolanie, współprzewodniczący i dyrektor 
Grupy Regenera. Zajmuje się anti-aging, koncentrując się na bioidentycznej terapii hormonalnej, problemach z wagą ciała, zarządzaniu stresem, 
holistycznej medycynie integracyjnej, funkcjonowaniu mózgu, immunologii i seksualności. Autor pięciu książek – bestsellerów. Jest doradcą me-
dycznym w dziedzinie neuroendokrynologii wielu włoskich czasopism dotyczących zdrowia i wellness.

Irena Ponikowska (Polska) – prof. dr hab. med., Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Byd-
goszczy. Obecnie: 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. Dorobek 
naukowy: ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych, 16 książek i monografii. Specjalista z zakresu Balneologii i Medycyny Fizykalnej 
oraz Diabetologii. Odznaczenia: Medal Gloria Medicinae.

Adriana Rakowska (Polska) – specjalista dermatolog, od 10 lat pracownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala 
Klinicznego MSW w Warszawie. Po obronie pracy złożonej z własnych publikacji w 2010 roku uzyskała tytuł dr n. med. Autorka kilkudziesięciu 
artykułów i doniesień zjazdowych; współautorka mającego ukazać się w grudniu 2012 roku atlasu trichoskopowego (Rudnicka, Olszewska, Ra-
kowska „Trichoscopy atlas”, Springer). Główny zakres zainteresowań dermatologicznych to diagnostyka i leczenie chorób włosów. 

Alessio Redaelli (Włochy) – dyplom z medycyny i chirurgii Uniwersytetu Mediolańskiego (1979), specjalizacja z chirurgii 
naczyniowej (1984), ukończona z wyróżnieniem. Tytuł dyplomowanego eksperta i konsultanta z zakresu medycyny estetycznej uzyskany w Me-
diolańskiej Szkole Agorá. Konsultant z zakresu chirurgii naczyniowej i medycyny estetycznej w Centrum Medycznym Visconti di Modrone w Me-
diolanie w Szkole Agorá. Wykładowca w Podyplomowej Szkole Agorá, zastępca dyrektora zespołu naukowego i badawczego SIES (Włoskie 
Stowarzyszenie Medycyny i Chirurgii Estetycznej, od 2005 r.). Regularnie uczestniczy w najważniejszych narodowych i międzynarodowych 
kongresach medycyny estetycznej, również jako wykładowca, moderator 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”. 

Zbigniew Rybak (Polska) – profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, naczy-
niowej i angiologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wrocławskiej Akademii Medycznej (1975 r.). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 
1984 r., a doktora habilitowanego – w 1995 r. Współzałożyciel: Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów 
Naczyniowych, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. W latach 2000-2003 – Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Flebologicznego. Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003-2006). Redaktor Naczelny „Przeglądu Fle-
bologicznego“ oraz Honorowy Redaktor „Leczenia Ran“. Autor ponad 170 prac. Redaktor podręcznika „Flebologia Kliniczna“. Aktywny członek 
Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii. Prowadzi ogólnopolski kurs leczenia schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego lase-
rowego leczenia niewydolności żylnej. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. 

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

Berthold Rzany (Niemcy) – dermatolog i epidemiolog kliniczny. Profesor Evidence Based Medicine (EBM) w dermatologii 
w Departamencie Dermatologii i Wenerologii Charite Universitatsmedizin w Berlinie (od 2002 roku). Studiował medycynę we Freiburgu (Niemcy), 
Wiedniu (Austria) oraz w Harvard Medical School w Bostnie (USA). Ukończył epidemiologię kliniczną w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersyte-
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tu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA). Zajmuje się medycyną estetyczną (toksyna botulinowa i wypełniacze). Jako badacz stara się wcielić EBM 
do medycyny estetycznej. Konsultant firm farmaceutycznych. Autor wielu publikacji naukowych, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki. 

Giovanni Saiti (Włochy) – chirurg plastyczny, specjalista medycyny estetycznej, chirurgii estetycznej i plastycznej we Floren-
cji. Absolwent medycyny i chrurgii Uniwersytetu we Florencji (1988). Specjalizacja z zakresu chirurgii – Uniwersytet w Bolonii (1994). Dyplom 
z flebologii – Uniwersytet w Sienie (1997). Dyplom z zakresu medycyny estetycznej – Uniwersytet Rzym Tor Vergata (1997). Prowadził zajęcia 
i wykłady z medycyny i dermatologii estetycznej oraz chirurgii plastycznej i estetycznej (m.in. Szkoła PostGraduate, Perugia; Międzynarodowa 
Szkoła Medycyny Estetycznej FIF, Rzym; Uniwersytety we Florencji i Padwie). Autor wielu publikacji i prezentacji. Interesuje się przede wszystkim: 
medycyną estetyczną i dermatologią, zabiegami dermatologicznymi, chirurgią laserową i estetyczną.

Velagapudi Satya (Wlk. Bryt.) – wykwalifikowany, doświadczony specjalista mieszkający w Londynie. Przez ponad 30 
lat pracował w brytyjskich szpitalach na oddziałach medycyny wewnętrznej, gdzie zajmował się reumatologią, leczeniem cukrzycy, neurologią 
i kardiologią. Przez ostatnie 15 lat badał zagadnienia dotyczące odżywiania i jego wpływu na rozwój chorób. Pomógł wielu pacjentom dzięki 
wdrożeniu terapii uzupełniających, opartych o naturalne produkty. Prowadził testy i eksperymenty nad odżywianiem oraz zbierał dane nauko-
we w tym zakresie z całego świata. Brał udział w badaniach nad znaczeniem aktywności fizycznej oraz jej wpływem na skuteczność opieki 
zdrowotnej. Podczas spotkań z pacjentami prezentuje wpływ odżywiania i aktywności fizycznej na rozwój chorób. Wyznaje zasadę, że „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”.

Ignazio Scime (Włochy)– absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu w Palermo (1987). Specjalizacja z chirur-
gii urazowej (1994) i chirurgii estetycznej na Uniwersytecie w Mediolanie (2003). Staże zagraniczne we Francji, Hiszpanii, Argentynie, Belgii 
i Austrii. Wykładowca i szkoleniowiec. Aktywny uczestnik licznych kongresów chirurgii estetycznej na świecie. Przewodniczący Włoskiego Towa-
rzystwa Chirurgów Kosmetycznych (IACS), członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (SICPRE) oraz Europejskiego 
Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ASSECE).

Hans Seiler (Niemcy) –absolwent wydziału pielęgniarstwa Uniwersytetu w Erlangen (1986). Specjalizacja z intensywnej opieki 
medycznej i anestezjologii. Specjalizacja z medycznych technologii i kardiologii pediatrycznej. Główny perfuzjonista w Centrum Chorób Serca 
Uniwersytetu w Erlangen (1988-1995). Szef perfuzjonistów w Centrum Serca w Bejrucie w Libanie (1996-2004). Specjalizacja z zarządzania 
krwią i sekwestracji komórek macierzystych i Platelet-Gel Fibrin-Glue. Specjalista kliniczny w Sorin Group we Włoszech odpowiedzialny za apli-
kacje kliniczne, trening i edukację w zakresie sztucznego płuco-serca, zoptymalizowanych systemów perfuzyjnych, pozaustrojowego utlenowania 
krwi (ECMO) i podtrzymywania akcji serca (2004-2008). Od 2009 niezależny perfuzjonista. Konsultant wielu światowych firm zajmujących się 
perfuzją w Europie, Kanadzie, RPA, Indiach i na Środkowym Wschodzie. Wykładowca w Akademii Perfuzji w Berlinie, na Uniwersytecie Villingen-
Schwenningen/Furthwangen w Niemczech oraz na studiach dyplomowych w Aarhaus w Danii. Członek EBCP, AMSECT, AABB, DGfKT oraz 
Organizacji Saudi-Heart.

Marian Simka (Polska)– dr. hab. med. Specjalista chirurg, angiolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 
(1988). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Centrum Medycznym w Warszawie (2010). Prezes International Society for Neurovascular 
Disease. Członek honorowy Australasian College of Phlebology. Członek rady naukowej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Członek zało-
życiel European Venous Forum. Autor 88 artykułów naukowych w czasopismach medycznych (około 300 cytowań) i 20 rozdziałów w książkach 
i podręcznikach. Publikacje dotyczą przede wszystkim flebologii, neurologii, ultrasonografii naczyń i leczenia ran. 

Giuseppe Sito (Włochy) – urodzony w Neapolu, ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Neapolu z najwyższą oceną. 
Uzyskał z wyróżnieniem tytuły specjalisty w chirurgii, chirurgii endokrynologicznej, urologii. Ukończył cykl kursów z zakresu chirurgii estetycznej 
przy Francuskim Towarzystwie Chirurgii Plastycznej w Paryżu. Jest profesorem II Uniwersytetu w Neapolu. Członek Włoskiego i Francuskiego 
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Estetycznej, Włoskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej oraz 
emerytowany członek amerykańskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy. Wykłada w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Agora 
w Mediolanie. Jest autorem własnej techniki w medycynie estetycznej, zwanej „Protokołem Sito”, opublikowanej w znaczących czasopismach 
naukowych na świecie i prezentowanej podczas amerykańskich kongresów medycznych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Pracuje 
również jako biegły sądowy z zakresu medycyny estetycznej przy sądzie w Neapolu. Wykładowca na kursach teoretycznych oraz life surgery 
na całym śwecie, m.in. w Wietnamie, Australii, Libanie, Chinach, Bułgarii, Rumunii, Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Turcji, Polsce, na Cyprze, Wę-
grzech i in. 

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 w PSME w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Obecnie, wraz z Jolantą Hre-
czechą, prowadzi Gabinet Medycyny Estetycznej w Gdyni.

Deborah Subissati (Włochy) – absolwentka Wydziału Medycznej Chemii i Technologii Uniwersytetu La Sapienza w Rzy-
mie, dr nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik naukowy Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, w laboratoriach 
Nyl, na Uniwersytecie Tor Vergata i w San Giacomo Pharmacy w Rzymie. Praca za granicą w Otto-von-Guericke-Universitat w Magdeburgu 
(Niemcy) oraz na uniwersytecie Twenta i MESA oraz w Instytucie Nanotechnologii Ebschede w Holandii. Aktywny uczestnik wielu konferencji 
poświęconych medycynie estetycznej i biologii molekularnej.

Paweł Surowiak (Polska) – dr hab. n. med., prof. nadzw. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz wyróżniony 
absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL. Współzałożyciel Instytutu Medycyny Estetycznej, Laseroterapii i Chirurgii Estetycznej 
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DermaMed we Wrocławiu. Twórca ośrodka ortopedii regeneracyjnej Dermamed-Ortopedia. Członek-założyciel i Członek Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL (dawniej Sekcja Medycyny Estetycznej PTL), członek UIME, członek Polskiego Towarzystwa 
Histochemików i Cytochemików. Wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej. Współtwórca Programu Certyfikacji Lekarzy Me-
dycyny Estetycznej. Brał udział w licznych kongresach krajowych i zagranicznych jako zaproszony wykładowca. Autor i współautor publikacji 
w recenzowanych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych (o sumarycznym IF ponad 100 pkt.). Stypendysta na Uniwersytecie 
Humboldta, Uniwersytecka Klinika Charité, Berlin, Niemcy. Redaktor naukowy wydawnictw: „Atlas zabiegów z użyciem wypełniaczy w medycy-
nie estetycznej: dawkowanie, lokalizacja, postępowanie” oraz „Atlas zastosowania toksyny botulinowej w medycynie estetycznej: dawkowanie, 
lokalizacja, postępowanie”. Laureat m.in. nagrody Ministra Zdrowia, członek honorowy Mongolskiej Akademii Nauk.

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 derma-
tologii 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, współorganizator Kongresów Medycyny Estetyczniej i Anti-Aging, seminariów i szkoleń, uczestnik 
kongresów zagranicznych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, przedstawiciel Polski w European Me-
dical Laser Association (EMLA).

Ewa Szpringer (Polska) – dr n. med., specjalista dermatologii i wenerologii w Centrum Dermatologii i Laseroterapii. Absolwent-
ka Akademii Medycznej w Lublinie. Doktorat (1997), specjalizacja z dermatologii-wenerologii (2001). Asystent, a następnie adiunkt w Katedrze 
i Zakładzie Patofizjologii AM w Lublinie, gdzie prowadziła badania naukowe i zajęcia dla studentów amerykańskich i norweskich (1993-2008). 
Koordynator merytoryczny kosmetologii – nowo powstałego kierunku w UM w Lublinie oraz kierownik Pracowni Kosmetologii i Medycyny Este-
tycznej (od 2009). W 1997 r. założyła prywatne centrum medyczne Laser-Medic, w którym zajmuje się laseroterapią, implantologią kwasu hia-
luronowego, zabiegami dermatologii estetycznej i dermatochirurgii oraz leczeniem malformacji naczyniowych. Jest instruktorem kadry medycznej 
w zakresie laseroterapii oraz iniekcji preparatów kwasu hialuronowego i botuliny. Autorka 120 publikacji naukowych. Hobby: podróże, malar-
stwo i literatura.

Elżbieta Szymańska (Polska) –dr n. med. Specjalista dermatolog-wenerolog. Pracuje na stanowisku zastępcy kierownika 
w Klinice Dermatologii CSK MSW oraz dyrektora do spraw medycznych Centrum Profilaktyki i Terapii w Warszawie. Doświadczenie zawodowe 
zdobywała w ośrodkach dermatologicznych w Polsce i USA (Polska Akademia Nauk, Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warsza-
wie, Klinika Dermatologii CSK MSWiA, Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jeffersona w Filadelfii). Czynnie uczestniczy w konferencjach i szkole-
niach dermatologicznych w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii 
i Wenerologii. Liczne publikacje. Zainteresowania naukowe: nowoczesne metody diagnostyczne w dermatologii, w tym zastosowanie mikrosono-
grafii w diagnostyce oraz monitorowaniu przebiegu i leczenia chorób skóry.

Radosław Śpiewak (Polska) – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista 
dermatolog i wenerolog oraz alergolog. Kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego UJ w Kra-
kowie, 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. Twórca i redaktor naczelny Portalu 
Lekarzy Alergologów „alergologia.org” (www.alergologia.org). 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 dziewięciu 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 Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw nauko-
wych. Od 1988 roku prowadzi praktykę prywatną, z czasem przekształconą w NZOZ Lecznicę Specjalistyczną „Medycyna Estetyczna”.

Claudio Tomella (Włochy) – ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Mediolanie z wyróżnieniem. Od 1996 roku specjali-
sta w zakresie dietetyki. 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 pismach medycznych oraz prezentacji podczas konferencji 
medycyny estetycznej. Członek towarzystw naukowych: S.I.O. (Włoskiego Towarzystwa Otyłości), A.D.I (Włoskiego Stowarzyszenia Dietetyki 
i Żywienia Klinicznego), SINUt (Włoskiego Towarzystwa Nutreceutyki), W.O.S.A.A.M (Światowego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging), Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Przewodniczący Olosmedica (www.olosmedica.it), członek komitetu naukowego REGENE-
RA (www.regeneragroup.com). 

Stefano Toschi (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Parmie (1987), specjalizacja z chirurgii plastycznej 
(1992). Absolwent Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetyczej w Rzymie (2001). Od 1998 dyrektor Oddziału Chirurgii Plastycznej w We-
necji (Włochy). Przeprowadził ponad 4000 rekonstrukcyjnych operacji plastycznych, autor 71 publikacji medycznych, czynny uczestnik ponad 
200 kongresów. Światowy szkoleniowiec i specjalista w podskórnej lipoemulsyfikacji. Pole działania: onkologia skóry, kawitacja ultradźwiękowa, 
wypełnianie tłuszczem, rekonstrukcja piersi. 
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Ewa Trznadel-Grodzka (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista 
dermatologii i wenerologii. Związana z Kliniką Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 
z Centrum Medycznym DERMED. Obecnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną (Wy-
dział Wojskowo-Lekarski, Kosmetologia na Wydziale Farmacji UM) oraz szkoleniową w zakresie dermatologii estetycznej w Centrum Szkole-
niowym DERMEDU. Autorka oraz tłumaczka rozdziałów podręczników dermatologii i kosmetologii. Członek zespołów redakcyjnych czasopism 
specjalistycznych oraz konsultant medyczny w dziedzinie kosmeceutyków.

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

Tomasz Urbanek (Polska) – dr hab. n. med. Chirurg naczyniowy, angiolog, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Ka-
towicach, którą ukończył w roku 1992. Pracuje na etacie adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Odbył liczne szkolenia w ośrodkach zagranicznych we Włoszech, 
Niemczech i USA. Autor ponad 200 doniesień i publikacji. Laureat International Union of Phlebology Award. Członek European Venous Forum, 
International Comression Club, International Union of Angiology oraz European Society for Vascular Surgery, członek zarządu Polskiego Towa-
rzystwa Angiologicznego. Zastępca Redaktora Naczelnego „Przeglądu Flebologicznego” i sekretarz czasopisma „Chirurgia Polska”. Zajmuje się 
problematyką flebologiczną, szczególnie diagnostyką chorób układu żylnego, leczeniem owrzodzeń żylnych goleni oraz leczeniem i profilaktyką 
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 

Danny Vleggar (Francja) – dyplom lekarza medycyny Vrije Universiteit w Amsterdamie (1987). Specjalizacja z medycyny 
rodzinnej i dermatologii. Dermatolog estetyczny specjalizujący się w wypełniaczach i miękkim liftingu. Ekspert leczenia kwasem polimlekowym 
w lipoatrofii. Konsultant i członek rady nadzorczej Sanofi-Aventis US. Szef badań klinicznych w Renewave Medical Systems w Nyonie (Szwajcaria 
2005-2007). Szef departamentu odmładzania i terapii substytucyjnej oraz chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej w Clinique Vert Pre w Genewie 
(2003-2008). Od 2005 roku pracuje w Centrum Dermato-Kosemtycznym Roseraie w Genewie. Autor licznych wystąpień na kongresach na całym 
świecie i publikacji, wykładowca, badacz i audytor w badaniach klinicznych dotyczących zastosowania PLLA i RF w medycynie estetycznej.

Jan Wasylkowski (Polska) – studiował w Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. Należy do Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze – jest zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Specjalizację II stopnia z Chirurgii Ogólnej uzyskał w 1995 roku. Pracował m.in. w: Centralnym Zarządzie Służby Zdrowia MSWiA 
(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. – właściciel i kierownik Niepublicznego Chirurgicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. Bezbliznowa technika 
(własna) usuwania znamion – od 1995 r. Wykonał pierwsze w Polsce operacje żylaków: laserem endoluminalnym – 2003 r., laserem polskiej 
produkcji – 2004 r., metodą RF (częstotliwości radiowe) – 2007 r. 

Adam Wroński (Polska) – absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku (1998). W latach 2000-2006 odbył staż specjaliza-
cyjny w II Klinice Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2005 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej w Akademii 
Medycznej w Gdańsku. W 2007 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Od 1998 r. – pracuje w Specjalistycznym 
Ośrodku Dermatologicznym NZOZ DERMAL (Białystok). Jest też współwłaścicielem Diagnostic – Test. Uczestnik kongresów w Polsce i za granicą. 
Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Dorota Małgorzata Wydro (Polska) – lekarz medycyny, nauczyciel akademicki i wykładowca, tłumacz, dzien-
nikarz. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski AM w Lublinie (1984), Technical Carrier Institute w Nowym Jorku (1989), Zarządzanie 
Zakładami Opieki Zdrowotnej w SGH (2006), PSME PTL (2008), studia doktoranckie w Akademii Koźmińskiego – kierunek – Zarządzanie. Spe-
cjalista II stopnia z patomorfologii. Medyczne staże zawodowe w Szwajcarii i Szwecji. Od 2007 roku – Członek Zarządu SME PTL, a następnie 
PTMEiAA PTL. Wydawca i Redaktor Naczelna Academy of Aestehtic and Anti-Aging Medicine – oficjalnego czasopisma PTMEiAA PTL. Zastępca 
dyrektora ds. merytorycznych i wykładowca PSME PTL. Kierownik Zakładu Kosmetologii Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetologii 
i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Autorka kilkuset artykułów poświęconych zdrowiu, medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Sabine Zenker (Niemcy) – otrzymała dyplom lekarza medycyny w 1995 r. na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Mona-
chium, a od 2004 roku prowadzi klinikę dermatologiczną w Monachium. Jest światowej sławy specjalistą w nieinwazyjnych zabiegach estetycz-
nych. Członek zarządu ESCAD. Jest konsultującym dermatologiem firmy L’Oreal Paris. 

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

Małgorzata Żak – ukończyła studia na I Wydziale Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała specjalizację z medycyny 
rodzinnej. Ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Jest certyfikowanym leka-
rzem medycyny estetycznej. Prowadzi prywatną praktykę lekarską w zakresie medycyny estetycznej.
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Streszczenia wystąpień
Ciro Accardo

„Happy Lift” – najnowszej generacji 
wchłanialne nici liftingujące

Latest information on „Happy Lift” sutures 
for facial lifting

Starzenie się skóry jest nieuniknionym procesem, związa-
nym ze starzeniem się całego organizmu. Narządy i układy 
organizmu podlegają prawom biologicznym, jednak skóra 
poddana jest dodatkowemu procesowi starzenia w wyniku 
narażenia na działanie słońca i czynników atmosferycznych. 
Jestem przekonany, że korzystanie z nici, w połączeniu z za-
stosowaniem prawidłowej techniki ich wprowadzania pod 
skórę, jest niezwykle ważnym i ewolucyjnym krokiem w chi-
rurgii twarzy. Obecnie mamy do dyspozycji nici dryfujące 
„Happy Lift Revitalizing™”, nici jednokierunkowe „Ancora-
ge” i zupełnie nowe nici „iNeedle”. Moje doświadczenie 
własne i kliniczne pokazuje, że wprowadzenie tych nowych 
nici (posiadających innowacyjny układ wypustek, a także w 
szczególności nowy skład chemiczny) daje możliwość zmia-
ny pozycji i uniesienia tkanek miękkich, a także promuje i 
stymuluje odmłodzenie podskórnej matrycy komórkowej, 
czyli po prostu skóry naszych pacjentów. Zostało to potwier-
dzone przez badania przeprowadzone w różnych krajach, 
a także przez Promoitalia Group S.A. w ośrodku badaw-
czym w Pozzuoli, gdzie dowiedziono, że to właśnie „forma” 
na powierzchni przylegania nici i matrycy podskórnej decy-
duje o rozmiarze, jakości, intensywności i trwałości margi-
nalnej tkanki włóknistej utworzonej przez ciało obce. Innymi 
słowy, włókna zapewnią trwałe i stabilne oparcie tkankom w 
miejscach występowania nadmiaru skóry. Ten rodzaj „liftingu 
twarzy” uwzględnia niedawno opracowane aspekty techno-
logiczne i ewolucyjne technik chirurgicznych w celu elimina-
cji lub złagodzenia oznak starzenia się twarzy. Dlatego też 
zgadzamy się z tymi chirurgami, z głębokim przekonaniem, 
że każda interwencja chirurgiczna niszczy struktury tkanki, 
a także cechy mechaniczne, dynamiczne i funkcjonalne ży-
wych tkanek. Proponujemy więc techniki mniej inwazyjne 
lub zupełnie nieinwazyjne w celu rozwiązania problemu sta-
rzenia się twarzy i, bardziej ogólnie, całego organizmu. Ten 
odziedziczony po przodkach problem zostanie ostatecznie 
rozwiązany dopiero po uzyskaniu możliwości sprawdzenia 
każdej fazy ekspresji fenotypowej naszego genomu, lecz 
przede wszystkim, jeśli uda nam się poznać sposób jego 
modyfikacji lub stabilizacji w statycznym stanie „wiecznej 
młodości”. Technika szybkiego i miękkiego liftingu „Double 
Needle” to nowa metoda, umożliwiająca przeprowadzenie 
prostego, skutecznego i minimalnie inwazyjnego zabiegu 
na twarz i ciało w bardzo wczesnej fazie starzenia. Szybki 
i miękki lifting „Double Needle” należy przeprowadzać we 
wczesnej fazie starzenia się skóry w celu uniknięcia koniecz-
ności przeprowadzania bardziej inwazyjnych zabiegów. 

Tradycyjny lifting wymaga dłuższego okresu rekonwalescen-
cji, powoduje zmiany w plastycznej harmonii twarzy, zmie-
niając jej naturalne geometryczne proporcje i powodując 
widoczne naciągnięcie skóry na twarzy pacjentów. Propo-
nuję nowe sposoby prawidłowego stosowania tej nowej i in-
nowacyjnej metody, a w szczególności zwrócenie uwagi na 
wybór odpowiedniego etapu starzenia się skóry u pacjenta, 
u którego chcielibyśmy zastosować tę nową technikę.

Nie zapominając o wszystkim, co zostało powiedziane, 
niezwykle ważne jest zebranie odpowiedniej grupy pacjen-
tów z właściwej grupy wiekowej, tj. w wieku od 27 do 50 lat 
(która może zostać rozszerzona i uwzględnić osoby w wieku 
od 18 do 85 lat w przypadku możliwości połączenia kilku 
różnych metod wprowadzania), w której można zdecydo-
wać się na wybór tej nowej metody liftingu w celu uzyskania 
pożądanych efektów chirurgii estetycznej. Nowe wyjątkowe 
nici wytwarzane z modyfikowanego kaprolaktonu, sprzeda-
wane pod nazwą „Ancorage Happy Lift™”, mają aprobatę 
CE w zakresie liftingu twarzy i szyi. Te nowe nici do implan-
tacji mają kilka potencjalnych zalet. Wiążą się z sąsiadują-
cą nicią i z powięzią znajdującą się poniżej (np. z głęboką 
powięzią skroniową lub okostną), teoretycznie zmniejszając 
prawdopodobieństwo migracji i utraty efektu kosmetyczne-
go. Haczyki rozmieszczone wzdłuż nici są skierowane tylko 
w jednym kierunku. Te jednokierunkowe haczyki, w połącze-
niu z bardziej stabilną powierzchnią, idealnie ograniczają 
i blokują ruch w ramach jednego dobrze kontrolowanego 
wektora. Umożliwia to pooperacyjną korektę asymetrii na-
pięcia skóry. Materiał, z którego są wykonane nici, jest prze-
zroczysty, co sprawia, że pozostaje niewidoczny nawet pod 
cienką lub przezroczystą skórą.

Implantację nici “Ancorage™” w celu redukcji opadają-
cych brwi, obwisłej skóry na szyi oraz obwisłej skóry środ-
kowej i niższej części twarzy można przeprowadzać w znie-
czuleniu, a pacjent może opuścić klinikę jeszcze tego samego 
dnia. Na początku chirurg ustala stopień i kierunek pożąda-
nego napięcia skóry. Określa to miejsca implantacji i liczbę 
implantowanych nici. Znieczulenie miejscowe jest stosowane 
wyłącznie wzdłuż tych linii i punktów wkłucia prostej igły. Ten 
nowy instrument chirurgiczny, „iNeedle”, zostaje przedstawio-
ny tu po raz pierwszy. Jest to nić z dwukierunkowymi, zbież-
nymi, adsorbowalnymi ząbkami, z dwiema prostymi igłami, 
z podwójnymi punktami zakotwiczonymi na obu końcach w 
środkowym punkcie dwóch prostych igieł, które po okresie 
od 12 do 16 miesięcy ulegają całkowitej hydrolizacji przez 
system włókien siateczkowych, zapewniając odmłodzony wy-
gląd. 

W tym okresie zostają osiągnięte dwa rezultaty: 
1) zmiana ułożenia obwisłej skóry twarzy (lifting twarzy),
2) regeneracja i odmłodzenie skóry (odmłodzenie skóry).
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Efekt liftingu (mechaniczny i tkankowy) uzyskany w na-
szych ostatnich przypadkach klinicznych utrzymuje się przez 
przynajmniej trzy/cztery lata, nawet po całkowitym wchło-
nięciu nici przez system włókien siateczkowych klientów. 
Takie nowe techniki w chirurgii estetycznej można stosować 
w bardzo wczesnym okresie – po wystąpieniu pierwszych 
oznak starzenia się skóry i tkanek miękkich twarzy. Dzięki ni-
ciom “Happy Lift™ Revitalizing” tkanki zostają przywrócone 
do swojej pierwotnej lokalizacji – tam, gdzie się znajdowały, 
zanim siła ciążenia i wiek wymusiły zmianę ich ułożenia. Ta 
technika umożliwia przeprowadzenie liftingu bez nacinania 
skóry lub tkanki podskórnej, bez podnoszenia SMAS (ukła-
du rozcięgnowego mięśni powierzchownych), bez stosowa-
nia sztywnego podniesienia. Innymi słowy, nie występują 
efekty uboczne charakterystyczne dla tradycyjnego liftingu. 
Tradycyjne zakotwiczone i sztywne nici nie integrują się i nie 
uczestniczą w mimice twarzy i w procesie żucia, wywołu-
jąc bardzo silne efekty uboczne. Podsumowując, prawidło-
we stosowanie nici „Promoitalia Happy Lift™ Revitalizing” 
w różnych formach korygowania opadających brwi, obwi-
słej środkowej części twarzy, obwisłych policzków, obwisłej 
skóry w okolicy żuchwy, szyi itp., pozwala na osiągnięcie 
niezwykłych efektów klinicznych w wielu przypadkach ze 
wskazaniami do klasycznej chirurgii plastycznej, porówny-
walnych do efektów osiąganych przez zastosowanie technik 
czysto chirurgicznych lub tradycyjnych.

Vincenzo Aloisantoni
Insulina, hormon wzrostu i hormony 

tarczycy 
Insulin, growth hormone and thyroid hormones
Insulinooporność wiąże się z ogólną otyłością, a w szcze-

gólności z brzusznym typem otyłości. Jednakże proste pa-
rametry określające rozmiary ciała człowieka, jak wskaźnik 
masy ciała (ang. BMI – body mass index) lub obwód talii, nie 
do końca adekwatnie opisują dystrybucję tkanki tłuszczowej, 
a jest to czynnik, który aktualnie wydaje się być głównym para-
metrem determinującym różnice w insulinooporności. U osób 
zdrowych, wraz ze spadkiem wrażliwości na insulinę, docho-
dzi do kompensacji przez komórki β trzustki, które zaczynają 
wydzielać większe ilości insuliny. Z tego powodu dystrybucja 
tkanki tłuszczowej w organizmie jest ważnym czynnikiem, 
od którego uzależnione są zarówno insulinooporność, jak i 
wydzielanie insuliny przez trzustkę. Poziom insuliny we krwi, 
a zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych, jest uwa-
żany za marker zdrowia i długowieczności. Stężenie insuliny 
musi znajdować się w zakresie między 2 a 5 mU/l, a zakres 
optymalny wynosi od 2-3,5. W rzeczywistości, jeżeli stężenie 
insuliny we krwi jest zbyt wysokie, zaczyna ona działać jak 
stymulator proteaz, aktywując kolagenazę i elastazę, prowa-
dząc do degradacji macierzy tkanek skóry. Z tego powodu 
w medycynie estetycznej poziom insuliny we krwi w godzi-
nach porannych, wraz z ilością tkanki tłuszczowej mierzonej 
w postaci obwodu talii, są predyktorami estetycznego kształtu 
ciała, procesu zapalnego, nasilenia procesu starzenia, dobrej 
odpowiedzi na procedury medycyny estetycznej, oporności 
na insulinę oraz zespołu metabolicznego. Otyłość brzusz-
na jest faktyczną pandemią, realną chorobą samą w sobie, 
matką wielu innych chorób nękających człowieka, takich jak 
złośliwe choroby nowotworowe, niepłodność, choroby układu 

sercowo-naczyniowego, osteoporoza, depresja itp. Optymal-
ne odżywianie oraz ograniczenie podaży kalorii, regularna 
aktywność fizyczna, dobra jakość i odpowiednia ilość snu, 
zdrowy styl życia są niezmiernie ważnymi czynnikami zapo-
biegającymi oraz umożliwiającymi leczenie tej choroby mają-
cej już skalę pandemii.

Emanuele Bartoletti
Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna: 

niezbędna współpraca
Aesthetic Medicine and Cosmetic Plastic Surgery: 

an indispensable cooperation
Do największych postępów w chirurgii estetycznej w cią-

gu ostatnich lat należy ścisły związek z medycyną estetycz-
ną. Medycyna estetyczna i kosmetyczna chirurgia plastycz-
na są dwiema całkowicie uzupełniającymi się dyscyplinami 
w klinicznej obserwacji kontrolnej pacjentów, poddanych 
zabiegowi chirurgicznemu. Chirurg plastyczny, zarówno 
w okresie przedoperacyjnym, jak i w fazie po operacji, musi 
zrealizować wszystkie procedury medyczne, które pomogą 
w uzyskaniu możliwie jak najlepszych wyników. Dzięki pro-
cedurom medycyny estetycznej mamy możliwość przygo-
towania ciała i skóry pacjentów do estetycznego zabiegu 
chirurgicznego, stosując właściwy program profilaktyczny 
higieny kosmetycznej oraz przez specyficzne zabiegi, które 
mają na celu przygotowanie do określonej operacji chirur-
gicznej. Dzięki medycynie estetycznej możliwe jest właściwe 
postępowanie po operacji, w celu poprawy oraz utrwale-
nia uzyskanych wyników i łatwiejszego powrotu do stanu 
pierwotnego (restitutio ad integrum). Autor omówił szcze-
góły dotyczące protokołów terapeutycznych medycyny 
estetycznej wykorzystywanych w fazie przedoperacyjnej 
i pooperacyjnej, powiązane z najczęstszymi operacjami chi-
rurgicznymi, a w szczególności z operacjami twarzy, z pod-
kreśleniem wyraźnej synergii między medycyną estetyczną 
a kosmetyczną chirurgią plastyczną.

Emanuele Bartoletti
Osobiste doświadczenie w leczeniu twarzy 

przy użyciu wchłanialnych szwów
Personal experience in the treatment 
of the face with absorbable sutures

Koncepcja niechirurgicznego podwieszania (ang. non-
surgery suspension), nazywanego również „podwieszeniem 
antygrawitacyjnym”, jest rzeczywistą nowością w dziedzinie 
medycyny estetycznej, zwłaszcza w zabiegach wykonywa-
nych w dolnej jednej trzeciej części twarzy. Tę minimalnie 
inwazyjną technikę zaleca się w szczególności u pacjentów, 
u których początkowymi objawami są: zwiotczenie tkanek 
miękkich twarzy lub nawracająca wiotkość po operacjach 
liftingu oraz u tych pacjentów, którzy absolutnie nie wyraża-
ją zgody na zabieg chirurgiczny. Jednak należy pamiętać 
o tym, że metoda niechirurgicznego podwieszenia nie jest 
w stanie zastąpić chirurgicznego liftingu twarzy. Do niedaw-
na jedyną możliwością było zastosowanie nici niewchłanial-
nych. W ciągu ostatnich lat, dzięki zastosowaniu polipro-
pylenu, który jest bez wątpienia materiałem powodującym 
najmniej nasilony odczyn tkankowy, możemy stosować 
całkowicie wchłanialne nici w zabiegach wykonywanych 
w obrębie twarzy. Autor, dumny ze swojego doświadczenia 
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z ponad 250 pacjentami, zaprezentował rozwój techniki 
stosowania nici oraz uzyskane wyniki u swoich pacjentów.

