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Sprawozdania

XIII Międzynarodowy
Kongres Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging w Warszawie

VII Międzynarodowa Konferencja
„Lasery i źródła energii w medycynie estetycznej”
W dniach 5-7 października 2013 roku, w Hotelu Hilton w Warszawie, odbył się XIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Organizatorem Kongresu było Polskie
Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
– Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział w
Warszawie, przy współpracy Podyplomowej
Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, International Society of Laser Surgery and Medicine, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego
Towarzystwa Kosmetologów oraz Regenera Research Group.
Sesje wykładowe rozpoczęły się w piątek. Podczas trzech dni, odbyło się 30 workshopów, 3 sesje okrągłego stołu, a w trakcie 20 sesji wykładowych wygłoszono 106 interesujących referatów.
Podczas sesji piątkowych lekarze mieli możliwość wysłuchać wykłady z klasycznej medycyny
estetycznej, chirurgii plastycznej i flebologii
na następujące tematy: techniki zabiegów z wykorzystaniem nici PDO (Kępa), doświadczenia z Juvederm Volbella (Ignaciuk), zaawansowana korekcja
ust oraz wybór preparatu i techniki zabiegu (Jankowiak), niechirurgiczna korekcja nosa (Redaelli),
dolina łez: nowe możliwości zabiegów (Sito), laser
frakcyjny CO2 w zabiegach na szyi i wokół oczu (Zerbinati), mechaniczne różnice między takimi samymi wypełniaczami i znaczenie tej kwestii (Protopapa), anatomia kliniczna twarzy ilustrowana świeżo
mrożonymi przekrojami tkankowymi oraz chirurgia
plastyczna i iniekcje według zasad SILC (Chirurgia,
Wypełniacze, Lasery, Kosmoceutyki) (Pirayesh),
Macrolane – 4-letnie doświadczenie w ocenie ultrasonograficznej pacjentek poddanych zabiegowi
powiększania piersi przy użyciu kwasu hialuronowego (Dranka-Bojarowska), zabiegi odmładzające
stopy (Piersini), Abrahydri – nowatorskie podejście do dermabrazji (Krzyżanowska-Gernand), para
wodna – nowe możliwości zastosowania we flebo-

logii estetycznej (Rybak), chirurgia dermoablacyjna
(DAS), nowa chirurgia bez nacinania skóry (Iozzo),
poprawianie wyglądu pośladków (Krulig), bezbliznowe podciąganie pośladków przy użyciu elastycznych nici (Berlanda), pułapki i możliwe działania
niepożądane podczas stosowania źródeł światła w
medycynie estetycznej: jak ich unikać i jak je leczyć
(Heydecker), powikłania po wypełnianiu tkanek
miękkich twarzy oraz znaczenie identyfikacji histopatologicznej nieznanego materiału w poważnych
odległych powikłaniach na podstawie przypadków
własnych (Jankowiak i Skrzypek), reakcje niepożądane po wypełniaczach i postępowanie lecznicze
(Olszański, Surowiak i Marusza).
Dużym zainteresowaniem cieszyła się piątkowa sesja z medycyny anti-aging, podczas której
zaprezentowano następujące zagadnienia: otyłość
– problem społeczny XXI wieku a zaburzenia seksualne (Zdrojewicz), wielkość ciała i postrzeganie
kształtu: obraz ciała w historii i dziś (od „zdrowych”
po „wiecznie młodych”) (Tutkuviene), niepożądane reakcje na pokarmy – podział wg WAO, metody diagnostyczne, ocena skuteczności testów MRT
(Adamczyk-Kutera), nauka o zdrowym starzeniu
się i długowieczności przez hormezę (Rattan), adaptogeny – przydatne suplementy i alternatywa dla
leków (Wydro) oraz rola autologicznych komórek
macierzystych w praktyce lekarza medycyny estetycznej (Tsepkolenko).
Podczas pierwszej piątkowej sesji Okrągłego
Stołu - pod przewodnictwem dr. Alesio Redaellego i
Andrzeja Ignaciuka, na temat zastosowania toksyny botulinowej w korekcji defektów dolnej części twarzy oraz próby znalezienia wytycznych
bezpiecznego i skutecznego stosowania botuliny - dyskutowali Ivano Iozzo, Waldemar Jankowiak
i Giuseppe Sito.
W drugiej piątkowej sesji Okrągłego Stołu - pod
przewodnictwem dr Haliny Car, Alberto Passiego
i Carmelo Protopapy - na temat „na ile różnice
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w technologii produkcji kwasu hialuronowego wpływają na efekty kliniczne” – dyskutowali
przedstawiciele producentów.
Kongresowa sobota rozpoczęła się od obrad
Okrągłego Stołu pod przewodnictwem dr. Hassana
Subasi i Lubomira Lembasa, podczas której na temat zastosowania nici w medycynie estetycznej
dyskutowali: George M. Sulamanidze, Roberto Pizzamiglio, Maurizio Berlanda i Waldemar Jankowiak.
Podczas uroczystego otwarcia kongresu wykład
inauguracyjny o erotyzmie kobiety wygłosił prof.
Zbigniew Lew Starowicz. W inauguracji wzięli również udział: prezes PTL - prof. Jerzy Woy-Wojciechowski oraz przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Sesje sobotnie to sesje z medycyny estetycznej,
ginekologii estetycznej, stomatologii estetycznej i okulistyki, które dostarczyły słuchaczom wielu
informacji na temat: zastosowanie nici w medycynie
estetycznej (Subasi), techniki liftingu nićmi Aptos:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (Sulamanidze),
Happy Lift – najnowszej generacji wchłanialne nici liftingujące; jak osiągnąć doskonałe efekty bez użycia
skalpela (Lembas), nowa procedura estetyczna liftingująca twarz i szyję: wchłanialne dwukierunkowe nici
ze stożkami (Pizzamiglio), modelowanie twarzy za
pomocą nici FTC oraz różne rodzaje nici stosowane
w celu uzyskania optymalnego efektu (Moon), złote
nici – zastosowanie w medycynie estetycznej, techniki implantacji oraz doświadczenia własne (Lichaj),
nowa generacja nici PDO w medycynie estetycznej
(Surowiak), LinScan – nowa generacja laserów epilacyjnych (Fischer), światowy złoty standard w nieinwazyjnym liftingu skóry - Thermage – TOTAL TIP
(Kociemba), kiedy ginekolog wkracza na obszar medycyny estetycznej (Paszkowski), krioneuromodulacja przy użyciu Focused Cold Therapy (zogniskowana
terapia zimnem) (Cassuto), laserowa korekcja wzroku w medycynie estetycznej (Grzeszkowiak), nowe
narzędzie w technice powiększania piersi (Berlanda), cyfrowe planowanie uśmiechu (Fidecki), toksyna
botulinowa w dermatologii w 2013 (Pickett), wielopunktowa i wielopoziomowa technika wstrzykiwania
(MMIT), nowość w stosowaniu toksyny botulinowej
(Iozzo), doświadczenia własne z toksyną botulinową
w dolnej części twarzy - Nefretete Lift (Subasi), relaksacja mięśni żwaczy toksyną botulinową typu A w
dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i łagodnym przeroście żwaczy (Adamczyk-Kutera), aspekty przeciwstarzeniowe zabiegów z użyciem toksyny
botulinowej, 2013 – nauka i fakty (Pickett), IDUNE
potwierdzony klinicznie stymulator syntezy kolagenu (George), TEOSYAL Redensity [II] – innowacja
w zabiegach okolicy oka (Lorkowska-Precht), MAC72

DERMOL – naturalnie sieciowany HA do wypełnień (Gaworczyk), PCL (Polycaprolactone) – nowy
wypełniacz skórny – biostymulator (Grech), nowa
generacja wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego opartych na połączeniu hialuronianu z „Bacillus
subtilis” z hydroksyapatytem wapnia (Protopapa),
NightLase™ – nieinwazyjne rozwiązanie problemu
chrapania (Miracki), sukcesy w walce ze zwiotczałą
tkanką – skoncentrowane ultradźwięki i terapie łączone (White), wnioski z leczenia telangiektazji u
50 tys. pacjentów (Newman), kształtowanie i modelowanie: co jest dobre, a co złe oraz techniki i sprzęt
(Mazzi), techniki łączone stosowane w poprawianiu
napięcia skóry (Subasi), kompleksowe odmładzanie
skóry przy użyciu zaawansowanych technologii (Fatemi), udoskonalenie systemów frakcyjnej RF przy
użyciu technologii SVC dla poprawy kontrolowania
zabiegu i komfortu pacjenta (Belenky), techniki redukcji nadmiaru tłuszczu: wskazania i przeciwwskazania (Ceccarelli), nieinwazyjne i trwałe usuwanie
komórek tłuszczowych – Liposonix (Fatemi), N.I.L.
Innowacyjna technika liposukcji (Mekle), VANQUISH - nowa era w modelowaniu sylwetki i redukcji
tkanki tłuszczowej (Denkova), apoptoza nadmiaru
tkanki tłuszczowej na twarzy (Ceccarelli), rola autologicznych komórek macierzystych w praktyce lekarza medycyny estetycznej (Tsepkolenko), liposowing:
prosta technika uzyskiwania komórek macierzystych
z tkanki tłuszczowej (Ceccarelli), neokolageneza: różne rodzaje kolagenu powstające w wyniku stosowania
różnych technik medycyny estetycznej (Ceccarelli),
etapy regeneracji starzejącej się skóry przy zastosowaniu autologicznych fibroblastów (Tsepkolenko),
łączenie różnych technik zabiegowych oraz holistyczne spojrzenie na pacjenta (Marycz-Langner), różne
metody iniekcyjne stosowane w poprawianiu napięcia
skóry (Deprez), mikronakłuwanie (Markowski), nakłuwanie skóry (Townshend), osocze bogatopłytkowe
Regeneris – analiza dostępnych danych biologicznych
i klinicznych oraz analiza porównawcza zestawów komercyjnych (Surowiak).
W sobotniej sesji poświęconej medycynie
przeciwstarzeniowej zaprezentowano wykłady na
następujące tematy: środowisko, genetyka i starzenie skóry: możliwości interwencji (Prasad), minimalizowanie utleniania dla poprawy zdrowia skóry:
wnioski wyciągnięte z końcowych produktów glikacji (Prasad), podjęzykowa droga podania witaminy C
– co nowego? (Aloisantoni), makrobiom jelit: częsta
przyczyna bólów brzucha (Weber), mikrobiom jelita
w zdrowiu i chorobie: próba znalezienia zastosowań
klinicznych (Marotta), progesteron w leczeniu zaburzeń nastroju u kobiet (Akey), naturalna modulacja
procesu zapalnego – czy jest rola dla CELLFOOD?
(Aloisantoni).
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W sobotę wieczorem uczestnicy kongresu bawili
się do późnych godzin nocnych w kultowym klubie
Endorfina Foksal.
Pierwsza niedzielna sesja poświęcona była w
całości ginekologii estetycznej. Poruszane tematy
to: co właściwie leczymy w ginekologii estetycznej
(Łuszczewski i Komorowski), piękno kobiecej strefy
intymnej – z perspektywy sztuki i medycyny (Brambilla), frakcyjna technika zabiegowa z użyciem lasera CO2 w przywracaniu fizjologicznej błony śluzowej
pochwy (Zerbinati), zastosowanie hormonów w odmładzaniu pochwy (Akey), nowości w ginekologii
estetycznej oraz łączenie technologii laserowych
(MonaLisa Laser) z wypełniaczami (Neauvia Organic i Neauvia Classic) (Zerbinati), lokalizacja punktu G i możliwości jego augmentacji (Litmanowicz),
zmniejszanie warg sromowych (Brambilla).
Pozostałe sesje niedzielne poświęcone były medycynie estetycznej i tematom: leczenie przebarwień metodą infiltracji nagromadzonej melaniny
(Ceccarelli), nowa terapia melasmy u Europejczyków przy użyciu Amelania by Krulig bez hydrochinonu (Krulig), skuteczne leczenie hiperpigmentacji
(Piersini), Pixel Peel (Deprez), piling fenolowy w
odmładzaniu twarzy (Jazukevicius), pilingi by Krulig: Star Peel i Universal Peel (Krulig), zastosowanie
kwasu TCA i lasera frakcyjnego CO2 w leczeniu trądziku (Bojko), racjonalne wykorzystanie czynników
wzrostu w preparatach stosowanych zewnętrznie
(Castiglioni), dlaczego struktura DMS jest przełomowa w dermatologii (Pierzchała), łączone terapie
miejscowe w medycynie estetycznej (Castiglioni),
reakcje alergiczne na kosmetyki (Śpiewak), kinesiotaping w redukcji cellulitu – doniesienie wstępne
(Niewęgłowska-Wilk, Wilk i Śpiewak), dyskusja na
temat biorestrukturyzacji: stare i nowe propozycje
(Oskarbski), Laser Nd:Yag (QS do odmładzania i leczenia zaburzeń pigmentacji) (LP do zmian naczyniowych i odmładzania) (Zerbinati, Greco), zastosowanie lasera Nd:Yag 1064 nm w skutecznej terapii
usuwania telangiestazji i wenektazji (Ambroziak),
laser, IPL i LED w leczeniu zmian naczyniowych
w obszarze szyi i twarzy: dobór właściwego źródła
światła (Heydecker), zintegrowany protokół usuwania tatuaży – sekwencja zabiegów: frakcyjnym laserem CO2 i laserem Nd:YAG Q-switched (Heydecker), laser CO2 w leczeniu guzowatości nosa (Bojko,
Białek, Ignaciuk), Sculptra® w praktyce (Lembas),
korekta trudnych i kłopotliwych zmarszczek przy
użyciu preparatu Emervel Touch (Ignaciuk), dermatoskopia to nie tylko diagnostyka znamion barwnikowych (Kordus, Wojtanowska, Dębska, Śpiewak),
mikrodermabrazja – wskazania, przeciwwskazania,
skuteczność i powikłania (Wojtanowska, Niewę74

głowska-Wilk, Śpiewak), głęboka korekcja okolicy
jarzmowo-szczękowej i skroniowej przy użyciu kwasu hialuronowego (Redaelli), sprzeczności wokół biostymulacji: najlepsza odpowiedź na poziomie skóry
(Oskarbski), urządzenia do terapii sprzętowych w
medycynie estetycznej – fakty i mity (Sznelewski),
uroda i atrakcyjność – co to takiego? (Śpiewak), co
nowego w prawie medycznym? – wybrane nowości
prawne w medycynie estetycznej (Krzyżanowska-Gernand), ordynacja toksyny botulinowej i wypełniaczy tkankowych przez nie-lekarzy: analiza aktualnych obyczajów (Dębska, Śpiewak), postępowanie
po zabiegach medycyny estetycznej – podstawy biochemiczne i molekularne (Krzyżanowska-Gernand i
Ignaciuk), powikłanie bakteryjne powstałe na bazie
stabilizowanego kwasu hialuronowego - prezentacja
przypadku wraz z leczeniem dzień po dniu oraz obowiązujący standard leczenia Biofilmów (Marusza,
Netsvyetayeva i Olszański), lekarz medycyny estetycznej a kasa fiskalna (Radomski), powikłania po
substancjach wypełniających (Jankowiak), powikłania po toksynie botulinowej (Ignaciuk), powikłania
po terapiach biofizycznych (Sznelewski), powikłania
po peelingach (Padlewska), powikłania wynikające z
braku higieny (Krzyżanowska-Gernand).
Równolegle z wykładami w trzech innych salach
odbywały się również warsztaty praktyczne zorganizowane przez firmy, w czasie których zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
laserów, wypełniaczy, biorewitalizacji, toksyny
botulinowej i dermabrazji.
W części wystawowej swoje nowości zaprezentowało 75 firm krajowych i zagranicznych: AESTEMED, AESTHETIC CONCEPT, Allergan, AMT Advanced Medical Technologies, AntiAging Institute,
Artimed LTD, Aurum Distribution Group, AYCOM,
BD Aesthetic, Beauty Derm Instytut, BEAUTYMED,
BEAUTY-SECRET, BHmed, BIOCERIS, BIO–ESTETIC, Biomet Polska, BIO-PROFIL Polska, BIOTAL, Bogdani, BTL Polska, CEFARM, COHERENT
POLSKA, CROMA-PHARMA POLSKA, Cynosure
GmbH, DERMAPROJECT, DermoMedica, DERM-SERVICE POLOGNE, Elfo Jan Tulikowski, Elsevier Urban & Partner, Estetic Line, Estheticon.com,
F care systems NV, FeelBeauty.eu, Fenice, Galderma,
General Topics Polonia, GSK Services, HILO PHARMA, IKOR P.H.U., IFA PRO, IMAGE GROUP, Infinita, ISO-LAB, ITP S.A., KOSMED, KRIOMEDPOL,
Labolatorium Estetyki LEAVIVACY, LASMED, LEXUM Centrum Okulistyczne, MEDIC PLATFORM,
Metrum Cryoflex, NANTES, Natur Produkt Zdrovit,
NewDerm, NOVA GROUP, P.A.D. Technologies Ltd,
Plazanet, POLMAX, Porsche Centrum Warszawa,
PPH ”Def-Pol”, PPHU PRAISTON, Pulsmed, Prof.
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Cosmetica, Prosotu Ltd., REVISAGE, SESDERMA,
SHAR-POL Sp. z o.o., SPA LAND, SUPERNOVA, Surima, Top Cosmetics, Vitaco, VP VALEANT, YASUMI
i Znany Lekarz.
Sponsorami kongresu były następujące firmy:
■ Galderma – Sponsor Platynowy,
■ Allergan i Bogdani Dermatologia – Sponsorzy
Złoci,
■ Infinita, ITP Consulting i LeaVivacy – Sponsorzy
Srebrni,
a patronami medialnymi
■ kwartalnik „Academy of Aesthetic and Anti-Aging
Medicine”,
■ portal Rynek Estetyczny,
■ Eden,
■ Elle,
■ InStyle
■ i Estheticon.pl

W niedzielę rano odbyło się również uroczyste
wręczenie dyplomów absolwentom Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (edycja
2010-2013). Dyplomy otrzymało 47 lekarzy.

Absolwenci PSME PTL - rocznik 2013
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Wykładowcy

Ciro Accardo – 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, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (od 1997), członek Włoskiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej (od 1999), członek Włoskiego Towarzystwa Tleno- i Ozonoterapii (od 2000), członek Włoskiego Towarzystwa Fitoterapii i Fitofarmakologii (od 2000), członek Włoskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Estetycznej (2001). Dyplomowany bioenergoterapeuta (1997). Dyplomowany mezoterapeuta (Pistor – 1999).
Uczestnik ponad 60 kongresów z medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Szkoleniowiec firmy Promoitalia.
Staże zawodowe w Turcji, Ukrainie, Hiszpanii, Brazylii, Argentynie i USA.

Edyta Adamczyk-Kutera (Polska) – ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1991 r. Jest absol-

wentką PSME PTL, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Była wykładowcą na
Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej w Kapsztadzie oraz Kongresie Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej w Rzymie. Jest szkoleniowcem w Europejskim Centrum Szkoleniowym. Medycyna estetyczna,
a w szczególności przeciwstarzeniowa, jest jej wielką pasją.

Angeli Maun Akey

(USA) – MD, FACP, ABAARM. Przez 17 lat była praktykującym klinicystą w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny zarządzającej wiekiem. Obecnie jest dyrektorem medycznym, założycielką
i właścicielką kliniki North Florida Internal Medicine and Ageless Medical Solutions w Gainesville, Floryda, USA.
W klinice uniwersyteckiej Yale zrobiła rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych. Obecnie jest profesorem
asystującym na Uniwersytecie Florydy, gdzie wykłada na wydziale lekarskim i farmaceutycznym. Jest autorką
książki Fine-Tune Your Hormone Symphony (2011), która jest zbiorem studiów przypadków oraz przedstawia holistyczny model symfonii hormonów. Integruje medycynę konwencjonalną ze wschodnimi koncepcjami uzdrawiania, których nauczyła się w szkole Akupunktury i Medycyny Orientalnej Dragon Rises w Gainesville, Floryda,
USA. Mężatka, mama dwóch nastoletnich synów – Timothy’ego i Dereka.

Vincenzo Aloisantoni (Włochy) – prof., specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz diagno-

styki 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 bardzo
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 prewencyjnej, prowadzonych w Austrii, Polsce, Kanadzie i Afryce. Współautor dwóch książek o tematyce onkologicznej oraz endokrynologicznej.

Marcin Ambroziak (Polska) – lekarz dermatolog, wieloletni pracownik Kliniki Dermatologicznej Aka-

demii Medycznej w Warszawie. Członek-założyciel Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, jak
również członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (w 2002 r. nagrodzony za wkład w działalność Towarzystwa). Należy do European Society for Dermatological Research. Jest jednym z założycieli Międzynarodowego
Centrum Medycyny Anti-Aging, którego celem jest kształcenie oraz certyfikowanie lekarzy w tej dziedzinie. Z powodzeniem prowadzi od początku jej istnienia Klinikę Dermatologiczną (obecna nazwa: Klinika Ambroziak Estederm) w Warszawie. Jest autorem ponad 50 publikacji, głównie z zakresu terapii dermatologicznej. Bierze udział
w licznych badaniach klinicznych nad farmakologią leków stosowanych w dermatologii. Jest międzynarodowym
trenerem z zakresu stosowania preparatów kwasu hialuronowego. Specjalizuje się w dermatologii estetycznej,
leczeniu chorób włosów (w szczególności łysienia), trądziku, łuszczycy, a także dermatochirurgii. Doświadczenia
naukowe i zainteresowania: farmakologia chorób skóry, metody leczenia łuszczycy, metody leczenia trądziku,
metabolity wit. D w leczeniu chorób skóry, diagnostyka i leczenie chorób włosów, starzenie się skóry, udział w ponad 40 badaniach klinicznych fazy II, III oraz IV.

Ina Belenky (Izrael) – absolwentka wydziału biochemii BGU w Izraelu (2005). Doktorat z biochemii na
tym samym uniwersytecie (2009). W latach 2003-2009 uczyła biochemii w BGU, a w latach 2009-2010 w Ahva Col-
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lege. Od 2010 menedżer szkoleń klinicznych w Viora Ltd. Autorka licznych publikacji naukowych, wykładowca na
kongresach międzynarodowych.

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.

Piotr Bojko

(Polska) – dr med. specjalista dermatolog-alergolog. Kierownik SZOZ „Hipokrates” w Szczecinie. Medycyną estetyczną zajmuje się od 15 lat. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych (ESCAD).

Max Brambilla (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie (1992), specjalizacja z chi-

rurgii 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.

Halina Car

(Polska) – adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, 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 zewnątrzkomórkowej, układu immunologicznego i chłonnego podczas starzenia
skóry oraz sposobów jej regeneracji, szczególnie rola czynników wzrostu i możliwości wzmocnienia ich aktywacji.

Daniel Cassuto (Włochy) – główny chirurg plastyk i właściciel kliniki medycyny estetycznej w Mediolanie.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Następnie uzyskał habilitację profesorską
na Uniwersytecie w Katanii we Włoszech, uzyskując tytuł profesor chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Prof.
dr Cassuto jest członkiem wielu towarzystw medycznych, zarówno europejskich, jak i amerykańskich. Propagator
badań naukowych, autor 150 prezentacji dotyczących chirurgii i medycyny estetycznej. Prof. dr Cassuto jest również
ekspertem firmy Myoscience, twórcy pierwszego na świecie wolnego od toksyn zabiegu przeciwzmarszczkowego
iovera. Niekwestionowany autorytet, popularny mówca na kongresach medycznych na całym świecie.

Mauro Castiglioni

(Włochy) – farmaceuta, kosmetolog, członek Włoskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (SIFAP) wykładowca w Szkole Medycyny Estetycznej Agóra w Mediolanie.

Maurizio Ceccarelli (Włochy) – absolwent Wydziału Biologii, a następnie Wydziału Lekarskiego Uni-

wersytetu 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.

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 College 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 Lipopla-
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stia 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.

Olga Dębska

(Polska) – magister kosmetologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie słuchaczka drugiego roku studiów doktoranckich CM UJ na
kierunku Nauki Farmaceutyczne oraz samodzielny starszy referent techniczny w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii CM UJ. Posiadane doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal zdobywa pracując w gabinecie kosmetologicznym oraz prowadząc zajęcia ze studentami. Oprócz studiów magisterskich, ukończyła wiele szkoleń potwierdzonych imiennymi certyfikatami. Jest autorką kilku publikacji z dziedziny kosmetologii. Brała czynny
udział w konferencjach polskich i międzynarodowych z dziedziny kosmetologii, dermatologii oraz alergologii.

Daria Dranka-Bojarowska

(Polska) – w 2000 r. ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2002 r rozpoczęła specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP CSK SUM. Specjalizację z chirurgii ogólnej uzyskała w 2009 r. W 2008 r. ukończyła PSME
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie, a w roku 2012 – studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje jako starszy asystent w Klinice Chirurgii
Przewodu Pokarmowego SUM w Katowicach oraz prowadzi gabinet medycyny estetycznej i chirurgii w NZOZ
Zięba Clinic w Katowicach. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Afschin Fatemi (Niemcy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lübeck (Niemcy), Uniwersytetu

Columbia w Nowym Jorku (USA), Uniwersytetu Zachodnich Indii w Port Spain (Trynidad), Uniwersytetu Cornella w Nowym Jorku. Specjalizacje z dermatologii i chirurgii plastycznej. Staże w Niemczech, USA, Brazylii,
Czechach, Francji, Włoszech, Anglii i Iranie. Aktywny członek Niemieckiego Stowarzyszenia Chirurgów Estetycznych (GACD), Międzynarodowego Towarzystwa Dermatologicznego (ISD), Amerykańskiego Towarzystwa
Chirurgii Dermatologicznej (ASDS), Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej (AACS), Europejskiej
Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS), Amerykańskiego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej
(ASAPS). Jest autorem takich patetntów, jak kaniula do curettage’u gruczołów skórnych, wibrujące szybkie kaniule do ekstrakcji, zestaw do transferu tłuszczu, kaniule dla Macrolane, urządzenie tnące stosowane w faceliftingu.
Autor wielu publikacji i książek. Organizator międzynarodowego interdyscyplinarnego kongresu ”S-thetc Circle”.

Michał Fidecki (Polska) – lekarz dentysta, praktykujący w zakresie stomatologii estetycznej oraz im-

plantologii. Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w
Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego 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.

Dietmar Fischer

(Niemcy) – Dyrektor Techniczny, GME German Medical Engineering GmbH. Jest fizykiem, swoją karierę rozpoczął w działach badawczo-rozwojowych oraz marketingu. W 2003 roku dołączył do
firmy WaveLight, gdzie objął stanowisko product managera. Następnie awansował na stanowisko dyrektora R&D
działu dermatologii WaveLight (od 2007 roku Quantel Derma). W 2011 roku założył, wspólnie z trzema innymi
ekspertami laserowymi, firmę GME GmBH. Dr Fischer jest jednym z wynalazców techniki skanowania liniowego, dzięki której możliwa jest budowa szybkich, kompaktowych laserów epilacyjnych nowej generacji o bardzo
wysokiej skuteczności zabiegowej.

Małgorzata Gaworczyk (Polska) – specjalista dermatolog. Międzynarodowy trener, wykładowca

i uczestnik krajowych oraz zagranicznych kongresów dermatologicznych i medycyny estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Europejskiej 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 Warszawie na Wydziale Kosmetologii.

Francoise George (Francja) – wykładowca Uniwersytetu Bordeaux. Założycielka The University Course Of

Aesthetic Mesotherapy In France (jedynego na świecie akademickiego szkolenia z mezoterapii uwieńczonego dyplomem uniwersyteckim). Czlonkini wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych – International
Academy Of Mesotherapy (IAM) – przewodnicząca, French Aesthetic College Of Mesotherapy (CME), International Society Of Mesotherapy (ISM), French Society Of Mesotherapy (SFM), International Society Of Mesotherapy.
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David Grech (Malta) – lekarz, specjalista medycyny estetycznej oraz magister studiów menedżerskich

(MBA). Obecnie pracuje jako dyrektor ds. medycznych oraz jako lekarz praktyk w Estetika Company, a także jako
konsultant ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Uniwersytecie Maltańskim. Jest wysokiej klasy specjalistą
w dziedzinie wypełniaczy, toksyny botulinowej oraz technik laserowych i IPL. Prowadzi workshopy i wykłady na
licznych sympozjach i konferencjach dotyczących tematyki anti-aging, m.in. w Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Członek Maltańskiego Stowarzyszenia Lekarzy.

Jan Grzeszkowiak

(Polska) – dr. n. med., kierownik medyczny Lexum Centrum Okulistycznego w Poznaniu, Consultant Surgeon kliniki Optimax w Londynie. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu. Staż specjalizacyjny z okulistyki odbywał w Poznaniu oraz na Uniwersytecie we Freiburgu (Niemcy). Jednocześnie prowadził pracę naukową na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uwieńczoną
uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych. International Council of Ophthalmology oraz International Federation of Ophthalmological Societies przyznały mu stypendium na Uniwersytecie w Helsinkach (Finlandia),
gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. Jest doświadczonym chirurgiem przedniego odcinka oka, specjalizującym się w laserowej korekcji wad wzroku, chirurgii zaćmy, wszczepianiu soczewek fakijnych i operacyjnym leczeniu stożka rogówki. Ma bogate doświadczenie w pracy z różnymi
typami laserów excimerowych i femtosekundowych. Jako nauczyciel akademicki, jest współpromotorem prac
magisterskich, prowadzi także sesje szkoleniowe dla okulistów, wykłady i seminaria na konferencjach, jest autorem prac naukowych i artykułów w pismach medycznych. Od ponad dziesięciu lat organizuje charytatywne misje
medyczne do Afryki, gdzie przeprowadza operacje ratujące wzrok i kształci miejscowych okulistów w nowoczesnych technikach operacyjnych. Jest członkiem towarzystw i stowarzyszeń, w tym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, European Society of Cataract and Refractive Surgeons, International Christian Medical and Dental
Association, Christian Ophthalmology Society.

Florian Clemens Heydecker (Włochy) – studia uniwersyteckie rozpoczął w Berlinie, a dyplom le-

karza 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 Medycyny Estetycznej Agóra w Mediolanie.
Specjalizuje się w biorewitalizacji tkanek i terapiach laserowych. Uczestnik licznych międzynarodowych szkoleń
i kongresów. Autor wielu publikacji naukowych.

Andrzej Ignaciuk (Polska) – ukończył AM w Lublinie w 1982 roku, do 1987 pracował w Klinice Ob-

serwacyjnej AM w Lublinie, 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 powstania 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.

Ivano Iozzo (Włochy) – specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz medycyny

estetycznej. Ukończył z wyróżnieniem 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).

Waldemar Jankowiak (Polska) – specjalista chirurg, lekarz medycyny estetycznej UIME. Absolwent
Wydziału Lekarskiego 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 za-
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kresu chirurgii ogólnej, urazowej, oparzeniowej oraz medycyny estetycznej. Specjalizacja 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 stosowania 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.

Laimonas Jazukevicius

(Litwa) – dr n. med., chirurg ogólny, pracuje w prywatnej praktyce Verkiu
w Wilnie na Litwie. Wcześniej, pracował w Centrum Onkologii Litwy przez dwadzieścia lat. Obecnie, w codziennej pracy zajmuje się dermatochirurgią i zabiegami medycyny estetycznej.

Andrzej Kępa (Polska) – jest lekarzem z długoletnim doświadczeniem w zakresie medycyny estetycznej,

absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz pierwszej w Polsce Podyplomowej
Szkoły Medycyny Estetycznej, gdzie uzyskał tytuł lekarza medycyny estetycznej, nadawany i honorowany przez
Polskie Towarzystwo Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej (UIME) w Paryżu. Członek Polskiego Towarzystw Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL oraz renomowanych towarzystw zagranicznych, m.in. AAAM, WOSAAM, WAAAM, AIA, ECAM. Zasiada w radzie naukowej czasopisma Kosmetologia Estetyczna. Współpracuje z najbardziej prestiżowymi gabinetami i klinikami medycyny estetycznej w Polsce, Szwecji
i Niemczech. Twórca Akademii Kształtu – nowatorskiego programu kompleksowego rozwiązywania problemów
sylwetki. Jest wykładowcą i szkoleniowcem na krajowych i zagranicznych kongresach poświęconych medycynie
estetycznej i przeciwstarzeniowej. Autor publikacji naukowych i prasowych poświęconych tematyce związanej
z medycyną estetyczną i przeciwstarzeniową. Twórca techniki zabiegowej wykorzystującej peptydy biomimetyczne – liftingu biomimetycznego oraz współtwórca lipolizy iniekcyjno-kawitacyjnej. Od lat szkoli lekarzy w zakresie liftingu biomimetycznego, intralipoterapii, zabiegów z zastosowaniem nici liftingujących PDO i laseroterapii.

