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Sprawozdania

XIV Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 
I Środkowoeuropejski Kongres Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging
IX Międzynarodowa Konferencja  
„Lasery i Źródła Energii w Medycynie Estetycznej”

W dniach 3-5 października 2014 roku w Hotelu 
Hilton w Warszawie odbył się XIV Międzynarodowy 
Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Organi-
zatorem Kongresu było Polskie Towarzystwo Medy-
cyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo 
Lekarskie – Oddział w Warszawie, przy współpracy 
Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, In-
ternational Society of Laser Surgery and Medicine  
i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. 

Sesje wykładowe rozpoczęły się w piątek. Podczas 
trzech dni, odbyły się 33 workshopy i 2 śniadania na-
ukowe, a w trakcie 20 sesji wykładowych wygłoszono 
140 interesujących referatów. 

Przed rozpoczęciem kongresu odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów absolwentom Podyplomowej 

Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (edycja 2011-2014). 
Dyplomy odebrało 44 lekarzy.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu wykład inau-
guracyjny, zatytułowany „W poszukiwaniu harmonii – 
podróż do wnętrza twarzy”, wygłosił dr Marek Karaś. W 
inauguracji wzięli również udział: prezes PTL – prof. Jerzy 
Woy-Wojciechowski, przedstawiciel Naczelnej Izby Lekar-
skiej, Przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Medycyny 
Estetycznej – Vladimir Tsepkolenko oraz dyrektor Mię-
dzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej Fundacji Boni-
fratrów w Rzymie – dr Emanuele Bartoletti.

Podczas sesji piątkowych lekarze mieli możliwość wy-
słuchać wykładów ze skutecznej kosmetyki i gojenia 
ran na następujące tematy: ocena potencjału uczulające-
go kosmetyków w sytuacji wprowadzonego zakazu testo-

Dorota Wydro

Absolwenci PSME PTL – 2014.
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wania na zwierzętach (Kalicińska i Śpiewak), terapia reti-
nowidowa dla skóry wrażliwej (Zientek), maska z kwasem 
retinowym i czynnikami wzrostu (Castiglioni), nowe pre-
paraty do znieczulania miejscowego (Rigamonti), emulsje 
lamellarne z wykorzystaniem ceramidów i pseudocerami-
dów w odtwarzaniu funkcji barierowej skóry po zabiegach 
chemicznych i fizycznych (Zoch), zastosowanie formuły 
Beta-Skin w medycynie estetycznej (Gaworczyk), sól cyn-
kowa kwasu oktanoilosalicylowego do pielegnacji skó-
ry tłustej (Klimczyk), współpraca kosmetologa i lekarza 
estetologa – konkurencja, komnesalizm czy symbioza? 
(Śpiewak), aktualny stan wiedzy na temat gojenia się ran 
(Romanelli), zapobieganie i leczenie blizn (Longo), lecze-
nie blizn przy użyciu lasera (Zerbinati), leczenie blizn po-
trądzikowych (Sanchez-Viera), zastosowanie biocelulozy 
w zabiegach estetycznych (Ignaciuk), znaczenie poprawy 
jakości skóry jako uzupełnienia w upiększaniu twarzy 
(Krulig) oraz FreeMED – najnowsze rozwiązanie finanso-
we dla sektora medycyny estetycznej (Wójcik).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się piątkowa sesja 
z medycyny anti-aging, podczas której zaprezentowano 
następujące zagadnienia: dlaczego nie mogę schudnąć? 
(Wydro), subkliniczne zaburzenia endokrynne – dia-
gnoza i leczenie (Matyjaszek-Matuszek), nietolerancja 
fruktozy – diagnoza, objawy i skutki (Adamczyk-Kutera), 
świeży produkt żywnościowy „za i przeciw” – wątpliwości 
żywieniowca (Schlegel-Zawadzka), zapalenie – czy może-
my je zdiagnozować i wyeliminować? (Pasula), grelina – 
co nowego? (Aloisantoni).

W ostatniej sesji piątkowej zatytułowanej „Kwas hia-
luronowy – „cudowna” substancja odmładzająca? Dobrze 
znana, mało poznana” goście zaprezentowali wykłady na 
temat: biologii kwasu hialuronowego i makrofagów (Pas-
si), kwasu hialuronowego z punktu widzenia immunologa 
(Jahnz-Różyk), wypełniaczy i regeneracji – czy na pewno 
odnosimy sukces? (Bioulac), wzajemnego oddziaływania 
fibroblastów i makrofagów podczas produkcji i w ochro-
nie kwasu hialuronowego (Aloisantoni). 

Wcześnie rano w sobotę zorganizowano równolegle 
dwa naukowe śniadania. Pierwsze, na temat nowych 
możliwości i większej skuteczności skleroterapii, 
poprowadzili Zbigniew i Wojciech Rybak, a drugie – na 
temat kontrowersji w ginekologii estetycznej – Andrzej 
Barwijuk. 

Sesje sobotnie dotyczyły:
 medycyny estetycznej w obrębie twarzy (od-

mładzanie okolicy okolicy okołooczodołowej przy 
użyciu toksyny botulinowej i wypełniaczy (Pavi-
ćic), odmładzanie doliny łez (Rzany), niechirur-
giczna plastyka nosa (Bartoletti), porównanie 
wyników operacyjnej korekcji nosa z wynikami 
uzyskanymi z zastosowaniem kwasu hialurono-
wego (Lembas), zabiegi z toksyny botulinowej  
w okolicy ust i dolnej części twarzy (Khanna), ko-
rekcja doliny łez przy użyciu wypełniaczy różnych 

generacji (Hoffman) i lipofilling powieki górnej  
i dolnej (Griskhyan)) 

 biostymulacji (proliferacja komórek i karcyno-
geneza (Ceccarelli), karboksyterapia w odmła-
dzaniu skóry z aktualnymi protokołami i terapia-
mi (Lopez), TCA-H20 – „primer” wspomagający 
inne procedury zabiegowe (Castellana), lipofilling 
jako technika regeneracyjna (Tsepkolenko), ak-
tualizacja protokołu wykorzystania płytkowych 
czynników wzrostu w medycynie estetycznej (Ce-
carelli), wzrost syntezy kolagenu i eslastyny po 
wstrzyknięciu materiału medycznego (Deprez), 
regeneracyjna biostymulacja skóry (Bartoletti), 
poprawa powierzchni skóry i biorestrukturyzacja 
przez powierzchowne i głębokie techniki nakłu-
wania i leki (Oskarbski)) 

 wypełniaczy (różnice między kwasami hialuro-
nowymi z punktu widzenia epidemiologa i leka-
rza praktyka (Rzany), nowa technologia produk-
cji wypełniaczy (May), NESUVIA – innowacyjny 
wypełniacz tkankowy (Zerbinati), ELLANSÉ – in-
nowacyjny wypełniacz o silnych właściwościach 
biostymulujących (Pawlikowski), materiały bio-
stymulujące na tle klasycznego kwasu hialuro-
nowego – Sculptra, Radiesse, biopeptydy (Osa-
dowska), usieciowana karboksymetyloceluloza 
(Oskarbski), płynny face lifting (Piovano) i nie-
chirurgiczne odmładzanie twarzy (Cecarelli))

 laserów w różnych gałęziach medycyny este-
tycznej (laser pikosekundowy (Hoffman), pora-
żenie nerwu twarzowego (Longo), endolaserowy 
miękki lifting (Scrimali), skuteczność i bezpie-
czeństwo nowego systemu laserów 532/1064 nm 
– Excel V firmy CUtera (Kwiek), laserowe zwę-
żanie pochwy (Heydecker), Monalisa TouchTM 
(Zerbinati), usuwanie tatuaży za pomocą wielo-
krotnych przejść laserem Q-S po przygotowaniu 
skóry laserem frakcjonującym (Marini) i leczenie 
przebarwień skóry przez połączenie źródła świa-
tła i transepidermalnych preparatów rozjaśniają-
cych (Heydecker)) 

 toksyny botulinowej (toksyna botulinowa 
w leczeniu migren, bólów głowy i chorób spa-
stycznych (Iozzo), technika iniekcji toksyny bo-
tulinowej oparta na rozmieszczeniu stref moto-
rycznych (Fundaro), wybrane aspekty toksyny  
w zastosowaniach estetycznych (Iozzo), od-
nerwienie chemiczne u mężczyzn (Bartoletti), 
technika wielowarstwowych iniekcji toksyny na 
twarzy (Marini), unikanie typowych pułapek w 
zabiegach toksyny botulinowej (Landau))

 powikłań (jak unikać powikłań i jak je leczyć 
(Pavicić), reakcja ziarniniakowa na implanty este-
tyczne (Skrzypek, Jankowiak, Sobczak), powikła-
nia po kwasie hialuronowym (Jóźwiak i Niedział-
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kowski), korekta nosa kwasem hialuronowym 
(Hreczecha, Skwarek, Żak), znamiona barwniko-
we a bezpieczeństwo wykonania zabiegów z me-
dycyny estetycznej (Bojko), swobodna interpre-
tacja transdermalnego zastosowania preparatów 
do mezoterapii (Skrzypek, Czuwara, Sobczak)  
i biofilmy bakteryjne jako powikłania po wypeł-
niaczach (Olszański))

 nici w medycynie estetycznej (molekularna 
medycyna estetyczna – nici PDO (Krzyżanowska-
-Gernand, Bieniek, Ignaciuk), rewitalizacja skóry 
za pomocą nici PDO (Adamczyk-Kutera, Skrzy-
pek), nici polidioksanowe (Castellana), nowa 
metoda podnoszenia pośladków przy użyciu nici 
elastycznych i igły o dwóch końcach (Berlanda), 
wiotkość skóry – ewolucja zabiegów z użyciem 
nici (Leibaschoff), zastosowanie nici Silhouette 
w repozycji miękkich tkanek twarzy (Pszenny), 
złote nici (Lichaj) i nici liftingujące – porównanie 
plusów i minusów metody w oparciu o dwuletnie 
doświadczenia własne (Kępa))

 cellulitu (fizjopatologia cellulitu (Leibaschoff), 
starzenie się tkanki tłuszczowej a cellulit (Al-
bergati), cellulit jako choroba zapalna (Cecarel-
li), tzw. cellulitis (Albergati), karboksyterapia  
i synergiczne terapie cellulitu i nadmiaru tkan-
ki tłuszczowej (Lopez), leczenie dwutlenkiem 
węgla (Scilletta) i selektywna, bezdotykowa RF  
w redukcji tkanki tłuszczowej (Sanchez -Viera).

W sobotę wieczorem, uczestnicy kongresu bawi-
li się do późnych godzin nocnych w hotelu Victoria 
Sofitel. 

Pierwsze niedzielne sesje poświęcona były:
 pilingom (pilingi w starzeniu się skóry i w ostrym 

trądziku (Krulig), estetyczne i medyczne wskaza-
nia do głębszych pilingów (Landau), nowy system 
wybielający Amelan by Krulig bez hydrochinonu 
(Krulig), przegląd metod usuwających przebar-
wienia (Padlewska), przeznaskórkowe usuwanie 
pigmentu – nowa nielaserowa metoda usuwania 
tatuażu (Leibaschoff), foto-peel – bezpieczna  
i skuteczna strategia łączona do odmładzania 
starzejącej się skóry (Marini), Pixel Peel – mikro-
nakłuwanie frakcyjne i TCA w leczeniu przeciw-
starzeniowym, blizn potrądzikowych i rozstępów 
(Deprez) i ocena skuteczności mikrodermabrazji 
diamentowej w redukcji plam barwnikowych na 
powierzchniach grzbietowych rąk u kobiet (Nie-
węgłowska-Wilk, Śpiewak); 

 i właściwemu odżywianiu (proste wskazówki 
dotyczące żywienia i stylu życia, aby zapobiec 
spadkowi zdolności poznawczych w diagnostyce 
i leczeniu wczesnych dysfunkcji mózgu (Barba-

gallo), adipokiny i miokiny a starzenie (Polimeni, 
Marotta), dysbioza w przwodzie pokarmowym 
(Marotta) i nowe wyciągi z alg w strategii odży-
wiania mózgu (Scoglio, Marotta). 
Na zakończenie tej sesji wygłoszone zostały rów-

nież wykłady na temat odmładzania dłoni (Piova-
no), zastosowania PRP w leczeniu łysienia androge-
nowego (Castellana) i epigenetycznego podejścia do 
hodowli fibroblastów (Tsepkolenko, Pykhteyev). 

Pozostałe sesje niedzielne poświęcone były:
 medycynie estetycznej w obrębie twarzy 

(anatomia dla optymalizacji iniekcji toksyny 
botulinowej (Ascher), estetyka profilu twarzy  
w diagnostyce ortodontycznej (Widmańska-
-Grzywaczewska), rola anatomii i starzenia kom-
partmentów tłuszczowych w przywróceniu obję-
tości twarzy przy użyciu wypełniaczy (Fundaro), 
niechirurgiczne podejście do odmładzania twa-
rzy (Landau), niewidzialny lifting twarzy (Rus-
so), przegląd małoinwazyjnych metod stosowa-
nych w chirurgii estetycznej twarzy (Patlazhan), 
czy zdrowy sen może postarzać (Renton, Keefe))

 niszczeniu i odtwarzaniu tkanki tłuszczo-
wej (apoptoza komórek tłuszczowych w lecze-
niu nadmiaru tłuszczu w obrębie twarzy i ciała 
(Cecarelli), kriolipoliza (Ambroziak), prawdziwa 
fizjologia tkanki tłuszczowej (Leibbaschoff), li-
poliza laserowa i napinanie tkanek (Hoffmann), 
badanie porównawcze liposukcji konwencjonal-
nej oraz liposukcji wspieranej laserem (Przyli-
piak), wypełniacze, przeszczepy tłuszczy i im-
planty wolumetryczne (Ascher), wielofunkcyjny 
lipofiling twarzy (Grishkyan), poprawa wyników 
przeszczepu tkanki tłuszczowej przed i po lipo-
graftingu (Leibaschoff), ADIVIVE – innowacyjna 
technologia autologicznego przeszczepu tkanki 
tłuszczowej (Ambroziak), lipofiling (Petakh) i li-
poliza iniekcyjna i EBM (Ascher))

 leczeniu energią (wykorzystanie laserów i in-
nych źródeł energii w technikach łączonych (Kuź-
mińska), impulsowe pole radiowe (RF) depono-
wane igłami pod skórą (Mindak), Venus Legacy 
– nowa technologia w redukcji cellulitu i modelo-
waniu ciała (Marini), analiza efektywności radio-
frekwencji mikroigłowej (Surowiak, Adryjanek, 
Kliszewska), propedeutyka oparzeń termicznych 
jako najczęstszego powikłania terapii opartych na 
źródłach energii (Szymański, Sznelewski), LED – 
narzędzie uniwersalne w gabinecie medycyny es-
tetycznej (Kuźmińska), Powikłania światłoterapii 
wysokoenergetycznej (Sznelewski))

 i włosom (propedeutyka diagnostyki łysienia 
dla lekarzy medycyny estetycznej (Rakowska), 
mikronakłuwanie w leczeniu melasmy i łysienia 
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(Lopez), namnażanie komórek brodawki włosa 
ludzkiego po iniekcji wyrobu medycznego (De-
prez), mezoterapia, terapia LED i leczenie stresu 
(Tilszer) oraz biostymulacyjne terapie łysienia 
owłosionej skóry głowy – możliwości powikłań 
(Skwarek, Hreczecha i Żak).

W sesji Varia przedstawiono następujące wykła-
dy: wielowarstwowe odmładzanie dłoni (Marini), 
odmładzanie pochwy (Leibaschoff), nowe podejście 
do leczenia trądziku różowatego (Zerbinati), brymo-
nidyna – przełom w leczeniu napadowego rumienia 
twarzy (Czuwara), Digital Smile Design (Fidecki) 
i nowe nadzieje związane z metforminą (Bieniek, 
Krzyżanowska-Gernand, Ignaciuk). 

Równolegle z wykładami w trzech innych salach od-
bywały się również, zorganizowane przez firmy, warsz-
taty praktyczne, w czasie których zaprezentowano 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie laserów, wypeł-
niaczy, biorewitalizacji, toksyny botulinowej i der-
mabrazji. 

W części wystawowej swoje nowości zaprezentowa-
ło 71 firm krajowych i zagranicznych: ABACOSUN, 
AESTEMED, AESTHETIC CONCEPT, Allergan, AMT Ad-
vanced Medical Technologies, Anti-Aging Institute, Au-
rum Distribution Group, BD Aesthetic, BEAUTYMED, 

BETA-DERM, BIOCERIS, BIOSIGNUM Grupa, BIO-PRO-
FIL Polska, BIOTAL, BMED Dariusz Białek, BOGDANI 
Dermatologia, Biovil Biotech, BTL Polska, COHERENT 
POLSKA, Cosmoscience, CROMA-PHARMA POLSKA, 
DERMAPROJECT, ESLT, Deutsche Bank, dottore CO-
SMECEUTICI, Ekopharm, eS Medica Sp. z o.o., Estetic 
Line, Estheticon.com, Excellence, Fenice, Galderma, Ge-
neral Topics Polonia, IMED Poland, IMESO AESTHETIC 
GROUP, Infinita, Institute Hyalual, ISO-LAB, ITP S.A., 
Labolatorium Estetyki LEAVIVACY, LASMED, Laser Pro-
ject 2000, Medical Pharma Poland, Medi Page, MEDma-
gic, MERZ/Natur Product Zdrovit, Metrum Cryoflex, ME-
ZODERM, MSH, Nanolaboratory NANTES, NewDerm, 
P.A.D. Technologies Ltd, PPH „Def-Pol”, PRAISTON, Pro-
sotu Ltd., Receptura Apotheke, REVISAGE, SESDERMA, 
SHAR-POL Sp. z o.o., SURIMA, TOP BEAUTY, Top Co-
smetics, TrichoLAB, W&P Cosmetics, VASARI, VEDARA 
Bio-Cosmetics Labs., VITACO, VP VALEANT, YASUMI  
i Znany Lekarz.

Sponsorami kongresu były następujące firmy: 
Galderma – Sponsor Platynowy, Allergan, ITP Consul-
ting i Bogdani Dermatologia – Sponsorzy Złoci, Anti-
-Aging Institute, CROMA Pharma Polska, Infinita  
i LeaVivacy – Sponsorzy Srebrni, a patronami medialny-
mi: Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, portal 
Rynek Estetyczny, Elle, InStyle, Estheticon.pl, Sens i Zwier-
ciadło.