Andrzej Jan Barwijuk 
Ginekologia plastyczna: 

powikłania i jak ich unikać
Cosmetic-plastic gynecology: 

Complications and how to avoid them
Zabiegi z zakresu ginekologii plastycznej, podobnie jak 

innych specjalności zbiegowych w medycynie, obarczone 
są pewną liczbą powikłań. Srom, wzgórek łonowy i krocze 
pokryte są skórą w części owłosioną, w części nieowłosioną, 
zaś pochwę wyściela błona śluzowa. Pod tymi powierzchow-
nymi warstwami znajduje się tkanka tłuszczowa, którą z kolei 
od mięśni oddzielają powięzi. Naczynia krwionośne, naczy-
nia limfatyczne i nerwy zaopatrujące wspomniane okolice 
ciała biegną w kierunku od głębszych do powierzchownych 
warstw, tj. do skóry i błon śluzowych. Podczas ingerencji chi-
rurgicznej przecięciu, wycięciu lub przeszczepieniu podle-
gają tkanki stanowiące niemal wszystkie warstwy danej oko-
licy, a wspomniane naczynia i nerwy ulegają jatrogennemu 
uszkodzeniu. Chodzi zatem w tej materii o to, by tych uszko-
dzeń było jak najmniej, a wówczas liczba potencjalnych 
powikłań będzie mniejsza. Choroby serca, tarczycy, nadci-
śnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, trud-
ności w procesie gojenia, a także uczulenie na wszelkiego 
rodzaju alergeny może mieć wpływ na wystąpienie wcze-
snych, bądź późnych powikłań po zabiegu operacyjnym. 
Powszechnie znane leki, jak pochodne aspiryny, niesterydo-
we leki przeciwzapalne czy antykoagulanty mogą być na-
wet przyczyną powikłań zagrażających zdrowiu i życiu pa-
cjentek. Okolicę krocza, a zwłaszcza pochwy, kolonizują 
różne szczepy bakterii, oczywiście, nie tylko chorobotwór-
czych. Dodatkowo, bliskość odbytu wpływa na potencjalną 
łatwość infekowania ran pooperacyjnych bakteriami kałowy-
mi lub pochodzącymi z dolnego odcinka dróg moczowych. 
Są to niewątpliwe przyczyny powstawania części powikłań, 
choć z pewnością nie najważniejsze i niejedyne. Umiejęt-
ność szybkiego rozpoznawania powikłań wraz z wiedzą, 
jakimi metodami należy je leczyć, staje się na równi ważna 
z przedoperacyjną kwalifikacją i nowoczesną techniką ope-
racyjną. Należy jednak z całą mocą podkreślić, iż czym in-
nym jest powikłanie po zabiegu, a zupełnie czym innym jest 
błąd w kwalifikacji lub technice operacyjnej. Do najczęściej 
obserwowanych powikłań po zabiegach plastyczno-este-
tyczno-kosmetycznych w obrębie zewnętrznych narządów 
płciowych kobiet należą: rozejścia się ran, znacznego stop-
nia asymetria, powstanie bliznowca, zaburzone czucie, 
krwiaki oraz dłuotrwały obrzęk tkanek. Nieznane są mi takie 
przypadki powikłań, które zagrażają zdrowiu i życiu pacjen-
tek. Podobnie w literaturze przedmiotu nie odnotowano ta-
kich przypadków. Najczęściej wykonywanym zabiegiem 
z tego obszaru medycyny jest plastyka warg sromowych 
mniejszych, zwana labiominoroplastyką. W pracy Rouziera 
z 2000 roku, opisującej technikę klinowego dolnego wycię-
cia nadmiaru tkanki, mimo iż u 7,6% ze 163 pacjentek do-
szło do rozejścia sie rany, w zdecydowanej większości pa-
cjentki były z efektów zabiegu bardzo zadowolone. Giraldo 
donosił o 13,3%, Munhoz o 9,5%, a Maas i Haage o 7,6% 
przypadkach rozejścia się rany z koniecznością jej powtór-

nego zszywania. Giraldo w pracy z 2004 roku donosił 
o krwiakach u 40% pacjentek, u których labioplastyka pole-
gała na wycięciu nadmiaru tkanki w kształcie litery Z. Maas 
i Haage w pracy z 2000 roku podali 7,6% krwiaków po 
wycięciu w kształcie litery W, a Munhoz w pracy z 2006 
roku, po wycięciu nadmiaru tkanki w kształcie litery V w dol-
nym odcinku, tylko w 4,7% przypadków obserwował krwia-
ki. Jedynie Rouzier donosił o powierzchownej dyspareunii u 
23% pacjentek po klinowym środkowym wycięcie w kształ-
cie litery V. Warto nadmienić, iż w wydanej w 2007 roku 
przez ACOG (Amerykańskie Towarzystwo Położników i Gi-
nekologów) opinii, po zabiegach labioplastyki mogą rów-
nież występować infekcje, zmienione czucie w zewnętrznych 
narządach płciowych, dyspareunia, jak również powstawa-
nie pooperacyjnych blizn i zrostów. Kolejnym zabiegiem 
z tej dziedziny jest plastyka warg sromowych większych 
zwana labiomajoroplastyką. Zmniejszenie warg polega na 
eliptycznym wycięciu nadmiaru skóry i tkanki podskórnej w 
płaszczyźnie wertykalnej lub horyzontalnej. W mojej opinii 
tylko ta pierwsza ma uzasadnienie estetyczne, gdyż pozo-
stawia podłużne blizny na podłużnym narządzie, a nie od-
wrotnie. Di Saia w 2008 roku oraz Mottura w 2009 donosi-
li o występowaniu krwiaków po labiomajoroplastykach, jak 
również o obrzęku tkanek utrzymującym się do 4 tygodni. Z 
własnych obserwacji jedynym powiklaniem, jakie miałem 
okazję obserwować, była asymetria w przebiegu blizn po-
operacyjnych, która ustąpiła samoistnie z chwilą, gdy blizny 
przybrały cielistą barwę. Na temat bezpieczeństwa, techniki 
operacyjnej, skuteczności i powikłań zabiegu hymenoplasty-
ki niewiele wiadomo. Jedynie praca O’Connor z 2008 roku 
omawia etyczne i kryminalne aspekty dotyczące tego zabie-
gu w populacji australijskiej. Wielu lekarzy wykonuje zabieg 
hymenoplastyki w oparciu o własne doświadczenia z wyko-
rzystaniem noża chirurgicznego, lasera, szwów lub klejów 
tkankowych. Nie spotkałem sie z doniesieniem o powikła-
niach po takim zabiegu. Osobiście wykonałem kilkadziesiąt 
hymenoplastyk, albowiem uważam, iż w wybranych przy-
padkach (utrata ciągłości błony dziewiczej na skutek urazu 
lub gwałtu) ma on uzasadnienie. W literaturze przedmiotu 
nie odnaleziono pracy na temat odmładzania pochwy, a je-
dynie dwóch autorów, Pardo w 2006 roku z pracą o kolpo-
perineoplastyce u kobiet z objawami szerokiej pochwy 
i Ostrzenskiego w 2010 roku o nowej klasyfikacji nabytego 
odczuwania przez pacjentki szerokiej/gładkiej pochwy. 
Cztery typy klinicznej oceny stanu pochwy warunkują cztery 
różne sposoby leczenia, zakładając zarówno leczenie far-
makologiczne, jak i chirurgiczne. Hasła laserowego odmła-
dzania pochwy, laserowej vaginoplastyki, revirginacji itp. są 
powszechne w internecie oraz kolorowych pismach kobie-
cych. Zabiegi tak opisywane nie mają nic wspólnego z gine-
kologią plastyczną, nie są określone wskazania do nich, nie 
są dla nich opracowane standardy, nie wiemy też, co ozna-
cza terminologia je określająca. Co wiecej, wspomniany 
uprzednio ACOG potwierdził brak wskazań do tych zabie-
gów. Zdaniem tego Towarzystwa przekonywanie pacjentek, 
iż laserowe odmładzania pochwy, laserowa vaginoplastyka, 
revirginacja itp. jest rutynowym i akceptowanym zabiegiem, 
jest nieetyczne i zwodnicze. Ponadto, z prac Goodmana 
z 2009 i 2010 roku wiemy, iż zabiegi te nie są niczym in-
nym, jak typowymi zabiegami colporhaphii lub inaczej, vagi-
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noperineoplastyki, znanymi z ginekologii operacyjnej od 
ponad stu lat. Jedyną modyfikacją jest wykorzystanie lasera 
diodowego do cięcia i koagulacji tkanek. Termin „laser“ ma 
ponadto znaczenie marketingowe, mające za zadanie uwia-
rygodnienie moralnie wątpliwego postępowania, które nie 
znajduje uzasadnienia w medycynie opartej na faktach. Za-
biegi lipoplastyki wzgórka łonowego wykonywane są z re-
guły w połączeniu z lipoplastyką brzucha, ud i bioder. Zda-
rzyło mi się kilka razy wykonać zabieg w obrębie wzgórka 
łonowego w połączeniu z labiomajoro lub labiominoropla-
styką. Powikłania po zabiegu lipoplastyki wzgórka łonowe-
go są takie, jak po lipoplastyce innych okolic ciała i polegają 
na wystąpieniu krwiaka, obrzęku, okresowych zaburzeniach 
czucia lub asymetrii i nierównościach. Zapobieganie wspo-
mnianym powikłaniom polega na przestrzeganiu powszech-
nie obowiązujących zasad hemostazy, aseptyki, antyspetyki 
oraz właściwej techniki operacyjnej. Literatura fachowa 
w temacie punktu Grafenberga jest skąpa. Z wyjątkiem pra-
cy z 1950 roku autora, od którego nazwiska zaczęto okre-
ślać obszar przedniej ściany pochwy odpowiedzialny za 
odczuwanie przyjemności ze wspołżycia, jedynie Goldberg 
w 1983 roku, Darling w1990 roku, Thabet w 2009, a ostat-
nio Ostrzenski w 2012 podjęli ten temat. W pracach tych 
autorzy skupili się znalezieniu przesłanek anatomicznych 
(dwaj ostatni) i fizjologicznych (dwaj pierwsi) istnienia punk-
tu G. W internecie, jak również w niektórych pismach dedy-
kowanych kobietom, pojawiają się anegdotyczne informacje 
o polepszeniu jakości współżycia przez powiększenie, au-
gmentację lub amplifikację punktu G. Brak jest wiarygod-
nych danych o skuteczności i bezpieczeństwie ostrzykiwania 
przedniej ściany pochwy własnym tłuszczem, kolagenem lub 
kwasem hialuronowym. Powikłania, jakie mogą mieć miej-
sce, dotyczą prawdopodobnie pęcherza moczowego i cew-
ki moczowej, albowiem są to narządy leżące w bliskim są-
siedztwie punktu G. Z braku wiarygodnych doniesień 
o wystąpieniu powikłań po tego typu zabiegach, ustosunko-
wując się do tematu zapobiegania powikłaniom, rekomen-
duję zabiegów tych nie wykonywać. Jak nie trudno się do-
myślić, stanowisko ACOG jest podobne. Co do rzadko 
samodzielnie wykonywanego zabiegu hoodoplastyki, czyli 
plastyki napletka łechtaczki, w literaturze przedmiotu dostep-
nych jest kilka prac. Alter w 2008, Hamori w 2009, a także 
Ostrzenski w 2010 roku opisują ten zabieg, jednak w połą-
czeniu z innymi zabiegami z dziedziny ginekologii plastycz-
nej. Najgorszym powikłaniem jest prawdopodobnie zbyt 
rozległe wycięcie napletka narażające łechtaczkę na ciagłe 
podrażnianie. Wycięcie nie powinno być większe, jak takie, 
które uwidoczni żołądź łechtaczki na 3-5 mm. 

Andrzej Jan Barwijuk
Labioplastyka – kontrowersje nie tylko 

w doborze metody operacyjnej
Controversy in selecting labioplasty techniques 

for functional and cosmetic reasons 
Chęć zmiany kształtu, wielkości czy konturu często natu-

ralnie wyglądających części swojego ciała zgłasza coraz 
więcej kobiet w różnym wieku. Dotyczy to, oprócz piersi 
czy pośladków, również tak intymnych obszarów ciała, jak 
wzgórek łonowy, srom a nawet pochwa. W roku 2005 wy-
konano w USA ponad 1,8 miliona zabiegów chirurgii kosme-

tyczno-plastycznej. W ostatnich dekadach XX wieku w facho-
wej literaturze medycznej zaczęły pojawiać sie doniesienia 
o przeprowadzeniu zabiegów z tego zakresu ze wskazań es-
tetyczno-kosmetycznych, a nie medycznych. (Alter,G.J. Ann. 
Plast. Surg. 40:287, 1998. Hodgkinson, D., Hait,G. Plast. Re-
contr. Surg. 74:414, 1983. Maas, S., Hage, J,J Plast. Recon-
struct. Surg. 105:1453, 1999). Bez względu na wiek, wykształ-
cenie, przeszłość położniczą i status materialny najczęstszym 
oczekiwaniem kobiet jest zmiana wyglądu warg sromowych 
mniejszych. Zawsze, bez wyjątku idzie o ich zmniejszenie, 
czasem do takiej wielkości, by nie wystawały ponad wargi 
środowe większe. Z chirurgicznego punktu widzenia wyróż-
nia się trzy typy zabiegów labioplastyki, czyli plastyki warg 
sromowych mniejszych: amputację całkowitą lub częściową, 
wycięcie klinowe w kształcie litery W, Z lub V, inny rodzaj 
cięcia mającego zmniejszyć wielkość narządu, zakładające 
jednak ochronę przed zwężeniem przedsionka pochwy (de-
epitelializację, fenestrację, transpozycję). Do 2011 roku w 
literaturze przedmiotu pojawiło się ponad 50 prac dotyczą-
cych zabiegu labioplastyki, a pierwszą opublikował Radman 
w 1976 roku. (Radman, HM. Obstet. Gynecol. 48:578, 1976). 
Większość zabiegów labioplastyki, zarówno w Polsce, jak 
i na całym świecie, wykonywanych jest w sektorze prywat-
nym, z którego nie ma precyzyjnych danych o wskazaniach, 
metodologii, wynikach czy powikłaniach. Jedyne dostępne 
materiały pochodzą z lecznictwa zamkniętego finansowa-
nego z budżetu państw i nie oddają nawet w zarysie liczby 
zabiegów, jakie przeprowadza się każdego roku w danym 
kraju. Brak akceptacji dla wyglądu warg sromowych mniej-
szych, podobnie jak sutków, czyli piersi, a ostatnio pośladków, 
jest psychologicznym fenomenem zarezerwowanym dla wca-
le niemałej liczby kobiet. Pewną liczbę labioplastyk przepro-
wadza się u młodocianych, a nawet małych dzieci (Lynch, A. 
Muralaiah, M. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 21:147. 2008 Jo-
thilaksmi P. K. Słabi, N. R. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 22:53. 
2009) i jeśli rzeczywiście anomalie w obrębie narządów rod-
nych dziewczynek są potwierdzone, powinny one znaleźć się 
pod opieką specjalistycznych zespołów pediatrycznych. Jeśli 
obecność takich anomalii się nie potwierdza, rodzicom i ich 
dzieciom powinno zapewnić się edukację i wsparcie. 

Amerykańskie Towarzystwo Ginekologów i Położników 
(ACOG) przedstawiło w 2007 roku stanowisko na temat za-
biegów z zakresu chirurgii plastycznej żeńskich narządów 
rodnych (ACOG Committee Opinion No 378. Obstet. Gy-
necol 110:737. 2007). Uznano w nim dwa zabiegi, labio-
plastykę i demutilację (przywrócenie płodności po zabiegu 
obrzezania) jako wykonywane ze wskazań medycznych. Po-
dobne stanowisko przedstawiły australijskie i nowozelandz-
kie towarzystwa ginekologiczne, jak również królewskie bry-
tyjskie towarzystwo ginekologiczne. W Polsce do dziś PTG 
nie wyraziło swojego stanowiska w tej materii i co prawda 
na kolejnych zjazdach tematyka ginekologii plastycznej jest 
poruszana, czego najlepszym przykładem jest to, co dziś ma 
miejsce, to oczekiwania środowiska medycznego są dużo 
większe. Wychodząc im naprzeciw, w 2011 roku powstało 
Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej. Intencją i za-
miarem członków założycieli jest promocja takich metod po-
stępowania terapeutycznego, w tym operacyjnych, które po 
przeprowadzeniu stosownych badań, uzyskają akceptację 
grona prawników, etyków i lekarzy. 
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Maurizio Berlanda
Nowe podejście do odmładzania dłoni: 

biorewitalizacja wolumizacyjna 
– technika osobista

A new approach to hand rejuvenation: volumising 
biorevitalization – personal technic

Autor opisuje nowe podejście do odmładzania dłoni 
przy pomocy różnych kombinacji dużych cząsteczek kwasu 
hialuronowego i czynników biorewitalizujących, wykonywa-
ne podczas jednej sesji terapeutycznej.

Maurizio Berlanda
Nici elastyczne w mało inwazyjnej technice 

podwieszania w odmładzaniu szyi
Elastic thread in the minimally invasive technique 

of lifting in the neck rejuvenation
Autor opisuje nieinwazyjny zabieg liftingu szyi w znie-

czuleniu miejscowym przy minimalnym nacięciu i traumie za-
biegowej oraz krótkim okresie rekonwalescencji, z użyciem 
"Capurro's w Elasticum" – nowego szwu elastycznego do 
odmładzania szyi.

Piotr Bojko, Roksana Ostasz, 
Andrzej Ignaciuk

Osocze bogatopłytkowe w leczeniu 
łysienia plackowatego 

Rich plasma in the treatment of alopecia areata
Włosy stanowią u człowieka ważną funkcję upiększa-

jącą oraz wizerunkową i dlatego zmiany ich liczby, koloru 
i struktury stanowi częstą przyczynę wizyt u lekarza. Naj-
częstszym problemem, z jakim zgłaszają się pacjenci, jest 
wypadanie włosów. Łysienie plackowate (alopecia areata) 
jest jedną z takich jednostek chorobowych, która rozpoczy-
na się od pojawienia się pojedynczych, okrągłych lub owal-
nych ognisk pozbawionych włosów i w przypadku zanie-
chania może doprowadzić do całkowitej utraty włosów w 
obrębie skóry całego ciała. Uważa się, że proces łysienia 
spowodowany jest skróceniem okresu wzrostowego włosa 
(anegenu) i przejście w okres spoczynkowy (telogen). Jej 
przebieg może być różny, od pojedynczej zmiany w obrę-
bie owłosionej skóry głowy, do całkowitej utraty włosów w 
obrębie skóry całego ciała. Przebieg choroby jest łagodny, 
jednak zdecydowanie zaburza komfort i jakość życia osoby 
dotkniętej, wpływa na jej wizerunek w otoczeniu, utrudniają-
cy prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Leczenie 
łysienia plackowatego, z uwagi na brak spójnej koncepcji 
etiologicznej, pozostaje trudnym wyzwaniem, a ze wzglę-
du na cykliczność wzrostu włosów, na efekt terapii należy 
czekać kilka miesięcy. Autorzy w swojej pracy zastosowali 
leczenie skojarzone: fototerapia (UVB 311 nm) połączona 
z osoczem bogatopłytkowym, uzyskując dobre wyniki. Oso-
cze bogatopłytkowe (platelet-rich plasma – PRP) ma miejsce 
w terapii skojarzonej leczenia tej jednostki chorobowej, po-
nieważ wykazuję dużą aktywność biologiczną: wpływa na 
biologię fibroblastów, migrację komórek, przyspiesza goje-
nie ran, stymuluje procesy regeneracji różnych tkanek oraz 
aktywuje procesy angiogenezy i mikrokrążenia. 

Piotr Bojko, Roksana Ostasz, 
Andrzej Ignaciuk
Zastosowanie kwasu glikolowego i lasera 

frakcyjnego CO2 w leczeniu trądziku 
The use of glycolic acid and fractional CO2 

laser for the treatment of acne
Trądzik pospolity (acne vulgaris) – jest jednostką choro-

bową związaną z nadczynnością gruczołów łojowych, ce-
chujące się obecnością zaskórników, wykwitów grudkowo-
krostkowych i torbieli ropnych umiejscowionych w okolicach 
łojotokowych (twarz, plecy, kl. piersiowa).

Etiopatogeneza:
– czynnikiem usposabiającym jest osobnicza skłonność 

do nadmiernego wytwarzania łoju i rogowacenia ujść 
mieszków włosowych. Skłonność ta jest uwarunkowana 
genetycznie.

– kolonizacja przewodów wyprowadzających przez bak-
terie (propionibacterium acnes i staphylococcus epider-
midis)

– zaburzenie równowagi hormonalnej ze zwiększeniem 
poziomu androgenów u mężczyzn i wzrostem androge-
nowych właściwości progesteronu u kobiet.
W zależności od nasilenia zmian chorobowych, wyróż-

niamy postacie kliniczne trądziku:
– trądzik łagodny (zaskórnikowy, grudkowy, krostkowy)
– umiarkowany (grudkowo/krostkowy, guzkowy)
– ciężki (guzkowy, ropowiczy, skupiony, bliznowaciejący, 

piorunujący, odwrócony).
Leczenie powinno być dostosowane do ciężkości i po-

staci klinicznej trądziku i ukierunkowane przede wszystkim 
na zapobieganie powstawania trwałych szpecących wykwi-
tów. Autorzy przedstawili w swojej pracy łączenie terapii an-
tybiotykowej (ogólnej i miejscowej) z leczeniem miejscowym 
z wykorzystaniem peelingów chemicznych z ?-hydroksykwa-
sami (AHA od 20% do 70%) w początkowym etapie lecze-
nia, co spowodowało przyspieszenie redukcji zmian trądzi-
kowych. Natomiast w końcowym etapie leczenia pozostałe 
blizny potrądzikowe redukowano laserem frakcyjnym CO2, 
uzyskując bardzo dobre wyniki leczenia.

Glen Calderhead
Pomocnicze zastosowanie LED 

bliskiej podczerwieni. 
Fototerapia w chirurgii estetycznej 

Adjunctive Applications of Near-Infrared LED 
Phototherapy in Aesthetic Surgery

W ostatnim dziesięcioleciu fototerapia wykorzystująca 
diody emitujące światło (ang. LEDs – light emitting diodes) 
przyciąga coraz większą uwagę i coraz więcej danych po-
twierdza jej skuteczność oraz wyjaśnia mechanizm jej dzia-
łania. Laseroterapię niskiego poziomu (ang. LLLT – low level 
light therapy) z wykorzystaniem LED można zastosować 
w wielu wskazaniach w monoterapii, ale przypuszczalnie 
o wiele bardziej interesująca jest możliwość zastosowania 
LED-LLLT jako działanie wspomagające (dodatkowe) już ist-
niejących metod chirurgicznych. Ze względu na możliwość 
penetrowania energii promieniowania w bliskiej podczerwie-
ni w głąb tkanek z przyspieszeniem procesu gojenia, nawet 
w przypadku ran opornych na inne formy leczenia, popra-
wę miejscowego przepływu krwi, ograniczanie podskór-
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nych wylewów krwi oraz zmniejszanie obrzęku, rumienia i 
bólu, LED-LLLT emitujące tę długość promieniowania można 
zastosować po każdej procedurze estetycznej, od łagod-
nych proszkowych peelingów naskórka i mezoterapii, przez 
frakcjonowane odmładzanie skóry, aż po inwazyjne metody 
chirurgiczne, takie jak ablacyjny resurfacing laserowy całej 
twarzy czy chirurgiczne usunięcie zmarszczek w celu przy-
spieszenia i poprawienia procesu gojenia się rany. LED-LLLT 
działa profilaktycznie zapobiegając tworzeniu się blizn, 
eliminuje wylewy krwi i zdecydowanie zmniejsza obrzęk, 
rumień i dolegliwości bólowe. Podstawa sukcesu LED-LLLT 
w bliskiej podczerwieni leży w powinowactwie tego spektrum 
promieniowania do komórek odpowiedzialnych za proces 
gojenia się rany, obecnych we wszystkich trzech fazach go-
jenia się rany. Omówione zostały powyższe kwestie i przed-
stawione przykłady kliniczne. Systemy do fototerapii LED są 
relatywnie tanie ze względu na technologię, na jakiej oparta 
jest zasada ich działania, ale potencjalny nabywca zawsze 
powinien wiedzieć, że istnieją kryteria dotyczące długości i 
natężenia promieniowania, które należy spełnić, zanim tera-
pia LED-LLLT będzie mogła być wykorzystana w pełni jako 
doskonałe narzędzie wspomagające pracę lekarza zajmują-
cego się procedurami estetycznymi i kosmetycznymi. 

Glen Calderhead
Fotobiologiczne podstawy fototerapii LED 

w praktyce klinicznej 
Photobiological Basics of LED Phototherapy 

in Clinical Practice
Terapię laserową niskiego poziomu (ang. LLLT – low level 

light therapy), lub LLT, zaczęto stosować wraz z wprowadze-
niem systemów opartych na diodach laserowych w późnych 
latach 80. XX wieku i wzbudziła ona niezwykle duże zainte-
resowanie w latach 90. W ciągu tych dwóch dziesięcioleci 
wprowadzono również diody emitujące światło (ang. LEDs 
– light emitting diodes), ponieważ koszt LEDs był o wiele 
niższy niż LDs, ale cechowały się one niskimi i niestabilnymi 
mocami wyjściowymi oraz brakowało wąskopasmowej emi-
sji spektralnej. Ze względu na te czynniki, działanie kliniczne 
było słabe i fototerapia z wykorzystaniem LED zdobywała 
słabe oceny w medycynie. Tym niemniej, w 1998 roku na-
ukowcy z laboratorium medycyny kosmicznej (Space Medi-
cine Laboratory) amerykańskiej agencji NASA (US National 
Aeronautic and Space Administration) opracowali diody 
LED nowej generacji, cechujące się wielokrotnie wyższą 
mocą niż poprzednie oraz quasi monochromatyczną emi-
sją światła. Tzw. NASA LED szybko okazały się idealnym 
źródłem światła do fototerapii, a w ostatnim dziesięcioleciu 
technologia LED-LLLT zyskała szerokie grono zwolenników 
z wieloma doskonałymi naukowymi i szerokimi wskazaniami 
klinicznymi. Opisano skuteczność wielu długości promienio-
wania w wielu dziedzinach, takich jak dermatologia, chirur-
gia estetyczna i medycyna sportowa, ale niektóre dostępne 
na rynku systemy ciągle generują promieniowanie o nie-
właściwej długości wiązki oraz nieodpowiednie moce wyj-
ściowe. Długość promieniowania musi być dopasowana do 
struktury docelowej i musi być to wiązka o odpowiednim na-
tężeniu, tak, aby dotrzeć do celu w głębokiej warstwie skóry 
właściwej i poza nią. Omówione zostały interakcje z tkanką 

między wiązką promieniowania widzialnego i w spektrum 
bliskiej podczerwieni na poziomie tkankowym, komórko-
wym i subkomórkowym, aby zilustrować naukowe podsta-
wy, na jakich opiera się fototerapia z wykorzystaniem LED, 
mająca na celu uzyskanie skutecznego działania, polega-
jącego na łagodzeniu dolegliwości bólowych, przyspiesza-
niu gojenia ran, odmładzaniu skóry oraz jej możliwości w 
medycynie sportowej. LED-LLLT jest łatwa do zaaplikowania 
za pomocą relatywnie niedrogich systemów, pozbawiona 
jest działań ubocznych, nie wywołuje bólu oraz jest dobrze 
tolerowana przez pacjentów w każdym wieku i z każdym 
fototypem skóry.

Halina Car, A. Fiedorowicz, M. Knaś, 
A. Zalewska, W. Miltyk
Porównanie efektów preparatów toksyny 

botulinowej i kwasu hialuronowego 
na hodowlach fibroblastów ludzkiej skóry

Comparison of the effects of preparations 
of botulinum toxin and hyaluronic acid 
in culturedfi broblasts of human skin

Celem oceny efektów preparatów zawierających toksynę 
botulinową typu A (BTX-A): OnabotulinumtoxinA – Vistabel 
(Allergan), IncobotulinumtoxinA – Bocouture (Merz Pharma 
UK) i kwas hialuronowy (HA): Juvaderm Hydrate (Allergan), 
podawanych osobno lub łącznie BTX-A z HA, zbadano cy-
totoksyczność (test MTT) i proliferację (biosynteza DNA, test 
inkorporacji 5[3H]-tymidyny) fibroblastów skóry ludzkiej linii 
CRL-1474. OnabotulinumtoxinA i IncobotulinumtoxinA nie 
zmieniają przeżywalności fibroblastów skóry ludzkiej i nie 
wpływają na biosyntezę DNA w tych komórkach. Preparat 
HA nie wpływa na przeżywalność fibroblastów i pobudza 
biosyntezę DNA w sposób proporcjonalny do stosowanego 
stężenia i czasu inkubacji. Skojarzone podanie preparatów 
BTX-A i HA zwiększa biosyntezę DNA, nie zmienia przeży-
walności fibroblastów. Na podstawie uzyskanych wyników 
możemy stwierdzić, że efekty działania OnabotulinumtoxinA 
i IncobotulinumtoxinA są porównywalne. Preparat HA poda-
ny osobno lub łącznie z preparatami BTX-A nasila prolife-
rację fibroblastów skóry ludzkiej, co sugeruje anaboliczne 
działanie kwasu hialuronowego. 

Maurizio Cavallini
Jak abdominoplastyka może wpłynąć 

na estetykę narządów intymnych 
How abdominoplasty may aff ect the aesthetics 

of the intimate organs
W trakcie zabiegu abdominoplastyki wykonuje się 

rozdzielenie tkanek ściany jamy brzusznej, usuwa się nad-
miar tkanki tłuszczowej i skóry i ostatecznie zakłada się szwy 
między okolicą brzuszną a łonową. Oznacza to, że powstają 
siły trakcyjne w kierunku doczaszkowym, działające na 
okolicę łonową, które mogą prowadzić do zmian ułożenia 
tkanek w kierunku pionowym. Autor prezentował kwestie 
związane z tym problemem, odpowiadające za zmiany 
estetyczne, które wpływają na końcową pozycję okolicy 
łonowej i sromowej.
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Loredana Cavalieri
Kształtowanie ciała u pacjentów 

bariatrycznych 
Body Contouring in post-bariatric Patients

Otyłość jest prawdziwą chorobą, wymagającą wielo-
specjalistycznego podejścia terapeutycznego: pacjent musi 
zredukować swoją masę ciała i powrócić do regularnej ak-
tywności fizycznej, aby możliwe było przywrócenie home-
ostazy układu hormonalnego. Rolą chirurga plastycznego 
jest poprawa kształtu ciała pacjenta. Masywna i szybka 
utrata masy ciała prowadzi do objawów w postaci nadmier-
nej wiotkości skóry właściwej i naskórka, opadnięcia skóry 
i pojawienia się biało-żółtawych rozstępów w różnych oko-
licach anatomicznych. Rolą chirurga plastycznego jest po-
prawa kształtu ciała pacjenta, próba poprawienia elastycz-
ności skóry, ale bez zmieniania parametrów anatomicznych 
i morfologicznych u leczonych pacjentów/pacjentek. Celem 
leczenia chirurgicznego jest w głównej mierze wycięcie od-
powiednio szerokich płatów skórnych. Leczenie pacjentów 
z otyłością nierzadko przysparza wielu problemów z psy-
chologicznego punktu widzenia i niekiedy konieczne jest 
zdecydowanie się na taką terapię, która będzie dla nich 
łatwiejsza do zaakceptowania, tak jak w poniższym przy-
padku: pacjent, u którego doszło do redukcji masy ciała 
o 60 kg po operacji wyłączenia (ominięcia) żółciowo-trzust-
kowego (ang. BPD – bile-pancreatic diversion). Doszło do 
bardzo małej liczby powikłań: kilka zlokalizowanych rozejść 
rany, głównie w okolicy otrzewnej, które zaopatrywano za 
pomocą preparatów na bazie alginianów i kwasu hialuro-
nowego. Nie doszło do zakażenia. U wszystkich pacjentów 
prowadzono antybiotykoterapię z amoksycyliną i kwasem 
klawulanowym. Wszystkim pacjentom przez okres jednego 
tygodnia podawano fraksyparynę, rozpoczynając od po-
ranka w dniu operacji, przed zabiegiem. Tylko w jednym 
przypadku doszło do jednostronnego obrzęku limfatyczne-
go, który ustąpił po upływie około czterech miesięcy prowa-
dzenia ręcznego drenażu limfatycznego.

Maurizio Cavallini
RF i liposukcja w usuwaniu objawów 

starzenia szyi 
RF and liposuction in relieving the signs of aging neck

W leczeniu objawów starzenia dolnej jednej trzeciej 
części twarzy, górnej części szyi oraz podbródka są trzy 
cele: uniesienie skóry, podciągnięcie tkanki podskórnej oraz 
usunięcie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Pamiętając 
o powyższych zasadach, możliwe są różne opcje (chirur-
giczny lifting twarzy, liposukcja, energia promieniowania 
o częstotliwości radiowej). Na podstawie własnych 
doświadczeń mogę stwierdzić, że liposukcja wspomagana 
RF (ang. RFAL – RadioFrequency Assisted Liposuction) jest 
korzystną opcją, umożliwiającą uzyskanie wszystkich wy-
mienionych celów z trzech powodów: 1) energia RF ws-
pomaga obkurczanie się skóry (włókien kolagenowych), 2) 
liposukcja umożliwia usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej 
we wszystkich okolicach, łącznie z podbródkiem, 3) ciepło 
indukowane pod wpływem RF nasila obkurczanie przegród 
włóknistych i redukuje działania niepożądane (jak krwawie-
nia i krwiaki). Z praktycznego punktu widzenia, w metodzie 
tej konieczne jest tylko znieczulenie miejscowe, 3 małe 

nacięcia (2 mm) wykonywane w okolicy poniżej podbródka 
oraz płatka ucha, a jej przeprowadzenie nie zajmuje dużo 
czasu. Okres niezdolności do pracy jest krótki, a wyniki są 
dostrzegalne po upływie od 3 do 6 miesięcy od zabiegu. 
Uzyskane wyniki potwierdzają zadowalające odtworzenie 
kształtu żuchwy, podbródka i okolicy poniżej podbródka. 

Loredana Cavalieri
Osobiste doświadczenia 

w leczeniu łagodnego zaniku piersi 
techniką lipofillingu

Personal experience in the treatment of mild breast 
atrophy using lipofilling technique

Autorka zaprezentowała technikę lipofillingu i jej wy-
korzystanie w leczeniu łagodnego zaniku piersi. Technikę 
tę stosuje się już od wielu lat. Pierwszym autorem, który 
w 1983 roku zaproponował wykorzystanie tkanki tłuszczo-
wej jako wypełniacza, był Neuber. Pierwszy przypadek 
medyczny opisano w 1912 roku, ale dopiero w 1989 Fo-
urnier opracował i po raz pierwszy opublikował wyniki do-
tyczące tej techniki chirurgicznej. Polega ona na pobraniu 
autologicznej tkanki tłuszczowej z miejsca zwanego obsza-
rem donorowym, a następnie na implantacji jej w miejscu 
docelowym. Celem jest uzyskanie struktury tkanki o stałych 
parametrach wolumetrycznych. W 1994 roku Coleman 
przedstawił hipotezę dotyczącą ustandaryzowania techniki 
przez wprowadzenie koncepcji „lipostruktury”. W kwietniu 
2007 roku Rigotti i wsp. opublikowali wyniki ważnego bada-
nia doświadczalnego, zapoczątkowującego nową epokę, 
zmieniającą koncepcję lipofillingu. W badaniu tym Rigotti 
i wsp. odkryli zmiany mikrostrukturalne w naświetlanej tkan-
ce skóry po lipofillingu. Wysunęli nawet hipotezę o poten-
cjale komórek macierzystych, obecnych w zrębie naczynio-
wym adipocytów, do stymulowania procesu angiogenezy. 
Z klinicznego punktu widzenia, w badaniu tym stwierdzono 
złagodzenie objawów popromiennego zapalenia skóry. Z 
tego względu zasugerowano, że pewna część wszczepia-
nych komórek macierzystych adipocytów może pobudzać 
aktywność regeneracyjną w miejscu implantacji. W augmen-
tacji piersi tkanka tłuszczowa jest wszczepiana ponad zagię-
ciem (ang.: in a over bend), pod tkanką gruczołową lub pod-
skórną, aby nie uszkodzić tkanki tłuszczowej i gruczołowej 
piersi oraz aby zredukować ryzyko krwiaków. Stosując tę 
technikę, możliwe jest uzyskanie zadowalających i trwałych 
rezultatów. Lipofilling jest techniką całkiem bezpieczną i pro-
stą w wykonaniu. Jest ona na szeroką skalę wykorzystywana 
w okolicy piersiowej i umożliwia uzyskanie doskonałych re-
zultatów zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjo-
nalnym.