Beata Kociemba (Polska) – specjalista dermatolog. Specjalizację I stopnia uzyskała w 2003 roku, spe-

cjalizację II stopnia w 2006. Współpracowała z Kliniką Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz
Kliniką Dermatologii WIM w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Towarzystwa Dermatologicznego ESCAD. Bierze czynny udział w konferencjach Stowarzyszenia, również
jako wykładowca i instruktor podczas warsztatów praktycznych dla lekarzy dermatologów oraz zajmujących się
medycyną estetyczną. Pracowała w centrach dermatologii estetycznej w Warszawie. Od 2008 r. prowadzi własny
instytut dermatologii estetycznej.

Katarzyna Kordus (Polska) – asystentka w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Col-

legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka Wydziału Farmaceutycznego. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie uzyskała tytuł magistra kosmetologii. Niezależna egzaminatorka Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej nadającej tytuły zawodowe. Czynny kosmetolog, podolog i wykładowca CMUJ. Autorka
publikacji naukowych z zakresu kosmetologii, dermatologii i alergologii. Uczestniczka konferencji krajowych
i zagranicznych.

Eduardo Krulig (Wenezuela) – absolwent Wydziału Medycznego Centralnego Uniwersytetu Wenezueli

(1971). Specjalizacja z chirurgii – 1972. Studia podyplomowe z chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej
w Wenezueli i Argentynie – specjalizacja 1975 r. Podspecjalizacje – chirurgia plastyczna dziecięca, chirurgia twarzowo-szczękowa, chirurgia rekonstrukcyjna wad wrodzonych, chirurgia rekonstrukcyjna ręki. Współautor podręczników: „Chirugia plastyczna i rekonstrukcyjna” (Kolumbia – 2008), „Chirurgia Estetyczna” (Włochy –1997)
i „Chirurgia Estetyczna” (Wenzuela – 1998). Praktyka w Caracas – właściciel Clinica Krulig. Dyrektor Centrum
Medycznego w Santa Cruz de Teneryfe. Przwodniczący Międzynarodowej Akademii Chirurgii Kosmetycznej
(1998-2002). Przewodniczący składu egzaminacyjnego specjalizacji z chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej (2002-2008). Przewodniczący Międzynarodowej Akademii Chirurgii Estetycznej i Medycyny Estetycznej (1992-1998). Redaktor naczelny The International Journal of Cosmetic Medicine and Surgery. Członek Rady
Naukowej American Journal of Cosmetic Surgery (1986), członek zarządu Międzynarodowej Azjatyckiej Akademii
Chirurgii Kosmetycznej. Profesor wizytujący Kolumbijskiej Akademii Medycyny i Chirurgii Estetycznej. Członek
wielu międzynarodowych stowarzyszeń lekarskich. Autor licznych patentów w medycynie estetycznej – Amelan,
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peeling ABC, Dermafill, Acne-Stop, Bella-Piel i technik – makroliposukcja, rhinoplastyka laserem CO2 wg Kruliga, Lipo-Light, Lipoiniekcje Kruliga. Od 1983 roku jest w Wenezueli pionierem modelowania tkanki tłuszczowej.

Dorota Krzyżanowska-Gernand (Polska) – w 1992 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim

Akademii Medycznej 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.

Lubomir Lembas

(Polska) – dr n. med. Specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej. Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej. Asystent, a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, a później w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Prowadzi Prywatną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w zakresie chirurgii
plastycznej. Pracuje w szpitalu Luxmed w Warszawie. Specjalizuje się w chirurgii plastycznej estetycznej. Autor
wielu publikacji z zakresu chirurgii plastycznej i ogólnej.

Maciej Lichaj

(Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL. Lekarz
Medycyny Estetycznej. Dyrektor medyczny firmy Gold Thread LLC zajmującej się produkcją i dystrybucją nici
z 24-karatowego złota. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, członek Polskiego
Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Medycyną estetyczną zajmuje się od 2003 roku, a swoje doświadczenie wzbogaca licznymi kursami i konferencjami w Polsce i za granicą.

Marek R. Litmanowicz

(Polska) – dr n. med. Lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalista z ginekologii i położnictwa od 1985 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Zakładzie
Genetyki Centrum Zdrowia Dziecka w roku 1986, będąc współtwórcą I programu wczesnej diagnostyki prenatalnej w Polsce (biopsja trofoblastu). Od roku 1994 do 2005 ordynator kolejno: Oddziału Ginekologii i Położnictwa
Szpitala Śródmiejskiego na Solcu i Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Od roku 2006 współpracownik prestiżowego Naukowo-Badawczego Instytutu Immunopatologii w Moskwie.
Autor 20 prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz kilkunastu wykładów na temat nowoczesnej immunologii w wielu ośrodkach polskich oraz w Słowenii i Rosji. Brał udział w wielu kongresach międzynarodowych i krajowych. Zaliczył staże zagraniczne w Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie, Frankfurcie n/
Menem, Coimbrze (Portugalia) i Moskwie. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i członek-założyciel, a także wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Ma certyfikat immunologa z Instytutu
Immunopatologii w Moskwie. Odznaczony medalem Pawła Erlicha za osiągnięcia naukowe przez moskiewską
Akademię Nauk Naturalnych (2010). Specjalizuje się w operacjach endoskopowych (laparoskopie, histeroskopie),
ultrasonografii położniczej i ginekologicznej, a centrum zainteresowania to pacjentki z poronieniami nawykowymi, niewyjaśnioną niepłodnością oraz wszystkie pacjentki ciężarne i ginekologiczne ze współistniejącymi chorobami na tle immunologicznym.

Marzena Lorkowska-Precht (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej

w Gdańsku. W latach 1995-2000 pracownik naukowy Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci w Instytucie Matki
i Dziecka w Warszawie. Absolwentka PSME PTL (2004). Jako jedna z pierwszych w Polsce w 2005 r. ukończyła,
zorganizowane przez światowe Towarzystwo Medycyny Anti-Aging, międzynarodowe, 2-letnie podyplomowe studia, zakończone egzaminem specjalizacyjnym w zakresie medycyny anti-aging (Anti-Aging Medicine Specialization) na Uniwersytecie w Charleroi (Belgia). Członek Amerykańskiej Akademii Medycyny Anti-Aging (American
Academy of Anti-Aging Medicine) oraz delegat światowego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging (World Society of
Anti-Aging Medicine). Absolwentka licznych szkoleń w kraju i za granicą. Wykładowca na kongresach. Autorka
artykułów z dziedziny onkologii klinicznej, medycyny estetycznej, anti-aging i kosmetologii.

Artur Markowski

(Polska) – specjalista chorób skóry, specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem
w dziedzinie laseroterapii, również laserów wysokoenergetycznych. Jeden z pierwszych lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną w Polsce, pionier i propagator wielu niestandardowych metod zarówno leczenia skóry (m.in.
terapia fotodynamiczna stosowana w leczeniu nowotworów skóry), jak i jej rewitalizacji. Jako pierwszy w Polsce
zaprezentował nowoczesną technikę rewitalizacji skóry: ROLL-CIT MEDYCZNY. Autor ponad 300 publikacji dotyczących medycyny estetycznej, zagadnień diagnostyki, terapii i profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych. Współorganizator i wykładowca ogólnopolskich seminariów i kongresów dla lekarzy i kosmetyczek. Pomysłodawca akcji
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profilaktyczno-leczniczych: Ofensywa Młodych (edukacja młodzieży w zakresie trądziku), Bezpieczne Słonko (profilaktyka czerniaka u dzieci w wieku przedszkolnym), „Akademia Atopii”.

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 dziedzinie 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 odbycia 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 biologii molekularnej
w Welcome-Beecham Labs. w Londynie, a w 2006 roku – GoodGene Lab. w Korei Południowej. Profesor w zakresie nutragenomiki w Neuroscience Institute w Pekinie. Profesor wizytujący w dziedzinie gastroenterologii, stresu
oksydacyjnego, starzenia się i nutragenomiki w największych azjatyckich uniwersytetach. Przez 10 lat kierował
ośrodkiem badawczym w Japonii, współpracuje z 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 Senackiej 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 Zakładzie 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 estetyczną. 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 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie powikłań po kwasie hialuronowym.

Iwona Marycz-Langner (Polska) – dermatolog. Certyfikowany Międzynarodowy Trener MasterC-

lass w dziedzinie dermatologii estetycznej. Od wielu lat pasjonuje się laseroterapią, wykorzystaniem zabiegów
wysokoenergetycznych w leczeniu i usuwaniu defektów estetycznych skóry, a także jej rewitalizacji i spowolnianiu procesu starzenia. Specjalizuje się i ma bogate doświadczenie w zabiegach wielokierunkowego odmładzania
i modelowania twarzy. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w zakresie technik modelowania twarzy kwasem hialuronowym i toksyną botulinową. Autorka artykułów publikowanych w prasie specjalistycznej i kobiecej, przybliżających zagadnienia dermatologii estetycznej. Była wykładowcą kosmetologii w szkole kosmetycznej. Współwłaścicielka Kliniki Dermatologii Estetycznej DermClinic w Warszawie.

Luigi Mazzi

(Włochy) – MD, absolwent Wydziału Lekarskiego na Laude University of Verona oraz International School of Cosmetic Medicine w Rzymie, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Obszar zainteresowań – zastosowanie laserów w medycynie i chirurgii; kształcił się na tym polu w USA (New York City, Orlando,
San Francisco, Boston). Jest konsultantem klinicznym wielu firm w dziedzinie laseroterapii i radioczęstotliwości.
Profesor w International School of Cosmetic Medicine w Rzymie. Nagrodzony w 2006 roku przez American Society for Laser Medicine and Surgery za „Best clinical science poster”. Autor wielu publikacji naukowych. Członek
Societé Internazionale di Medicina Estetica (SIME), Societé Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
(SICPRE), American Society for Laser Medicine and Surgery, American Society for Photodynamic Therapy, International Society for Dermatologic Surgery.

Henryk Mekle

(Polska) – dr n. med., specjalista chirurg, kierownik Centrum Estetyki Ciała w Katowicach.
Chirurg, endoskopista, specjalizuje się w mało inwazyjnych zabiegach w proktologii, flebologii, dermatochirurgii,
chirurgii kosmetycznej, szczególnie w liposukcji. Ukończył kurs liposukcji w Amerykańskiej Akademii Chirurgii
Kosmetycznej, liposukcji ultradźwiękowej 3D (VASER Lipo High Definition) u twórcy metody – dr Alfredo Hoya.
Prowadzi szkolenia z liposukcji VASER Lipo, infradźwiękowej NIL, hemoroidektomii metodą Celon.
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Krzysztof Miracki (Polska) – otolaryngolog, lekarz medycyny estetycznej i współzałożyciel praktyki lekar-

skiej SnoremeD oraz BeautymeD. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1987). Uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu otolaryngologii (1991). Ukończył pierwszą w Polsce Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej, uzyskując tytuł lekarza medycyny estetycznej nadawany i honorowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie
i Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej (UIME) w Paryżu. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Jest w grupie pierwszych dziewięćdziesięciu certyfikowanych lekarzy medycyny
estetycznej w Polsce. Wiedzę z zakresu otolaryngologii zdobywał na licznych kursach i szkoleniach, prowadzonych
przez uznane autorytety z dziedziny otolaryngologii. W SnoremeD zainwestował w najbardziej zaawansowany z dostępnych na rynku sprzęt medyczny do leczenia chrapania. Jego ambicją jest zaoferowanie pacjentom szerokiego
spektrum zabiegów ambulatoryjnych i odpowiadanie na rosnące zapotrzebowanie na zabiegi „chirurgii jednego
dnia”. Specjalizuje się w zaawansowanych technikach leczenia chrapania i bezdechu śródsennego

Hyoung Jin Moon (Korea) – M.D. Dyrektor Kliniki Chirurgii Plastycznej, prezes Stowarzyszenia Chi-

rurgii Plastycznej Twarzy. W 1991 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Yonsei w Seulu. Tytuł
doktora nauk medycznych uzyskał na tym samym Uniwersytecie w 1999 r. W latach 1996-1999 odbył staż w Szpitalu Uniwersyteckim Yonsei w Seulu, a w latach 1999-2001 – szkolenie z chirurgii plastycznej twarzy. W 2009 r.
został przewodniczącym Koreańskiej Akademii Plastyki i Zabiegów Rekonstrukcji Twarzy. W 2010 r. uzyskał tytuł
„Międzynarodowy szkoleniowiec z zakresu modelowania sylwetki (liposukcja)”.

Brian Newman (Wielka Brytania) – chirurg z 30-letnią praktyką kliniczną. Spędził lata na opracowy-

waniu technologii, wykorzystywanej na całym świecie, w leczeniu pajączków żylnych (spider veins). Zrewolucjonizował leczenie żył twarzy i żył w innych miejscach dzięki metodzie Veinwave II. Swoje techniki przekazuje
zainteresowanym chirurgom. Od 2000 roku kieruje kliniką naczyniową w Londynie.

Magdalena Niewęgłowska-Wilk (Polska) – kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem za-

wodowym. Wykładowca, szkoleniowiec, a także instruktor praktycznej nauki zawodu. Ukończyła Małopolską
Wyższą Szkołę Zawodową, gdzie uzyskała tytuł kosmetologa, a także Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową,
gdzie uzyskała tytuł magistra turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej. Oprócz studiów magisterskich,
ukończyła liczne kursy i szkolenia potwierdzone certyfikatami. Od 3 lat – asystent w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum.

Romuald Olszański

(Polska) – prof. dr hab. n. med. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej.
Kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego, specjalista dermatolog,
alergolog oraz specjalista z medycyny morskiej 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 pulmonologii (1978). Kwalifikowany nauczyciel higieny, anatomii, fizjologii i patologii. Wykłada m.in. na Uniwersytecie Balearów (medycyna estetyczna), 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 Flebologii 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.

Kamila Padlewska

(Polska) – absolwentka AM w Warszawie (1992). Studia doktoranckie tamże (Klinika Dermatologiczna). Specjalizacja z dermatologii-wenerologii (1997 i 2003). Tytuł dr n. med. – 1999.
Od 2003 r. – udział w licznych badaniach klinicznych leków dermatologicznych. Od 2004 r. – kierownik Laboratorium Badań Kosmetyków i Chemii Gospodarczej IZIS. Od 2005 r. – profesor w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, 2008 – kierownik Studiów Podyplomowych SPA
i Wellness. Od 2005 r. – Consultant Dermatologist zarejestrowany w Medical Council dla Laser Center w Dublinie
(Irlandia). Liczne praktyki i staże w Polsce i za granicą. Członek zarządu PTMEiAA, PTD, SLDE, PTK, PTM i European Society for Cosmetics and Aesthetic Dermatology. Autorka licznych publikacji w krajowych i zagranicznych
czasopismach i książek z zakresu dermatologii estetycznej.
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Alberto Passi (Włochy) – profesor biochemii na Wydziale Nauk Chirurgicznych i Morfologicznych Uni-

wersytetu Insubria w Varese. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Monachium (1982)
oraz na Uniwersytecie Pavia (1987). Doktorat z biochemii (1992) i specjalizacja z biochemii klinicznej (1995) na
Uniwersytecie Pavia. Studiował również morfologię kliniczną na Uniwersytecie w Manchesterze w Anglii (1990).
Członek wielu towarzystw naukowych: Italian Biochemistry Society, Italian Connective Tissue Society, International Society of Matrix Biology, American Society for Matrix Biology i American Society of Biochemistry and
Molecular Biology. W 2009 roku otrzymał prestiżową nagrodę Hellenic Biochemistry Society Award. Od 2011
roku pełni funkcję redaktora naczelnego Journal of Biological Chemistry, a także Connective Tissue Research, Plos
ONE, Open Biology Journal i Frontiers in membrane physiology and biophysics. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych i kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych kongresach.

Tomasz Paszkowski

(Polska) – prof. zw. dr hab. n. med. Od początku kariery zawodowej związany jest
z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Od roku 2002 kieruje III Katedrą i Kliniką Ginekologii UMLUB. Doktorat w roku 1986, habilitacja w roku 1997, tytuł profesora w roku 2003. Pracował i prowadził badania w wielu ośrodkach klinicznych za granicą, między innymi w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast
oraz w Harvard Medical School w Bostonie. Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych, redaktorem wielu
monografii. Publikował/recenzował prace w kilkunastu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów na zaproszenie organizatorów międzynarodowych
kongresów/sympozjów. Przez dwie kadencje był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i PTMA.

Andy Pickett

(Wlk. Brytania) – doktor nauk biologicznych i technologii, dyrektor w Ipsen Biopharm
Limited. Absolwent nauk mikrobiologicznych (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. 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 medycyny estetycznej.

Ewa Pierzchała

(Polska) – dr n. med., specjalista dermatolog. W 1994 r. ukończyła Wydział Lekarski
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w 1998 r. otrzymała dyplom Lekarza Medycyny Estetycznej, a w 2002
r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu dermatologii klinicznej,
estetycznej i kosmetologii w Polsce, a także za granicą. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sekcji Dermatochirurgii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Międzynarodowego Towarzystwa Obrazowania Skóry, Międzynarodowego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Od
1994 r. pracuje w Szpitalu Klinicznym im. Mielęckiego w Katowicach, a od 2000 r. także jako Kierownik Zakładu
Medycyny Estetycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Może pochwalić się ogromnym dorobkiem
naukowym oraz szeroko pojętą działalnością dydaktyczną – opracowała autorskie programy 9 przedmiotów i 4
zajęć fakultatywnych dla dwustopniowych studiów kierunku kosmetologia. Objęła opieką merytoryczną 10 prac
licencjackich i 10 prac magisterskich na kierunku studiów kosmetologia.

Ali Pirayesh

(Holandia) – dr n. med., chirurg plastyczny, rekonstrukcyjny i estetyczny. Z wyróżnieniem
ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Leiden. Kontynuował edukację chirurga w Wielkiej Brytanii
i otrzymał członkostwo w Royal College of Surgeons w Anglii w 2000 roku. Odbył rezydenturę w renomowanym
Oddziale Chirurgii Plastycznej Gent w Belgii. Jest współwynalazcą sztucznej skóry – Glyaderm, która jest dostępna w Non-profit EuroSkinBank, organizacji pomagającej pacjentom z oparzeniami, rakiem i urazami skóry. Dr
Pirayesh otrzymał specjalistyczne stypendium w dziedzinie chirurgii estetycznej i laserowej w Brazylii oraz chirurgii rekonstrukcyjnej w Regional Cancer Center of St Thomas i Guys Hospital w Londynie. Od 2008 r. pracował
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w różnych szpitalach i klinikach w Holandii. Obecnie pracuje w prywatnej klinice chirurgicznej w Amsterdamie
oraz kontynuuje badania w dziedzinie chirurgii plastycznej, oparzeń i inżynierii tkankowej w Gent. Jego zainteresowania obejmują chirurgię estetyczną twarzy i piersi, modelowanie i odmładzanie ciała za pomocą laseroterapii
oraz wstrzykiwanie wypełniaczy.

Roberto 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 Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Włoskiego Towarzystwa Plastycznej Chirurgii Estetycznej.

Chandan Prasad (USA) – ukończył Wydział Biochemii i Mikrobiologii na Uniwersytecie Stanu Luizjana

w Baton Rouge. Jest również absolwentem Wydziału Chemii Organicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Rolnictwa
i Technologii Naini Tal w Indiach (1964). Doktorat (1970) na temat roli katabolizmu tryptofanu w komórkowym
różnicowaniu Bacillus cereus. W latach 1978-82 profesor asystujący w Louisiana State University Medical Center
w Nowym Orleanie, w latach 1989-1993 szef laboratorium nauk neurologicznych w Pennington Biomedical Research Center, w latach 1992-2006 dyrektor naukowy programu badań nad otyłością w Neuroscience Center of
Excellence. Od 2006 roku profesor w Departmencie Odżywiania i Nauk o Żywności w Texas Woman’s University,
a od 2012 rektor programów naukowych na tym uniwersytecie. Pracował również w National Institutes of Health
w Bethesda (USA), w Howard University w Waszyngtonie, w Mosquito Genetics w Louisiana State University
w Baton Rouge, w University of Alberta w Edmonton (Kanada) i w G.B. Pant University of Agriculture and Technology w Naini Tal (Indie). Autor książek: DHEA and Brain (2003), Coffee, Tea, Chocolate and the Brain (2004)
i Nutrtional Neuroscience (2005), prawie dwustu publikacji naukowych oraz autor licznych rozdziałów książek
naukowych, wystąpień na kongresach międzynarodowych, uczestnik grantów i badań naukowych.

Carmelo Protopapa (Włochy) – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Modenie we Wło-

szech (1989), specjalizacja z chirurgii plastycznej na Uniwersytecie Parma, Dyrektor Akademii Medycznej w Bolonii (1994-97), absolwent Wydziału Chemii Politechniki w Mediolanie, dyrektor naukowy Polymekon Research
Company (do 2004), wykładowca na Wydziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu w Parmie
(2004-08). Autor dwóch światowych patentów i wielu naukowych doniesień publikowanych w czasopismach
i prezentowanych podczas sympozjów oraz kongresów na całym świecie. Członek wielu towarzystw naukowych
(w tym również akademickich).

Suresh Rattan

(Dania) – dr hab. medycyny, jest profesorem biogerontologii na Wydziale Biologii Molekularnej i Genetyki, Uniwersytetu w Aarhus w Danii. Jego obszary badawcze i ekspertyzy to m.in. starzenie ludzkich
komórek w hodowli, zapobieganie, usuwanie i naprawa uszkodzeń makrocząsteczek oraz zastosowanie pojęcia
łagodnego stresu, czyli hormezy jako modulatora starzenia. Jest laureatem Medalu Lorda Cohena w gerontologii (2011) Brytyjskiego Towarzystwa Badań nad Osobami Starszymi, ma tytuł doktora honoris causa Rosyjskiej
Akademii Nauk Medycznych (2011), jest przewodniczącym Sekcji Biologicznej Regionu Europejskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Gerontologii i Geriatrii (IAGG-ER). Jest autorem ponad 200 artykułów naukowych,
współredaktorem 12 książek. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma Biogerontology. Jest odkrywcą modulującego wpływu kinetyny i zeatyny na procesy starzenia, obecnie stosowane w wielu produktach do pielęgnacji skóry.

Alessio Redaelli (Włochy) – dyplom z medycyny i chirurgii Uniwersytetu Mediolańskiego (1979), spe-

cjalizacja z chirurgii naczyniowej (1984), ukończona z wyróżnieniem. Tytuł dyplomowanego eksperta i konsultanta z zakresu medycyny estetycznej uzyskany w Mediolańskiej Szkole Agorá. Konsultant z zakresu chirurgii
naczyniowej i medycyny estetycznej w Centrum Medycznym Visconti di Modrone w Mediolanie 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”.

98

Wykładowcy

Zbigniew Rybak (Polska) – profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie chirurgii

ogólnej, naczyniowej 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 Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003-2006). Redaktor Naczelny „Przeglądu
Flebologicznego” 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 laserowego leczenia niewydolności żylnej. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa 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 Agorá 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 świecie, m.in. w Wietnamie, Australii, Libanie, Chinach, Bułgarii, Rumunii, Emiratach
Arabskich, Kuwejcie, Turcji, Polsce, na Cyprze, Węgrzech i in.

Ewa Skrzypek (Polska) – absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, w której także uzyskała ty-

tuł doktora nauk medycznych i jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym (obecnie Warszawski Uniwersytet
Medyczny). Od kilku lat zajmuje się medycyną estetyczną i przeciwstarzeniową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ukończyła z wyróżnieniem
PSME PTL. Prowadzi szkolenia w Centrum Szkoleniowym Anti-Aging oraz wykłady na konferencjach medycyny
estetycznej. Ma tytuł Certyfikowanego Lekarza Medycyny Estetycznej. Swoje zainteresowania pogłębiła także na
podyplomowych studiach Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego SGGW w Warszawie.

Hasan Subasi (Turcja) – absolwent Lyon Medical Faculty (1977). Specjalizacja z chirurgii ogólnej, anatomii,

biomechaniki i kinezjologii (1982). Absolwent Starsbourg Medical Faculty w dziedzinie chorób gruczołu piersiowego (1987). Absolwent Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetetycznej Fundacji Fratelli (1996). Specjalizacja
z chirurgii plastycznej na Uniwersytecie Pavia (1999). Masters Degree w morfodynamicznej chirurgii estetycznej na Uniwersytecie w Mediolanie (2002). Członek Francuskiego Towarzystwa Chorób Piersi, Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, Włoskiego Towarzystwa Mezoterapii i Włoskiego Towarzystwa Chorób Włosów.
Obecnie praktykuje jako chirurg plastyczny i estetyczny w Istambule. Przewodniczący Tureckiego Towarzystwa
Medycyny Estetycznej.

George M. Sulamanidze

(Gruzja, Rosja) – M.D., Ph. D. Specjalista z dziedziny chirurgii estetycznej
i medycyny estetycznej. W 2002 r. ukończył Uniwersytet Medyczny w Rosji, w 2007 – podyplomowe studia w departamencie mikrochirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Rosyjskiego Chirurgicznego Centrum Naukowego
(RSSC) Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych (RAMS). W 2008 r. obronił pracę w RAMS „Nowe metody liposukcji. Studium Porównawcze”. Wraz z ojcem, Marlen Sulamanidze, jest autorem metodyki Aptos – liftingu z użyciem
specjalistycznych nici chirurgicznych. Generalny Dyrektor firmy Aptos w Gruzji. Międzynarodowy trener technik
Aptos. Head Doktor w klinice Total Charm w Gruzji, Chirurg Plastyk w klinice Total Charm w Moskwie. Członek
Stowarzyszenia Chirurgów Plastyków, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych Rosji i Gruzji (SPRAS, GeoPRAS). Od
2003 r. członek Stowarzyszenia Chirurgów Plastyków Francji, od 2005 – Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatochirurgów, od 2010 – Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej Rosji, od 2003 – honorowy członek Japońskiego
Stowarzyszenia Liposukcji. Opublikował ponad 30 prac naukowych, z czego 18 w wiodących wydawnictwach
międzynarodowych.

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 DermaMed we Wrocławiu. Twórca ośrodka ortopedii
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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 Medycyny 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 medycynie 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 Podyplomowej 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 dermatologii 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 Medical Laser
Association (EMLA).

Radosław Śpiewak

(Polska) – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista dermatolog i wenerolog, specjalista alergolog. Kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego UJ w Krakowie, dyrektor naukowy Instytutu Dermatologii sp.
z o.o. w Krakowie. Praktykuje w Ambulatorium ‘dermatolog.eu’ w Krakowie. Autor lub współautor ponad 100 artykułów naukowych oraz ponad 30 rozdziałów w monografiach naukowych i podręcznikach (wykaz publikacji na
stronie www.RadoslawSpiewak.net). Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Estetologia Medyczna i Kosmetologia”, członek rad programowych 7 międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Ewaluator artykułów
w dziedzinie dermatologii i alergologii dla McMaster Online Rating of Evidence (MORE), PIER, bmjupdates+ oraz
Evidence-Based Journals. Ekspert zewnętrzny Agencji Oceny Technologii Medycznych. Członek zarządu Sekcji
Dermatologicznej Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Laureat trzech zagranicznych i dziewięciu krajowych nagród i wyróżnień za działalność naukową.

Askari Townshend

(Wielka Brytania) – absolwent Nottingham University Medical School, chirurg
plastyczny (od 2002). Członek Royal College of Surgeons od 2006 roku. Opublikował kilka artykułów w renomowanych światowych czasopismach. W 2008 roku otworzył Townshend Skin Clinic. Od 2010 jest jej dyrektorem
medycznym. Specjalizuje się w wypełniaczach, laserach, RF, peelingach, dermarollerach, szkoli lekarzy.

Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) – prof. dr hab. med., chirurg plastyczny, generalny dyrektor Ukra-

ińskiego Instytutu Chirurgii Plastycznej i Kosmetologii VIRTUS. Ma tytuł Honorowego Lekarza Ukrainy. Wykładowca chirurgii rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej w Departamencie Dermatologii i Wenerologii na
Stanowym Uniwersytecie Medycznym w Odessie. Współautor monografii „Chirurgia plastyczna i estetyczna.
Nowoczesne aspekty”. Autor książki „Technologie laserowe w medycynie estetycznej”, jak również ponad 100 naukowych publikacji z dziedziny laseroterapii i 150 z medycyny estetycznej. Przewodniczący Narodowej Unii Medycyny Estetycznej Ukrainy. Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Ponad 20 lat praktyki w medycynie estetycznej.

Janina Tutkuviene (Litwa) – profesor medycyny, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu

w Wilnie (1984), specjalista pediatra. Od 2002 r. kierownik Zakładu Anatomii, Histologii i Antropologii na Uniwersytecie Wileńskim. Od 2003 r. – prorektor ds. nauki i studiów podyplomowych na tym uniwersytecie. Obszary
badawcze to między innymi – antropologia fizykalna, auksjologia kliniczna, biologia reprodukcyjna, medycyna
ewolucyjna, morfologiczne i funkcjonalne asymetrie ciała, ewolucja ciała ludzkiego. Członkini licznych towarzystw naukowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz podręczników naukowych z dziedziny
anatomii i auksjologii.
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Wykładowcy

Bernard Weber (Luxemburg) – profesor medycyny, mikrobiolog, wirolog, absolwent Wydziału Lekar-

skiego Université Catholique de Louvain w Brukseli (Belgia) (1987). Rezydentury w the Laboratoire National de
Santé in Luxembourg (1987-88), w Staatlichen Institut für Gesundheit und Umwelt w Saarbrücken (Niemcy)
(1988-89), w Instytucie Pasteura w Paryżu (1989-90), w Institute for Medical Virology, Johann-Wofgang Goethe
University we Frankfurcie (1990-94). Od 2000 roku profesor wirologii w Institute for Medical Virology w Johann-Wolgang Goethe University oraz współudziałowiec i prezes Laboratoires Réunis w Junglinster. Od 2001 r. członek
zarządu i współudzialowiec w Laboratoire Luxembourgeois de contrôle sanitaire, a od 2006 w firmie Fast Track
Diagnostics Luxembourg. Od 1997 redaktor działu w Laboratoriumsmedizin (J. Lab. Med.), a od 2005 w Journal
of Clinical Virology. Członek licznych towarzystw medycznych. Obecnie – członek zarządu w Luxembourg Association of Environmental Medicine, członek założyciel w Fédération Luxembourgeoise des laboratoires d’analyses
médicales (FFLAM) i członek komitetu redakcyjnego w Journal of Ecological Medicine. Wykładowca, szkoleniowiec i recenzent w licznych czasopismach naukowych. Autor ponad 120 publikacji naukowych.

Matthew White

(USA) – dyrektor kliniki Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej twarzy na Manhattanie w Nowym Jorku. Jest absolwentem studiów medycznych w Harvard Medical School w Massachusetts,
specjalizację z chirurgii zrobił w Massachusetts General Hospital oraz w Massachusetts Eye and Ear Infirmary.
Specjalizacja z chirurgii plastycznej w Facial Plastic and Reconstructive Surgery at NYU School of Medicine.
Obecnie w praktyce klinicznej zajmuje się estetycznym i kosmetycznym odmładzaniem twarzy i szyi. Podczas
badań w Harvard Medical School zajmował się niechirurgicznymi metodami podnoszenia i ujędrniania twarzy
z wykorzystaniem mikro-skoncentrowanych intensywnych ultradźwięków, które odegrały kluczową rolę w rozwoju i sukcesie zabiegu Ultherapy.