Fot. Marcin Barbarzak
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Fot. Marcin Barbarzak
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Fot. Marcin Barbarzak
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Fot. Marcin Barbarzak
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Fot. Marcin Barbarzak
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Fot. Marcin Barbarzak
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Kongres w Obiektywie



73

Wykładowcy

Marcin AmroziakFrancesco Albergati

Maurizio Berlanda

Mauro Castiglioni

Bruno Bioulac

Joanna CzuwaraMaurizio Ceccarelli

Michał Fidecki

Philippe Deprez

Florian Heydecker

David Griskhyan

Jolanta HreczechaKlaus Hoffmann Andrzej Ignaciuk

Mario Barbagallo Emanuele Bartoletti

Benjamin Ascher

Salvatore Fundaro Małgorzata Gaworczyk

Edyta Adamczyk-Kutera

Fot. Marcin Barbarzak
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Karina Jahnz-Różyk

Marta Klimczyk

Dorota 
Krzyżanowska-Gernand

Eduardo Krulig

Lubomir  Lembas Gustavo Leibaschoff

Juan Carlos  
Lopez DominguezLeonardo Longo Franceso MarottaLeonardo Marini

Andrzej Kępa Bob KhannaYoung KeefeKathy

Grażyna Jóźwiak-ZimińskaWaldemar Jankowiak

Maciej Lichaj

Ivano Iozzo

Marina Landau

Monika Kuźmińska Bartłomiej Kwiek

Fot. Marcin Barbarzak
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Marek Mindak 

Alberto Passi Gennady PathlazanMark Pasula

Bartosz Pawlikowski

Tatjana Pavicić

Luca PiovanoAndriej Wasiljewicz Petakh

Adrianna RakowskaCezary Pszenny Wojciech RybakMarco Romanelli

George Oskarbski Kamila PadlewskaIlona OsadowskaRomuald Olszański

Michael MayBeata Matyjaszek-Matuszek

Andrzej Przylipiak

Magdalena  
Niewęgłowska-Wilk

Fot. Marcin Barbarzak
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Miguel Sanchez-Viera

Paweł Surowiak Karol SzymańskiPiotr Sznelewski

Iza Beata Tilszer

Radosław Śpiewak

Anna
Widmańska-GrzywaczewskaVladimir Tsepkolenko

Ewa Skrzypek Magdalena SkwarekLuca ScrimaliAlessandra Maria Concetta 
Sciletta

Magdalena Wójcik

Małgorzata
Schlegel-Zawadzka 

Dorota Wydro Nicola Zerbinati Peter Zoch Kurt Małgorzata Zientek

Wykładowcy

Berthold Berthold RzanyZbigniew Rybak

Fot. Marcin Barbarzak
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Wykładowcy XIV Międzynarodowego 
Kongresu Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging

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 Prze-
ciwstarzeniowej w Rzymie. Jest szkoleniowcem w Europejskim Centrum Szkoleniowym. Medycyna estetyczna, 
a w szczególności przeciwstarzeniowa, jest jej wielką pasją.
 

Francesco Albergati (Włochy) – specjalista chirurg i angiolog. Profesor Katedry Terapii Medycz-
nych Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu w Mediolanie. Szef Centrum Mikroangiologii, Cen-
trum Acrocianosys w Poliklinice Uniwersyteckiej di Monza w Monza we Włoszech. Członek wielu Komitetów 
Naukowych i doradczych w międzynarodowych stowarzyszeniach sercowo-naczyniowych, flebolimfologicznych 
i estetycznych. Autor wielu rozdziałów w podręcznikach medycznych oraz książki „La Matrice Extracellulare”.
 

Marcin Ambroziak (Polska) – jest lekarzem dermatologiem z wieloletnim doświadczeniem za-
wodowym. W 2000 roku uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii, a w 2005 roku, 
w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, ukończył specjalizację stopnia II w tym zakresie. Jest jednym z naj-
bardziej znanych i cenionych polskich dermatologów. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Klinice Der-
matologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, której był wieloletnim pracownikiem. Jest członkiem licznych 
prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Polskie-
go Towarzystwa Dermatologicznego oraz European Society for Dermatological Research. Specjalista w zakresie 
leczenia chorób włosów, ze szczególnym uwzględnieniem łysienia. Pacjentów przyjmuje w Klinice Ambroziak 
w Warszawie, którą prowadzi nieprzerwanie od 2000 roku. Jest gospodarzem, cieszącego się dużą popularnością, 
programu emitowanego w stacji TVN oraz TVN Style „Życie bez wstydu”, w którym pomaga osobom z trudnymi 
problemami medycznymi, likwidując je i przywracając pacjentom naturalne piękno, a tym samym „normalne” 
życie. 
 

Benjamin Ascher (Francja) – lekarz medycyny, certfikowany chirurg plastyczny, wykładowca i asy-
stent Paryskiej Akademii Medycznej, założyciel i współwłaściciel Kliniki Chirurgii Estetycznej w Paryżu. Zało-
życiel i dyrektor naukowy kongresów I.M.C.A.S., światowy lider konferencji medycznych z pogranicza chirurgii 
plastycznej i dermatologii kosmetycznej. Zaangażowany w szereg badań klinicznych dotyczących zabiegów chi-
rurgicznych oraz zabiegów wykorzystujących toksynę botulinową, wypełniacze, wolumetryczne implanty twarzy 
i ciała oraz nici  liftingujące. Jest członkiem rad programowych kilku międzynarodowych czasopism medycznych, 
m.in. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. Autor 125 oryginalnych prac w żurnalach medycznych. Redaktor 
naczelny czasopisma Injections treatments in Cosmetic Surgery, Informa – 2008. Członek Francuskiego Towarzy-
stwa Estetycznej Plastycznej i Rekosnstrukcyjnej Chirurgii (SOFCPRE) oraz Francuskiego Towarzystwa Chirur-
gów Estetycznych i Plastycznych (SOFCEP).
 

Mario Barbagallo (Włochy) – MD, Ph.D. Profesor chorób wewnętrznych i geriatrii Uniwersytetu 
w Palermo. Ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Uniwersytecki w Palermo. Tytuł dr. n. med. z fizjologii na Uni-
wersytecie w Rzymie w 1989 roku. Pracownik naukowy w Centrum Chorób Układu Krążenia, Cornell University 
Medical Center, New York, USA w 1991 roku. W 1992 roku – pracownik naukowy na Wydziale Fizjologii Uni-
wersytetu Alberta, Edmonton, Kanada, w 1992 roku – stypendysta Fulbrighta i profesor wizytujący w Zakładzie 
Endokrynologii i Nadciśnienia Tętniczego, Wayne State University w Detroit, USA w latach 1994-1995. Profesor 
wizytujący na Uniwersytecie Nauk Medycznych Capitol, Bejing (Chiny) w 1994 roku. Redaktor naczelny „Giornale 
di Gerontologia” i redaktor prowadzący w „Aging-Clinical and Experimental Research”. Członek rady redakcyjnej 
w innych renomowanych czasopismach. Autor ponad 200 artykułów w międzynarodowych czasopismach oraz 
ponad 450 prac naukowych i kilku rozdziałów w podręcznikach medycznych. 
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Emanuele Bartoletti (Włochy) – w 1990 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uni-
wersytetu La Sapienza w Rzymie. W 1994 roku – Międzynarodową Szkołę Medycyny Estetycznej w Rzymie, rok 
później uzyskał tytuł specjalisty w chirurgii plastycznej. Od roku 1990 – członek Włoskiego Towarzystwa Medycy-
ny Estetycznej, od 1996 – Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Dyrektor Międzyna-
rodowej Szkoły Medycyny Estetycznej Zakonu Bonifratów w Rzymie, wykładowca z zakresu chirurgii plastycznej 
oraz stosowania toksyny botulinowej typu A, m.in. w PSME PTL w Warszawie, Uniwersytecie w Aquilli, San Mari-
no, Pavii. Pracuje jako chirurg plastyk w Rzymie oraz Mediolanie, autor publikacji z zakresu medycyny i chirurgii 
estetycznej, wykładów na krajowych i międzynarodowych kongresach medycyny i chirurgii estetycznej, podręcz-
nika „Toksyna botulinowa w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej”. Od roku 2003 jest członkiem 
Komitetu Naukowego ds. Stosowania Toksyny Botulinowej w Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.
 

Maurizio Berlanda (Włochy) – chirurg plastyczny; w 1982 roku ukończył medycynę na Uniwersyte-
cie w Padwie. Członek Włoskiego Towarzystwa Lekarskiego. Specjalizacja z chirurgii ogólnej (1987), staż uniwer-
sytecki z chirurgii plastycznej w Goeteborgu (Szwecja), specjalizacja z estetycznej chirurgii plastycznej (2003), 
absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Mediolanie. Przeprowadził ponad 2 tys. operacji. Pra-
cuje w dwóch klinikach włoskich – w Mediolanie i Turynie oraz w Belvedere Hospital w Londynie. Autor wielu pu-
blikacji 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.
 

Bruno Bioulac (Niemcy) – absolwent studiów medycznych w Tuluzie we Francji (1982). Specjalizacja 
z medycyny ratunkowej (1985) i sądowej (1986). Doktorat (1986). Staże medyczne we Francji, Hiszpanii i Niem-
czech. Od 1987 roku zajmuje się medycyną estetyczną i chirurgią estetyczną. Dyplom z medycyny anti-aging 
(2006). Członek German Obesity Society, Anti-aging German Society i Regenerative German Medicine Society. 
 

Rossana Castellana (Włochy) –MD, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Trieście (1981). Spe-
cjalizacja z dermatologii i wenerologii. Adiunkt (1984-1986) i profesor (2004-2005) dermatologii i wenerologii 
w szkole Specjalizacyjnej Uniwersytetu w Trieście Szkoły, Universit di Trieste (1984 – 1986, 2004-2005). Szefowa 
oddziału naukowego firmy DIFER Srl. Współpracownik licznych firm farmaceutycznych związanych z medycyną 
estetyczną. Koordynator zespołu badawczego zajmującego się lekami i wyrobami medycznymi. Aktywny członek 
GIST (Gruppo Italiano di Studio sulle Tecnologie) i SICC (Societ Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche). 
Od listopada 2012 roku szefowa Działu Naukowego GPQ. Wykładowca na licznych krajowych i międzynarodo-
wych kongresach, autorka i współautorka prac naukowych. Członkini krajowych stowarzyszeń medycznych i na-
ukowych (ISPLAD). 
 

Mauro Castiglioni (Włochy) – farmaceuta, kosmetolog, członek Włoskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego (SIFAP)wykładowca w Szkole Medycyny Estetycznej Agora w Mediolanie.
 

Maurizio Ceccarelli (Włochy) – absolwent Wydziału Biologii, a następnie Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu w Rzymie. Specjalista patomorfolog oraz kardiolog. Odznaczony Srebrnym Medalem Prezyden-
ta 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 Este-
tycznej, Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Anti-Aging, członek honorowy m.in. Południowoafrykańskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Konsultant ds. medycyny estetycznej uzdrowiska termalnego Saturnia. 
 

Joanna Czuwara (Polska) – dr n. med., specjalista dermatolog, starszy asystent w Klinice Dermatolo-
gii CSK MSWiA w Warszawie. We współpracy z Zakładem Patomorfologii praktykuje dermatopatologię. Derma-
tologię estetyczną rozwija w Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej „Viva-Derm”. Jej dorobek naukowy 
obejmuje doktorat w dziedzinie twardziny układowej, 4-letnie stypendium naukowe w USA w dziedzinie biologii 
molekularnej, badania nad regulacją transkrypcji genu kolagenu typu I, liczne wykłady na kongresach krajo-
wych i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie twardziny układowej wyróżniona dwoma grantami 
naukowymi, m.in. z Arthritis Foundation oraz pierwszą nagrodą na konferencji „VII Scleroderma Workshop" 
w Woods Hole, USA. Zainteresowana dermatopatologią. Należy do Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowe-
go Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS) i czynnie uczestniczy w konferencjach tych towarzystw. Dorobek 
naukowy: 36 pełnych prac oryginalnych, rozdział o radiofrekwencji do książki „Dermatochirurgia” pod red. pro-
fesora Adama Włodarkiewicza, (Wrocław 2009 r.), 50 doniesień zjazdowych, ponad 40 wykładów z dermatologii 
i medycyny estetycznej. 
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Philippe Deprez (Hiszpania) – absolwent Wydziału Lekarskiego i Chirurgicznego Katolickiego Uni-
wersytetu Louvain w Belgii. Specjalizacja w zakresie chorób żywienia i dietetyki oraz elektrokardiografii. Dyrek-
tor 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 Przewod-
niczący Asociación Nacional Mexicana de Medicina Estética. Honorowy Przewodniczący Asociación Mexicana 
de Lipoplastia w Meksyku, dyrektor naukowy Skin Tech and of Aesthetic Dermal, członek honorowy Asociación 
Científica Colombiana de Medicina estética oraz Jordanian Society of Dermatology and Venerology. 
 

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 Zakła-
dzie Stomatologii Zintegrowanej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu stomatologii. W dorobku liczne wykłady 
na kongresach polskich oraz międzynarodowych. Prowadzi także prywatną praktykę w Warszawie.
 

Salvatore Piero Fundar (Włochy) – jest chirurgiem estetycznym praktykującym w Bolonii i Mo-
denie we Włoszech, założycielem i prezesem Research Center for Injectable Safety (R.C.I.S) oraz założycielem 
i skarbnikiem Associazione Italiana Trattamento Estetico Botulino (AITEB) i wiceprezesem Societ Italiana Medi-
cina e Chirurgia Estetica (SIES). Dr Fundar uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie w Modenie oraz ukończył 
specjalizację z chirurgii ogólnej na Uniwersytecie w Modenie. Pracował w Katedrze Chirurgii Plastycznej i Rekon-
strukcyjnej Uniwersytetu w Modenie. Specjalizacja z chirurgii plastycznej na Uniwersytecie w Mediolanie. Wykła-
da w Podyplomowej Szkole Specjalizacyjnej P.C.M.A. Valet w Bolonii. Tematyka jego wykładów to małoinwazyjne 
procedury estetyczne dla odmłodzenia twarzy oraz zabiegi chirurgiczne, jak liposukcja, lipostructure, chirurgia 
piersi i twarzy. Jest dyrektorem medycznym Multimed – Day Surgery Center w Bolonii, konsultantem z chirurgii 
plastycznej i estetycznej dla C.I.C.E. (Centro Italiano di Chirurgia Estetica) w Reggio Emilia, praktykuje w szpitalu 
Hesperia w Modenie na oddziałach chirurgii plastycznej i estetycznej oraz chirurgii onkologicznej piersi.
 

Małgorzata Gaworczyk (Polska) – specjalista dermatolog. Międzynarodowy trener, wykładow-
ca i uczestnik krajowych oraz zagranicznych kongresów dermatologicznych i medycyny estetycznej. Członek 
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych (ESCAD). Stypendystka Forbildungswoche Kliniki w Mo-
nachium, konsultant dermatologii w Londynie. Wykładowca w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania 
w Warszawie na Wydziale Kosmetologii.
 

David Griskhyan (Rosja) – M.D. Ph. D., absolwent Moskiewskiego Instytutu Medycznego Siemaszko 
w 1993 r. Rezydent Zakładu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii anaplastycznej głowy i szyi Centralnego 
Instytutu Badań i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w latach 1993-1996. W roku 1999 – specjalizacja z chirurgii 
szczękowo-twarzowej. 2000 – doktorat na temat zastosowania elektroneuromiografii w niedowładzie i paraliżu 
twarzy. Od 2003 r. pracuje w moskiewskim centrum technologii medycznych (MCHM) jako chirurg plastyczny. 
W 2009 roku kolejny doktorat na temat strategii i taktyki w diagnostyce i chirurgii otyłości oraz jej skutków. 
Liczne specjalistyczne kursy odbyte w klinikach na całym świecie. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 
Europejskim Towarzystwie Rynologicznym (ERS), Rosyjskim Towarzystwie Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyj-
nej i Estetycznej oraz Amerykańskiej Akademii Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Twarzy. 
 

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

Klaus Hoffmann (Niemcy) – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Dusseldorfie, Essen 
i Bochum (1987). Doktorat na temat wpływu ranitydyny na metabolizm kortyzolu na Uniwersytecie w Essen 
(1988). Zastępca dyrektora największej na świecie Kliniki Dermatologicznej St. Josef w Szpitalu Bochum. Prezes 
prywatnej kliniki medycyny estetycznej (www.hautteam.de) w Josef Carree (www.Josefcarree.de). Szef niemiec-
kiego Laser Center ZELM -NRW obsługiwanego przez 21 różnych laserów, w tym również nowych laserów pikose-
kundowych. Centrum wykonało interwencje chirurgiczne u 1000 pacjentów, a u kilku tysięcy pacjentów zabiegi 
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laserowe lub nieinwazyjne (BTX, wypełniacze, Jetpeel, Coolscuplting itp.). Jest doradcą kilku firm medycznych, 
redaktorem kilku czasopism, opublikował 8 książek. Jest organizatorem kongresu www.cosmedica.de – najwięk-
szego niemieckiego kongresu chirurgicznego. Posiada doświadczenie w około 100 badaniach klinicznych, a od 
1987 roku opublikował około 200 zweryfikowanych artykułów oraz wygłosił ponad 1000 wykładów na kongre-
sach na całym świecie. Honorowy prezes Międzynarodowego Towarzystwa Bioinżynierii i Obrazowania Skóry. 
Opracował USG o wysokiej częstotliwości i kilka innych nieinwazyjnych technik pomiarowych do dermatologii. 
Jest konsultantem władz niemieckich w medycynie estetycznej. 
 

Jolanta Hreczecha (Polska) – anatom, otolaryngolog. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Gdańsku. Wieloletni adiunkt Zakładu Anatomii Klinicznej AMG. Absolwentka Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. W swoim dorobku ma ponad 
trzydzieści prac oryginalnych w recenzowanych pismach medycznych, w tym z listy filadelfijskiej. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Towarzystwa Otola-
ryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Dr med. 
Jolanta Hreczecha została laureatką pierwszej edycji nagrody Amicus Studentis dla najlepszego nauczyciela aka-
demickiego w Akademii Medycznej w Gdańsku – obecnie GUMed. 
 

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 Mię-
dzynarodową 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 pod-
ręcznika pt. „Medycyna Estetyczna”. Redaktor polskich wydań licznych wydawnictw z zakresu medycyny este-
tycznej. 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 die-
tetyki 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 medycy-
ny 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 Lon-
dynie, Paryżu. Autor artykułów naukowych. Członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstruk-
cyjnej i Estetycznej (SICPRE). 
 

Karina Jahnz-Różyk (Polska) – prof. dr hab. n. med. (tytuł naukowy od 2002 roku). Specjalista 
Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej. Pracownik naukowy w Klinice 
Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego, aktualnie Kierownik 
Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Autor ponad 300 publika-
cji o zasięgu krajowym i zagranicznym, promotor 9 doktoratów, opiekun 2 prac habilitacyjnych. Członek wielu 
towarzystw naukowych, w latach 2008-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Redaktor 
Naczelna „Alergologii Współczesnej” od 2001 roku i Redaktor Naczelna „Journal of Health Policy & Outcomes 
Research”. 
 

Waldemar Jankowiak (Polska) – specjalista chirurg, lekarz medycyny estetycznej UIME. Absol-
went 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 zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, oparzeniowej oraz medycyny estetycznej. Specjalizacja II st. z zakresu chi-
rurgii 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). Czło-
nek zarządu, następnie wiceprezes Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a obecnie 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. 
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Wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie stosowania 
wypełniaczy, toksyny botulinowej oraz peelingów chemicznych w medycynie estetycznej. Wykładowca i uczest-
nik licznych kongresów i szkoleń krajowych oraz zagranicznych w dziedzinie medycyny estetycznej i kosmetyki. 
Autor publikacji naukowych i prasowych, propagator współpracy lekarzy medycyny estetycznej z fizjoterapeuta-
mi, masażystami i środowiskiem kosmetycznym.
 