Maurizio Ceccarelli
Nowe zabiegi w starzeniu skóry twarzy

New treatments in facial aging skin
Medycyna regeneracyjna jest dzisiaj coraz bardziej po-

pularna i rozprzestrzenia się coraz szybciej we wszystkich 
dziedzinach medycyny. Znalazła równeż zastosowanie 
w medycynie estetycznej. Jest ona wykorzystywana jako 
technika służąca do poprawy wyglądu twarzy. Można dzi-
siaj mówić o liftingu nieoperacyjnym, uzyskiwanym przez 
stymulację regeneracji wszystkich jej tkanek, prowadzącym 
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do bardziej harmonijnego wyglądu, odzyskania cech mło-
dej twarzy. W opisywanym schemacie leczenia, zwanym 
komleksową regeneracją twarzy, używa się następujących 
preparatów autologicznych pochodzących od pacjenta:
• płytkowe czynniki wzrostu
• osocze bogatopłytkowe
• autologiczna firbyna pochodzenia osoczowego
• Transit Amplyfing Cell pochodzący z tkanki tłuszczowej
• autologiczne czynniki podparcia tkankowego.

W ostatnim czasie do powyższego schematu dodano 
zabiegi biologiczne, opieracjące się na poprawie napięcia 
mięśniowego twarzy (Face Toning) i zmniejszeniu objętości 
1/3 dolnej części twarzy (Face Sculpture). Stosując opisane 
metody możliwe jest uzyskanie pełnego odmłodzenia twa-
rzy bez uciekania się do metod chirurgicznych.

Maurizio Ceccarelli
Apoptoza adipocytów w nadmiarze tkanki 

tłuszczowej 
Apoptosis of adipocytes in adipose tissue excess
Próby leczenia zlokalizowanego nadmiaru tkanki tłusz-

czowej prowadzą do ciągłych badań w dziedzinie farma-
kologii, chemii, biochemii i fizyki. Ostatnio nasze badania 
nad procesami apoptozy komórkowej, a zwłaszcza w obrę-
bie komórek tłuszczowych, pozwoliły na zaproponowanie 
nowych metod leczenia zlokalizowanego nadmiaru tkanki 
tłuszczowej. Nowa propozycja terapeutyczna, na razie do-
stępna jedynie w postaci galenicznej, która w najbliższej 
przyszłości uzyska rejestrację jako preparat medyczny, po-
zwala na uzyskanie dobrej odpowiedzi klinicznej, nie obcią-
żając jednocześnie pacjenta ryzykiem wystąpienia efektów 
ubocznych. Stosujemy starannie opracowane stężenia kwa-
su askrobinowego z dodatkiem jonów żelaza, co powodu-
je apoptozę adipocytów, prowadząc do zmniejszenia ob-
jętości tkanek przy minimalnym ryzyku wywołania efektów 
ubocznych, przede wszystkim związanych z nadmiernym 
odczynem zapalnym.

Maurizio Ceccarelli
Cellulit – weryfikacja nowych hipotez 

patogenetycznych 
Cellulite – validation of new pathogenetic hypothesi

Na przestrzeni minionych lat sformułowano wiele hipo-
tez dotyczących patogenezy pannikulopatii obrzękowo-zw-
łóknieniowo-stwardnieniowej, zwanej popularnie cellulitem. 
Ostatnio została przedstawiona nowa teoria oparta na 
odpowiedzi zapalnej postrzeganej jako jego głównej przy-
czynie. W zaprezentowanym opracowaniu analizowano 
potencjalne przesłanki, które były w przeszłości pomijane 
przez naukowców badających etiopatogenezę cellulitu. 
W szczególności należy wymienić:
– produkcję cytokin przez adipocyty
– modyfikację metabolizmu komórek tłuszczowych w opar-

ciu o działanie cytokin
– mechanizmy prowadzące do hipertrofii adipocytów przy 

braku odpowiedniego ukrwienia tkanek
– mechanizmy biofizyczne specyficzne dla tkanki tłusz-

czowej.
Można podsumować, że wyniki naszych badań są spój-

ne z terpią profesora Curri, który traktował zastój w obrębie 

mikrokrążenia skutkujący obrzękiem jako czynnik sprawczy 
procesów prowadzących do powstania cellulitu. Znajduje 
ona wciąż największe potwierdzenie w oparciu o analizę 
procesów patofizjologicznych.

Yongji Chung
Peptydy biomimetyczne i czynniki wzrostu 
– zastosowanie w medycynie estetycznej 

i wypełniaczach 
Biomimetic peptides and growth factors 
– use in aesthetic medicine and in fillers

Rozwój technologiczny w zakresie kosmetologii i medy-
cyny estetycznej spowodował wciąż rosnące zapotrzebowa-
nie na wprowadzanie substancji aktywujących naturalne me-
chanizmy obronne skóry. Prawdziwym przełomem ostatnich 
lat stały się w tym zakresie peptydy biomimetyczne i czynniki 
wzrostu. W chwili obecnej w zakresie medycyny estetycznej 
wykorzystywanych jest ponad 300 peptydów biomimetycz-
nych. Około 100 kolejnych jest obecnie w fazie dalszych 
badań i w trakcie procesu rejestracji. Peptydy biomimetycz-
ne oraz czynniki wzrostu znalazły już swoje stałe miejsce 
w zakresie zabiegów wykonywanych w gabinecie medycy-
ny estetycznej. Trwające wciąż badania nad nowymi sub-
stancjami wykazującymi swoiste działanie in vivo poszerzają 
gamę dostępnych produktów. Dzięki temu możemy liczyć, 
że najbliższe lata przyniosą lawinowy rozwój opisanych 
technologii. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa fakt, 
że zarówno peptydy biomimetyczne, jak i czynniki wzrostu 
działają przez stymulację naturalnych mechanizmów na-
prawczych i regeneracyjnych naszego organizmu. Są więc 
bezpieczne, nie wykazują zdolności alergizujących, a ich 
działanie bardziej przypomina leczenie, a nie upiększanie. 
Czynniki wzrostu to substancje o budowie polipeptydowej 
wydzielane przez niektóre typy komórek organizmu. Ich 
działanie polega na stymulowaniu innych komórek do po-
działów, wzrostu lub różnicowania się. Czynniki wzrostu 
swoje działanie wywierają przez receptory znajdujące się 
w komórkach docelowych. Gdy czynnik wzrostu zwiąże 
się z receptorem transbłonowym, wówczas dochodzi do 
zapoczątkowania szlaku sygnalizacji wewnątrzkomórko-
wej. Wytwarzane są mediatory przekazujące sygnał przez 
błonę komórkową, co w konsekwencji wpływa na ekspresję 
odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają 
do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie wystę-
pują działania mutagenne, a jedynie stymulacja normalnych 
procesów zachodzących w komórkach docelowych. Obec-
nie główne zakresy stosowania zarówno peptydów biomi-
metycznych, jak i czynników wzrostu, to działanie przeciw-
zmarszczkowe, stymulacja odnowy komórkowej i tkankowej, 
regulacja melanogenezy, stymulacja wzrostu włosów. 

Joanna Czuwara
Współczesne rozumienie gojenia 
i regeneracji skóry. Praktyczne 

zastosowanie w zabiegach estetycznych
Modern understanding of the healing 

and regeneration of the skin. 
Practical application in aesthetic surgery

Medycyna estetyczna wykorzystuje w zabiegach techniki 
oparte na uszkodzeniu skóry, aby przez destrukcję i elimina-
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cję uzyskać regenerację w celu poprawy wyglądu, kolorytu 
i napięcia skóry. W obecnej dobie, dzięki badaniom zgłę-
biającym problem gojenia się skóry, więcej wiadomo, jakie 
czynniki i zjawiska leżą u jego podłoża. Dzięki tej wiedzy 
można modulować procesy zachodzące w skórze powstałe 
w odpowiedzi na uraz. Zjawiska gojenia oparte są na zja-
wiskach tkankowych, które obejmują indukcję stanu zapal-
nego, przekrwienie i nowotworzenie naczyń krwionośnych, 
zjawiskach immunologicznych polegających na stymula-
cji aktywności określonych komórek i cytokin, jak również 
komórkowych wykorzystujących charakterystyczne szlaki 
przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego. Gojenie, w zależ-
ności od poziomu uszkodzenia skóry, dotyczy pobudzenia 
keratynocytów w naskórku i komórek mezenchymalnych 
w skórze właściwej, takich jak fibroblasty, komórki śródbłon-
ka i składowych krwi krążącej, tj. płytek krwi, limfocytów, 
monocytów i tkankowych makrofagów. 

Bardziej wnikliwa wiedza dermatologiczna dotycząca 
gojenia skóry pozwala na praktyczne jej wykorzystanie 
w celu uzyskania jak najlepszych efektów regeneracyjnych 
i przyspieszenia gojenia, przy zmniejszeniu ryzyka powi-
kłań. Zastosowanie preparatów medycznych czy dermoko-
smetycznych, które mogą pozytywnie modulować gojenie, 
istotnie przyczynia się do poprawy komfortu gojenia pa-
cjenta i lekarza. W tym celu można wykorzystywać związki 
o działaniu przeciwzapalnym, zmniejszającym przekrwie-
nie, osocze bogatopłytkowe obfitujące w czynniki wzrostowe 
i wpływające na czucie bólu, związki okluzyjne regenerują-
ce naskórek z NNKT, antyoksydanty likwidujące szkodliwy 
wpływ wolnych rodników i wiele innych. Podczas wykładu 
zostały omówione powyższe zjawiska z praktycznego punk-
tu widzenia zabiegowej dermatologii estetycznej.

Joanna Czuwara, Andrzej Ignaciuk
Jak wybierać toksynę botulinową?

How to choose botulinum toxin
W Polsce zarejestrowane są trzy toksyny botulinowe typu 

A do zastosowań estetycznych, są to: Botox®, Azzalure® 
i Bocouture®. Producenci toksyn rywalizują ze sobą i starają 
się przekonać do swoich produktów. Z medycznego punktu 
widzenia dla lekarza najważniejsze jest, żeby neurotoksyna 
była bezpieczna, przewidywalna, powtarzalna, skuteczna, 
a czas utrzymywania się efektu wynosił co najmniej 4 miesią-
ce. Wiele dyskusji w ostatnich latach poświęcono białkom 
kompleksującym toksynę botulinową typu A, stabilności neu-
rotoksyny, jej „czystości”, dyfuzji oraz właściwościom immu-
nogennym. Na potrzeby prezentacji dokonano przeglądu 
najnowszego piśmiennictwa dotyczącego neurotoksyn, ba-
dań porównawczych oceniających ich efekt, czas działania 
oraz działania niepożądane. 

W podsumowaniu wszystkie trzy dostępne na polskim 
rynku neurotoksyny, przy zachowaniu rekomendowanych 
rozcieńczeń i dawkowania, charakteryzuje bezpieczeń-
stwo, porównywalne efekty i przewidywalność zabiegu. 
Z praktycznego punktu widzenia przewidywalność zabiegu 
i unikanie działań niepożądanych jest wypadkową wiedzy, 
doświadczenia, nawyków i zdolności manualnych lekarza 
wykonującego zabieg. Z merytorycznego punktu widze-
nia wybór neurotoksyny typu A winien być podyktowany 

własnym przekonaniem i doświadczeniem, wygodą oraz 
walorami ekonomicznymi preparatu. Ponieważ zabiegami 
estetycznymi rządzi prawo „wolnego rynku”, warto mieć 
świadomość, że działania marketingowe nie zawsze znajdu-
ją poparcie w piśmiennictwie naukowym lub utraciły swoją 
wagę na przestrzeni czasu i zdobytego doświadczenia. Tak-
że właściwości biochemiczne i biofarmakologiczne prepa-
ratów w „probówkach” nie zawsze przełożą się na różnice 
w efektach końcowych neurotoksyn typu A w tkankach. 

Elena Fasola
Odmładzanie żeńskich narządów 

płciowych z punktu widzenia 
funkcjonalności i estetyki medycznej 

(kwas hialuronowy, PRP, tłuszcz 
przeszczepu, leczenie miejscowe) 

Rejuvenation of female genital organs from the 
medical aesthetics and functional point of view 
(hyaluronic acid, PRP, fat graft, topical therapy)
Podobnie, jak inne narządy, również żeńskie zewnętrzne 

narządy płciowe w trakcie życia podlegają zmianom (wiek 
nastoletni, dojrzałość płciowa, ciąża, menopauza). Począt-
kowo opisywane zmiany zachodzą powoli. W okresie me-
nopauzy – między 45 i 60 rokiem życia, wraz ze zmniejsze-
niem stężenia estrogenu w organizmie, zmiany strukturalne 
stają się coraz bardziej widoczne. Zewnętrzne narządy 
płciowe tracą swoją objętość, stają się bardziej płaskie, bla-
de, mniej elastyczne i bardziej podatne na występowanie 
stanów zapalnych. Zmniejszeniu ulega zawartość włókien 
kolagenowych i elastynowych, co pociąga za sobą drama-
tyczny spadek uwodnienia tkanek. Występują fibroblasty 
o zredukowanej aktywności oraz dochodzi do bazofilnej de-
generacji włókien elastynowych. Zmianom podlegają rów-
nież naczynia krwionośne występujące w obrębie pochwy i 
warg sromowych. Makroskopowo, atrofia sromu związana 
z obniżeniem stężenia estrogenów jest najbardziej widocz-
na na poziomie warg sromowych większych, gdzie zanik 
tkanki łącznej i tłuszczowej jest najbardziej nasilony. 

Zmiany morfologiczno-funkcjonalne w obrębie zewnętrz-
nych narządów płciowych mają pozytywny wpływ na od-
czucie zdrowia, odpowiedź seksualną oraz relacje inter-
personalne w okresie dojrzewania i płodności, natomiast 
w wieku pomenopauzalnym oraz starości ich charakter nie-
wątpliwie przyczynia się do obniżenia poziomu satysfakcji z 
własnej seksualności. Należy pamiętać, aby za cel leczenia 
powyższych zaburzeń w medycynie estetycznej przyjąć po-
prawę opisanych odczuć i relacji. 

Autorka zaprezentowała własne doświadczenia w le-
czeniu starzejących się żeńskich zewnętrznych narządów 
płciowych wraz z towarzyszącymi objawami. Opisała tech-
nikę stymulacji skóry przez śródskórne podawanie substan-
cji aktywnych, modelowania i przywracania objętości warg 
sromowych przy użyciu specjalnie do tego celu opracowa-
nego, usieciowanego kwasu hialuronowego, w niektórych 
przypadkach wspomaganego iniekcjami PRP (osocza boga-
topłytkowego). Ponadto, autorka opisała terapię z zastoso-
waniem preparatów miejscowych, które eliminują inne nieko-
rzystne objawy, takie jak suchość, zmiana koloru skóry oraz 
idiopatyczny świąd. 
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Riccardo Forte, Andrzej Ignaciuk
Kwas polimlekowy 

– technika z mikrokaniulą 
Polylactic acid – a technique with microcanula

Kwas L- polimlekowy (ang. Poly-L-Lactic Acid – PLA) od-
niósł niekwestionowany sukces w medycynie estetycznej 
w kategorii preparatów biorestrukturyzacyjnych. Cechuje 
się on długo utrzymującymi się wynikami, dużym zakresem 
bezpieczeństwa oraz wysoką biokompatybilnością. Ideą 
zastosowania PLA w medycynie estetycznej było przywraca-
nie objętości tkanki podskórnej oraz skóry w przypadkach, 
w których dochodziło do ich zaniku w następstwie upływu 
czasu lub zaburzeń biochemicznych. W takich przypadkach 
kwas L-polimlekowy był podawany w głębokie warstwy 
tkanki podskórnej. Kwas polimlekowy był pierwszym pre-
paratem, który pozwolił na wprowadzenie globalnego po-
dejścia do problemu starzenia się skóry, a nie tylko korekcji 
pojedynczych defektów estetycznych w jej obrębie. Począt-
kowo dwoma głównymi problemami związanymi z zasto-
sowaniem PLA była technika jego przygotowania (preparat 
liofilizowany) oraz konieczność stosowania igły 26 G, co 
skutkowało skomplikowaną techniką podawania preparatu 
z wielu wkłuć w przypadku korekcji rozległych okolic w ob-
rębie twarzy. Powyższe niedogodności sprawiły, że zaczęto 
poszukiwać innych metod przygotowywania i podawania 
preparatu, które miałyby sprawić, że zabieg stałby się mniej 
skomplikowany i bardziej przyjazny – zarówno dla lekarza, 
jak i pacjenta. Jeśli chodzi o sposób rozcieńczania prepara-
tu, bierze się pod uwagę różne czynniki, m.in. odstęp między 
przygotowaniem roztworu a jego podaniem (wahający się 
od kilku godzin do całego dnia). Preparat rozpuszczamy w 
wodzie do iniekcji z dodatkiem środka znieczulającego: 0,5 
ml karbokainy na 10 ml roztworu. Obecnie możliwość użycia 
giętkich mikrokaniul sprawiła, że z jednego lub maksymalnie 
dwóch miejsc można uzyskać dostęp do całej okolicy, którą 
poddajemy leczeniu. Zmniejszyło to znacznie, zbliżając do 
zera stopień traumatyzacji tkanek. Dodatkowo, ze względu 
na fakt, iż kaniule nie mają ostrego zakończenia, wyelimi-
nowano ryzyko pojawienia się obrzęku oraz krwiaka zwią-
zanego z uszkodzeniem struktur naczyniowych. Iniekcje PLA 
wykonujemy przy użyciu kaniuli 22 G o długości 70 mm, 
która pozwala na doskonałą kontrolę nad jednolitą dystry-
bucją materiału, która z kolei przekłada się na uzyskanie 
doskonałego wyniku estetycznego. 

Małgorzata Gaworczyk
Kompleksowy program anti-aging 

hamujący biologiczne procesy starzenia
A comprehensive anti-aging programme inhibiting 

the biological processes of ageing
STARZENIE SIĘ jest procesem fizjologicznym, postępują-

cym. Proces ten dzielimy na 2 rodzaje: starzenie wewnątrz-
pochodne i starzenie zewnątrzpochodne. STARZENIE WE-
WNĄTRZPOCHODNE: Mitochondrialna teoria starzenia 
– mitochondrialne DNA jest narażone na uszkodzenia przez 
wolne rodniki z łańcucha oddechowego, a w mitochondriach 
nie ma sprawnych mechanizmów naprawczych dla DNA. 
Leży to u podłoża hipotezy tłumaczącej, że objawy starze-

nia się organizmu są wynikiem akumulacji mutacji somatycz-
nych mitochondrialnego DNA i obniżania sprawności ener-
getycznej komórek. Telomerowa teoria starzenia: organizm 
starzeje się, ponieważ starzeją się jego komórki osiągając li-
mit swoich podziałów. Jedna z teorii, tzw. telomerowa teoria 
starzenia mówi, że starzenie się komórek jest konsekwencją 
skracania się telomerów. Telomery – z greckiego telos „ko-
niec" + meros „część” – to specyficzne czapeczki znajdują-
ce się na końcach chromosomów, które chronią DNA przed 
uszkodzeniami. Wraz z każdym podziałem telomery ulegają 
skróceniu – są więc swoistym zegarem molekularnym odmie-
rzającym, ile razy komórka może się podzielić. Mechanizm 
działania substancji aktywnych działających „ochronnie” na 
telomery: wpływ na ekspresję genu telomerazy, stabilizacja 
końcówek chromosomów, w konsekwencji wydłużenie czasu 
życia komórek skóry. Do głównych czynników przyspiesza-
jących endogenne starzenie należy przede wszystkim oksy-
dacyjne uszkodzenie DNA. Powstaje ono w wyniku tleno-
wego metabolizmu komórkowego wywołującego tworzenie 
się wolnych rodników uszkadzających struktury komórkowe, 
zwłaszcza białka i materiał genetyczny. Obecnie zidentyfi-
kowano około 100 genów, które mogą być odpowiedzialne 
za starzenie się skóry. W wyniku tego nie do końca pozna-
nego, złożonego i długotrwałego procesu, jakim jest starze-
nie, zmniejsza się liczba zdrowych komórek, zwiększa się 
liczba uszkodzeń komórkowych powstałych na skutek nie-
odwracalnych wewnątrzkomórkowych mutacji. ANALIZA 
DNA: Zwalczanie stresu oksydacyjnego odbywa się przez 
działanie reakcji enzymatycznych przekształcających wolne 
rodniki w obojętne molekuły, które ulegają eliminacji. W pro-
cesie uczestniczą następujące enzymy: superoksydodysmu-
taza 2 (SOD2), Peroksydaza glutationu 1 (GPX1), Katalaza 
(CAT) – reakcje biochemiczne – przekształcenie wolnych 
rodników w tlen i wodę.

Superoksydodysmutaza 2 (SOD2), zlokalizowana w mi-
tochondriach, przekształca rodniki tlenu w peroksyd wodoru 
inicjując przejście do inaktywacji wolnych rodników, wytwo-
rzonych przez łańcuch transportu elektronów. Czynniki mo-
dyfikujące aktywność SOD2: płeć, wiek, wspólne warianty 
genetyczne. Polimorfizm genotypowy determinuje zmiany 
w lokalizacji komórki enzymu, modulując jego aktywność 
i indywidualną wrażliwość na czynniki modyfikujące. Pe-
roksydaza glutationu (GPX1): Enzym kodowany przez gen 
GPX1 powoduje detoksykację peroksydów wodorowych 
w połączeniu z glutationem, chroniąc komórki przed szko-
dliwością procesu peroksydacji. PEROKSYDAZA: Główne 
zadanie to naktywacja peroksydów wodoru wytwarzane-
go przez aktywność SOD2, najbardziej szkodliwego dla 
struktur komórkowych. Niekorzystny wariant polimorfizmu 
determinuje: zmniejszenie aktywności enzymatycznej, kumu-
lacja peroksydu wodoru w komórkach, wzrost szkodliwość 
oksydacyjnej. KATALAZA: Umożliwia wydalenie produktów 
końcowych: w postaci uryny i potu, przez oddychanie. Nie-
korzystny wariant polimorfizmu powoduje obniżenie aktyw-
ności enzymatycznej (o 1/3), tworząc w ten sposób warunki 
sprzyjające stresowi oksydacyjnemu i uszkodzeniu komórek. 
STARZENIE ZEWNĄTRZPOCHODNE: przewlekła ekspozy-
cja na promieniowanie ultrafioletowe (UV), palenie tytoniu, 
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nadużywanie alkoholu, zanieczyszczenia środowiskowe 
i inne (np. niektóre substancje chemiczne zawarte w pokar-
mach lub kosmetykach) i inne. METODY LECZENIA – TERA-
PIA MIEJSCOWA: retinoidy, hydroksykwasy, fitoestrogeny, 
filtry UV, enzymy naprawiające DNA, polisacharydy. ME-
TODY LECZENIA ZABIEGOWE: peelingi chemiczne, toksy-
na botulinowa, wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego, 
polimlekowego i innych substancji, mezoterapia (śródskórne 
iniekcje z zastosowaniem leków, witamin, oligoelementów, 
wyciągów roślinnych,…), dermabrazja. STARZENIE – WOL-
NE RODNIKI: Do głównych czynników przyspieszających 
endogenne starzenie się należy stres oksydacyjny powo-
dujący uszkodzenie DNA. Wolne rodniki powodują zespół 
uszkodzeń noszących nazwę stresu oksydacyjnego. Wolne 
rodniki to atomy, cząsteczki lub jony posiadające na ze-
wnętrznej orbicie pojedynczy, niesparowany elektron. Dą-
żąc do przyłączenia lub oddania elektronu, wykazują dużą 
aktywność chemiczną utleniając każdy związek, z którym 
mają kontakt. SCHEMAT DZIAŁANIA WOLNYCH RODNI-
KÓW: Obiektem ataków wolnych rodników w organizmie 
człowieka są głównie związki posiadające w cząsteczkach 
wiązania podwójne jak: białka, DNA, nienasycone kwasy 
tłuszczowe wchodzące w skład błon komórkowych, poli-
sacharydy, lipidy (cholesterol) znajdujący się w krwi. TEST 
DNA VITALITY: Jest to najbardziej zaawansowany i naj-
bezpieczniejszy sposób na poznanie kodu genetycznego 
i poziomu stresu oksydacyjnego. Test ten jest prosty i niein-
wazyjny. Aby pobrać próbkę DNA umożliwiającą przepro-
wadzenie testu wystarczy pobrać parę komórek nabłonka 
(potrzeć wewnętrzną stronę policzka wacikiem!). VITALITY 
TEST ANTI AGE: Projekt Vitality dzieli się na trzy etapy: test 
genetyczny, który określa indywidualny poziom stresu oksy-
dacyjnego, terapię zindywidualizowanymi suplementami 
diety, działającymi od wewnątrz, pielęgnację miejscową, 
przeciwdziałającą przedwczesnemu starzeniu się komórek i 
chroniącą przed działaniem czynników zewnętrznych. POD-
SUMOWANIE: Skuteczność walki ze starzeniem się zależy 
w dużym stopniu od wdrożenia profilaktyki dotyczącej głów-
nie: stylu życia, sposobu odżywiania, włączania procedur 
zabiegowych odpowiednich do wieku, stopnia nasilenia 
zmian procesu starzenia.

Jolanta Hreczecha, Magdalena Skwarek, 
Małgorzata Żak

Punkty wprowadzania kaniuli 
Cannula entry points

Autorki omówiły anatomiczne aspekty czterech okolic, 
w których wykonuje się zabiegi kaniulą: bruzdy nosowo-
wargowe, bruzdy wargowo-żuchwowe, okolicę przedoczo-
dołową oraz okolicę skroniową. Omówiono punkty wkłucia 
kaniuli, warstwy tkanek, przez które przechodzi, obecność 
ważnych struktur anatomicznych tych okolic, takich jak ner-
wy, więzadła skórne i drogi łzowe, które mogą ulec uszko-
dzeniu w trakcie zbyt forsownego operowania kaniulą oraz 
bezpieczne strefy zabiegu, np. przy omijaniu gałęzi skro-
niowych nerwu twarzowego. W prezentacji uwzględniono 
wyniki badań i najnowsze opracowania z wielu ośrodków 
naukowych europejskich i amerykańskich.

Florian C. Heydecker
Hydroksyapatyt w odbudowie tkanek 

miękkich twarzy 
Hydroxyapatite in the reconstruction 

of facial soft tissue
Stale trwają poszukiwania „idealnego wypełniacza”, 

cechującego się optymalną biokompatybilnością i bardziej 
długotrwałym efektem tkankowym w porównaniu z wypeł-
niaczami z materiałów syntetycznych lub wchłanialnych, eks-
trahowanych z tkanek. Aktualnie dostępny jest wypełniacz 
na bazie bardzo interesującej substancji, tzn. syntetycznego 
hydroksyapatytu wapnia (CaHA). Jest to biomateriał zareje-
strowany przez FDA na terenie USA oraz posiadający certy-
fikat CE w Europie w procedurach korekcyjnych tkanek mięk-
kich twarzy. Produkt, podawany w postaci iniekcji, zawiera 
mikrosfery CaHA o wielkości od 25 do 45 μm, zawieszone 
w wodnym roztworze żelowym, który po iniekcji za pomo-
cą igły 26 G zostaje rozpuszczony w warunkach in vivo, a 
cząsteczki CaHA utrzymują się w miejscu iniekcji, indukując 
proces neokolagenezy wokół wstrzykniętej substancji. Ten 
mechanizm regeneracji tkanki oraz dalszej izowolumetrycz-
nej reabsorpcji wyjaśnia utrzymujący się efekt wypełniacza 
trwający od 18 do 24 miesięcy. Musimy podkreślić, że CaHA 
(Radiesse™), dzięki swym właściwościom, należy do głębo-
kich wypełniaczy skórnych i w głównej mierze wskazany jest 
do stosowania w korygowaniu i/lub odtwarzaniu objętości 
tkanek twarzy w okolicy jarzmowej, policzkowej, podbród-
ka, żuchwy oraz w obrębie fałdów nosowo-wargowych. Au-
tor przedstawił najbardziej odpowiednie, bezpieczne i sku-
teczne techniki iniekcji umożliwiające odtworzenie kształtu 
twarzy (ang. resculpturing) w perspektywie trójwymiarowej.

Florian Heydecker
Przebarwienia skóry: jak wybierać laser 

Hyperpigmentations of the skin: 
how to select the laser

Lekarz medycyny estetycznej najczęściej leczy pacjentów 
zgłaszających się ze zmianami hiperpigmentacyjnymi skóry, 
znajdującymi się w okolicach ciała najdłużej eksponowa-
nymi na promieniowanie słoneczne, takich jak twarz, szyja, 
dekolt i ręce. Lekarz nierzadko może z dużą skutecznością 
spełniać wymogi terapii, jednakże w wielu przypadkach kli-
nicznych może być trudne znalezienie zadowalającego lub 
nawet ostatecznego rozwiązania. Podstawową przyczyną, 
jaką należy określić, jest stopień złożoności mechanizmu pig-
mentacji skóry (melanogenezy), który stanowi część układu 
odpornościowego skóry. Drugą przyczyną jest wieloczynni-
kowa, endogenna lub egzogenna etiologia, mogąca prowa-
dzić do powstawania różnych, klinicznie odmiennych zmian 
barwnikowych skóry. Aktualnie za selektywne i skuteczne 
metody leczenia zmian hiperpigmentacyjnych skóry uważa 
się źródła intensywnego światła pulsacyjnego (ang. IPL – in-
tense pulsed light) i laseroterapię. Specyficzne długości pro-
mieniowania działające na brązowe chromofory, takie jak 
emitowane przez laser Nd:YAG q-switched o długości 532 
nm oraz IPL o długości 520/550 nm, są przykładami nie-
ablacyjnej terapii zmian barwnikowych, a pulsacyjne lasery 
CO2 umożliwiają dokładną ablację naskórka bez wywoły-
wania jakiegokolwiek uszkodzenia skóry właściwej, a dzięki 
temu nie wiążą się z ryzykiem zmian strukturalnych tkanki. 
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Na skuteczność leczenia zmian hiperpigmentacyjnych mają 
wpływ nie tylko czynniki etiologiczne odpowiedzialne za ich 
rozwój. Objawy kliniczne mogą mieć charakter dynamiczny 
(melasma lub chloasma) lub względnie statyczny (słoneczne 
plamy soczewicowate). Efektywność terapii uzależniona jest 
również od głębokości warstw skóry, których to zaburzenie 
dotyczy. To ostatecznie prowadzi do wyboru najwłaściw-
szego systemu i protokołu terapii. Na podstawie własnego 
doświadczenia klinicznego w leczeniu zmian hiperpigmen-
tacyjnych skóry, autorzy zaprezentują korzyści terapeutycz-
ne i ograniczenia wszystkich, aktualnie dostępnych źródeł 
światła. Ich uwaga skupi się na potencjalnej skuteczności le-
czenia oraz na „trikach” metody każdej procedury, koniecz-
nych, aby uzyskać dobre wyniki kliniczne.

Florian Heydecker
Laser naczyniowy versus skleroterapia 

w terapii ektazji żylnych kończyn dolnych
Vascular Laser versus sclerotherapy in the treatment 

of leg venous ectasia
Termin „patologia teleangiektatyczna” obejmuje wiele 

objawów klinicznych, które bardzo trudno jest skutecznie 
leczyć stosując wyłącznie jedną metodę, zarówno ze wzglę-
du na różnice w etiopatogenezie, jak również na lokalizację 
oraz zróżnicowanie pod względem ilościowym oraz jako-
ściowym. Leczenie chemiczne w postaci skleroterapii polega 
na wprowadzaniu coraz większej ilości selektywnych cząste-
czek, które prowadzą do uszkodzenia ściany śródbłonka i 
w konsekwencji prowadzą do zwłóknienia naczynia krwio-
nośnego, a terapia fizykalna polega na wykorzystaniu ener-
gii wiązki laserowej lub intensywnego światła pulsacyjnego 
o określonej długości wiązki, oddziałujących docelowo na 
HbO2, prowadząc do śródnaczyniowej fotokoagulacji i w 
następstwie, do uszkodzenia śródbłonka. Na podstawie wła-
snego doświadczenia klinicznego z ponad 800 przypad-
kami skutecznego leczenia zmian naczyniowych kończyn 
dolnych w ciągu ostatnich 10 lat, opracowaliśmy protokół 
łączonej terapii chemio-fizykalnej. Wykorzystujemy różne 
substancje o charakterze detergentów i/lub niedetergen-
tów o niskim, średnim i wysokim stężeniu, które podajemy 
w niewielkiej objętości i niskich stężeniach w postaci ciekłej 
lub w formie pianki. Połączyliśmy tę metodę z laseroterapią 
laserem Nd:YAG 1064 nm o długich impulsach z systemem 
chłodzenia powietrzem, zapewniającym selektywną kontro-
lę krioterapeutyczną. Wiązka lasera miała różną średnicę 
plamki, od 2,5 mm do 5 mm, co umożliwiało uzyskanie do-
skonałej głębokości penetracji. To łączone podejście umożli-
wia prostą kontrolę ciśnienia hydrostatycznego i zapobiega 
refluksowi, często towarzyszącemu większym ektazjom oraz 
wykonanie laseroterapii mniejszych teleangiektazji.

Andrzej Ignaciuk
Efekty po 3-6 miesiącach w zastosowaniu 
nowego rodzaju kwasu hialuronowego 

w medycynie estetycznej 
Results of 3-6 months use of a new type 
of hyaluronic acid in aesthetic medicine

Kwas hialuronowy jest jedną z najczęściej używanych 
substancji, które w formie iniekcji służą do powiększania 
tkanek. Jego najczęstsze zastosowanie to korekcja zmarsz-

czek, korekcja ust i wypełnienia niektórych okolic twarzy. 
Preparaty kwasu hialuronowego , wygodne w użyciu, róż-
niąc się niektórymi cechami fizyko-chemicznymi, są bardzo 
bezpieczne i powodują niewiele, najczęściej czasowych, 
objawów ubocznych. Jednym z najczęściej podnoszonych, 
zwłaszcza przez pacjentów, problemów wynikających ze 
stosowania „czystego“ kwasu hialuronowego jest ograni-
czone czasowo utrzymywanie się w tkanakch. Pojawił się 
w ostatnio preparat kwasu hialuronowego połączonego z 
peptydami biomimetycznymi, które mają działanie stymulu-
jące na skórę i zmniejszają szybkość zanikania preparatu z 
tkanek. Praca miała na celu precyzyjną kilkumiesięczną ob-
serwację pacjentów, którym podano nowy preparat.

Preparat był podawany w różne okolice twarzy i w róż-
nym celu, przez użycie tak igieł, jak i kaniul. Pierwsze wyniki 
świadczą o bardzo dobrej tolerancji preparatu ze strony pa-
cjentów i bardzo dobrych efektach estetycznych.

Eugenio Luigi Iorio 
Przywracanie funkcji mitochondriów. 