Jadwiga Wojtanowska

(Polska) – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie uzyskała tytuł magistra kosmetologii. Ukończyła również Górnośląską Wyższą
Szkołę Handlową w Katowicach na Wydziale Turystyki i Rekreacji o specjalności Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa
Biologiczna. Ma doświadczenie w pracy wykładowcy oraz instruktora praktycznej nauki zawodu. Oprócz studiów
magisterskich ukończyła wiele szkoleń potwierdzonych imiennymi certyfikatami. Jest autorką publikacji z dziedziny kosmetologii. Brała czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych z dziedziny kosmetologii,
dermatologii i alergologii. Obecnie studentka studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.

Dorota Małgorzata Wydro

(Polska) – lekarz medycyny, nauczyciel akademicki i wykładowca, tłumacz, dziennikarz. 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. Specjalista 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.

Zygmunt Zdrojewicz (Polska) – prof. zw. dr hab. n. med., absolwent Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu (obecnie Uniwersytet Medyczny). Od początku pracy zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami tejże Uczelni. Specjalista drugiego stopnia chorób wewnętrznych, a także
specjalista w zakresie endokrynologii i seksuologii. Autor lub współautor około 400 publikacji, w tym kilkunastu
rozdziałów książkowych i ośmiu książek (ostatnia to „Leksykon seksuologiczny od A do Z”). Konsultant Wojewódzki w dziedzinie seksuologii dla Województwa Dolnośląskiego, biegły sądowy z zakresu endokrynologii i seksuologii, ekspert krajowy Portalu Kobiecy poradnik.pl. Stypendysta DAAD Uniwersytetu w Heidelbergu, członek
licznych towarzystw naukowych oraz komitetów redakcyjnych. Konsultant ds. naukowo-medycznych uzdrowiska
Szczawno-Jedlina S.A.

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.
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Edyta Adamczyk-Kutera
Niepożądane reakcje na pokarmy
– podział wg WAO, metody diagnostyczne.
Ocena skuteczności testów MRT
– badania własne
Adverse reactions to food – categorized by
the WAO, the diagnostic methods. Evaluation
of the effectiveness of tests MRT – own research
Wstęp. Jelita to główny narząd układu odpornościowego. Tkanka limfatyczna związana z błonami
śluzowymi przewodu pokarmowego zawiera 70%
limfocytów całego organizmu i tworzy skomplikowany system odpornościowy GALT. System GALT
składa się z zorganizowanych kompleksów komórkowych (grudki chłonne, kępki Peyera), rozproszonych komórek limfocytów T i B, makrofagów,
komórek dendrytycznych występujących w blaszce
właściwej oraz limfocytów śródnabłonkowych zlokalizowanych w nabłonkach pokrywających kosmki jelitowe. Wzrost aktywności tych komórek pod
wpływem spożywanego pokarmu może prowadzić
do niepożądanych reakcji, które wg WAO (World
Allergy Organisation) zostały podzielone na reakcje
o podłożu immunologicznym (IgE zależne, IgE niezależne, mieszane, komórkowe) i reakcje o podłożu
nieimmunologicznym (metaboliczne, farmakologiczne, toksyczne, idiopatyczne). Do diagnostyki
alergii IgE zależnych stosowane są testy in vivo – test
prowokacji doustnej, testy płatkowe, naskórne oraz
in vitro badanie poziomu specyficznych IgE. Do badania innych niepożądanych reakcji pokarmowych
wykorzystywane są testy oparte na immunoenzymatycznej metodzie typu Elisa. Są to testy ImuPro, US
Bio Tek, York oraz testy oparte na metodzie mikromacieży (microassay), tzw. testy Cambridge – Food
Detective (do samodzielnego wykonania w domu
– sic!) i laboratoryjny Food Print. Inne z kolei testy
bazują na pomiarze aktywacji neutrofili, np. test
NRT. Kolejną grupę stanowią metody diagnostyczne badające odpowiedź komórkową. Do metod tych
należą: testy uwalniania histaminy, test pobudzenia
limfocytów, ocena cytotoksyczności oraz test uwalniania mediatorów zapalnych MRT.
Cel pracy. Po dokonaniu analizy przydatności
dostępnych testów badających niepożądane reakcje
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pokarmowe poddano badaniu testem MRT pacjentów zgłaszających dolegliwości:
1) ze strony przewodu pokarmowego – bóle brzucha, wzdęcia, częste biegunki lub zaparcia, refluks żołądkowo-przełykowy (w wywiadzie rodzinnym nowotwory trzustki, jelita grubego),
2) ze strony układu nerwowego – skłonności do
depresji, zmienność nastrojów, padaczka,
3) ze strony układu moczowego – częstomocz,
4) jako profilaktyka anti-aging.
Materiał i metody. Badanie obejmowało 9 pacjentów w wieku 23-46 lat (średnia wieku 34,5).
Przed rozpoczęciem badania przeprowadzono
szczegółową ankietę opisującą objawy nadwrażliwości na pokarmy. Pacjenci wypełnili również kwestionariusz historii zdrowia, będący uzupełnieniem
informacji zebranych w ankiecie. Pytano o dawne
i obecne problemy zdrowotne i przyjmowane leki.
Wykonano pomiar wagi, ciśnienia krwi, obwodu talii i bioder. Pobrano krew na badanie testem MRT.
Na podstawie otrzymanych wyników przygotowano
indywidualne programy dietetyczne wykluczające produkty średnio i silnie reaktywne. Po upływie
miesiąca i dwóch od chwili badania pacjenci zgłaszali się na wizyty konsultacyjne.
Wnioski. Zastosowanie diety eliminacyjnej, opartej na wynikach testu MRT, znacznie poprawia jakość
życia pacjentów. Najszybciej dochodzi do ustępowania dolegliwości gastrycznych, z czasem ulegają złagodzeniu lub ustępują pozostałe dolegliwości. Dochodzi
do normalizacji wagi, poprawia się stan i jakość skóry.

Edyta Adamczyk-Kutera
Relaksacja mięśni żwaczy toksyną
botulinową typu A w dysfunkcji stawów
skroniowo-żuchwowych i łagodnym
przeroście żwaczy
Masseter muscles relaxation with botulinum
toxin type A in the dysfunction
of the temporomandibular joints
and benign masseter hypertrophy
Wstęp. Układ stomatognatyczny to jednostka
morfologiczno-czynnościowa obejmująca zespół
wzajemnie współdziałających tkanek i narządów
jamy ustnej i twarzoczaszki sterowanej przez OUN.

Streszczenia
Tkanki i narządy US biorą udział w akcie żucia,
wstępnego trawienia, połykania, artykułowania
dźwięków, oddychania, a także w wyrażaniu emocji. Poszczególne elementy US wzajemnie na siebie
oddziałują, w trakcie życia osobniczego podlegają
dynamicznym zmianom związanym z patologiami
mogącymi dotykać poszczególne struktury, jak również ze zmianami związanymi z wiekiem. Stanom
nadmiernego napięcia mięśni US współtowarzyszą
dolegliwości bólowe w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, okolicy przedusznej,głowy i twarzy.
Główną zasadą leczenia i rehabilitacji dysfunkcji jest
przywrócenie harmonijnej czynności wszystkich
elementów US i fizjologicznej długości mięśni.
Cel pracy. Zbadanie skuteczności zastosowania
toksyny botulinowej typu A w terapii bólowej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i łagodnym
przeroście mięśni żwaczy.Materiał i metody. Badaniu
zostało poddanych 12 pacjentów z bólową dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych. Dwóch pacjentów wykazywało łagodny przerost mięśni żwaczy
objawiający się zmianą kształtu twarzy. Przed leczeniem wykonano pomiar skali bólu za pomocą VAS.
Następnie podano domięśniowo, obustronnie, w obszarze największej masy mięśniowej toksynę botulinową typu A. Iniekcji dokonano w trzech punktach
,po 10 jednostek mysich speywood na punkt. Po 7
dniach i 14 tygodniach ponownie przeprowadzono
badanie skali bólu za pomocą VAS.
Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały,że zastosowana metoda leczenia powoduje ustąpienie dolegliwości bólowych i długotrwałe zmniejszenie napięcia
mięśniowego.

Angeli Maun Akey
Progesteron w leczeniu zaburzeń nastroju
u kobiet
Progesterone Use in Treatment
of Mood Disorders in Women
W prezentacji przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat progesteronu i jego wpływu na mózg
w zaburzeniach nastroju u kobiet. Od przeglądu badań, przeprowadzonych na modelach zwierzęcych,
dotyczących znaczenia progesteronu oraz innych
neuroaktywnych sterydów działających stabilizująco na mózg, do badań fazy 2 i 3 NIH na temat dożylnego stosowania progesteronu w ostrych urazach
mózgu (odpowiednio badania „PROTECT” i „SYNAPSE”), uzyskano wiele danych potwierdzających
znaczenie progesteronu zarówno u mężczyzn, jak
i u kobiet. Prezentacja potwierdziła korzyści płynące
z zastosowania bioidentycznego progesteronu w fazie lutealnej w leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego (ang. PMS – premenstrual syndrome)

oraz u kobiet po histerektomii ze względu na obserwowane działanie stabilizacji nastroju i poprawę jakości snu.

Vincenzo Aloisantoni
Podjęzykowa droga podania witaminy
C – co nowego?
Sublingual vitamin C. What’s new?
Witamina C jest silnym antyoksydantem, ale niezależnie od swojego działania antyoksydacyjnego
redoks, może modulować aktywację makrofagów,
zmniejszać aktywność cytokin prozapalnych, obniżać poziom insuliny i kortyzolu oraz poprawiać profil przemian. metabolicznych i równowagę hormonalną u pacjentów z przewlekłym niskiego stopnia
stanem zapalnym, w urologicznych stanach zapalnych itp. Wywiera nawet wpływ na reakcję aromatyzacji testosteronu w estrogen, poprawiając profil
hormonów typowy dla procesu starzenia lub osłabiając działanie stymulujące miejscowych estrogenów
na proces zapalny. Ostatnią, ale wcale nie najmniej
ważną cechą jest fakt, że moduluje również lokalny stan zapalny (jak np. obserwowano w chorobach
jamy ustnej, kości i schorzeniach urologicznych)
wytwarzając lepsze warunki dla działania cytokin.
Zastosowanie witaminy C można uznać, zgodnie
z międzynarodowymi trendami naukowymi, za
optymalny środek o działaniu przeciwzapalnym,
właściwie bez działań ubocznych, który można stosować jak suplement diety, o szczególnej aktywności
w postaci podjęzykowej (lepsza biodostępność, lepsze działanie biologiczne itp.).
Marcin Ambroziak
Zastosowanie lasera Nd:Yag
1064 nm w skutecznej terapii usuwania
telangiestazji i wenektazji
The use of the Nd:YAG 1064 nm in effective
treatment of teleangiectasia and venectasia
Zmiany naczyniowe to bardzo częsty problem,
z którym borykają się lekarze medycyny estetycznej.
Promieniowanie UV prowadzi do osłabienia tkanki
łącznej i stymuluje wytwarzanie prozapalnych cytokin, które powodują uszkodzenia sieci drobnych
naczyń krwionośnych w skórze. Dochodzi do zaniku
naczyń, zarastania ich światła lub trwałego poszerzenia ich światła. Dotychczas stosowany system 532 nm
KTP pozwala na leczenie powierzchownych zmian
naczyniowych i pigmentacyjnych, natomiast system
1064 nm doskonale sprawdza się w leczeniu pękniętych naczyń, obszernych zmian PWS, pęcherzy,
żylaków kończyn dolnych. Połączenie tych dwóch
systemów w jednym urządzeniu znacznie poszerzyło spektrum zastosowań tych laserów. Pozwoliło na
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leczenie zmian naczyniowych każdego rodzaju, jak
również zmian o charakterze lentigo, przyrosłych
gruczołów łojowych, brodawek zwykłych, płaskich,
poikilodermii z dostosowaniem parametrów zabiegowych indywidualnie do każdego pacjenta. Laser
532/1064 nm wyposażony jest w oprogramowanie,
które wskazuje zakres parametrów zabiegowych odpowiednich dla danego fototypu i schorzenia. Minimalizuje to ryzyko powikłań pozabiegowych, takich
jak wybroczyny, nadżerki, PIH, pęcherze, blizny zanikowe. System jest bardzo prosty w obsłudze i przyjazny niedoświadczonym lekarzom, którzy nie mają
jeszcze pewnościi swobody w leczeniu.

Ina Belenky
Udoskonalenie systemów frakcyjnej RF
przy użyciu technologii SVC™ dla poprawy
kontrolowania zabiegu i komfortu pacjenta
SVC™ Technology Advances Fractional RF
Systems for Improved Treatment Control
and Patients Comfort
Tradycyjne metody resurfacingu skóry prowadzą
do remodelingu macierzy zewnątrzkomórkowej skóry, ale towarzyszą im długie okresy rekonwalescencji
i powikłania w okresie pooperacyjnym. Frakcyjne
urządzenia RF są systemami minimalnie inwazyjnymi, które przez układ elektrod generują bipolarny prąd RF. System Viora’s V-touch należy do nowej
generacji urządzeń frakcyjnych RF, przeznaczonych
do zabiegów w trudniejszych w leczeniu okolicach,
takich jak kark, dekolt i ręce, dzięki opatentowanej technologii SVC™. Technologia SVC™ stanowi
kombinację mechanizmów przełączania (ang. Switching), próżni/odsysania (ang. Vacuum) i chłodzenia (ang. Cooling) – SVC, która poprawia kliniczne
wyniki leczenia, zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i maksymalizuje komfort pacjentów w wyższym
stopniu niż możliwe to było do uzyskania za pomocą
aktualnie dostępnych systemów frakcyjnych RF.
Maurizio Berlanda
Bezbliznowe podciąganie pośladków przy
użyciu elestycznych nici
No scar gluteus suspension by elastic threads
Autor przedstawił nową koncepcję liftingu pośladków, bez konieczności wykonywania nacięć, bez
nadmiernego preparowania tkanek i bez implantów.
Lifting pośladków uzyskuje się w znieczuleniu miejscowym przez uniesienie/odpowiednie ułożenie
(ubicie) tkanki za pomocą nowego narzędzia – Elasticum: elastyczna, niewchłanialna nić mocowana
w środkowej części m. prostego brzucha z wykorzystaniem igły Jano z podwójnym wierzchołkiem. Wyniki są naturalne, doskonałe i trwałe.
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Maurizio Berlanda
Moje nowe narzędzie w technice
powiększania piersi
My new device for a breast augmentation
technique
Wśród różnych technik powiększania piersi,
technika z rozdzieleniem mięśnia (U. Khan) należy
do najbardziej zachowawczych odnośnie anatomicznej integralności i funkcjonalności mięśnia piersiowego większego. W niniejszej prezentacji autor opisuje nowe specyficzne instrumentarium (retraktor
piersi wg Berlanda), które opracował do zabiegu
powiększenia piersi z rozdzieleniem mięśnia, umożliwiające równoczesne zobrazowanie dwóch kieszonek rozdzielonych przez mięsień piersiowy większy,
ze specjalnym wyżłobieniem w instrumentarium,
przeznaczonym do rozdzielenia wzdłuż przebiegu
włókien mięśniowych, bez konieczności przecinania, co umożliwia skrócenie czasu operacji.
Piotr Bojko, Monika Białek, Andrzej Ignaciuk
Laser CO2 w leczeniu guzowatości nosa
CO2 laser in treatment of rhinophyma
Autorzy w swojej pracy przedstawili nowatorską
metodę leczenia guzowatości nosa z użyciem lasera CO2. Zaletami prezentowanej metody są dobre
wyniki estetyczne, krótki czas gojenia rany po zabiegu, jak również mało nasilone krwawienie śródoperacyjne.
Piotr Bojko, Andrzej Ignaciuk, Monika Białecka
Zastosowanie kwasu TCA i lasera
frakcyjnego CO2 w leczeniu trądziku
The use of TCA and fractional CO2 laser
in treatment of acne
Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia skojarzonego 25% TCA z laserem
frakcyjnym CO2 trądziku grudkowo-krostkowego,
ze szczególnym uwzględnieniem blizn potrądzikowych. Do badań zakwalifikowano 50 osób, w tym
34 mężczyzn i 16 kobiet w wieku od 18 do 35 lat.
Wszyscy pacjenci włączeni do badania mieli ustalone rozpoznanie trądziku grudkowo-krostkowego
w oparciu o badanie kliniczne. Leczenie pacjentów
z trądzikiem grudkowo-krostkowym w fazie aktywnej podzielono na cztery etapy, które obejmowały kolejno: leczenie farmakologiczne, peelingi
25% TCA, zabiegi laserem frakcyjnym CO2 oraz
kontynuację leczenia miejscowego. U wszystkich
pacjentów odnotowano bardzo dobry wynik leczenia w postaci stopniowego zmniejszania się zmian
skórnych. Zmiany trądzikowe ustąpiły niemal całkowicie u 100% pacjentów. U 90% chorych ustąpiły
również blizny zanikowe, a u pozostałych 10% obserwowano wyraźne ich spłycenie.
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Badania własne, z uwagi na brak innych badań
o podobnej metodologii, można uznać za pionierskie. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że
leczenie skojarzone 25% TCA oraz laserem frakcyjnym CO2 charakteryzuje się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem w terapii trądziku grudkowo-krostkowego, z minimalnym i przejściowym
charakterem działań niepożądanych. Skojarzoną
metodę leczenia, polegającą na złuszczeniu chemicznym z użyciem 25% TCA i zabiegu laserem
frakcyjnym CO2, można uznać za terapię alternatywną dla innych metod leczenia trądziku krostkowo-grudkowego.

Anna Cabeca
Zastosowanie hormonów
w odmładzaniu pochwy
Use of Hormones in Vaginal Rejuvenation
Odpowiedni stan zdrowia pochwy ma kluczowe znaczenie dla zdrowia kobiety w każdym wieku,
a szczególnie w okresie okołomenopauzalnym i menopauzy jest ważnym czynnikiem zdrowia seksualnego oraz zdrowych relacji z partnerem. Podczas
wykładu przedstawione zostały kwestie zmian hormonalnych prowadzących do infekcji oraz zaburzeń
ze strony krocza, sromu i pochwy. Omówione zostały możliwości interwencji terapeutycznych w warunkach klinicznych, zarówno hormonalnych jak
i niehormonalnych. Te metody leczenia wywierają
pozytywny wpływ na stan zdrowia pochwy. Zaleca
się wykonanie większej liczby badań dokumentujących skuteczność, dawkowanie i czas trwania leczenia hormonalnego zaburzeń pochwy.
Maurizio Ceccarelli
Apoptoza nadmiaru tkanki tłuszczowej
na twarzy
Apoptosis of face fat excess
Leczenie miejscowego nadmiaru tkanki tłuszczowej skłania do ciągłych badań dotyczących farmakologicznych, chemicznych, biochemicznych
i fizykalnych technik, przydatnych w rozwiązywaniu tego problemu. Ostatnio przeprowadzone przez nas badania na temat procesu apoptozy,
w szczególności dotyczące apoptozy tkanki tłuszczowej, umożliwiły opracowanie nowej opcji leczenia skupisk zlokalizowanej tkanki tłuszczowej.
Nowo zaproponowane rozwiązanie, zarejestrowane
jako „urządzenie medyczne”, oparte jest na prooksydacyjnej aktywności antyoksydantów w specyficznych stężeniach. Umożliwia redukcję liczby
licznych komórek tkanki tłuszczowej w okolicach
z nadmiarem tkanki tłuszczowej, bez wywoływania
stanu zapalnego i bez działań ubocznych. Na tej

podstawie można stwierdzić, że aktualnie terapia
apoptotyczna adipocytów jest najlepszą i najbezpieczniejszą techniką medyczną, pomocną w redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Maurizio Ceccarelli
Liposowing: prosta technika uzyskiwania
komórek macierzystych
z tkanki tłuszczowej
The Liposowing: simple technique for obtaining
adult stem cells from adipose tissue
Metoda Liposowing (Victor Garcia 2007) różni się
od leczenia metodą Lipofilling, ponieważ w drugiej
z wymienionych wykorzystuje się tkankę tłuszczową
pacjenta, w większym lub mniejszym stopniu poddaną obróbce i stosuje jako wypełniacz, a w pierwszej stosuje się dojrzałe komórki macierzyste pobrane z macierzy tkanki łącznej naczyń krwionośnych
z tkanki tłuszczowej pacjentów. Poza tym, technika
Liposowing nie umożliwia uzyskania natychmiastowego rezultatu estetycznego, ale efekty stają się widoczne po kilku miesiącach, dzięki regeneracji objętości tkanki tłuszczowej twarzy determinowanej na
poziomie genowym. W 2008 roku na konferencji ds.
konsensusu w Genewie zaprezentowano technikę
wzbogacania w dojrzałe komórki macierzyste tkanki
tłuszczowej u pacjentów po usunięciu tkanki tłuszczowej. W chwili obecnej, w świetle najnowszych
danych, jak np. na temat stosowania kolagenezy, ta
technika preparowania tkanki powraca.
Maurizio Ceccarelli
Leczenie przebarwień metodą infiltracji
nagromadzonej melaniny
Hyperpigmentation using medical device
infiltrating melanin accumulations
W przypadku zaburzeń syntezy melaniny mogą
pojawiać się nieestetycznie wyglądające skupiska
barwnika (plamy). W hiperpigmentacji naskórka
staramy się spowolnić wytwarzanie nowej melaniny
i czekamy na złuszczenie się keratynocytów zawierających melaninę. W hiperpigmentacji skóry właściwej
konieczne jest spowolnienie wytwarzania nowej melaniny i aktywacja fagocytozy przez makrofagi ziarnistości z melaniną. W celu zmniejszenia akumulacji
melaniny możliwe jest dzisiaj zastosowanie odpowiedniego preparatu medycznego, który zawiera:
• Fragmenty kwasu hialuronowego, wiążące się
z makrofagami CD44, aktywując je i poprawiając ich działanie polegające na eliminacji melaniny ze skóry. Z fragmentów kwasu hialuronowego
uwalnia się również acetylo-glukozamina, która
blokuje aktywację tyrozynazy (enzymu niezbędnego do syntezy melaniny).
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• Aminokwasy (lizyna, glicyna, histydyna), które
hamują syntezę melaniny działając na oksydazę
polifenolową.
• Kwas askorbinowy i glutation, które blokują stymulację melanocytów, wywołaną przez wolne
rodniki tlenowe.
• Cysteinę, aminokwas będący silnym chelatorem
żelaza, zapobiegającą uwalnianiu wolnych rodników w reakcji Fentona i przez to stymulacji melanocytów.
Produkt medyczny podaje się w infiltracji w skórę
właściwą, pod zmianą barwnikową, za pomocą 4 mm
igły 30 G, o ile to możliwe bardziej powierzchownie.

Maurizio Ceccarelli
Neokolageneza: różne rodzaje kolagenu
powstające w wyniku stosowania różnych
technik medycyny estetycznej
The neocollagenesis: the different types
of collagen produced as an effect of different
techniques of aesthetic medicine
Słowem, jakie najczęściej stosuje się w medycynie
kosmetycznej, jest neokolageneza. Lekarzowi nie
wystarczy wiedzieć, że dana metoda leczenia indukuje wytwarzanie nowych włókien kolagenowych,
ale kluczową kwestią jest wiedza, jaki typ kolagenu jest wytwarzany. Zwłaszcza w skórze obecne są
w głównej mierze dwa różne typy kolagenu: kolagen
siateczkowy lub typu III i kolagen włóknisty lub typu
I. Indukowanie tworzenia de novo jednego lub drugiego typu kolagenu prowadzi do odmiennej reakcji
biologicznej. Faktycznie, związek między tymi dwoma typami kolagenu stanowi wskaźnik młodości
skóry. Jeżeli zwiększymy zawartość kolagenu typu
I, wówczas skóra stanie się starsza, a gdy zwiększy
się zawartość kolagenu typu III, doprowadzi to do
odmłodzenia skóry. Najważniejszą ze wszystkich
kwestią jest analiza różnych typów kolagenu, którego produkcja pobudzana jest pod wpływem różnych
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, aby nadać
im odpowiedni kierunek i uniknąć biologicznego
uszkodzenia skóry pacjentów.
Maurizio Ceccarelli
Zwiększenie objętości tkanek twardych
i miękkich po zastosowaniu STBA-Fill
Soft and hard tissue augmentation
after procedures with STBA-Fill
W badaniach przeprowadzonych przez prof.
Victora Garcię z Barcelona University (Hiszpania)
na temat zastosowania autologicznych produktów w zabiegach medycyny estetycznej oceniano
STBA-Fill. Jest to autologiczny wypełniacz składający się z mieszaniny białek osocza pacjenta w postaci
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zdenaturowanej oraz nowej substancji medycznej
na bazie fosforanu trójwapniowego. STBA-Fill stosuje się do zwiększania objętości kości, w szczególności w procedurach rzeźbienia twarzy oraz w korygowaniu obniżenia tkanek na twarzy. Niespotykana
kompatybilność histologiczna tej nowej substancji
medycznej w skojarzeniu z zastosowaniem autologicznego materiału zwiększa bezpieczeństwo, niezbędne podczas wszystkich zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Maurizio Ceccarelli
Techniki redukcji nadmiaru tłuszczu:
wskazania i przeciwwskazania
Techniques for fat excess reduction:
indications and contraindications
Jednym z głównych zastosowań w medycynie estetycznej jest miejscowa redukcja nadmiaru tkanki
tłuszczowej. Metody leczenia dzieli się na zabiegi
lipolityczne i klasycznej liposukcji (ang. lipoclasic).
Drugie z tych zabiegów umożliwiają usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej. Destrukcja adipocytów
prowadzi do uwalniania substancji śródkomórkowych, które, gdyby pojawiły się w nadmiarze, mogą
doprowadzić do stanu zapalnego i potencjalnie, do
biologicznego uszkodzenia tkanek.
Radina Denkova
VANQUISH revolution has started…
Nowa era w modelowaniu sylwetki
i redukcji tkanki tłuszczowej
VANQUISH revolution has started...
A new era in body shaping and fat reduction
W prezentacji opisano zasadę i efekty działania
urządzenia do redukcji tkanki tłuszczowej Van
quish. Urządzenie działa w sposób bezkontaktowy
i opiera się na technologii wielkoobszarowego pola
wysokiej częstotliwości (Large Area High frequency
Field – LAHF). Cechą wyróżniającą to urządzenie
od obecnych na rynku systemów opartych na ultra
dźwiękach, kriolipolizie, RF oraz laserach, jest całkowity brak kontaktu aplikatora ze skórą pacjenta. Badanie przeprowadzono na dwudziestu pacjentach,
w przedziale wiekowym od 22 do 63 lat. U każdego
pacjenta wykonano 4 zabiegi w tygodniowych odstępach. Każdego pacjenta poddano terapii na obszar
brzucha z użyciem bezdotykowej techniki LAHF.
Zmierzono obwód brzucha przed przystąpieniem do
badań, a następnie po zakończeniu cyklu zabiegów.
Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wartość średnia redukcji obwodu brzucha wyniosła 4,8 cm na wysokości 5 cm powyżej pępka, 5,4
cm na pępku oraz 4,9 cm na wysokości 5 cm poniżej pępka. We wszystkich przypadkach terapia była
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bardzo dobrze tolerowana przez pacjentów. Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych zarówno
w trakcie, jak i po zabiegach. Podsumowując, należy
stwierdzić, że terapia systemem Vanquish zapewnia
znaczną redukcję tkanki tłuszczowej, jednocześnie
jest systemem bezpiecznym i nie powoduje efektów
ubocznych.

Philippe Deprez
Mezolifting i biorewitalizacja twarzy
przy użyciu zarejestrowanych do iniekcji
(III klasa medical device) koktajli do
mezoterapii „RRS” i kaniul
Mesolifting and biorevitalization using CE
class III mesotherapy injectable products „RRS”
and cannula
W ciągu ostatnich kilku lat doszło do gwałtownego postępu w rozwoju preparatów i technik biorewitalizacji. Aktualnie mamy do dyspozycji bardzo
złożone i skuteczne mieszanki umożliwiające regenerację, wypełnienie i stymulację skóry właściwej.
Jednocześnie mamy teraz możliwość wykorzystania
produktów podawanych w iniekcjach lub stosowanych metodą przezskórną, bez iniekcji w dostosowywaniu metod leczenia do potrzeb lub obaw pacjentów. W przeszłości uważano – i było to w dużej
mierze akceptowane – że mieszanka do mezoterapii
nie powinna zawierać w swoim składzie więcej niż
3 różnych produktów. W tamtych czasach faktycznie lekarze musieli mieszać zawartość różnych fiolek z produktami różnych producentów oraz istniało ryzyko niezgodności między tymi produktami
i znajdującymi się w nich konserwantami. Obecnie,
dzięki intensywnym badaniom specjalistycznych
laboratoriów, mamy do dyspozycji produkty zawierające ponad 70 składników, w których znajdują się
substancje od klasycznych składników, jak kwas hialuronowy, witaminy, mikroelementy, aminokwasy,
koenzymy, kwasy tłuszczowe, aż po silne antyoksydanty, takie jak resweratrol, kwas liponowy, polifenole, kwasy fenolowe itp. Iniekcje tych nowych
preparatów po raz pierwszy wykonywano w celu
poprawy karnacji i jakości skóry, ale bardzo szybko
odkryto, że 4 cotygodniowe sesje iniekcji opatentowanego preparatu do iniekcji RRS® HA, będącego
produktem medycznym CE klasy III, stymulowały
rzeczywiste działanie liftingujące. Iniekcje wykonywano wokół oczu, w górnej i dolnej części twarzy,
na szyi i w okolicy dekoltu, uzyskując takie same,
interesujące wyniki. Na konferencji przedstawiono
techniki iniekcji w obrębie twarzy, pełny skład preparatów oraz wyniki uzyskane dzięki temu bardzo
prostemu „liftingowi w iniekcji”.

Phelippe Deprez

Pixel Peel

Pixel Peel
Warstwa rogowa stanowi główną barierę dla penetracji produktów kosmetycznych i peelingów.
Ocenialiśmy możliwość wielopunktowej perforacji
warstwy rogowej przed zastosowaniem peelingu
chemicznego na twarzy. Za pomocą aparatu do mikroneedlingu (AD ROLL TD®), igieł 0,5 mm i głowicy
z 600 igłami wykonano procedurę mikroneedlingu
skóry stosując, zgodnie z zaleceniami, nacisk wywołujący zadrapanie, 4 razy w 4 różnych kierunkach,
aby wytworzyć 1000 otworów/cm2. Otwory te perforują naskórek i dochodzą do powierzchownej części
skóry właściwej. Potwierdzono, że bezpośrednio po
mikroneedlingu przepuszczalność skóry się zwiększa. Następnie zastosowaliśmy 1 lub 2 aplikacjie
peelingu „Easy TCA” (15% kwas trójchlorooctowy,
zmieszany z 4 różnymi alfahydroksykwasami), aż do
uzyskania punktu zamarzania związanego z widocznym zaczerwienieniem. Następnie na okolicę poddaną leczeniu nanosi się postpeelingową kremową
maseczkę o działaniu przeciwzapalnym i gojącym.
Pacjent może od razu być wypisany z kliniki. Metoda
ta prowadzi do silniejszej stymulacji skóry właściwej,
wywołując słabsze chemiczne uszkodzenie naskórka
i daje lepszy efekt przeciwstarzeniowy z mniejszym
dyskomfortem odczuwanym przez pacjenta. Tę samą
technikę można zastosować w każdej okolicy ciała,
aby skuteczniej poprawić jędrność skóry. W naszej
niewielkiej grupie pacjentów nie obserwowano specyficznych działań niepożądanych. Technikę peelingu pikselowego można stosować, zastępując mikroneedling urządzeniem Dermapen, albo ablacyjną
lub nieablacyjną frakcyjną laseroterapią.