Grażyna Jóźwiak-Zimińska (Polska) – Specjalista chirurgii plastycznej. Urodzona w Gdań-
sku.Szkołę średnią i studia medyczne ukończyła w Warszawie. Pracowała w oddziale chirurgii dziecięcej szpitala 
MSWiA w Warszawie pod kierownictwem dr Haliny Roguskiej-Stockiej (Io specjalizacji – chirurgia dziecięca),na-
stępnie w klinice chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej szpitala im. prof. W. Orłowskiego pod kierownictwem 
prof. Michała Kraussa (IIo specjalizacji – chirurgia plastyczna). Od wielu lat zainteresowania związane z chirur-
gią i medycyną estetyczną. Jako jedna z pierwszych w Polsce zajmowała się podawanem wypełniaczy (kolagen) 
i szkoleniami w tym zakresie. Wieloletnia praktyka prywatna w gabinecie kosmetyki lekarskiej Bella dr dermato-
log Magdaleny Łopuszyńskiej. Obecie praktyka prywatna we własnym gabinecie w Warszawie. W życiu zawodo-
wym i prywatnym stara się ciągle uczyć i lubi uczyć innych oraz być wierna zasadzie primum non nocere. 
 

Marek J. Karaś (Zjednoczone Emiraty Arabskie) – absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej 
(1981). W latach 1981-1989 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii (Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzo-
wej). Specjalizacja II stopnia w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej (1987). Pierwszy specjalista chirurgii 
szczękowo-twarzowej w systemie ochrony zdrowia (Dept. of Health, Government of Dubai) Dubaju, UAE (Zjed-
noczone Emiraty Arabskie) – organizator systemu chirurgii szczękowo-twarzowej (1989-1993). Obecnie – szef 
zespołu chirurgii szczękowo-twarzowej w szpitalu Ministerstwa Zdrowia UAE – Al Qassimi Hospital w Sharjah 
(centrum referencyjne, kształcenie przed– i podyplomowe) – visiting professor w Uniwersytecie w Sharjah, UAE. 
Członek szeregu międzynarodowych i krajowych towarzystw medycznych i chirurgicznych. Od 1984 – wiele wy-
kładów i prezentacji na międzynarodowych kongresach w Europie, Polsce i na Bliskim Wschodzie.
 

Andrzej Kępa (Polska) – jest lekarzem z długoletnim doświadczeniem w zakresie medycyny estetycz-
nej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz pierwszej w Polsce Podyplo-
mowej Szkoły Medycyny Estetycznej, gdzie uzyskał tytuł lekarza medycyny estetycznej, nadawany i honorowany 
przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej (UIME) w Pa-
ryżu. 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 Kosmeto-
logia Estetyczna. Współpracuje z najbardziej prestiżowymi gabinetami i klinikami medycyny estetycznej w Pol-
sce, 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 le-
karzy w zakresie liftingu biomimetycznego, intralipoterapii, zabiegów z zastosowaniem nici liftingujących PDO 
i laseroterapii.
 

Bob Khanna (Wielka Brytania) – szef Katedry Estetyki Twarzy na Uniwersytecie w Sewilli w Hiszpanii 
oraz właściciel klinik w Wielkiej Brytanii (Ascot i Reading). Oferuje pełne spektrum zabiegów ze stomatologii 
estetycznej, chirurgicznych implantologii i regeneracji kości, aż do pełnej rehabilitacji. Był jednym z pierwszych 
chirurgów stomatologicznych na świecie, który zajął się niechirurgicznymi procedurami estetycznymi w obrę-
bie twarzy z wykorzystaniem toksyny botulinowej i wypełniaczami (od 1997 roku). Wkrótce potem, ze względu 
sukces takich zabiegów, rozpoczął szkolenia lekarzy (od 1999 roku). Przeszkolił ponad 24 tys. lekarzy, dentystów 
i chirurgów plastycznych w niechirurgicznych procedurach odmładzania twarzy i jest pionierem wielu technik. 
Jest współtwórcą koncepcji „Total Facial Sculpting". Regularnie zapraszany do nauczania dentystów, dermatolo-
gów i chirurgów plastycznych zaawansowanych technik i koncepcji na konferencjach „Train the Trainer". W 2003 
roku nagrodzony stypendium przez International Academy of Dental Facial Aesthetics w Nowym Jorku. Zało-
życiel i prezes International Academy of Advanced Facial Aesthetics’(IAAFA) (2007). W 2008 roku otrzymał 
nagrodę za najlepsze szkolenie estetyczne roku przyznawane przez profesjonalistów. W 2009 roku przyznano mu 
tytuł „UK Private Dental Surgeon of the Year". Od 2009 roku wykładowca w Royal College of Surgeons (Londyn) 
- FGDP estetyki twarzy (Masterclass). Autor modułu estetyki twarzy na studiach magisterskich w Kings College 
London (KCL) (2010). W 2010 roku pełnił funkcję dyrektora szkoleń Master z dziedziny anti-agingu prowadzo-
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nych przez IMCAS (Francja, Daleki Wschód i Indie). Od 2012 profesor estetyki twarzy na Uniwersytecie Sevilla. 
W latach 2013-2014 - wykładowca światowych kongresów medycyny estetycznej (AWMC) w Monako, Berlinie 
i Moskwie. Autor ponad 30 publikacji w czasopismach stomatologicznych i medycznych w Wielkiej Brytanii i na 
całym świecie. 
 

Marta Genowefa Klimczyk (Polska) – starszy wykładowca kosmetologii w Wyższej Szkole 
Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie. Doktor nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski; praca 
doktorska: „Badania lipofilowych pochodnych kwasu salicylowego w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry twarzy”). 
Zgłoszenie patentowe do Urzędu Rzeczypospolitej Polskiej – sól cynkowa kwasu oktanoilosalicylowego – pt: „Ko-
smetyki do mycia i pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej”. Udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i na 
świecie. Autorka artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w „Polish Journal of Cosmetology” 2012 i w SOFW 
wydanie polskie „Journal of the Polish Society of Cosmetic Chemists Wiadomości PTK” 2010. Członek Polskiego 
Towarzystwa Kosmetologów.
 

Eduardo Krulig (Wenezuela) – absolwent Wydziału Medycznego Centralnego Uniwersytetu Wene-
zueli (1971). Specjalizacja z chirurgii – 1972. Studia podyplomowe z chirurgii plastycznej, estetycznej i rekon-
strukcyjnej 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. Dy-
rektor Centrum Medycznego w Santa Cruz de Teneryfe. Przwodniczący Międzynarodowej Akademii Chirurgii 
Kosmetycznej (1998-2002). Przewodniczący składu egzaminacyjnego specjalizacji z chirurgii plastycznej, es-
tetycznej i rekonstrukcyjnej (2002-2008). Przewodniczący Międzynarodowej Akademii Chirurgii Estetycznej 
i Medycyny Estetycznej (1992-1998). Redaktor naczelny The International Journal of Cosmetic Medicine and Sur-
gery. 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, 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 modelowa-
nia tkanki tłuszczowej. 
 

Dorota Krzyżanowska-Gernand (Polska) – w 1992 r. ukończyła studia na Wydziale Le-
karskim 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 laboratoryj-
nej. 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. prowadzi-
ła własną firmę medyczną i szkoleniową. Jest kierownikiem NZOZ Przychodni Lekarskiej MEDICA. 
 

Monika Kuźmińska (Polska) – dr n. med. Dyplom Akademii Medycznej w Warszawie uzyskała 
w 1992 r. Specjalizuje się w laseroterapii i terapii światłem. Jest nauczycielem akademickim w Centrum Medycz-
nym Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie. W 1998 r. wyjechała do USA, gdzie pracowała na trzech 
uniwersytetach: UCLA– University of California Los Angeles, USC University of Southern California, CSULB Ca-
lifornia State University Long Beach. Konsultant medyczny i główny wykonawca części klinicznych grantów na-
ukowych dla National Institute of Health. Odbyła staże w dziedzinie dermatologii estetycznej, szczególnie w za-
kresie laseroterapii w Dermatology Associates i Wydziale Dermatologicznym University of California San Diego 
pod kierunkiem profesorów Richarda Fitzpatricka i Mitchela Goldmana. Zdobyła doświadczenie w pracy na więk-
szości dostępnych w medycynie estetycznej typów laserów. Od lat prowadzi szkolenia w zakresie laseroterapii. 
Od wielu lat zajmuje się również wykorzystaniem światła LED w medycynie estetycznej. Sukcesywnie doskonali 
wiedzę zawodową systematycznie uczestnicząc w szkoleniach w USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Estetycznej i Anti-Aging od początku jego istnienia. Przez 8 lat była kierownikiem medycznym Centrum 
Medycznego Medi-Spa Dermiki, a obecnie jest Dyrektorem Medycznym Yonelle Zwolińska Beauty Institute, gdzie 
propaguje i układa programy medyczno-kosmetyczne wykonywane razem przez lekarzy i kosmetyczki.
 

Bartłomiej Kwiek (Polska) – dr n. med.; jest adiunktem Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego, Stomatologii, Farmacji i Po-
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dyplomowych Studiów Dermatologii Estetycznej. Od ukończenia I Wydziału Lekarskiego WUM w roku 2000 jest 
związany z Kliniką Dermatologiczną WUM, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne i studia doktoranckie pod kierow-
nictwem prof. Andrzeja Langnera w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii. Jego doktorat z dziedziny Dermatolo-
gii i Alergologii dotyczący immunologii i leczenia atopowego zapalenia skóry został wyróżniony nagrodą Rektora 
WUM. W 2004 r. odbył roczny staż w Klinice Dermatologicznej Uniwersytetu w Bonn w ramach Stypendium Otto 
Braun-Falco. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu dermatologii (leczenie trądziku, łuszczycy, 
atopowego zapalenia skóry, chorób włosów) i dermatologii estetycznej. Jest członkiem European Society for Der-
matological Research, European Academy of Dermatology and Venerology i Polskiego Towarzystwa Dermatologii 
i Wenerologii. Specjalizuje się w leczeniu chorób skóry, w tym szczególnie łuszczycy, trądziku i jego powikłań, ato-
powego zapalenia skóry, w dermatologii estetycznej i zabiegowej. Współpracuje z Kliniką Ambroziak.
 

Marina Landau (Izrael) – M.D., specjalista dermatolog, odbyła szkolenia w Klinice Dermatopatologii 
NYU w Nowym Jorku, USA oraz z farmakologii klinicznej w Sunnybrook Medical Center w Toronto w Kanadzie. 
Jest obecnie dermatologiem w Wolfson Medical Center w Izraelu oraz dyrektorem prywatnej praktyki z derma-
tologii kosmetycznej. Od 20 lat zajmuje się dermatologią kosmetyczną. Przewodnicząca Międzynarodowego To-
warzystwa Peelingów. Pełniła funkcję prezydenta Izraelskiego Towarzystwa Chirurgii Dermatologicznej. Jest zna-
nym międzynarodowym wykładowcą z dziedziny niechirurgicznych zabiegów kosmetycznych. Autorka ponad 
60 artykułów naukowych i współautorka rozdziałów 6 podręczników w dermatologii i dermatologii estetycznej.
 

Gustavo Leibaschoff (Argentyna) – światowy pionier w dziedzinie medycyny estetycznej, chirur-
gii plastycznej i modelowania tkanki tłuszczowej, z ponad 30-letnim doświadczeniem w tych dziedzinach (i 40 
lat w medycynie). Szkoleniowiec, kładący szczególny nacisk na bezpieczeństwo pacjentów, jak i lekarzy. Uzna-
wany na całym świecie za wkład w wymienionych obszarach, kilka wydanych książek oraz aktywność w mediach 
(TV, radio, czasopisma). Ma doświadczenie w pracy z producentami sprzętu medycznego, zapewniając doradz-
two naukowe w celu poprawy jakości i wydajności urządzeń medycznych. Pierwszy prezydent argentyńskiego 
Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej należącego do Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (UIME), Sto-
warzyszenia Medycznego Argentyny, Towarzystwa Argentyny Położnictwa i Ginekologii, pierwszy profesor me-
dycyny estetycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Buenos Aires, dyrektor i profesor w Szkole Medycznej 
Fundacji Barcelo Buenos na Wydziałach Medycyny Estetycznej i Flebologii Estetycznej, sekretarz Międzynaro-
dowej Unii Flebologii Estetycznej, założyciel Międzynarodowej Unii Liposukcji, członek Honorowy Francuskie-
go Towarzystwa Chirurgii Estetycznej, członek Honorowy Australasian College of Cosmetic Surgery, American 
Academy of Cosmetic Surgery (od ponad 18 lat), Academia Colombiana de Chirugía Cosmetica. Sekretarz Ge-
neralny Światowego Stowarzyszenia Ginekologii Estetycznej. Dyrektor Międzynarodowej Akademii Ginekologii 
Estetycznej. Szkoleniowiec w dziedzinie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej (lipoplastyka, liposculpture 
i Lipoinjection), nici liftingujących twarz i ciało oraz ginekologii estetycznej na całym świecie.
 

Lubomir Lembas (Polska) – dr n. med. Specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej. Absolwent war-
szawskiej 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 chi-
rurgii 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 i An-
ti-Aging. Lekarz Medycyny Estetycznej. Dyrektor medyczny firmy Gold Thread LLC zajmującej się produkcją 
i dystrybucją nici z 24-karatowego złota. Instruktor i konsultant firmy Gold Thread Poland Sp. z o.o. zajmującej 
się dystrybucją nici z 24-karatowego złota w Polsce i w Unii Europejskiej oraz szkoleniem lekarzy w technice 
implantacji złotych nici „Koziczyński Gold Thread Technique”. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Medycyną estetyczną 
zajmuje się od 2003 r., a swoje doświadczenie wzbogaca licznymi kursami, szkoleniami i konferencjami w Polsce 
i za granicą.
 

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

Juan Carlos Lopez Dominguez (Brazylia) – chirurg, specjalizujący się w ginekologii este-
tycznej. Członek Brazylijskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Uzyskał tytuł Masters z medycyny estetycz-
nej na Uniwersytecie Wysp Balearów w Hiszpanii. Dyrektor naukowy światowego konsensusu na temat karbok-
syterapii. 
 

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

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 Uni-
wersytecie 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 Chirurgicz-
nym 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 zakre-
sie 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 na-
czelny 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/regenera-
cyjnym. Opublikował około 100 artykułów i przedstawił około 400 doniesień naukowych na światowych kongre-
sach i sympozjach.
 

Beata Matyjaszek-Matuszek (Polska) – dr hab. n. med. Specjalista w dziedzinie chorób we-
wnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny, 
Lublin. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii. Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego 
Towarzystwa Endokrynologicznego. Główne zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia: pato-
logia układu podwzgórzowo-przysadkowego, zaburzenia tyreologiczne, zwłaszcza w ciąży oraz w okresie meno-
pauzy, cukrzyca – obraz kliniczny i powikłania a zwłaszcza innowacyjne metody jej farmakoterapii, patogeneza, 
diagnostyka i leczenie cukrzycy ciążowej.
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Michael May (Niemcy) – absolwent Uniwersytetu Jassy (Rumunia) 1974. Staż: 1990-1996 w USA, Bra-
zylii, Włoszech, Francji. Prywatna Klinika chirurgii estetycznej i kosmetycznej w Stuttgarcie (Niemcy) od 1996 
roku. Członek-założyciel Niemieckiego Stowarzyszenia Liposukcja (1992). Członek francuskiego Towarzystwa 
Chirurgii Estetycznej.
 

Marek Mindak (Polska) – absolwent fizyki stosowanej (applied physics) na Wydziale MatFizChem 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bezpośrednio po dyplomie, w 1974 roku rozpoczął pracę w Insty-
tucie Optoelektroniki WAT, zajmując się technologią i zastosowaniem laserów Nd:YAG. W latach 1982-1992 pra-
cował w zespole zajmującym się medycznymi zastosowaniami laserów na ciele stałym z torami światłowodowy-
mi w gastroenterologii, chirurgii naczyniowej i dermatologii. Brał udział w grantach badawczych prowadzonych 
wraz z Warszawską Akademią Medyczną. Jest współautorem ponad 30 publikacji naukowych w czasopismach 
krajowych i zagranicznych. W 1992 roku podjął pracę w firmach prywatnych (SOLARIS LASER, AMBER) budu-
jących lasery technologiczne i medyczne. W 1996 roku założył z przyjaciółmi spółkę Laser Projekt 2000, która 
początkowo zajmowała się serwisem laserów medycznych i technologicznych, budową laserów do celów badaw-
czych i szkoleniem lekarzy (stomatologia, rehabilitacja) w zakresie bezpiecznego i efektywnego wykorzystania 
laserów. Obecnie (2014) Laser Projekt 2000 jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce koreańskiego koncernu 
LUTRONIC Co, firmy Milesman z Hiszpanii (lasery do depilacji) oraz firmy General Project z Włoch w zakresie 
ultradźwiękowych urządzeń do usuwania lokalnej otyłości i kształtowania sylwetki.
 

Magdalena Niewęgłowska-Wilk (Polska) – kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym. 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 Me-
dycznej. Kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego, specjalista 
dermatolog, alergolog oraz specjalista z medycyny morskiej i tropikalnej. Nagroda Dyrektora Wojskowego In-
stytutu 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 Uniwer-
sytetu 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 Odżywia-
nia 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 Laborato-
rium Badań Kosmetyków i Chemii Gospodarczej IZIS. Od 2005 r. – profesor w Wyższej Szkole Zawodowej Ko-
smetyki 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. 
 

Alberto Passi (Włochy) – profesor biochemii na Wydziale Nauk Chirurgicznych i Morfologicznych 
Uniwersytetu 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). 
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Członek wielu towarzystw naukowych: Italian Biochemistry Society, Italian Connective Tissue Society, Interna-
tional 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 w Journal of Biological Chemistry, a także w 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. 
 

Mark Pasula (USA) – PhD, immunolog specjalizujący się w diagnozowaniu niepożądanych reakcji na 
pokarmy. Dyrektor R&D Oxford Biomedical Technologies Inc. Floryda. Od ponad 35 lat zajmuje się rozwijaniem 
technologii in vitro dedykowanych wykrywaniu ukrytych stanów zapalnych wywoływanych pożywieniem i sub-
stancjami chemicznymi. Jest posiadaczem wielu amerykańskich i międzynarodowych patentów z zakresu tech-
nologii mających zastosowanie w badaniu nadwrażliwości na pokarmy. Jego ostatnim osiągnięciem jest opaten-
towany test MRT (Mediator Release Test) i analizator MRT III, w którym zastosował połączenie zaawansowanej 
cytometrii przepływowej i chronionej patentem metody wstążki (Ribbon Impedance Method). Autor artykułów 
omawiających mechanizmy niepożądanych reakcji na pokarmy oraz laboratoryjne metody ich diagnozowania. 
Wieloletni członek American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI).
 

Gennady I. Patlazhan (Ukraina) – MD, pierwszy sekretarz krajowy z Ukrainy ISAPS Międzyna-
rodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej. Wiodący chirurg plastyczny i szef oddziału chirurgicz-
nego „Virtus”. W ciągu ostatnich 15 lat przeprowadził ponad 4000 operacji. Najlepszy chirurg plastyczny w 2011 
roku w rankingu portalu Profolimp.com. Kurator 6 międzynarodowych warsztatów plastyki nosa i chirurgicznego 
odmładzania twarzy.
 

Tatjana Pavicić (Niemcy) – jest dyplomowanym dermatologiem specjalizującym się w chirurgii pla-
stycznej i estetycznej w Monachium. Jest szanowanym międzynarodowym wykładowcą i trenerem z dziedziny 
zaawansowanych technik dermatologii estetycznej i chirurgii. Dr Pavicić jest członkiem wielu krajowych i mię-
dzynarodowych stowarzyszeń dermatologicznych i kosmetycznych. Jest prezesem grupy dermokosmetyków 
w Towarzystwie Dermopharmacy, sekretarzem generalnym International Peeling Society oraz członkiem zarządu 
International Society of Dermsurgery. Od 2001 roku dr Pavicić intensywnie publikuje w czasopismach między-
narodowych, zarówno w dziedzinie dermatologii, jak i estetyki, a jednym z jej głównych obszarów badawczych są 
powikłania po wypełniaczach. Brała udział w wielu badaniach nad substancjami stosowanymi w estetyce (toksyną 
botulinową, wypełniaczami skórnymi, kwasem hialuronowym i dermokosmetykami, itp). Ponadto, dr Pavicić 
odbyła szkolenia w zakresie zarządzania i marketingu medycznego w Shangai i WHU w Vallendar.
 