Zwycięska strategia nowego 
preparatu anti-aging

Restoring mitochondrial function. The winning 
strategy of novel Anti-aging Medicine 

Ze względu na zdolność wchodzenia w reakcje z wodo-
rem i tworzenia cząsteczek ATP wewnątrz mitochondriów, 
tlen to nieodzowny element biorący udział we wszystkich 
czynnościach życiowych. Tym samym ciśnienie tlenu (pO2) 
poniżej wartości normalnej – nazywane często niedotlenie-
niem – może prowadzić do poważnych szkód w komórkach 
i tkankach. Takie uszkodzenia ulegają dalszemu pogorszeniu 
pod wpływem kwasicy i uwolnienia żelaza przez zwiększo-
ną produkcję i uwalnianie do układu krążenia reaktywnych 
form tlenu (RFT). Niestety, po przywróceniu przepływu krwi 
towarzysząca temu zmiana dehydrogenazy ksantynowej do 
jej formy utleniającej, tj. oksydazy ksantynowej, może pro-
wadzić do dalszego tworzenia RFT takich, jak: anion nad-
tlenku (O2•) i nadtlenek wodoru (H2O2), zgodnie z dobrze 
znanym mechanizmem uszkodzeń niedokrwienno-reperfu-
zyjnych. W sytuacji, gdy produkcja RFT nie jest odpowiednio 
zbilansowana przez czynniki przeciwutleniające (w komórce 
zależy to przede wszystkim od aktywności wewnątrzkomór-
kowej/poziomu glutationu – GSH i dysmutazy nadtlenkowej 
– SOD), może dojść do powstania stresu oksydacyjnego. Z 
kolei wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny, przez utlenia-
nie lipidów w błonie komórkowej, cytyzolu, protein, a nawet 
elementów DNA w mitochondriach/jądrach komórkowych, 
może prowadzić do zaburzenia funkcjonowania komórek, 
podczas gdy stres pozakomórkowy może w efekcie wywo-
łać arterioskleroza przez negatywny wpływ na równowagę 
proteazy i antyproteazy w macierzy, utlenianie LDL oraz mo-
dyfikowanie funkcji śródbłonka. W rzeczywistości stres oksy-
dacyjny to coraz poważniejszy czynnik ryzyka dla zdrowia, 
który ma związek z ponad setką chorób oraz jest szczegól-
nie blisko związany z procesem przedwczesnego starzenia 
oraz problemami natury estetycznej, jak np. cellulitem. Kla-
syczne strategie oparte na stosowaniu przeciwutleniaczy, ma-
jące przede wszystkim na celu usprawnienie mechanizmów 
obronnych, mogą przeciwdziałać stresowi oksydacyjnemu 
tylko częściowo. W związku z powyższymi informacjami 
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CELLFOOD™ (CF, czasem określany także jako Deutrosul-
fazyme®, produkowany przez NU Corporation z Kalifornii, 
USA, a w większości krajów Europy dystrybuowany przez 
włoską firmę Eurodream s.r.l z siedzibą w La Spezia), wyda-
je się być niezwykle obiecującym prototypem innowacyjnej 
klasy „fizjologicznych modulatorów”, których zadaniem jest 
udostępnienie O2 „na życzenie”, a tym samym przywróce-
nie i usprawnienie funkcji łańcucha oddechowego wewnątrz 
mitochondriów. CellfoodTM to niepowodująca uzależnień, 
nieinwazyjna i kompletnie nietoksyczna formuła o budowie 
koloidalno-jonowej, zawierająca śladowe ilości w pełni na-
turalnych składników opartych na roślinnych substancjach 
organicznych, jak: minerały w formie jonów, enzymy, amino-
kwasy uzyskane z czerwonej algi Lithothamnium calcareum, 
a także siarczan deuteru prosto z gejzerów. Opatentowany, 
sześciomiesięczny proces produkcji pozwala na poprawie-
nie – w warunkach in vitro lub in vivo – wykorzystania tlenu 
oraz pobudzenie biosyntezy ATP przy jednoczesnym unik-
nięciu niechcianych efektów ubocznych związanych z nad-
miarem RFT, nawet na poziomie mitochondrialnym. 

Eugenio Luigi Iorio
Fizjologiczna modulacja w medycynie 

przeciwstarzeniowej. 
Poza koncepcję antyoksydantów 

The physiological modulation in Antiage Medicine. 
Beyond the concept of antioxidants 

Starzenie to efekt wielu procesów biologicznych, oddzia-
ływania czynników endogennych lub egzogennych, wlicza-
jąc uwarunkowania genetyczne oraz styl życia. Na dynamikę 
tego procesu wpływ mogą mieć komponenty naszej diety. Sto-
sowanie przeciwutleniaczy coraz bardziej interesuje zarówno 
ekspertów ds. żywienia, jak i zwykłych ludzi. Niemniej przeciw-
utleniacze stanowią niewielką grupę środków odżywczych, 
podczas gdy wiele substancji powszechnie uznawanych za 
„przeciwutleniacze”, takich jak polifenole, jest skutecznych 
nie ze względu na zdolność do zwalczania wolnych rodni-
ków, ale za możliwość „modulowania” wybranych procesów 
fizjologicznych. W związku z tym w ostatnim czasie opraco-
waliśmy listę witamin, minerałów, składników fitoodżywczych 
i innych podobnych związków, które są w stanie zapewnić 
prozdrowotne efekty, a które nazywane są „modulatorami 
fizjologicznymi”. W rzeczywistości już niewielkie ilości tych 
substancji są w stanie przywrócić lub zachować kilka niezwy-
kle ważnych dla naszego życia procesów fizjologicznych, wli-
czając przepuszczalność błon komórkowych, sygnalizowanie 
transdukcji, działanie enzymów, procesy oczyszczające, za-
pewnianie równowagi oksydacyjnej, biosynteza DNA itd. Ko-
loidalna formuła CELLFOOD™, zawierająca witaminy, selen, 
metylosulfonylometan, S-adenozylometioninę, krzemionkę, 
karnitynę, kwas izocytrynowy, kwas foliowy oraz nukleotydy, 
jest w stanie modulować proces przetwarzania tlenu przy jed-
noczesnym unikaniu niechcianych efektów ubocznych wywo-
łanych przez reaktywne formy tlenu. CELLFOOD™ zapewnia 
korzyści podczas stosowania samodzielnego, jak również 
w połączeniu z innymi formułami miejscowymi (Cellfood oxy-
gen gel, BIOEFFECT EGF SERUM). Pozytywne efekty tych 
modulatorów fizjologicznych są możliwe do osiągnięcia przy 
niskich dawkach. CELLFOOD™ charakteryzuje się dobrymi 
właściwościami farmakokinetycznymi, a także pozwala na ła-

twe wchłanianie i dystrybucję, w szczególności w przypadku 
stosowania pod językiem. 

Ivano Iozzo 
Soft Botox: nowa technika w stosowaniu 

toksyny botulinowej 
Soft Botox: A new technique in the use 

of botulinum toxin 
Hipoteza: Uzyskanie naturalnego wyglądu oraz lepszych 

rezultatów w leczeniu przy użyciu toksyny botulinowej. 
Metoda: Szersze zrozumienie mechanizmów działania 

toksyny botulinowej pozwala, w odczuciu autora, na uzyska-
nie bardziej precyzyjnych rezultatów w leczeniu oznak starze-
nia w obrębie twarzy. Dokładne poznanie mechanizmów pa-
tofizjologicznych prowadzących do starzenia zarówno mięśni 
twarzy, jak i skóry, otwiera nowe możliwości w stosowaniu tok-
syny botulinowej. Odpowiedni dobór miejsc podania prepa-
ratu na podstawie analizy osobniczych cech poszczególnych 
pacjentów pozwala na większą personalizację zabiegu. Bar-
dziej precyzyjne poznanie anatomii mięśni mimicznych oraz 
ich interakcji ze skórą twarzy pozwala na opracowanie no-
wych, lepszych schematów stosowania toksyny. 

Wnioski: Powyższe rozważania potwierdzają przydat-
ność toksyny botulinowej w zapobieganiu wystąpienia pro-
cesów starzenia w obrębie twarzy. 

Ivano Iozzo
PRP – inne spojrzenie na stosowanie 

w medycynie estetycznej 
PRP – different perspective 

on the use of aesthetic medicine
Płytki krwi pełnią podstawową rolę w procesach goje-

nia tkanek przez zaangażowanie w hemostazę, modulację 
odpowiedzi zapalnej oraz gojenie ran. Powyższe funkcje 
wynikają z działania zawartych w ich ziarnistościach alfa 
substancji – czynników wzrostu, mających właściwości ak-
tywujące procesy mitogenezy, chemotaksji i angiogenezy. 
Osocze bogatopłytkowe (ang. PRP – Platelet-Rich-Plasma) 
jest krwiopochodnym preparatem autologicznym, otrzyma-
nym na drodze wirowania. Zawiera różne stężenie płytek 
krwi oraz czynników wzrostu. Odgrywa ono kluczową rolę 
w medycynie i chirurgii estetycznej. Jego podawanie rów-
noczasowo z przeszczepem tkanki tłuszczowej zwiększa jej 
stopień wgajania. Przyspiesza również proces zamykania 
ran chirurgicznych, obniżając ryzyko powikłań infekcyjnych. 
Poprawia przyleganie warstw tkanek po ich preparowaniu, 
co przekłada się na zmniejszenie ryzyka powikłań. Przy po-
dawaniu w obrębie zdrowej skóry redukcji ulegają drobne 
zmarszczki. Jest stosowane w celu pobudzenia odrastania 
włosów. PRP jest metodą bezpieczną, pewną i wydajną, któ-
rej zakres stosowania podlega ciągłej ewolucji. 

Monika Jachna-Grzesiak
Przeszczep autologicznej tkanki tłuszczowej 

w twarz 
Transplantation of autologous adipose tissue 

into the face
Zastosowanie mało inwazyjnej techniki wstrzykiwania 

tłuszczu autogennego w twarz, który pozostaje w tkankach 
przez 5 lat i dłużej. Materiał tłuszczu własnego jest wydajny, 
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łatwy do pobrania, tani i bardzo dobrze wypełnia wolume-
tryczne niedobory tkanek w obrębie twarzy. Dodatkowo, 
komórki macierzyste ujędrniają skórę i poprawiają jej odży-
wienie i elastyczność.

Materiał i Metoda: Pobrano tłuszcz własny pacjenta 
z okolicy kolan, brzucha, ud zewnętrznych lub wewnętrz-
nych i po przygotowaniu wszczepiono kaniulami w obrębie 
twarzy w czoło, pod oczy, na szczękę dolną, brodę oraz 
policzki. Zastosowano technikę makro- i mikroprzeszcze-
pów na okostną, w mięsień i pod skórę. Wykonano zabieg 
u 116 pacjentów w latach 2006-2011. Tkankę tłuszczową 
pobierano ręcznie do strzykawek 10 ml, 30-40 ml tłuszczu 
jednorazowo i po odwirowaniu 3 min. przeszczepiono śred-
nio 10-20 ml w twarz pacjenta za pomocą strzykawek 1 ml 
i kaniul Byron.

Wyniki: Przeszczepy tłuszczu własnego są na całe życie, 
tłuszcz ulega ukrwieniu i jedynie 10-15% ulega uszkodzeniu 
w trakcie jego obróbki do przeszczepu.

Powikłania wystąpiły u 8 pacjentów, hyperkorekcja oraz 
u 2 hypokorekcja. Drugim ważnym powikłaniem są krwiaki 
pod oczami, powodujące przebarwienia skóry. Obserwacje 
pacjentów w latach 2000-2011 wykazały utrzymywanie się 
tkanki tłuszczowej w okolicy twarzy bez zmian przez 5 lat.

Wnioski: Technika przeszczepu tłuszczu własnego jest 
bezpieczną, wydajną i tanią metodą wypełniania ubytków 
w obrębie twarzy. Tłuszcz jest doskonałym materiałem, który 
służyć będzie nam do rekonstrukcji twarzy, piersi, poślad-
ków oraz innych okolic ciała przez następne pokolenia. Jest 
to technika sprawdzona, wiarygodna i godna polecenia na 
tle preparatów syntetycznych, takich jak kwas hialuronowy, 
sculptra i inne.

Waldemar Jankowiak
Kwas L-polimlekowy dla opornych

L-polylactic acid for Dummies
Starzenie się twarzy, objawiające się scieńczeniem skó-

ry i tkanek podporowych, zanikiem objętości i redystrybucji 
tkanki tłuszczowej, skutkuje niekorzystnymi zmianami rysów 
twarzy. Jest też powodem stosowania różnych, często zło-
żonych metod leczenia tej okolicy w medycynie estetycznej. 
Niewątpliwie cenną metodą stosowaną w tych przypad-
kach są iniekcje zawiesiny kwasu L-polimlekowego (PLLA). 
Jego użycie nie jest jednak tak powszechne, jak mogłoby 
to wynikać ze wskazań do tych zabiegów. Dlaczego nie 
stosujemy PLLA? Niejasne są wskazania? Niepełna kontro-
la nad uzyskanym efektem? Nieprecyzyjny efekt zależny 
od odpowiedzi tkankowej? Znaczne ryzyko powikłań? Być 
może skomplikowana procedura użycia? Prezentacja miała 
na celu racjonalizację procedury stosowania PLLA i zachę-
cenie do stosowania preparatu przez lekarzy o mniejszym 
doświadczeniu. Wnosi również krytyczny głos do panują-
cych o preparacie opinii.

Kwas L-polimlekowy (PLLA) jest substancją zsyntetyzowa-
ną w 1954 r. Od lat 60. XX w. używa się go do produkcji 
nici chirurgicznych, implantów tkankowych. W medycynie 
estetycznej stosowany jest od 1999 roku. "PLLA nie jest wy-
pełniaczem zmarszczek i nie należy używać go jako wy-
pełniacza” [Vleggaar D. Poly-L-Lactic Acid: consultation on 
the injection techniques. JEADV 2006, 20 (Supp.1). 17-21]. 
Preparat do iniekcji dostępny na rynku ma znak CE jako 

wyrób medyczny klasy III. Jest syntetycznym, apirogennym 
polimerem, biokompatybilnym i biodegradowalnym. Skład: 
Kwas L-polimlekowy, karboksymetyloceluloza sodowa, api-
rogenny mannitol. Proces leczenia wymaga wyjaśnień, by 
spełnił oczekiwania pacjenta: czas utrzymywania się efektu 
to 24-36 miesięcy, konieczne są zabiegi korekcyjne. Trwa-
łość efektu estetycznego jest różna u różnych osób. Nale-
ży też poinformować o objawach niepożądanych: bólu 
i możliwych miejscowych reakcjach na zabieg i preparat. 
Proponowane pierwsze wskazanie do leczenia: wzmocnie-
nie, pogrubienie oraz zmniejszenie wiotkości skóry twarzy 
w obszarze od okolicy skroniowej, przez policzki do gałęzi 
żuchwy z uzyskaniem działania "liftingującego". Bez szcze-
gólnego nacisku na uzyskanie wyraźnego efektu przyrostu 
objętości tkanek, zwłaszcza u osób z pierwszymi wyraźnymi 
objawami wiotkości tkanek twarzy (po 40 r.ż.?)

Plan leczenia: Obejmuje ocenę stanu tkanek i oczeki-
wań pacjenta. Planuje się zabieg obejmujący odpowiedni 
obszar z unikaniem hiperkorekcji. Specyficzny dla PLLA jest 
długi okres oczekiwania na efekt leczenia. Ponowne zabiegi 
wykonuje się w odstępie 4-8 tygodni. Ocenia się uzyskany 
efekt po ok. 6 miesiącach i ewentualnie wykonuje zabieg 
korekcyjny.

Przygotowanie preparatu: Używając igły o rozmiarze 
np. 25 G i strzykawki 5 ml, powoli wstrzyknąć do fiolki ja-
łową wodę do wstrzyknięć. Fiolkę odstawić, aby nastąpiło 
całkowite uwodnienie preparatu na 18-24 godziny (co naj-
mniej na 2 godziny). Dłuższy okres uwodnienia dokładniej 
homogenizuje preparat i ułatwia aplikację. Nie potrząsać 
fiolką, preparat można przechowywać w temperaturze po-
kojowej. Przed użyciem rozcieńczyć preparat dodając 2 ml 
2% lidocainy z noradrenaliną + 2-3 ml wody do iniekcji. 
Wstrząsnąć zawartość fiolki, aby uzyskać jednorodną za-
wiesinę. Rozcieńczenie można zwiększyć, dodając kilka ml 
0,9% NaCl. Otrzymujemy ok. 10 ml zawiesiny (nawet do 
20 ml).

Aplikacja: Używając igły o rozmiarze 25-26 G (wg 
producenta18 G), nabrać odpowiednią ilość zawiesiny do 
strzykawki o pojemności 5 ml (wg producenta 1, 2 lub 3 ml) 
Zawiesinę należy podać niezwłocznie, nie przechowywać w 
strzykawce (następuje sedymentacja) Przed wstrzyknięciem 
igłę zastąpić nową, o rozmiarze 26 G (nawet 27 G). Wg 
producenta preparatu PLLA, nie należy do iniekcji używać 
igieł o rozmiarze poniżej 26 G (mogą się zapychać).

Proponowana technika podawania: Preparat należy 
podawać na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej. 
Preparatu nie wstrzykiwać powierzchniowo. Stosować tech-
nikę iniekcji punktowych po ok. 0,1 ml zawiesiny na punkt. 
Rozmieszczać preparat równomiernie, zmieniając gęstość 
nakłuć wg potrzeb. Proponowany początkowy obszar lecze-
nia rozciąga się od okolicy skroniowej, przez policzki, do 
gałęzi żuchwy. Dokładne planowanie powinno uwzględniać 
stopień wiotkości skóry, ewentualne ubytki tkanek i oczeki-
wany stopień korekcji. Po kolejnych zabiegach można nieco 
modyfikować obszar leczenia w zależności od obserwowa-
nych efektów. Nie należy dokonywać nadkorekcji ubytków. 
Po zabiegu korygowany obszar należy rozmasować w celu 
równomiernego rozprowadzenia preparatu. Zalecić pacjen-
towi masowanie korygowanych obszarów twarzy po za-
biegu zgodnie z procedurą. Po zabiegu można przykładać 
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chłodny kompres w celu zmniejszenia obrzęku. Nie przepro-
wadzono badań klinicznych w kierunku interakcji preparatu 
PLLA z innymi preparatami lub lekami. Autor nie zaobser-
wował dotychczas niekorzystnych interakcji podczas terapii 
złożonych, np. z kwasem hialuronowym lub toksyną botulino-
wą. Prowadzenie leczenia PLLA wymaga uwzględnienia po-
danych przez producenta uwag, objawów niepożądanych 
i zalecanych środków ostrożności. Przy stosowaniu właści-
wych procedur leczenia objawy niepożądane są niezbyt 
liczne, ustępujące i wg doświadczeń autora, nie skłaniają 
do rezygnacji z leczenia z użyciem PLLA.

Podsumowując: Podczas stosowania preparatu PLLA 
należy zachować zalecane środki ostrożności, unikać hy-
perkorekcji, podawać preparat we właściwy obszar tkanki. 
Efekty zabiegu są odroczone w czasie i korzystniejsze jest 
wcześniejsze wykonanie zabiegów dających szybszy efekt 
estetyczny u pacjenta i pozwalających poznać jego ocze-
kiwania. Proponowana przez autora modyfikacja leczenia 
przy pomocy preparatu PLLA nie jest rekomendowana przez 
producenta preparatu. Podkreślić należy, że zabiegi iniekcji 
preparatu PLLA mogą wykonywać tylko lekarze po uprzed-
nim szkoleniu. Prezentowane przez producenta wskazania i 
procedury postępowania są optymalne dla pełnego wyko-
rzystania możliwości preparatu. Nie zawsze jednak, zwłasz-
cza przy niewielkim doświadczeniu operatora, należy dą-
żyć do maksymalnego efektu leczenia. Preparat, jak każda 
inna metoda, wymaga doskonalenia techniki, stopniowego 
poszerzania wskazań w oparciu o własne doświadczenie. 
W tym przypadku proponowany przewidywalny, niezbyt in-
wazyjny i powtarzalny sposób wykonania zabiegu jest, wg 
autora, godny polecenia.

Maria Klamczyńska
Zakres kompetencji specjalistów 
pielęgnujących i leczących stopy

The competence of specialists in foot-care 
and healing

W Polsce podologia to nowa i jeszcze mało znana dzie-
dzina. Zakres jej działań obejmuje profilaktykę, diagnosty-
kę oraz postępowanie zachowawcze w obrębie kończyn 
dolnych, głównie stóp. Zadaniem podologa jest przeciw-
działanie powstawaniu zmian patologicznych, planowanie 
i przeprowadzanie kuracji w przypadku już istniejących do-
legliwości. Wiedza podologiczna, obejmująca zagadnienia 
z zakresu wielu nauk medycznych, umożliwia wczesne roz-
poznanie zagrożeń i skierowanie chorego do odpowied-
niego lekarza specjalisty. W wielu krajach na świecie po-
dologia ma bogatą tradycję i została wyodrębniona jako 
nauka medyczna, a zawód podologa został uregulowany 
prawnie. Tym samym odgraniczono go od zawodu pedikiu-
rzysty. Jednym z poważniejszych problemów światowych 
organizacji skupiających podologów i podiatrów, są róż-
nice w sposobie praktykowania, co ma ścisły związek ze 
ścieżką edukacyjną. Uczelnie medyczne w USA, Kanadzie 
i Australii kształcą podiatrów zajmujących się leczeniem za-
chowawczym, farmakologicznym oraz chirurgicznym koń-
czyn dolnych. W Niemczech, po ukończeniu dwuletniego 
studium podologicznego i zdaniu egzaminu państwowego, 
uzyskuje się uprawnienia do wykonywania zawodu podo-
loga. We Francji czy Belgii podologia jest specjalizacją na 

studiach I stopnia. Prawdopodobnie zadaniem Unii Europej-
skiej będzie unifikacja zadań podologa, choćby z powodu 
ułatwionej migracji między krajami Europy i możliwością 
prowadzenia za granicą praktyki oraz konieczności uznania 
kwalifikacji zawodowych. Na razie problem ten nie dotyczy 
naszego kraju, ponieważ w Polsce zawód podologa nie ist-
nieje. Pomimo możliwości edukacyjnych (specjalizacja na 
kierunku kosmetologia, studia podyplomowe, podologiczne 
roczne szkoły pomaturalne, kursy firmowe) wśród specjali-
stów nadal obowiązuje podział na tych, którzy zajmują się 
obsługą pielęgnacyjno-profilaktyczną stóp (kosmetyczki, pe-
dikiurzystki, a w ostatnim czasie także kosmetolodzy-podolo-
dzy) oraz obsługą medyczną (lekarze i terapeuci).

Od początku popularyzacją podologii i tworzeniem moż-
liwości kształcenia w Polsce zajęło się środowisko kosmeto-
logiczne, dlatego zakres zadań podologa jest podporząd-
kowany regulacjom zawodowym tej grupy. Oznacza to, że 
kosmetolog-podolog wykonuje zabiegi na zmienionych tkan-
kach, ale niezainfekowanych. Opracowuje paznokcie wra-
stające, zdeformowane, pogrubiałe i przerośnięte. Rekon-
struuje płytki zniszczone przez grzybicę – po zakończeniu 
leczenia. Usuwa zrogowacenia, umiejętnie różnicując odci-
ski i brodawki wirusowe, które bezwzględnie powinny być 
leczone przez dermatologa. W ramach profilaktyki patolo-
gii skórnych, za pomocą ortez, odciąża te części stopy, które 
szczególnie narażone są na tarcie i ucisk. Koryguje kształt 
zdeformowanych paznokci za pomocą klamer ortonyksyj-
nych. Zna i umie zastosować opatrunki. Wspomaga swoje 
działania metodami fizjo- i fizykoterapeutycznymi. Potrafi 
przeprowadzić diagnostykę stóp, umożliwiającą wykrycie 
zagrożenia Zespołem Stopy Cukrzycowej. Istotnym elemen-
tem czynności specjalisty zajmującego się stopami powinno 
być poradnictwo, nie tylko w zakresie zasad higieny i rodza-
ju stosowanych kosmetyków, ale doboru odpowiedniego 
obuwia oraz wkładek ortopedycznych. Postępujący proces 
starzenia się polskiego społeczeństwa oraz dynamiczny roz-
wój chorób cywilizacyjnych zwiększa zapotrzebowanie na 
obsługę stóp wyeksploatowanych, zdeformowanych i obo-
lałych, wykraczającą poza tradycyjny pedicure. Dlatego re-
gulacje prawne zawodu podologa w Polsce są tylko kwestią 
czasu.

Maria Klamczyńska
Zabiegowe i niezabiegowe metody 

postępowania w przypadku 
wrastania paznokci

Surgical and nonsurgical methods 
in the treatment of ingrowing nail 

Wrastanie paznokci (łac. unguis incarnatus) to jedna 
z najbardziej rozpowszechnionych dolegliwości stóp. Może 
dotyczyć ludzi w każdym wieku, bez względu na płeć. Czę-
sto pojawia się u młodych mężczyzn aktywnie uprawiają-
cych sport, kobiet noszących niewygodne buty na wysokich 
obcasach oraz starszych osób, na skutek niedokrwienia koń-
czyn dolnych. Do istotnych przyczyn wrastania zalicza się 
także nieprawidłowe obcinanie paznokci, urazy oraz defor-
macje anatomiczne stóp.

Istnieje wiele metod postępowania zachowawczego i za-
biegowego, a ich zastosowanie uzależnione jest od stopnia 
zaawansowania objawów wrastania. W początkowej fazie 
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najczęściej wystarczają nieinwazyjne sposoby (opracowanie 
jednostki paznokciowej, tamponowanie i/lub klamrowanie). 
Takie zabiegi wykonywane są standardowo w gabinetach 
podologicznych, których coraz więcej pojawia się na pol-
skim rynku. W przypadkach z nasilonym stanem zapalnym, 
wtórnym nadkażeniem i granulowaniem tkanki konieczna 
jest interwencja lekarza dermatologa lub chirurga. 

Popularna do niedawna metoda chirurgicznego usuwa-
nia całej płytki okazała się mało skuteczna (w ok. 70% przy-
padków nie uzyskiwano poprawy), a dodatkowo bolesna i 
wymagająca długotrwałego powrotu do zdrowia. Obecnie 
częściej wykonywane są zabiegi polegające na częściowym 
lub całkowitym usunięciu macierzy. 

Wybór optymalnej metody postępowania w przypadku 
wrastania paznokci pozostaje w sferze dyskusji, tym bar-
dziej, że w literaturze przedmiotu nadal brakuje doniesień 
wskazujących taką, która ograniczałaby możliwość nawro-
tów, dając jednocześnie zadowalający efekt kosmetyczny. 
Każda z metod może być skuteczna, o ile zostanie prawidło-
wo dobrana do danego przypadku. Ważna jest też profilak-
tyka polegająca na uświadamianiu chorych o konieczności 
wyeliminowania czynników sprzyjających wrastaniu – nie-
prawidłowego sposobu obcinaniu paznokci i ciasnego obu-
wia. Niewątpliwie, zabieg chirurgiczny należy rozważać 
w przypadkach częstych nawrotów, silnych dolegliwości bó-
lowych oraz braku skuteczności nieinwazyjnych metod. 

Maciej Kuczyński
Moje doświadczenia z użyciem 

autologicznej tkanki tłuszczowej 
w korekcji defektów estetycznych 

My experiences with the use of autologous fat 
in the correction of aesthetic defects

Tkanka tłuszczowa może być nie tylko naturalnym „wy-
pełniaczem” przydatnym w korekcji różnorodnych ubytków 
i zniekształceń ciała ludzkiego, ale również ma właściwości 
regeneracyjne, gdyż oprócz komórek tłuszczowych, pre-
adypocytów, komórek śródbłonka, komórek mięśni gładkich 
i fibroblastów zawiera omnipotencjalne komórki macierzyste 
ADCS (Adipose Derived Stem Cells). Odpowiednia technika 
operacyjna pozwala na pobranie mikroskopijnych (poniżej 
1 mm średnicy) konglomeratów tej tkanki i następnie skutecz-
ne jej przeszczepienie w inne miejsce ciała. Mikroprzesz-
czepy autogennego tłuszczu mają zastosowanie zarówno 
w chirurgii rekonstrukcyjnej, jak i estetycznej. W zabiegach 
odtwórczych najczęściej stosuje się przeszczepy autologicz-
nej tkanki tłuszczowej do rekonstrukcji piersi. Technika ta 
pozwala na samodzielne odtworzenie podczas kilku zabie-
gów piersi, która swoim wyglądem i strukturą przypomina 
naturalny gruczoł. Może być również stosowana jako uzu-
pełnienie zabiegów odtwórczych, a działanie przeszcze-
piongo tłuszczu polega na uzupełnieniu deficytu tkanek, 
dodaniu objętości rekonstruowanym częściom ciała oraz na 
zmiękczeniu i wygładzeniu blizn. Leczniczo, przeszczepy 
tkanki tłuszczowej używa się do leczenia wielu przypadło-
ści, a w tym między innymi zespołu Polanda, lipodystrofii 
twarzy, choroby Dupuytrena, odleżyn czy też chronicznego 
owrzodzenia goleni. W chirurgii estetycznej przeszczepy 
własnej tkanki tłuszczowej mają bardzo szerokie zastosowa-
nie, szczególnie w regeneracji (uzupełnienie zanikających 

tkanek) twarzy. Stosując mikroprzeszczepy autologicznej 
tkanki tłuszczowej do twarzy, uzyskuje się efekt trójwymia-
rowy, wolumetryczny – przywrócenie młodzieńczych rysów 
twarzy. Obserwuje się również, że oprócz poprawy konturu 
twarzy następują korzystne zmiany w strukturze i wyglądzie 
skóry, która, poddana działaniu komórek macierzystych za-
wartych w przeszczepionym tłuszczu, uzyskuje większą ela-
styczność i gładkość. Innym popularnym zastosowaniem tej 
techniki jest powiększanie piersi jako samoistna procedura 
lub jako uzupełnienie innych zabiegów dotyczących piersi. 
Przeszczepami własnego tłuszczu można poprawić wygląd 
piersi po „liftingu” lub powiększeniu implantami. Dotyczy 
to głównie wypełnieniu górnego bieguna (przy podniesie-
niu piersi) oraz regeneracji blizn, symetryzacji i uzyskaniu 
lepszego „rowka międzypiersiowego”. Własna tkanka tłusz-
czowa jest również niezastąpiona przy odmładzaniu dłoni, 
modelowaniu i powiększaniu pośladków czy powiększaniu 
łydek. Reasumując, mikroprzeszczepy własnej tkanki tłusz-
czowej jest to stosunkowo prosta technika chirurgiczna o ni-
skim ryzyku operacyjnym, pozwalająca na osiągnięcie natu-
ralnego wyglądu bez widocznych blizn. Uzyskany efekt jest 
trwały, a zabieg można powtarzać wielokrotnie. Dodatkową 
korzyścią dla pacjenta jest poprawa wyglądu regionu ciała, 
z którego pobierany jest tłuszcz. Warunkiem powodzenia 
jest doskonałe opanowanie techniki operacyjnej (liposukcji i 
transplantacji) oraz użycie odpowiedniego instrumentarium.

Dorota Krzyżanowska-Gernand, 
Andrzej Ignaciuk, W. Milaniuk
Zgoda pacjenta jako niezbędny element 

zabiegu medycyny estetycznej 
Th e patient’s consent – a necessary element 

of aesthetic surgery
Zgoda pacjenta to niezbędny element każdego zabiegu 

medycznego. W niektórych przypadkach zgoda taka może 
być wyrażona ustnie lub przez takie zachowanie pacjenta, 
które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wyra-
żenie zgody na określoną procedurę. W innych przypad-
kach wymagana jest zgoda w formie pisemnej. W świetle 
istniejącego orzecznictwa, w tym wyroków Sądu Najwyż-
szego, forma i czas uzyskania takiej zgody przez wykonu-
jącego zabieg medyczny ma niezwykle istotne znaczenie. 
Ważne są wszystkie elementy takiej zgody, żeby można 
było mówić o w pełni świadomej i poinformowanej zgodzie. 
W dobie wielu roszczeń pacjentów, w tym powództw sądo-
wych przeciwko lekarzom i placówkom medycznym, zrozu-
mienie zasad udzielania zgody przez pacjenta oraz znajo-
mość obowiązującego prawa ma niebagatelne znaczenie 
dla naszej codziennej pracy.

Dorota Krzyżanowska-Gernand, 
Andrzej Ignaciuk

Kawitacja ultradźwiękowa w redukcji 
lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej

 – blaski i cienie 
Ultrasonic cavitation in the reduction 

of local fat excess – pros and cons
Kawitacja ultradźwiękowa jest jedną z metod redukcji lo-

kalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej w medycynie estetycz-
nej. Jest to metoda polegająca na wykorzystaniu energii fali 
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ultradźwiękowej do rozbicia komórek tłuszczowych. Uwol-
nione w ten sposób trójglicerydy są usuwane z organizmu 
w naturalny sposób. Jest to metoda bezbolesna, nienarusza-
jąca powłok ciała, niewymagająca rekonwalescencji poza-
biegowej. Kawitacja ultradźwiękowa jest dobrą alternatywą 
dla pacjentów obawiających się metod chirurgicznych i za-
biegowych, wymagających odpowiednich procedur po wy-
konanych zabiegach, znieczuleń i wyłączających pacjenta 
z codziennej aktywności. W pracy przedstawiono podsta-
wowe zasady tej metody, wskazania i przeciwwskazania 
oraz możliwe dodatkowe korzystne i niekorzystne działania 
dotyczące także innych tkanek i narządów, poza tkanką 
tłuszczową. Praca została zilustrowana przykładami klinicz-
nymi ze zbiorów własnych autorów.

Monika Lelonkiewicz
Technika nici hilauronowych jako sposób 

na regenerację starzejącej się skóry
Hyaluronic threads technique as a way to regenerate 

aging skin
Starzenie się skóry było do tej pory uznawane za pro-

blem jedynie kosmetyczny. Wraz ze zwiększeniem się 
długości życia i związaną z tym większą ilością ludzi star-
szych, zaobserwowano zmiany chorobowe związane z 
utratą właściwości ochronnych skóry. Zmiany w starzejącej 
się skórze polegają m.in. na utracie kwasu hialuronowego 
(HA), który odpowiada za nawodnienie skóry i jej spręży-
stość, a także ma wpływ na odporność nieswoistą skóry. W 
badaniach nad procesem starzenia się przeprowadza się 
niejednokrotnie analizę morfologii skóry, stosując metody 
ilościowe inżynierii mechanicznej. Wskutek zachodzących 
w procesie starzenia zmian ilości i jakości elementów ela-
stycznych skóry właściwej, a także znacznego zmniejszenia 
ilości kwasu hialuronowego, dochodzi do zwiększenia ani-
zotropii, czyli zależnych od kierunku, zmian napięcia skóry. 
Na powierzchni skóry widoczne są dwa rodzaje linii. Linie 
główne, powstające w powierzchownych warstwach skóry 
właściwej, odpowiadające rozkładowi sił napięcia w skó-
rze – są one widoczne w skórze właściwej nawet po od-
dzieleniu naskórka. Są to: Relaxed Skin Tension Lines (RSTL) 
i Lines of Maximum Extensibility (LME). Zależą od dystrybu-
cji napięć we włóknach kolagenu i elastyny oraz macierzy 
pozakomórkowej – w tym kwasu hialuronowego. Drugim 
rodzajem linii są linie wtórne pochodzenia naskórkowego. 
Ma to swoje implikacje w leczeniu i zapobieganiu starzenia 
się skóry. Dobór leczenia przy występowaniu zmarszczek 
naskórkowych może być oparty na leczeniu zewnętrznym 
retinolem i kwasem hialuronowym o określonej wielkości czą-
steczki (mało i średniocząsteczkowy HAF), jak również prze-
prowadzaniu niektórych zabiegów medycznych. Regenera-
cja skóry właściwej natomiast jest możliwa dzięki iniekcjom 
stabilizowanego kwasu hialuronowego. Badania doświad-
czalne wskazują na możliwości wykorzystania iniekcji HA 
w zapobieganiu starzenia się skóry ze względu na zdolność 
pobudzania produkcji kolagenu de novo przez zwiększoną 
ekspresję genów dla syntezy czynnika wzrostu tkanki łącznej 
i izoform TGF-β oraz w mechanizmie „strechingu” fibrobla-
stów wokół cząsteczek egzogennego HA. Kwas hialurono-
wy ma dużą zdolność pochłaniania wody. Tym samym jest 
odpowiedzialny za nawodnienie skóry. Badania wskazują, 

że kwas hialuronowy, przez receptor CD44, jest w stanie 
zróżnicować wzrost komórek, a przez receptory RHAMM 
i CD44 zwiększa ruchliwość komórek i ich migrację. Zwraca 
się również uwagę na możliwości wykorzystania iniekcji HA 
w zapobieganiu atrofii skóry, ze względu na zdolność pobu-
dzania produkcji kolagenu de novo. Wprowadzenie HA do 
kultury fibroblastów prowadziło do zainicjowania syntezy 
DNA i wzrostu syntezy komórek o ponad 20%. Ma to szcze-
gólne znaczenie ze względu na fakt, że fibroblasty w starze-
jącej się skórze dzielą się bardzo powoli. W fibroblastach in 
vitro, dodany HA stymulował też produkcję endogennego 
kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny. Po iniekcjach HA 
wzrasta też ekspresja genów syntezy inhibitorów metalo-
proteinaz i związane z tym hamowanie rozpadu kolagenu. 
W tej sytuacji śródskórne iniekcje kwasu hialuronowego mają 
znaczenie nie tylko ze względów estetycznych, ale także 
w procesie profilaktyki i leczenia starzenia się skóry.