Olga Dębska, Radosław Śpiewak
Ordynacja toksyny botulinowej
i wypełniaczy tkankowych
przez nie-lekarzy:
analiza aktualnych obyczajów
Ordination of botulinum toxin and tissue fillers
by non-physicians: analysis of the current
customs
Wstęp: Inspiracją do podjęcia niniejszych badań
była niezamierzona obserwacja, przy okazji analizy ankiet, satysfakcji 106 uczestniczek kursu dla
kosmetyczek i kosmetologów, przeprowadzonego
w latach 2009-2010. Zdaniem 23 kursantek (22%),
podczas szkolenia zbyt zdawkowo omówiono kwestie diagnozowania, metod oraz leczenia chorób
skóry. Słabą, ich zdaniem, stroną kursu było również
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to, że wykładowcy nie podali nazw oraz dawkowania
konkretnych leków. Uczestniczki kursu deklarowały
także chęć wzięcia udziału w kursach dotyczących
najnowszych, dostępnych metod leczenia chorób
skóry, jako najbardziej interesujące wymieniały przy
tym choroby wirusowe skóry, grzybice skóry i paznokci oraz trądzik pospolity. Celem niniejszej pracy
było poznanie i przedstawienie opinii kosmetologów
i kosmetyczek na temat potencjalnego ordynowania
klientom leków przeciwtrądzikowych przez kosmetologów i kosmetyczki.
Materiał i metody: Ankietowe badanie przeprowadzono z udziałem 160 studentek studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku
kosmetologia. Respondentki odpowiadały między
innymi na pytania dotyczące tego, kto, ich zdaniem,
ma kwalifikacje do ordynowania leków przeciwtrądzikowych, toksyny botulinowej i wypełniaczy tkankowych. Wskazywały również nazwy konkretnych
leków przeciwtrądzikowych, które kiedykolwiek
były przez nie zalecane lub podawane klientom.
Ponadto, w kwietniu 2013 roku przeprowadzono
badanie obserwacyjne ofert produktów toksyny botulinowej i wypełniaczy tkankowych dostępnych na
platformie allegro. Podjęto także kontakt e-mailowy
z firmami oferującymi szkolenia wstrzykiwania toksyny botulinowej oraz wypełniaczy tkankowych.
Wyniki: Czterdzieści sześć osób (21%) uważało, że kosmetolog ma kwalifikacje do ordynowania
leków przeciwtrądzikowych, zalecając tym samym
stosowanie klientom gabinetu kosmetycznego leki
dostępne na receptę, przede wszystkim Izotec (11
osób; 17%), Differin (10 osób; 15%), Tetracyclinum
(6 osób; 9%), Tetralysal (6 osób; 9%), Izotrex (6
osób; 9%), Isotrexin (5 osób, 8%). Wszyscy ankietowani (160 osób; 100%) uważają, że lekarze mają
kwalifikacje do przepisywania leków przeciwtrądzikowych, ponadto 75 studentek (26%) uczestniczących w badaniu było zdania, że kosmetolodzy mogą
podawać wypełniacze tkankowe w celu eliminacji
zmarszczek. W tej grupie 5 osób (3%) podało swoim
klientom wypełniacze tkankowe, w tym Restylane,
Juvederm, Radiesse, Teosyal i Sculptra. Według 58
ankietowanych (21%) kosmetolog może wstrzykiwać toksynę botulinową. Jedna z respondentek podczas swojej pracy wstrzyknęła toksynę botulinową.
W okresie od 1 do 30 kwietnia 2013 roku 18 sprzedawców oferowało łącznie 3762 opakowań wypełniaczy tkankowych, głównie kwasu hialuronowego oraz 1 opakowanie toksyny botulinowej. W tym
czasie zakupiono 9 opakowań usieciowanego kwasu
hialuronowego. Spośród pięciu firm organizujących
szkolenia wstrzykiwania wypełniaczy tkankowych
i toksyny botulinowej, tylko jedna odpowiedziała, że
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szkolenia organizowane są wyłącznie dla lekarzy.
Wnioski: Kosmetyczki i kosmetolodzy pragną
pogłębiać swoją wiedzą w zakresie diagnozowania,
leczenia chorób skóry oraz dawkowania leków. Zatrważające jest, że studenci kosmetologii w swojej
pracy zawodowej, mimo braku uprawnień, ordynują leki, głównie leki przeciwtrądzikowe, wstrzykują
wypełniacze tkankowe oraz toksynę botulinową.
Wszyscy ankietowani wiedzą, że kwalifikacje do ordynowania leków mają lekarze, mimo to niektórzy
uważają, że magistrzy kosmetologii również takowe
kwalifikacje mają, samodzielnie ordynując leki wydawane na receptę.

Daria Dranka-Bojarowska
Macrolane – 4-letnie doświadczenie
w ocenie ultrasonograficznej pacjentek
poddanych zabiegowi powiększania piersi
przy użyciu kwasu hialuronowego
Macrolane – 4 years of experience in the
ultrasound evaluation of patients undergoing
breast augmentation with hyaluronic acid
Wstęp. Macrolane jest to stabilizowany kwas
hialuronowy stosowany do modelowania i konturowania sylwetki, przywracania objętości w ubytkach
i deformacjach ciała, jak również do powiększania
kobiecych piersi. Macrolane otrzymał europejski
certyfikat CE we wrześniu 2007 roku. W tym samym roku został wprowadzony do stosowania. 30
kwietnia 2012 roku firma Q-Med podjęła decyzję
o przerwaniu do odwołania stosowania preparatu
Macrolane w zabiegach powiększania piersi. Powyższa decyzja wynikała z faktu, że preparat Macrolane
mógł zakłócać obraz w badaniu mammograficznym.
Dotychczas brak jest konsensusu między radiologami, dotyczącego metod badania radiologicznego
piersi u pacjentek, u których zastosowano produkty
podawane w postaci iniekcji. Pomimo, że Macrolane
jest preparatem przeziernym dla fal ultrasonograficznych oraz promieni rtg, często powoduje stawianie błędnych wniosków i rozpoznawanie struktur
patologicznych podczas badania usg i mammografii, wykonywanych zwłaszcza przez lekarzy bez znajomości produktu. Jednocześnie istnieje obawa, że
Macrolane nie ulega całkowitej degradacji, pozostając w gruczole piersiowym w postaci małych, otorbionych depotów mogących zaburzać diagnostykę
i powodując problemy diagnostyczne.
Materiał i metoda. Od stycznia 2009 do grudnia
2011 r. w NZOZ Zięba Clinic w Katowicach wykonano
16 zabiegów powiększania piersi przy wykorzystaniu kwasu hialuronowego Macrolane. 14 zabiegów
pierwszorazowych i 2 zabiegi powtórnego podania
preparatu. Każda pacjentka przed zabiegiem miała
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obligatoryjnie wykonane usg piersi w celu wykluczenia zmian patologicznych aparatem Voluson 730
Expert. Wszystkie pacjentki ze stwierdzanymi zmianami patologicznymi w gruczołach piersiowych oraz
z obciążeniem rodzinnym w kierunku wystąpienia
raka piersi nie zostały zakwalifikowane do zabiegu. Wszystkie pacjentki z naszego ośrodka zostały
poddane badaniom kontrolnym w wyznaczonych
przedziałach czasowych po zabiegu. Dodatkowo
ocenialiśmy w badaniu usg pacjentki po wykonanym
zabiegu w innych ośrodkach, u których lekarze bez
znajomości produktu Macrolane postawili błędne
rozpoznanie struktur patologicznych.
Wyniki. Efekt powiększania piersi po zastosowaniu kwasu hialuronowego Macrolane utrzymywał
się średnio od 12 do 24 miesięcy. Kwas hialuronowy
stopniowo ulegał biodegradacji, jednakże zauważyliśmy, że u wielu pacjentek nawet po czterech latach
od podania preparatu nadal utrzymują się niewielkie ilości preparatu w postaci drobnych otorbionych
struktur torbielowatych zaburzających diagnostykę
gruczołów piersiowych.
Wnioski. Ze względu na brak znajomości produktu Macrolane wśród lekarzy zajmujących się diagnostyką gruczołu piersiowego, po badaniu pacjentek, które poddały się zabiegowi powiększania piersi
z użyciem kwasu hialuronowego, często stawiane są
błędne wnioski diagnostyczne. Jednocześnie, nawet
po kilku latach od zabiegu, w gruczole piersiowym
widoczne są niewielkie ilości kwasu hialuronowego
w postaci otorbionych struktur stwarzających problemy diagnostyczne.

Afschin Fatemi
Nieinwazyjne i trwale usuwanie komórek
tłuszczowych – Liposonix
Non-invasive and permanent removal
of fat cells – Liposonix
Zauważalny jest wyraźny trend wśród pacjentów poszukujących mniej inwazyjnych procedur
konturowania ciała i usuwania tkanki tłuszczowej.
Nie jest łatwo spełnić te oczekiwania, ponieważ nie
można zaakceptować tylko mniejszej inwazyjności
procedur, ale konieczne są widoczne i trwałe efekty
leczenia. Aktualnie możliwe jest uproszczenie podejścia do konturowania ciała w trzech głównych
obszarach:
• Metody inwazyjne: wszystkie procedury chirurgiczne począwszy od plastyki całego ciała, przez
abdominoplastykę, aż po liposukcję we wszystkich odmianach, a nawet więcej, jeżeli chcielibyśmy wymienić tu procedury inwazyjne pomagające schudnąć, które są tak bardzo trendy w chwili
obecnej.

• Metody minimalnie inwazyjne: jak np. niektóre
z nowych metod liposukcji wspomaganej laserowo lub przez inne źródła energii, które umożliwiają bardziej delikatne leczenie. Można tu ująć
również kilka innych technik z zastosowaniem
preparatów podawanych w iniekcji, które bezpośrednio niszczą tkankę tłuszczową lub zwiększają
jej metabolizm.
• Metody nieinwazyjne: jak np. energia częstotliwości radiowej, urządzenia laserowe i inne źródła
światła, kriolipoliza i ultradźwięki.
Pacjenci, szczególnie kobiety, są coraz bardziej
świadome możliwości zabiegów w okolicach ciała,
w których wcześniej nie stosowano wymienionych
procedur. Z tradycyjnego punktu widzenia okolice,
w których wykonywano zabiegi z grupy „konturowania ciała” ograniczały się do brzucha i boków tułowia oraz w pewnym zakresie również do pośladków
i nóg. Aktualnie gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na wykonywanie procedur prawie we wszystkich
okolicach ciała, w których uporczywie utrzymująca
się tkanka tłuszczowa jest trudna do usunięcia: wałki
tłuszczu w okolicy bioder, tzw. uchwyty miłości (ang.
love handles), tłuszcz w okolicy biustonosza (ang.
bra-rolls, saddle bags, banana rolls, muffin tops),
skrzydła nietoperza oraz cała lista wesołych określeń
obecnych w TV, które są rzeczywistym powodem
zmartwień. Większość z tych zaburzeń można skutecznie leczyć, stosując nieinwazyjne metody wykorzystujące urządzenia, które w sposób celowany dostarczają energię do tkanki lub tkanek. W większości
przypadków, najskuteczniejszą metodą jest skojarzenie tych zabiegów, w celu poprawy efektywności
i uzyskania bardziej widocznych i trwałych efektów
leczenia. W prezentacji skupiono się na urządzeniu
wykorzystującym nieinwazyjne źródło energii: Liposonix, w którym zastosowano technologię skupionej
wiązki ultradźwięków o wysokim natężeniu (ang.
HIFU – High Intensity Focused Ultrasound) permanentnie niszczącej tkankę tłuszczową. Omówiony
został mechanizm działania procedury oraz to, jaka
grupa pacjentów najlepiej nadaje się do jej zastosowania i ocenione zostały wyniki uzyskane tą metodą
leczenia.

Afschin Fatemi
Kompleksowe odmładzanie skóry przy
użyciu zaawansowanych technologii
Advanced Technologies
in comprehensive skin rejuvenation
Skóra jest największym narządem organizmu
człowieka, dostosowującym się wszędzie do zmian
kształtu, aktywności i stylu życia. Wraz z wiekiem
zmniejsza się sprężystość i elastyczność skóry,
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szczególnie po istotnych wydarzeniach w życiu, jak
np. urodzenie dziecka i niekiedy nigdy nie powraca do swoich właściwości skóry miękkiej w dotyku.
U większości osób wraz z wiekiem pojawiają się okolice nierówne lub zniekształcające wypukłości, których nie można się pozbyć stosując same ćwiczenia
lub dietę. To skóra, a nie tkanka tłuszczowa, często
ma udział w uzyskiwaniu młodzieńczego wyglądu,
do którego wszyscy dążymy. Proces starzenia dotyczy nas wszystkich i zależy od sposobu, w jaki wykonujemy różne czynności, co odczuwamy i oczywiście
od tego, jak wyglądamy. Ale dzięki postępom, jakie
dokonały się w zakresie pielęgnacji skóry, możemy
mieć wpływ na przebieg jej starzenia się, a może
nawet przywrócić wygląd sprzed nie tak odległego
czasu. Oczy – worki pod oczami, drobne zmarszczki, a nawet linia brwi mogą być przyczyną starczego
wyglądu. Twarz – wraz z wiekiem pojawiają się określenia takie, jak „szyja indyka” (ang. turkey neck),
obwisłe policzki, wiotka skóra i „co się stało z moim
podbródkiem?” Ciało – starzenie dotyczy nie tylko
skóry na twarzy, ale na pozostałym obszarze ciała
również są widoczne efekty tego procesu w postaci
zmarszczonej, wiotkiej skóry i niechcianych nierówności i wybrzuszeń. W prezentacji skupiono się na
nieinwazyjnych technologiach, które mogą poprawić
wygląd obwisłej lub luźnej skóry, nadając jej bardziej
gładki, lśniący i młodszy wygląd, doprowadzając do
uzyskania naturalnych wyników leczenia.

Dietmar Fischer
LinScan – nowa generacja laserów
epilacyjnych
LinScan – a new generation of epilating lasers
Jak powinien wyglądać doskonały laser epilacyjny? To pytanie postawili sobie założyciele firmy GME
przystępując do projektowania lasera LinScan. Odpowiedzią jest nowatorski laser diodowy, bazujący
na technologii skanowania liniowego. Dzięki dużemu obszarowi zabiegowemu oraz zintegrowanemu
systemowi chłodzenia możliwe jest wykonywanie
praktycznie bezbolesnych zabiegów, bez użycia dodatkowych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych.
Dzięki długości fali zbliżonej do lasera Aleksandrytowego, możliwe jest usuwanie nawet bardzo cienkich włosów. Urządzenie ma charakter zintegrowany, dzięki czemu jego wymiary są niewielkie, co
gwarantuje dużą mobilność.Podczas wykładu zostały szczegółowo przedstawione zagadnienia kliniczne
oraz technologiczne lasera LinScan.
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Małgorzata Gaworczyk
MACDERMOL – jedyny, najbezpieczniejszy,
naturalnie sieciowany HA do wypełnień
MACDERMOL – the only, the safest, naturally
cross-linked HA filler
Prezentacja innowacyjnych preparatów francuskiej marki MACDERMOL przeznaczonych do
bezinwazyjnego liftingu. Bezpiecznego, niechirurgicznego zabiegu na całkowicie biokompatybilnych
i niealergizujących preparatach. Wyjaśnienie specyfiki technologii sieciowania HA, opatentowana
technologia MACDERMOL. Charakteryzacja i przybliżenie systemu naturalnego sieciowania kwasu
– technologii bez wykorzystania chemicznego odczynnika sieciującego, która czyni produkty Macdermol najczystszymi (mniej niż 0,0015 IU/mg endotoksyn bakteryjnych) i zawierającymi najwyższe
stężenie HA (30 mg/ml) preparatami na rynku.
David Grech
PCL (Polycaprolactone) – nowy wypełniacz
skórny – biostymulator

MACDERMOL – the only, the safest, naturally
cross-linked HA filler
Polycaprolactone jest dobrze znanym polimerem do zastosowań medycznych, wykorzystywanym
w wielu zatwierdzonych przez CE i FDA urządzeniach medycznych już od ponad 20 lat. Atrakcyjną
cechą PCL jest fakt, że podlega całkowitej oraz izowolumetrycznej biodegradacji, którą można częściowo sterować. Ostatnio wykazano, że PCL ma
również działanie biostymulujące na tkanki. Na podstawie barwienia skóry po iniekcji potwierdzono, że
mikrosfery PCL po 9 miesiącach stymulują neokolagenogenezę typu I i III, a nowopowstały kolagen
stopniowo zastępuje żel nośnikowy i tworzy wytrzymałe rusztowanie, które zapewnia trwałą korekcję
zmarszczek. Wykazano to na podstawie różnych
skal oceniających poprawę estetyczną, stosowanych
w okresie 24 miesięcy. Dołączono dokumentację fotograficzną.

Andrzej Ignaciuk
Korekta trudnych i kłopotliwych
zmarszczek przy użyciu preparatu
Emervel Touch
Correction of difficult and troublesome
wrinkles with Emervel Touch
Kwas hialuronowy jest jedną z najczęściej stosowanych substancji w medycynie estetycznej. Do wielu znanych wszystkim, korzystnych jego cech należy
też ta, która polega na mniejszej lub większej zdolności „wypełniania“ czy „unoszenia“. Są jednak okolice twarzy i pewne defekty estetyczne, gdzie ta waż-
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na jego charakterystyka jest nie tylko niepotrzebna,
ale wręcz szkodliwa. Należy tu wymienić korekcje
defektów estetycznych skóry okolicy oka, czasami
doliny łez, okolicy ust czy zmarszczki na policzkach.
Preparat Touch, w tych okolicach podawany płytko,
w niewielkich ilościach, może dać dobry efekt estetyczny, bez tworzenia sztucznych „tworów“, bez pociągania tkanki ku dołowi i bez utrzymujących się
obrzęków. Dzieje się to dzięki specyficznej budowie
preparatu (mała ilość wiązań krzyżowych, mniejsza
ilość czystego kwasu hialuronowego i mniejsza zdolność unoszenia tkanek), preparatu bardziej płynnego i mniej hydrofilnego. W wystąpieniu pokazano
doświadczenia autora z tym preparatem i omówiono
ewentualne jego zastosowania.

Andrzej Ignaciuk
Moje doświadczenia z Juvederm Volbella
My experience with Juvederm Volbella
Korekcja ust przy pomocy kwasu hialuronowego należy, z jednej strony, do najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej, a z drugiej
– do zabiegów, które wywołują wiele kontrowersji
ze względu na stosunkowo częste przypadki „przesadnej korekcji“. Głównym czynnikiem sprawczym
jest brak wprawy ze strony lekarza, nieumiejętność
przekonania pacjenta, że nie wszystkie jego pomysły są obiektywnie słuszne. Poza tymi czynnikami, zasadniczymi dla powodzenia zabiegu, należy
wspomnieć o zbyt dużym efekcie volumetrycznym
uzyskiwanym przy pomocy klasycznych preparatów
kwasu hialuronowego. Preparat Volbella jest chyba
jednym z pierwszych preparatów kwasu hialuronowego, który nadaje ustom napięcie i turgor (zwłaszcza w odniesieniu do czerwieni wargowej) bez efektu
nadmiernego powiekszenia ust i okolicy. W wystąpieniu pokazano pierwsze doświadczenia z tym preparatem, udokumentowane fotograficznie, na przesterzeni kilku miesięcy.
Waldemar Jankowiak
Powikłania po substancjach wypełniających
Complications of fillers
Procedury z użyciem materiałów wypełniających
są powszechnie stosowane w medycynie estetycznej
do zabiegów korekcyjnych, modelowania tkanek,
wygładzania zmarszczek. Leczenie ma różny przebieg, w zależności od rodzaju materiału wypełniającego (biodegradowalny, permanentny). Obecnie
najczęściej stosowanym materiałem jest kwas hialuronowy. Występują znaczne różnice w częstości
i ciężkości powikłań dla różnych preparatów, ze
zdecydowaną przewagą problemów związanych z
materiałami permanentnymi. Kwas hialuronowy

przedstawiono jako obecnie najbezpieczniejszy ze
stosowanych materiałów wypełniających. Przedstawiono najczęstsze powikłania, przyczyny, możliwości minimalizowania ryzyka ich wystąpienia.
Zwrócono uwagę na częste występowanie błędów w
użyciu preparatów i niedoskonałości techniki, jednak niebędące powikłaniami. Przedstawiono również propozycje postępowania w przypadku wystąpienia niektórych ciężkich powikłań, np. zakażeń,
ziarniniaków oraz sposoby ich leczenia.

Waldemar Jankowiak
Zaawansowana korekcja ust.
Wybór preparatu i techniki zabiegu
Advanced lip correction. The choice
of formulation and treatment techniques
Korekcja i powiększanie ust przy użyciu preparatów kwasu hialuronowego jest jednym z częstszych,
ale też trudniejszych technicznie zabiegów w medycynie estetycznej. Zakres korekcji jest bardzo zróżnicowany. Celem zabiegu może być odświeżenie ust,
zwiększenie ich napięcia, uzyskanie efektu nawilżenia, ale też powiększenie, korekcja niezadowalającego kształtu, usunięcie asymetrii oraz wygładzenie
zmarszczek okołoustnych. Uzyskanie tak różnych
efektów jest trudne przy użyciu jednego rodzaju
preparatu kwasu hialuronowego. Możliwość użycia
kilka typów preparatów o różnej gęstości, lepkości,
wiskoelastyczności i własnościach podporowych
pozwala na łatwiejsze uzyskanie dobrego efektu
w przypadku różnych celów leczenia. Opanowanie
różnych technik zabiegu z wprowadzaniem materiału o zróżnicowanych objętościowo i kształcie depozytach podawanych w różne struktury anatomiczne
ust pozwala na precyzyjne modelowanie, wygładzanie zmarszczek, dodanie wymaganej objętości z zachowaniem naturalnego efektu ust. W połączeniu
z właściwie dobranym rodzajem materiału korekcja
taka może dać dobre efekty estetyczne niedające zauważalnych negatywnych cech przebytego leczenia.
Wadą takiego postępowania jest większa traumatyzacja tkanek, dłuższy czas zabiegu i konieczność
doskonałego opanowania techniki iniekcji dla materiałów o różnym sposobie podawania. W ocenie autora możliwość uzyskania bardzo korzystnych efektów estetycznych usprawiedliwia występowanie tych
niedogodności.
Laimonas Jazukevicius
Peeling fenolowy w odmładzaniu twarzy
Phenol peeling for face rejuvenation
Wstęp i cele: Głównym celem tej prezentacji
było przedstawienie doświadczenia autora w wykonywaniu peelingów fenolowych.
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Materiały i metody: Peeling fenolowy jest procedurą z grupy głębokich peelingów, która przeszła
próbę czasu w rejuwenacji skóry i leczeniu określonych zaburzeń skórnych. Peelingi chemiczne należą
nadal do najbardziej popularnych procedur z zakresu
medycyny estetycznej. Popularność ta wynika z prostoty, wszechstronności i niskich kosztów. Do głównych wskazań do zastosowania peelingu fenolowego
należą łagodne do ciężkich zmarszczek, dyschromia
skóry twarzy, stany przednowotworowe i atroficzne
blizny potrądzikowe. Roztwory, stosowane w głębokich peelingach, mają w swoim składzie fenol, olej
krotonowy i płynny heksachlorofen w różnych stężeniach. Podczas wykonywania peelingu substancje
te penetrują do środkowej warstwy skóry właściwej,
nasilając produkcję białek skóry i odpowiadają za
działanie odmładzające. Głęboki peeling wykonuje
się w sedacji dożylnej lub po zastosowaniu blokady
nerwowej, dzięki czemu procedura jest bezbolesna.
Wyniki: Przedstawione zostały wyniki rejuwenacji skóry u pacjentów po zastosowaniu fenolu miejscowo i na całej twarzy, z uwzględnieniem kluczowych kwestii procedury głębokiego peelingu.
Wnioski: Peeling fenolowy daje możliwość „niechirurgicznego liftingu twarzy” – jest to najskuteczniejsza procedura medycyny estetycznej w rejuwenacji skóry twarzy.

Andrzej Kępa
Techniki zabiegów z wykorzystaniem nici
PDO – doświadczenia własne
Techniques of treatments using PDO threads
– own experience
Zabiegi liftingujące z zastosowaniem nici są wykonywane w Polsce od kilku lat. Na rynku dostępne
są nici Silhouette, Aptos czy Happy Lift. Najnowszym produktem przeznaczonym do wykonywania
tego typu zabiegów są nici wykonane z polidioksanonu – PDO. Prostota procedury, brak powikłań oraz
spektakularne efekty sprawiają, że metoda ta staje
się coraz powszechniejsza zarówno w Polsce, jak
i na świecie. Dzięki zastosowaniu różnych rodzajów
nici rozszerzają się w znaczący sposób wskazania do
stosowania procedury. Obecnie z dobrymi efektami
możemy stosować nici PDO w zabiegach na twarz,
szyję i dekolt, jak również w przypadku liftingu biustu, ramion, pośladków, brzucha i ud.
Liczne obserwacje kliniczne dowodzą, że polidioksanon, wprowadzony w głębokie warstwy skóry właściwej, stymuluje produkcję nowego kolagenu i elastyny. Jeśli nić PDO zostaje wprowadzona
w tkankę tłuszczową, następuje uruchomienie naturalnego procesu lipolizy – prowadzącego do zmniejszenia lokalnego depozytu tkanki tłuszczowej. Dzię112

ki takiemu mechanizmowi działania skóra staje się
jędrniejsza, elastyczna i lepiej nawilżona. W konsekwencji następuje też łagodne zwiększenie objętości
– jeśli nić wprowadzona jest podskórnie lub zmniejszenie objętości – jeśli wprowadzimy ją w tkankę
tłuszczową.
Technika wprowadzania nici PDO opiera się na
wykorzystaniu naturalnych linii napięcia skóry, co
dodatkowo powoduje efekt zbliżony do liftingu chirurgicznego. Dzięki niciom PDO możemy również
ograniczyć siłę mięśni mimicznych twarzy i uzyskać
efekty estetyczne zbliżone do podania toksyny botulinowej – relaksacja mięśni i wygładzenie rysów twarzy. Efekt estetyczny jest bardziej naturalny niż po
podaniu toksyny botulinowej, ponieważ nie unieruchamiamy mięśni mimicznych, a wpływamy jedynie
na osłabienie ich działania.
W pracy przedstawiono doświadczenia własne
autora w zakresie zabiegów z zastosowaniem nici
PDO. Omówiono również, opracowane przez autora, schematy zabiegowe w zależności od konkretnego problemu estetycznego.

Katarzyna Kordus, Jadwiga Wojtanowska,
Olga Dębska, Radosław Śpiewak
Dermatoskopia to nie tylko diagnostyka
znamion barwnikowych
Dermatoscopy is not the diagnosis
of pigmented lesions only
Wstęp: Dermatoskopia zwiększa trafność rozpoznań czerniaka o 10-27% w stosunku do oka nieuzbrojonego. Oprócz diagnostyki znamion barwnikowych, która jest klasycznym zastosowaniem
dermatoskopii, wykorzystuje się ją w diagnostyce
m.in. chorób włosów (trichoskopia), dermatoz zapalnych (inflammoskopia), zakażeniach pasożytniczych (entomodermoskopia), ocenie mikrokrążenia
(kapilaroskopia) i w diagnostyce różnicowej zmian
umiejscowionych pod płytką paznokciową. Celem
niniejszej pracy było zestawienie danych z literatury na temat możliwości zastosowania dermoskopii
w diagnostyce niemelanocytowych chorób skóry,
a także chorób włosów i paznokci.
Materiał i metody: Analizę przeprowadzono na
podstawie artykułów zamieszczonych w bazie Medline. Stosowano następujące kryteria zawężenia:
„dermoscopy”, „skin dermoscopy”, „nail dermoscopy” i „scalp dermoscopy”. Do analizy włączono prace
oryginalne, poglądowe, jak również kazuistyczne.
Wyniki: Na podstawie przeanalizowanych artykułów określono cechy prawidłowej skóry owłosionej
głowy. Cechy charakterystyczne zestawiono osobno
dla części czołowej (CZ), potylicznej (P) i skroniowej
(S). Brano pod uwagę rozmieszczenie i ilość włosów
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cienkich (0-10% CZ, 0-10% P, 0-13% S), średnich
(10-30% CZ, 12-42% P, 4-40% S) i grubych (60% CZ,
50% P, 50% S), liczbę krótkich włosów w polu widzenia (2 CZ, 2 P, 3 S), liczbę włosów w jednostce
włosowo-łojowej (1 włos: <35% CZ, <30% P, <40%
S; 2 włosy: 46-70% CZ, 45-73% P, 50-75%; 3 włosy:
>10% CZ, P, S) oraz liczbę żółtych punktów w polu
widzenia (0-3 CZ, 0-1 P, 0-1 S). Opublikowane dane
sugerują, iż badanie dermatoskopowe ułatwia diagnozowanie zaburzeń struktury włosów, takich, jak
włosy paciorkowate (monilethrix), włosy paciorkowate rzekome (pseudomonilethrix), „łodyga bambusa” (trichorrhexis invaginata) w przebiegu zespołu
Nethertona, włosy skręcone (pili tori), włosy obrączkowate (pili annulati), włosy wełniaste (pili lanosi)
i trichotiodystrofię. Analiza wyglądu skóry głowy
i włosów za pomocą dermoskopu wspomaga rozpoznanie przyczyny łysienia.
Na prawidłowy obraz paznokcia w dermoskopii
składa się bladoróżowy kolor płytki, gładka, błyszcząca, przezroczysta powierzchnia oraz homogeniczny rozkład jednorodnych morfologicznie pętli
naczyń włosowatych tuż za obrąbkiem naskórkowym, wolny brzeg paznokcia koloru białego, dobrze widoczne naczynia włosowate skóry właściwej
ułożone równolegle do powierzchni skóry. Średnia
gęstość kapilar to 30 linii naczyń włosowatych na 5
mm. Dermoskopia jest ponadto wykorzystywana do
obserwacji zmian nowotworowych paznokci (czerniak podpaznokciowy), a także innych chorób paznokci – między innymi grzybic paznokcia, chorób
wirusowych (opryszczka pospolita, brodawki), chorób bakteryjnych (zakażenie bakterią Pseudomonas
Aeruginosa, zanokcica), zmian łuszczycowych pod
paznokciem, liszaja płaskiego oraz zmian powstałych na skutek urazów mechanicznych (krwiak podpaznokciowy, uszkodzenia na skutek obgryzania paznokci, onycholiza pourazowa).
Obraz skóry zdrowej w dermoskopii obejmuje gładką powierzchnię o kolorze lekko różowym
z delikatnym poletkowaniem oraz brakiem podejrzanych zmian w jej wyglądzie (np. zmian naczyniowych). Dermatoskopowa analiza wyglądu naczyń
wspomaga diagnostykę różnicową łojotokowego zapalenia skóry (naczynia drzewkowate i nietypowe)
i łuszczycy (obraz czerwonych kropek i globuli oraz
poskręcane naczynia). Za pomocą tej metody można
także diagnozować zapalenie skóry (ciemnoczerwone, niejednolite zmiany w kształcie plastrów miodu),
liszaj płaski (zmiany ciemnoczerwone, rozproszone,
linijne) oraz łupież różowy (zmiany żółtawe, niejednorodne, owalne, lekko wyniosłe i pogrubione). Ponadto w przy użyciu dermatoskopu można zdiagnozować choroby inwazyjne i zakaźne skóry, takie, jak

świerzb, wszawica, mięczak zakaźny, grzybica czy
brodawki. Podczas diagnostyki tych schorzeń ocenia się najczęściej morfologię i układ naczyń krwionośnych, kolor tła oraz dodatkowe kolory widoczne
w obrazie, a także obecność charakterystycznych dla
danego schorzenia struktur.
Wnioski: Dermatoskopia to nieinwazyjna metoda pomocna w diagnostyce wielu chorób skóry,
włosów i paznokci, która może pomóc w uniknięciu wykonania biopsji skóry, inwazyjnych zabiegów
w obrębie narządu paznokciowego oraz wyrywania
włosów do badania trichoskopowego.

Beata Kociemba
Światowy złoty standard w nieinwazyjnym
liftingu skóry. Sprawdzona technologia,
bezpieczeństwo i skuteczność,
teraz z podwójną siłą Thermage
– TOTAL TIP

The global gold standard in non-invasive skin
lifting. Proven technology, safety and efficacy,
now back with a double power Thermage
– TOTAL TIP
Zabieg Thermage przeprowadzany za pomocą
urządzenia ThermaCool Solta Medical wprowadzony został do medycyny estetycznej w 2003 roku. Od
2006 roku pojawił się w Polsce. W wykładzie przedstawiono własne, 7-letnie doświadczenia w wykonywaniu zabiegów Thermage. Zaprezentowano
najnowszą końcówkę zabiegową Total Tip oraz dokumentację zdjęciową i merytoryczną z najnowszego badania klinicznego. Pokazano ewolucje z zabiegach Thermage od roku 2006 do 2013. Wykład
stanowi podsumowanie wiedzy nt. zabiegów termoliftingu skóry.