Bartosz Pawlikowski (Polska) – absolwent 40. Kursu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 
Od początku drogi zawodowej związany z Kliniką Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w Ło-
dzi. Ceniony i doświadczony ekspert w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej. Specjalizuje się w korek-
cji defektów estetycznych twarzy z wykorzystaniem laseroterapii, wypełniaczy i biostymulatorów tkankowych, 
botoxu oraz nici armirujących. Umiejętnie planuje zakres zabiegów i wykorzystuje metody łączone dermatologii 
estetycznej w odpowiedzi na indywidualne potrzeby pacjenta. Niezbędną w tym zakresie wiedzę rozszerza w wio-
dących ośrodkach w kraju i za granicą. W związku z codzienną obserwacją i doświadczeniami w postępowaniu po 
zabiegach medycyny estetycznej umiejętnie prowadzi leczenie pacjentów po nieudanych procedurach medycz-
nych związanych z poprawą wyglądu. Autor licznych publikacji z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. 
 

Andriej Wasiljewicz Petakh (Ukraina) – absolwent Wydziału Lekarskiego Użgorod State 
University w Użgorodzie (z wyróżnieniem, 1974). W roku 2000 ukończył staż w dziedzinie chirurgii i otrzymał re-
komendację zarządu University Academic do kontynuowania podyplomowego programu szkoleniowego, uwień-
czonego doktoratem. W latach 2004-2006 otrzymywał stypendium dla młodych naukowców, przyznane przez 
Radę Ministrów Ukrainy. Od 2002 roku pracuje jako chirurg w Klinice chirurgii mikrowaskularnej i plastycznej 
Ukraińskiego Narodowego Instytutu Chirurgii i Transplantologii Shalimov. Doktorat na temat chirurgicznego 
leczenia chorych ze skomplikowanymi i poważnymi wadami w obrębie głowy. Autor i współautor ponad 65 publi-
kacji naukowych w takich czasopismach, jak: „Ukrainian Surgery”, „Transpalntology”, „Clinical surgery”, „Annals 
of Plastic and Reconstructive Aesthetic Surgery”. Autor 15 ukraińskich patentów.
 

Luca Piovano (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego La Sapienza w Rzymie, ukończonego 
z wyróżnieniem (1988). Specjalizacja z medycyny ogólnej i chirurgii plastycznej (1995). Staże z chirurgii plastycz-
nej i estetycznej we Włoszech, Hiszpanii, Francji, USA i Brazylii. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Este-
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tycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS), Międzynarodowego Twarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 
(IPRAS), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (ESPRAS), Włoskiego 
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (SICPRE). Autor licznych publikacji nauko-
wych z dzidziny chirurgii plastycznej.
 

Ascanio Polimeni (Włochy) – absolwent Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Bolonii (1982). 
Specjalizacje z bronchopneumonologii, chronobiologii i neuroendokrynologii. Dyrektor medyczny Centrum 
Anti-Aging w Rzymie i Mediolanie. Członek Komitetu Honorowego WOSIAM (World Society Interdisciplinary 
Anti-Aging Medicine) i IHS (International Hormone Society). Dyrektor projektu ForeverVus oraz grupy badaw-
czej Regenera (Italian Medical Association of Successfull Aging,Regenerative,Predictive-Preventive Medicine). 
Pionier włoskiej medycyny przeciwstarzeniowej. Zajmuje się bioidentyczną hormonalną terapią zastępczą, zarzą-
dzaniem stresem i wagą ciała, medycyną holistyczną i integracyjną oraz wspomaganiem układu odpornościowe-
go i seksualności. Autor bestsellerowych książek – „Chronobiology, Depression, Obesity” (1994), „Premenstrual 
Syndrome” (1996), „Pregnenolone” (1997), „The Genetic Factor” (2007) (we współpracy z Vincentem Giampapa) 
oraz „Pregnenolone and Bioidentical Hormones” (2008) (we współpracy z amerykańskim żywieniowcem Ray’em 
Sahelianem). Medyczny doradca w dziedzinie neuroendokrynologii dla wielu włoskich magazynów zajmujących 
sie zdrowiem i wellness.
 

Andrzej Przylipiak (Polska) – jest profesorem, lekarzem specjalistą dermatologiem, którego cen-
trum zainteresowań stanowi dermatologia zabiegowa i estetyczna. W jego katalogu usług, oprócz pełnej palety 
zabiegów estetycznych, szczególne miejsce zajmuje chirurgia tkanki tłuszczowej i lipotransfer. Profesor Przyli-
piak przeprowadził ponad 2700 zabiegów liposukcji. W zakresie liposukcji szkolił się u doktora Gerharda Sattlera 
w Darmstadt (Rosenparkklinik) oraz u doktora Petera Hoffmana w Monachium (klinika Medaestheic). Tutaj opa-
nował także techniki przeszczepiania włosów. W 2010 roku objął stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni 
Medycyny Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Poprzednio 
przez długie lata pracował w Niemczech jako dermatolog oraz prowadził badania naukowe w zakresie neuro-
endokrynologii rozrodu w uniwersyteckiej klinice ginekologicznej w Heidelbergu. W roku 1992 habilitował się 
w Akademii Medycznej w Białymstoku. 
 

Cezary Pszenny (Polska) – jest lekarzem medycyny estetycznej oraz specjalistą w zakresie chirurgii 
i flebologii. Od lat działa aktywnie w pracach Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, Międzynarodowego 
Towarzystwa Lipolizy Network-Lipolysis i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Jest absolwentem Uniwer-
sytetu Medycznego w Warszawie i autorem licznych publikacji z zakresu nowoczesnej medycyny estetycznej. 
W celu poszerzania swoich kompetencji lekarskich, dr Cezary Pszenny co roku uczestniczy w rozmaitych szkole-
niach i kursach organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Niektóre z nich miały miejsce w prestiżowych 
ośrodkach w Rzymie, Monaco, Paryżu, Dubaju i Bangkoku. Obecnie dr Cezary Pszenny pracuje w warszawskim 
Centrum Time Clinic na stanowisku lekarza medycyny estetycznej oraz jako specjalista prowadzący szkolenia 
praktyczne dla lekarzy, dotyczące m.in. zastosowania toksyny botulinowej oraz kolagenowych i hialuronowych 
preparatów wypełniających zmarszczki. W roku 2004 władze Uniwersytetu Medycznego w Warszawie nadały 
lekarzowi tytuł doktora nauk medycznych.
 

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

Kim Renton (Kanada) – dyplomowana pielęgniarka z tytułem licencjata. Po zaprzestaniu pracy w szpi-
talu w 1999 roku, rozpoczęła pracę jako konsultant medyczny neurotoksyny BOTOX® w firmie Allergan, specjali-
zując się w terapii zaburzeń ruchu i estetyce. Stworzyła od podstaw własną firmę KAPPS, szkolącą lekarzy z całej 
Ameryki Północnej z technik iniekcyjnych toksyny botulinowej. Prywatna walka Kim z zaburzeniami snu zaowo-
cował badaniami na ten temat i możliwościami zapobiegania im. Wraz z Kathy Young Keefe założyła w 2008 
firmę Young Innovations, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z zaburzeniami snu przez 
specjalne poduszki, które korygują te zaburzenia. Kim i Kathy są współtwórcami marki enVy, poduszek opaten-
towanych w Kanadzie. Razem napisały szereg artykułów dla kanadyjskich czasopism na temat korzyści snu dla 
zdrowia i dobrego samopoczucia.
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Marco Romanelli (Włochy) – MD, PhD, dyplomowany Konsultant dermatologii w Klinice Derma-
tologii Uniwersytetu w Pizie. Doktorat na Wydziale Dermatologii Doświadczalnej na Uniwersytecie w Neapolu. 
Obecnie jest Dyrektorem Działu Badań nad Gojeniem się Ran na Uniwersytecie w Pizie i prowadzi grupę badaw-
czą biorącą aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, laboratoryjnych i klinicznych. Jest członkiem-założycie-
lem byłym prezesem zarządu European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Jest również byłym prezesem, 
a obecnie członkiem zarządu  European Wound Management Association (EWMA). Obszar zainteresowań to 
ocena zjawiska gojenia się ran z zastosowaniem pomiarów fizycznych, leczenie owrzodzeń zapalnych, ocena mar-
kerów biochemicznych w gojeniu ran. Opublikował wiele artykułów z ww. dziedzin. Dr Romanelli jest członkiem 
komitetów redakcyjnych takich czasopism, jak: WOUNDS, Wound Repair and Regeneration, The International Jo-
urnal of Lower Extremity Wounds, Journal of Wound Care, International Wound Journal, Acta Vulnologica, Journal 
of Tissue Viability Nurses Society. Udziela się również jako recenzent w kilku czasopismach dermatologicznych. 
 

Rosalba Paola Russo (Włochy) – w 1989 r. ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie w Mo-
denie, od 1990 - pracowała w prywatnym gabinecie medyczno-chirurgicznym. W 1995 – uzyskała specjalizację 
z chirurgii ogólnej. Od 2006 r. jest członkiem komitetu naukowego i wykładowcą Valet Srl w Bolonii. W latach 
2006-2009 uczestniczyła w pracy Komitetu Naukowego Włoskiego Towarzystwa Chirurgii i Medycyny Estetycz-
nej we Florencji. Od 2010 jest wiceprezesem tej organizacji. Nadzór i aktywność dydaktyczna podczas kursów 
organizowanych przez Valet i Włoskie Towarzystwo Chirurgii i Medycyny Estetycznej we Florencji. Uczestniczyła 
w licznych kursach i szkoleniach prywatnych u kolegów lekarzy za granicą. Duża aktywność dydaktyczna w szko-
le Valet i duża umiejętność pisania prac naukowych. Udział w dyskusjach naukowych nt. medycyny estetycznej. 
Współautorka książki z tego zakresu.
 

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 Towarzy-
stwa Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. W latach 2000-2003 – Prezes Polskie-
go 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 ogól-
nopolski kurs leczenia schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego laserowego leczenia niewydol-
ności żylnej. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran. 
 

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

Miguel Sanchez-Viera (Hiszpania) – MD otrzymał wykształcenie medyczne w Uniwersytecie 
Complutense w Madrycie, w Hiszpanii, gdzie odbył rezydenturę w zakresie dermatologii i dermatologicznych 
operacji, w 1992 roku. Po pobycie w USA, był odpowiedzialny za Sekcję Chirurgii Dermatologicznej w Klinice 
Dermatologii Szpitala Universitario „Gregorio Maraňon" w Madrycie oraz pełnił funkcję profesora asystującego na 
wydziale dermatologii Uniwersytetu Complutense. Obecnie jest dyrektorem i właścicielem Instituto de Dermato-
logia Integral (IDEI), koncentrując się na raku skóry, starzeniu się skóry oraz dermatologicznych i kosmetycznych 
laserach. Profesor Sanchez-Viera opublikował szereg rozdziałów w książkach o tematyce związanej z chirurgią 
dermatologiczną, rakiem skóry i laserami. Jest członkiem redakcji czasopism dermatologicznych, w tym Drugs 
in Dermatology (USA), Surgical and Cosmetic Dermatology (Brazylia), Dermatologia Cosmetica Medica y Quirur-
gica (Meksyk) oraz współprzewodniczącym grupy laserowej w Iberoamerican College of dermatology (CILAD). 
Organizuje i aktywnie uczestniczy w spotkaniach i kursach medycznych na całym świecie. Współpracuje ze Skin 
Cancer Foundation jako członek jej Międzynarodowej Rady Doradczej, jest także członkiem zarządu European 
Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology i innych. 



89

Wykładowcy

Małgorzata Schlegel-Zawadzka (Polska) – prof. zwycz. dr hab.; prowadzi wykłady w za-
kresie żywienia człowieka, dietetyki, chemii żywności dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tanowie. W Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM pełni funkcję 
prodziekana ds. rozwoju i stopni naukowych. Autorka lub współautorka ponad 320 artykułów naukowych (2/3 
w języku angielskim) z zakresu żywienia człowieka, w tym szczególnie biopierwiastków i metali toksycznych 
znajdujących się w żywności i środowisku i ich wpływu zna zdrowie człowieka. Odbyła staże podoktorskie m.in. 
w Institute of Food Research (Norwich, Wielka Brytania, TEMPUS-IMG-93-PL.-1210), w School of Environmental 
Sciences, Center for Environmental and Risk Management, University of East Anglia (Norwich, Wielka Brytania, 
TEMPUS-IMG-96-PL.-2114) oraz w University at Albany (USA, Fogarty Grant). Członek Komitetu Żywienia Czło-
wieka PAN od 2008 r. Partner w projektach finansowanych z programów ramowych. W latach 2009-2013 była 
wybranym Member Council IUNS (International Union of Nutritional Sciences), a od 2011 r. Board Member FENS 
(Federation of European Nutrition Societies). Od 2001 r. uczestniczy w ocenach grantów w programach ramo-
wych (FP5-FP7) i w Interdyscyplinarnym Zespole ds. Współpracy z Zagranicą przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (od 2008 r.). Zdobyła osiem nagród naukowych i najwyższą nagrodę Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego im. Ignacego Łukasiewicza. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspierania Onkologii 
– UNICORN w Krakowie i jest opiekunem naukowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Małopolsce. 
W uznaniu zasług w zaangażowanie w szerzenie wiedzy na tematy żywieniowe wśród Krakowian Prezydent Mia-
sta przyznał jej w 2012 r. odznakę Honoris Gratia. 
 

Alessandra Maria Concetta Scilletta (Włochy) – absolwentka Wydziału Medycyny 
i Chirurgii Uniwersytetu Catania (2000). Dyrektor medyczny prywatnego ambulatorium chirurgicznego Andro-
meda (od 2013). Zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną i estetyczną oraz medycyną estetyczną. Współpracuje 
z firmmi Maya Beauty ENGINEERING SRL oraz Instytutem Badań Ganassini. Nauczyciel i szkoleniowiec, m.in. 
na studiach typu Masters z medycyny estetycznej na Uniwersytecie Palermo oraz na wydziale medycyny i chi-
rurgii Uniwersytetu Cordoba w Hiszpanii. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i kongresów krajowych i za-
granicznych. Staże zawodowe z chirurgii w USA, Chorwacji i Meksyku. Recenzentka w International Journal of 
Dermatology. Autorka licznych publikacji w punktowanych czasopismach medycznych.
 

Luca Scrimali (Włochy) – dr hab. n. med., absolwent Uniwersytetu Medycznego Universit degli Studi 
di Katania (dyplom lekarza medycyny i chirurgii, z wyróżnieniem, uzyskał w 1997 r., a w 1998 – zezwolenie na 
wykonywanie zawodu lekarza). W 2002 r. specjalizacja w zakresie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i este-
tycznej. W 2004 r. – w Centrum Pilotażowym Lasering, Medical Device w Mediolanie (konsultant medyczny dla 
regionu Sycylia), a w l. 2007-2011 studiował w General Medical Council w Wielkiej Brytanii. Doktorat: Uniwersy-
tet Medyczny Universit Degli Studi di Catania pt. „Traumatologia” (2005 r.) oraz Uniwersytet Medyczny Univer-
sit Degli Studi di Messina pt. „Chirurgia plastyczna: zastosowanie biotechnologii w chirurgii” (2007). Uczestnik 
i wykładowca na wielu szkoleniach oraz kongresach, autor licznych publikacji naukowych.
 

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 Towa-
rzystwa 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.
 

Magdalena Skwarek (Polska) – ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku oraz 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskała 
stopień doktora nauk medycznych i specjalizację z diagnostyki laboratoryjnej. W swoim dorobku ma ponad trzy-
dzieści prac oryginalnych w recenzowanych pismach medycznych, w tym z listy filadelfijskiej. Była nauczycielem 
akademickim w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdań-
sku. Absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. 
Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskiego Towarzy-
stwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. 
 

Paweł Surowiak (Polska) – dr hab. n. med., prof. nadzw., współtwórca Instytutu DermaMed we Wro-
cławiu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Wiceprzewodniczący Pol-
skiego Programu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego 
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we Wrocławiu. Wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej. Szkoleniowiec licznych technik, m.in. 
Botox, kwas hialuronowy (Juvederm, Voluma, Surgiderm), Radiesse. Brał udział w licznych kongresach krajo-
wych i zagranicznych jako zaproszony wykładowca. Autor i współautor licznych publikacji w recenzowanych 
czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych. Wieloletni stypendysta na Uniwersytecie Humboldta, 
Uniwersytecka Klinika Charité, Berlin, Niemcy. Współautor pierwszej w historii Polski książki „Medycyna Este-
tyczna”. Redaktor naukowy polskich wydań podręczników: „Atlas zabiegów z użyciem wypełniaczy w medycynie 
estetycznej” oraz „Atlas zastosowania toksyny botulinowej w medycynie estetycznej”. Osiągnięcia i wyróżnienia: 
Nagroda Ministra Zdrowia, obecność w programie „Mój talent dla Polski” Prezydenta RP, zrzeszającym 72 naj-
wybitniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, Nagrody Indywidualne JM Rektora Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, Nagrody Indywidualne JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Członek honorowy 
Mongolskiego Towarzystwa Medycznego, Doctor Honoris Causa Mongolskiej Akademii Nauk, liczne nagrody za 
prace prezentowane na medycznych konferencjach naukowych.
  

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 la-
serów w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, szczególnie zastosowania w dermatologii i medycynie es-
tetycznej 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 Kongre-
sów 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).

Karol Szymański (Polska) – absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista chirurgii ogól-
nej i medycyny ratunkowej, absolwent PSME PTL. Pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarzą-
dowych z Oddziałem Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu.
 

Radosław Śpiewak (Polska) – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk me-
dycznych, specjalista dermatolog i wenerolog, specjalista alergolog. Kierownik Zakładu Dermatologii Doświad-
czalnej 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 Ko-
smetologia”, członek rad programowych 7 międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Ewaluator ar-
tykułów w dziedzinie dermatologii i alergologii dla McMaster Online Rating of Evidence (MORE), PIER, bmjupda-
tes+ 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. 
 