Opisana w prezentacji procedura nici hialuronowych 
TM, nowej techniki iniekcji śródskórnej kwasu hialuronowe-
go, ma na celu optymalną korekcję zdeformowanych linii 
napięcia skóry (Relaxed Skin Tension Lines – RSTL). Zabieg 
nici hialuronowych jest techniką wprowadzania kwasu hialu-
ronowego. Kwas hialuronowy jest wstrzykiwany śródskórnie 
równolegle do powierzchni skóry, tworząc nici prostopadłe 
do linii RSTL. Wskutek tego otrzymuje się poprawę konturu 
twarzy, zmiany parametrów biofizycznych i w następnym 
etapie stymulację kolagenu de novo.

Leonardo Longo
Laserowe odmładzanie skóry twarzy 

Laser rejuvenation of the facial skin
Po odkryciu promieniowania laserowego (T. Maiman, 

rok 1960), przez ostatnie 50 lat w medycynie estetycznej 
wprowadzono wiele systemów laserowych. W mojej pracy 
pragnę opisać obecny stan wiedzy odnośnie zastosowania 
laserów w medycynie oraz innych metod odmładzania skó-
ry twarzy. W oparciu o analizę piśmiennictwa z ostatnich 30 
lat oraz własne doświadczenia, omawiam wskazania oraz 
ograniczenia do stosowania laserów w medycynie estetycz-
nej. W zakresie nieablacyjnych metod odmładzania skóry 
przez ostatnie lata prowadzono intensywne badania. Wyni-
ka to z poszukiwania prostej metody usunięcia zmarszczek 
wynikających z procesu starzenia oraz ekspozycji na pro-
mieniowanie UV, a także następstw trądziku. W wielu bada-
niach stosowano źródło intensywnego światła (IPL). W jed-
nym z nich nasz zespół badał pacjentów ze zmarszczkami 
oraz bliznami potrądzikowymi. Naszym celem była popra-
wa stanu klinicznego skóry oraz opracowanie strategii lecz-
niczej opartej na tworzeniu reaktywnych form tlenu (ROS) 
pod wpływem światła. W opisywanym badaniu ujęliśmy 30 
kobiet w średnim wieku ze zmarszczkami oraz 30 kobiet 
w młodym i średnim wieku z bliznami potrądzikowymi. Sto-
sowaliśmy źródło światła o szerokim spektrum – w zakresie 
590-1200 nm, w dawce 25-30 J/cm2 dla zmarszczek oraz 
odpowiednio 390-510 nm i 30-35 J/cm2 w przypadku blizn 
potrądzikowych. Zastosowaliśmy aplikator o rozmiarach 
15x25 mm. Wykonywaliśmy średnio 6 zabiegów z odstę-
pem 20 dni między sesjami. Aby wykryć reaktywne formy 
tlenu (ROS), naświetlaliśmy fibroblasty światłem widzialnym 
o szerokim spektrum (400-800 nm) o natężeniu 4-8 J/cm2 i 
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stosowaliśmy spektroskopię rezonansu paramagnetycznego. 
W oparciu o wyniki naszych badań możemy stwierdzić, że 
światło widzialne wywiera korzystny efekt w odmładzaniu 
skóry w aspekcie zmarszczek i blizn potrądzikowych u więk-
szości badanych pacjentów. Kolagen i fibroblasty naświe-
tlane in vitro wykazały tworzenie reaktywnych form tlenu 
w postaci nadtlenków i wodorotlenków. 

Alex Levenberg
Tri-Polarny System RF do nieinwazyjnej 
redukcji zmarszczek, poprawy napięcia 

skóry i modelowania sylwetki 
The Tri-Polar RF Treatment System for Non-Invasive 

Wrinkle Reduction, Skin Tightening 
and Body Shaping

Na całym świecie stale wzrasta popyt na nieinwazyjne 
zabiegi medycyny estetycznej wykonywane w obrębie twa-
rzy i ciała. Procedury inwazyjne i zabiegi chirurgiczne często 
wiążą się z określonym ryzykiem oraz długim okresem rekon-
walescencji i dlatego rośnie zapotrzebowanie na procedury 
bezbolesne oraz związane z krótkim okresem zdrowienia 
i niezdolności do pracy. Aktualnie dostępnych jest niewiele 
nieinwazyjnych/mało inwazyjnych, bezpiecznych i skutecz-
nych procedur, a lekarze, aby uzyskać lepsze wyniki kliniczne 
leczenia próbują łączyć kilka technologii. System Maximus™, 
wyprodukowany przez Pollogen Ltd., jest nowatorskim rozwią-
zaniem, który dzięki równoczesnemu zastosowaniu opcji TriLi-
po RF i TriLipo Dynamic Muscle Activation (DMA) umożliwia 
redukcję zmarszczek, poprawia napięcie skóry i miejscowo 
redukuje tkankę tłuszczową oraz aktywnie pobudza drenaż 
limfatyczny. Jest to bezpieczna, tzw. lunchowa, procedura. 
Poza tym, nowa opcja TriFractional pozwala na wykonanie 
mikroresurfacingu skóry w leczeniu zmarszczek i blizn potrą-
dzikowych z wykorzystaniem energii RF.

Technologia i metody: Opcja TriLipo RF w systemie Maxi-
mus rozgrzewa warstwę podskórną tkanki tłuszczowej, przy-
spieszając metabolizm adipocytów, co z kolei prowadzi do 
uwolnienia upłynnionego tłuszczu z komórek do macierzy 
zewnątrzkomórkowej. Jednocześnie stosowana opcja TriLi-
po DMA nasila wewnętrzny skurcz mięśniówki, poprawia 
krążenie, powrót żylny oraz wypłukiwanie resztkowych pro-
duktów przemiany materii. Pod wpływem energii RF docho-
dzi również do rozgrzania włókien kolagenowych w skórze 
właściwej oraz do pobudzenia metabolizmu fibroblastów, 
co z kolei doprowadza do natychmiastowej poprawy stop-
nia napięcia skóry i długotrwałego zwiększenia wytwarza-
nia nowych włókien kolagenowych. Opcja TriFractional RF 
umożliwia frakcjonowaną ablację skóry, z pozostawieniem 
obszarów niepoddanych zabiegowi, które umożliwiają pro-
ces gojenia. U zdrowych ochotników wykonano zabieg za 
pomocą systemu Maximus z powodu różnych wskazań, ta-
kich jak zmarszczki, blizny potrądzikowe, cellulit oraz reduk-
cja obwodu ciała. W celu poprawy efektu w obrębie twarzy, 
pacjentów poddano kompletnej procedurze TriLipo Med 
polegającej na wykonaniu 2 zabiegów TriFractional w od-
stępie jednego miesiąca, z 2 zabiegami TriLipo RF + DMA 
w obrębie twarzy po upływie dwóch tygodni po każdym 
z zabiegów TriFractional. 

Wyniki: U pacjentów uzyskano poprawę w zakresie 
zmarszczek, faktury skóry, blizn potrądzikowych oraz obry-

su twarzy. Po zabiegu nie stwierdzono poważnych działań 
ubocznych. W ocenie histologicznej potwierdzono obecność 
natychmiastowego i długotrwałego działania opcji TriFrac-
tional zarówno w warstwie naskórka jak i skóry właściwej. 
Na podstawie oceny klinicznej potwierdzono zarówno bez-
pieczeństwo, jak i skuteczność zabiegów wykonywanych za 
pomocą opcji TriLipo systemu Maximus w redukcji obwodu 
ciała, poprawie wyglądu zmian o charakterze cellulitu oraz 
zwiększaniu napięcia skóry. 

Zarówno pacjenci, jak i lekarze odnoszą korzyści z za-
stosowania kilku technologii jednocześnie, w zdecydowanie 
krótszym czasie w porównaniu z innymi, często stosowanymi 
protokołami łączonymi, w ramach których po kolei stosuje 
się różne urządzenia lub technologie. 

Wnioski: System Maximus jest unikalną alternatywną 
opcję nieinwazyjnej terapii poprawiającej napięcie skóry 
i modelującej ciało. Zabiegi można wykonywać w obrębie 
skóry twarzy i pozostałych okolicach ciała u pacjentów ze 
wszystkimi fototypami skóry. Po zabiegu większość pacjen-
tów dostrzega korzyści w postaci wymiernych i widocznych 
wyników leczenia. Opcja TriFractional jest obiecującą tech-
nologią odmładzania skóry, leczenia zmarszczek i popra-
wiania wyglądu blizn potrądzikowych. Procedura TriLipo 
MED™ stanowi unikalne łączone podejście w całkowitym 
odmładzaniu i modelowaniu twarzy.

Leonardo Longo
Zabiegi laserowe w korekcji blizn 

i keloidów 
Laser treatment in scar and keloid correction

Nie istnieją żadne metody leczenia mogące całkowicie 
wyeliminować blizny przerostowe oraz keloidy. Ponadto, 
opisywane stany patologiczne mają różne przyczyny oraz 
patogenezę. Przez ostatnie lata w leczeniu blizn przerosto-
wych i keloidów stosowano pewne rodzaje laserów oraz 
IPL z pozytywnym skutkiem. Nadal poddaje się badaniu 
wpływ laserów i światła widzialnego na leczenie ran oraz 
na metabolizm tkanek. Celem naszego badania było okre-
ślenie działania laserów o długości fali 808 nm i 590 nm 
oraz światła widzialnego w leczeniu blizn hipertroficznych 
i keloidów. Poddawaliśmy leczeniu pacjentów obojga płci 
w wieku od 20 do 50 lat, którzy nie reagowali na inne me-
tody leczenia. Stosowaną wcześniej terapię przerwano na 
dwa miesiące przed badaniem. Zmiany patologiczne były 
zlokalizowane na twarzy, w okolicy mostka, na podbrzuszu, 
ramionach oraz w okolicy ud. Stosowane przez nas parame-
try to gęstość energii od 8-20 J/cm2 mierzona na poziomie 
tkanki, długość pulsu 35 J/cm2 deklarowana przez urzą-
dzenie IPL. W opracowanym przez nas schemacie leczenia 
wprowadziliśmy cykl 3-10 aplikacji w odstępie 20 dni. Oce-
nialiśmy wyniki terapii w aspekcie koloru, głębokości, dłu-
gości oraz rozmiarów zmian. Tkanki poddaliśmy badaniom 
histochemicznym. Pozytywne wyniki leczenia odnotowano 
u większości pacjentów w okresie obserwacji trwającej 
3 lata. Zaobserwowano istotne różnice między efektem le-
czenia blizn przerostowych i keloidów, natomiast mniejsze 
różnice odnotowano między laserem o długości fali 808
 i 590 nm. Zaobserwowano również istotne różnice między 
dojrzałymi i świeżymi zmianami oraz w zależności od ich 
lokalizacji. Celem stosowanych zabiegów było usunięcie 
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tkanki włóknistej powierzchownych warstw skóry właściwej 
bez uszkodzenia naskórka lub z minimalnymi zmianami 
przejściowymi, które się następnie przemodelowały. Odkry-
liśmy, że dawka promieniowania laserowego lub światła wi-
dzialnego była proporcjonalna do aktywnego przekrwienia 
tkanek, stymulacji procesów naprawy wszystkich warstw skó-
ry. Ten teoretyczny mechanizm nadal wymaga naukowego 
potwierdzenia na większej grupie pacjentów.

Krzysztof Łuksza
Zaawansowane techniki z użyciem 

frakcjonującego lasera CO2 
w procedurach łączonych 

Advanced techniques for using the CO2 fractional 
laser in combined procedures

Autor przedstawił własną metodę kompleksowego resur-
facingu twarzy w leczeniu blizn potrądzikowych, poopera-
cyjnych, powypadkowych i pooparzeniowych. W metodzie 
zastosowano laser CO2 o długości fali 10600 nm. Użyto 
lasera CO2 z końcówką frakcjonującą, dzięki czemu mogła 
powstać technika zwana kolumnową lub wyspową, która ce-
chuje się częściowym uszkodzeniem i odparowaniem tkanki 
w tzw. otworach ablacyjnych, z pozostawieniem fragmen-
tów nieuszkodzonej tkanki, co zmniejsza ryzyko powikłań 
i infekcji. Dodatkowo, w zabiegach łączonych używano 
izotretinoiny i osocza bogatopłytkowego. Użycie izotretino-
iny bezpośrednio po zabiegu laserowym w dużych stęże-
niach (10 %) zmienia transkrypcję RNA w komórkach, po 
czym dochodzi do natychmiastowego złuszczania (a nie po 
4 dniach), działa skutecznie na unormowanie wydzielania 
sebum, przyspiesza gojenie i redukuje przebarwienia. Oso-
cze bogatopłytkowe używane jest dla poprawienia efektu 
zabiegu, szybszego gojenia i poprawy bezpieczeństwa za-
biegu. W tego typu zabiegach ważna jest świadomość le-
karza, ponieważ dokonujemy kontrolowanego uszkodzenia 
tkanek, które powoduje wydzielenie cytokin prozapalnych i 
indukuje organizm do odpowiedzi zapalnej i przebudowy 
tkankowej. Ważne, aby lekarz nie stracił nad tym kontroli, 
powinien być doświadczony. Profilaktyka farmakologiczna 
(konieczna przy tak agresywnych technikach): acyclovir (He-
viran), antybiotyki, w razie potrzeby leki przeciwgrzybicze, 
Stosowanie wit. B2, PP, A+E, cynku, odpowiednich maści go-
jących – np. Solcoseryl. Najczęściej spotykane powikłania 
to opryszczka, alergia kontaktowa, infekcje, przebarwienia, 
blizny, dlatego istnieje konieczność odpowiedniego dyscy-
plinowania pacjentów, omówienia sposobów zapobiegania 
i leczenia. Autor zwraca uwagę, że lekarz nie powinien wy-
konywać zabiegów, których powikłań nie umie wyleczyć.

Francesco Marotta
Rola badań genetycznych w nowej 
interpretacji medycyny estetycznej 

The role of genetic testing in the new interpretation 
of aesthetic medicine

Starzenie się skóry jest narastającym i wieloczynniko-
wym procesem. Jest konsekwencją genetycznie zaprogra-
mowanego pogarszania się funkcji komórek, do której do-
chodzi wraz z upływem czasu. Czynniki wewnętrzne, takie 
jak wytwarzanie endogennych wolnych rodników, zmiany 

hormonalne oraz zaburzenia replikacyjne związane ze sta-
rzeniem (wszystkie z nich pozostają pod wpływem czynni-
ków epigenomicznych), prowadzą do zmniejszenia skutecz-
ności i wydajności procesów naprawczych, wzrostowych 
i zaburzenia różnicowania się komórek. To funkcjonalne po-
stępujące zwyrodnienie stale i niezmiennie zmniejsza poten-
cjał regeneracyjny skóry oraz osłabia możliwości adaptacji 
do szkodliwych czynników środowiskowych. Najnowsze 
badania z zakresu genomiki dotyczące skóry starzejącej 
się chronologicznie i młodej skóry umożliwiły zrozumienie 
pewnych mechanizmów biologicznych związanych z pro-
cesem starzenia chronologicznego, takich, jak osłabienie 
ekspresji genów związanych z procesami naprawczymi 
bariery skórnej, nasilenie odpowiedzi zapalnej, aktywność 
cytokinowa i proteazowa, z których wszystkie były zgodne 
z obserwowanymi zmianami fizjologicznymi. Przyczynia się 
to do zmian w wyglądzie, skóra staje się bardziej wiotka i 
powstają drobne zmarszczki. Osłabienie funkcji barierowej 
jeszcze bardziej nasila odwodnienie i zmniejsza naturalną 
aktywność proteolityczną enzymów w warstwie rogowej, 
co uwydatnia zmarszczki i odpowiada za wygląd złuszcza-
jącej się, ziemistej skóry o nieregularnej fakturze. Należy 
stwierdzić, że podczas, gdy styl życia, sposób odżywiania 
oraz ekspozycja na czynniki środowiskowe w znacznej mie-
rze przyczyniają się do końcowych efektów procesu starze-
nia i wyglądu skóry, to lepsze zrozumienie głównych aspek-
tów z zakresu genomiki skóry może odegrać ważną rolę 
w planowaniu zindywidualizowanego schematu postępowa-
nia anti-aging, pomagając dobrze wyszkolonym lekarzom 
w podejmowaniu ważnych wyborów odnośnie preparatów 
miejscowych oraz wspomagających doustnych nutraceuty-
ków. W tym samym czasie najnowsze odkrycia z zakresu 
genomiki skóry mogą pomóc laboratoriom w udoskonalaniu 
produkowanych preparatów i przyczynić się do potwierdze-
nia ich skuteczności. Grupa badawcza ReGenera (www.
regeneragroup.com), we współpracy z posiadającą pełną 
certyfikację oraz produkującą złożone leki firmą farmaceu-
tyczną (Metalla Pharmacy, www.farmaciametalla.it), na 
podstawie dużych badań populacyjnych oraz w oparciu 
o najważniejsze odkrycia z dziedziny genomiki (tzn. doty-
czące procesu zapalnego, procesów oksydacyjnych, glika-
cji i metylacji) stworzyła kilka kosmeceutyków pochodzenia 
roślinnego. Pomoże to lekarzom na zdobycie doświadcze-
nia w strategii leczenia polegającej na coraz częściej stoso-
wanym zindywidualizowanym podejściu do pacjenta.

Wojciech Marusza, Romuald Olszański, 
Irina Netsvetayeva

Czy różne preparaty kwasu hialuronowego 
mogą predysponować do powstania 

biofilmu. Standardy leczenia 
Do the different formulations of hyaluronic acid 

predispose to the formation of biofilm. 
Standards of treatment

Biofilm to kolonia mikroorganizmów, rozwijająca się 
na powierzchni dowolnego materiału, pokryta otoczką 
polisacharydową. Bakterie mają spowolniony metabo-
lizm i wolny wzrost. Tworzą kolonię o dużej odporności na 
działanie systemu immunologicznego pacjenta i antybio-
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tyków w standardowych dawkach. Dotychczasowym dog-
matem jest, że kwas hialuronowy ma właściwości hamujące 
wzrost bakterii na swej powierzchni. Pomimo to na kwasie 
hialuronowym powstają Biofilmy, które należy również 
różnicować z ziarniniakami. Jak wykazują obserwacje, 
Biofilmy na niektórych preparatach kwasu hialuronowego 
powstają częściej. Czy jest to wina lekarza i warunków poda-
nia preparatu, czy samego kwasu hialuronowego, wciąż po-
zostaje w kręgu dyskusji. Coraz bardziej rozpowszechnione 
podawanie kwasu hialuronowego w różnych warunkach 
sanitarnych gabinetu doprowadziło do sytuacji, w której lic-
zba pacjentów z powikłaniami gwałtownie rośnie. Wymaga 
to opracowania standardów podawania preparatów kwasu 
hialuronowego oraz standardów diagnostycznych i lecznic-
zych w powikłaniach w medycynie estetycznej, które nielec-
zone mogą utrzymywać się przez kilka lat, doprowadzając 
do zeszpecenia pacjenta. Ten wykład był próbą podjęcia 
właśnie takiej dyskusji w oparciu o najnowszą wiedzę 
medyczną i doświadczenie własne autorów.

Pablo Naranjo
Optymalizacja skuteczności laserowego 

usuwania tatuaży i zmian pigmentowych
Optimizing the effectiveness of laser treatment 

in tatoo and hyperpigmentations
Podstawy: Po wprowadzeniu koncepcji selektywnej fo-

totermolizy, lasery Q-switch stały się złotym standardem do 
usuwania tatuaży i zmian pigmentowych. Wykład zawierał 
przegląd dostępnych urządzeń i technik oraz wskazówki do 
optymalizacji skuteczności zabiegu przez dyskusję na temat 
klinicznych trików i pułapek, a także przełomowych technik 
i technologii. Dodatkowo, aby zapewnić realistyczne wy-
obrażenia i współpracę pacjenta, krytyczna jest prawidłowa 
edukacja pacjenta przed zabiegiem.

Cel: Gruntowny przegląd literatury na temat laserowego 
usuwania tatuaży i zmian pigmentowych, ich historii, pod-
staw teoretycznych, używanych urządzeń, potencjalnych 
efektów ubocznych oraz perspektyw.

Materiał i metody: Szeroki przegląd literatury związanej 
z laserowym usuwaniem tatuaży i zmian pigmentowych.

Wyniki: Istniejące raporty pokazują skuteczność lase-
rowego usuwania różnych rodzajów tatuaży (włącznie 
z profesjonalnymi, amatorskimi, pourazowymi, kosmetyczny-
mi i medycznymi) oraz różnych typów zmian pigmentowych. 
Literatura wskazuje konieczność używania różnych laserów 
Q-switch do różnych tatuaży zmian pigmentowych.

Wnioski: Lasery Q-switch skutecznie i bezpiecznie usu-
wają różne typy tatuaży oraz zmian pigmentowych.

Simona Nichetti
Nowe podejście do kosmeceutyków 

funkcjonalnych i hormonalnych 
The new approach to functional and hormonal 

cosmeceuticals
W procesie starzenia bierze udział pięć głównych pro-

cesów komórkowych: stan zapalny, glikacja, stres oksyda-
cyjny, naprawa i metylacja DNA. Procesy te są wzajemnie 
od siebie uzależnione na zasadzie „przekornego pięcioką-

ta starzenia” i mogą wywierać wpływ na wiele narządów 
i układów, w tym na skórę człowieka. Poza tymi procesami, 
jest jeszcze inny aspekt medyczny, mający zdecydowany 
wpływ na nasze zdrowie i długość życia: hormony. Spa-
dek stężenia określonych hormonów oraz zmiana rytmu ich 
wydzielania wpływa na zainicjowanie i nasilenie procesu 
starzenia się skóry. Czynnik ten jest właśnie przyczyną sta-
rzenia, a nie jego następstwem. W ostatnich latach, coraz 
większą uwagę zaczyna poświęcać się systemowym i miej-
scowym formom terapii hormonalnej. Ostatnia z nich jest do-
skonałą strategią zapobiegającą starzeniu się, którą pacjent 
może sam zastosować we własnym domu. Takie leczenie 
kosmeceutyczne uderza w samo serce mechanizmu procesu 
starzenia. To nowe podejście do postępowania w starzeniu 
się skóry jest szybkie i bezpieczne.

Hanna Niemczyńska
Zabiegi termokoagulacji – kosmetyka 

czy medycyna? Usuwanie niedoskonałości 
skórnych – za pomocą zaawansowanego 

technologicznie urządzenia Angie
Thermocoagulating treatments 

– cosmetics or medicine? Removal of skin 
imperfections - using high-tech equipment, Angie
Termokoagulacja stosowana w gabinetach medycznych 

i kosmetycznych to uznana i dająca doskonałe efekty me-
toda niwelowania niedoskonałości twarzy i ciała. Wymaga 
jednak wysokiej jakości sprzętu oraz profesjonalnego przy-
gotowania do wykonywania zabiegów. Rozpoczynając 
ponad 10 lat temu dystrybucję aparatów do elektroepilacji 
i termokoagulacji wprowadziliśmy na polski rynek najwyż-
szej klasy aparaty Apilus, kanadyjskiej firmy Dectro Interna-
tional, które szybko zdobyły uznanie lekarzy, kosmetyczek 
i fizjoterapeutów.

Najlepsze rozwiązania technologiczne oraz nowocze-
sna koncepcja i kontrola mikroprocesora w najnowszym 
aparacie Angie pozwalają uzyskać doskonałe efekty 
w zabiegach termokoagulacji. Precyzyjnie dobrane opcje 
pracy wykorzystujące termolizę szybką (Flash) oraz termo-
lizę wolną umożliwiają bezpieczne, niezwykle skuteczne 
i niemal bezbolesne zabiegi poprawiające wygląd twarzy 
i ciała. Odpowiednio dobrane programy pozwalają na ni-
welowanie zaburzeń związanych z mikrokrążeniem (telean-
giektazje, rubinki, plamki Campbella, naczyniaki), usuwanie 
nierówności powierzchni (brodawczaki, prosaki) oraz kory-
gowanie zaburzeń pigmentacji skóry spowodowane proce-
sem starzenia się skóry i fotowrażliwością.

Aparat Angie jest w pełni skomputeryzowany i ma do-
datkowo funkcję elektroepilacji, która jest jedyną w 100% 
skuteczną metodą usuwania owłosienia i umożliwia pozby-
cie się każdego rodzaju włosa bez względu na jego kolor. 
Zniszczenie komórek rozrodczych włosa wraz z jego kodem 
genetycznym zamyka całkowicie problem zbędnego owło-
sienia. Naszym klientom oferujemy unikalne szkolenie teore-
tyczne i praktyczne w zakresie termokoagulacji i elektroepi-
lacji oparte na programie kanadyjskiej Akademii Apilus.
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Romuald Olszański, Wojciech Marusza, 
Paweł Surowiak
Czy preparaty kwasu hialuronowego typu 

Voluma zwiększają zagrożenie reakcji 
niepożądanych i powstania biofilmu 

Do the formulations of hyaluronic, Voluma type, 
acids increase the risk of adverse reactions 

and the formation of biofilms 
Reakcje niepożądane po podaniu wypełniaczy wystę-

pują niezwykle rzadko: pojawiają się do 1% przypadków, 
w zależności od rodzaju zastosowanego wypełniacza i mogą 
być miejscowe lub uogólnione. Reakcje niepożądane mogą 
wystąpić natychmiast, albo w kilka tygodni lub miesięcy po ich 
podaniu. Z publikacji wynika, że po preparatach kwasu hialu-
ronowego typu voluma powikłania w postaci biofilmu występu-
ją częściej. Bakterie, chcąc uniknąć ataku neutrofila, ukrywają 
się w biofilmie. A więc biofilm umożliwia bakteriom przeżycie. 
W biofilmie bakterie mają spowolniony metabolizm i wolny 
wzrost. Tworzą kolonię o dużej oporności na działanie syste-
mu immunologicznego pacjenta i antybiotyków w standardo-
wych dawkach. Uważa się, że rozwój biofilmu bakteryjnego 
może być uwarunkowany genetycznie. Biofilm bakteryjny 
może być także przyczyną przewlekłego zapalenia migdałka 
gardłowego u dzieci. Ale także biofilm bakteryjny, utworzony 
przez komensale, może stanowić ochronę błony śluzowej gar-
dła przed zakażeniami bakteriami chorobotwórczymi, a więc 
może mieć pozytywny wpływ. W pracy przedstawiono kilka 
przypadków reakcji niepożądanych typu biofilmu bakteryjne-
go, które wystąpiły po iniekcjach kwasu hialuronowego typu 
voluma oraz metody ich leczenia. 

George V. Oskarbski
Needling frakcyjny – radioczęstotliwość: 

innowacyjna strategia w starzeniu twarzy
Fractional Needling – Radiofrequency Station: 

Innovative strategy in the scar treatment and healing
Wstęp: Zabiegi mające na celu poprawę jakości skóry, 

zwłaszcza w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, powinny sty-
mulować tworzenie kolagenu typu III u pacjentów młodych 
oraz typu I (włóknistego) u pacjentów starszych. Opisywana 
technika opiera się na połączeniu dwóch metod odmładza-
nia skóry: kontrolowanego, frakcyjnego uszkodzenia przy 
zastosowaniu różnych bodźców fizycznych: kwasów, abra-
zji, lasera, RF, porazji, nakłuwania igłami, z następowym go-
jeniem rany lub oparzenia wspomaganego dostarczeniem 
substancji odżywczych lub składników macierzy niezbęd-
nych do efektywnej odbudowy tkanki. 

Cel: Zastosowano wielokierunkowe podejście z wyko-
rzystaniem metod instrumentalnych oraz medycyny kosme-
tologicznej w celu uzyskania efektu miejscowej regeneracji 
tkankowej przez: 
1) nakłuwanie igłami jako izolowany zabieg lub z jedno-

czasowym zastosowaniem peptydów biomimetycznych, 
preparatów biorewitalizujących lub osocza bogatopłyt-
kowego (PRP), 

2) podgrzewanie skóry przy użyciu bipolarnej częstotliwo-
ści radniowej (RF) o częstotliwości 200 kHz – 2 MHz 
z jednoczasowym nakłuwaniem igłami,

3) zastosowanie samej RF z sondą kulistą lub płaską w miej-
scach szczególnych, tj. warga górna, 

4) miejscowy efekt wibracyjny o wysokiej częstotliwości, 
wywierający pozytywny efekt na jednostki nerwowo-mię-
śniowe skóry oraz jej trofizm, 

5) "mikrofrakcjonowana" RF o wysokiej częstotliwości: pole 
elektryczne wytworzone wokół specjalnej głowicy gene-
ruje łuk elektryczny między jej brzegiem a powierzchnią 
skóry, indukując powstawanie ozonu oraz nieregularne 
"poracje" docierające aż do warstwy brodawkowatej 
naskórka. Te z kolei aktywują keratynocyty do szybkich 
procesów naprawczych wywołujących początkowo 
efekt napięcia skóry oraz intensywne wchłanianie sub-
stancji aktywnych (wybielających, kwasu hialuronowego 
i in.), 

6) technika "minichirurgiczna" z zastosowaniem RF mono-
polarnej (Flash-arc) wytwarzającej wyładowania ukie-
runkowane. 
Materiał i metody: Zastosowano specjalnie zaprojekto-

wane urządzenie o kształcie i rozmiarach długopisu, umoż-
liwiające wykorzystanie wszystkich opisanych technik w sze-
rokim zakresie regulowanych wartości. Zabiegi odbywały 
się w pełnym komforcie pacjenta. Po przekroczeniu warstwy 
rogowej naskórka zastosowano dedykowane kosmetyki. 

Dyskusja i wnioski: Innowacyjne wykorzystanie synergii 
minimalnych uszkodzeń skóry i suplementacji w czynniki nie-
zbędne do jej naprawy jak dotąd nie zostało opublikowane 
i nie udowodniono efektu regeneracji na poziomie wzrostu 
przylegania komórek, neoangiogenezy, zwiększenia synte-
zy białek macierzy pozakomórkowej, ochrony DNA, tworze-
nia nowego kolagenu, fibronektyny i filagryny. 

George V. Oskarbski 
Innowacyjna terapia łączona w leczeniu 

blizn i przyspieszaniu gojenia ran
Innovative combined therapy in scar treatment 

and wount healing acceleration
Wstęp: Proces tworzenia blizn jest naturalnym etapem 

gojenia ran. Wiele czynników wpływa na ostateczne ce-
chy blizny. Wiek, czynniki dziedziczne, etniczne, głębokość 
i rozmiary rany lub nacięcia chirurgicznego oraz lokalizacja 
rany wpływają na reakcję skóry oraz przebieg gojenia. Bli-
zny mogą być różnego rodzaju: 
– Keloidy – efekt intensywnych, agresywnych procesów 

gojenia, przekracza granice wyjściowego uszkodzenia 
skóry. 

– Blizna przerostowa – podobna do keloidu, ale nie prze-
kracza pierwotnego rozmiaru rany. 

– Przykurcz bliznowaty – linijna blizna o dużej komponen-
cie włóknistej, ograniczająca ruchy. 

– Blizny potrądzikowe – wielokształtne blizny, od głębo-
kich ubytków skóry po blizny w ksztłacie trójkąta, nada-
jące skórze falisty kształt. 
Blizna nigdy nie znika całkowicie, lecz istnieją pewne 

metody pomagające zredukować jej rozmiary lub poprawić 
wygląd. Wśród dostępnych metod są iniekcje kortykostero-
idów zmniejszające stan zapalny, plastry silikonowe prowa-
dzące do spłaszczenia blizny, krioterapia, kremy, maści lub 
żele oraz przeszczepy skóry, wycięcie blizn, dermoabrazja, 
laserowe wycięcie blizn. 

Cel pracy: Zastosowano wielokierunkowe podejście 
z wykorzystaniem metod instrumentalnych oraz medycyny 
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kosmetologicznej w celu uzyskania efektu miejscowej rege-
neracji tkankowej przez: nakłuwanie igłami, RF bipolarną o 
częstotliwości 600 kHz – 2 Mhz, z równoczasowym zasto-
sowaniem peptydów biomimetycznych, aminokwasów, gliko-
zaminoglikanów, witamin C i A oraz alfa-hydroksykwasów.

Materiał i metody: Zastosowano specjalnie zaprojekto-
wane urządzenie o kształcie i rozmiarach długopisu, umoż-
liwiające wykorzystanie wszystkich opisanych technik w sze-
rokim zakresie regulowanych wartości. Zabiegi odbywały 
się w pełnym komforcie pacjenta. Po przekroczeniu warstwy 
rogowej naskórka zastosowano dedykowane kosmetyki. 

Dyskusja i wnioski: Innowacyjne wykorzystanie synergii 
minimalnych uszkodzeń skóry i suplementacji w czynniki nie-
zbędne do jej naprawy jak dotąd nie zostało opublikowane 
i nie udowodniono efektu regeneracji na poziomie wzrostu 
przylegania komórek, neoangiogenezy, zwieszenia syntezy 
białek macierzy pozakomórkowej, ochrony DNA, tworzenia 
nowego kolagenu, fibronektyny i filagryny. 

Jens Petersen
Leczenie zmian naczyniowych 

z Nd:YAG oraz I2PL
Treatment of vascular lesions with Nd:YAG & I2PL
W przypadku zmian naczyniowych laser Nd:YAG ge-

nerujący długie impulsy oraz intensywnie pulsujące źródło 
światła (I2PL) to bardzo praktyczne połączenie dostępne 
na platformie I2PL od firmy Ellipse A/S. Podczas zabiegów 
na żyłach nóg pierwszym wyborem jest laser Nd:YAG po-
zwalający na wytworzenie długich impulsów. Praktycznie 
wszystkie rodzaje żylaków na nogach mogą być leczone za 
pomocą tego lasera generującego fale o długości 1064 nm: 
zarówno głębokie, niebieskie żylaki siatkowate (średnica do 
3 mm), jak również małe, jasno-czerwone powierzchowne 
włośniczki (średnica od 0,1 mm), a także wszystkie inne roz-
miary i kolory pośrednie. Nowy rodzaj układu chłodzenia 
powietrzem pozwala na uniknięcie termicznych efektów 
ubocznych na powierzchni skóry, a ponadto przeciwdziała 
zbytniemu ochłodzeniu skóry. Oczekiwana wydajność jest 
możliwa do osiągnięcia po odpowiednim wybraniu rozmia-
ru plamki światła, czasu trwania impulsu i fluencji – im więk-
sze i bardziej niebieskie są naczynia, tym dłuższy powinien 
być impuls, a jego fluencja niższa. Małe włośniczki w kolo-
rze czerwonym najlepiej poddawać zabiegowi przy usta-
wieniach małego rozmiaru plamki, krótkiego czasu trwania 
impulsu oraz wysokiej fluencji. 