Eduardo Krulig
Pilingi by Krulig: Star Peel i Universal Peel
Peellings by Krulig: Star Peel and Universal Peel
Opis: Od wielu lat w zaburzeniach skóry wykonywane są peelingi w celu jej odnowy i upiększenia.
Aktualnie nowe peelingi umożliwiają lekarzom uzyskanie dobrych wyników leczenia bez ryzyka powikłań.
STAR PEEL wg dr Kruliga: jest powierzchniowym
peelingiem, sięga do głębokości naskórka i warstwy
brodawkowatej skóry właściwej. Działa szybko i daje
natychmiastowy efekt upiększenia skóry, w szczególności na wydarzenia weekendowe, u pacjentów
z łagodnym trądzikiem i rozpoczynających zabiegi
depigmentacyjne. Protokół może obejmować jedną
do trzech aplikacji. Skład: kwas mlekowy, kwas migdałowy, adapalen. Wskazania: twarz, szyja, dekolt
i grzbiet rąk.
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UNIVERSAL PEEL wg dr. Kruliga: przedstawiamy dwie opcje: Universal Peel SM (gładki i łagodny), bezpieczny peeling, który dociera do warstwy
brodawkowej skóry właściwej aż do powierzchownej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej.
Wskazania: starzejąca się skóra, zmarszczki, ostre
zmiany trądzikowe, uszkodzenie słoneczne. Protokół zastosowania może polegać na wykonaniu
do trzech zabiegów, uzyskując pożądaną głębokość
peelingu. Universal Peel wg dr. Kruliga jest uniwersalnym peelingiem średniogłębokim do głębokiego,
używanym w jednej, dwóch lub trzech aplikacjach,
co determinuje jego głębokość, który dociera do powierzchownej i środkowej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej. Wskazania: zmarszczki,
trądzik pospolity (ostra postać trądziku i blizny),
starzenie się skóry i uszkodzenie pod wpływem
słońca. Nadaje się do wszystkich fototypów skóry.
Stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Wskazania:
twarz, szyja, dekolt i grzbiet rąk.
Okres po wykonaniu peelingu ma istotne znaczenie dla uzyskania dobrego efektu leczenia i dlatego
zalecamy zapobieganie hiperpigmentacji przez zastosowanie preparatu Amelan lub Amelania wg dr.
Kruliga i kremów odżywczych z czynnikami chroniącymi przed promieniowaniem słonecznym.

Eduardo Krulig
Poprawianie wyglądu pośladków
Aesthetic improvement of buttocks
Wstęp: Pośladki i piersi są najczęściej obserwowanymi okolicami anatomicznymi pod kątem piękna ciała kobiecego. Problemy estetyczne pośladków dotyczą ich kształtu, rozmiaru i pozycji. Autor
przedstawił opracowaną przez siebie klasyfikację defektów kosmetycznych pośladków, opisaną w podręczniku chirurgii plastycznej Coiffmana.
Opis: zabiegi lecznicze upiększania pośladków
wykonuje się u pacjentów z następującymi rozpoznaniami:
1. Hipotrofia lub hipoplazja Augmentacja pośladków: iniekcje tkanki tłuszczowej (lipofilling) lub
kwasu hialuronowego, prowadzące do długoterminowego zwiększenia objętości. Gluteoplastyka
augmentacyjna protezą silikonową.
2. Hipertrofia, hiperplazja lub lipodystrofia: rzeźbienie tkanki tłuszczowej.
3. Cellulit: Podskórne laserowe leczenie cellulitu
(Cellulaze).
4. Opadnięcie pośladków: podniesienie pośladków
(technika Serdeva).
Autor przedstawił przypadki i fotografie dotyczące wszystkich defektów kosmetycznych oraz ich
korekcji.
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Eduardo Krulig
Nowa terapia melasmy u Europejczyków
przy użyciu Amelania by Krulig bez
hydrochinonu
New treatment of melasma with Amelania by
Krulig for european skin by Krulig without
hydroquinone
Wstęp: Melasma i plamy soczewicowate są bardzo częstymi zaburzeniami spotykanymi u pacjentów ze wszystkimi fototypami skóry we wszystkich
krajach. Hiperchromiczne plamy leczy się zazwyczaj
za pomocą hydrochinonu, kwasu kojowego, kwasu
retinowego i kwasu azelainowego. Skóra typu europejskiego jest wrażliwa i wymaga zastosowania nowych substancji depigmentacyjnych dostępnych do
leczenia tych zaburzeń.
Opis: Dr Eduardo Krulig, twórca preparatu Amelan, opracował nowy sposób leczenia pacjentów
z europejskim typem skóry, AMELANIA wg Krulig
bez hydrochinonu. W preparacie zastosowano nowe
substancje odbarwiające, o wysokiej skuteczności,
działające inhibitorowo na tyrozynazę i przerywające proces oksydacji. Ta nowa metoda leczenia cechuje się wysoką skutecznością w usuwaniu plam w postaci melasmy i plam soczewicowatych, tak samo,
jak w przypadku oryginalnego preparatu Amelan.
Blokowanie tyrozynazy ma charakter przemijający i dlatego konieczne jest stosowanie w dłuższym
okresie.
Dorota Krzyżanowska-Gernand,
Andrzej Ignaciuk, Wiesław Milaniuk
Abrahydri – nowatorskie podejście
do dermabrazji
Abrahydri – an innovative approach
to dermabrasion
Wykład sponsorowany, będący opisem urządzenia ze skrótowym przedstawieniem jego budowy
i zastosowania. Przedstawiono także wskazania
i przeciwwskazania do zabiegu. Wykład zilustrowano fotografiami pacjentów. Przedstawiono podstawowe zasady wykonania zabiegu przy pomocy urządzenia Abrahydri.
Dorota Krzyżanowska-Gernand,
Andrzej Ignaciuk, Wiesław Milaniuk
Co nowego w prawie medycznym? –
wybrane nowości prawne w medycynie
estetycznej
What’s new in medical law? – selected legal
news in aesthetic medicine
Zagadnienia prawne są ważnym aspektem pracy
każdego lekarza, także lekarza medycyny estetycznej. W obecnych czasach śledzenie zmian w obowią-
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zujących przepisach prawnych jest szczególnie istotne, aby, po pierwsze, we właściwym czasie wdrażać
odpowiednie zmiany w swojej pracy i prowadzonym
podmiocie leczniczym, a po drugie, aby praca lekarza była bezpieczna pod względem prawnym i nie
narażała go na sytuacje, w których jego działania
chociaż w minimalnym stopniu odbiegają od zasad
postępowania. W wystąpieniu przybliżono w skrótowy sposób zmiany, które w roku 2013 zaszły w prawie medycznym, a także przedstawiono najważniejsze pozycje orzecznictwa sądów powszechnych oraz
Sądu Najwyższego, dotyczące spraw cywilnych i karnych związanych z medycyną.

Dorota Krzyżanowska-Gernand,
Andrzej Ignaciuk, Wiesław Milaniuk
Postępowanie po zabiegach medycyny
estetycznej – podstawy biochemiczne
i molekularne
Procedures after aesthetic medicine treatments
– biochemical and molecular basics
Zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są
na żywym organizmie, który nie tylko wymaga „naprawienia” defektów estetycznych, ale także reaguje
na wszelkie wpływające na niego czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Te reakcje to przede
wszystkim uruchamianie całego szeregu mechanizmów na poziomie molekularnym. Reakcje te przez
odpowiednie lub nieodpowiednie postępowanie pozabiegowe, mogą być korzystne lub niekorzystne dla
organizmu. Filozofią postępowania po zabiegu estetycznym jest to, aby utrzymać lub wzmocnić reakcje korzystne dla organizmu, wspomagające efekty
wykonanego zabiegu, a osłabić lub wyłączyć reakcje
niekorzystne.
Dorota Krzyżanowska-Gernand,
Andrzej Ignaciuk, Wiesław Milaniuk
Powikłania wynikające z braku higieny
Complications resulting from lack of hygiene
W wystąpieniu przypomniano główne zagrożenia występujące w gabinetach medycyny estetycznej.
Skupiono się na zagrożeniach biologicznych, które
powstają m.in. z powodu nieprzestrzegania zasad
higieny. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
dość często związane są z naruszeniem integralności
skóry i błon śluzowych, a więc są zabiegami dużego
ryzyka pod względem biologicznym. Przedstawiono najważniejsze zagrożenia biologiczne, związane
z ryzykiem przeniesienia wirusów, bakterii, grzybów
i pasożytów, przedstawiono zasady zapobiegania
tym zakażeniom.

Lubomir Lembas
Happy Lift – najnowszej generacji
wchłanialne nici liftingujące. Jak osiągnąć
doskonałe efekty bez użycia skalpela?
Happy Lift – the latest generation of absorbable
lifting threads. How to achieve excellent results
without the use of a scalpel?
Operacje plastyczne/estetyczne twarzy są w stanie usunąć zewnętrzne cechy starzenia się twarzy
i spowodować, że twarz będzie wyglądała na młodszą niż wynika to z wieku kalendarzowego. Efekty
tych operacji są ewidentne, a czasem nawet spektakularne. Metody chirurgiczne są związane jednak
z nieuniknioną, trwałą blizną, koniecznością narkozy oraz ze stosunkowo długim okresem rekonwalescencji. Operacje plastyczne dawniej zarezerwowane
były dla nielicznych. Obecnie ich dostępność rośnie,
a mimo to tylko niektórzy decydują się na operację
plastyczną. Większość pacjentów oczekuje usunięcia
zewnętrznych cech starzenia się twarzy, ale w sposób mało inwazyjny, niepozostawiający trwałych
blizn, bez konieczności długiej rekonwalescencji.
Dodatkowo rośnie liczba młodych pacjentów, którzy
w nowy sposób postrzegają świat chirurgii plastycznej/estetycznej. Oczekują oni usunięcia pierwszych
i bardzo subtelnych oznak upływającego czasu i są
gotowi nawet na zabiegi opóźniające pojawienie się
tych cech. Spośród metod małoinwazyjnych, to właśnie nici liftingujące dają efekty najbardziej zbliżone do wyniku operacji plastycznej. Nadużyciem jest
stwierdzenie, że mogą one zastąpić chirurgiczny
lifting twarzy stanowiący jedyną metodę usunięcia
nasilonych i ewidentnych cech starzenia się twarzy, które pojawiają się po 45 roku życia. Idealne
pacjentki do zabiegu z zastosowaniem nici Happy
Lift są w wieku 35-45 lat, mają dobrej jakości tkanki
i chcą się pozbyć pierwszych pojawiających się w tym
wieku oznak starzenia. Dobrymi kandydatkami do
liftingu Happy Lift mogą być też osoby metrykalnie
starsze, ale biologicznie jeszcze nadal młode. Korzyści odniosą też te kobiety, które przeszły już kilka lat
wcześniej operacyjny lifting twarzy, zauważają u siebie nawrót subtelnych cech starzenia, a nie kwalifikują się jeszcze do kolejnej operacji. Nici liftingujące
nie stanowią bezpośredniej konkurencji dla operacji
plastycznych, tylko bardzo cenne uzupełnienie, albo
alternatywę dla tych pacjentek, które z różnych powodów nigdy nie zdecydują się na operację. W przypadku konieczności uniesienia brwi Happy Lift nie
tylko nie jest konkurencją dla metod chirurgicznych,
ale wręcz stanowi jedyną możliwą do zastosowania
metodę.
Z zastosowaniem nici Happy Lift można unieść
ku górze brwi i poprawić wygląd powiek górnych,
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unieść ku górze policzek i poprawić wygląd powiek
dolnych, poprawić owal twarzy przez wygładzenie
linii żuchwy oraz wykonać lifting szyi. Wszystkie te
okolice można skorygować w czasie jednego zabiegu
lub rozłożyć zabieg na etapy. W postępowaniu etapowym ogólna zasada nakazuje rozpocząć lifting od
górnych partii i w następnej kolejności wykonywać
zabiegi poniżej. Wykonanie zabiegu w okolicy policzka ma również korzystny wpływ na linię żuchwy,
ale zasada ta nie działa w drugą stronę. Zabieg w okolicy linii żuchwy nie wpłynie na wygląd policzka.
Happy Lift to cienkie, wchłanialne nitki, które
na swojej powierzchni mają drobne haczyki. Haczyki te mają standardową długość i kąt pochylenia.
Skład chemiczny tych nici jest prawie taki sam, jak
wszystkich, powszechnie stosowanych w chirurgii
nici wchłanianych. Drobna, opatentowana różnica
w składzie chemicznym jest konieczna, żeby wydłużyć czas wchłaniania nici Happy Lift do minimum 8
miesięcy. Badania naukowe potwierdzają, że dopiero
taki okres przebywania nitki w tkankach może dać
trwały efekt zabiegu. Mechanizm działania nici Happy Lift jest wielokierunkowy. W pierwszym okresie po
zabiegu tkanki są unoszone mechanicznie przez nitki
zakotwiczone w tkankach. Zakotwiczenie jest możliwe dzięki dwukierunkowemu, zbieżnemu ułożeniu
haczyków w stosunku do środkowej części nitki. Ruchy mimiczne twarzy powodują, że haczyki w sposób
przewlekły mechanicznie stymulują fibroblasty do
produkcji kolagenu. Nitka, rozpuszczając się, uwalnia do tkanek cząsteczki kwasu polimlekowego, które
dodatkowo stymulują komórki do produkcji własnego kolagenu. Początkowo nici Happy Lift mechanicznie unoszą tkanki, a z czasem wchłaniają się, ale w ich
miejscu pozostaje spora ilość własnego kolagenu,
który tworzy nowe, własne rusztowanie usztywniające i unoszące tkanki. W ten sposób efekt zabiegu jest
dłuższy niż czas fizycznego przebywania nici w tkankach. Zabieg Happy Lift wykonuje się w warunkach
gabinetu zabiegowego, w znieczuleniu miejscowym.
Czas trwania zabiegu nie przekracza 30 min. Od razu
po zabiegu można wrócić do swoich codziennych zajęć. Należy jednak pamiętać, że zawsze po zabiegu
wystąpi obrzęk i mogą pojawić się zasinienia, co może
przez kilka dni utrudniać ukrycie cech przebytego zabiegu.
Prezentacja miała przybliżyć słuchaczom najważniejsze informacje na temat nici Happy Lift
i przedstawić wyniki zabiegów, które stanowią potwierdzenie skuteczności tej metody korekty twarzy.
Przedstawione zostały też potencjalne powikłania
zabiegu i wskazówki, jak ich uniknąć.
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Lubomir Lembas
Sculptra w praktyce
Sculptra in practice
Od czasu przełomowego artykułu Gonzalesa-Uloa i Floresa na temat podstaw anatomicznych
starzejącej się twarzy minęło już pół wieku. Przez
ten czas spostrzeżenia autorów zostały potwierdzone w wielu badaniach oraz uzupełnione. Obecnie
wiadomo, że nie ma jednolitej matrycy starzenia się
twarzy, a co za tym idzie i jednolitego schematu jej
odmładzania. Wynika to z różnorodności twarzy
ludzkich, różnego indywidualnego tempa starzenia
się różnych ludzi i co więcej, różnego tempa starzenia się poszczególnych warstw anatomicznych
u konkretnego człowieka. Pomimo, że nie ma jednolitego schematu starzenia się twarzy, to jednak
można dostrzec pewne wspólne cechy, które dotyczą
starzenia się każdej twarzy. Chcąc wyrazić jednym
zdaniem zachodzące zmiany morfologiczne, można
powiedzieć, że twarz z owalnej robi się kwadratowa.
Podstawowymi zmianami strukturalnymi, które
leżą u podstaw zmian morfologicznych są:
1. Zanik tkanek (utrata objętości kości, tkanki tłuszczowej, samej skóry).
2. Zwiotczenie i opadanie tkanek.
3. Zmiany na powierzchni skóry (drobne zmarszczki, przebarwienia).
Każda zachodząca zmiana strukturalna wymaga
odmiennego i indywidualnego postępowania. Dzięki chirurgicznemu liftingowi twarzy można odnieść
się do opadnięcia i zwiotczenia tkanek, ale nie można przywrócić im objętości, ani poprawić ich struktury. Chirurgiczny lifting twarzy, po raz pierwszy
opisany przez Holandera w 1905 roku, to nadal jeden z głównych nurtów pracy chirurgów plastyków,
ale nie koryguje on wszystkich zmian zachodzących
w wyniku starzenia. Ostatnie dwa dziesięciolecia to
rozwój mało inwazyjnych, niechirurgicznych metod
korekty starzejącej się twarzy. W języku angielskim
określa się je jednym słowem: „Injectibles”. Polskim,
potocznie używanym odpowiednikiem tego słowa,
są „ostrzyki”. Stanowią one uzupełnienie metod chirurgicznych i pozwalają na całościowe odniesienie
się do problemu w świetle dzisiejszej wiedzy na temat podstaw anatomicznych starzejącej się twarzy.
Toksyna botulinowa została zarejestrowana przez
FDA do celów estetycznych w roku 2002. Kwas hialuronowy uzyskał atest FDA w 1996 roku. Stymulatory
produkcji kolagenu, a wśród nich Sculptra, zostały
zarejestrowane w UE do celów medycyny estetycznej w roku 1999. Stymulatory produkcji własnego
kolagenu, choć znane od dawna, są, moim zdaniem,
zbyt rzadko stosowane. Sculptra, preparat kwasu
L-polimlekowego, wykorzystywany jest w zabie-
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gach medycyny estetycznej. Sculptra to syntetyczny, w pełni biodegradowalny stymulator produkcji
kolagenu. Sculptra nie jest „wypełniaczem” takim,
jakim jest kwas hialuronowy, a jej działanie polega
na powolnej stymulacji tkanek do produkcji własnego kolagenu. Obecne bezpieczeństwo zabiegów
Sculptry wynika z kilkunastoletniego doświadczenia
w jej stosowaniu w medycynie estetycznej. Zalecane
rozcieńczenie preparatu jest większe niż pierwotnie. Czas uwodnienia suchej substancji jest dłuższy
niż pierwotnie (czas rozpuszczenia preparatu przed
użyciem). Obecne techniki podawania podkreślają
stosowanie małych, rozproszonych dawek w okolicach z dobrym pokryciem. Nie zaleca się stosowania
preparatu w okolicy, gdzie jest cienka skóra: powieki,
skóra szyi, skóra dłoni.
Zalecane techniki polegają na etapowej stymulacji mniejszymi, bardziej rozcieńczonymi preparatami. Biorąc pod uwagę obecną wiedzę na temat procesów starzenia się twarzy ludzkiej, chirurg plastyk
czy lekarz medycyny estetycznej powinien znaleźć
miejsce dla biostymulatorów produkcji kolagenu
w celu holistycznego podejścia do problemu.
W prezentacji przedstawiono wyniki korekty
konturu twarzy z zastosowaniem Sculptry u pacjentek, które pierwotnie zgłosiły się do mojej praktyki
w celu wykonania operacji plastycznej. Poza zaplanowanym wcześniej zabiegiem chirurgicznym,
miały wykonane zabiegi z zastosowaniem kwasu
L-polimlekowego w celu całościowej poprawy konturu twarzy. W mojej praktyce Sculptra okazała się
szczególnie przydatna w celu wypełniania ubytków
tkanek w okolicy skroniowej.

Maciej Lichaj
Złote nici – zastosowanie w medycynie
estetycznej, techniki implantacji
oraz doświadczenia własne
Gold threads – use in aesthetic medicine,
implantation techniques – own experience
Technika medyczna Gold Thread jest techniką
odmładzania skóry, która polega na implantacji
cienkiej złotej nici w tkankę podskórną. Nici układane są w tkance podskórnej w postaci gęstej siatki. Po wprowadzeniu do tkanki podskórnej, złoto
stymuluje przyrost kolagenu i fibroblastów jako
reakcje na obecność ciała obcego. Rękawy kolagenu formują się wzdłuż wszczepionej nici. Powstanie nowej formacji tkankowej stymuluje i zwiększa
przemianę materii oraz przepływ krwi w leczonych
obszarach, co prowadzi do odmłodzenia skóry. Wyniki pojawiają się w ciągu 6 do 8 miesięcy po zabiegu, a pełen efekt osiągany jest zazwyczaj po około
roku od zabiegu.

Jest to małoinwazyjna, ambulatoryjna procedura,
której przeprowadzenie trwa około godziny. Pacjenci mogą powrócić do normalnego życia bezpośrednio po zabiegu. Obserwacje kliniczne wykazały, że
implantacja złotej nici Gold Thread jest w stanie
ujędrnić skórę i przywrócić jej elastyczność, dzięki
czemu wygląda ona młodziej przez następne 3-5lat.
Gold Thread jest ultra-oczyszczoną, składającą
się w 99,99% z czystego złota nicią o średnicy 0,1
mm, wykonaną w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami US's Food & Drugs Administration
(FDA). Mamy obecnie do wyboru dwie długości
złotych nici: 25 cm i 50 cm, stosowane zamiennie,
w zależności od potrzeb zabiegowych. Produkt ma
certyfikację europejską CE oraz jest zarejestrowany
na terenie Polski jako produkt medyczny klasy 2B.
Nić przeznaczona jest do implantacji w tkance podskórnej, w celu odmłodzenia skóry poprzez stymulowanie syntezy macierzy skóry. Gold Thread jest
specjalistycznym wyrobem medycznym produkowanym w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami Food & Drugs Administration (FDA) w Stanach
Zjednoczonych (21 CFR 820 i 21 CFR 812). Zabiegi
mogą być wykonywane przez lekarzy, którzy uzyskali certyfikat po odbyciu szkolenia opracowanego
przez firmę Gold Thread LLC.
Obserwacje kliniczne wykazały, że implantacja
Gold Thread stymuluje syntezę kolagenu, elastyny
i innych macierzy skóry, które ostatecznie pokrywają obszar siatki utworzonej z nici Gold Thread. Przyrost kolejnych macierzy skóry powoduje ujędrnienie
leczonych części ciała, przyczyniając się do znacznego odmłodzenia skóry. Gold Thread pobudza również angiogenezę pod skórą, co przyczynia się do
zwiększenia podaży krwi i składników odżywczych
w leczonych obszarach ciała. Naturalne właściwości
antyseptyczne złota wpływają również na zmniejszenie ryzyka wystąpienia stanu zapalnego w tych
obszarach. Wymienione reakcje biochemiczne rozpoczynają się natychmiast po implantacji złotej nici
Gold Thread. Z naszych obserwacji klinicznych, zauważyliśmy, że cera poprawiła się w dwa tygodnie
po implantacji Gold Thread, objawy zapalenia skóry
zredukowały się aż o 25-40% w ciągu miesiąca po
implantacji, a zmarszczki na twarzy uległy znacznemu wygładzeniu w trzy miesiące po implantacji.
Najlepsze wyniki uzyskano po 6-12 miesiącach po
implantacji. Powyższe korzyści są efektem implantacji złotych nici Gold Thread. W zależności od
indywidualnej odporności, wszczepione nici Gold
Thread pozostają w ciele pacjenta, oddziałując biochemicznie przez 8-10 lat (palenie papierosów, picie
alkoholu i stosowanie innych używek może skrócić
okres efektywności zabiegu implantacji złotych nici
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Gold Thread). Powtarzanie implantacji Gold Thread
co 5-8 lat zwiększa efekt odmłodzenia skóry.
Pojedyncza nić Gold Thread jest umieszczana
w tkance podskórnej przy użyciu specjalnej, mało inwazyjnej igły. Technikę implantacji nici Gold Thread
opracował nasz kolega, dr Paweł Koziczyński. Nici
Gold Thread mogą być stosowane razem z innymi
technikami stosowanymi w medycynie estetycznej.
Do wykonania zabiegu stosowne jest znieczulenie
nasiękowe i regionalne, przy użyciu ogólnodostępnych środków znieczulenia miejscowego.

Marzena Lorkowska-Precht
TEOSYAL Redensity [II] – innowacja
w zabiegach okolicy oka
Innovation in eye circles treatment with
TEOSYAL Redensity [II]
INNOWACJA TEOXANELABORATORIES. Redensity to gama produktów najnowszej generacji,
służących do korekcji zmarszczek. Dzięki zawartości unikalnych składników nadają się doskonale do
szczególnie wrażliwych obszarów twarzy. Redensity
[II] jest najnowszym produktem stworzonym w laboratorium Teoxane, dedykowanym leczeniu okolicy
oka. Zapewnia długotrwałą korekcję, przy jednoczesnej doskonałej tolerancji, potwierdzonej badaniami
klinicznymi. Redensity [II] to rewolucyjny produkt 3
w 1. Zawiera on optymalnie dobrane stężenie kwasu
hialuronowego (HA) – 15 mg/g, delikatnie usieciowanego, a także kompleks odnawiający skórę i lidokainę. Redensity [II] jest nowym, unikalnym żelem
o niskich właściwościach higroskopijnych, specjalnie opracowanym do wykonywania zabiegów delikatnej strefy wokół oczu, dzięki czemu minimalizuje
ryzyko powstania obrzęku. Oprócz tego, Redensity
[II] jest lekkim żelem z optymalnie dostosowanymi właściwościami mechanicznymi, wywierającym
minimalny nacisk na tkanki, tak, aby do minimum
ograniczyć ryzyko powstawania obrzęku (1,5%)(1),
co zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.
Wiskoelastyczność żelu Redensity [II] jest tak dobrana, aby „otulić” obszar wokół oczu. Redensity
[II] różni się od innych wypełniaczy, gdyż umożliwia
doskonałą kontrolę rozmieszczenia produktu przy
ułatwionej technice podawania. Lekarze cenią sobie
jego łatwość podawania (81%) i właściwości modelowania (100%).
Redensity [II] jest przeznaczony do zabiegów
okolic oczu, a także do delikatnych zmarszczek, zapewniając naturalną, bezpieczną i długotrwałą korekcję.
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Artur Markowski
Cofamy czas: mikronakłuwanie
We turn the clock back: microneedling
Żeby przebudować skórę, trzeba ją uszkodzić – ta
prosta zasada, sformułowana przez dr. Desmonda
Fernandesa, trafnie opisuje działanie wielu nowoczesnych terapii rewitalizujących. Jedną z nich jest
coraz bardziej popularne mikronakłuwanie. Zabiegi
wykonywane tą techniką mogą wyglądać nieco makabrycznie. W rzeczywistości są jednak nie tylko
efektywne, ale też bardzo bezpieczne. Zaletą tych
zabiegów jest przewidywalność rezultatów oraz
bezpieczeństwo. Dlatego mikronakłuwanie powinno stać się podstawową techniką zabiegową w gabinetach medycyny estetycznej. Mikronakłuwanie
jest formą klasycznej mezoterapii. W tej technice
wykonujemy dziesiątki tysięcy maleńkich ukłuć,
posługując się specjalnymi rollerami wyposażonymi w mikroigły (może ich być od klikudziesięciu do
kilkuset). Zabieg ten może służyć dwojakim celom,
w zależności od długości igieł. Płytkie mikronakuwanie spełnia rolę promotora, czyli umożliwia wnikanie substancji aktywnych w głąb skóry. Natomiast
głębokie nakłucia dodatkowo wywołują fizjologiczną
reakcję skóry na uraz, a w efekcie przebudowę tkanek. Zwiększa się ilość kolagenu w skórze i grubość
naskórka. W ten sposób możemy częściowo zniwelować objawy starzenia się skóry, efekty działania
grawitacji, a także zredukować zmiany takie, jak np.
rozstępy czy trądzik zaskórnikowy. Mikronakłuwanie można też zastosować, z dużym powodzeniem,
w terapii łysienia.
Wprowadzenie substancji aktywnych w głąb skóry zawsze wymaga zastosowania promotorów przenikania, które pomagają nam przedostać się przez
warstwę rogową naskórka. Najprostszym z nich jest
właśnie mikronakłuwanie. Jego głębokość zależeć
powinna od celów, które chcemy osiągnąć. Igły najkrótsze, od 0,2 do 0,5 mm długości, nadają się do
pielęgnacji domowej. Pół milimetra to już sporo, taki
zabieg wiąże się z silnym obrzękiem i rumieniem,
ale niektóre osoby wykonują go w domu – zwłaszcza
te, które wcześniej przyzwyczaiły się do mikronakłuwania krótszymi igłami. Jeśli, oprócz wprowadzenia
substancji aktywnych, chcemy osiągnąć stymulację
naturalnych mechanizmów naprawczych, długość
igły musi wynosić 1 mm lub więcej. Pełna rewitalizacja skóry wymaga igły powyżej 2 mm. Redukcja
ubytków, blizn zanikowych, rozstępów, lift twarzy –
od 2,5 do 5 mm. Efekt bywa znakomity, zwłaszcza
przy rozstępach.
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Francesco Marotta
Mikrobiom jelita w zdrowiu i chorobie:
próba znalezienia zastosowań klinicznych
Gut Microbiome in Health and Disease: trying
to come to clinical applications
Mikroorganizmy zasiedlające przewód pokarmowy człowieka są przedmiotem intensywnych badań,
ze względu na ich rolę zarówno w wywoływaniu
chorób, jak i utrzymywania odpowiedniego stanu
zdrowia przewodu pokarmowego, a kwestia ta staje
się jeszcze bardziej intrygująca, pamiętając o częstszym występowaniu przewlekłych chorób zapalnych
wraz z postępującym procesem starzenia. Faktycznie, procesowi starzenia towarzyszy słaby proces
zapalny. Wiadomo, że u pewnego odsetka populacji
osób starszych obecne są w wyższym stężeniu w osoczu białka zapalne, bez jawnej manifestacji klinicznej. Tym niemniej, ryzyko zawału serca, udaru i innych zaburzeń naczyniowych koreluje ze stężeniem
w osoczu białek zapalnych (ostrej fazy), takich jak
białko C-reaktywne, fibrynogen, aktywność czynnika VIII, interleukina 6 i czynnik martwicy nowotworów α. Poza tym, w późniejszym okresie życia,
upośledzona funkcja układu odpornościowego skłania do rozwoju chorób zakaźnych, które są główną
przyczyną umieralności po 75.-80. roku życia. Jednym z głównych zadań mikroflory jelita grubego jest
rozkład substancji, takich jak oporne na trawienie
skrobia i cząstki włókniste, które nie są całkowicie
hydrolizowane przez enzymy wytwarzane przez organizm gospodarza w jelicie cienkim. Do głównych
produktów fermentacji powstających w wyniku tej
reakcji należą estry krótkołańcuchowych kwasów
tłuszczowych (ang. SCFAs – short chain fatty acids)
w postaci octanu, propionianu i maślanu, które
mogą być wykorzystane w syntezie de novo lipidów
lub glukozy. Tym samym SCFAs pochodzenia bakteryjnego stanowią dodatkowe źródło energii dla
organizmu. Prowadzi to do tworzenia wielu hipotez
mających tłumaczyć epidemię otyłości. Faktycznie,
w ostatnich latach postawiono hipotezę, że podwyższenie stosunku bakterii z rodzaju Firmicutes do
Bacteroidetes może w istotnym stopniu przyczyniać
się do patofizjologii otyłości. Do unikalnych właściwości układu odpornościowego jelit należy utrzymywanie kontroli nad „fizjologicznym” poziomem
stanu zapalnego mikrośrodowiska błony śluzowej
oraz utrzymanie odpowiedniej struktury i funkcji
tkanki. Za stymulację przewlekłego procesu zapalnego odpowiedzialne mogą być różne mechanizmy.
Należy brać pod uwagę również przewlekłą aktywację endogennych i adaptacyjnych mechanizmów
układu odpornościowego wynikającą z ekspozycji na
egzogenne mikroorganizmy i utrzymujące się infek-