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

Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) – prof. dr hab. med., chirurg plastyczny, generalny dyrektor 
Ukraińskiego Instytutu Chirurgii Plastycznej i Kosmetologii VIRTUS. Ma tytuł Honorowego Lekarza Ukrainy. 
Wykładowca chirurgii rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej w Departamencie Dermatologii i Wenerologii 
na Stanowym Uniwersytecie Medycznym w Odessie. Współautor monografii „Chirurgia plastyczna i estetycz-
na. 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. 
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Anna Widmańska-Grzywaczewska (Polska) – I stopień specjalizacji z zakresu stoma-
tologii ogólnej, II stopień specjalizacji z zakresu Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej. Absolwentka Oddziału Sto-
matologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Była pracownikiem Zakładu Stoma-
tologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka. Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Ortodoncji Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego na stanowisku wykładowcy. Odbyła szkolenie w zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu 
w Cardiff – Wielka Brytania potwierdzone certyfikatem. Należy do Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz 
od 1995 Active Member of European Orthodontic Society. Brała udział w licznych konferencjach, zjazdach oraz 
szkoleniach krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniem estetyki profilu twarzy w leczeniu ortodon-
tycznym 
 

Dorota Małgorzata Wydro (Polska) – ukończyła z wyróżnieniami: Wydział Lekarski Akademii 
Medycznej w Lublinie (1984), Technical Carrier Institute w Nowym Jorku (1989), Zarządzanie Zakładami Opieki 
Zdrowotnej w SGH (2006) i Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
(2008). Absolwentka studiów doktoranckich w Akademii Koźmińskiego – kierunek – zarządzanie. Tytuł dr. nauk 
ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu (2013). Specjalista II stopnia z patomorfologii. Odbyła medycz-
ne staże zawodowe w Szwajcarii i Szwecji. Od 2007 roku – Członek Zarządu PTMEIAA PTL. Redaktor Naczelna 
i wydawca Academy of Aestehtic and Anti-Aging Medicine – punktowanego oficjalnego czasopisma PTMEiAA 
PTL. Od 2014 roku – Dziekan Wydziału Kosmetologii i wykładowca w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji 
Zdrowia w Warszawie. Zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej 
PTL. Autorka kilkuset artykułów popularno-naukowych z medycyny i przedsiębiorczości, prac poglądowych i na-
ukowych z medycyny oraz licznych wystąpień na krajowych i zagranicznych kongresach medycznych. 
 

Kathy Young Keefe (Kanada) – jest dyplomowaną pielęgniarką w Kanadzie i prezeską firmy Young 
Innovations. Ma ogromne doświadczenie w pracy z pacjentami kliniki chirurgii plastycznej twarzoczaszki i opa-
rzeń Szpitala Dziecięcego w Toronto. Osobiste doświadczenie, jakim był zabieg chirurgiczny wszczepienia im-
plantu w kręgosłup, pozwoliło jej zgłębić problem, jakim są korzyści wynikające z prawidłowego ułożenia kręgo-
słupa podczas snu. 
 

Nicola Zerbinati (Włochy) – dr n. med., absolwent Szkoły Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Me-
dycznego 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 tech-
nologiami 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 We-
nerologii Uniwersytetu Insubria w Varase (Włochy), a od 2000 roku jest profesorem tej uczelni.
 

Małgorzata Zientek (Polska) – mgr farmacji dyrektor zarządzający dottore cosmeceutici. Ab-
solwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu marketingu far-
maceutycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz stosowania, oceny i wytwarzania wyrobów 
kosmetycznych na WSZKiPZ w Warszawie. Praca jest dla niej pasją i wyzwaniem do ciągłego kształcenia się. 
Współpracuje z doktorem Waldemarem Jankowiakiem - lekarzem medycyny estetycznej, przy tworzeniu marki 
kosmetycznej dottore. Zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania.
 

Kurt-Peter Zoch (Niemcy) – studiował chemię fizyczną na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt 
w latach 1977-1984. Praca dyplomowa dotyczyła optymalizacja ogniw słonecznych Photo Voltaic. Od 1984 roku 
pracował w licznych firmach krajowych, takich jak General Electric i BASF w dziedzinie zaawansowanych tech-
nologii tworzyw sztucznych, chemikaliów i kosmetyków surowców. Pracował również jako konsultant dla kilku 
firm w branży kosmetycznej, był Dyrektorem Zarządzającym w firmie Eckart (grupa ALTANA) w Finlandii oraz 
CMC (grupa Hartmann) w Niemczech. Współpracę z firmą Neopharm Co. w Korei rozpoczął w 2010 roku, zaczy-
nając jako dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w oddziale NeoPharm Europe GmbH we Frankfurcie nad Menem 
w Niemczech, a od czerwca 2014 pracuje tamże na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.
 

Małgorzata Żak (Polska) – ukończyła studia na I Wydziale Akademii Medycznej w Warszawie. Uzy-
skała specjalizację z medycyny rodzinnej. Ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 
przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Jest certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej. Prowadzi prywatną 
praktykę lekarską w zakresie medycyny estetycznej.
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Edyta Adamczyk-Kutera 
Czy owoce są tak zdrowe jak myślimy? 
Nietolerancja fruktozy – diagnostyka, 

objawy, skutki 
Is fruit as healthy as we think? Fructose 

intolerance – diagnosis, symptoms, effects 
Owoce, miody – samo zdrowie. Czy na pewno? 

Wiele osób jedzących duże ilości owoców nie wyka-
zuje symptomów patologii – tak, jak osoby cierpiące 
na nadciśnienie – jednak brak symptomów nie daje 
pewności braku zagrożeń. Fruktoza to naturalny cu-
kier roślinny występujący w owocach, warzywach, 
miodach i spermie ssaków. Nie byłaby tak groźna, 
gdyby nie przemysł spożywczy, który oddzielił ją od 
błonnika chroniącego organizm człowieka przed nie-
korzystnymi skutkami nadmiernej podaży. Fruktoza, 
w przeciwieństwie do glukozy, jest „niewidzialna” dla 
naszych mechanizmów obronnych, nie stymuluje 
wydzielania insuliny i leptyny, nie hamuje uwalnia-
nia greliny. To doprowadza do objadania się, a w kon-
sekwencji do otyłości. Odmienny mechanizm me-
tabolizmu fruktozy w wątrobie sprzyja lipogenezie, 
wzrostowi vLDL i trójglicerydów we krwi oraz może 
doprowadzić do niealkoholowego stluszczenia wą-
troby. Duże spożycie fruktozy prowadzi do syndromu 
metabolicznego i gromadzenia tkanki tłuszczowej 
wokół narządów oraz wzrostu poziomu kwasu mo-
czowego, czego konsekwencją jest zagrożenie choro-
bami sercowo-naczyniowymi, dną moczanową i przy-
spieszonym starzeniem w wyniku procesów glikacji. 
Zalecana dopuszczalna dzienna dawka fruktozy to 50 
g, ale w przypadku osób z nietolerancją powinna być 
ograniczona do maks. 10 g. Objawy nietolerancji to:
 biegunki
 wzdęcia 
 odbijania
 kolki u niemowląt 
 nerwowość 
 podatność na infekcje
 zaburzenia snu
 bóle głowy. 

Do diagnostyki nietolerancji wykorzystujemy: 
 test wodorowy oddechowy
 test MRT.

Wyłączenie z diety produktów zawierających 

fruktozę u pacjenta z nietolerancją w krótkim czasie 
prowadzi do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia 
(obserwacje na podstawie terapii dietą po wykonaniu 
testu MRT). W przypadku pacjentów niedotkniętych 
tym problemem dieta bogata w warzywa i rozsądną 
ilość owoców, z uwzględnieniem tych o niskiej za-
wartości fruktozy, wyłączenie z jadłospisu produktów 
z dodatkiem syropu glukozowo-fruktozowego (na 
opakowaniach produktów HFSC, izoglukoza, syrop 
kukurydziany) może być skuteczną profilaktyką wie-
lu chorób metabilicznych, nowotworowych oraz pro-
cesu starzenia.

Edyta Adamczyk-Kutera1, 
Ewa Skrzypek, MD2

1 Klinika Medycyna Urody, Warszawa
2 Katedra i Zakład Patomorfologii, Warszawski Uniwersytet Me-

dyczny, Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa
Rewitalizacja skóry ciała za pomocą nici 

PDO. Badania własne oparte na VAS i USG. 
Wstępna ocena histologiczna wybranych 

przypadków 
Revitalization of body skin with PDO threads. 

Own study based on VAS and ultrasound scans. 
Preliminary histological evaluation of selected 

cases 
Polidioksanon jest syntetycznym wchłanialnym 

włóknem wykorzystywanym dotychczas w chirur-
gii, ginekologii, urologii, okulistyce, a także chirurgii 
plastycznej – jako materiał szyjący. Od kilku lat nici 
PDO stosowane są w polskiej medycynie estetycznej, 
głównie do zabiegów rewitalizacji skóry twarzy. Popu-
larność tej procedury skłoniła do oceny skuteczności 
zastosowania nici do rewitalizacji skóry ciała. Tech-
nika implantacji nici PDO jest tu minimalnie inwa-
zyjna, czas zabiegu nie przekracza 30 minut. Istotne 
jest również, że pacjent nie wymaga okresu rekon-
walescencji. Zabiegom poddano 8 pacjentek. Nici 
zaimplantowano w okolicy podbródka, szyi i kolan. 
Wyniki ocenione na podstawie wizualnej skali ana-
logowej i badania ultrasonograficznego uznano jako 
zadowalające. Dokonano również wstępnej oceny hi-
stologicznej na podstawie wybranych bioptatów.

XIV Międzynarodowy Kongres  
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Streszczenia wystąpień
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Kamila Adryjanek1, Dorota Kliszewska1, 
Paweł Surowiak1,2,3

1 DermaMed Instytut Medycyny Estetycznej i Laseroterapii, 
Wrocław

2 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3 Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, War-

szawa
Analiza efektywności radiofrekwencji 
mirkoigłowej – alternatywa do laserów 

frakcyjnych CO2? 
Effectiveness of microneedle radiofrequency – 

an alternative to fractional CO2 lasers 
Badane urządzenie jest unikalnym połączeniem 

radiofrekwencji mikroigłowej ze sfokusowanymi 
ultradźwiękami oraz radiofrekwencją frakcyjną jed-
nobiegunową. Mikroigłowa radiofrekwencja, dzię-
ki izolacji termicznej igieł, powoduje minimalne 
uszkodzenie naskórka przy silnym efekcie termicz-
nym w skórze właściwej. Celem pracy było zbadania 
efektywności klinicznej oraz bezpieczeństwa i tole-
rancji zabiegów z użyciem radiofrekwencji mikro-
igłowej. Badania trwały przez 8 miesięcy. W pierw-
szym etapie sześciu pacjentów zostało poddanych 
serii trzech zabiegów w miesięcznych odstępach. Na-
stępnie pacjenci byli poddania 6-miesięcznej obser-
wacji klinicznej z zastosowaniem subiektywnej skali 
satysfakcji pacjenta i zabiegowca oraz dokumentacji 
fotograficznej. Badania wykazały, że radiofrekwen-
cja mikroigłowa cechuje się dużą efektywnością 
kliniczną w leczeniu wiotkości skóry i wygładzaniu 
tekstury. Najważniejszą cechą przeprowadzonych 
zabiegów był bardzo krótki czas rekonwalescencji 
pozabiegowej (2-3 dni) oraz niewielka bolesność. 
Co najważniejsze, po zabiegu występowało tylko 
zaczerwienienie i delikatny obrzęk. Należy prze-
prowadzić badanie porównujące skuteczność radio-
frekwencji mikroigłowej z laserem frakcyjnym CO2. 
W przypadku uzyskania porównywalnych efektów, 
ze względu na praktycznie brak objawów pozabie-
gowych po badanym urządzeniu, w przeciwieństwie 
do laserów frakcyjnych CO2, radiofrekwencja mikro-
igłowa powinna stać się metodą z wyboru.

Francesco Albergati 
Tak zwany „cellulitis” 
The so called „cellulitis”

W ciągu ostatnich lat kwestie związane z „celluli-
tem” zostały poddane wnikliwej analizie i określono 
nowe formy podejścia do tego zaburzenia. Bez wąt-
pienia, z jednej strony, wiele koncepcji zostało po-
twierdzonych i są nadal „kamieniami węgielnymi”, 
a z drugiej dodano nowe „elementy”, zwłaszcza w za-
kresie terapii. Rozważania te ostatecznie i w sposób 
prawidłowy otworzyły drogę do stwierdzenia, że tzw. 

cellulit jest rzeczywistą chorobą, a mówiąc dokład-
niej, schorzeniem o wieloczynnikowym podłożu, 
a nie tylko „problemem estetycznym” wg pacjenta. 
Zgodnie z tym stanowiskiem pojawiają się aktual-
nie nowe teorie i hipotezy dotyczące roli nowych 
czynników wpływających na rozwój i utrzymywa-
nie się „cellulitu”, a mianowicie niektórych kompo-
nentów macierzy zewnątrzkomórkowej adipocytów 
i różnych typów kolagenu. Wyniki badań doświad-
czalnych oraz dane kliniczne wyraźnie wskazują, 
że niektóre metaloproteinazy macierzy w obrębie 
macierzy zewnątrzkomórkowej wydają się odgry-
wać kluczową rolę w przebiegu „cellulitu” i otwierają 
nowe kierunki badań dotyczących składników ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej w takich schorzeniach 
oraz nowych przyszłych działań terapeutycznych 
w tej chorobie o wieloczynnikowej etiologii.

Vincenzo Aloisantoni 
Grelina: co nowego? 
Ghrelin: What’s new?

Grelina, 28-aminokwasowy peptyd, acetylowa-
ny w pozycji seryny-3 resztą n-oktanowego kwasu 
tłuszczowego, wydzielany jest w głównej mierze 
przez gruczoły dna żołądka i krąży we krwi. Greli-
na jest endogennym ligandem receptora dla związ-
ków uwalniających hormon wzrostu. Opisywano, 
że stymuluje uwalnianie hormonu wzrostu u ludzi 
i szczurów po podaniu obwodowym lub centralnym. 
Wyniki badań wskazują, że grelina pełni wiele funk-
cji, do których zaliczyć można regulację spożywania 
pokarmów i przebiegu energetycznych procesów 
metabolicznych, modulację funkcji układu sercowo-
-naczyniowego, stymulację proliferacji osteoblastów 
i procesu tworzenia się kości, modulację funkcji lim-
focytów, stanu zapalnego oraz stymulacje neuroge-
nezy. Osoczowy poziom greliny gwałtownie wzrasta 
przed i po posiłkach. Działa pośrednicząco w wywo-
ływaniu efektu przeciwstarzeniowego restrykcji ka-
lorii, stymulując wydzielanie hgh itp. Działanie prze-
ciwstarzeniowe wynikające z ograniczenia podaży 
kalorii wyjaśniono z ewolucyjnego punktu widzenia 
adaptacyjnej odpowiedzi układu neuroendokrynne-
go i procesów metabolicznych w celu zmaksymali-
zowania przeżycia w okresach niedoboru pożywie-
nia. Ze względu na swoje działanie przeciwzapalne, 
grelina jest silnie działającą substancją w wielu dzie-
dzinach medycyny, takich jak diabetologia, dietety-
ka, stomatologia oraz periodontologia, jak również 
w medycynie estetycznej. Dezaktywuje wiązanie się 
makrofagów z kolagenem i elastyną oraz pobudzają 
produkcję białek przez fibroblasty w wyniku stymu-
lacji przez hgh.
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Marcin Ambroziak
Klinika Ambroziak 

ADIVIVE™ – innowacyjna technologia 
autologicznego przeszczepu  

tkanki tłuszczowej
ADIVIVE™ – innovative technology  

of autologous adipose tissue transplantation 
Autologiczne przeszczepy tkanki tłuszczowej są 

znane i stosowane od blisko stu lat. Ze względu na 
najlepszą tolerancję wypełniacza, dostępność „ma-
teriału” oraz właściwości fizyczne żywej tkanki przez 
wielu lekarzy uważane są za najlepszą metodę uzy-
skania efektu wypełnienia. Niewątpliwym utrudnie-
niem tej metody jest utrzymywanie się, a właściwie 
utrata objętości wypełniacza po podaniu do miejsca 
docelowego. W tym celu wdraża się specjalne narzę-
dzia do pobierania i podawania tkanki tłuszczowej, 
techniki wirowania, odsączania etc., choć w dalszym 
ciągu jesteśmy dalecy od ideału, a zabiegi lipotransfe-
rów należy powtarzać po to, by uzyskać trwały efekt. 

Adivive jest technologią służącą maksymalizacji 
przeżycia komórek przeszczepionych. Dzięki zastoso-
waniu specjalnych filtrów w strzykawce do pobierania 
i wirowania tłuszczu, wirówce o tak dobranych para-
metrach, by działać najmniej traumatyzująco, uzysku-
jemy niespotykany odsetek komórek przeżywających 
przeszczep. Dodatkowym atutem urządzenia jest dzia-
łanie w obrębie systemu zamkniętego, co chroni pa-
cjenta przed zanieczyszczeniem mirkobiologicznym.

W trakcie prezentacji przedstawiono podstawy 
biologiczne działania systemu Adivive, oraz kliniczne 
przypadki zastosowania w różnych wskazaniach. 

Marcin Ambroziak, Gabriela Bielińska, 
Klinika Ambroziak

Kriolipoliza – doświadczenia własne
Cryolipolysis – own experiences

Usuwanie niechcianej tkanki tłuszczowej, zwłasz-
cza tkanki podskórnej, jest jedną z częściej wykony-
wanych procedur w gabinetach medycyny estetycz-
nej. Oczywiście, największą popularnością cieszą się 
metody nieinwazyjne, co do których skuteczności 
można mieć dużo zastrzeżeń. Pośród urządzeń dzia-
łających lub testowanych w naszym ośrodku, krioli-
polizę uważamy za metodę o najlepiej udokumen-
towanej skuteczności i bezpieczeństwie. Ponad 30 
publikacji i 2000 pacjentów biorących udział w ba-
daniach potwierdzają te założenia, dzięki nim wiemy, 
że trwałe uszkodzenie adypocytów dokonuje się po 2 
miesiącach od aplikacji urządzenia, a zmniejszenie 
grubości tkanki podskórnej przekracza 20%. 

W pracy przedstawiono założenia teoretyczne 
metody, wskazania, przeciwwskazania i techniczne 
aspekty działania oraz wyniki 5-letinich obserwacji 
400 pacjentów poddanych kriolipolizie. Omówiono 

również możliwe działania niepożądane, w tym rzad-
ki przypadek pozabiegowego zapalenia tkanki pod-
skórnej. Wyniki skuteczności o trudnych do zopty-
malizowania kryteriach to: efekt bardzo dobry – 40%, 
efekt dobry, wymagany jeszcze jeden zabieg – 20%, 
brak skuteczności – 10%, brak obserwacji – 30%. Na-
leży podkreślić, że w przypadku metod nieinwazyj-
nych, 10% grupa pacjentów bez oczekiwanego efektu 
to bardzo zadowalający wynik. 