Za pomocą dwóch różniących się od siebie spektrów 
emisji wykorzystywanych przez aplikatory naczyniowe I2PL 
możliwe jest rozjaśnianie lub znaczące poprawianie wy-
glądu odrębnych i rozlanych zmian naczyniowych. Widmo 
aplikatora VL+, wynoszące od 555 do 950 nm, emituje więk-
szość światła o długości fali od 600 do 800 nm oraz dodat-
kowo około 900 nm, tym samym pokrywając dwie wartości 
szczytowe absorpcji hemoglobiny, podczas gdy aplikatory 
PR+ generują światło o długości fali od 530 do 750 nm ab-
sorbowane przede wszystkim przez drugi szczyt absorpcji 
dla hemoglobiny, stanowiąc idealne rozwiązanie stosowane 
do leczenie niewielkich zmian naczyniowych. 

Dodatkowo, regulując czas trwania impulsu oraz wartość 
fluencji do rozmiaru oraz lokalizacji chromoforów naczynio-
wych, system I2PL może służyć do eliminowania głębokich 

zmian o jednorodnej strukturze (jak czerwono-niebieskie 
naczyniaki płaskie typu port-wine stain) oraz czerwonych 
teleangiektazji (np. teleangiektazji powstałych w wyniku 
naświetlania guzów lub matowienia po niepełnym zabiegu 
usuwania żylaków). 

Platforma została technologicznie wzbogacona przez 
zastosowanie nowego sposobu dostarczania energii (Squ-
are Pulse Technology), który pozwala na utrzymywanie 
spektrum emisji dostosowanego do widma absorbowanego 
przez hemoglobinę. Dzięki wyświetlanemu na ekranie pro-
filowi wybranego impulsu użytkownik może z łatwością do-
stosowywać szerokość impulsu do średnicy naczynia krwio-
nośnego, które występuje w granicach zmiany. Czternaście 
lat doświadczenia w produkcji systemów I2PL gwarantuje 
przeprowadzanie bezpiecznych, skutecznych i powtarzal-
nych zabiegów w przypadku naczyniaków płaskich, naczy-
niaków u noworodków, trądziku różowatego, poikilodermii 
Civatte'a, trądziku lub rozlanych rumieni (w tym rumieńców) 
oraz teleangiektazji.

Patrizia Piersini
Lipoatrofia policzka: korekcja lekarska

Cheek lipoatrophy – medical correction
Poduszeczka tłuszczowa Bichat, najbardziej zazna-

czona u dzieci i młodych dorosłych, nadająca charaktery-
styczny, pełny wygląd policzkom, nabiera szczególnego 
znaczenia w przypadku jej zaniku w przebiegu procesów 
starzenia twarzy. W przypadku środkowej 1/3 części twa-
rzy najbardziej istotne procesy odpowiedzialne za wystę-
powanie oznak starzenia twarzy to utrata objętości tkanek 
miękkich oraz opadnięcie i zmniejszenie objętości i napięcia 
poduszeczki tłuszczowej Bichat. Opisywane procesy mogą 
wystąpić równocześnie lub konsekutywnie. Niezależnie od 
ich wzajemnego stosunku, prowadzą one do pojawienia się 
zagłębienia w części środkowej policzka oraz uwydatnienia 
części kostnych łuku jarzmowego, co nadaje twarzy zmęczo-
nego i postarzałego charakteru. Dlatego też bardzo ważne 
jest przywrócenie utraconej objętości w obrębie policzków, 
związanej nie tylko z procesami starzenia się, ale również 
z niektórymi wrodzonymi lub nabytymi stanami patologicz-
nymi, tj. zespół Franceschetii-Collins, w zmianach pourazo-
wych oraz lipoatrofii związanej z terapią antyretrowiruso-
wą. Autorka proponuje zastosowanie kwasu hialuronowego 
podawanego kaniulą 25 G w celu odzyskania utraconych 
objętości tkanek twarzy, nadając jej naturalny wygląd. Opi-
sywana technika jest bezpieczna i pozbawiona efektów 
ubocznych, które wymagałyby od pacjenta wyłączenia 
z codziennej aktywności. 

Patrizia Piersini
Korekcja medyczno-estetyczna okolicy 

skroniowej 
Aesthetic, medical correction of the temporal region

W przebiegu procesu starzenia opadanie skóry oraz 
mięśni w obrębie twarzy prowadzi do sytuacji, w której oko-
lica skroniowa sprawia wrażenie zapadniętej i wklęsłej. Ów 
nieestetyczny efekt zagłębienia opisywanej okolicy przy-
czynia się do postrzegania twarzy jako noszącej znamio-
na choroby. Dzięki zastosowaniu wypełniaczy tkankowych 
możliwe jest przywrócenie utraconej objętości w obrębie 
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okolicy skroniowej i nadanie jej harmonijnego wyglądu oraz 
skierowanie zainteresowania osoby oglądającej twarz na 
jej inne główne, strategiczne elementy, takie jak np. oczy. 
W tym celu stosuje się dwa rodzaje wypełniaczy na bazie 
kwasu hialuronowego otrzymywanego syntetycznie. Jest on 
jednofazowy i charakteryzuje się trójwymiarową budową 
macierzy. Do wyboru mamy preparaty o średnim lub wy-
sokim potencjale wolumizującym, w zależności od rodzaju 
defektu, który jest do zaopatrzenia (zagłębienie spowodo-
wane procesem starzenia lub urazem). Preparaty te dają 
możliwość uzyskania homogennego wyniku estetycznego 
przez całkowitą integrację z otaczającymi tkankami. Dzia-
łanie modelujące wywierane przez wypełniacze sprawia, iż 
twarz odzyskuje bardziej harmonijny i młodzieńczy wygląd. 
Trójwymiarowa matryca zapewnia utrzymywanie się efektu 
zabiegu przez 8 do 15 miesięcy. Wypełniacz podawany 
w tkankę podskórną, która jest niezbyt obfita w tej okolicy, 
zapewnia bardzo dobry efekt podparcia tkanek, a zdepo-
nowany bezpośrednio na kość, pozwala na uzyskanie efek-
tu liftingu. Podawanie preparatu w powyższym, bardzo moc-
no unaczynionym obszarze, wymaga zastosowania kaniul 
o tępym końcu, aby zmniejszyć stopień traumatyzacji tkanek. 
Przedstawiliśmy różne techniki podawania preparatu, uzy-
skane efekty w odniesieniu do stopnia korekcji wady i czasu 
utrzymywania się efektu, współpracy pacjenta i występowa-
nia efektów ubocznych.

Patrizia Piersini
Korekcja medyczno-estetyczna linii żuchwy 

Aesthetic medical correction of jaw line
Autorka opisała procesy starzenia występujące w ob-

rębie 1/3 dolnej twarzy oraz techniki niechirurgicznej re-
konstrukcji owalu twarzy przez poprawę wyglądu konturu 
żuchwy przy zastosowaniu kwasu hialuronowego. Opisana 
została technika przywrócenia profilu żuchwy i napięcia 
tkanek przez korekcję fałdu przedbródkowego oraz brody. 
Przywrócenie prawidłowego konturu żuchwie przy zastoso-
waniu preparatów kwasu hialuronowego pozwala na uzy-
skanie bardziej harmonijnej i wyraźnej linii żuchwy, bardziej 
zaznaczonego przejścia między żuchwą a szyją i uzyska-
niem naturalnego i akceptowanego przez pacjenta efektu 
odgraniczenia twarzy od szyi. W powyższym badaniu sto-
sowaliśmy wypełniacz na bazie kwasu hialuronowego NA-
SHA (Non Animal Stbilized Hyaluronic Acid), zatwierdzony 
do użytku przez FDA, szeroko przebadany zarówno in vitro, 
jak i in vivo zgodnie z normami ISO. Poniżej zamieszczamy 
wyniki badania. 
1. Preparat nie okazał się ani mutagenny, ani cytotoksyczny.
2. Preparat nie wywoływał objawów ubocznych ostrych, 

podostrych, ani przewlekłych.
3. Preparat nie wywoływał reakcji nadwrażliwości. 

Preparat NASHA zastosowany w opisywanym bada-
niu miał rozmiar cząsteczek 250 mikronów. W jednym mi-
lilitrze żelu znajdowało się 10 000 cząsteczek preparatu. 
Opisywany preparat jest produkowany jako mieszanina 
z lignokainą – środkiem znieczulającym o wczesnym dzia-
łaniu, utrzymującym się do 2 godzin. Mechanizm działania 
lignokainy polega na blokowaniu depolaryzacji prowadzą-
cej do zahamowaniu procesów przewodzenia bodźców 
bólowych. Zasadniczymi korzyściami płynącymi ze stosowa-

nia prezentowanej techniki są lepsze właściwości iniekcyjne, 
lepsza spójność preparatu, lepszy i bardziej jednolity wynik 
leczenia, optymalne właściwości przywracania objętości tka-
nek oraz możliwości podparcia tkanek, długi czas działania 
preparatu oraz – dzięki zastosowaniu lignokainy – wysoki 
poziom komfortu i współpracy ze strony pacjenta. Prezen-
tujemy sposób przeprowadzenia zabiegu – zarówno przy 
użyciu igły, jak i kaniuli. Analizujemy wskazania do zabiegu, 
uzyskane efekty oraz efekty uboczne. 

Ascanio Polimeni
Jak rozpoznać pierwsze oznaki zaburzeń 
hormonalnych: przewodnik praktyczny 

w stosowaniu hormonów bioidentycznych 
How to recognize the first signs of hormonal 

imbalance: a practical guide to the use 
of bioidentical hormones

Wraz z procesami starzenia następuje stopniowe obni-
żanie się stężenia niektórych hormonów (hormonów płcio-
wych oraz ich prekursorów), podczas gdy stężenie innych 
hormonów zwiększa się (FSH, LH, insulina, grelina oraz 
lektyna u osób otyłych), a niewielka ich grupa pozostaje 
na niezmienionym poziomie (kortyzol). Biorąc pod uwagę 
powyższe fakty, można stwierdzić, iż w procesie starzenia 
dochodzi do zaburzeń równowagi stężeń poszczególnych 
hormonów, a nie spadku ich stężenia en masse. Ze wzglę-
du na to, iż opisywane zaburzenia objawiają się w postaci 
kompleksu objawów klinicznych, podmiotowych i przedmio-
towych, doskonale znanych każdemu lekarzowi medycyny 
estetycznej, możliwe jest zaproponowanie pacjentowi indy-
widualnego planu uzupełnienia niedoborów hormonalnych 
przez biomodulację. Niedobór hormonów płciowych daje 
jednoznaczne objawy. W przypadku kobiet w wieku meno-
pauzalnym pojawiają się zaburzenia snu, nocne uderzenia 
gorąca, zaburzenia nastroju, suchość pochwy oraz spadek 
libido, co związane jest z obniżoną produkcją DHEA i te-
stosteronu. Obniżona produkcja progesteronu faworyzuje 
uczucie niepokoju oraz bezsenność, podczas gdy obniżenie 
syntezy androgenów powoduje zwiększenie częstości wy-
stępowania zaburzeń depresyjnych. Spadek stężenia hor-
monów płciowych przekłada się na kondycję skóry. Zmiany 
obejmują pojawienie się drobnych zmarszczek wokół ust 
i oczu (estrogeny i androgeny), wypadanie włosów (estro-
geny i progesteron) oraz odkładanie się tkanki tłuszczowej 
w obrębie jamy brzusznej (zwiększenie stężenia leptyny 
oraz insuliny, a także spadek stężenia androgenów), po-
łączoną ze stopniowym zmniejszeniem masy mięśniowej 
i napięcia skóry (testosteron i GH). W przypadku mężczyzn 
postępujący wraz ze starzeniem zaburzony stosunek andro-
genów do estrogenów staje się przyczyną pojawiania się 
objawów depresji, zmęczenia oraz zwiększenie odkładania 
tkanki tłuszczowej i zmniejszenie masy beztłuszczowej. Rów-
nież u mężczyzn występuje spadek libido, związany z obni-
żeniem stężenia testosteronu. Jest on również odpowiedzial-
ny za zaburzenia erekcji oraz drobne zmarszczki wokół ust 
i oczu. Zmniejszone stężenie hormonów tarczycy prowadzi 
u obu płci do manifestowania się objawów porannego zmę-
czenia oraz obrzęków powiek dolnych, zwłaszcza rano, 
uczucie marznięcia i pocenie się, suchość skóry i wypadanie 
włosów. Zmniejszona produkcja GH prowadzi u obu płci 
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do zaburzeń budowy ciała (zmniejszenie masy mięśniowej 
i zwiększenie masy tłuszczowej), pojawienia się głębokich 
zmarszczek w obrębie twarzy (fałdy nosowo-wargowe), na 
czole i szyi. Spadek stężenia melatoniny daje istotne klinicz-
nie objawy: napięcie emocjonalne, bezsenność, niepokój, 
skurcze mięśniowe oraz objawy skórne, tj. przebarwienia 
starcze. Jedynie w oparciu o dokładną znajomość semiotyki 
endokrynologicznej popartej wynikami badań laboratoryj-
nych można zaproponować pacjentowi program biomodu-
lacji hormonalnej „szytej na miarę” osobistych potrzeb. 

Irena Ponikowska
Rola fizjologiczna skóry w odbieraniu 

bodźców balneo-fizykalnych 
Physiological role of skin in receiving 

balneo-physical stimuli
Skóra jest obiektem szczególnego zainteresowania za-

równo medycyny estetycznej, jak i balneologii. Z tym, że me-
dycyna estetyczna interesuje się skórą z punktu widzenia jej 
estetyki, zdrowego wyglądu, a balneoterapia traktuje skórę 
jak antenę i ekran odbierający bodźce i przekazujący sy-
gnały do odpowiednich narządów w celach leczniczych. 
Przez skórę działamy leczniczo różnymi bodźcami fizycz-
nymi, co pozwala na uzyskiwanie efektów miejscowych i 
ogólnoustrojowych oraz odruchowych. Prawie wszystkie 
metody lecznicze stosowane w balneofizykoterapii i me-
dycynie uzdrowiskowej oddziałują leczniczo przez skórę, 
w tym zwłaszcza z zakresu balneoterapii, peloidoterapii, 
hydroterapii, fizykoterapii. Również zabiegi klimatyczne, 
jak kąpiele powietrzne, słoneczne i talassoterapia, działają 
przez skórę. Skóra jako narząd, jak wiemy, spełnia wiele 
zadań ukierunkowanych na prawidłowe funkcjonowanie na-
szego organizmu oraz jego ochronę. Większość funkcji fizjo-
logicznych, jakie spełnia skóra, wykorzystywanych jest do 
uzyskiwania efektów leczniczych w balneoterapii i fizykote-
rapii. Wśród nich należy wymienić role: termoregulacyjne, 
resorpcyjne i absorpcyjne, immunologiczne, wydzielnicze 
i wydalnicze oraz odruchowe z zakresu układu autonomicz-
nego. Podstawowymi zabiegami balneologicznymi są ką-
piele mineralne. W czasie kąpieli wykorzystuje się prawie 
wszystkie właściwości fizjologiczne skóry, a w tym: termore-
gulacyjne, resorpcyjne, wydzielnicze i wydalnicze. Również 
działanie zabiegów borowinowych odbywa się przez skó-
rę. W tych zabiegach ważne znaczenie mają właściwości 
sorbcyjno-wymiennikowe borowiny i jej działanie termiczne. 
Dzięki temu uzyskuje się efekty oczyszczające skórę i cały 
organizm, przeciwzapalne, rozszerzające naczynia i rozluź-
niające mięśnie. W zabiegach hydroterapeutycznych, które 
również działają przez skórę, znaczenie ma czynnik termicz-
ny, mechaniczny i immersyjny. Strumień wody pod ciśnieniem 
powoduje oczyszczenie skóry, poprawia drenaż limfatycz-
ny, wpływa regulująco na układ autonomiczny. Z zakresu 
zabiegów fizykoterapeutycznych przez skórę działają za-
biegi światłolecznicze, wywołujące efekty w samej skórze 
w zakresie usprawnienia mikrokrążenia, syntezy witaminy D3 
i zmian barwinkowych oraz w innych narządach. Również 
zabiegi elektrolecznicze działają przez skórę wpływając na 
naczynia, mięśnie oraz na funkcje układu autonomicznego. 
Działanie zabiegów ciepłoleczniczych jest możliwe dzięki 
receptorom znajdującym się w skórze. Receptory ciepła 

i zimna odbierają bodźce i dzięki temu powstają w orga-
nizmie reakcje naczyniowe, immunologiczne i hormonalne. 
Z przedstawionych krótko informacji dotyczących roli skóry 
w działaniu zabiegów balneofizykalnych wynika, że odgry-
wa ona ważną rolę w powstawaniu efektów leczniczych 
nie tylko miejscowych, ale również ogólnoustrojowych, stąd 
skóra zarówno przed zabiegami balneofizykalnymi, jak i po 
ich ukończeniu powinna być odpowiednio przygotowana, 
podobnie jak to się dzieje podczas zabiegów kosmetycz-
nych. Należy się spodziewać, że dobrze przygotowana 
skóra będzie sprawniej i lepiej odbierać bodźce lecznicze, 
co może mieć znaczenie w uzyskiwaniu znacznie lepszych 
wyników leczenia u chorych podczas stosowania zabiegów 
balneologicznych i fizykoterapeutycznych.

Irena Ponikowska, Michał Tołodziecki, 
J. Chojnowski, P. Adamczyk

Stan aktywności fizycznej u pacjentów 
o różnym stopniu otyłości 

Physical activity in patients with varying degree 
of obesity

Wstęp: Otyłość, spowodowana nadmiernym nagro-
madzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie niekorzystnie 
wpływa na zdrowie, ale jest również ogromnym problemem 
estetycznym. Aktywność fizyczna, oprócz żywienia, stanowi 
najistotniejszy czynnik wpływający na ryzyko rozwoju otyło-
ści. Ocena wielkości aktywności fizycznej napotyka jednak 
na problemy wynikające z rozbieżności między deklarowa-
ną przez pacjenta a rzeczywistą aktywnością fizyczną. Cho-
rzy, pytani o aktywność fizyczną w sposób ogólny, zwykle 
oceniają swoją aktywność jako większą niż jest w rzeczywi-
stości.

Materiały i metody: Badania przeprowadzono na gru-
pie 500 pacjentów Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego 
w Ciechocinku. Ocena aktywności fizycznej na podstawie 
samodzielnego przez pacjentów wypełnienia Międzyna-
rodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej w wersji 
7-dniowej. Pacjenci, wypełniając kwestionariusz, odpowia-
dali na pytania o liczbę dni w tygodniu, w których uprawia-
li: intensywną i umiarkowaną aktywność fizyczną, ile dni 
w tygodniu chodzili oraz ile godzin dziennie poświęcali na 
te czynności. Odpowiadali również na pytania dotyczące 
ilości godzin spędzonych dziennie przed telewizorem i kom-
puterem w pozycji siedzącej.

Wyniki: Liczba godzin spędzonych w pozycji siedzącej 
różniła się istotnie statystycznie w wyodrębnionych podgru-
pach według BMI. Badani z wyższym wskaźnikiem masy 
ciała zużywali mniej energii na chodzenie, jednak zależność 
ta nie była istotna statystycznie. Zaobserwowano również, 
że wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała zmniejszało się 
średnie dzienne zużycie energii. Ta zależność również oka-
zała się statystycznie nieistotna.

Wnioski: U wszystkich badanych grup pacjentów skie-
rowanych do leczenia uzdrowiskowego stwierdzono małą 
aktywnością fizyczną. Pacjenci z otyłością cechują się ogól-
nie niską aktywność fizyczną w stosunku do szczupłych, ich 
najczęściej deklarowaną formą aktywności jest chodzenie. 
Osoby otyłe spędzają istotnie mniejszą liczbę godzin w po-
zycji siedzącej niż osoby szczupłe.
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Alessio Redaelli
Moje doświadczenia w terapii bruksizmu 

i gummy smile z użyciem toksyny 
botulinowej 

My experience in the treatment of bruxism and 
gummy smile using botulinum toxin

W medycynie estetycznej leczenie wszystkich proble-
mów mimicznych opiera się na zastosowaniu toksyny botu-
linowej. Autor ma własne doświadczenie ze stosowaniem 
BTxA w dwóch typowych pomocniczych zabiegach z za-
kresu stomatologii implantów, jakimi są bruksizm i uśmiech 
dziąsłowy. W wielu różnych dziedzinach medycyny istnieje 
coraz więcej nowych wskazań (wszystkie "off label"), które 
pojawiają się niemal każdego dnia. Ustalenie wskazania do 
zabiegu u pacjentów z uśmiechem dziąsłowym oparte jest 
na głębokiej wiedzy na temat etiopatogenezy oraz przebie-
gu klinicznego tej patologii, dokładnie tak samo, jak w przy-
padku bruksizmu. Zabieg ten jest również bardzo przydatny 
przed wykonaniem implantów dentystycznych. Autor przy-
pominiał wszystkie główne aspekty umożliwiające uzyskanie 
dobrych wyników leczenia i redukcję działań ubocznych, 
które w każdej dziedzinie medycyny muszą być jak najrzad-
sze, ale w szczególności dotyczy to medycyny estetycznej 
i stomatologii estetycznej. Omówione zostały łączone wska-
zania i praktyczne kwestie związane ze wskazaniami z za-
kresu stomatologii.

Alessio Redaelli
Odmłodzenie twarzy metodami lekarskimi 

z użyciem tzw. wypełniaczy i toksyny 
botulinowej 

Facial rejuvenation methods using medical methods 
with so called fillers and botulinum toxin

Procedury odmładzania twarzy, tak samo, jak pozo-
stałe dziedziny w medycynie, muszą opierać się na zasa-
dach medycyny opartej na faktach (ang. EBM – evidence 
based medicine). Z tego względu, specjaliści zajmujący się 
tym problemem muszą być bardzo dokładnie zaznajomieni 
z najważniejszymi aspektami, takimi jak:
• warunki anatomiczne
• zasady medycyny estetycznej
• etiopatogeneza procesu starzenia
• zastosowane materiały
• sposób iniekcji i najbezpieczniejsza technika
• zasady łączenia różnych technik, aby w jak najbardziej 

bezpieczny sposób uzyskać jak najlepsze wyniki.
Zgodnie z tymi zasadami, po szybkim przypomnieniu 

aspektów anatomicznych dotyczących okolic podwyższo-
nego ryzyka, wykład dotyczył procesu starzenia i możliwo-
ści jego korekcji z wykorzystaniem różnych technik: w szcze-
gólności hipertonii mięśni wyrazowych oraz utraty objętości, 
ale również istotne znaczenie ma możliwie jak największe 
zredukowanie częstotliwości występowania bezpośrednich 
działań ubocznych. Ważne znaczenie mają zabiegi wyko-
nywane w okolicy policzkowej, jarzmowej oraz w obrębie 
podbródka, w których trzeba przestrzegać ściśle określo-
nych zasad. Zostały zaprezentowane techniki stosowane 
na co dzień przez autora, również z materiałem filmowym, 
przedstawiającym kwestie praktyczne, jak np. stosowane 
w ostatnim czasie tępo zakończone kaniule. W ostatnich 

latach na rynku pojawiły się elastyczne, tępo zakończone 
kaniule, które wykorzystujemy na co dzień w naszych gabi-
netach. Dzięki zastosowaniu takich igieł możliwe jest zmniej-
szenie urazowości tkanek w trakcie zabiegu oraz możliwe 
jest wykonywanie iniekcji właściwie bez znieczulenia. Do-
tyczy to również warg. Redukcji ulega liczba miejsc punk-
cji i obniżeniu ulega ryzyko zakażenia. Unika się również 
punkcji naczyń, co wyraźnie osłabia nasilenie krwawienia. 
Wszyscy lekarze medycyny estetycznej, którzy wykonują in-
iekcje w obrębie twarzy, bezwzględnie muszą znać aspekty 
związane ze stosowaniem tępych igieł.

Alessio Redaelli
Terapie zmarszczek okolicy nadbrwiowej 

Treatment of wrinkles above the brows
Około 2000 roku: toksyna botulinowa pojawia się 

w nagłówkach, najpierw odnośnie jej zastosowania w gór-
nej trzeciej części twarzy, a następnie oraz do chwili obec-
nej, również w dolnej trzeciej części twarzy. Zgodnie z aktu-
alnym stanem wiedzy, nie ma zmarszczki, która nie miałaby 
związku z mimiką twarzy. Około roku 2012: nauczyliśmy się, 
w jaki sposób łączyć wszystkie techniki medycyny estetycz-
nej, a w szczególności BTxA. Częstotliwość działań niepo-
żądanych jest zawsze bardzo niska. Zabiegi wykonywane 
w obrębie czoła należą do najtrudniejszych oraz obciążo-
nych wyższym ryzykiem działań niepożądanych, w szcze-
gólności opadnięcia brwi. Z drugiej strony, zabiegi wyko-
nywane w okolicy wokół oczu, zwłaszcza w celu uniesienia 
brwi, mogą prowadzić do wytworzenia mało estetycznych 
drobnych zmarszczek ponad brwiami. W prezentacji zosta-
ły omówione, z bardzo praktycznego punktu widzenia, moż-
liwości wykonywania zabiegów w tych nowych okolicach 
oraz wszystkie wskazówki pomagające zredukować liczbę i 
nasilenie działań ubocznych.

Wojciech Rybak
Możliwości usuwania zman żylnych 

śródskórnych przy użyciu lasera 
Possibilities of laser removal 
of intradermal venous lesions

Poszerzone żyły sieciowe i teleangiektazje (pajączki 
naczyniowe) stanowią ogromny problem estetyczny dla pa-
cjentów zgłaszających się do gabinetów flebologicznych. 
Często, ze względu na niewielką średnicę naczyń, usunięcie 
tych defektów jest niemożliwe do wykonania metodami chi-
rurgicznymi i trudne przy użyciu metod inie kcyjnych, takich 
jak skleroterapia. Podczas wykładu przedstawiono przy-
kłady i możliwości zastosowania laserów przezskórnych w 
leczeniu naczyń o różnej wielkości, dobór rodzaju lasera, 
średnicy wiązki laserowej i mocy w zależności od głęboko-
ści i koloru zamykanych naczyń. Analiza dotyczyła również 
możliwości zastosowania nowych laserów diodowych o du-
żej mocy oraz urządzeń typu IPL.

Zbigniew Rybak
Skojarzone leczenie defektów żylnych

Combined therapy for venous defects 
Tak, jak w innych dziedzinach medycyny, również i we 

flebologii leczenie skojarzone z użyciem różnych technik, 
leków, narzędzi i urządzeń stało się codziennością. Takie 
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postępowanie gwarantuje lepszy skutek terapeutyczny, skra-
ca czas terapii i wiąże się często z osiągnięciem optymal-
nego efektu estetycznego. W prezentacji przedstawiono 
kilka wariantów skojarzonego leczenia defektów żylnych 
w zależności od rodzaju schorzenia, rozległości procesu 
chorobowego, kalibru leczonych naczyń, lokalizacji zmian. 
Taktyka postępowania jest inna, gdy leczymy chorego po 
raz pierwszy i często ulega zmianie, gdy dochodzi do na-
wrotu choroby.

Giovanni Salti
Aliaxin System – modelowanie twarzy 

z działaniem hydroliftingującym 
HydroLift®Action. Zmodyfikowane leczenie 
starzenia skóry przy pomocy połączonych 

niemodyfikowanych i usieciowanych 
kwasów hialuronowych wykazujących 

podwójne działanie terapeutyczne 
w zakresie liftingowania skóry 

i głębokiej hydratacji 
Aliaxin System – Facial Reshaping with 

Hydro-Lift Action, the skin ageing modifying 
treatment, combining natural and crosslinked 

Hyaluronic Acids, for a double therapeutic effect in 
term of Lifting&deep Hydration

Zmodyfikowane leczenie starzenia skóry zawiera po-
łączony naturalny i usieciowany kwas hialuronowy, wy-
kazujący podwójne działanie terapeutyczne w zakresie 
liftingowania i głębokiej hydratacji. Innowacyjne podejście 
terapeutyczne i maksymalną skuteczność kliniczną zapewnia 
zróżnicowana viskoelastyczność HA, kombinacja połączeń 
kwasu hialuronowego o różnych ciężarach cząsteczkowych 
i odpowiednim stopniu sieciowania BDDE.

Giovanni Salti
Odmłodzenie skóry preparatem 

VISCODERM®. Ocena podnaskórkowego 
pasma ubogoechogenicznego za pomocą 

badania ultrasonograficznego metodą 
skaningu przekrojowego typu B-mode

Skin rejuvenation with VISCODERM. Assessment 
of the subepidermal low wchogenic band (SLEB) 

by ultrasound evaluation with cross-sectional 
B-mode scannning

Ultrasonografia skóry to metoda nieinwazyjna, która 
znalazła szerokie zastosowanie w ocenie zmian skórnych 
związanych z wiekiem, a występowanie podnaskórkowego 
pasma ubogoechogenicznego (SLEB) w toku różnych ba-
dań udało się powiązać ze stałym wystawieniem na dzia-
łanie promieni ultrafioletowych. Ponieważ echogeniczność 
SLEB jest związana ze starzeniem na skutek działania świa-
tła, celem badania była ocena metodą ultrasonograficzną 
wpływu kwasu hialuronowego HA, metody leczenia, jaka 
jest dziś stosowana w dermatologii do odmładzania skóry 
w procesie foto-aging.

Dwadzieścia kobiet (średnia wieku: 46,7 z przedziału 
40-60 lat), mających umiarkowane objawy starzenia skóry 
(foto-aging), uczestniczyło w badaniach i zostało podda-
nych czterotygodniowej terapii mikrozastrzyków z soli kwa-
su hialuronowego (HA) pochodzenia biotechnologicznego 

(1000 Kd) w ramach cotygodniowych zabiegów. U wszyst-
kich pacjentek podczas każdej wizyty zostało przeprowa-
dzone badanie ultrasonograficzne, a w tydzień po ostatnim 
zabiegu również przeprowadzono badanie ultrasonogra-
ficzne w celu oceny zmian echogeniczności SLEB w trakcie 
leczenia. Pod koniec badania udało się uzyskać znaczące 
statystycznie zwiększenie (p < 0,001) echogeniczności SLEB 
(u 15 z 19 uczestników, którzy ukończyli badania, zaobser-
wowano średni wzrost liczby punktów o 31,3%).

Wstępne badania, jakie przeprowadziliśmy, wskazują, 
że leczenie kwasem hialuronowym HA może być skuteczną 
metodą leczenia skutków starzenia foto-aging, co zostało 
potwierdzone w badaniach ultrasonograficznych. Odmła-
dzanie skóry ze starzeniem foto-aging – ocenę USG prze-
prowadzono w: Klinice Dermatologii, Uniwersytet Katanii, 
Catania, Włochy i Szpitalu Nordstrom, Helsinki, Finlandia. 
Badania kliniczne przeprowadzone przez: dr. Giuseppe Mi-
cali, dr. Francesco Lacarrubba, dr Aurorę Tedeschi, dr. Rolfa 
Nordstroma.

Velagapudi Satya
RevelarTM – rewolucja 

w diagnostyce medycznej 
RevelarTM – revolution in medical diagnostics

Zakrojone na szeroką skalę badania naukowe potwier-
dziły, że zaburzenie równowagi między nadmierną pro-
dukcją wolnych rodników (jako wynik złego stylu życia) 
oraz możliwościami ich neutralizowania przez endogenne 
i egzogenne mechanizmy antyoksydacyjne prowadzą do 
uszkodzenia żywych komórek przez wolne rodniki, co jest 
również znane pod pojęciem stresu oksydacyjnego (ang. 
OS – oxidative stress). W wielu czasopismach naukowych 
potwierdzono, że stres oksydacyjny, jeżeli nie zostanie sko-
rygowany przez wiele lat, może doprowadzić do trwałe-
go uszkodzenia mającego związek z wieloma chorobami 
o charakterze degeneracyjnym, takich jak choroby układu 
sercowo-naczyniowego, cukrzyca, choroby nowotworowe 
i choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, choroba 
Alzheimera, Parkinsona itp. oraz przedwczesne starzenie. 
Wiele badań dotyczyło metod redukujących stres oksyda-
cyjny, mających na celu zapobieganie chorobom degene-
racyjnym oraz przyspieszonemu procesowi starzenia. Dr R. 
P. Singh sugeruje, że zaburzenie równowagi między oksy-
dantami a naturalnymi mechanizmami obronnymi przed 
nimi jest kluczowym obszarem, na którym powinna skupić 
się uwaga badaczy w profilaktyce większości chorób dege-
neracyjnych układu nerwowego. Dr Judith Berliner opisała, 
że to nie stężenie cholesterolu, ale utleniona frakcja LDL ma 
kluczowe znaczenie w rozwoju miażdżycy, co wyraźnie 
wskazuje na rolę stresu oksydacyjnego w patogenezie cho-
rób układu sercowo-naczyniowego. Jako że stale i coraz 
szybciej przybywa danych potwierdzających rolę stresu 
oksydacyjnego w patogenezie chorób zwyrodnieniowych, 
dlatego trwają również badania mające na celu ustalenie 
możliwości monitorowania związku między wolnymi rodni-
kami (oksydantami), antyoksydantami a chorobą. Ponieważ 
stres oksydacyjny nie jest uznawany za osobną jednostkę 
chorobową w dosłownym tego słowa znaczeniu, dlatego 
też wśród dostępnych dla klinicystów narzędzi badawczych 
nie ma rutynowych metod pozwalających na jego ocenę. 
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Nasilone wytwarzanie oksydantów (ROS) z równoczesnym 
niedoborem w antyoksydacyjnych mechanizmach obron-
nych prowadzi do uszkodzenia komórek przez nadmiar 
ROS, co z kolei prowadzi do peroksydacji i wytwarzania 
produktów ubocznych takich jak węglowodory i aldehydy, 
które same w sobie mają właściwości toksyczne i działają 
jak oksydanty, jeszcze bardziej zwiększając stopień uszko-
dzenia komórek. Przez wiele lat podejmowano próby zmie-
rzenia poziomu oksydantów i antyoksydantów i powszech-
nie wiadomo, że żadna z nich nie jest obiektywnym testem o 
potwierdzonej czułości, mierzącym wszystkie aspekty stresu 
oksydacyjnego. Badanie mierzące poziom oksydantów nie-
koniecznie odzwierciedla możliwości ustroju radzenia sobie 
z tym zagrożeniem, a test oceniający poziom antyoksydan-
tów nie pokazuje do końca obiektywnie, czy te antyoksydan-
ty są biodostępne, aby możliwe było zneutralizowanie oksy-
dantów na poziomie komórkowym. Każdy test oceniający 
stres oksydacyjny powinien wskazywać „stan interwencji” 
oraz mierzyć poziom znanych biomarkerów. Np. obecność 
aldehydów oznacza, że doszło do stresu oksydacyjnego 
i że wolne rodniki uszkadzają komórki. Wyniki badań na-
ukowych wskazują, że poziom aldehydów potwierdza, że 
doszło do OS. Zatem pomiar stężenia aldehydów może być 
dla pacjenta niezbędną informacją, która wpłynie na zmia-
nę jego stylu życia, a celem będzie redukcja stężenia i zapo-
bieganie dalszemu uszkodzeniu, czyli wskazane zostaje sta-
dium interwencji. Wiele dowodów naukowych wskazuje na 
to, że MDA (aldehyd malonowy) jest uznanym biomarkerem 
stresu oksydacyjnego. Wyniki kolejnych badań potwierdziły, 
że wiele aldehydów, nasyconych i nienasyconych w postaci 
lotnych związków organicznych, a w szczególności związki 
o łańcuchach C3 do C10, są najistotniejszymi biomarkerami 
stresu oksydacyjnego, a każda z nich sugeruje możliwość 
rozwoju specyficznej choroby. Aldehydy jako biomarkery 
mogą być wykorzystywane w badaniach przesiewowych 
chorób układu oddechowego, hormonalnego, chorób me-
tabolicznych, raka płuc oraz jako badanie przesiewowe 
stosowanych leków. Pomimo, że istnieje kilka testów labora-
toryjnych wykonywanych z osocza i moczu, służących do 
oceny MDA (TBARs), to wiele metod mierzących poziom 
aldehydów z grupy od C3 do C10 okazało się niepraktycz-
nymi, jako badania osoczowe i tkankowe, ponieważ są to 
bardzo lotne substancje, ulegające szybkiemu rozkładowi 
po ich wyizolowaniu. Większość dostępnych testów labora-
toryjnych, służących do oceny poziomu oksydantów, MDA 
itp., to badania inwazyjne, ich wykonanie wymaga udziału 
specjalistów, a przez to są one niepraktyczne do zastosowa-
nia ogólnego i wykorzystanie ich ogranicza się do wysoce 
specjalistycznych ośrodków. Trwa swego rodzaju wyścig, 
aby opracować test, który rzetelnie wskaże stadium inter-
wencyjne, ale na tyle prosty, aby można go było stosować 
w całej populacji.