cje, wraz z niewydolnością usuwania patogenów lub
nieprawidłowości w reakcji na komensalne mikroorganizmy jelitowe, spowodowane wewnętrznymi
zmianami składu mikrobiologicznego wraz z wiekiem lub upośledzoną funkcją barierową. Kolejnym
czynnikiem może być zaburzenie zarówno wrodzonych, jak i adaptacyjnych mechanizmów regulatorowych, kontrolujących odpowiedź zapalną/immunologiczną na poziomie jelita i zapewniających
tolerancję w jamie ustnej. Efektem ostatecznym jest
długotrwała reakcja zapalna, mogąca przyczyniać
się do miejscowego uszkodzenia tkanek i reakcji autoimmunologicznych, które utrzymują konflikt immunologiczny na zasadzie zjawiska „mimikry molekularnej”. Jest jeszcze kilka innych ważnych kwestii
dotyczących osi mikroorganizmy jelitowe – układ
immunologiczny – prawidłowy metabolizm, które są
bardzo słabo poznane: 1) w jaki sposób flora jelitowa
moduluje funkcję układu immunologicznego całego
ciała, 2) które gatunki mikroflory jelitowej odgrywają istotną rolę w zmienianiu odpowiedzi immunologicznej (działanie korzystne czy niekorzystne).
Uważamy, że nie wszystkie gatunki obecne w jelitach
człowieka mają szkodliwe działanie, a nawet różne
bakterie pochodzące z jelit organizmu człowieka
mają działanie korzystne dla zdrowia tzn. są probiotykami. Mimo że przeprowadzono kilka wstępnych
badań na temat modulacji funkcji układu immunologicznego pod wpływem probiotyków, to nadal nie
wiadomo, w jaki sposób probiotyki mogą wpływać
na komórki układu odpornościowego i modyfikować
funkcję metaboliczną. Wraz z innymi grupami badawczymi próbujemy zbadać tę kwestię i zachęcamy
do prowadzenia badań oceniających interakcje między mikroflorą przewodu pokarmowego a układem
immunologicznym oraz ich rolą w prawidłowym
metabolizmie. Badania te nie tylko mogą dostarczyć
podstawowej wiedzy o tym, w jaki sposób nasza mikroflora jelit komunikuje się z resztą organizmu, ale
również stworzą okazję do opracowania nowoczesnych strategii terapeutycznych, aby zoptymalizować leczenie zaburzeń metabolicznych i immunologicznych oraz zabezpieczyć integralność przewodu
pokarmowego przed nadmiarem endotoksyn, tak
jak udało się to wykazać w ostatnim czasie naszej
grupie.
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Wojciech Marusza,
Irina Netsvyetayeva, Romuald Olszański
Powikłanie bakteryjne powstałe na bazie
stabilizowanego kwasu hialuronowego.
Prezentacja przypadku wraz z leczeniem
dzień po dniu
Bacteria related granuloma as a complication
following the administration of stabilised
cross-linked Hialuronic Acid.
Presentation of the case report
with the day by day observation
Biofilm to kolonia mikroorganizmów, rozwijająca się na powierzchni dowolnego materiału, pokryta
otoczką polisacharydową. Bakterie mają spowolniony
metabolizm i wolny wzrost. Tworzą kolonię o dużej
odporności na działanie systemu immunologicznego
pacjenta i antybiotyków w standardowych dawkach.
Dotychczasowym dogmatem 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. Obowiązującym obecnie standardem leczenia biofilmu są: Avelox (Moxifloxacin)
2x400 mg tabl., Klacid Uno 500 mg (Clarithromycin) 1x1 tabl. wraz z Hialuronidazą podawaną co drugi
dzień w zmianę, do momentu ustąpienia biofilmu.
Na przykładzie masywnego powikłania bakteryjnego
powstałego w każdym miejscu podania kwasu hialuronowego, autorzy zaprezentowali diagnostykę wraz
z analizą możliwych przyczyn powstania powikłania
i leczeniem pacjentki dzień po dniu.
Henryk Mekle
N.I.L. Innowacyjna technika liposukcji
N.I.L. Innovative liposuction technique
N.I.L to liposukcja infradźwiękowa, której skrót
pochodzi od NUTATIONAL INFRASONIC LIPOSCULPTURE, czyli nutacyjne infradźwiękowe rzeźbienie tkanki tłuszczowej. Współczesne urządzenia służące do liposukcji wspomagają rękę chirurga
światłem lasera, ultradźwiękami, radiofrekwencją
czy wibracją. Omawiana technika liposukcji wykorzystuje sprężone powietrze, aktywuje kaniule stosowane przy zabiegu, które z kolei wykonują ruch
nutacyjny 3D. Ruch ten obejmuje wibrację, rotację
i ruch prostoliniowy postępowo-zwrotny. Nutację
można wykorzystać zarówno podczas infiltracji, jak
i odsysania. Sercem urządzenia jest głowica, którą
lekarz trzyma lekko w dłoni, aby nie przenosić zbytnio drgań na rękę. Ruch kaniuli pozwala na użycie
znacznie mniejszej siły w porównaniu z klasycznym
odsysaniem, a jednocześnie widoczna jest większa
intensywność odsysania. Mniejsze jest uszkodzenie
innych tkanek, a usuwany tłuszcz zachowuje swoje
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właściwości, dzięki czemu nadaje się do przeniesienia w inne okolice ciała. Stwierdzono, że wibracja
infradźwiękowa utrudnia przewodzenie bodźców
bólowych, ponieważ stymuluje nerwy, które nie
przenoszą sygnałów bólu (włókna nienocyceptywne)
oraz powoduje wydzielanie przez organizm naturalnych endorfin. Dzięki temu technika N.I.L. pozwala
na wykonanie dość rozległej liposukcji w znieczuleniu tumescencyjnym, przy jednoczesnym obniżeniu
wysiłku fizycznego wkładanego przez lekarza. Technika N.I.L. jest efektywna i łatwa w użyciu. Dr Angelo
Rebello wykonał ponad 7 000 operacji w znieczuleniu miejscowym bez znaczących powikłań. Osobiście wykonałem około 80 zabiegów techniką N.I.L.
z użyciem aparatu EVA SP 1. Po okresie uczenia się
nowej techniki, rozpocząłem próby rzeźbienia sylwetki z użyciem N.I.L, tak, aby uzyskać w wyniku
zabiegu zarys mięśni tułowia pacjenta. W ten sposób
wykonałem 18 zabiegów u mężczyzn i kobiet. Stosowałem znieczulenie tumescencyjne w połączeniu
z sedacją lub znieczuleniem ogólnym. Rzeźba mięśni
ściany tułowia była wykonywana zgodnie z „mapingiem”, który nanosiłem na powłoki pacjentów przed
zabiegiem. Zaznaczałem jak najdokładniej naturalne granice poszczególnych mięśni, wykorzystując
do tego odpowiednie ćwiczenia napinające właściwe mięśnie. Ponadto zaznaczałem istotne elementy
kośćca. Infiltracja z użyciem nutacji stosowana była
w wersji supermokrej we wszystkich przypadkach.
Okres oczekiwania po infiltracji wynosił zawsze 2030 minut. Podczas zabiegu regulowałem częstotliwość ruchów kaniulą odpowiednio do jakości tkanek
pacjenta, okolicy i etapu operacji. Poruszałem się
na różnych głębokościach tkanki tłuszczowej - odpowiednio do zaznaczonego na powłokach planu,
odsysając tłuszcz nad i pod powięzią Scarpy. Zawsze
drenowałem przestrzeń podskórną otwartymi drenami lub sączkami przez 3 doby. Ubranko uciskowe
było zakładane na stole operacyjnym zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Objętość odessanego lizatu wynosiła średnio 3,6 l (1,7-12,0 l). Około 10-20%
objętości lizatu stanowił płyn surowiczo-krwisty
z dodatkiem płynu tumescencyjnego. Nie odnotowałem innych powikłań we wszystkich przypadkach
pacjentów operowanych tą metodą. Pacjenci rozpoczynali masaże operowanych okolic od 5.-7. doby po
zabiegu. Intensywność masaży miała duże znaczenie dla szybkości rekonwalescencji. Zwykle odbywało się 25-40 masaży. Większość pacjentów wymagała 2-3-krotnej punkcji płynu surowiczego w 2.-4.
tygodniu po zabiegu. Efekty zabiegu można było
zobaczyć już na stole operacyjnym, jednak pełny obraz wykonanej „rzeźby” pacjenci obserwowali około
3-6 miesięcy po zabiegu. Od drugiego miesiąca po
zabiegu wszyscy uzyskiwali całkowitą sprawność
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i wracali do wszystkich wcześniejszych zajęć ruchowych. Poziom satysfakcji wynosił 97%. Dwuletni
okres obserwacji pacjentów po zabiegach rzeźbienia
wskazuje na trwale utrzymujący się efekt rzeźby bez
względu na aktywność fizyczną pacjentów.
Wnioski: Wydaje się, że stosując N.I.L. można
wykonywać bezpiecznie, mało boleśnie, odsysanie
tkanki tłuszczowej w miejscowym znieczuleniu. Istnieje również możliwość modelowania sylwetki 3D
z uzyskaniem rzeźby mięśniowej odpowiedniej do
płci, co znacznie poprawia atrakcyjność efektu pozabiegowego i podwyższa stopień satysfakcji pacjentów.

Krzysztof Miracki
NightLase™ – nieinwazyjne rozwiązanie
problemu chrapania
NightLase™ – noninvasive solution
for the problem of snoring
Niniejszy raport opisuje trwające jeden rok doświadczenia kliniczne, obejmujące leczenie laserem NightLaseTM, przeprowadzane wśród pacjentów
z objawami chrapania i innymi objawami zaburzeń oddechu podczas snu (SDB). Terapia laserem
NightLase opiera się na minimalnie inwazyjnym
efekcie fototermicznym wywołanym przez oddziaływanie światła lasera Er:YAG na błonę śluzową jamy
ustnej.
W ciągu dwunastu miesięcy leczyliśmy 57 pacjentów cierpiących na objawy związane z chrapaniem
i zaburzeniami oddechu podczas snu. Wszyscy pacjenci otrzymali trzy sesje terapii laserem NightLase.
Monitorowano możliwe skutki uboczne, natomiast
pacjenci oceniali dyskomfort odczuwany podczas
terapii. Wyniki mierzono za pomocą ankiety dotyczącej chrapania, wypełnianej podczas wizyt kontrolnych zaplanowanych na 14 i 45 dzień po leczeniu. Długotrwałe efekty terapii, obejmujące okres do
15 miesięcy po leczeniu, były weryfikowane podczas
rozmów telefonicznych.Większość pacjentów (74%)
pozytywnie zareagowała na leczenie, wykazując
średnią poprawę w zakresie nasilenia chrapania oraz
wyników SDB, wynoszącą odpowiednio 50 i 45,9%.
Odnotowano jedynie delikatny dyskomfort podczas
leczenia, natomiast nie odnotowano żadnych innych
efektów ubocznych.
Metoda wykorzystująca laser NightLase Er:YAG
została uznana za skuteczną, minimalnie inwazyjną
i bezpieczną metodę leczenia pacjentów z objawami chrapania i innymi objawami zaburzeń oddechu
podczas snu (SDB).

Hyoung Jin Moon
Modelowanie twarzy za pomocą nici FTC.
Różne rodzaje nici stosowane w celu
uzyskania optymalnego efektu
Face modeling using FTC thread.
Different types ofthreads used
to obtain the optimum effect
Od ponad 10 lat nici medyczne są stosowane
w chirurgii estetycznej.Materiał, z których tworzone
były nici,ulegał szybkiej biodegradacji. Zabieg wiązał się ze wszczepianiem nici z dość grubą igłą lub
kaniulą. W efekcie odnotowano często pojawiające
się stany zapalne i powikłania, co skutecznie zmniejszyło zainteresowanie terapią. Kolejnym etapem
rozwoju technologii nici było zastosowanie nowego
materiału-polidioksynonu (PDO), z którego rozpoczęto produkcję nici nowej jakości.
Terapia FTC została opracowana jako minimalnie
inwazyjny zabieg, którego głównym celem jest odmłodzenie i lifting skóry przy pomocy cienkich, antybakteryjnych i biodegradowalnych nici o różnych
długościach i różnych wektorach działania. Jest to
połączenie sposobu wprowadzania nici i zasad akupunktury Wschodniej. Zabieg możnawykonywać na
twarzy i na ciele. Aby osiągnąć optymalny efekt terapii FTC można połączyć ją z:
● rollerem
● laserem
● botoksem
● wypełniaczami.
Magdalena Niewęgłowska-Wilk,
Tomasz Wilk, Radosław Śpiewak
Kinesiotaping w redukcji cellulitu
– doniesienie wstępne
Kinestiopathy in the reduction of cellulite
– preliminary results
Plastrowanie kinezjologiczne to metoda terapeutyczna opracowana w latach osiemdziesiątych,
polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów
ciała specjalnymi plastrami. Ich wykonanie (falowa
struktura) pozwala oddychać skórze i nie ogranicza
ruchów pacjenta. Metoda ta jest szeroko stosowana
w rehabilitacji, głównie przez fizjoterapeutów w fizjoterapii: ortopedycznej, przeciwbólowej, neurologicznej, pediatrycznej, onkologicznej, pooperacyjnej oraz w medycynie sportowej. Nasze badania
dotyczą 32-letniej pacjentki z widocznym cellulitem pierwszego stopnia na udach, u której po raz
pierwszy zastosowano nowatorską metodę plastrowania. Taśmy zostały przyklejone na powierzchni
bocznej uda, w kierunku od stawu biodrowego do
kolanowego i utrzymywały się na obszarze poddanym zabiegowi przez 72 godziny. Po odklejeniu
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taśm zarówno pacjentka, jak i kosmetolog oraz fizjoterapeuta stwierdzili znaczną poprawę wizualnego stanu skóry. Na podstawie przeprowadzonych
obserwacji możemy wyciągnąć wniosek, że plastrowanie kinezjologiczne może być obiecującą metoda
redukcji cellulitu.

Romuald Olszański, Paweł Surowiak,
Wojciech Marusza
Reakcje niepożądane po wypełniaczach
i postępowanie lecznicze
Adverse reactions to fillers and treatment
strategies
Zaczerwienienie i obrzęk, które zaliczamy do
wczesnych reakcji niepożądanych, występują w 80%
przypadków i ustępują do 3 dni od podania wypełniacza. Guzki niezapalne i niebolesne mogą wystąpić natychmiast, albo w kilka tygodni lub miesięcy
po podaniu wypełniaczy z kwasu hialuronowego. Po
podaniu hialuronidazy najczęściej ustępują. Czasami guzki są bolesne i zapalne, noszą wtedy nazwę
biofilmu. Bakterie mogą stanowić 95% objętości
biofilmu. Najczęściej są to: Staphyloccoccus epidermidis i Propionibacterium acnes, które powodują
długotrwały stan zapalny. Leczenie biofilmu: posiew,
nacięcie i drenaż ropnia, hialuronidaza oraz antybiotykoterapia. Nie wolno podawać sterydów, ponieważ powodują wzrost bakterii w biofilmie i mogą
poszerzyć stan zapalny. Przyczynami biofilmu są:
wysoki poziom protein i endotoksyn bakteryjnych
w wypełniaczu, brak aseptyki, przewlekłe ogniska
zapalne (problemy stomatologiczne i przewlekłe
zapalenie zatok), brak doświadczenia. Ciężkie reakcje niepożądane po podaniu wypełniaczy, zgłaszane
do FDA w latach 2008-2011, potroiły się od 457 do
1309 przypadków w stosunku do okresu 2005-2007.
W pracy przedstawiono kilka przypadków reakcji
niepożądanych, które wystąpiły po iniekcjach kwasu
hialuronowego oraz metody leczenia.
George Oskarbski
Dyskusja na temat biorestrukturyzacji:
stare i nowe propozycje
Arguig about biorestructuration: patientspecific biological substitutes and reduced
intervention time
Odmładzanie skóry jako antidotum na proces starzenia jest przedmiotem badań od czasu zastosowania pierwszych peelingów, aż do najnowszych laserów, w monoterapii lub w skojarzeniu z korzystnymi
substancjami stymulującymi fibroblasty i macierz
zewnątrzkomórkową, w celu uzyskania regeneracji
tkanek. W ostatnich latach opracowano techniki
skupiające się na agresywnym postępowaniu kosme122

tycznym lub regeneracji tkanek przez wykonywanie
powierzchownych ran.
Metody: Od kilku lat dostępny jest niewielkich
rozmiarów sprzęt, który łączy w sobie kilka opcji:
mechaniczny mikroneedling, umożliwiający wytwarzanie z dużą prędkością mikroporów za pomocą
igieł jednorazowego użytku o średnicy od 0,2 do 1,5
mm w warstwach skóry, z równoczesnym generowaniem bipolarnej energii RF za pomocą igieł. Wibracja jest regulowana przez prędkość. Energia RF generowana jest w trybie mikrofrakcyjnym przez osobną
głowicę. Dzięki zastosowaniu nowego, efektywnego
systemu, możliwe jest uzyskanie homologicznych
komórek macierzystych od pacjenta, ich podanie
przez mikrorany lub innych korzystnie działających
substancji o działaniu regeneracyjnym.
Wnioski: Metoda ta jest elastyczna i można ją
stosować w skojarzeniu. Umożliwia wykonanie delikatnych urazów oraz zastosowanie terapii miejscowych, w szczególności przydatna jest w leczeniu
blizn, blizn trądzikowych, rozstępów, zmian hiperpigmentacyjnych, fotostarzenia skóry, powiększonych porów, zwiotczenia tkanek i objawów starzenia
się skóry.

George Oskarbski
Sprzeczności wokół biostymulacji:
najlepsza odpowiedź na poziomie skóry
Arguig about bio-stimulation: the best answer
should be on the surface
W skrócie: Biostymulacja jest terapią medyczną mającą na celu reintegrację takich substancji
w skórze, których nasz organizm nie jest w stanie
wytwarzać w wystarczających ilościach. Stymulacja
zachodzi pod wpływem urazu chemicznego lub fizycznego, co ma prowadzić do uzyskania odnowienia tkanki skóry na drodze regeneracji oraz nasilenia
produkcji kolagenu typu I, jak w przypadku blizny.
Materiał, metody i wnioski: Idealnym połączeniem jest bardzo delikatny needling, do głębokości
0,2 mm (warstwa rogowa i naskórek). Minimalna
blizna tworzy się głównie z korneocytów, a korzystne
działanie mają substancje rewitalizujące i działające
ochronnie na komórki. Uzyskujemy całkowite i delikatne (mikroskopowe) wygojenie w ciągu kilku dni,
dochodzi do odnowienia zdrowej powierzchni skóry, bez stymulacji nadmiernej produkcji kolagenu
typu I. Niezbędne są dwa łagodne etapy o istotnym
znaczeniu: wytworzenie powierzchownych zmian
na głębokości 0,2 mm w naskórku oraz dobór substancji, które można przemieścić w głąb tkanek, aby
stymulować odpowiedni metabolizm skóry. Wśród
dostępnych możliwości interesujący jest nowy, prosty i skuteczny system uzyskiwania i stosowania
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homologicznych komórek macierzystych pacjenta.
Omówiono propozycję, materiały i metody oraz uzyskane wyniki.

Adam Ostrzeński, Andrzej J. Barwijuk,
Marek R. Litmanowicz
Lokalizacja punktu G, możliwości
jego augmentacji
Location of the G point, possibilities
of its augmentation
W prezentacji przedstawiono historię badań tzw.
punktu Graefenberga, kontrowersje dotyczące jego
istnienia, odkrycie nowej struktury anatomicznej, będącej punktem G oraz techniki służące poprawie jego
funkcji. Opis Ernesta Graefenberga szczególnie wrażliwego na bodźce seksualne miejsca w pochwie kobiety, położonego 5 cm ku górze, na ścianie pochwy pod
cewką moczową, wzbudzał emocje przez wiele lat.
Niektórzy badacze potwierdzali jego istnienie (w 1981
r. Power i Whipple nazwali to miejsce punktem G
(G-spot), inni zaś znajdowali odmienną lokalizację
(np. w górnej części pochwy), jeszcze inni całkowicie negowali jego istnienie. W badaniach wykonanych w Warszawie, na świeżych zwłokach, autorzy
jako pierwsi w świecie wyodrębnili i wypreparowali
strukturę o dużo większym unerwieniu i unaczynieniu niż okoliczne tkanki. Znajduje się ona w innym
miejscu niż oryginalny punkt G – 16-18 mm powyżej
ujścia cewki moczowej, bocznie pod katem 35 stopni,
na zewnętrznej powierzchni otrzewnej ściennej, pod
mięśniem opuszkowo-jamistym i powięzią (a więc nie
tuż pod lub w ścianie pochwy). Istnienie tej struktury
zostało potwierdzone w badaniach na kolejnych kilkudziesięciu zwłokach, zarówno anatomicznie, jak
i w badaniach histochemicznych i histopatologicznych. Nowo odkryty „punkt G” ma wymiary ok. 8 x 3 x
0,5 mm, można wyodrębnić w nim trzy części: głowę,
część środkową i ogon.
W kontynuowanych badaniach oraz z innych
doniesień anatomicznych wiadomo, że w tej
właśnie okolicy kończą się korzenie łechtaczki
i tamtędy wchodzą do niej nerwy i naczynia odpowiadające za szczególnie przyjemne i bogate
doznania seksualne. Jest to podstawą do nowych
koncepcji orgazmu kobiecego oraz do prób poprawy funkcjonalności tej okolicy. W klinice Medifem wykonuje się zabiegi rewitalizacji punktu G
za pomocą kwasu hialuronowego lub autoprzeszczepu niewielkiej ilości tkanki tłuszczowej pobranej z pępka lub wewnętrznej powierzchni uda
pacjentki. Zabiegi są wykonywane w znieczuleniu
miejscowym i znoszone są doskonale. Możliwe
powikłania, w postaci krwiaków i ropienia okolic
wstrzyknięć, dotychczas nie zostały zaobserwo-

wane. Efekty czynnościowe są dobre, zarówno ze
strony pacjentek, jak i ich partnerów, jednakże
trudno jest o obiektywizację odczuć pacjentek,
jak i przeprowadzenie badań na podwójnie ślepej
próbie. Pacjentki po zabiegach będą poddane długoterminowej obserwacji. Planowane jest opracowanie formularzy, które pomogą w statystycznej
i obiektywnej ocenie wyników.

Kamila Padlewska
Powikłania po peelingach
Complications of peelings
Peelingi chemiczne powodują zamierzone uszkodzenie struktur skóry i/lub naskórka, które ma na
celu poprawę wyglądu skóry. W zależności od rodzaju powikłań, możemy je podzielić na powierzchowne, średniej głębokości, głębokie. Najczęstsze powikłania w przypadku powierzchownych peelingów
to opryszczka, przebarwienia, za słabe efekty. Przy
średniej głębokości również opryszczka, przebarwienia, ale także wykluczenie z aktywności na parę
dni. Przy głębokich peelingach następuje wzrost
liczby powikłań i najczęściej występują hipopigmentacje i utrzymujące się zaczerwienienie. Objawy
uboczne/powikłania peelingów to:
■ umiarkowany lub silny rumień (po powierzchownych utrzymuje się 3-5 dni, średniej głębokości
15-30 dni, głębokich 60-90 dni); gdy występuje
dłużej, istnieje możliwość wytworzenia się blizny
■ dyskomfort/ból (powierzchowne: dyskomfort,
głębokie: ból); nie utrzymuje się dłużej niż 8-12
godz.
■ świąd po głębszych peelingach
■ nadmierna epidermoliza
■ pęcherze
■ utrudnione gojenie
■ obrzęk, im głębszy peeling tym większy; zwykle
występuje w ciągu 24-72 godz. po zabiegu
■ wybroczyny
■ zwiększona wrażliwość skóry
■ reakcje alergiczne (głównie na rezorcynol), kontaktowe zapalenie skóry np. spowodowane lakierami do paznokci, jeżeli twarz jest dotykana po
peelingu
■ przebarwienia, występują częściej jako powikłanie peelingów powierzchownych i częściej u osób
z ciemniejszą skórą
■ odbarwienia występują częściej przy peelingach
głębokich i częściej u osób z ciemniejszą skórą
■ strupy
■ prosaki występują po peelingach średniej głębokości i głębokich, 2-3 tyg. po odnowie naskórka
■ zaostrzenie trądziku zwykłego
■ infekcje wirusowe lub bakteryjne (opryszczka, in123
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fekcje bakteryjne są rzadkie, ale mogą prowadzić
do blizn, drożdżaki)
■ blizny – występują rzadko po głębokich peelingach, nawet po miesiącu, zwykle są poprzedzone wydłużonym intensywny zaczerwienieniem
lub/i stwardnieniem
■ wywinięcie powiek, urazy oka
■ objawy ogólne (szczególnie po nadmiernym zastosowaniu rezorcyny, kwasu salicylowego, fenolu).

Alberto Passi
W jaki sposób jest kontrolowana synteza
kwasu hialuronowego?
Hyaluronic acid synthesis – how is being
controlled?
Bardzo wiele danych dowodowych potwierdza
koncepcję, że w metabolizmie komórek i regeneracji tkanek kluczową rolę odgrywa mikrośrodowisko.
Ilość kwasu hialuronowego (HA) w mikrośrodowisku ma duży wpływ na procesy fizjologiczne komórek w tkankach, a jego stężenie odzwierciedla często biomechaniczne właściwości tkanki, stymuluje
neoangiogenezę, proliferację komórek i ich migrację oraz wpływa nawet na stan zapalny. Aktywność
kwasu hialuronowego nie wpływa tylko i wyłącznie na właściwości biomechaniczne ze względu na
swoje parametry wiskoelastyczne, ale efekt ten jest
pośredniczony również przez wiele receptorów komórkowych, takich jak CD4, TLR4 i RHAMM. Specyficzne interakcje tych receptorów z HA pobudza
szlaki sygnalizacyjne, obejmujące kilka kaskad fosforylacji oraz aktywność NfkB. W tym kontekście
duże znaczenie ma wielkość kwasu hialuronowego,
a jego aktywność w dużej mierze jest uzależniona
od rozmiaru makrocząsteczki. Wykazano, że fragmenty kwasu hialuronowego o masie cząsteczkowej
poniżej 200 kDa mogą indukować silną odpowiedź
zapalną, spowodowaną stymulacją receptora TLR4.
Wielkocząsteczkowy kwas hialuronowy prowadzi
do gromadzenia się receptorów na błonie komórkowej, całkowicie zmieniając efekt sygnalizacji. Potwierdzono na przykładzie różnych komórek, w tym
makrofagów, że duży rozmiar kwasu hialuronowego może mieć działanie antyapoptotyczne podczas
gdy małocząsteczkowy HA jest silnym bodźcem
prozapalnym. Dzięki tym obserwacjom wiadomo,
że procesy, które indukują fragmentację HA (tzn.
hialuronidaza, wolne rodniki), są również silnymi
induktorami stanu zapalnego. Sytuacja ta ma miejsce również w wielu patologiach, takich jak złośliwe
choroby nowotworowe i choroby zwyrodnieniowe.
Synteza HA jest wyraźnie regulowana przez wiele
czynników, jak np. dostępność węglowodanowych
prekursorów UDP, fosforylacja enzymu syntetyzują124

cego HAS2 oraz określone leki działające redukująco
na prekursory UDP. Ubikwitynacja enzymu HAS2
ma również wpływ na aktywność enzymu, a leczenie zmieniające prawidłową N-glikozylację enzymu
ma wpływ na proces sortowania HAS2 wpływając na
produkcję HA. Mierzenie aktywności enzymatycznej różnych frakcji komórkowych (tzn. błony komórkowej, cytozolu zawierającego błony komórkowe
głównie w obrębie retikulum endoplazmatycznego
(ER) i aparacie Golgiego oraz jądra komórkowego)
umożliwia uzyskanie danych na temat kowalentnych
zmian w aktywności enzymu. Co ciekawe, we wszystkich ocenianych zaburzeniach, tylko HAS2 podlega
regulacji kowalentnej, podczas gdy HAS1 i HAS3 nie
są modyfikowane, co sugeruje, że w przypadku tych
enzymów regulacja zachodzi w odmienny sposób.
Fosforylacja ma również kluczowe znaczenie dla
aktywności HAS2. Faktycznie, zastosowanie fosforylazy modulowało aktywność enzymu w błonie
komórkowej, co wskazuje na to, że fosforylacja jest
kluczowym czynnikiem dla aktywności enzymu. Za
fosforylację może odpowiadać kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK). AMPK jest swoistym
czujnikiem energii w komórce. Gdy komórki są na
niskim poziomie energetycznym, AMPK ulega aktywacji i prowadzi do kowalentnej modyfikacji enzymów regulatorowych, blokując wszystkie procesy
biosyntezy i aktywując energetyczne procesy metaboliczne. Stosując AMPK i zmutowane białko, udało
nam się stworzyć model, umożliwiający badanie tej
kowalentnej modyfikacji. Stosując specyficzny lek
(AICAR) i zmutowane AMPK wykazano, że HAS2
ulega fosforylacji w miejscu Thr 110, a ta kowalentna
modyfikacja blokuje aktywność HAS2 . Udział AMP
kinazy w syntezie HA jest zgodny z ogólną koncepcją, że w sytuacji, gdy komórki są na niskim poziomie
energetycznym wówczas procesy biosyntezy ulegają spowolnieniu przez aktywność AMPK. Ostatnio
opisano, że szlak biosyntezy heksozamin (ang. HBP
– hexosamine biosynthetic pathway) może być przyczyną zwiększenia stężenia prekursora HA – UDP-N-acetyloglukozaminy (UDP - GlcNac), prowadząc
do nasilenia syntezy HA. Zmiany w HBP i regulacja
biosyntezy HA w mięśniach gładkich aorty u człowieka (ang. AoSMCs - aortic smooth muscle cells)
są zatem wzajemnie połączone. UDP-GlcNAc jest
donorem reszty GlcNAc w reakcji O-Glc-N-acylacji,
podczas której GlcNac dołącza się do miejsc ser/thr
przez wiązanie O-glikozydowe. Wykazaliśmy, że inhibicja reakcji O-Glc-N-acylacji silnie osłabiała produkcję HA, podczas gdy zabiegi, które stymulowały
O-Glc-N-acylację białek zwiększały sekrecję HA.
Reszta biorąca udział w tej kowalentnej modyfikacji
różni się od fosforylacji. Na podstawie mutacji spe-
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cyficznej dla danej lokalizacji wykazano, że Ser 221
jest aminokwasem, który podlega O-Glc-N-acylacji.
Mimo że udział czynników, które odpowiadają za
konstytutywną regulację transkrypcji HAS2, dopiero
musi zostać wyjaśniony, to stosując IP oraz rekombinowany 6myc-HAS2 wykazaliśmy, że HAS2 jest O-Glc-N-acylowane w miejscu Ser 221. Na podstawie
tych danych można stwierdzić, że ilość HA w tkance
podlega silnej regulacji we wszystkich procesach fizjologicznych oraz odpowiada za nią wiele ważnych
szlaków sygnalizacyjnych. Najnowsze dane wskazują, że gen HAS2 jest przedmiotem skomplikowanej
regulacji epigenetycznej.