Mario Dominguez L.J. Barbagallo
Proste wskazówki dotyczące żywienia i stylu 

życia, aby zapobiec spadkowi zdolności 
poznawczych w diagnostyce  

i leczeniu wczesnych dysfunkcji mózgu 
Simple nutritional and lifestyle advises  

to prevent cognitive decline algorythm on early 
brain dysfunction diagnosis and treatment
Najnowsze dane sugerują, że sposób odżywiania 

oraz styl życia odgrywają bardzo ważną rolę w profilak-
tyce choroby Alzheimera (ang. AD – Alzheimer's Dise-
ase). W ciągu ostatnich lat doszło do eksplozji badań 
naukowych dotyczących interwencji żywieniowych 
w profilaktyce i leczeniu AD. Określone interwencje 
dietetyczne i związane ze stylem życia mogą przy-
nieść nową nadzieję osobom zaniepokojonym utratą 
pamięci, a badania na temat różnych nutraceutyków 
i suplementów diety gwałtownie poszerzyły zakres 
dostępnych danych naukowych potwierdzających ich 
skuteczność. Wydaje się, że pewną rolę w obniżeniu 
ryzyka zaburzeń otępiennych mogą odgrywać antyok-
sydanty, kwasy tłuszczowe zawarte w diecie oraz licz-
ne makro- i mikroelementy. Najnowsze wyniki badań 
pokazują, że styl życia oraz aktywność umysłowa i fi-
zyczna są czynnikami ochronnymi, zabezpieczającymi 
przed rozwojem zaburzeń poznawczych i AD. Dużo 
uwagi dotyczącej diety i AD lub funkcji poznawczych 
wśród osób w podeszłym wieku poświęcano roli po-
jedynczych składników odżywczych lub pokarmów, 
podczas gdy niewiele jest dostępnych danych na temat 
wzorców odżywiania, co może lepiej odzwierciedlać 
złożoność diety. Z jednej strony wyniki badań suge-
rują, że czynniki dietetyczne, spożywanie większych 
ilości owoców, warzyw, ryb, orzechów i roślin strączko-
wych oraz niższe spożycie mięsa, tłuszczów i słodyczy, 
jak np. w diecie śródziemnomorskiej, wydaje się wiązać 
z niższym ryzykiem deficytów poznawczych lub AD, 
a z drugiej strony zaburzenia jedzenia i zaburzenia od-
żywcze i w konsekwencji utrata masy ciała i wyniszcze-
nie są częstym problemem u pacjentów z AD, i często 
na nich w głównej mierze skupiają się działania rodzin 
i lekarzy. Zaburzenia odżywiania wiążą się ze stopniem 
ciężkości demencji, z niepełnosprawnością pacjenta 
oraz zaburzeniami funkcji poznawczych. Odpowied-
nie programy edukacyjne oraz interwencyjne mogą 
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mieć istotne znacznie nie tylko w profilaktyce AD, ale 
również w redukowaniu wskaźników chorobowości, 
umieralności, obniżenia jakości życia oraz w zmniej-
szeniu kosztów publicznej opieki zdrowotnej.

Emanuele Bartoletti 
Odnerwienie chemiczne u mężczyzn 

Chemodenervation in males
W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy, że 

coraz większa liczba pacjentów płci męskiej wykazuje 
zainteresowanie medycyną estetyczną. Kilka lat temu 
bardzo mały odsetek stanowili pacjenci płci męskiej 
(mniej niż 3%), a obecnie liczby te wzrosły w sposób 
znaczący. Niekiedy 10-20% pacjentów w gabinetach 
lekarzy medycyny estetycznej stanowią właśnie męż-
czyźni. W dzisiejszych czasach przeciętny mężczyzna 
zwraca tyle uwagi na profilaktykę starzenia się skóry 
i stosowanie kosmetyków, że stanowi to silny bodziec 
stymulujący firmy do opracowywania wielu nowych, 
specyficznych produktów.

Pacjenci płci męskiej zgłaszają się do gabinetów 
medycyny estetycznej z wielu różnych powodów, ale 
w głównej mierze za sprawą odkrycia możliwości uzy-
skania bardzo młodego i naturalnego wyglądu dzięki 
leczeniu zmarszczek górnej trzeciej części twarzy in-
iekcjami toksyny botulinowej. Jeżeli zabieg chemode-
nerwacji jest dobrze wykonany, wówczas umożliwia 
uzyskanie całkowicie naturalnego wyglądu, co pozwa-
la na zachowanie prywatności tym pacjentom, którzy 
nie chcą, aby inni ludzie zauważyli, że „coś” robili ze 
swoją twarzą. Poza korekcją zmarszczek, pacjenci 
doceniają również lepszą ekspresję twarzy. Tym nie-
mniej ekspresyjność u mężczyzn ma odmienny cha-
rakter niż u kobiet, a w szczególności jest ona bardzo 
wyraźna. Poza tym charakter skurczu mięśni w oko-
licy wokół oczu jest inny i w następstwie tego rozwój 
zmarszczek nie jest taki sam. I wreszcie, u pacjentów 
łysych eksponowana jest część czaszkowa mięśnia 
czołowego, którą należy poddać zabiegom. Odmien-
ną okolicą są brwi: kształt brwi u mężczyzn jest cał-
kowicie odmienny od kształtu brwi u kobiet. Wyko-
nując zabiegi należy zachować ostrożność i zwracać 
uwagę na te różnice w kształcie.

Autor przedstawił własne doświadczenia i spo-
strzeżenie związane z zabiegami chemodenerwacji 
u mężczyzn, prezentując wskazówki i porady uła-
twiające uzyskanie dobrych i naturalnie wyglądają-
cych wyników leczenia pacjentów płci męskiej.

Emanuele Bartoletti 
Niechirurgiczna plastyka nosa 

Medical rhinoplasty
W ciągu ostatnich lat coraz więcej danych po-

twierdza, że możliwa jest korekcja profilu twarzy, 
szczególnie nosa i podbródka, dzięki zastosowaniu 

wypełniaczy. W przeszłości takie zabiegi wykonywa-
no wyłącznie metodami chirurgicznymi, ale zapo-
trzebowanie pacjentów na mniej inwazyjne procedu-
ry doprowadziło do opracowania prostszych technik, 
umożliwiających korekcję defektów nosa oraz niewy-
starczającej protruzji podbródka. Planowanie podej-
ścia zachowawczego jest odmienne niż leczenie chi-
rurgiczne. Metody chirurgiczne polegają zazwyczaj 
na redukcji lub augmentacji, a w medycynie estetycz-
nej stosuje się wypełniacze, dzięki którym możliwa 
jest korekcja wyłącznie przez zwiększanie objętości 
i „kamuflowanie” defektów. W ten sposób nie uzysku-
je się rzeczywistej korekcji, ale skutecznie kamufluje 
się istniejące defekty. Autor przedstawił własne do-
świadczenia, zwracając szczególną uwagę na możli-
wości i ograniczenia stosowanych technik.

Emanuele Bartoletti, Rzym, M. Vignoli, 
F. Vignoli, F. Alviano, Bolonia

Regeneracyjna biostymulacja skóry 
Regenerative skin biostimulation 

Biostymulacja jest jedną z najbardziej powszech-
nie wykonywanych metod leczenia w medycynie 
estetycznej i jest to niezwykle odpowiednia metoda 
profilaktyki starzenia się skóry. Kilka lat temu mo-
gliśmy stosować wyłącznie biokompatybilne, he-
terologiczne substancje, takie jak PDRN lub kwas 
hialuronowy. Jednakże dzięki ostatnim badaniom 
dotyczącym tkanki tłuszczowej odkryto obecność ko-
mórek macierzystych w obrębie macierzy naczynio-
wej tej tkanki. Zaczęliśmy traktować i wykorzystywać 
tkankę tłuszczową w inny sposób niż zazwyczaj, tzn. 
w ramach lipofillingu i stosować ją jako substancję 
nadającą się do biostymulacji. Autorzy, zainspirowa-
ni artykułami dr. Tonnarda, rozpoczęli własną pracę 
i gromadzenie doświadczenia w zabiegach biostymu-
lacji z zastosowaniem tkanki tłuszczowej uzyskiwanej 
za pomocą mikrokaniuli, którą następnie wirowano 
i emulsyfikowano. Pierwsze wyniki były tak bardzo 
zachęcające, że autorzy zaczęli testować różne waria-
cje techniczne, które mogłyby zastąpić przeszczep. 
Wyniki okazały się o wiele lepsze niż przypuszczali.

Poza tym, we współpracy z Wydziałem Medycyny 
Specjalistycznej, Diagnostycznej i Doświadczalnej 
Uniwersytetu w Bolonii, autorzy przeprowadzili ba-
dania biologiczne o różnych protokołach, dotyczące 
określenia charakterystycznych właściwości i żywot-
ności komórek w pobranych próbkach tkanki, ponie-
waż nadal nie było wyczerpujących badań dotyczą-
cych typów pobieranych i wszczepianych komórek. 
Uzyskane wyniki są bardzo interesujące i dają nadzie-
ję, że te doświadczenia mogą sporo wyjaśnić w dzie-
dzinie, w której kwestie empiryczne i racjonalne są 
tak bardzo istotne.
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Maurizio Berlanda 
Nowa metoda podnoszenia pośladków przy 

użyciu nici elastycznych  
i igły o dwóch końcach 

New buttocks’ lifting by elastic thread  
and two tipped needle

Wstęp, cel pracy: Autor opisuje możliwość uzy-
skania trwałego liftingu pośladków bez stosowania 
implantów, bez wykonywania cięcia i bez odpreparo-
wywania tkanek.

Materiały i metody: Jest to technika wykonywana 
w znieczuleniu miejscowym z łagodną sedacją, pole-
gająca na wykorzystaniu nowych dwóch komponen-
tów – nici elastycznej z igłą z dwoma końcówkami. 
Kryteria wyłączenia z badania: choroby autoimmu-
nologiczne i ekstremalnie duże rozmiary pośladków.

Wyniki: Technika jest faktycznie nowa, a wyniki 
do chwili obecnej są korzystne i cechują się zadowo-
leniem pacjentów.

Wnioski: Lifting pośladków za pomocą elastycz-
nych nici jest jedyną małoinwazyjną techniką, która 
umożliwia uzyskanie potwierdzonych dobrych wyni-
ków bez konieczności stosowania implantów, cięcia, 
bez tworzenia się blizn oraz bez preparowania tkanek.

Bruno Bioulac 
Wypełniacze i regeneracja. 

 Czy mamy pewność, że odnosimy sukces? 
Fillers and regeneration.  

Are we sure to be successfull with? 
Wypełniacze są częstym rozwiązaniem stosowa-

nym w celu regeneracji skóry w sytuacji, gdy przyjemny 
kształt twarzy zanika i pojawiają się zmarszczki. Pro-
dukty te wytwarzane są w głównej mierze z kwasu hia-
luronowego lub hydroksyapatytu sodu. Czy te mniej 
lub bardziej płynne substancje są dobrym rozwiąza-
niem, aby oczekiwać i uzyskać regenerację skóry? Są 
bardzo wygodne w użyciu, a wielu pacjentów jest za-
dowolonych z leczenia. Produkty te są ciałem obcym, 
a iniekcje wypełniaczy wywołują przewlekły proces 
gojenia trwający od 3 do 12 miesięcy. Należy wiedzieć 
i pamiętać, czym jest przewlekły proces gojenia. Prze-
wlekła reakcja prowadzi do produkcji nowych włókien 
kolagenowych, co jest powodem do wielkiej dumy 
większości laboratoriów. Ale jeżeli ktoś interesuje się 
biologią, wówczas może odkryć, dlaczego pewna liczba 
pacjentów po chwili zadaje pytanie, dlaczego ich skóra 
nie wygląda bardzo dobrze, ale jakoś dziwnie. Przewle-
kły proces gojenia jest to reakcja prowadząca do pro-
dukcji włókien kolagenowych, jaką można zaobser-
wować w badaniach histopatologicznych w bliznach. 
Cząsteczki tropokolagenu wytwarzane przez fibrobla-
sty są w różnorodny sposób zorganizowane, jako we-
wnętrzna naturalna tkanka łączna. Brak jest połączenia 
z retikuliną, elastyną i kolagenem typu 1 i 4 jak zazwy-

czaj, ale większość z kolagenem typu 1, co obserwuje 
się w bliznach. Liczba komórek ulega zmniejszeniu, 
a macierz zewnątrzkomórkowa jest w mniejszym stop-
niu i bardziej zróżnicowanym wytwarzana niż zazwy-
czaj. Faktem jest, że macierz zewnątrzkomórkowa jako 
pierwsza ulega redukcji na początku procesu starze-
nia. Również macierz zewnątrzkomórkowa odgrywa 
ważną rolę w wymianie metabolicznej komórek oraz 
procesach przepływu informacji międzykomórkowej 
jak np. tempo mitozy i wzrost. Wnioski: Wypełniacze 
odtwarzają objętość skóry, ale doprowadzają do prze-
wlekłego procesu gojenia, który nasila proces starzenia. 
Muszą być produktami stosowanymi z umiarem i nie 
za często oraz nie wolno ich przedstawiać jako rozwią-
zanie na regenerację skóry, ponieważ ich działanie jest 
odwrotne.

Regeneracja oznacza odtworzenie do stanu począt-
kowego. Nie ma innego rozwiązania umożliwiającego 
wytworzenie tkanki łącznej niż ostry proces gojenia 
z osoczem bogatopłytkowym z lub bez transferu au-
tologicznej tkanki tłuszczowej, aby odtworzyć obję-
tość. Wkrótce nowym sposobem stanie się transplan-
tacja mezenchymalnych komórek macierzystych.

Adriana Bojko, Piotr Bojko, 
Andrzej Ignaciuk 

Znamiona barwnikowe skóry  
a bezpieczeństwo wykonania zabiegów  

z zakresu medycyny estetycznej 
Melanocytic nevi and the safety  

of treatments in aesthetic medicine
Znamiona barwnikowe skóry, które są powszechnie 

spotykane nazywane są także łagodnymi nowotwora-
mi melanocytowymi. Znaczna część występujących 
znamion barwnikowych ma charakter łagodny, a tylko 
niekiedy ulega zezłośliwieniu. Z przeprowadzanych 
badań wynika, iż około 30% przypadków rozwinęło 
się na podłożu istniejącego znamienia melanocyto-
wego. Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż do każdego 
przypadku należy podchdzić indywidualnie i zwracać 
uwagę nie tylko na to, przy której z oferowanych metod 
osiągnie się najlepsze efekty kosmetyczne, ale również 
na to, która z nich w konkretnym przypadku jest naj-
bezpieczniejsza i pozwoli na radykalne usunięcie zmia-
ny, a równolegle zapobiegnie rozwojowi czerniaka. 

Mauro Castiglioni 
Maska z kwasem retinowym i czynnikami 
wzrostu, nowa metoda odmładzania skóry 

Retinoic acid and growth factor mask,  
a new method for skin rejuvenation

Przedstawiona została nowa metoda terapii od-
mładzającej skórę. Jest to szczególna postać farma-
ceutyczna zawierająca kwas retinowy w stężeniu od 5 
do 10% z czynnikami wzrostu. 
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Czynniki wzrostu są, z chemicznego punktu 
widzenia, oligopeptydami i polipeptydami, które 
wytwarzane są w procesach biotechnologicznych, 
w których jako substrat wykorzystuje się bakterie 
(Escherichia coli). Ta szczególna terapia przynosi 
doskonałe rezultaty leczenia, bez typowych działań 
niepożądanych kwasu retinowego ze względu na spe-
cjalną formę aplikacji. Zabiegu składa się z 4 etapów: 
 oczyszczenie twarzy
 naniesienie maseczki 
 usunięcie
 aplikacja kremu.

Jest to bezpieczna metoda, którą można wykony-
wać co 14 dni, czterokrotnie, a następnie raz na mie-
siąc w terapii podtrzymującej. Produkt jest stosowany 
przez lekarza w klinice.

Maurizio Ceccarelli 
Proliferacja komórek i karcynogeneza 

Cell proliferation and carcinogenesis
Leczenie z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz 

biostymulacja odgrywają rolę w stymulacji procesu 
proliferacji na poziomie komórkowym. Ważne jest 
odróżnienie fizjologicznego procesu proliferacji od 
patologicznej proliferacji, która prowadzi do rozwoju 
zmiany nowotworowej. Patologiczna proliferacja wy-
maga pewnych procesów mutacji DNA oraz ominię-
cia zablokowania wszystkich procesów nowotworo-
wych w naszym ustroju. Aby dokładniej to wyjaśnić, 
przedstawiono biologiczne mechanizmy karcynoge-
nezy oraz czynniki odpowiedzialne za blokowanie 
rozrostu guza nowotworowego.

Maurizio Ceccarelli 
Aktualizacja protokołu wykorzystania 

płytkowych czynników wzrostu 
w medycynie estetycznej 

Update on the protocol for the use of platelet 
growth factors in aesthetic condition 

Leczenie regeneracyjne skóry z zastosowaniem 
płytkopochodnych czynników wzrostu obecnie sta-
nowi jedną z najbardziej zaawansowanych metod 
leczenia starzenia się skóry. Od pierwszego zasto-
sowania w 2001 roku przez prof. Victora Garcia na 
Uniwersytecie w Barcelonie, do napisania ostatniego 
protokołu, dysponujemy licznymi badaniami nauko-
wymi, które uzasadniają celowość stosowania tej me-
tody. Przedstawione zostały etapy praktycznej terapii 
w połączeniu z wyjaśnieniem naukowych zasad, któ-
re je charakteryzują.

Maurizio Ceccarelli 
Cellulit – choroba zapalna? 

Cellulite. An inflamatory condition? 
Istnieje wiele różnych hipotez na temat mechani-

zmu rozwoju cellulitu. W ostatnim czasie pojawiła się 
nowa teoria o możliwej zapalnej etiologii, mimo że 
rzeczywista przyczyna musi być związana ze zmiana-
mi mikrokrążenia w tkance tłuszczowej. Przedstawio-
no mechanizmy mechanotransdukcji, prowadzące do 
obrzęku z zastoju, indukujące anoksyczną hipertrofię 
adypocytów oraz mechanizmy wydzielania cytokin, 
które są odpowiedzialne za odpowiedź zapalną oraz 
objawy metaboliczne.

Maurizio Ceccarelli 
Apoptoza komórek tłuszczowych  

w leczeniu nadmiaru tłuszczu w obrębie 
twarzy i ciała 

The fat apoptosis in the treatment excess 
volume of the face and body 

Leczenie zlokalizowanego nadmiaru tkanki tłusz-
czowej prowadzi do ciągłych badań metod farmakolo-
gicznych, chemicznych, biochemicznych i fizykalnych, 
przydatnych w rozwiązaniu tego problemu. W ostat-
nim czasie prowadzone są badania na temat apoptozy. 
W szczególności apoptoza tkanki tłuszczowej umożli-
wiła opracowanie nowej opcji leczenia zlokalizowanej 
tkanki tłuszczowej. Proponowane nowe rozwiązanie, 
aktualnie w fazie rejestracji jako wyrób medyczny, opar-
te jest na aktywności prooksydatywnej specyficznych 
stężeń antyoksydantów. Umożliwia to zredukowanie 
liczby komórek tłuszczowych w obszarach z nadmier-
ną ilością tkanki tłuszczowej, bez wywoływania stanu 
zapalnego i bez działań ubocznych. Na tej podstawie 
obecnie terapia apoptotyczna adypocytów jest najlep-
szą i najbardziej bezpieczną techniką medyczną stoso-
waną w redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Maurizio Ceccarelli 
Niechirurgiczne odmładzanie twarzy 

The full face medical rejuvenation
Obecne zaawansowanie metod medycznych 

umożliwia wywieranie wpływu na różne tkanki w ob-
rębie twarzy, w celu uzyskania efektu odmłodzenia 
zbliżonego do efektu po leczeniu chirurgicznym. 
Stosujemy: funkcjonalną biostymulację skóry, re-
strukturyzację skóry i rozjaśnienie melaniny w skó-
rze, chemodenerwację mięśni i stymulację napięcia 
mięśniowego, redukcję objętości tkanki tłuszczowej 
przez apoptozę oraz metodę zwiększania objętości 
tkanki kostnej wykonując lifting hipotonicznych tka-
nek pokrywających kość.