REVELAR™: Pulse Health™ US rozpoczęła swoje działa-
nia, mające na celu opracowanie testu monitorującego stan 
zdrowia, który byłby nieinwazyjny, oparty na naukowych 
podstawach i umożliwiał uzyskanie wyników w czasie rze-
czywistym. Komisja naukowa opracowała test REVELAR™, 
będący prostym testem oddechowym, w którym wykorzy-
stuje się kondensat wydychanego powietrza (ang. EBC – 
exhaled breath condensate), w celu izolacji oraz zmierze-

nia wszystkich ww. aldehydów mających istotne znaczenie. 
W technologii Revelar™ zastosowano analizę fotometrycz-
ną, a "uwięzione" aldehydy, dzięki metodzie absorbancji 
w EBC są pasażowane następnie przez płynny odczynnik 
kolorymetryczny, a zachodzącą reakcję kolorymetryczną 
ocenia się na podstawie algortymów mikroprocesorowych 
z obliczeniami w chmurze, aby jeszcze bardziej dopaso-
wać możliwości systemu do wykonywania pomiarów ww. 
aldehydów. Badanie kończy się wykonaniem specyficzne-
go pomiaru wszystkich możliwych do oceny aldehydów z 
czułością do 5 części na miliard, w tym aldehydów C3 do 
C10, które są uznanymi wskaźnikami stresu oksydacyjne-
go. Revelar™ umożliwia monitorowanie stanu zdrowia nie 
tylko po to, aby wyszukać chore jednostki w populacji, ale 
może być przydatny dla wszystkich i pomóc w dokonaniu 
niezbędnych zmian w stylu życia, które mogą doprowadzić 
do poprawy ich stanu zdrowia. Jest prostym testem odde-
chowym i należy do nieinwazyjnych urządzeń medycznych 
klasy 1. Wynik jest dostępny w czasie rzeczywistym. Aby 
poprawić dokładność wyniku wykorzystano metodę oblicze-
niową przetwarzania w chmurze. Wyniki są porównywalne 
ze złotym standardem, jakim jest test TBARs. Wykonywane 
są testy walidacyjne odnośnie dokładności, czułości i powta-
rzalności oraz walidacyjne testy chemiczne i biochemiczne. 
Test REVELAR™ jest przedmiotem wielu badań prowadzo-
nych w Europie, w USA i w Indiach. Revelar™ wykorzystuje 
portal danych online i gromadzone są dane zdrowych osób 
wskazujące przedział wartości prawidłowych, dla palaczy 
tytoniu (palących mało i dużo), sportowców (dyscypliny 
aerobowe i anaerobowe) oraz dla różnych chorób, jak cu-
krzyca, zaburzenia hormonalne w trakcie leczenia, choroby 
nowotworowe, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowe-
go itp. Jednostka prototypowa była gotowa w 2010 roku 
i otrzymała nagrodę za najlepsze odkrycie terapeutyczne 
roku 2010 w USA. Urządzenie testowano w badaniach 
wstępnych i ankietach wraz z udziałem lekarzy, klinik, cen-
trów fitness, aptek i ośrodków odnowy biologicznej w USA 
i w Europie. Revelar™ jest wdrażany na rynek polski od paź-
dziernika 2012 roku. 

Ignazio Scime
Odmładzanie twarzy 

Full Face Rejuvenation
Co mają wspólnego słynni malarze oraz najlepsi lekarze 

medycyny estetycznej? Technika artystyczna światłocienia - 
umiejętność używania źródeł światła i cieni w celu wyeks-
ponowania głębi, objętości i granic poszczególnych okolic 
twarzy. W jaki sposób my - lekarze - możemy uzyskać te 
wszystkie cele? Dzięki znajomości anatomii topograficznej 
oraz stosowaniu techniki podawania kwasu hialuronowego 
pod różnym kątem, połączonym z umiejętnym zastosowa-
niem toksyny botulinowej, można skorygować niedoskona-
łości twarzy związane z procesem starzenia, manifestujące 
się zmarszczkami oraz zagłębieniami, jak w przypadku oko-
licy skroniowej, fałdów nosowo-wargowych, tzw. doliny łez, 
zmarszczek w obrębie gładzizny i czoła. Opisana technika 
jest również pomocna w przywracaniu utraconych objętości 
w tkanek w obrębie twarzy, co jest skuteczne w odtwarza-
niu linii policzków, profilu żuchwy oraz kształtu ust. Nasza 
strategia odmładzania twarzy obejmuje łączenie odpowied-
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niego, wyważonego podania toksyny botulinowej oraz wy-
pełniaczy tkankowych podczas jednego zabiegu. Owo po-
dejście do pełnego odmładzania twarzy jest coraz częściej 
przez nas stosowane i pozwala na uzyskanie optymalnych 
rezultatów. Z naszego doświadczenia wynika, iż w większo-
ści przypadków do uzyskania bardzo dobrych wyników wy-
starczy wykonanie zaledwie kilku zabiegów. Na szczęście, 
nie tylko przy zastosowaniu technik chirurgicznych możliwa 
jest dzisiaj poprawa wyglądu twarzy. Po starannym bada-
niu podczas wizyty lekarskiej, planujemy leczenie dostoso-
wane do każdego pacjenta. Najpierw przeprowadzamy 
dokładne badanie twarzy pacjenta, aby poznać cechy, 
które należy podkreślić, następnie planujemy precyzyjnie 
plan leczenia poszczególnych okolic twarzy. Nasze postę-
powanie terapeutyczne obejmuje wypłaszczenie fałdów, 
przywrócenie objętości tkanek w miejscach, gdzie doszło do 
jej utraty. Podobnie jak malarze, a nawet rzeźbiarze, mamy 
możliwość przywrócenia prawidłowej gry światła i cieni, co 
nadaje nowe poczucie świeżości i młodości. Procedura zaj-
muje około jednej godziny , natomiast efekt zabiegu trwa od 
12 do 18 miesięcy. 

Koncepcja uzyskania efektu liftingu przy pomocy toksy-
ny botulinowej jest relatywnie nowa i działa bardzo dobrze 
u większości pacjentów. Jeśli wyobrazimy sobie twarz jako 
trójwymiarową strukturę, w obrębie której działają dwie gru-
py mięśni: jedne ciągnące ku górze, drugie, które ciągną 
tkanki ku dołowi, to w koncepcji liftingu toksyną botulinową 
kluczowe jest założenie, iż osłabienie mięśni działających 
ku dołowi, przy zachowaniu aktywności mięśni unoszących 
tkanki, przekłada się na podniesienie tkanek twarzy. Najczę-
ściej toksynę botulinową stosuje się w obrębie górnej 1/3 
twarzy, a wyniki leczenia w tej okolicy są najlepsze i najbar-
dziej przewidywalne. Poszczególne okolice, które poddaje 
się leczeniu, to: zmarszczki gładzizny (lwie zmarszczki), „ku-
rze łapki” oraz zmarszczki poprzeczne czoła. W przypad-
ku niektórych pacjentów korzystne jest zastosowanie toksyny 
botulinowej w przypadku leczenia zaburzeń estetycznych 
w obrębie powiek dolnych. W tym przypadku celem zabie-
gu jest raczej zmniejszenie efektu dynamicznego marszcze-
nia powieki w trakcie ruchów mimicznych związanych m.in. 
z uśmiechaniem się niż redukcja tzw. worków pod oczami 
wynikających z protruzji przepuklin tłuszczowych w obrę-
bie powiek dolnych. U niektórych pacjentów niezbędna jest 
również redukcja tzw. króliczych zmarszczek w obrębie na-
sady nosa. Technika stosowania toksyny botulinowej jest sku-
teczna w obrębie 1/3 górnej twarzy oraz brwi, natomiast 
jej działanie jest nieznacznie mniej skuteczne w obrębie 1/3 
dolnej twarzy oraz szyi. Nie jest to zabieg z wyboru przy 
liftingu policzków, w przypadku którego bardziej skuteczne 
jest przywrócenie ich objętości przy użyciu wypełniaczy tkan-
kowych. W przypadku 1/3 środkowej i dolnej twarzy oraz 
szyi, bardziej skuteczne są zabiegi przy użyciu wypełniaczy 
tkankowych na bazie kwasu hialuronowego o wysokim, 
średnim i niskim stopniu usieciowania. Zastosowanie toksyny 
botulinowej w obrębie 1/3 dolnej twarzy jest zarezerwowa-
ne dla zmarszczek wokół ust (tzw. zmarszczki palacza) oraz 
zagłębienia w obrębie wargi dolnej. Toksynę botulinową 
stosuje się również w celu uniesienia kącików ust przez osła-
bienie mięśni obniżających kąciki ust. W oparciu o moje do-

świadczenie stwierdzam, że powyższe leczenie nie zapew-
nia uzyskania przewidywalnych efektów, natomiast lepsze 
rezultaty można uzyskać przy zastosowaniu wypełniaczy 
tkankowych. W przypadku niektórych pacjentów efekt liftin-
gu tkanek szyi można uzyskać przez ostrzyknięcie mięśnia 
szerokiego szyi toksyną botulinową. W trakcie naturalnego 
skurczu mięśnia dochodzi do pociągnięcia tkanek miękkich 
szyi ku dołowi, natomiast częściowe porażenie mięśnia wy-
wiera efekt przeciwny, przez podniesienie skóry szyi. 

Marian Simka
Zaburzenia odpływu krwi żylnej z mózgu 

– wpływ na jakość życia
Impaired venous drainage from the brain 

– the impact on quality of life
Odkrycie, że u większości pacjentów ze stwardnieniem 

rozsianym, przewlekłą chorobą ośrodkowego układu ner-
wowego charakteryzującą się obszarami zapalenia, demie-
linizacji i neurodegeneracji, stwierdza się nieprawidłowy 
odpływ krwi żylnej z mózgu i rdzenia kręgowego, obudziło 
nadzieje na odkrycie nowych leków i opracowanie nowych 
sposobów leczenia tej choroby, a być może także innych 
schorzeń neurologicznych. Odkrycie tzw. przewlekłej mó-
zgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej rzuciło też nowe 
światło na potencjalną etiologię zaburzeń neurologicznych 
nie tak dramatycznych, jak pełnoobjawowe stwardnienie 
rozsiane, ale równie dokuczliwych dla pacjentów. Dotyczy 
to przede wszystkim tzw. zespołu przewlekłego zmęczenia. 
Zespół przewlekłego zmęczenia występuje u większości cho-
rych ze stwardnieniem rozsianym i jest powszechnie uważa-
ny za jeden z objawów klinicznych tej choroby. Może jed-
nak występować jako niezależna jednostka chorobowa, co 
istotne – o wciąż zagadkowej etiologii. Badania naukowe 
wskazują, że zaburzenia odpływu krwi żylnej z mózgu wy-
stępują u wielu chorych z przewlekłym zmęczeniem, także 
u tych bez potwierdzonej diagnozy stwardnienia rozsianego. 
Zaproponowano kilka hipotetycznych mechanizmów zwią-
zanych z zespołem przewlekłego zmęczenia. Najbardziej 
przekonujący wydaje się argument, że przewlekła mózgo-
wo-rdzeniowa niewydolność żylna skutkuje niedokrwieniem 
tkanki nerwowej. Za takim patomechanizmem przemawia 
poprawa kliniczna po zabiegach endowaskularnych popra-
wiających odpływ żylny. Jednak nie można wykluczyć in-
nych mechanizmów odpowiedzialnych za przewlekłe zmę-
czenie, tym bardziej, że część wyników badań naukowych 
wskazuje na bardziej skomplikowane zależności między ob-
jawami neurologicznymi a zaburzeniami naczyniowymi. 

Giuseppe Sito, Patrizia Piersini, S. Marlino
Zły efekt: jak do tego doszło 

i jak tego uniknąć? 
The ugly results: what’s happened and how 

to avoid that?
Coraz częściej widzimy celebrytów, których wygląd 

przekształcony przez chirurgów plastyków jest nie tylko 
sztuczny, ale nawet śmieszny. Ten trend pojawia się nawet 
wśród "normalnych" ludzi. Raport ma na celu zwrócenie 
uwagi na techniczne błędy, które zazwyczaj są przyczyną 
tej nieprzyjemnej transformacji, począwszy od analizy cech 
anatomicznych twarzy i ciała.
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Chociaż prawdą jest, że normy urody zmieniły się w cią-
gu lat, proporcje między poszczególnymi częściami twarzy i 
cechy płci nie zmieniły się. Autorzy dokonali analizy niektó-
rych z najczęstszych błędów estetycznych, koncentrując się 
na tym, jak ich uniknąć.

Deborah Subissati
X-Lase LLT: skuteczne leczenie zmian 

skórnych z użyciem światła 
X-Lase LLT: Successful Light treatments 

for Skin Blemishes
System X-Lase LLT może być wykorzystany w wielu róż-

nych formach terapii wykonywanej za pomocą platformy 
z laserem Nd:YAG/kalibrowanym światłem pulsacyjnym 
CPL (ang. Calibrated Pulsed Light) Modularny projekt 
z możliwością rozbudowy spełnia aktualne oraz przyszłe 
wymogi. Dzięki zastosowaniu zarówno technologii lasero-
wej, jak i CPL, system X-lase umożliwia lekarzom spełnienie 
coraz większych potrzeb pacjentów w zakresie procedur 
estetycznych, takich, jak fototerapia nieablacyjna, złago-
dzenie różnych objawów fotostarzenia się skóry twarzy (jak 
np. słoneczne plamy soczewicowate, drobne zmarszczki i 
teleangiektazje) lub fotoepilacja. Technologia zastosowana 
w X-Lase LLT daje również możliwość bardzo skutecznego 
leczenia grzybicy paznokci, trądziku pospolitego, trądziku 
różowatego, zaburzeń żylnych kończyn dolnych oraz zmian 
hiperpigmentacyjnych.

Paweł Surowiak
Kwas polimlekowy – kliniczne 

i histologiczne porównanie dwóch metod 
rozpuszczania, 1 i 7 dni przed zabiegiem 

L-polylactic acid – clinical and histological 
comparison of two dissolving methods: 

1 and 7 days before injecting
Kwas L-polimlekowy (PLLA) należy do grupy substancji 

stymulujących syntezę kolagenu. W przypadku twarzy z 
przeważającą komponentą zanikową w procesie starzenia, 
preparat ten wydaje się być niezastąpiony. W ostatnich la-
tach pojawiły się doniesienia sugerujące, że rozpuszczanie 
PLLA niezgodne z zaleceniami producenta – tj. tydzień do 
miesiąca przed zabiegiem z przechowywaniem roztworu z 
lodówce – daje taką samą skuteczność, jak rozpuszczanie 
dzień przed zabiegiem z przechowywaniem w temperaturze 
pokojowej, a cechuje się wyższym bezpieczeństwem. Celem 
pracy było zbadanie stabilności i reaktywności roztworów 
PLLA przechowywanych od 1 dnia (temp. pokojowa) do 
1 miesiąca (lodówka). Badania mikroskopowe cząsteczek 
PLLA wykazały, że roztwór przechowywany w lodówce 
wykazuje dużą stabilność, jednak różni się jakościowo od 
roztworu jednodniowego (temp. pokojowa). Cząsteczki po-
limeru są większe, bardziej zaokrąglone. Badanie pH roz-
tworu PLLA wykazało, że po rozpuszczeniu obniża się ono 
z 6,07 do 5,74 i wraz z upływem czasu w temp. pokojowej 
maleje, natomiast w lodówce ulega stabilizacji. Oznacza 
to, że w lodówce polimer ulega bardzo wolnej hydrolizie. 
Badanie HPLC wykazało, że w roztworze (bez zawiesiny 
cząsteczek PLLA) nie zmienia się zawartość kwasu mlekowe-
go, natomiast maleje PLLA. Badania histologiczne przepro-

wadzone na grupie 5 wolontariuszy wykazały po miesiącu 
od wstrzyknięcia, że nasilenie włóknienia po zastosowaniu 
roztworu jeden dzień/temperatura pokojowa jest bardziej 
nasilone w porównaniu z roztworem 7 dni/lodówka. Ba-
danie przeprowadzone na pacjentce lat 40, której jedną 
połowę twarzy ostrzyknięto 1 amp. preparatu Sculptra, roz-
cieńczonego dzień przed zabiegiem (temp. pok.), a drugą 
1 amp. preparatu Sculptra, rozcieńczonego siedem dni 
przed zabiegiem (lodówka), nie wykazały istotnych różnic 
między leczonymi połówkami. Wnioski: 1. Roztwór po 1 do-
bie i po 7-30 dni (mimo przechowywania w lodówce) róż-
nią się. 2. Przechowywanie w lodówce stabilizuje roztwór 
– brak istotnych różnic między 7 a 30 dni. 3. Klinicznie po 
1 zabiegu brak różnic między roztworami 1 dzień (temp. 
pok.) a 7 dni (lodówka). 4. Histologicznie większy odczyn 
po zabiegu z roztworem 1 dzień (temp. pok.) w porównaniu 
z 7 dni (lodówka). W przypadkach, w których dla osiągnię-
cia ostatecznego efektu należy przeprowadzić kilka zabie-
gów, zastosowanie roztworu 1 dzień (temp. pok.) może da-
wać lepsze efekty w porównaniu z 7-30 dni (lodówka).

Paweł Surowiak
Osocze bogatopłytkowe (PRP) – analiza 

dostępnych danych biologicznych
 i klinicznych oraz typów zestawów 

komercyjnych 
Rich plasma – an analysis of available biological 
and clinical data and the types of commercial kits
PRP jest dobrze poznaną metodą terapeutyczną o ugrun-

towanej pozycji w wielu dziedzinach medycyny. Ma udo-
wodnioną skuteczność w: 
• zabiegach mających na celu poprawę jakości skóry i wy-

płycenie zmarszczek
• zwiększaniu przeżywalności graftów tkanki tłuszczowej
• zwiększaniu skuteczności i przyspieszaniu gojenia po za-

biegach laserami frakcyjnymi erbowo-szklanymi i CO2
• leczeniu blizn
• przyspieszaniu gojenia ran
• stymulacji wzrostu włosów.

Praca przedstawiła dostępne dane literaturowe dotyczą-
ce skuteczności PRP w medycynie estetycznej oraz analizę 
literatury pod kątem dostępnych na rynku zestawów. Z prze-
prowadzonej analizy wyciągnięto następujące wnioski doty-
czące wyboru metody do PRP:
• Należy stosować zestaw, a nie probówki laboratoryjne.
• Dający zwiększenie koncentracji płytek 1,6-2,5x.
• Gwarantujący żywotność płytek (cytrynian).
• Gwarantujący odpowiednio duże stężenie czynników 

wzrostu.
• Eliminujący z roztworu leukocyty, szczególnie granulocyty. 

Z dostępnych na polskim rynku zestawów kryteria te naj-
lepiej spełnia zestaw Regeneris.

Paweł Surowiak
Powikłania po zabiegu lipolizy iniekcyjnej 

Complications after injection lipolysis
W pracy omówiono dostępne dane literaturowe doty-

czące występowania działań niepożądanych i powikłań po 
zabiegu lipolizy iniekcyjnej. Sugerujemy, że literatura opisu-
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je występujące działania niepożądane w sposób zbyt lekki 
w stosunku do rzeczywistości. Po zabiegu lipolizy występują 
następujące działania niepożądane:
1. Wczesne:
• przejściowa bolesność w miejscu podania preparatu
• obrzęk – CZASAMI OLBRZYMI!
• zaczerwienienie
• przejściowy świąd
• przemijające grudki
• nudności i wymioty – bardzo rzadkie
• zasłabnięcia – j.w.
2. Późne:
• przebarwienia
•  zwłóknienia
•  nierówności
• owrzodzenia.
Proponowane rozwiązania:
• przejściowa bolesność w miejscu podania preparatu – 

domieszka lignokainy do preparatu
• obrzęk – INFORMACJA! i drenaż limfatyczny
• nudności i wymioty, zasłabnięcia – nawodnienie przed 

zabiegiem; nie robić na czczo; nawodnienie po zabiegu
• przebarwienia, zwłóknienia, nierówności; owrzodzenia 

– manualny drenaż limfatyczny i taping.

Ewa Szpringer
Lipoliza laserowa twarzy 

Facial Laser Lipolysis
Proces starzenia to nie tylko ubytki i atrofia, ale również 

zmiany hipertroficzne: „naddatki”, które należy usunąć. 
Są nimi przede wszystkim nadmiar tkanki tłuszczowej oraz 
skóry. W miarę upływu lat, skóra traci elastyczność i sprę-
żystość. Nadmierna kumulacja tłuszczu zwykle występuje 
pod brodą, w linii żuchwy, bocznie od fałdów nosowo-
wargowych, bocznie od okolicy wargowo-bródkowej, co 
powoduje zniekształcenie konturu twarzy i zniwelowanie 
atrakcyjnego, młodzieńczego odgraniczenia twarzy od 
szyi. Skutecznym rozwiązaniem w rzeźbieniu twarzy jest la-
serowa lipoliza, z jednocześnie wykonanym liftingiem lasero-
wym skóry. Zabieg przeprowadzony laserem o długości fali 
1444 nm i zmiennej częstotliwości, powoduje rozbicie komó-
rek tłuszczowych oraz ujędrnia skórę nad obszarem lipolizy. 
Podczas zabiegu można usunąć nadmiar nieprawidłowo 
przemieszczonej z wiekiem tkanki tłuszczowej w obrębie 
twarzy i szyi i przywrócić twarzy odpowiednie proporcje, 
a skórze – sprężystość. W ten sposób można precyzyjnie i 
bezpiecznie wymodelować twarz: odtworzyć linię żuchwy 
(zniwelować tzw. „chomiki”), wymodelować podbródek, 
zmniejszyć fałdy nosowo-wargowe i depozyty tłuszczu pod 
oczami. Dodatkowym plusem zabiegu jest efekt liftingujący 
oraz tzw. skin thightening, do którego dochodzi po około 3 
miesiącach po zabiegu. Skóra staje się bardziej sprężysta, 
a dzięki przebudowie włókien elastycznych i kolagenowych, 
zmarszczki ulegają wygładzeniu. Długości fali światła 1444 
nm umożliwia precyzyjne i bezpieczne usuwanie tłuszczu, 
jest wybiórczo i intensywnie pochłaniana przez tłuszcz, co 
umożliwia szybkie i dokładne rozbicie komórek tłuszczo-
wych, bez ryzyka uszkodzeń innych tkanek, a jednocześnie 
pobudza przebudowę tkanki łącznej, doprowadzając do 

uzyskania efektu ujędrnienia skóry. Czas rekonwalescencji 
po zabiegu jest krótki, a pierwsze efekty widoczne po oko-
ło 2 tygodniach. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu 
miejscowym, po zabiegu pacjent opuszcza klinikę. Płynny 
tłuszcz z rozbitej tkanki, usuwany jest przy pomocy strzykaw-
ki lub pozostawiony do wchłonięcia. Po zabiegu należy za-
stosować opatrunek uciskowy. 

Ewa Szpringer
Leczenie malformacji naczyniowych 
(wrodzonych zmian naczyniowych 

płaskich)
Treatment of inherited vascular skin malformations

Malformacje (znamiona naczyniowe płaskie, plamy 
czerwonego wina) i naczyniaki (guzy naczyniowe) to wro-
dzone anomalie naczyniowe o różnym pochodzeniu. Róż-
nią się histopatologią oraz obecnością markerów immu-
nologicznych. Naczyniaki zawsze ulegają spontanicznej 
inwolucji, malformacje nigdy nie zanikają samoistnie, mogą 
ulegać guzkowatemu naczyniowemu przerostowi. Częstym 
błędem jest nazywanie malformacji naczyniakiem i płynące 
stąd przekonanie, że za kilka lat zmiana naczyniowa za-
niknie samoistnie. Malformacje mogą towarzyszyć różnym 
zespołom chorobowym lub są tylko poważnym defektem 
estetycznym. Często lokalizują się na twarzy i są powodem 
problemów natury psychicznej. Prawidłowe rozpoznanie 
na podstawie klasyfikacji ISSA gwarantuje wczesne pod-
jęcie badań dodatkowych i leczenia. Dobre wyniki w le-
czeniu malformacji uzyskuje się stosując pulsacyjny laser 
barwnikowy. Zabiegi można wykonywać w znieczuleniu 
miejscowym u młodzieży i dorosłych. Dzieci wymagają 
narkozy, zwłaszcza jeśli zmiany naczyniowe znajdują się 
na powiekach. Celem pracy była ocena wyników leczenia 
malformacji slow-flow (wolnoprzepływowych), zlokalizo-
wanych na twarzy, laserem barwnikowym o długości fali 
595 nm oraz laserem barwnikowo-neodymowo-yagowym 
i pokazanie istotnych różnic między guzami naczyniowy-
mi a malformacjami. Dokumentacja zdjęciowa pozwoliła 
na monitorowanie efektów leczenia. Zabieg laseroterapii, 
w porównaniu z chirurgicznym wycięciem zmiany naczy-
niowej i przeszczepem skóry, jest niewspółmiernie niein-
wazyjny. Warto, aby próba leczenia laserem poprzedzała 
decyzję o podjęciu innego sposobu leczenia. Dla wielu pa-
cjentów efekt zabiegu jest satysfakcjonujący. Zabiegi FDPL 
uznane są na świecie za „terapię z wyboru” w leczeniu 
malformacji slow-flow.

Ewa Szpringer
Wpływ hormonów grasicy na skórę i włosy 

w warunkach hipoestrogenemii 
Effect of thymic hormones on the skin and hair 

in patients with hipoestrogenaemia
Prawidłowy wygląd i funkcjonowanie skóry zależy w 

dużym stopniu od wpływu hormonów. Szczególnie ważne 
dla skóry żeńskiej jest działanie estrogenów. W obrębie na-
skórka i skóry właściwej znajdują się receptory dla estroge-
nów. Ich liczba jest różna i uzależniona od obszaru skóry. 
Największe nagromadzenie występuje na skórze twarzy, 
w okolicach kończyn dolnych i narządów płciowych. Estro-



135

streszczenia

genozależne są również: mózg, kości, gruczoł piersiowy, 
układ sercowo-naczyniowy, układ immunologiczny, prze-
wód pokarmowy oraz wątroba. U kobiet występuje znacz-
nie więcej receptorów estrogenowych niż u mężczyzn. 
W okresie menopauzy lub hipoestrogenemii, powstałej 
w wyniku owariektomii, pojawia się wiele niekorzystnych 
zmian w naskórku, skórze właściwej oraz jednostkach wło-
sowo-łojowych. Od lat poszukuje się substancji biologicz-
nie czynnych, które redukowałyby te zmiany. Celem pracy 
było zbadanie wpływu hormonów grasicy na skórę zwie-
rząt poddanych wcześniejszej owariektomii. Stwierdzono, 
iż domięśniowa aplikacja hormonów grasicy poprawia 
w istotnym stopniu stan naskórka, skóry właściwej oraz jed-
nostki włosowo-łojowej.

Elżbieta Szymańska
Ultrasonografia skóry a medycyna 

estetyczna
Ultrasound scan of the skin and aesthetic medicine

Od wielu już lat ultrasonografia jest uznaną i powszech-
nie przyjętą metodą obrazowania narządów jamy brzusz-
nej, tarczycy, sutków, jąder, serca i oka. We współczesnej 
ultrasonografii przeznaczonej do obrazowania wewnętrz-
nych organów człowieka stosujemy częstotliwości od 2 do 
około 10 MHz. Nowe możliwości diagnostyczne stworzyła 
ultrasonografia wysokich częstotliwości z zastosowaniem 
głowic 20-100 MHz. Głowice emitujące i odbierające fale 
akustyczne o częstotliwości 20 MHz opracowano w latach 
80., ale do użytku klinicznego wprowadzono je w latach 
90. XX w. Obecnie produkowane aparaty są znacznie 
bardziej zaawansowane technologicznie w stosunku do 
pierwszych urządzeń i pozwalają na uzyskanie szczegó-
łowych informacji na temat grubości i struktury poszcze-
gólnych warstw skóry. Obraz ultrasonograficzny skóry 
zdrowej składa się z trzech warstw: hyperechogenicznego 
naskórka (epidermitis entry echo), skóry właściwej, charak-
teryzującej się znacznie niższą, wybitnie zróżnicowaną 
echogenicznością w stosunku do epidermitis entry echo, co 
uwarunkowane jest jej niezwykle złożoną i niejednorodną 
budową. W obrazie mikrosonograficznym skóry właściwej 
możemy wyróżnić odbicia hiperechogeniczne, będące 
wynikiem nagromadzonych w niej włókien kolagenowych 
oraz przestrzenie bezechowe lub hipoechogeniczne, po-
chodzące od zawartej między włóknami macierzy zewną-
trzkomórkowej. Poza tym widoczne jest również unaczynie-
nie skóry, gruczoły oraz mieszki włosowe. Trzecia warstwa 
to tkanka poskórna, widoczna w obrazie ultrasonograficz-
nym jako silnie hypoechogeniczna strefa, w obrębie której 
mogą występować pasma hyperechogeniczne, odpowia-
dające przegrodom łącznotkankowym. W praktyce klinicz-
nej ultrasonografia wysokich częstotliwości wykorzystywa-
na jest do oceny rozmiaru ogniskowych zmian skórnych, 
monitorowania przebiegu choroby, doborze i ocenie sku-
teczności leczenia. W medycynie estetycznej przydatna 
jest w ocenie jakości skóry oraz w monitorowaniu jej stanu 
po zastosowanej terapii.

Radosław Śpiewak, Agnieszka Zabiegała
Marketing internetowy w estetologii 
medycznej: analiza metod promocji 

usług z zakresu medycyny estetycznej, 
dermatologii estetycznej 

i chirurgii estetycznej
Internet marketing for medical esthetology: analysis 

of methods used to promote services in the field 
of aesthetic medicine, aesthetic dermatology 

and aesthetic surgery
Stosowanie przez placówki medyczne zachowań mar-

ketingowych, które ułatwią pozyskanie klienta-pacjenta jest 
ograniczone Ustawą o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty, Ustawą o izbach lekarskich, Uchwałą Naczelnej Rady 
Lekarskiej oraz Kodeksem etyki lekarskiej. Celem wystąpie-
nia było zbadanie i opisanie sposobów promocji w interne-
cie usług placówek oferujących zabiegi z zakresu szeroko 
pojętej medycyny estetycznej. 

Materiał i metody: Do analizy włączyliśmy 170 stron 
internetowych placówek medycznych (poradnie, gabinety, 
praktyki lekarskie) oferujących usługi z zakresu medycyny 
estetycznej, dermatologii estetycznej oraz chirurgii estetycz-
nej. Treści zawarte na tych stronach przeanalizowaliśmy pod 
kątem występowania cech charakterystycznych dla działań 
marketingowych. 

Wyniki: W treści stron internetowych 167 spośród prze-
analizowanych 170 placówek (98%) stwierdziliśmy stoso-
wanie co najmniej jednej niedozwolonej strategii marketin-
gowej. Najczęściej stosowaną techniką marketingową było 
podawanie nazw handlowych stosowanych preparatów 
(w zależności od typu placówki 80-91%), w dalszej kolej-
ności podawanie marek stosowanego sprzętu (70-86%), 
zachwalanie skuteczności stosowanych preparatów i metod 
(54-80%) lub sprzętu (51-78%), obietnice/gwarancje bez-
pieczeństwa, braku działań niepożądanych (24-59%), ofe-
rowanie promocyjnych cen, pakietów na zabiegi (53-56%), 
reklamowanie gabinetu na Facebooku, Twitterze, Google+ 
(31-55%), gwarantowanie efektu (23-51%), obiecywanie 
efektów wykraczających poza faktyczny skutek biologicz-
ny zabiegu (20-43%), a ponadto siedem innych, rzadziej 
stosowanych technik, takich jak: powoływanie się na media, 
które opisywały placówkę, reklamowanie produktów ze 
wskazaniem konkretnego sprzedającego, zachwalanie le-
karzy wykonujących zabiegi, chwalenie się celebrytami bę-
dącymi klientami danej placówki, oferowanie kosmetyków 
lub innych produktów, które można zakupić w placówce, 
zawarcie w nazwie oznaczenia „klinika” oraz odwoływanie 
się do celebrytów stosujących dany zabieg. 

Wniosek: Zdecydowana większość placówek oferują-
cych usługi medycyny estetycznej stosuje praktyki marketin-
gowe niezgodne z duchem Kodeksu etyki lekarskiej, Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawy o izbach 
lekarskich oraz Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

Izabela Tilszer
LED-y w terapii łączonej, celowanej

LEDs in combined, targeted therapy
Fototerapia znalazła miejsce w medycynie na przełomie 

IX i XX wieku, a w 1903 r. została uhonorowana nagrodą 
Nobla. Otrzymał ją Niels Finsen za odkrycie uzdrawiają-
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cej mocy światła w leczeniu ospy prawdziwej. Ale pierw-
sza lampa LED, która powstała w latach 60. XX wieku, to 
LED na podczerwień. Stopniowo powstawały też lampy LED 
o różnych kolorach światła. Dziś panele monochromatyczne 
zostają zastąpione polichromatycznymi, a działanie lamp 
LED-owych i ich wpływ na procesy zachodzące w organi-
zmie interesują coraz szersze gremium lekarzy. Przez wpływ 
światła emitowanego przez diody na mitochondria, System 
LED jako jedyne urządzenie stymuluje dwa rodzaje komó-
rek, czego efektem jest kolagenogeneza i angiogeneza, 
a to skłania lekarzy medycyny estetycznej do coraz szersze-
go wprowadzania tak indywidualnie dobranej terapii.

Połączenie mezoterapii, działania igły i działania leku 
z fototerapią po kilku tygodniach daje pacjentowi wyraźne 
korzyści terapeutyczne, zwłaszcza w jednostkach chorobo-
wych, w których przewlekłe stosowanie leków jest obciążo-
ne ich skutkami ubocznymi. Najlepiej ocenić to można w me-
dycynie sportowej i estetycznej. Leczenie lampami LED nie 
zmienia fizjologii tkanek, a uczy organizm kontynuacji pro-
cesu naprawczego zapoczątkowanego serią naświetlań.

Od XIX wieku kąpiele błotne, talassoterapia, są już uzna-
nymi metodami leczenia bólów stawów, a przy okazji popra-
wiają stan skóry, w tym także estetyczny. Dziś niekonieczne 
są już nieco uciążliwe algowe kąpiele błotne. Są firmy, które 
proponują taką „terapię w pigułce”, dokładnej – w ampuł-
ce. Laboratorium Andre Zagozda opracowało zabiegi sta-
nowiące kontynuację zabiegów medycyny estetycznej, jak 
i możliwe do zastosowania po zabiegach chirurgicznych. 
Terapia skojarzona wszystkich trzech metod daje również 
dobre przygotowanie skóry do interwencji chirurgicznych. 