Andy Pickett
Aspekty przeciwstarzeniowe zabiegów
z użyciem toksyny botulinowej,
2013 – nauka i fakty
Anti-aging aspects of botulinum toxin
treatments, 2013 – the science and data
W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały, nad wyraz nasilony wzrost zastosowania toksyny botulinowej (BoNT) w procedurach estetycznych. Tylko w USA
wykonuje się ponad 6 milionów zabiegów co roku, co
szacunkowo daje ponad 10 milionów zabiegów rocznie na skalę ogólnoświatową. Jednakże nadal głoszone są komentarze i twierdzenia na temat produktów
z BoNT stosowanych w medycynie estetycznej, które
nie opierają się ani na naukowych, ani klinicznych dowodach – są one po prostu nieprawdziwe. Zasadniczo
wykorzystuje się je jako „fakty” marketingowe, w celu
przekonania lekarzy na temat korzyści pewnych produktów i kwestii związanych z zastosowaniem innych. „Fakty” te są stale publikowane w artykułach
i przeglądach, tak, jakby były czystymi danymi naukowymi i dowodami klinicznymi. Tymczasem nimi
nie są. Ciągle błędnie spekuluje się na temat różnic
po iniekcji między produktami, w szczególności na
temat dyfuzji. Wykorzystuje się wiele „różnych” właściwości każdego produktu, aby potwierdzić te tezy,
ale we wszystkich przypadkach wykazano, że nie są
one prawdziwe. Przykładowo, najnowsze dane umożliwiają wyjaśnienie, że nie istnieje zjawisko takie, jak
„efekt kompleksu toksyny” wpływający na dyfuzję,
ponieważ produkty we fiolce są już w postaci wolnej
neurotoksyny przed wykonaniem iniekcji. Nie ma
różnic w produktach odnośnie parametrów dyfuzji,
które pojawiłyby się w cytowanych badaniach klinicznych, a jedynie różnice wynikające z zastosowanej
dawki. Dawka BoNT jest najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na uzyskiwane wyniki zabiegów
estetycznych, a na kolejnych miejscach są: znajomość
anatomii i wiedza na temat stosowanych produktów.
Twierdzenie, że objętość iniekcji ma również istotny

wpływ na wyniki, nie jest pewne, ponieważ dostępne
są dane z badań klinicznych, które wskazują również,
że objętość iniekcji nie ma wpływu na uzyskane wyniki. Jest bardzo mało raportów dotyczących pacjentów, u których doszło do wytworzenia przeciwciał
neutralizujących BoNT po zabiegach estetycznych
– tylko u 6 osób odnośnie wszystkich produktów na
skalę ogólnoświatową przez wszystkie lata stosowania produktu. Zatem nie wydaje się, aby wytwarzanie
przeciwciał („oporność” na produkty) miało istotne
znaczenie. Jednak pacjenci przestają reagować na zabiegi estetyczne. Dlaczego tak się dzieje? Prezentacja
skupiała się na zastosowaniu BoNT w medycynie estetycznej oraz na pytaniach i wyjaśnieniach kwestii
związanych z BoNT na gruncie naukowym. Ocenione
zostało również zadowolenie pacjentów jako jedna
z kluczowych kwestii i wyzwań w estetycznym zastosowaniu BoNT.

Andy Pickett
Toksyna botulinowa w dermatologii, 2013
Botulinum toxin in dermatology, 2013
Poza wszystkimi zastosowaniami toksyny botulinowej (BoNT) w medycynie estetycznej, coraz częstsze i o istotnym znaczeniu staje się zastosowanie
produktu na szerokim polu dermatologii. Dermatolodzy w wielu krajach badają potencjał leku w neuromedycynie, w celu uzyskania dodatkowych korzyści
we wskazaniach, których nigdy nie rozważano, gdy
produkty po raz pierwszy stały się dostępne dla pacjentów. W nowych, aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych oceniane są potencjalne możliwości zastosowania w trądziku różowatym, łuszczycy,
trądziku pospolitym, gojeniu się ran, usuwaniu blizn
i ich profilaktyce, poprawie jakości skóry i leczeniu
różnych rzadkich schorzeń skóry. W większości
przypadków, mimo że przeprowadzono niewielką
liczbę badań klinicznych, nowe dane są zarówno
przekonujące, jak i ekscytujące. Aby potwierdzić
wyniki tych badań, oceniane są określone wskazania
aplikacyjne na poziomie naukowym, aby zrozumieć,
dlaczego zastosowanie białka o tak silnym działaniu
może wywoływać tak istotne efekty. Dane naukowe
uzyskane dzięki tej pracy są fascynujące i bardzo
nieoczekiwane. W niniejszej prezentacji ocenione
zostaną te nowe obszary klinicznego zastosowania
w dermatologii i badania naukowe, będące aktualnie
w toku, mające zdefiniować mechanizm działania.
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Patrizia Piersini
Skuteczne leczenie hiperpigmentacji
An high efficacy treatment
for hyperpigmentations
Przebarwienia często wywierają negatywny
wpływ na jakość życia pacjentów dotkniętych tym
problemem, zmuszając ich do poszukiwania pomocy u lekarzy medycyny estetycznej. Pośród wielu
postaci przebarwień, te spowodowane przez zmiany zapalne oraz ostuda stanowią formy najbardziej
oporne na leczenie. Przebarwienia pozapalne stanowią grupę reaktywnych, nabytych zmian barwnikowych o wieloczynnikowej etiologii, które dotyczą
zazwyczaj osób o ciemnych fototypach. Są związane
ze zwiększoną produkcją melaniny przez melanocyty lub jej magazynowaniem na poziomie naskórka
lub skóry właściwej. Walka z przebarwieniami pozapalnymi powinna zostać wdrożona tak szybko, jak to
jest możliwe i rozpoczyna się od odpowiedniego leczenia samego stanu zapalnego, który leży u podłoża
problemu. Ostuda, która jest formą rozlanych przebarwień na podłożu endokrynnym, dotyka w większości przypadków policzki, skórę wargi górnej oraz
czoła. Jej objawy nasilają się znacznie po ekspozycji
na promieniowanie UV. Przyczyny tego stanu chorobowego są liczne, natomiast same zmiany są obecne
po obu stronach twarzy, mają wyraźne granice o nieregularnych kształtach, bardzo często o symetrycznym układzie w obrębie twarzy.
Autorka opisuje nowy protokół leczenia, który
zakłada łączone zastosowanie zmodyfikowanego
płynu Jessnera oraz preparatów do użytku domowego. Specjalnie opracowana formuła pilingu, dzięki zredukowanej aktywności protonowej, pozwala
na uzyskanie jednorodnej penetracji preparatu, co
znacząco zwiększa jego potencjał złuszczający i wygodę stosowania, co w przypadku tego rodzaju przebarwień jest nie do przecenienia. Schemat leczenia
zakłada wykonanie 6 zabiegów pilingu chemicznego co 15 dni oraz przepisanie pacjentowi preparatu
w postaci emulsji do zastosowania w terapii domowej dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Autorka
przedstawia charakterystykę fizyko-chemiczną stosowanych przez siebie preparatów, podaje schemat
ich stosowania i poddaje analizie stopień redukcji
efektów ubocznych, co jest związane ze zmniejszonym podrażnieniem skóry oraz przyspieszoną regeneracją naskórka.
Patrizia Piersini
Zabiegi odmładzające stopy
Feet rejuvanation techniques
Zmiany w obrębie stóp, związane z wiekiem,
obejmują wiele zmian funkcjonalnych oraz skór126

nych. Skóra staje się sucha, mało elastyczna i często pojawiają się zmiany hiperpigmentacyjne. Wraz
z upływem czasu, w wyniku scieńczenia skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej, uwidoczniają się żyły
i ścięgna mięśni prostowników stopy, co sprawia, że
grzbiet stopy przybiera kościsty wygląd. Poza tym,
nie można pominąć szkodliwego działania długiego noszenia butów na wysokich obcasach, co może
poprawiać wygląd nóg, ale jednocześnie uszkadza
elementy podporowe stopy, a zwłaszcza rozcięgno
podeszwowe. Autorka, współpracując z zespołem
posturologów, zaobserwowała uszkodzenia spowodowane wadą postawy u kobiet, które często noszą
buty na wysokich obcasach. Szczególnie okolica
pod skórą palucha była uboga w tkankę podskórną,
z obecnością różnego stopnia uszkodzeń. W celu
odtworzenia miękkiej powierzchni podporowej
opracowano nową technikę, opartą na iniekcji kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy stosowany
w tym badaniu ma korzystne parametry wynikające
z technologii macierzy polistrukturalnej (BAPM lub
Bio-Active Polimatrix), wykonanej z mieszanki wolnych cząsteczek HA o niskiej masie cząsteczkowej,
która idealnie nadaje się do stymulacji fibroblastów
i działa inhibitorowo na aktywność metaloproteinaz, których aktywność przyczynia się do degradacji kolagenu oraz z dwóch typów HA o wysokiej
masie cząsteczkowej, długołańcuchowych i krótkołańcuchowych, usieciowanych z BDDE. Preparat
ten zawiera również 41 mg mannitolu, pełniącego
rolę zmiatacza wolnych rodników, utrzymującego
odpowiednią osmolalność między wypełniaczem
a tkankami i zapobiegającego przemieszczaniu się
cząsteczek wody z jednej okolicy do innych oraz
zbuforowany fosforanowy roztwór soli fizjologicznej, zapewniający fizjologiczne pH.
Do głównych zalet tego produktu należą łatwiejsze iniekcje, bardziej naturalne i jednolite wyniki leczenia, co w szczególności jest istotne w tej okolicy
oraz długotrwały efekt. Autorka prezentuje procedury, które zawsze umożliwiają uzyskanie wysokiego
stopnia zadowolenia u pacjentów.

Ewa Pierzchała
Dlaczego struktura DMS jest przełomowa
w dermatologii
Why does the structure of DMS
is a breakthrough in dermatology
Suchość skóry stanowi duży problem terapeutyczny w pielęgnacji i leczeniu chorób skóry. Przyczynami
tego stanu rzeczy mogą być czynniki wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Do wewnątrzpochodnych przyczyn nadmiernej utraty wody ze skóry
zalicza się uwarunkowane genetycznie choroby i zabu-
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rzenia rogowacenia naskórka czy też funkcjonowania
gruczołów wydzielniczych skóry lub bariery wodno-lipidowej naskórka. Poza tym, w przebiegu licznych
chorób ogólnoustrojowych, takich jak cukrzyca, niedoczynność tarczycy, przewlekła niewydolność nerek, zmiany hormonalne w organizmie następujące
wraz z jego starzeniem się, pojawia się nadmierna
suchość skóry. Te przyczyny zazwyczaj są trudne do
zlikwidowania lub wręcz niemożliwe. Powodem zewnątrzpochodnej suchości skóry mogą być: niskie
temperatury, słońce, mała wilgotność środowiska zewnętrznego, wiatr oraz niewłaściwa pielęgnacja skóry
(gorące kąpiele, stosowanie niewłaściwych środków
myjących, brak staranności w odbudowywaniu jej
warstwy ochronnej). W większości jednostek chorobowych skóry dużą poprawę jej stanu można uzyskać
stosując odpowiednie jej nawilżanie. Również często występujący świąd skóry, nasilający się w okresie
jesienno-zimowym, albo tuż po wakacjach letnich,
bywa spowodowany niedostatecznym nawilżeniem
skóry. Czasami również nadrozpoznawana jest alergia u niemowląt i małych dzieci – co sugeruje wygląd
skóry i świąd – a przywrócenie właściwej wilgotności
i natłuszczenia skóry eliminuje objawy i doprowadza do weryfikacji postawionego rozpoznania. Przez
wiele lat starano się odtworzyć naturalny czynnik
nawilżający skóry. W momencie, kiedy poznano jego
skład, problem wydawał się być rozwiązany. Poznano
skład naturalnego czynnika nawilżającego jako grupy niskocząsteczkowych substancji hydrofilowych,
mających zdolność wiązania i utrzymywania wody
w naskórku. Wiele preparatów stosowanych na skórę,
służących do jej pielęgnacji, zawiera składniki naturalnego czynnika nawilżającego. Również w pielęgnacji skóry istotne jest, aby preparat dermokosmetyczny
wnikał dostatecznie głęboko w skórę i dostatecznie
długo ją nawilżał. Jednak, aby w pełni zabezpieczyć
właściwy metabolizm naskórka i skóry, konieczne jest
też odtworzenie prawidłowej funkcji nie tylko NMF,
ale też całego płaszcza wodno-lipidowego, pokrywającego naskórek oraz warstwy rogowej i znajdującej
się między korneocytami macierzy zewnątrzkomórkowej. Płaszcz wodno-lipidowy i macierz zewnątrzkomórkowa zbudowane są z wydzieliny gruczołów
łojowych, potowych i lipidów, produkowanych przez
keratynocyty naskórka. Dopiero połączenie naturalnego czynnika nawilżającego z lipidami macierzy
zewnątrzkomórkowej o budowie lamelarnej tworzą
ciekłokrystaliczną strukturę odpowiedzialną za spoistość i funkcjonowanie całego organu, jakim jest skóra. Najstarszymi substancjami stosowanymi zarówno
w produktach pielęgnacyjnych, jak i higienicznych,
które miały zapobiegać nadmiernemu przesuszeniu
skóry, były: wazelina, lanolina, łój zwierzęcy, gliceryna

i mocznik. Pozostał problem ich struktury chemicznej
i wielkości cząsteczki. Nie zawsze udawało się zsyntetyzować produkt, który jednakowo dobrze przenikał
naskórek, co skórę i dostatecznie długo utrzymywał
się na jej powierzchni, będąc jednocześnie akceptowany kosmetycznie. Dużym przełomem w technologii produkcji preparatów stosowanych zewnętrznie
na skórę było powstanie struktury liposomy. Tradycyjnie, produkty pielęgnacyjne maja z reguły formę olej
w wodzie lub woda w oleju. Budowa tych cząsteczek
jest kulista lub sferyczna i zazwyczaj to wielkość decyduje o możliwości wnikania do naskórka. W pielęgnacji skóry istotne jest, aby preparat dermokosmetyczny
wnikał dostatecznie głęboko w skórę i dostatecznie
długo ją nawilżał oraz zapobiegał odparowywaniu
wody z powierzchni naskórka, tworząc tam warstwę
ochronną. Znane formy galenowe dermokosmetyków
dość dobrze penetrowały w głąb skóry i naskórka, natomiast gorzej utrzymywały się na jej powierzchni.
Jeszcze większy problem sprawiały produkty myjące, które z założenia powinny dobrze łączyć się z powierzchnią korneocytów, aby wymywać brud. Jednak
wtedy również skutecznie wymywały lipidy macierzy
międzykomórkowej, powodując, bezpośrednio po
zastosowaniu, wzmożone napięcie skóry. Również
w kosmetykach kolorowych z reguły najistotniejsze
jest dobre utrzymywanie się preparatu na powierzchni, czyli jego połączenie z korneocytami, ale takie, aby
nie powodował on przesuszenia skóry i nie ingerował
zbytnio w jej funkcje wydzielania zewnętrznego. Jeszcze większym wyzwanie staje się zsyntetyzowanie
właściwego preparatu pielęgnacyjno-upiększającego,
kiedy trzeba połączyć pielęgnację z dobrym utrzymywaniem się preparatu na skórze i pożądanymi właściwościami pielęgnacyjnymi. Struktura DMS została
stworzona w 1998 r. i stanowi dużą innowację w tej
kwestii. Ponieważ DMS jest uniwersalną strukturą
zapewniającą właściwe utrzymywanie się preparatu
na skórze, jak i prawidłowe odtworzenie ciekłokrystalicznej budowy warstwy ochronnej wodno-lipidowej,
może być wykorzystywana zarówno w produktach
pielęgnacyjnych, upiększających, jak i higienicznych
do pielęgnowania skóry zdrowej lub chorej.
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Ali Pirayesh
Anatomia kliniczna twarzy ilustrowana
świeżo mrożonymi przekrojami
tkankowymi. Chirurgia plastyczna
i iniekcje według zasad SILC (Chirurgia,
Wypełniacze, Lasery, Kosmeceutyki)
Clinical facial anatomy illustrated with
fresh frozen dissections. Plastic surgery and
injectables with the SILC principle (Surgery,
Injectables, Lasers, Cosmeceuticals
Dogłębna znajomość struktur anatomicznych
i ich usytuowanie ma ogromne znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów w chirurgii
estetycznej i medycynie kosmetycznej. Podczas
wykładu omówiono istotne elementy anatomii twarzy – w tym mięśnie mimetyczne, tętnice, nerwy
i przedziały tłuszczowe twarzy. Przedstawiono również podejście SILC® (Surgery, Injectables, Lasers,
Cosmeceuticals – Chirurgia, wypełniacze, lasery,
kosmeceutyki), do estetycznej chirurgii plastycznej
i medycyny kosmetycznej, z uwzględnieniem anatomii przypadków klinicznych.
Roberto Pizzamiglio
Nowa procedura estetyczna liftingująca
twarz i szyję: wchłanialne dwukierunkowe
nici ze stożkami
A new aesthetic treatment to lift face and neck:
Resorbable Bidirectional Sutures with Cones
Wstęp: Doświadczenie zgromadzone dzięki zastosowaniu podwieszających jednokierunkowych
szwów z wchłanialnymi stożkami (ang. SSwAC – Suspension Sutures with Absorbable Cones) umożliwiło opracowanie całkowicie wchłanialnych szwów
z dwukierunkowymi stożkami. Szwy SSwAC są dostępne dla lekarzy i chirurgów od ponad pięciu lat.
Ich zastosowanie w liftingu środkowej części twarzy
(ponad 30 tys. pacjentów leczonych na całym świecie) lub statycznej korekcji u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego potwierdziły przydatność
i wiarygodność zastosowanego w nich rewolucyjnego systemu zakotwiczenia: stożków w kwasie polimlekowym.
Materiały i metody: Zakotwiczenie stożków
w tkance tłuszczowej – mimo, że konieczne jest
odczekanie do wytworzenia zwłóknienia, dzięki
czemu stożki te nie będą już potrzebne – okazało
się skuteczną metodą podparcia w tkankach miękkich. Rosnące zapotrzebowanie ze strony lekarzy na
zastosowanie coraz mniej inwazyjnych systemów
było czynnikiem stymulującym rozwój dwukierunkowych, wchłanialnych szwów stożkowych (ang.
BRCS – Bidirectional Resorbable Cone Suture), które są całkowicie wchłanialne i nie wymagają dużych
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zabiegów chirurgicznych do ich założenia. Metoda
ta spełnia również potrzeby pacjentów odnośnie
wiotkiej skóry twarzy, dzięki zastosowaniu szybkiej
techniki, właściwie bezbolesnej i pooperacyjnej rekonwalescencji, która nie jest dłuższa niż po zastosowaniu wypełniacza. Aktualnie lekarze dysponują
dwoma rodzajami szwów: a) jednokierunkowe szwy
podwieszające z wchłanialnymi stożkami, które są
niewchłanialne (polipropylen) i wykorzystuje się je
w procedurach chirurgicznych oraz b) dwukierunkowe wchłanialne szwy stożkowe (kwas polimlekowy). Podczas gdy pierwszy rodzaj szwów wymaga
niewielkiego zabiegu chirurgicznego, to w drugim
przypadku metody chirurgiczne nie są potrzebne,
a zabieg jest wykonywany w gabinecie z zastosowaniem podobnej techniki, jak w przypadku głębokich wypełniaczy. Procedury tej nie można nazwać
zabiegiem chirurgicznym, konieczna jest igła 18 G
i jałowe nożyczki. Po zdezynfekowaniu skóry wykonuje się miejscowe, nasiękowe znieczulenie wyłącznie w miejscu wkłucia i wykłucia igły. Wystarczająca
jest objętość 1,5 cm3 na każdą nić. Za pomocą igły do
iniekcji domięśniowych wykonuje się punkt wkłucia w środku odległości i wprowadza się pierwszą
połowę szwu do tkanki podskórnej. Z tego samego
punktu wkłucia wprowadza się drugą połowę szwu
w przeciwnym kierunku. Po odcięciu igły od nici należy ucisnąć tkankę tłuszczową, aby uzyskać pożądany efekt. Taką samą procedurę wykonuje się w przypadku wszystkich szwów.
Wyniki: Autor przedstawia technikę zakładania
dwukierunkowych wchłanialnych szwów ze stożkami, łącznie ze wskazaniami do stosowania oraz wynikami uzyskiwanymi w obrębie twarzy i szyi.
Wnioski: Niechirurgiczne procedury przeciwstarzeniowe twarzy, łącznie z zastosowaniem wypełniaczy, toksyny botulinowej i leczenia rewitalizującego
lub stymulującego, zostały wzbogacone o możliwość
zastosowania dwukierunkowych szwów, przeznaczonych do korekcji zwiotczałych tkanek.

Chandan Prasad
Środowisko, genetyka i starzenie skóry:
możliwości interwencji
Environment, genetics and skin aging:
opportunities for intervention
Prezentacja stanowiła podsumowanie wiedzy
na temat endogennych i egzogennych czynników,
które prowadzą do przedwczesnego starzenia się
skóry. Szczególny nacisk położono na czynniki modyfikowalne, z omówieniem strategii postępowania
o potwierdzonej skuteczności i teoretycznych możliwości terapii.
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Chandan Prasad
Minimalizowanie utleniania dla poprawy
zdrowia skóry: wnioski wyciągnięte
z końcowych produktów glikacji
Minimizing oxidation for better skin health:
lessons learned from advanced glycation
end products
Prezentacja dotyczyła pochodzenia, chemii, biologii i fizjologii końcowych produktów zaawansowanej glikacji (ang. AGEs – advanced glycation end
products). Przedstawione zostały również różne mechanizmy, przez które AGEs mogą prowadzić do starzenia się skóry. I wreszcie, w prezentacji w skrócie
zostały przedstawione pewne możliwości zminimalizowania uszkodzenie skóry, za które odpowiadają
AGEs.
Carmelo Protopapa
Nowa generacja wypełniaczy na bazie
kwasu hialuronowego opartych
na połączeniu hialuronianu wytwarzanego
przez Bacillus subtilis
z hydroksyapatytem wapnia
The new generation of fillers based
on combination of hyaluronic acid produced
by Bacillus subtilis with CaHA
W ostatnim dziesięcioleciu wypełniacze skórne
na bazie kwasu hialuronowego są z dużą skutecznością stosowane w korygowaniu defektów tkanek
miękkich. Potwierdzono na szeroką skalę, że jakość
surowych materiałów ma kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia długotrwałych i bezpiecznych wyników
terapii. W pracy oceniano dwa produkty na bazie
kwasu hialuronowego:EssentHyal™ i Hyaline™. Są
to preparaty z kwasem hialuronowym wytwarzanym
przez bakterie rodzaju Bacillus (Novozymes’-Hyasis), cechujące się doskonałym bezpieczeństwem,
konsystencją i dobrym działaniem we wskazaniach
z zakresu medycyny estetycznej. Dzięki niezwykłej
czystości preparatumożliwe jest wyeliminowanie zagrożenia związanego z kwestiami bezpieczeństwa,
które mogą dotyczyć stosowania HA pochodzenia
ptasiego lub z innych źródeł. Stało się to możliwe
dzięki odpowiedniemu procesowi produkcji, technologii na bazie wody, bez wykorzystywania jakichkolwiek surowców pierwotnych pochodzenia
zwierzęcego, ani organicznych rozpuszczalników na
żadnym z etapów procesu. Poza tym, do produktów
podawanych w iniekcji, wykorzystanych w tym badaniu, dodano mikrosfery hydroksyapatytu wapnia
(ang. CaHA) w różnych stężeniach, aby uzyskać połączenie efektu natychmiastowego wypełnienia i stymulacji tkanki. Kwas hialuronowy zawierający HA
jest usieciowanym hydrożelem i monofazowym że-

lem złożonym z różnych stężeń hialuronianu z cząsteczkami hydroksyapatytu i wody bez działania
pirogennego. W preparacie HyaLineTM znajduje się
najwyższe stężenie mikrosfer hydroksyapatytu wapnia (do 1% w porównaniu z kwasem hialuronowym),
a w EssentHyal™ nie ma mikrosfer hydroksyapatytu.
Kwas hialuronowy wytwarzany metodą biotechnologiczną z wykorzystaniem Bacillussubtilis, która
jest niepatogenną dla człowieka bakterią, umożliwia
w sposób bardziej bezpieczny na uzyskanie korzystnych wyników w porównaniu z substancjami konkurencyjnymi, jako że specjalny proces oczyszczania
hialuronianu odbywa się w środowisku bezwodnym.
Cechuje się bardzo niskim stężeniem endotoksyn
bakteryjnych (0,02 IU/mg) biorąc pod uwagę wartości graniczne ustalone w Farmakopei Europejskiej.
Również kwasy nukleinowe (<0,05) i zanieczyszczenie mikrobiologiczne (<10 CFU/g) są zdecydowanie poniżej wartości granicznych ustalonych w Farmakopei Europejskiej (odpowiednio ≤0,5 oraz 100
CFU/g).Produkty te okazały się wysoce biokompatybilne, nietoksyczne, nieuczulające i niemutagenne.
Bezpieczeństwo i skuteczność HyaLine™ oceniano
w procedurach korekcyjnych kości jarzmowych i zaniku objętości podbródka, a preparat Essenthyal™
stosowano głównie w leczeniu zmarszczek.U 68
pacjentów zastosowano leczenie polegające na infiltracji kwasem hialuronowym zmieszanym z różnym stężeniem hydroksyapatytu w okresie między
czerwcem a październikiem 2012 r. U 18 pacjentów
z tej grupy stwierdzono patologię polegającą na zaniku tkanki, u 25 lipodystrofię w przebiegu infekcji HIV, 15 pacjentów było po urazie twarzoczaszki,
a u 10stwierdzono inne malformacje. U 40 pacjentów zastosowano infiltrację kwasu hialuronowego
z 1% hydroksyapatytem (HYALINE), a u 28 pacjentów
kwas hialuronowy bez sfer CaHA (ESSENTHYAL).
Wyniki estetyczne po zastosowaniu obydwu tych produktów były optymalne średnio po 0,6 ml produktu
u pacjentów leczonych wyłącznie z powodu fałdów
nosowo-wargowych i 0,7 ml u pacjentów leczonych
z powodu zmarszczek nosowo-wargowych i zmarszczek gładzizny. Tylko u 15 pacjentów konieczne było
zastosowanie ponad 0,7 ml preparatu ze względu na
znaczny deficyt tkanek wynikający z obecności malformacji i zaburzeń pourazowych.Nie zaobserwowaliśmy zdarzeń niepożądanych w trakcie pierwszych 15
dni od inflitracji, a jedynie w około 18 przypadkach
stwierdzono niewielkie wybroczyny w okolicach poddanych leczeniu, które zniknęły po ok. 72 godzinach
od iniekcji. Produkty te cechowały się wysoką tolerancją ze strony pacjentów i nie wywoływały działań
ubocznych po iniekcji w ciągu 32 tygodni. Po przeanalizowaniu międzynarodowego piśmiennictwa na
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temat kwasu hialuronowego uzyskiwanego z Streptococcus, mimo że dane raczej potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo, to kwestie bezpieczeństwa
i skuteczności powinny zostać jeszcze dodatkowo
poprawione. Kwas hialuronowy uzyskiwany z Bacillussubtilis i łączony z CaHA w niskim stężeniu wydaje się bardzo obiecujący w zastosowaniu w medycynie
estetycznej jako wypełniacz skórny.

Carmelo Protopapa
Jaki wpływ na działanie produktu
podawanego w iniekcji ma igła?
Needle impact on injectable product
Analizując pod względem historycznym i globalnym przegląd produktów stosowanych w iniekcjach
w medycynie estetycznej, możemy zauważyć, że aby
poprawić funkcjonowanie danego produktu, zawsze
uwaga skupiona była na stopniu usieciowania hydrożelu. Dotyczyło to zarówno trwałości, jak i wydajności. Z drugiej strony, niewiele uwagi poświęca
się dostępnemu sprzętowi, który ma w opinii wielu
osób kluczowy wpływ na ostateczne wyniki leczenia i trwałość terapii. Obserwacja ta oparta jest na
uzasadnionych i naukowych danych wynikających
z fizykalnych właściwości produktu. W prezentacji
przedstawiono dane naukowe, których nie można
zignorować i które świadczą o naturze materiałów
stosowanych w medycynie estetycznej i wykazano,
że nie zawsze „więcej oznacza lepiej”.
Suresh Rattan
Nauka o zdrowym starzeniu się
i długowieczności przez hormezę
The science of healthy ageing and longevity
through hormesis
Najnowsze wyniki badań pokazują, że „stres
z wyboru”, do jakiego dochodzi np. w trakcie ćwiczeń, przynosi liczne korzyści zarówno dla ciała,
jak i umysłu, dzięki potencjałowi do stymulowania
układu odpornościowego organizmu. To zjawisko
polegające na utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia
i długowieczności pod wpływem łagodnego stresu
jest znane jako hormeza. Wszystkie czynniki, które doprowadzają do korzystnych efektów biologicznych przez, początkowo, wywoływanie niskiego
stopnia uszkodzenia molekularnego, prowadząc do
aktywacji jednego lub więcej mechanizmów odpornościowych, są określane jako hormetyny. Dalej
można je podzielić na:
1) hormetyny fizyczne, jak ćwiczenia, wysiłek, szok
termiczny i napromieniowanie,
2) hormetyny psychologiczne, jak wyzwania natury
umysłowej, koncentracja uwagi lub medytacja,
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3) hormetyny biologiczne i żywieniowe jak mikroelementy, przyprawy i inne substancje.
Inna częsta obserwacja w dziedzinie czynników
hormetycznych jest taka, że pojedynczy czynnik
hormetyczny, jak np. szok cieplny lub ćwiczenia,
mogą wzmocnić ogólne tempo procesów homeodynamicznych komórek i nasilić lub poprawić różne
inne parametry, jak tolerancja innych czynników
stresowych. Do różnych łagodnych czynników stresowych lub hormetyn, o których pisano, że opóźniają starzenie i wydłużają długowieczność u zwierząt
doświadczalnych, należy szok cieplny, napromieniowanie, ekspozycja na metale ciężkie, prooksydanty,
aldehyd octowy, nadmierna siłę ciężkości, ćwiczenia i ograniczenia żywieniowe. Opisywano korzyści
w postaci modulowania procesu starzenia oraz inne
korzystne efekty dzięki hormezie, zaobserwowane w komórkach człowieka po zastosowaniu hormetyn takich, jak szok cieplny, napromieniowanie,
mechaniczne rozciąganie i ekspozycja na działanie
pól elektromagnetycznych. Hormetyny żywieniowe, szczególnie pochodzenia roślinnego, skupiają
na sobie coraz większe zainteresowanie naukowe,
ze względu na korzyści prozdrowotne. Przykładami
hormetyn żywieniowych, które indukują chaperony, są kwasy fenolowe, polifenole, flawonoidy, kwas
ferulowy, geranyl-geranyl, kwas rozmarynowy, kinetyna, cynk i wyciągi z herbaty, ciemna czekolada,
szafran i szpinak, spośród których część można również zastosować jako hormetyczne kosmeceutyki do
pielęgnacji skóry i procedur estetycznych.

M.A. Sulamanidze, T.G. Paikidze,
G.M. Sulamanidze, C.M. Sulamanidze
Techniki liftingu nićmi Aptos: przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość
APTOS THREAD LIFT method:
the past, present, and future
W ostatniej dekadzie obserwuje się zmianę
priorytetów w leczeniu zwiotczałej, obwisłej skóry
starzejącej się twarzy, które dążą w kierunku minimalnie inwazyjnych procedur chirurgicznych,
którym towarzyszą wymogi, aby takie interwencje
obciążone były minimalnym ryzykiem dla zdrowia,
niewielkiego stopnia urazowością, brakiem konieczności wykonywania cięć i aby po takich zabiegach
nie tworzyły się blizny, a pooperacyjny okres rekonwalescencji był krótki. Opracowano wiele metod,
które w mniejszym lub większym zakresie spełniają te wymogi. Jedną z nich jest tak zwana metoda
APTOS, która jest coraz bardziej znana wśród chirurgów w wielu różnych krajach. Wielu z nich, po
zapoznaniu się jedynie z drukowanymi raportami
i mając raczej znikome pojęcie na temat metod za-
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pobiegających opadaniu skóry, zostali zachęceni
prostotą tej techniki interwencyjnej i ulegając pokusie niedużych kosztów niskiej jakości dostępnych
kopii nici, rozpoczęło przeprowadzanie zabiegów
chirurgicznych uzyskując słabe wyniki i wiele powikłań, czemu towarzyszyło niezadowolenie z uzyskanych efektów, a niepowodzenie wiązało się ze
słabą techniką. Zaprezentowano analizę, mającą na
celu opisanie historii opracowania i rozwoju metody APTOS, z uwzględnieniem popełnianych błędów, niezadowalających wyników oraz powikłań, jak
również tego, w jaki sposób możliwa jest poprawa
uzyskiwanych efektów terapii. Raport opiera się na
15-letnim doświadczeniu zgromadzonym na podstawie stosowania szwów z zadziorami, opracowanymi
przez autorów, którzy zastosowali te metody leczenia u ponad 12 tys. pacjentów z opadnięciem tkanek
miękkich twarzy, manifestującym się obecnością
zmarszczek i fałdów.