Wszystko to można wykonać podczas jednego 
zabiegu, ponieważ różne metody leczenia dotyczą 
różnych tkanek lub różnych części tej samej tkanki, 
przyspieszając czas odpowiedzi klinicznej.
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Joanna Czuwara
Brymonidyna – przełom w leczeniu 

napadowego rumienia twarzy 
Brimonidine – a breakthrough in the treatment 

of paroxysmal facial erythem
Napadowy rumień twarzy jest podstawowym ob-

jawem w trądziku różowatym (rosaea) i sprawia naj-
większe trudności terapeutyczne, a dla pacjentów 
stanowi najbardziej krepujący objaw choroby. Far-
makologicznie lepiej dajemy sobie radę z zapalnymi 
zmianami w rosacea, a więc grudkami, krostkami 
i postacią przerostową niż z zaczerwienioną twarzą. 
Faza rumieniowa i rumieniowo-naczyniowa jest naj-
trudniejsza do leczenia. Pewne rozwiązanie na roz-
szerzone naczynia, tzw. teleangiektazje i utrwalony 
rumień stanowi zabieg laserem naczyniowym, ale nie 
każdy lekarz dysponuje takimi możliwościami. Napa-
dowy rumień na zabiegi laserowe odpowiada słabo, 
ponieważ jak sama nazwa mówi, pojawia się w spo-
sób napadowy i nie towarzyszą mu rozszerzone na-
czynia krwionośne. Napadowy rumień jest krepujący 
dla pacjentów i pojawia się w najmniej pożądanych 
sytuacjach. Istnieje cała lista zakazów i nakazów dla 
pacjentów, jakich sytuacji unikać, czego nie spożywać 
i nie pić, aby ograniczyć pojawianie się zaczerwie-
nionej twarzy. Niestety, przestrzeganie ich graniczy 
z utopią, bo jest na niej np. unikanie stresu, lęku, 
gniewu czy zażenowania. 

Ciekawe i nowatorskie rozwiązanie terapeutycz-
ne dla napadowego rumienia daje lek brymonidyna. 
Brymonidyna w postaci kropli stosowana jest w oku-
listyce w leczeniu jaskry. Przez selektywną stymulację 
receptorów alfa2 adrenergicznych mięśni gładkich 
w oku, nazywanych mięśniem Müllera, zmniejsza 
ciśnienie wewnątrzgałkowe. Fakt selektywnej stymu-
lacji receptorów alfa2 adrenergicznych wykorzystano 
w naczyniach krwionośnych i uzyskano skurcz tych 
naczyń. Zastosowanie brymonidyny w postaci żelu 
pod nazwą Mirvaso®, jak wykazały badania kliniczne, 
przyniosło szybki i długotrwały efekt skurczu naczyń 
i pozbawiło pacjentów rumienienia się praktycznie na 
cały dzień. W związku z istniejącym ryzykiem draż-
niącego działania żelu Mirvaso® z powodu działania 
samej brymonidyny lub glikolu propylowego i skłon-
ności do nadreaktywności wrażliwej, często przesu-
szonej skóry u pacjentów z trądzikiem różowatym, 
dla najlepszego efektu leczniczego i dobrej toleran-
cji brymonidyny, zawsze należy zadbać o odpowied-
nią pielęgnację, nawilżenie i natłuszczenie naskórka 
w rosacea. 

Brymonidyna jest pierwszym zarejestrowanym 
miejscowym lekiem na leczenie napadowego ru-
mienia twarzy o uzasadnionym, udowodnionym 
i skutecznym działaniu w trądziku różowatym. Bry-
monidyna działa szybko, długotrwale i nie wykazu-

je efektów tachyfilaksji. Stanowi podstawę leczenia 
zmian rumieniowych i naczyniowych, z którymi do-
tychczas radziliśmy sobie najmniej skutecznie. 

Michał Fidecki 
Digital Smile Design  

– stomatologia XXI wieku 
Digital Smile Design – XXI century stomatology 

Planowanie leczenia protetyczno-estetycznego 
jest obecnie nieodłącznym elementem leczenia sto-
matologicznego. Do jego poprawnego wykonania 
wykorzystywane są: wywiad kliniczny, zdjęcia pa-
cjentów, modele oraz staranna analiza laboratoryjna. 
Niedawno został wprowadzony system Cyfrowego 
Planowania Uśmiechu (Digital Smile Design), ba-
zujący na analizie sekwencji zdjęć pacjentów, które 
mogą być opracowane w ogólnodostępnych progra-
mach komputerowych, jak PowerPoint czy Keynote. 
Na jego podstawie technik wykonuje waxup (nawo-
skowany model), który w postaci mockup (akrylowy 
prototyp) jest „bezinwazyjnie” przenoszony do ust 
pacjenta, aby mógł ocenić i zaakceptować planowa-
ne zmiany przed rozpoczęciem leczenia. Celem pra-
cy było przedstawienie praktycznej oceny Cyfrowego 
Planowania Uśmiechu na podstawie analiz wykona-
nych przez autorów od 2013 roku. Wykonano ponad 
41 analiz DSD. Na ich podstawie można stwierdzić, 
że metoda ta ułatwia prawidłowe ustalenie środka sy-
metrii twarzy, ustalenie położenia i długości siekaczy 
centralnych, proporcji zębów, równoległości płasz-
czyzny okluzyjnej względem linii źrenicznej. Cyfro-
we planowanie wspomaga też proces komunikacji 
w zespole medycznym oraz w przekazaniu informacji 
dotyczących leczenia pacjentowi. Analiza DSD może 
być wykorzystana jako narzędzie wspomagające pla-
nowanie leczenia protetycznego, ortodontycznego, 
implantologicznego oraz z zakresu zabiegów medy-
cyny estetycznej.

 
 Salvatore Piero Fundarò

Technika iniekcji toksyny botulinowej 
oparta na rozmieszeniu stref motorycznych 

Injection technique of botulinum toxin  
based on motor zone distribution 

W celu poprawy skuteczności leczenia górnej czę-
ści twarzy za pomocą BoNT-A ważna jest nie tylko 
znajomość warunków anatomicznych mięśni wyra-
zowych twarzy pod kątem ich głębokości, ale również 
przeanalizowanie, określenie dystrybucji i zlokalizo-
wanie końcowych płytek motorycznych (ang. MEPs – 
motor endplates) w celu wykonania iniekcji w jak naj-
bardziej dokładny i skuteczny z możliwych sposobów. 

Założenia anatomiczne. Lokalizacja MEPs i stref 
motorycznych w mięśniach twarzy została ustalona 
przez Happak i wsp. Zidentyfikowali oni trzy różne 
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wzorce: Pierwszy wzorzec, typowy dla mięśni war-
stwowych (laminarnych), charakteryzuje się wystę-
powaniem stref motorycznych, które są w sposób 
jednorodny rozłożone w mięśniu, niekiedy izolowa-
ne, a czasami ułożone w grupy w mniejszych skupi-
skach. W drugim wzorcu obecna jest główna strefa 
motoryczna znajdująca się w pobliżu początkowego 
przyczepu mięśnia i pozostałe, mniejsze strefy moto-
ryczne w pozycji ekscentrycznej w dystalnej trzeciej 
części mięśnia. W trzecim wzorcu stwierdza się dwie 
do czterech stref motorycznych usytuowanych eks-
centrycznie w lokalizacjach proksymalnych i dystal-
nych. Niestety, w pracy Happaka nie ma informacji 
o dokładnej dystrybucji stref motorycznych w mię-
śniach w górnej jednej trzeciej twarzy, ale wykazano, 
że strefy motoryczne znajdują się proksymalnie od 
miejsca wyjścia końcowej gałązki nerwu twarzowego. 
W ten sposób, na podstawie analizy zakresu unerwie-
nia nerwu twarzowego hipotetycznie można założyć 
dystrybucję MEPs mięśni wyrazowych górnej części 
twarzy.

Dystrybucja MEPs w mięśniach górnej poło-
wy twarzy. Mięsień podłużny jest unerwiony przez 
gałązkę nerwu kątowego, która wnika do mięśnia od 
tyłu na obszarze o średnicy około 5 mm, zlokalizowa-
nej kranialnie od linii łączącej kąciki oczu i dlatego 
MEPs znajdują się w pobliżu tego obszaru. Przyśrod-
kowa część mięśnia marszczącego brwi otrzymuje 
zakończenia nerwowe od nerwu kątowego, a część 
boczna od końcowego odcinka dolnej gałązki nerwu 
czołowego, dlatego przyjęliśmy założenie, że strefy 
motoryczne mięśnia marszczącego brwi znajdują się 
w pobliżu przyśrodkowego przyczepu do kości po jed-
nej stronie oraz bocznego przyczepu po przeciwnej 
stronie. Mięsień czołowy oraz mięsień okrężny oka 
są unerwiane przez gruby splot włókien nerwowych 
w tylnej części, który penetruje mięsień w licznych 
homogennie rozłożonych punktach. Mięśnie te ce-
chują się niepowtarzalną dystrybucją MEPs zarówno 
w formie izolowanej, jak i skupionej w dużej liczbie 
małych stref motorycznych.

Modularna technika iniekcji (MOD). Mając na 
uwadze powyższe założenia anatomiczne, zaprezen-
towano modularną technikę iniekcji (MOD), opartą 
nie tylko na anatomii topograficznej mięśni wyra-
zowych górnej trzeciej części twarzy, ale również na 
dystrybucji stref motorycznych w obrębie samych 
mięśni. W celu zoptymalizowania precyzji iniekcji, 
a tym samym poprawy skuteczności terapii za pomo-
cą BoNTA, ważne jest, aby podawać BoNTA w pobliżu 
stref motorycznych, dzięki czemu większy odsetek 
cząsteczek będzie docierał do specyficznych recepto-
rów w MEPs. 

 

David Grishkyan 
Lipofilling powieki górnej i dolnej. 
Wolumetryczna koncepcja piękna 

Lipofilling of the upper and lower eyelids. 
Volumetric concept of beauty

Wielki rosyjski pisarz Lew Tołstoj uważał, że 
„Oczy są zwierciadłem duszy". Być może z tego po-
wodu patrzymy w oczy, kiedy chcemy kogoś poznać. 
W szczególności w oczach widać wszystkie pożąda-
nia naszego ciała. Można zobaczyć te ruchy, gesty, gdy 
szuka się wspólnoty lub zainteresowania w oczach 
kobiety. I wreszcie, to właśnie oczy wskazują na wiek, 
charakter i pozostawiają w sobie ślad minionych lat. 
Mówiąc językiem medycznym, wiąże się to ze szcze-
gólnymi cechami struktury obszaru wokół oczu i skó-
ry. Zatem, czego oczekują nasi pacjenci, którzy mają 
określone kanony estetyki i piękna związane z tym 
obszarem? Lub kogo chcą nasi pacjenci przypomi-
nać? Kto jest idolem aktualnie i w minionych latach? 
Oceniając twarze na okładkach czasopism, pokazach 
mody lub po prostu pięknych ludzi, można zauważyć 
u wszystkich pełne objętościowo powieki i nisko osa-
dzone brwi. Dlatego w rejuwenacji górnych i dolnych 
powiek stosujemy lipofilling.

W lipofillingu górnych powiek stosujemy dwa 
typy autoprzeszczepów tkanki tłuszczowej o różnych 
funkcjach i sposobach przygotowania. Typ 1 stosowa-
ny jest do korekcji brwi. Stosując ten typ, nie zwiększa 
się tylko objętości, ale również poprawia funkcję. Au-
toprzeszczep musi wzmacniać górną warstwę powie-
ki będącej w ruchu i mieć bardzo gęstą konsystencję. 
Typ 2 autoprzeszczepu tkanki tłuszczowej ma wy-
łącznie funkcję wypełniającą, a iniekcje wykonuje się 
w celu korekcji objętości górnych powiek. W korekcji 
okolicy wokół oczu stosujemy wyłącznie tkankę tłusz-
czową z okolicy kolan, ponieważ tkanka tłuszczowa 
w obrębie kolan ma niewielkie rozmiary, jest dobrze 
unaczyniona i cechuje się niewielką ilością mostków 
włóknistych. Powyższe parametry są bardzo ważne 
w lipofillingu tego obszaru. 

Zabiegi korekcyjne w okolicy wokół oczu powin-
ny być wykonywane z maksymalną precyzją i w spo-
sób przewidywalny. Nadmierna korekcja w tej strefie 
nie jest zalecana. Zasadniczo wykonuje się iniekcje 
punktowe. W pierwszej fazie formujemy okolicę pod 
brwiami. W następnej kolejności korygujemy okolicę 
nad brwiami i okolicę skroniową. Bardzo ważna jest 
objętość iniekcji. Nie zaleca się nadmiernej korekcji. 
W obrębie brwi ilość iniekcji tkanki tłuszczowej wy-
nosi od 0,5 do 1,0 ml. W przypadku powiek objętość 
ta wynosi 0,5-1,5 ml. 

Wskazania do lipofillingu: skojarzona rejuwenacja 
okolicy wokół oczu oraz eliminacja defektów i znie-
kształceń powiek (deformacje, skeletyzacja górnej 
i dolnej powieki). 



100

Streszczenia

David Grishkyan
Wielofunkcyjny lipofilling twarzy. Specyfika 

techniki chirurgicznej 
Multifunctional lipofilling of the face. Specifics 

of the surgical technique
W ciągu ostatnich lat udało się osiągnąć wyraźne 

sukcesy na polu praktycznej chirurgii dzięki rozwojo-
wi i zastosowaniu nowych technik, czemu towarzyszą 
wyraźnie dostrzegalne zmiany w nastawieniu pacjen-
tów do tego problemu. Na tej podstawie opracowa-
liśmy nowe podejścia do rejuwenacji i harmonizacji 
twarzy. Jako podstawową metodę rejuwenacji stoso-
waliśmy lipofilling. Efekt operacji jest uzależniony od 
kilku czynników, mających związek z techniką aspira-
cji, wprowadzeniem autogennego przeszczepu tkan-
ki tłuszczowej. Zastosowanie lipofillingu cechuje się 
pewnymi specyficznymi właściwościami, związanymi 
z regeneracją autogennego przeszczepu tkanki tłusz-
czowej. Z tego względu, aby uzyskać maksymalny 
efekt, stosujemy specjalną kaniulę do aspiracji mate-
riału do lipofillingu. Aby poprawić rewaskularyzację 
tkankę tłuszczową, wzbogacaliśmy za pomocą PRP.

W swojej praktyce dość rzadko stosowaliśmy meto-
dę tradycyjnej blefaroplastyki. Opracowaliśmy zestaw 
procedur rejuwenacji okolicy wokół oczu opartych na 
technice lipofillingu. Do określonych obszarów środ-
kowej części twarzy wykorzystywaliśmy różne typy 
tkanki tłuszczowej. W pozycjach powierzchownych 
stosujemy autotransplantanty tkanki tłuszczowej po-
bierane z okolicy brzusznej, które są opracowywane 
w specjalny sposób. Dzięki temu, że zawierają dużą 
liczbę komórek macierzystych, wywierają pozytywny 
wpływ na jakość skóry. Tkanka tłuszczowa stosowana 
w okolicy rynienki łzowej jest opracowywana w spe-
cjalny sposób, tak jak tkanka tłuszczowa, którą stosu-
je się w głębszych warstwach skóry. Łącznie z lipofil-
lingiem opracowano i wdrożono w praktyce metodykę 
zastosowania kompleksowych technik lipofillingu 
z operacjami takimi, jak MACS-LIFT, nićmi „Silho-
uette Lift” czy rynoplastyką jako samowystarczalną 
metodą leczenia. 

W niektórych przypadkach obserwowaliśmy dłu-
gotrwały obrzęk w okolicy podoczodołowej, głównie 
wśród pacjentów, u których lipofilling zastosowano 
w połączeniu z procedurami plastycznymi twarzy. 
Wg nas lipofilling można uznać za skuteczną meto-
dę, która zarówno w przypadku rejuwenacji twarzy, 
jak i harmonizacji, może zagwarantować uzyskanie 
dobrych wyników.

Florian C. Heydecker
Przebarwienia skóry: łączenie źródła 

światła i transepidermalnych preparatów 
rozjaśniających w celu poprawy 

skuteczności leczenia 
Cutaneous hyperpigmentations:  

combining light sources and transepidermal 
skin clearing agents for efficacious treatment

Lekarze medycyny estetycznej najczęściej leczą 
pacjentów zgłaszających się z powodu hiperpigmen-
tacyjnych zmian skórnych w okolicach ciała najbar-
dziej eksponowanych na światło słoneczne, takich 
jak twarz, szyja, dekolt i ręce. Lekarz w wielu przy-
padkach jest w stanie skutecznie sprostać wymogom 
leczenia, a również w wielu przypadkach klinicznych 
nie udaje się znaleźć zadowalającego, ani nawet de-
finitywnego rozwiązania. Jedną z głównych przy-
czyn jest złożoność mechanizmów pigmentacji skóry 
(melanogenezy), która stanowi element układu od-
pornościowego skóry. Kolejną przyczyną jest wielo-
czynnikowa etiologia (endogenna lub egzogenna), 
odpowiedzialna za różne i klinicznie odmienne zmia-
ny barwnikowe skóry. Aktualnie za metody z wyboru, 
a jednocześnie skuteczne w leczeniu skórnych zmian 
hiperpigmentacyjnych, uważa się laseroterapię oraz 
intensywne źródła światła pulsacyjnego. Specyficzne 
długości promieniowania laserowego adekwatne dla 
brązowych chromoforów, jak np. laser Nd:YAG QS 
532 nm oraz zakres 520/550 nm ze spektrum inten-
sywnego światła pulsacyjnego, umożliwia nieablacyj-
ne leczenie zmian barwnikowych, podczas gdy im-
pulsacyjna laseroterapia CO2 umożliwia wykonanie 
doskonałej ablacji naskórka bez uszkadzania skóry 
właściwej i dzięki temu nie ma ryzyka zmian struktu-
ralnych w tkance.

Na skuteczność leczenia zmian hiperpigmentacyj-
nych nie wpływają tylko czynniki etiologiczne, które 
je wywołują. Obraz kliniczny może być dynamiczny 
(melasma i chloasma) lub względnie statyczny (sło-
neczne plamy soczewicowate), ale również głębokość 
zajętych warstw skóry. Prowadzi to ostatecznie do 
wyboru najbardziej odpowiedniego systemu i proto-
kołu leczenia. Również w wielu przypadkach dodat-
kową poprawę wyników klinicznych można uzyskać 
dzięki miejscowej aplikacji maseczek wybielających 
po zabiegach ze źródłami światła, mających na celu 
poprawę przepuszczalności skóry. Na podstawie wła-
snego doświadczenia klinicznego w leczeniu skór-
nych zmian hiperpigmentacyjnych autor przedstawił 
korzyści terapeutyczne oraz ograniczenia każdego 
z aktualnie dostępnych źródeł światła, ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na skuteczność skojarzonego 
leczenia oraz na triki stosowane w różnych procedu-
rach, przydatne do uzyskania zamierzonych efektów 
klinicznych.
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Florian C. Heydecker
Laserowe zwężanie pochwy:  

nowe, nieinwazyjne leczenie laserowe  
w zespole zwiotczenia pochwy 

Laser vaginal tightening:  
a new noninvasive laser treatment  

for vaginal relaxation syndrome 
Zespół utraty napięcia tkankowego ścian pochwy 

(ang. VRS – Vaginal Relaxation Syndrome) jest dość 
często występującym zaburzeniem i problemem 
zarówno natury fizykalnej, jak i psychologicznej 
dla kobiet oraz często ich partnerów. Zaburzenie to 
często wiąże się z urodzeniem dziecka siłami natury 
oraz naturalnym procesem starzenia. Liczne ciąże 
i porody przyczyniają się do nasilenia objawów VRS, 
tak samo jak początek menopauzy, gdy dochodzi do 
obniżenia się stężenia hormonów oraz pojawienia 
się zmian atroficznych pochwy. Utrata prawidłowe-
go napięcia tkankowego ścian pochwy bezpośrednio 
wiąże się z osłabieniem tarcia podczas współżycia, co 
jest przyczyną zmniejszenia zadowolenia seksualne-
go kobiety oraz jej partnerów. Dostępnych jest szero-
kie spektrum różnych opcji leczenia, poczynając od 
leczenia behawioralnego (ćwiczenia mięśni Kegla), 
przez leczenie farmakologiczne (hormonalne, kremy 
i spray’e zwiększające napięcie), aż po różne mniej lub 
bardziej inwazyjne procedury chirurgiczne. Leczenie 
behawioralne i farmakologiczne są bezpieczne i mało 
inwazyjne, ale cechują się ograniczoną skutecznością. 
Z drugiej strony, różne procedury chirurgiczne oferują 
uzyskanie o wiele lepszych wyników kosztem wyższe-
go ryzyka towarzyszącego leczeniu chirurgicznemu.