 
Claudio Tomella

Najpowszechniejsze błędy żywieniowe i ich 
wpływ na nasze hormony 

The most common dietary mistakes and their impact 
on our hormones

Proces starzenia jest uzależniony od wielu czynników, 
a w kontekście globalnej strategii interwencji żywieniowej 
nie można zaniedbywać żadnego z nich. Metody dietetycz-
ne są różne i często trudno ustalić wyważony pogląd w tej 
kwestii. Tym niemniej, niektórzy mogą nie uwzględniać wpły-
wu, jaki dieta wywiera na poziom hormonów, co może mieć 
z kolei wpływ na dobrostan i przebieg procesu starzenia 
u poszczególnych osób. Różne produkty żywnościowe i ich 
połączenia mogą wywierać wpływ na funkcje wielu narzą-
dów, poprawiając lub zaburzając ich procesy fizjologiczne i 
patologiczne. Wiedza na temat głównych błędów dietetycz-
nych może być przydatnym narzędziem, umożliwiającym 
wykorzystanie wielkich możliwości, jakie tkwią w odpowied-
nim żywieniu.

Ewa Trznadel-Grodzka 
Wykorzystanie połączenia induktorów 
tkankowych z kwasem hialuronowym 

w medycynie estetycznej
The use of the combination of tissue inducers

 and hyaluronic acid in aesthetic medicine
Gwałtowny postęp nauk podstawowych i rozwój prak-

tyk klinicznych prowadzi do rozwoju medycyny estetycznej. 
Z drugiej strony, pacjenci mają coraz większe oczekiwania 

dotyczące pozostania przy aktywności zawodowej po za-
biegach, zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dzia-
łań estetycznych. Spełnienie tych oczekiwań stało się możli-
we dzięki wprowadzeniu w ostatnich kilku latach induktorów 
tkankowych, takich jak: związki wapnia, preparaty płytkowe, 
czynniki wzrostu, kwas poli--L mlekowy, kwas hialuronowy 
oraz dekstranomery. Wprowadzone do tkanek miękkich, 
powodują nie tylko efekt wypełnienia, ale i ich rewitaliza-
cję. Kojarzenie różnych induktorów tkankowych zwiększa 
korzystny wynik zabiegów. 

Lucio Tunesi
Efekty uboczne kosmetycznego 

stosowania toksyny botulinowej – osobiste 
doświadczenia z 12 lat praktyki 

Concerning siede effects in cosmetic use of Botulinum 
Toxin: a personal revue of 12 years

Toksyna botulinowa typu A jest dobrze znanym lekiem już 
od około 20 lat, przydatnym w licznych schorzeniach i zaburze-
niach. Toksynę botulinową typu A (BoTxA) w medycynie este-
tycznej wykorzystuje się w celu wywołania porażenia mięśni 
mimicznych twarzy, porażenia powodującego rozluźnienie 
skóry oraz zminimalizowanie ekspresji zmarszczek, aż do ich 
zniwelowania. Międzynarodowe piśmiennictwo potwierdza, 
że możliwe są pewne działania uboczne, zwłaszcza spow-
odowane nieprawidłowym zastosowaniem tego leku, a w 
szczególności niewłaściwą dawką oraz wyborem nieodpow-
iednich miejsc iniekcji. W analizie autor pragnął, bardziej niż 
same wyniki leczenia, przedstawić działania niepożądane, 
które weryfikował przez około 12 lat własnych doświadczeń 
z zastosowaniem BoTxA z podziałem na kategorię ilościową 
i jakościową. Na podstawie analizy uzyskanych danych 
można stwierdzić, że jeżeli BoTxA stosowana jest zgodnie 
ze wskazaniami, a technika iniekcji jest poprawna, wówczas 
jest to bezpieczny i skuteczny lek w procedurach medycyny 
estetycznej, zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta.

Lucio Tunesi, Elena Fasola
Niepożądane objawy podczas stosowania 

kwasu hialuronowego w odmładzaniu 
twarzy – jak ich uniknąć 

Undesirable events using hyaluronic acid 
in facial rejuvenation: how to prevent them

Kwas hialuronowy należy do licznej grupy prepara-
tów leczniczych, które już od wielu lat można zastosować 
w procedurach medycyny estetycznej. Autorzy dzielą się 
swoim własnym doświadczeniem, porównując je z danymi 
z międzynarodowego piśmiennictwa na podstawie obszer-
nych badań statystyczno-epidemiologicznych oraz różnych 
pomiarów instrumentalnych. W szczególności starają się 
zwrócić uwagę na wszystkie pojawiające się problemy, wąt-
pliwości dotyczące stosowania tej substancji w niektórych 
okolicach (jak np. fałd nosowo-łzowy), zalecają ostrożność i 
opisują ograniczenia odnośnie objętości preparatu podawa-
nego w iniekcji w zależności od warunków anatomicznych 
i fizjologicznych tkanki podskórnej. Uważa się, że bezpie-
czeństwo i wszechstronność tej substancji są tymi czynnika-
mi, które w świetle wykonanej analizy, najbardziej zbliżają 
kwas hialuronowy do idealnego modelu wypełniacza, teore-
tycznie opisywanego od wielu lat. 
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Tomasz Urbanek
Leczenie żylaków – state 

of the art. Anno domini 2012 
Varicose veins treatment – state of the art. Anno 

Domini 2012
Postęp technologiczny w zakresie diagnostyki, jak i lec-

zenia chorób układu żylnego, w szczególności w zakresie 
mało inwazyjnych metod leczenia sprawił, że współczesna 
flebologia proponuje pacjentowi szeroki wachlarz metod 
leczniczych mających jednak dalej pewne ograniczenia 
wymagające indywidualizacji postępowania w każdym 
kwalifikowanym przypadku. Podobnie, jak w latach po-
przednich, podstawą kwalifikacji pozostaje badanie fizyka-
lne, obecnie jednak uzupełniane każdorazowo o badanie 
duplex Doppler. Mimo, że leczenie chirurgiczne żylaków 
kończyn pozostaje nadal jedną z głównych metod leczenia, 
skuteczność nowych, mało inwazyjnych sposobów leczenia, 
przy odpowiedniej kwalifikacji pacjenta, zapewnia uzys-
kanie satysfakcjonujących wyników leczenia. Wśród now-
ych dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach metod 
wymienić należy przede wszystkim sposoby endoluminalnej 
ablacji żył układu powierzchownego w tym EVLT (Endo 
Venous Laser Treatment), RF (Radiofrequency) czy też SVS 
(Steam Vein Sclerosis). Postęp technologiczny, wykorzyst-
anie laserów o większej długości fali oraz dedykowanych 
tego rodzaju zabiegom włókien roboczych, możliwość 
ograniczenia koniecznej do zaaplikowania energii, a tym 
samym możliwych powikłań, jak również coraz większe 
doświadczenie w zakresie wykonywania tego rodzaju 
zabiegów sprawiają że zabiegi endoluminalne stają się 
coraz częściej proponowaną alternatywą do leczenia przy 
pomocy klasycznych zabiegów chirurgicznych. Dostępne 
obecnie wyniki odległe tego rodzaju leczenia, przy niskim 
odsetku powikłań i właściwej kwalifikacji, nie odbiegają 
w istotny sposób od wyników leczenia chirurgicznego. Istot-
nym elementem w nowoczesnej flebologii jest skleroterapia. 
Wykorzystanie środków sklerotyzujących w postaci piany, 
możliwość obliteracji zarówno zmian o charakterze telangi-
ektazji, jak również dużych naczyń żylnych, w tym, przy 
odpowiednim doświadczeniu, również żyły odpiszczelowej 
i odstrzałowej, sprawia że skleroterapia znajduje zastosow-
anie na różnych poziomach zaawansowania przewlekłej 
choroby żylnej. Stosowanie skleroterapii pod kontrolą USG 
w znacznym stopniu zwiększa zarówno jej możliwości, 
jak i bezpieczeństwo. Podkreślenia wymaga w tym miejs-
cu konieczność odpowiedniego przeszkolenia lekarzy 
wykonujących tego rodzaju zabiegi, jak również znajomość 
potencjalnych powikłań. Leczeniem uzupełniającym, a w 
wielu przypadkach również zasadniczym (w przypadku 
patologii ograniczonej do zmian śródskórnych – żyły reti-
kularne, niewielkie żylaki, telangiketacji), jest również wyko-
rzystanie przezskórnej laseroterapii, której rozwój w ostat-
nich latach przyniósł istotne zwiększenie skuteczności, jak 
również możliwości zastosowania. Skojarzenie laseroterapii 
i IPL, nowe długości aplikowanych fal, jak również coraz 
większe doświadczenie wykonujących zabiegi, czyni z tej 
metody leczenia istotny element postępowania terapeutyc-
znego. 

Niezmiennie istotną komponentą leczenia pozostaje wyko-
rzystanie kompresjoterapii w leczeniu chorób układu żylnego, 

także tych ograniczonych do układu żył powierzchownych. 
Szeroki zakres dostępnych wyrobów, zarówno stosowanych 
w bandażowaniu kończyn, jak i wyrobów gotowych, ułatwia 
ich codzienne stosowanie zarówno w zakresie kompresji sto-
sowanej ze wskazań profilaktycznych, jak i leczniczych. Isto-
tnym postępem jest coraz większa świadomość wśród leka-
rzy, jak również pacjentów, dotycząca korzystnego wpływu 
tego typu leczenia. Uzupełnieniem leczenia zabiegowego 
i kompresjoterapii jest leczenie farmakologiczne. W chwili 
obecnej dostępne są dowody skuteczności leków flebotro-
powych w zakresie redukcji częstości objawów związanych 
z przewlekłą niewydolnością żylną w zakresie poprawy 
jakości życia oraz zmniejszenia subiektywnych dolegliwości 
odczuwanych przez pacjenta. Zasadniczym wskazaniem 
farmakoterapii pozostają objawowe przypadki przewlekłej 
choroby żylnej. Jak na razie, brak satysfakcjonujących 
dowodów opartych na klinicznych badaniach randomi-
zowanych mogących uzasadnić stosowanie leczenia far-
makologicznego w profilaktyce i zapobieganiu postępowi 
przewlekłej choroby żylnej. Leczenie farmakologiczne stoso-
wanie jest również często jako uzupełniający element lec-
zenia u chorych wymagających, z powodu nasilenia zmian 
miejscowych, jak również towarzyszących im objawów, in-
nych sposobów leczenia (np. kompresjoterapii).

Tomasz Urbanek
Powikłania skleroterapii 
Complications of sclerotherapy

Mimo coraz większego doświadczenia dotyczącego 
wykonywania sklerotreapii i coraz większego rozpowszech-
nienia tej metody świadomość ryzyka powikłań to jeden z 
zasadniczych elementów powodzenia leczenia. Olbrzymia 
liczba wykonywanych zabiegów wymaga od lekarza grun-
townej znajomości postępowania w przypadku wystąpienia 
powikłań, zarówno tych czysto kosmetycznych, jak i 
poważnych, zagrażających życiu. Powikłania skleroterapii 
podzielić można na: 
1) częste/przejściowe (miejscowa pokrzywka, zaczerwie-
nienie, ból w miejscu podania, hyperpigmentacja, matting), 
2) rzadkie/zwykle samoograniczające się (martwica skóry, 
zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych, uszkodzenie 
nerwów, przejściowe zaburzenia widzenia, przejściowe epi-
zody neurologiczne, migreny), 3) rzadkie/istotne klinicznie 
(reakcja anafilaktyczna, zakrzepica żył głębokich/zatoro-
wość płucna, niedokrwienie kończyny, martwica). 

Szeroki zakres powikłań, także tych najcięższych oraz ich 
potencjalne konsekwencje sprawiają, że zabieg każdorazowo 
powinien być wykonywany przez osoby dysponujące odpow-
iednim doświadczeniem, zarówno w zakresie kwalifikacji, jak 
i techniki wykonywania zabiegu oraz posiadać niezbędną 
wiedzę dotyczącą leczenia powikłań. Zasadne jest również 
poinformowanie pacjenta o możliwych powikłaniach i uzys-
kanie jego świadomej zgody. Powikłania ciężkie, w aspekcie 
dużej liczby wykonywanych zabiegów, występują rzadko, 
jednak ich konsekwencje mogą w istotny sposób wpłynąć na 
stan zdrowia pacjenta. Właściwa diagnostyka przed zabiegi-
em, znajomość anatomii, właściwa technika iniekcji, precyzja 
i ostrożność w zakresie lokalizacji i umiejscowienia igły, jak 
również każdorazowe potwierdzenie jej umiejscowienia w nac-
zyniu, minimalna konieczna objętość środka sklerotyzującego 
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oraz rezygnacja ze skleroterapii, jeśli miałaby ona objąć 
układ żył głębokich, to zasadnicze elementy zwiększające 
bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Mimo incydental-
nie stwierdzanych objawów alergicznych, nie można również 
pominąć konieczności zabezpieczenia zestawu do resus-
cytacji i przeszkolonego w tym zakresie personelu w miejscu 
wykonywania zabiegów skleroterapii. W trakcie wykładu 
przedstawiono czynniki ryzyka, możliwości zapobiegania, jak 
również zaproponowano sposoby postępowania w zakresie 
najczęściej spotykanych działań niepożądanych związanych 
ze stosowaniem skleroterapii. Przedstawiono jednocześnie 
różnice dotyczące działań niepożądanych środków skle-
rotyzujacych, z uwzględnieniem podawania sklerozantów 
w formie piany. 

Jan Wasylkowski
Laser 1470 nm ze światłowodem barefiber 

we flebologii estetycznej
1470 nm laser with barefiber optic fiber 

in aesthetic phlebology
Motto: „Doctrina multiplex, veritas una.”

W 2011 roku przedstawiłem zastosowanie lasera 1470 
nm do obliteracji perforatorów. Uzyskane efekty skłoni-
ły mnie do poszukiwania innych aspektów związanych z 
działaniem laserów i fal radiowych na tkanki. Obecna pre-
zentacja jest próbą udzielenia odpowiedzi na to pytanie i 
przedstawia porównanie działania fal radiowych (VNUS), 
lasera 940 nm oraz lasera 1470 nm. Do porównania za-
sięgu oddziaływania biologicznego i obrazu histopatolo-
gicznego wykorzystano tkanki pochodzenia zwierzęcego 
– in vitro. Jako model naczynia krwionośnego wykorzystano 
tworzywo termokurczliwe średnicy 4 mm, wypełnione krwią 
ludzką, wykonane z poliolefinu, o temperaturze reakcji skur-
czowej w temperaturze ok. 80-90 st. C. W badaniach sto-
sowano dawki terapeutyczne używane przy endoluminalnej 
obliteracji żył odpiszczelowych. Obraz rejestrowano przy 
pomocy aparatu fotograficznego z funkcją zdjęć w podczer-
wieni. Badanie wykazało, że największa składowa termicz-
na pojawiła się przy zastosowaniu fal radiowych VNUS, co 
przełożyło się na oceniany makroskopowo efekt tkankowy in 
vitro. Skuteczność samego tylko efektu termicznego nie jest 
aż tak duża, jak można by sądzić. Świadczy o tym pewien 
zauważalny odsetek rekanalizacji żył odpiszczelowych. 
Badanie histopatologiczne nie dostarczyło spodziewanych 
informacji. Mimo, że w czasie działania generatora fal ra-
diowych na powierzchni cewnika, w czasie jednego impul-
su trwającego 14 sekund, panuje temperatura 120 stopni, 
w obszarze jego działania nie zaobserwowano emisji pod-
czerwieni na zewnątrz. Ocenie poddano także oddziały-
wanie światłowodu sferycznego przy użyciu lasera 940 nm 
i 1470. Wykonany eksperyment pozwala na stwierdzenie, 
że przyczyną skutecznej obliteracji naczyń żylnych może 
być sam efekt termiczny, efekt fotochemiczny lub ich połą-
czenie. Wykonane badania są poszukiwaniem odpowiedzi 
na pytanie o wszechstronne działanie urządzeń stosowa-
nych w technikach endoluminalnych. Może to pozwolić na 
rozszerzenie zakresu ich stosowania. Wstępne wnioski, jakie 
można wyciągnąć z badań wskazują, że najlepsze efekty 
można uzyskać przy połączeniu efektu termicznego i foto-
chemicznego. Jak dotąd, jedynym takim sprzętem jest laser 

140 nm. Zastosowanie światłowodu sferycznego przesuwa 
działanie laserów w kierunku generatorów fal radiowych, 
czyli działania głównie efektu termicznego. Badania te 
będą kontynuowane, a na obecne oceny może mieć wpływ 
zarówno postęp technologiczny – nowe urządzenia, jak 
i postęp w dziedzinie technik badawczych.

Na szczęście dla pacjentów i lekarzy, procedury są sku-
teczne, niezależnie od tego, czy są zgodne z teorią czy 
też nie.

Adam A. Wroński
INFINI – objętościowe ujędrnianie skóry 

INFINI – Volumetric firming of the skin 
Wykorzystanie fal radiowych w ostatnich dekadach znaj-

duje coraz większe zastosowanie w medycynie. Ze względu 
na bezpieczeństwo i dobre efekty działania, z dużym powo-
dzeniem wykorzystywane są do bezoperacyjnego leczenia 
łagodnych i umiarkowanych zmarszczek, poprawy jędrno-
ści, elastyczności, zapewniając naturalnie młodszy wygląd 
zarówno twarzy, jak i innym częściom ciała. Nowoczesne 
urządzenia łączą tradycyjną technikę zewnętrznego działa-
nia pola radiowego na naskórek z wewnętrznym deponowa-
niem energii RF przy pomocy matrycy igieł. Trójwymiarowa 
technologia daje możliwość tworzenia przestrzennej (3D) 
siatki ognisk, przegrzania i koagulacji, w wyniku czego do-
chodzi do ujędrnienia i re-modelingu kolagenu. W badaniu 
uczestniczyło 15 osób. W całej grupie nastąpiła zauważal-
na poprawa wyglądu skóry. Po wykonaniu serii zabiegów 
techniką „frakcjonowania 3D” stwierdzono po 5 zabiegach 
w badaniach aparaturowych średnio zmniejszenie: o 25% 
wielkości i o 6% głębokości zmarszczek poziomych czo-
łowych, o 11% wielkości i o 4% głębokości zmarszczek 
pionowych czołowych, o 11% wielkości i o 4% głębokości 
zmarszczek nosowo-wargowych oraz o 12% wygładzenie 
struktury skóry policzków i ogólną poprawę elastyczności 
skóry twarzy średnio o 9%. Analiza wyników dała podstawę 
do stwierdzenia, iż wykonanie większej ilości zabiegów na 
mniejszych parametrach daje zbliżone rezultaty estetyczne 
do mniejszej ilości zabiegów, ale z wykorzystaniem większej 
mocy urządzenia. 

W związku z tym, aby poprawić wygląd skóry, może-
my bezpiecznie wykonać więcej zabiegów, ale wówczas 
dopiero w dłuższej perspektywie czasu osiągniemy ten sam 
efekt, co przy mniejszej ilości agresywnych zabiegów, ob-
ciążonych większym ryzykiem powikłań. Prowadzone ba-
dania potwierdziły, iż ze względu na fakt, że przebudowa 
kolagenu to proces długotrwały – korzystne zmiany można 
obserwować nawet po kilku miesiącach od zakończonej te-
rapii. Pomiary wykazały, iż po 3 miesiącach od ostatniego 
zabiegu nastąpiło dalsze wygładzenie zmarszczek na twa-
rzy średnio o 15%. W badaniach nie odnotowano istotnych 
zależności między fototypem skóry a osiągniętymi rezulta-
tami. Najlepsze efekty odnotowano natomiast w okolicach 
z niewielką ilością podściółki tłuszczowej – zmarszczki czo-
łowe poziome (38%) i pionowe (32%). Zabiegi wykonane 
techniką frakcyjnego RF wydają się być bardzo skuteczną 
i bezpieczną metodą odmładzania skóry twarzy. Wygląd 
osób poddanych zabiegom zmienia się stopniowo, co uła-
twia akceptację zmian przez nich samych i otoczenie. 
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Dorota Wydro
Kwasy omega-3 i -6 w medycynie 
i kosmetologii. Wpływ doustnej 

suplementacji kwasami omega-3 i -6 na 
kondycję skóry – badanie pilotażowe

Omega-3 and -6 acids in medicine and cosmetology. 
The effect of oral supplementation with omega-3 

and -6 acids on skin condition – pilot study
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe – NNKT nale-

żą do wielonienasyconych wyższych kwasów tłuszczowych 
(WKT). Nienasycone kwasy tłuszczowe dzieli się na grupy 
omega-3, -6 i -9, zależnie od tego, przy którym atomie wystę-
puje pierwsze podwójne wiązanie. Rola NNKT w organizmie 
ludzkim jest ważna i niezaprzeczalna, ich niedobór może bo-
wiem doprowadzić do wielu patologii praktycznie we wszyst-
kich układach i narządach. Szczególnie ważne dla ustroju 
są te kwasy omega, których organizm ludzki nie potrafi syn-
tetyzować – kwas linolowy i α-linolenowy i jako takie muszą 
być dostarczane z pokarmem. Dlatego też określane są one 
mianem macierzystych niezbędnych kwasów (Parent Essential 
Oils – PEOs). Mówiąc o suplementacji, ostatnio podkreśla się 
rolę jakości suplementów i ich bioidentyczności. Ma to miej-
sce także w przypadku suplementacji NNKT. Powszechnie 
dostępny olej rybi ma coraz więcej przeciwników ze względu 
na skład i wielokrotnie zawyżoną ilość kwasów EPA i DHA, 
dlatego zaleca się suplementację NNKT pochodzenia roślin-
nego – z ogórecznika, lnu lub wiesiołka. Przeprowadzone 
konsumenckie badanie pilotażowe miało na celu zbadanie 
wpływu doustnej suplementacji kwasami omega -3, -6 i -9 na 
kondycję skóry u kobiet w wieku 40-70 lat (badanymi para-
metrami była redukcja zmarszczek, przebarwień i stopień 
nawilżenia). Wyniki badania wskazują, że kwasy omega po-
chodzenia roślinnego mają działanie odmładzające i mogą 
być uzupełnieniem zabiegów medycyny estetycznej i kosme-
tologicznych.

Danny Vleggaar
Modelowanie twarzy przy użyciu kwasu 

L-polimlekowego 
Facial Contouring and Filling with PLLA

Piękno i atrakcyjność twarzy są ważnymi pojęciami natury 
socjalnej i ogólnokulturowej, ponieważ mogą być wyznaczni-
kiem, w jaki sposób pewne osoby są oceniane i traktowane. 
Wyniki badań pokazują, że piękno twarzy jest postrzegane 
i przetwarzane przez mózg bardzo szybko, a ta percepcja 
wywiera z kolei wpływ na dalsze procesy poznawcze. W 
najnowszych, zakrojonych na szeroką skalę badaniach do-
tyczących urody twarzy stwierdzono, że 4 cechy charaktery-
styczne okazują się najważniejszymi czynnikami determinują-
cymi jej atrakcyjność: uśrednienie (prototypowość), dymorfizm 
płciowy, młodzieńczość i symetria. Jako że populacja ludzi 
starzeje się, a procedury kosmetyczne zyskują coraz większą 
akceptację, dlatego osoby dorosłe ze wszystkich grup wieko-
wych oraz z powodów socjoekonomicznych dążą do uzyska-
nia poprawy kosmetycznej swojego wyglądu. Większość pa-
cjentów decydujących się na zabieg kosmetyczny to kobiety 
w wieku od 35 do 50 roku życia. Tym niemniej zapotrzebo-
wanie na te procedury rośnie zarówno u młodszych, jak i u 
starszych pacjentów, również u mężczyzn. W ciągu ostatnich 
5 lat zapotrzebowanie na procedury kosmetyczne u pacjen-
tów w grupie wiekowej między 51 a 65 rokiem życia uległo 
podwojeniu. W grudniu 2006 r. grupa Harrisa przeprowadzi-

ła badanie kwestionariuszowe zlecone przez Amerykańskie 
Towarzystwo Chirurgów Plastycznych (American Society of 
Plastic Surgeons). W badaniu tym wzięło udział 800 kobiet 
mieszkających w USA, które zgłaszały, że raczej zamierzają 
skorzystać z terapii anti-aging w ciągu następnych 2 lat. Uzy-
skane wyniki pokazują, że respondentki ankiety zdecydowa-
nie chętniej wybierały zabiegi polegające na wykonywaniu 
iniekcji niż metody chirurgiczne i chciały uzyskać trwający 
odpowiednio długo efekt w postaci naturalnego i odświeżo-
nego wyglądu i efekt odmłodzenia o około 10 lat. Wyniki te 
odzwierciedlone zostały również w najnowszych statystykach 
Amerykańskiego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycz-
nej, które wskazują, że 83% z 11,5 miliona procedur odmła-
dzających wykonanych w 2006 roku stanowiły procedury 
niechirurgiczne, a najczęściej stosowano toksynę botulinową 
i wypełniacze.

Aktualna wiedza, że utrata objętości ma duży wpływ na 
wygląd twarzy wraz z wiekiem, łącznie z opracowywaniem 
nowych produktów i technik, w sposób istotny poprawiły moż-
liwości leczenia tych zmian poza salą operacyjną. Uzupełnie-
nie objętości, mimo że nie zastępuje tradycyjnych zabiegów 
chirurgicznych, może opóźnić konieczność ich wykonania 
lub poprawić efekt końcowy kosmetycznych procedur chi-
rurgicznych. Poza tym, stale poprawia się zakres wiedzy na 
temat lokalizacji utraty objętości tkanek, głębokich i powierz-
chownych przedziałów tkanki tłuszczowej twarzy oraz opty-
malnych miejsc docelowych, przeznaczonych do zabiegu i 
tak samo coraz lepsze są wyniki leczenia. Dopuszczenie do 
stosowania PLLA w formie iniekcji (Sculptra®) zwiększyło moż-
liwości korygowania deficytów objętości, jakie pojawiają się 
wraz z wiekiem. Mimo że produkt ten cechuje się relatywnie 
podobnym, korzystnym profilem bezpieczeństwa i tolerancji, 
jak tradycyjne wypełniacze skórne, to metodologia jego sto-
sowania jest nieznacznie inna. Biokompatybilne substancje 
syntetyczne, takie jak np. PLLA, mogą wymagać wykonania 
wielu zabiegów. W przypadku biokompatybinych substancji 
syntetycznych, ilość produktu stosowanego podczas jednego 
zabiegu ustala się w zależności od rozmiarów powierzchni, 
jaka ma być poddana leczeniu w trakcie sesji. Całkowita 
korekcja wolumetryczna zależy od liczby zabiegów. Po wy-
konaniu wielu zabiegów substancje te umożliwiają odtworze-
nie tak samo dużej utraty objętości, jak augmentacja tkanką 
tłuszczową. Kwas poli-L-mlekowy cechuje się niską lepkością 
i używany jest jako substancja odkładająca się warstwowo. 
Wypełniacze skórne, jak np. kwas hialuronowy lub kolagen 
mogą być stosowane w zabiegach łączonych, a PLLA można 
podawać jako warstwę górną ponad nimi. Należy zaznaczyć, 
że opisywano przypadki uszkodzenia naczyń krwionośnych 
po zastosowaniu substancji mogących tworzyć grudki (jak 
np. kwas hialuronowy) w obszarze zaopatrywanym przez 
tętnicę kątową. Należy unikać wykonywania iniekcji śród-
naczyniowych, wykonując manewr aspiracji po wkłuciu igły 
i przed każdą iniekcją. PLLA cechuje się niską lepkością, co 
minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń w wyniku obrzęku 
i ucisku, gdy stosuje się go w obszarach z ubogim krążeniem 
obocznym, jak np. okolica wokół otworu gruszkowatego. Za-
aspirowanie przed wykonaniem iniekcji (aby zapobiec poda-
niu leku śródnaczyniowo) jest technicznie trudne w przypadku 
gęstszych produktów takich, jak kwas hialuronowy. Autor w 
skrócie zaprezentował przegląd nowego piśmiennictwa doty-
czącego strukturalnych zmian w przedziałach tkanki tłuszczo-
wej twarzy oraz ich implikacje kliniczne. Omówione zostały 
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również inne zmiany w różnych warstwach tkanek w obrębie 
twarzy, takich jak skóra, mięśnie i tkanka kostna. Następnie 
autor omówił objawy morfologiczne obserwowane w przy-
padku tych zmian, takie jak zmiany konturu i topografii twarzy 
oraz zmiany w proporcjach związane z wiekiem. Na podsta-
wie kilku badań przypadków przedstawiony został wpływ za-
biegów z kwasem poli-L-mlekowym (ang. PLLA – poly-L-lactic 
acid), podawanych w iniekcji w tkanki miękkie oraz w okolicy 
nadokostnowej w celu odtworzenia młodzieńczego konturu 
i proporcji starzejącej się twarzy. Krótko zostały omówione 
wskazania i ograniczenia PLLA.

Nicola Zerbinati
Regeneracja tkankowa jako efekt działania 

optoelektrycznego 
Tissue regeneration as a result of optoelectrical action

Frakcyjny laser CO2 stanowi złoty standard w leczeniu 
zmarszczek, blizn pourazowych i trądzikowych, objawów 
fotostarzenia, nieregularności skóry, resurfacingu skóry
 i odmładzaniu twarzy. Laser frakcyjny CO2 wykorzystuje pro-
mieniowanie o długości 10,6 μm oraz innowacyjny system 
umożliwiający emisję wiązki lasera w trybie DOT. Technolo-
gia ta wykorzystuje system pikselowy, czyli możliwość emisji 
wiązki lasera z wytworzeniem mikrostref martwicy, bez uszka-
dzania naskórka i bez konieczności schładzania skóry. Proce-
dura polega na zastosowaniu w trakcie leczenia frakcyjnego 
lasera CO2 o różnym natężeniu, które może obejmować od 
3 do 5 sesji z 2- lub 5-tygodniowymi przerwami. Naprawa 
uszkodzonej tkanki za pomocą nowo wytworzonego kola-
genu trwa krótko, tak że okres niezdolności do pracy zostaje 
zredukowany do 2-3 dni. Zaleca się zastosowanie odpowied-
niego protokołu postępowania przed i po zabiegu, aby po-
prawić wyniki leczenia procedury Fractional CO2. Technika ta 
jest skuteczna i zaleca się jej wykonywanie w szczególności w 
przypadku bardzo delikatnych okolic, takich jak szyja, dekolt i 
ręce, w obrębie których trudno jest wykonać zabieg inną trady-
cyjną metodą. Na podstawie własnego doświadczenia mogę 
stwierdzić, że zastosowanie lasera frakcyjnego CO2 w trybie 
DOT daje doskonałe wyniki kliniczne i ogromne zadowolenie 
ze strony pacjentów. Zastosowanie takiej techniki w resurfacin-
gu skóry wspomaga naturalny proces gojenia tkanek. Techno-
logia frakcyjna CO2 nie prowadzi do wolumetrycznej ablacji 
skóry i z tego powodu jej bardzo ważną zaletą jest skrócenie 
okresu rekonwalescencji i niezdolności do pracy oraz brak 
jakichkolwiek towarzyszących działań ubocznych. Osobiście 
preferuję stosowanie ablacyjnej technologii frakcyjnej, ponie-
waż uważam, że nie można uzyskać odpowiedniego efektu 
resurfacingu, jeżeli nie wykona się ablacji tkanek. Nie ma zna-
czenia, że wiązka lasera CO2 cechuje się ograniczoną pene-
tracją w głąb skóry. Co jest niesłychanie ważne, w przypadku 
tej technologii, to fakt, że rozprzestrzenianie się ciepła w głąb 
tkanek jest bardzo dobre i nie ogranicza się do obszaru abla-
cji, ale z łatwością przenika do skóry właściwej. Działanie to, 
łącznie z powierzchowną ablacją, która działa pomocniczo 
w resurfacingu skóry, jest kluczowym czynnikiem, umożliwia-
jącym uzyskanie doskonałych, opisanych przeze mnie rezul-
tatów. I wreszcie, specyficzny używany przeze mnie sprzęt 
umożliwia emisję wiązki lasera zarówno w trybie frakcyjnym, 
jak i standardowym, co oznacza, że to samo urządzenie moż-
na wykorzystać do zabiegu frakcyjnego oraz do tradycyjnych 
wolumetrycznych procedur resurfacingu skóry.

W ostatnim czasie, wykorzystując w pracy połączenie 

dwóch źródeł elektromagnetycznych w postaci bimodalnych, 
sekwencyjnych „strzałów” (laser CO2 + RF), zaobserwowali-
śmy możliwość szybszego i bardziej selektywnego podwyż-
szenia temperatury w głębokiej warstwie skóry właściwej. To 
najnowsze osiągnięcie umożliwiło nam rozgrzanie i skoagulo-
wanie głęboko położonych włókien kolagenu, równocześnie 
z mniej nasilonymi interakcjami optycznymi z warstwą naskór-
ka i warstwą brodawkowatą skóry właściwej, ograniczając 
powierzchowne działania niepożądane. Kolejną, bardzo 
ciekawą obserwacją kliniczną, były interakcje lasera CO2 w 
obrębie błony śluzowej pochwy. W ostatnich latach pojawi-
ło się i wykorzystywanych jest w medycynie estetycznej, re-
generacyjnej i anti-aging wiele metod i urządzeń służących 
naprawie tkanek i nadaniu im lub odtworzeniu pewnych 
określonych właściwości biochemicznych, mechanicznych i 
funkcjonalnych, które straciły w minionych latach. Poza tym, 
nadal nie zostały dobrze poznane dokładne mechanizmy bio-
logiczne odpowiedzialne za modyfikację tkanek oraz poziom 
transmitowanej/pochłanianej energii. W trakcie tego badania 
prowadziliśmy obserwacje morfologiczne dotyczące całej 
grubości błony śluzowej pochwy, naświetlanej laserem CO2. 
Zastosowane ustawienia urządzenia zmieniano w różnych 
obszarach testowych tkanki, aby ocenić zmiany każdego 
ustawienia pod względem wartości energii/fluencji (moc wyj-
ściowa, czas ekspozycji, odległość i sekwencja pojedynczych 
plamek lasera) i ich działania na poszczególne naświetlane 
okolice. Naszą uwagę skupiliśmy na zmianach zachodzących 
zarówno w macierzy tkanki łącznej, jak i w komórkach błony 
śluzowej pochwy, odpowiadających za jej właściwości troficz-
ne. Zaobserwowaliśmy specyficzne mikrostrukturalne zmiany 
włókien kolagenowych i elastycznych: wpływ wyższej tempe-
ratury w postaci zarówno rozpuszczenia, jak i zmiany ułoże-
nia włókien. W przypadku fibroblastów stwierdzono pewne 
cechy uszkodzenia po zastosowaniu bardziej powierzchow-
nie wiązki o wyższych wartościach fluencji. Po bardziej po-
wierzchownym zastosowaniu wiązki o niższych wartościach 
fluencji, a głębiej o wyższej energii zaobserwowano zmiany 
mikrostrukturalne, mające związek ze stymulacją syntezy bia-
łek, a zwłaszcza nowych włókien kolagenowych jako wyraz 
działania regeneracyjnego lub remodelingu. Uzyskane przez 
nas dane sugerują przydatność wykorzystanej przez nas w 
tym badaniu metody przywracania trofiki i funkcji błony ślu-
zowej pochwy oraz łagodzenia pewnych zaburzeń ze strony 
dolnych dróg moczowych.

Sabine Zenker
Zabiegi termo-magnetyczne w leczeniu 

zagęszczania skóry i modelowaniu sylwetki
Thermo-magnetic treatment for skin tightening 

and body shaping
Niechirurgiczne, mało inwazyjne opcje lecznicze są nie-

zbędnym narzędziem w nowoczesnym modelowaniu twa-
rzy i ciała. Opisano wiele urządzeń do terapii wykorzystu-
jących energię fal radiowych (ang. RF – readiofrequency) i 
ich skuteczność kliniczną w procedurach odmładzania skóry 
dzięki kontrolowanemu rozgrzaniu skóry właściwej i masy 
podskórnej tkanki tłuszczowej. Jak dotąd, wadą wielu opcji 
terapeutycznych może być fakt braku skuteczności klinicznej 
i/lub prawie zawsze towarzyszący ból podczas zabiegu. 
W pracy wyjaśniono zasady technologii (MP)2 w poprawie 
napięcia skóry, lipolizie i w leczeniu cellulitu. Zarówno wyni-
ki krótko, jak i długoterminowe są obiecujące.