Radosław Śpiewak
Reakcje alergiczne na kosmetyki
Allergic reactions to cosmetics
Częstość reakcji alergicznych na składniki kosmetyków narasta, co może wynikać między innymi ze
zmieniających się wzorców konsumpcji. Nadwrażliwości na stosowane kosmetyki lub środki higieny
doświadczyła co druga kobieta i co trzeci mężczyzna. Co dziesiąty chory na alergiczny wyprysk kontaktowy uczulony jest na składniki kosmetyków,
a problem alergii na kosmetyki dotyczy również
dzieci. Najczęściej uczulają substancje zapachowe,
konserwanty i emulgatory (które mogą również wykazywać działanie drażniące). Dlatego coraz to nowe
składniki kosmetyków włączane są do rutynowej diagnostyki alergii skórnych – stosowana jako „pierwsza
linia” diagnostyki alergii skórnych Polska Seria Podstawowa do testów płatkowych zawiera najczęściej
uczulających 18 składników kosmetyków, wobec ponad 3 tysięcy substancji chemicznych stosowanych
w przemyśle kosmetycznym. Istotny problem stanowią ponadto reakcje alergiczne i fotoalergiczne na
filtry słoneczne, które występują nie tylko w produktach chroniących przed słońcem, ale także w „codziennych” kosmetykach, do których dodawane są
w celu powstrzymania ich fotodegradacji. W badaniach własnych, spośród 11 pacjentów z wypryskiem
fotoalergicznym, u sześciu potwierdziliśmy testami
fotoalergię na organiczne filtry słoneczne (benzofenon-3, benzopfenon-4, oktylotriazon, oktokrylen
i metyleno-bis-benzotriazolilotetrametylobutylofen
ol). Uczulić się można nie tylko na własne kosmetyki, lecz także na kosmetyki stosowane przez bliskich
(tzw. wyprysk z przeniesienia).

Jak wykazały badania prowadzone w naszym zakładzie, „kosmetyki apteczne”, „kosmetyki hipoalergiczne”, „emolienty”, „kosmeceutyki” i „dermokosmetyki” nie gwarantują większego bezpieczeństwa,
ani większej skuteczności niż „zwykłe” kosmetyki
sprzedawane w sieciowych drogeriach i hipermarketach. Również rekomendacje towarzystw i instytucji
naukowych nie gwarantują lepszych walorów polecanych kosmetyków. Na szczęście, w bieżącym roku
zakazano cynicznej i nagannej praktyki zachwalania
produktów informacjami o tym, czego nie zawierają.
W niesławnych produktach reklamowanych hasłem
„nie zawiera parabenów” stosunkowo bezpieczne
parabeny były zastępowane między znacznie silniej
uczulającym metyloizotiazolinonem, co doprowadziło do stwierdzonej w całej Europie epidemii alergii na ten konserwant zarówno u dzieci (pieluchy,
wilgotne chusteczki, emolienty), jak i u dorosłych
(kosmetyki, środki czystości, detergenty). Dlatego,
dobierając preparat kosmetyczny, należy zawsze
zachować należną dozę sceptycyzmu i krytycyzmu
i zadać sobie pytanie „czy ja rzeczywiście potrzebuję
tego kosmetyku?”.

Radosław Śpiewak
Uroda, atrakcyjność – co to takiego?
Beauty, attractiveness – what is it?
Motto: Beauty, gentlemen, is in the eye,
I aver it to be in the eye of the beholder
and not in the object itself
(Richard Cumberland, 1788)
Pielęgnowanie, przywracanie i kreowanie urody,
czyli atrakcyjności fizycznej, jest głównym celem
działań podejmowanych w ramach estetologii medycznej oraz kosmetologii. Atrakcyjność jest cechą
pożądaną przez większość ludzi, a jednak wymykającą się ścisłym definicjom i miarom. Przytoczone na
wstępie motto oraz stare polskie powiedzenie, że „nie
to ładne, co ładne, ale to, co się komu podoba” uzmysławiają, że atrakcyjność jest zjawiskiem wysoce subiektywnym i obserwatorzy mogą się różnić w ocenie
czyjejś urody. Z drugiej strony, wydaje się, że istnieją
jednak pewne uniwersalne cechy determinujące cielesne piękno. Szczególnie w odniesieniu do atrakcyjności fizycznej kobiet cechy te były przedmiotem
wielu analiz, prowadzących niekiedy do sprzecznych
konkluzji. Wśród antropologów i biologów ewolucyjnych dominuje jednak przekonanie, że „uroda”
jest w istocie sumą cech fizycznych informujących
o zdolności reprodukcyjnej danej osoby. Innymi słowy, atrakcyjne w oczach obserwatora są potencjalne
partnerki lub partnerzy mający cechy fizyczne, które
sugerują, że ich potomstwo będzie liczne i odporne
na choroby. Cechy te nadal są przedmiotem badań,
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a dotychczasowe wyniki można podsumować, że
bardziej atrakcyjne są twarze kobiece cechujące się
symetrią, „przeciętnością” (czyli formą zbliżoną do
uśrednionych kształtów kobiet w danej populacji)
oraz dymorfizmem płciowym, tzn. zaznaczeniem
cech charakterystycznych dla kobiet (m.in. twarz
kwadratowa lub okrągła, a nie wydłużona, delikatne łuki brwiowe i żuchwa). Dla atrakcyjności figury
kobiecej znaczenie ma niski wskaźnik WHR (waist-to-hip ratio), a ponadto wielkość biustu oraz niskie
wartości BMI (body mass index), choć znaczenie
ostatnich dwóch wskaźników zależy od płci i przynależności etnicznej obserwatorów. Również zapach
ciała wydaje się istotną determinantą atrakcyjności,
eksperymenty wykazały na przykład, że mężczyźni
jako „przyjemniej pachnące” uznają kobiety w okresie owulacji. Natomiast kobietom „ładniej pachną”
mężczyźni, z którymi spłodziłyby dzieci o największej odporności na infekcje (zróżnicowanie układu
zgodności tkankowej HLA). Również dążenie kobiet
do „młodego wyglądu” wydaje się mieć uzasadnienie ewolucyjne – badania populacyjne wskazują, że
pary, w których mężczyzna jest starszy od kobiety
mają statystycznie więcej potomstwa. Podsumowując, skuteczność szeroko rozumianej estetologii
medycznej i kosmetologii zależy w znacznym stopniu od uwzględnienia nadrzędnego celu pielęgnowania, wzmacniania lub kreowania cech fizycznych
będących ewolucyjnie wykształconymi sygnałami
zdrowia i płodności. Przytoczone obserwacje uświadamiają również znaczenie zdrowego trybu życia
w kształtowaniu atrakcyjności fizycznej, a tym samym istotną rolę promocji zdrowia w medycynie estetycznej i kosmetologii.

Askari Townshend
Nakłuwanie skóry – prawdopodobnie
najbardziej ekscytująca od czasu
wprowadzenia witaminy C
nowa technologia w zapobieganiu
starzeniu skóry
Exciting emerging technology in skin antiaging since the introduction of vitamin C
Jest to prosta, właściwie bezbolesna (po zastosowaniu miejscowego znieczulenia), dobrze tolerowana i bardzo oszczędna metoda leczenia, umożliwiająca uzyskanie spektakularnych wyników w wielu
wskazaniach, do których należą bliznowacenie potrądzikowe, blizny, zmiany hiperpigmentacyjne,
drobne zmarszczki i zmarszczki, rozstępy oraz
ogólne odmładzanie skóry. Poza tymi korzyściami,
needling skóry można wykonywać we wszystkich
fototypach skóry wg Fitzpatricka, a metodzie tej towarzyszy krótki okres rekonwalescencji i właściwie
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zerowe ryzyko pozapalnej hiperpigmentacji. Mimo
że początkowo wiele osób z branży profesjonalnej
pielęgnacji skóry było nastawionych sceptycznie odnośnie, wydawałoby się,tak „prostej” koncepcji, to
aktualnie nie dziwi, że popularność needlingu skóry gwałtownie rośnie na wszystkich rynkach całego
świata. Dr Askari Townshend wyjaśnił, w jaki sposób needling skóry zmienił podejście do zabiegów
estetycznych, w jaki sposób metodę tę można łączyć
z innymi procedurami oraz, co istotne, jak można
dokonać wyboru najlepszej metody domowej pielęgnacji skóry dla pacjenta, aby zagwarantować długotrwałe wyniki.

Vladimir Tsepkolenko
Rola autologicznych komórek
macierzystych w praktyce lekarza
medycyny estetycznej
The role of autologous stem cells in the practice
of aesthetic medicine clinic
Komórki macierzyste są niedojrzałymi komórkami posiadającymi potencjał do aktywnego dzielenia się i transformacji do wysoko wyspecjalizowanych komórek (neuronów, komórek mięśniowych,
komórek wątrobowych itp.). Wskazania z zakresu
medycyny estetycznej: procesy związane z przedwczesnym starzeniem, męskie i żeńskie zaburzenia
hormonów płciowych, przewlekłe procesy zapalne,
zaburzenia odporności, zaburzenia metaboliczne.
W badanu ocenialiśmy rolę efektów terapii z zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie estetycznej:
1. Dynamika parametrów immunologicznych na
podstawie badań krwi u pacjentów z problemami
skórnymi w trakcie leczenia komórkami macierzystymi.
2. Dynamika odporności komórkowej u pacjentów
z problemami skórnymi w trakcie terapii komórkami macierzystymi.
3. Dynamika odporności humoralnej u pacjentów
z problemami skórnymi w trakcie terapii komórkami macierzystymi.
4. Zawartość glikozaminoglikanów i oksyproliny
oraz aktywność enzymów miąższowych w materiałach z biopsji skóry u kobiet podczas terapii
komórkami macierzystymi.
5. Całkowita zawartość lipidów w materiale z biopsji skóry u kobiet.
6. Ocena terapii u kobiet z patologiczną menopauzą
w trakcie leczenia komórkami macierzystymi.
7. Dynamika objawów i dolegliwości u pacjentów
z problemami skórnymi w trakcie terapii komórkami macierzystymi.
8. Profil endokrynologiczny u pacjentek po rejuwe-
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nacyjnych zabiegach chirurgicznych skojarzonych z terapią komórkami macierzystymi w trakcie menopauzy.
Analiza uzyskanych danych klinicznych i laboratoryjnych pozwoliła na postawienie następujących
wniosków:
• Terapia cechuje się działaniem hormonozastępczym oraz immunomodulującym.
• Pomaga poprawić wygląd dzięki efektowi leczniczemu.
• Zapewnia długotrwałe wyniki, podobne jak po
zabiegach chirurgicznych.
• Poprawia jakość życia w trakcie menopauzy.

Janina Tutkuviene
Wielkość ciała i postrzeganie kształtu:
obraz ciała w historii i dziś
(od „zdrowych” po „wiecznie młodych”)
Body size and shape perception: body image
in historical perpective and today
(from „healthy” to „forever young”)
Obraz ciała (ang. BI – body image) stanowi kompleksową konstrukcję fizykalną i psychologiczną,
uzależnioną od percepcji przez daną osobę wyglądu
i funkcji ciała. Tym niemniej interakcje między BI
a stanem fizykalnym mają charakter złożony. Kwestie
związane z BI mają istotne znaczenie dla biologów,
lekarzy, psychologów, pedagogów, specjalistów zdrowia publicznego i całego społeczeństwa. Na BI może
mieć wpływ wiele czynników endogennych i egzogennych: biologiczne (rzeczywisty rozmiar i kształt
ciała, percepcja mózgowa, status neuropsychiczny),
okres historyczny, formacja społeczna, status ekonomiczny, czynniki etniczne i standardy kulturalne dotyczące piękna ciała, mass media, czynniki rodzinne
i indywidualne. Standardy piękna, idealnego rozmiaru i kształtu ciała stale ulegały zmianom w ciągu
kolejnych epok i w obrębie różnych kultur. Od 1990
roku w społeczeństwach zachodnich zaczął przeważać nierealistycznie wychudzony, wysoki i „długonogi” ideał ciała kobiety. W ostatnim czasie „ideał” ciała
przybrał nierealistyczny kształt (nie tylko w zakresie
cech charakterystycznych, które są typowe dla ciała
osób młodych, ale osobom dorosłym często narzuca
się również pewne infantylne somatyczne cechy charakterystyczne). W następstwie tego rośnie niezadowolenie z rozmiarów ciała i wśród osób w różnym
wieku i różnej płci rozprzestrzeniają się niezdrowe
nawyki dietetyczne i żywieniowe. Z tego względu
tak ważne jest promowanie zdrowego wyglądu ciała,
aby uzyskać prawidłową opinię dotyczącą naszych
ciał, aby możliwa była krytyczna ocena informacji
w środkach masowego przekazu.

Jadwiga Wojtanowska,
Magdalena Niewęgłowska-Wilk,
Radosław Śpiewak
Mikrodermabrazja
– wskazania, przeciwwskazania,
skuteczność i powikłania
Microdermabrasion – indications,
contraindications, efficacy and complications
Mikrodermabrazja jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów złuszczania naskórka w gabinetach kosmetologicznych, jak również gabinetach
medycyny estetycznej. Aktualnie stosuje się trzy odmiany mikrodermabrazji: diamentową, korundową
oraz wodno-tlenową (oksybrazję). Różnią się one
między sobą rodzajem środka ściernego, zasadą wykonywania zabiegu, a także intensywnością.
Cel: Omówienie wskazań i przeciwskazań do zabiegów mikrodermabrazji oraz przedstawienie powikłań i skuteczności tych zabiegów.
Materiał i metody: Dokonano analizy artykułów
naukowych dotyczących wskazań, przeciwwskazań
oraz skuteczności mikrodermabrazji. Ponadto przeanalizowano literaturę naukową pod kątem opisów
przypadków dotyczących powikłań po mikrodermabrazji.
Wyniki: Na podstawie literatury opracowano
listę wskazań oraz przeciwwskazań do poszczególnych rodzajów mikrodermabrazji. Zwraca uwagę
brak wiarygodnych dowodów naukowych skuteczności tych zabiegów (badania prospektywne, kontrolowane, randomizowane). Opublikowane przypadki działań niepożądanych obejmowały wyprysk
z podrażnienia mechanicznego po mikrodermabrazji korundowej, rozsiew chorób wirusowych w obrębie twarzy po mikrodermabrazji diamentowej oraz
zapalenie zatok po oksybrazji.
Wnioski: Mikrodermabrazja jest uważana za
skuteczny i bezpieczny zabieg kosmetologiczny, jednak pozytywnym opiniom ekspertów nie towarzyszą
konkretne dowody naukowe. Wykonana przez osoby mało doświadczone oraz nieprzestrzegające podstawowych reguł, może być przyczyną poważnych
powikłań.
Dorota Wydro
Adaptogeny – przydatne suplementy
i alternatywa dla leków
Adaptogens – useful supplements and an
alternative to medicines
Historia adaptogenów rozpoczęła się w 1947
roku, kiedy rosyjski naukowiec Nikolay Vasilievich
Lazarev użył terminu „adaptogen” w stosunku do
niektórych rzadkich substancji o unikalnym działaniu. Zwiększają one naturalną odporność organizmu
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człowieka na fizyczny i emocjonalny stres, zmęczenie, depresję i choroby organiczne. Adaptogeny poprawiają koncentrację, koordynację i wytrzymałość
oraz odporność na bóle mięśniowe. Prawdziwy adaptogen określają trzy cechy: 1) adaptogen zwiększa
niespecyficzną odporność przed stresem i przeciążeniem; 2) adaptogen zawsze stara się normalizować
funkcje organizmu, niezależnie od kierunku, w którym działa zakłócenie; 3) adaptogen może działać
wyłącznie w celu uzyskania normalizacji – nigdy nie
może stymulować organizmu poza to, co wypoczęty,
zdrowy i dobrze odżywiony organizm może zrobić.
Kryterium przynależności do adaptogenów to: działanie immunostymulujące, obniżanie aktywności
CUN (działanie uspokajające), poprawa funkcji mózgowych — umiejętności uczenia się i zapamiętywania, podwyższanie sprawności fizycznej organizmu
w sytuacji obciążenia wysiłkiem, właściwości przeciwutleniające. Adaptogen jest zatem substancją,
która przygotowuje i broni organizm przed różnymi
formami fizycznego, psychicznego, chemicznego
lub biologicznego stresu. Powoduje, że organizm
jest bardziej elastyczny, ciało i mózg mogą szybciej
i łatwiej konstruktywnie reagować na stres. Ponadto
adaptogeny mają działanie: antyhepatotoksyczne,
przeciwnowotworowe i obniżające poziom cholesterolu i cukru we krwi. Adaptogen „trenuje” organizm
do radzenia sobie ze zwiększonym stresem. Stres
staje się wtedy mniej szkodliwy, a organizm, pomimo stresu, może normalnie funkcjonować. Adaptogen normalizują funkcje organizmu i zwiększają jego
tolerancję na stres we wszystkich jego formach, takich jak: metabolizm, transfer impulsów, równowaga hormonalna, aktywność enzymów i oddychanie
komórkowe. W trakcie wykładu scharakteryzowano
20 adaptogenów: amlę, traganek, witanię, żeń-szeń,
cordyceps, eleutero, lukrecję, Dan Shen, Guduchi,
He Show Wu, świętą bazylię, Jiaogulan, jagody goji,
Prince Seng, Reishi, korzeń Maraala, Rhodiolę, Shisandrę, Asparagus i mumio.

Zygmunt Zdrojewicz
Otyłość – problem społeczny XXI wieku
a zaburzenia seksualne
Obesity – social problem of the XXI century
– and sexual dysfunction
Otyłość jest jednym z największych problemów
społecznych oraz zdrowotnych XXI wieku i zarazem
jedną z najgorzej kontrolowanych pod względem
medycznym chorób cywilizacyjnych. Statystyki europejskie (polskie są podobne) podają, że ponad 20%
osób cierpi z powodu nadwagi i otyłości, a problem
ten rośnie. Odsetek osób po pięćdziesiątym roku życia i, niestety, dzieci oraz młodzieży, jest w tej staty134

styce znaczny. Popularną metodą jej oznaczania jest
Wskaźnik Masy Ciała (BMI – Body Mass Index, a jego
normy to: 20-24 – prawidłowa masa ciała, 24-29
nadwaga, powyżej 29 – otyłość. Bardziej liberalnym
podejściem do kwestii prawidłowej masy ciała jest
odniesienie jej do obwodu pasa: w przypadku kobiet
normą jest obwód pasa do 88 cm (92), u mężczyzn
do 98 (102), a także talii: do 71 cm u kobiet i do 86 cm
u mężczyzn, przy czym ten ostatni pomiar powinno
się wykonywać również u pacjentów z prawidłowymi wartościami BMI. Etiologicznie klasyfikacja zespołów otyłości jest następująca: podwzgórzowa,
pierwotna, psychosomatyczna, endokrynologiczna,
pokarmowa, genetyczna, wynikająca z braku aktywności fizycznej oraz polekowa. Najnowsze badania
wykazały, że w patogenezie otyłości istotną rolę odgrywa, nomen omen, tkanka tłuszczowa, która jest
bazą wydzielania wielu hormonów mających wpływ
na masę ciała: angiotensynogen, adipsyna, interleukina, rezystyna, obestatyna, leptyna, wisfatyna,
omentyna. Na kontrole łaknienia istotny wpływ
mają również hormony neuroendokrynne, z których jedne mają działanie stymulujące (dopomina,
noradrenalina, galanina), inne natomiast hamujące
(leptyna, serotonina, kalcytonina, cholecystokinina), a także jednostki chorobowe, m.in. cukrzyca,
ch. tarczycy, zespoły metaboliczne itd. Standardem
leczenia najczęściej występującej otyłości pokarmowej jest szczególnie odpowiednia dieta: niskokaloryczna, dieta dr Budwig (olej lniany) dieta VLCD,
DASH. Natomiast wszelkie inne, m.in. Kwaśniewskiego, Cambridge, Ducana, czyli wysoko białkowa,
oceniane są krytycznie. Wspomagającym leczeniem
jest odpowiednio dostosowany ruch i stosowanie suplementów diety, np. drożdże, chrom, L- karnityna,
koenzym Q10, słodziki (ale nie wszystkie!). Kolejnym etapem terapii otyłości jest leczenie farmakologiczne i w przypadkach krańcowych chirurgiczne
(bariatria). Otyłość należy leczyć, gdyż może prowadzić do: nadciśnienia, cukrzycy, zwiększonego ryzyka wszelkich zabiegów operacyjnych, zwiększenia
możliwości wystąpienia udaru mózgu, zwiększenia
niewydolności wieńcowej, a także płucnej, zwiększenia zapadalności na nowotwory, dnę moczanową,
choroby pęcherzyka żółciowego, wątroby, a także
prowadzić do licznych zaburzeń seksualnych zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Leczenie otyłości jest
ponadto dużo tańsze niż leczenie jej powikłań. Koszt
leczenia następstw otyłości w USA w 2000 r. wynosił 60 miliardów dolarów, czyli 10 procent całego
budżetu przeznaczonego na służbę zdrowia. W Polsce zasady postępowania są takie same, ale nie ma
dokładnych danych precyzujących te olbrzymie wydatki. Problem zaburzeń seksualnych (obniżenie li-

Streszczenia
bido, zaburzenia erekcji) dotyczy otyłych mężczyzn,
szczególnie z silnie akcentowaną otyłością brzuszną.
Na skutek przemian biochemicznych (zwiększenia
aktywności aromatazy) wzrasta stężenie estradiolu,
co przez mechanizm przysadkowy hamuje wydzielanie FSH, a jego brak wyraźnie zmniejsza stymulację jąder do produkcji testosteronu i tym samym do
zwiększenia odkładania się triglicerydów w tkance
tłuszczowej jamy brzusznej – i „kółko się zamyka”.
Niskie stężenie testosteronu ma negatywny wpływ
nie tylko na funkcje seksualne , ale także źle wpływa
na cały organizm. Innym zjawiskiem są tzw. feedersi, czyli „dokarmiacze”. Są to dewianci seksualni, dla
których fetyszem jest niezwykle bujne i otyłe ciało
kobiety (200-300 kg). Podsumowując, pozornie
„zwykła” nadwaga i otyłość są, niestety, nieodzownymi elementami naszego życia codziennego i mają
znaczny oraz negatywny wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne i funkcje seksualne.

Nicola Zerbinati
Laser frakcyjny CO2 w zabiegach na szyi
i wokół oczu
Fractional CO2 laser
for periorbital & neck procedures
Laser frakcyjny CO2 stanowi złoty standard w leczeniu zmarszczek, zmian trądzikowych i blizn pourazowych, objawów fotostarzenia, nieregularności
skóry, w resurfacingu skóry i rejuwenacji twarzy. Laser frakcyjny CO2 emituje wiązkę o długości 10,6 ?m
przez innowacyjny system generujący ułatwiający
emisję wiązki lasera w trybie DOT. Technologia ta
wykorzystuje system pikselowy, co oznacza możliwość emisji wiązki lasera wytwarzającej strefy martwicy, bez uszkadzania naskórka i bez konieczności
schładzania skóry. Procedura polega na zastosowaniu
w trakcie leczenia frakcyjnego lasera CO2 o różnym
natężeniu, które może obejmować od 3 do 5 sesji
w odstępie 2 do 5 tygodni. W krótkim czasie dochodzi do naprawy tkanki za pomocą nowych włókien
kolagenowych, dzięki czemu okres rekonwalescencji skraca się do 2-3 dni. Aby poprawić uzyskiwane
wyniki za pomocą procedury frakcyjnej laseroterapii
CO2, przed i po zabiegu zaleca się zastosowanie odpowiedniego protokołu pielęgnacyjnego. Technika ta
jest zalecana i skuteczna w szczególności w bardzo
delikatnych okolicach, jak szyja, dekolt i ręce, w których trudne jest leczenie metodami tradycyjnymi.
Zwłaszcza w tym szczególnym obszarze w ostatnim
czasie rozpoczęliśmy wykonywanie zabiegów dwoma
skojarzonymi źródłami pola elektromagnetycznego
w bimodalnych sekwencyjnych strzałach (laser CO2
+ RF) i dostrzegliśmy okazję wywołania szybkiego
i bardziej selektywnego podwyższenia temperatury

w głębokiej warstwie skóry właściwej. Ten najnowszy
nabytek dał nam możliwość podgrzania i skoagulowania głębokich włókien kolagenowych, wywierając
słabszy optyczny wpływ na naskórek i warstwę brodawkowatą skóry właściwej, ograniczając powierzchniowe działania uboczne. Na podstawie własnego
doświadczenia mogę stwierdzić, że zastosowanie
frakcyjnego lasera CO2 w trybie DOT umożliwiło uzyskanie doskonałych wyników klinicznych i duże zadowolenie ze strony pacjentów. Zastosowanie takiej
techniki w resurfacingu skóry wspomaga naturalny
proces gojenia się tkanek. Frakcyjna technologia CO2
nie prowadzi do wolumetrycznej ablacji skóry i z tego
powodu jej dużą zaletą jest skrócenie czasu rekonwalescencji dla pacjenta oraz brak działań ubocznych.
Osobiście wolę stosować ablacyjną technologię frakcyjną, ponieważ uważam, że nie można uzyskać efektu resurfacingu, jeżeli nie dochodzi do ablacji tkanek.
Nie jest ważne, że wiązka lasera CO2 cechuje się ograniczoną penetracją w głąb skóry. Niezmiernie istotne
znaczenie w tej technologii ma fakt, że propagacja
ciepła w głąb tkanek jest bardzo dobra i nie ogranicza się do obszaru poddanemu ablacji, ale dociera do
skóry właściwej. W ostatnim czasie, pracując ze skojarzonymi dwoma źródłami pola elektromagnetycznego w bimodalnych sekwencyjnych strzałach (laser
CO2 + RF), dostrzegliśmy okazję wywołania szybkiego
i bardziej selektywnego podwyższenia temperatury
w głębokiej warstwie skóry właściwej. Ten najnowszy
nabytek dał nam możliwość podgrzania i skoagulowania głębokich włókien kolagenowych, wywierając
słabszy optyczny wpływ na naskórek i warstwę brodawkowatą skóry właściwej, ograniczając powierzchniowe działania uboczne.

Nicola Zerbinati, Maurizio Greco
Laser Nd:Yag (QS do odmładzania
i leczenia zaburzeń pigmentacji) (LP do
zmian naczyniowych i odmładzania)
Nd Yag (QS for Rejuvenation & Pigmentation)
(LP for Vascular & Rejuvenation)
Lasery QSW przez kilka lat stosuje się w procedurach nieablacyjnego usuwania tatuaży. Na skuteczność kliniczną wpływ ma możliwość dostarczenia
wysokiej energii (fluencji) w bardzo krótkim czasie
(rzędu nanosekund). Kolejnym ważnym warunkiem uzyskania dobrych efektów klinicznych jest
stosowanie długości promieniowania wiązki laserowej komplementarnej z barwami tatuażu, który
zamierza się usunąć. Ze względu na szeroką gamę
kolorów używanych przez artystów wykonujących
tatuaże, w dzisiejszych czasach trudno jest, o ile nie
niemożliwe, aby usunąć tatuaż za pomocą pojedynczego lasera. Najpiękniejsze i najbardziej olśniewa135

Streszczenia
jące kolory powstają ze zmieszania różnych kolorów
podstawowych, dlatego, aby możliwa była interakcja
z takimi barwnikami, konieczne może być zastosowanie wielu długości wiązki, łącznie z takimi, które
nie są jeszcze dostępne na rynku. Aktualnie mamy
szansę na uzyskanie doskonałych wyników terapeutycznych w usuwaniu tatuaży monochromatycznych
i polichromatycznych. Laser 1064-532 QSW umożliwia właściwe działanie na tatuaże w kolorach niebieskim, czarnym, brązowym i czerwonym. Czas
potrzebny do usunięcia barwnika zależy od głębokości, na jakiej znajduje się pigment oraz od lokalizacji anatomicznej. Powinowactwo długości wiązki
zbliżone do melaniny czyni tę technologię szczególnie skuteczną w leczeniu autologicznych zmian
barwnikowych położonych powierzchownie oraz
głębiej w tkankach. Celem terapii mogą być plamy
soczewicowate i melasma. Uzyskuje się interesujące efekty kliniczne, które są mocno uzależnione od
właściwych ustawień sprzętu. Należy jednak zaznaczyć, że podczas, gdy w przypadku zmian soczewicowatych dobre wyniki można uzyskać po jednej sesji,
to w leczeniu melasmy wymagane jest przeprowadzenie kilku sesji i dobranie właściwej fluencji i balansu metabolicznego, aby uniknąć ryzyka hiperpigmentacji. Różne jest kliniczne zastosowanie tej
samej długości promieniowania, ale o odmiennym
czasie trwania impulsu (milisekundy). W takich
przypadkach, wywołując uraz termiczny w wyniku
absorpcji wiązki promieniowania, możemy leczyć
linijne lub plamiste zmiany naczyniowe, a niekiedy
również epidemiczne zmiany o etiologii wirusowej.
W tym przypadku ważny jest odpowiedni dobór nie
tylko czasu trwania impulsu, ale również kształtu
impulsu, co pomaga zmniejszyć ryzyko termicznego
uszkodzenia tkanek w wyniku zjawiska nakładania
impulsów (ang. overlapping).

Nicola Zerbinati, Salvatore G.
Frakcyjna technika zabiegowa z użyciem
lasera CO2 w przywracaniu fizjologicznej
błony śluzowej pochwy
Fractional Surgical Technique with CO2 Laser
for restoration of vaginal mucosa
Cele: Celem badania było dostarczenie dowodów, że miejscowe zastosowanie lasera CO2 w połączeniu z nowym optycznym frakcyjnym skanerem na śluzówkę pochwy, może skuteczniej działać
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na trzy warstwy ściany pochwy (nabłonek, blaszka
właściwa i mięśniówka) i poprawiać między innymi
funkcje seksualne, a nie wywoływać jedynie działań
w obrębie nabłonka, jak po zastosowaniu estrogenów. Jak dotychczas, nie opisano jeszcze tej nowej
chirurgicznej techniki frakcyjnej regeneracji marszczek pochwowych.
Materiały i metody: W pilotażowym badaniu
oceniano wpływ na śluzówkę pochwy comiesięcznego endowaginalnego zastosowania frakcyjnego lasera CO2 przez trzy sesje, w połączeniu z intensywnym
programem treningowym w postaci ćwiczeń fizykalnych mięśni dna miednicy, w celu poprawy nie tylko
parametrów histologicznych pochwy, ale również
w celu złagodzenia zaburzeń seksualnych (takich,
jak bolesne współżycie, suchość, uczucie pieczenia,
miejscowe podrażnienie) oraz poprawy orgazmu.
Badanie przeprowadzono u 10 zdrowych kobiet,
z obecnością umiarkowanych objawów atrofii pochwy. Ustawione parametry prowadziły do mnogich, głębokich urazów termicznych i umiarkowanej
koagulacji kolagenu, w wystarczającym stopniu, aby
odtworzyć marszczki pochwowe. Z protokołu badania wykluczono pacjentki z wysiłkowym nietrzymaniem moczu oraz pacjentki z uszkodzeniem powięzi
odbytniczo-pochwowej i/lub powięzi Halbana. Zastosowano sprzęt do laseroterapii CO2 włoskiej firmy DEKA, która zaprojektowała skaner waginalny,
umożliwiający frakcjonizację lasera CO2 specjalną
głowicą dopochwową. Aby ocenić jakość oraz ilość
produkcji kolagenu po ekspozycji na promieniowanie laserowe śluzówki wewnątrz pochwy przeprowadzono badania histologiczne, immunohistochemiczne i oceniające żywotność komórek.
Wyniki: Odtworzenie marszczek pochwowych i fałdów podłużnych uzyskano bez powikłań
u wszystkich pacjentek. Ustąpienie objawów i dolegliwości ze strony poszerzonej/gładkiej pochwy
zgłosiły wszystkie pacjentki. Problemy natury seksualnej, jakie pacjentki te zgłaszały przed terapią,
wyraźnie zmniejszyły się po zabiegu. Neokolagenogeneza objawiała się zwiększeniem zawartości kolagenu typu III i całkowitym brakiem włóknienia.
Wnioski: Wewnętrzny i zewnętrzny resurfacing
pochwy można uznać za skuteczną i bezpieczną metodę leczenia w terapii starzenia się błony śluzowej
pochwy.