W ostatnim czasie źródła światła emitujące pro-
mieniowanie cechujące się wysoką absorpcją w wo-
dzie, takie jak np. laser Er:YAG (2940 nm) i laser CO2 
(10600 nm) przyciągają uwagę do niechirurgicznego 
leczenia VRS. Podzielenie dużej wiązki lasera na wiele 
mikrowiązek sprzężonych w czasie i przestrzeni do-
prowadziło do uzyskania lepszej kontroli głębokości 
kolumn mikroablacji (ang. MACs – microablative co-
lumns), co przełożyło się na wyższą skuteczność oraz 
krótszy czas rekonwalescencji i stało się popularną 
metodą poprawy napięcia tkanek pochwy. Dzięki gło-
wicom o specjalnym zakresie skanowania, np. 360° 
i 90°, można wykonać selektywną i precyzyjną abla-
cję z kontrolowanym uszkodzeniem tkankowym całej 
ściany pochwy. Autor przedstawił protokoły stosowa-
nia laserów opracowane w trakcie używania laserów 
cechujących się działaniem regeneracyjnym na tkanki 
wnętrza pochwy w leczeniu zmian atroficznych po-
chwy i VRS.

Jolanta Hreczecha, Magdalena Skwarek, 
Małgorzata Żak 

Korekta nosa kwasem hialuronowym. 
Możliwości powikłań wynikające  

ze specyficznych warunków anatomicznych 
Nose correction with hyaluronic acid. 

Possibilities of complications due to specific 
anatomical conditions

Autorki przedstawiły przykłady korekty nosa na 
podstawie zgromadzonej przez siebie dokumentacji 
fotograficznej. W materiale wyróżniono dwie grupy 
pacjentów: 1 – osoby młode po urazach lub z defekta-
mi wrodzonymi, 2 – osoby starsze. W drugiej grupie, 
posiłkując się teorią Lambrosa, wytłumaczono zmiany 
zachodzące w kształcie nosa w trakcie życia osobnicze-
go. Zabiegi wykonywano kaniulą, najczęściej z trzech 
dojść w znieczuleniu miejscowym. W niektórych przy-
padkach podawano wspomagająco toksynę botulino-
wą w mięsień obniżacz przegrody nosa. Dokonano 
przeglądu literaturowego powikłań związanych z ana-
tomią tej okolicy – zaburzeń ukrwienia prowadzących 
do bardzo poważnych powikłań, takich jak martwica 
koniuszka nosa czy ślepota. Przedstawiono drogi sze-
rzenia się infekcji oraz zaburzenia czucia. Poruszono 
także laryngologiczne aspekty wykonywanych zabie-
gów, jak np. zaburzenia drożności nosa.

Magdalena Skwarek, Jolanta Hreczecha, 
Małgorzata Żak 

Biostymulacyjne terapie łysienia owłosionej 
skóry głowy. Możliwości powikłań 

wynikające ze specyficznej budowy 
anatomicznej tej okolicy 

Biostimulating treatments for alopecia.  
The possibility of complications arising from the 

specific anatomy of this area
Autorki przedstawiły wyniki dwóch metod lecze-

nia łysienia stosowane we własnej praktyce: mezotera-
pii osoczem bogatopłytkowym oraz nićmi PDO screw 
w obserwacji 12-miesięcznej. Zaproponowały również 
metodę uzupełniającą farmakologiczną. Wychodząc 
z budowy anatomicznej, na podstawie przeglądu li-
teratury światowej przedstawiły możliwe powikłania, 
a także metody zapobiegania im.

Andrzej Ignaciuk 
Zastosowanie biocelulozy w zabiegach 

medycyny estetycznej 
The use of biocellulose in aesthetic medicine 
Bioceluloza, wytwarzana przez kultury bakteryjne, 

ma szerokie zastosowanie w medycynie. Opatrunki 
z niej mogą być wykonane tylko z czystej biocelulozy 
lub z biocelulozy z dodatkiem substancji przeciwbak-
teryjnej, albo kwasu hialuronowego. Dzięki szczegól-
nym właściwościom, są one stosowane u pacjentów z: 
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trudno gojącymi się ranami, w przypadku zmian o pod-
łożu naczyniowym i przy oparzeniach skóry. Zaobser-
wowano, że użycie takich opatrunków znacznie skraca 
czas gojenia, zapobiega zakażeniom i nadkażeniom, 
zmniejsza odczucia bólowe i inne negatywne objawy 
związane z chorobą. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
aplikacja tych opatrunków jest łatwa i może być wy-
konywana dużo rzadziej niż w przypadku klasycznych 
terapii. Okazuje się też, że jest bardziej ekonomiczna.

Celem pracy było pokazanie pierwszych prób wy-
korzystania tego opatrunku w medycynie estetycznej. 
U ośmiu pacjentów zastosowano opatrunek z bioce-
lulozy po aplikacji na skórę energii lasera frakcyjnego 
CO2 i wykonano próbę kontrolną. Miejsca, na które 
nakładano opatrunek, przez pierwsze 3 dni po zabiegu 
goiły się nieco szybciej i stwarzały mniej dolegliwości 
niż te, na które nie nałożono takiego opatrunku. Je-
stem przekonany, że bioceluloza, zarówno czysta, jak 
i z substancjami dodatkowymi, stwarza wiele możli-
wości zastosowania w medycynie estetycznej. Warto 
podkreślić fakt, że produkt jest efektem polskich ba-
dań, polskich doświadczeń i został wyprodukowany 
przez polską firmę.

Ivano Iozzo 
Wybrane aspekty toksyny botulinowej  

w zastosowaniach estetycznych 
Particular aspects of botulinum toxin for 

aesthetic use 
Cel: Toksyna botulinowa nie działa wyłącznie na 

zmarszczki dynamiczne, ale również wpływa na har-
monię i ekspresyjność twarzy.

Materiały i metody: Szczególne unerwienie 
mięśni twarzy sugeruje, że może istnieć ośrodkowa 
autonomiczna kontrola, która jest aktywna głównie 
w manifestacji ekpresywności. Toksyna botulinowa 
również wywiera wpływ na ten typ kontroli ośrodko-
wej.

Wyniki: Prowadzi to do całkowitego rozluźnienia 
mięśni wyrazowych zarówno poprzez ich komponen-
tę autonomiczną, jak i zależną od woli oraz wywie-
ra bezpośredni wpływ na dynamikę zmarszczek, ale 
również na ekspresywność.

Wnioski: Prawidłowa dystrybucja toksyny botu-
linowej podanej techniką wielokrotnych umożliwia 
uzyskanie poprawy nie tylko dynamiki zmarszczek, 
ale również ogólnej harmonii twarzy.

Ivano Iozzo 
Toksyna botulinowa w leczeniu migreny, 

bólów głowy i chorób spastycznych 
Botulinum toxin for migraine, headaches and 

muscle spasm disease 
Cel: Toksyna botulinowa łagodzi objawy oraz po-

prawia odpowiedź na leki w leczeniu migreny i na-

pięciowych bólów głowy, wywołanych wzmożonym 
napięciem mięśni. Zmniejsza wzmożone napięcie 
mięśniowe wywołane innymi patologiami.

Materiały i metody: Toksyna botulinowa wpływa 
na mechanizmy bólu zarówno w sposób bezpośredni, 
jak i pośredni przez relaksację mięśni. Podanie tok-
syny botulinowej, stosując specjalne techniki, umoż-
liwia leczenie bólów migrenowych i napięciowych 
bólów głowy wywołanych wzmożonym napięciem 
mięśniowym, jak również innych zaburzeń spowodo-
wanych nadmiernym skurczem mięśni lub ich hiper-
tonią.

Wyniki: Poprawa i złagodzenie objawów. Poprawa 
odpowiedzi na leki.

Wnioski: Podawanie toksyny botulinowej okazało 
się skuteczną formą terapii migreny i napięciowych 
bólów głowy wywołanych wzmożonym napięciem 
mięśniowym, słabo reagujących lub niereagujących 
na leki oraz w chorobach wywoływanych skurczem 
mięśni lub ich hipertonią.

Karina Jahnz-Różyk
Wojskowy Instytut Medyczny

Kwas hialuronowy w medycynie  
– punkt widzenia immunologa 

Hyaluronic acid in medicine  
– the immunologist’s point of view

Kwas hialuronowy (KH) jest glikozoaminoglika-
nem (biopolimerem), który charakteryzuje się wy-
jątkowymi właściwościami fizyko-chemicznymi. 
Fizjologicznie odpowiada za stabilizację substancji ze-
wnątrzkomórkowej tkanki łącznej, a najwięcej kwasu 
hialuronowego znajduje się w skórze, chrząstce, pły-
nie stawowym, ciałku szklistym oka. Zdolność wiąza-
nia wody w skórze właściwej determinuje sprężystość 
i brak zmarszczek u osób młodych. Wraz z postępu-
jącym procesem starzenia ilość produkowanego KH 
się zmniejsza, co powoduje, że ilość wiązanej wody 
jest mniejsza, a skóra się starzeje. Takie właściwości 
KH, jak hydrofilność, biodegradowalność, biokompa-
tybilność, brak toksyczności oraz brak immunogen-
ności zostały wykorzystane do produkcji polimerów 
hydrożelu, wykorzystywanych w medycynie estetycz-
nej. Poza nawilżaniem, kwas hialuronowy odgrywa 
istotną rolę w mechanizmie działania komórek in-
tensywnie dzielących się, jak to ma miejsce na przy-
kład w rozwoju embrionalnym, podczas gojenia ran, 
zapalenia czy nowotworów. Ostatnie lata przyniosły 
wiele odkryć związanych z udziałem kwasu hialuro-
nowego w onkogenezie. Przykładowo, połączenie się 
KH z receptorem CD44 na komórkach endotelium 
jest uważane jako mediujące proliferację guzów no-
wotworowych, między innymi raka piersi, czerniaka, 
jajnika i innych. Okazało się też, że KH jest dobrym 
nośnikiem leków przeciwnowotworowych, takich jak 
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OCOFID-P, podawanych miejscowo (np. dootrzewno-
wo) lub dożylnie celem zahamowania przerzutowości 
raka. Podczas wykładu zostały omówione właściwości 
biochemiczne KH, pokazano zastosowanie prepara-
tów zawierających KH we współczesnej medycynie 
oraz działania niepożądane, z uwzględnieniem reak-
cji alergicznych, pseudoalergicznych i możliwych od-
czynów na bakterie gram dodatnie. 

Grażyna Jóźwiak-Zimińska, 
Piotr Niedziałkowski 

Powikłania po kwasie hialuronowym – 
diagnostyka i leczenie; przegląd literatury 

Complications after hyaluronic acid  
– diagnosis and treatment; literature review
Autorzy prezentacji poddali analizie dostępne 

w bazach medycznych piśmiennictwo dotyczące po-
wikłań po wypełniaczach, w szczególności po kwasie 
hialuronowym. Wybrano około 50 artykułów, które 
stały się podstawą prezentowanego stanowiska. Spo-
śród wielu powikłań, autorzy skupili się na powikła-
niach ciężkich, do których zaliczamy: embolizację, 
zakażenia, ziarniniaki wczesne i późne oraz biofilm. 
Do tej pory większość powikłań występowała po wy-
pełniaczach stałych. Z uwagi jednak na coraz więk-
szą liczbę wykonywanych zabiegów z zastosowaniem 
kwasu hialuronowego, obserwuje się, że ten rodzaj 
wypełniacza może również powodować powikłania. 
Po analizie całości materiału naukowego przedsta-
wiono diagnostykę i algorytmy leczenia. Preferowa-
nym leczeniem w przypadku wystąpienia zakażenia 
są antybiotyki o szerokim spektrum działania np. 
fluorochinolony i makrolity, zaś w przypadku zato-
rowości i ziarniniaków, między innymi Hialuronida-
za. W literaturze opisywane 2 rodzaje hialuronidazy 
– Vitrase 200 j/ml i Hylanex 150 j/ml – obie niedo-
stępne w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na ko-
nieczność zbierania dokładnego wywiadu i badanie 
pacjenta przed zabiegiem oraz ponownie wykonanie 
tych samych czynności po wystąpieniu powikłania. 

Ze względu na rosnącą liczbę zabiegów z zasto-
sowaniem kwasu hialuronowego będzie rosła liczba 
powikłań. Stosowanie jednorazowo dużych objętości 
gęstych kwasów hialuronowych oraz wykonywanie 
zabiegów medycznych przez nielekarzy lub lekarzy 
bez odpowiedniego wykształcenia w tym zakresie 
często prowadzi do wielomiesięcznego leczenia po-
wikłań i procesów sądowych. 

Podkreślono, że wbrew powszechnym opiniom 
wśród lekarzy, hialuronidaza nie jest bezpiecznym 
antidotum w terapii kwasem hialuronowym. Szcze-
gólnie niebezpieczna jest dla osób uczulonych na jady 
owadów błonkoskrzydłych. Przed podaniem hialuro-
nidazy obowiązkiem każdego lekarza jest prawidłowe 
wykonanie próby uczuleniowej, takiej, jaką wykonuje 

się podczas diagnostyki alergii na leki. Wykonywanie 
iniekcji hialuronidazy bez zestawu przeciwwstrzą-
sowego jest błędem w sztuce. Zwrócono uwagę na 
konieczność odpowiednich regulacji w stosowaniu 
leków bez rejestracji w medycynie estetycznej oraz 
stworzenia interdyscyplinarnej grupy składającej się 
z kilku specjalistów, jako wsparcie i pomoc w leczeniu 
powikłań i tworzeniu standardów leczenia. 

Jadwiga Kalicińska, Radosław Śpiewak
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Ocena potencjału uczulającego kosmetyków 
w sytuacji wprowadzonego zakazu testów na 

zwierzętach
The assessment of sensitizing potential  

of cosmetics under the introduced prohibition of 
animal tests

Alergia na kosmetyki dotyka coraz większej licz-
by osób. U około 25% kobiet oraz 18% mężczyzn od-
notowano w testach płatkowych przynajmniej jeden 
dodatni odczyn na składniki kosmetyków. Około 
13-60% kobiet oraz 5-40% mężczyzn doświadczyło 
lub doświadcza niepożądanych reakcji wywołanych 
stosowaniem kosmetyków (Warshaw i wsp. 2009; 
Thyssen i wsp. 2009). Celem pracy jest przegląd sys-
tematyczny oraz meta-analiza dostępnych aktualnie 
metod in vitro stosowanych w ocenie bezpieczeństwa 
składników kosmetyków oraz analiza zgodności wy-
ników poszczególnych metod in vitro z historycznymi 
wynikami badań ich potencjału uczulającego na lu-
dziach i zwierzętach. Praca obejmuje systematyczny 
przegląd literatury dostępnej w bazach bibliograficz-
nych (np. PubMed, Embase, Scopus, Google Scholar, 
wykorzystanie bazy CosmetLex oraz przegląd regula-
cji prawnych UE), a także cytowanej w zidentyfikowa-
nych artykułach. Tabelaryczne opracowanie danych 
dotyczących potencjału uczulającego poszczególnych 
substancji. Wybór optymalnej metody oceny zgodno-
ści między wynikami testów in vitro a wynikami ba-
dań na zwierzętach i ludziach. Na podstawie uzyska-
nych danych powstanie niezależne od producentów 
kosmetyków systematyczne zestawienie metod oce-
ny bezpieczeństwa składników kosmetyków in vitro, 
a także katalog danych na temat potencjału uczula-
jącego składników kosmetyków. Ponadto zostaną za-
proponowane metody oraz kryteria wyboru metody 
in vitro najlepiej oceniającej ryzyko dla konsumentów 
oraz zostanie opracowana niezależna lista składników 
o szczególnie wysokim potencjale uczulającym. Uzy-
skane dane posłużą w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa stosowania kosmetyków, a tym samym bezpie-
czeństwa konsumentów.
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 Marek Karaś 
W poszukiwaniu harmonii  
– podróż do wnętrza twarzy 

In search of harmony – journey to the center  
of the face 

Grecko-rzymski kult pięknego ciała został przez 
tysiąclecia zapomniany. Aż do końca XX wieku jedy-
nym widocznym i ocenianym elementem urody była 
ludzka twarz. W medycynie i chirurgii estetycznej 
twarz bez wątpienia pozostaje obszarem najważniej-
szym. Żyjemy w świecie tabloidów i to tabloidowe 
standardy piękna i urody powodują lawinowy wzrost 
ilości pacjentów w gabinetach specjalistów medy-
cyny i chirurgii estetycznej. Kolosalny postęp tech-
nologiczny, jaki w ostatnich latach dokonał się w tej 
specjalności, pozwala na leczenie problemów, wo-
bec których nie tak dawno medycyna była bezsilna. 
W większości przypadków twarzowej dysharmonii 
metody małoinwazyjne (fillery, botox) są zupełnie 
wystarczające do uzyskania zadowalającej korekcji. 
Twarze dojrzałe często wymagają zabiegu chirur-
gicznego – face lifting, brow lifting, neck lifting itp. 
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na – nie tak wcale 
rzadkie – głębiej leżące przyczyny dysharmonii rysów 
twarzy. Wrodzone i nabyte wady szkieletu twarzo-
czaszki manifestują się w postaci asymetrii, zaburzeń 
profilu, niedoskonałości uśmiechu, wad zgryzu. Waż-
ną metodą nieinwazyjną w takich przypadkach może 
być leczenie ortodontyczne, które – jeżeli prawidłowo 
zaplanowane i przeprowadzone – koryguje nie tylko 
zgryz, ale również wpływa na poprawę rysów twarzy. 
W przypadkach wad szkieletowych o dużym nasile-
niu koniecznością jest tzw. chirurgia ortognatyczna 
(ortos, gnatos = „wyprostowanie szczęk”), czyli za-
biegi osteoplastyki szkieletu twarzy. Dla uzyskania 
perfekcyjnych rezultatów konieczna jest współpraca 
chirurga z ortodontą, a nierzadko również ze specjali-
stą medycyny estetycznej.

Ponieważ „beauty is not always skin deep”... 
 

Andrzej Kępa
Medbeauty – Aesthetic Clinic Kepa, Åhus, Sweden 

Nici liftingujące – porównanie plusów  
i minusów metody w oparciu o dwuletnie 

doświadczenia własne 
The lifting threads. Comparing pros  

and cons of the method based  
on the two-year own experience

Wraz z wiekiem zmniejsza się znacząco ilość natu-
ralnych białek odpowiedzialnych za utrzymanie skóry 
w dobrej kondycji. W trzeciej dekadzie życia zaczy-
nają być zauważalne pierwsze zmiany w wyglądzie 
twarzy związane z jej opadaniem. Mięśnie mimiczne 
zaczynają wiotczeć i przesuwać się w dół, zmniejsza 
się też ilość zawartego w skórze kolagenu i elastyny. 

Konsekwencją tego procesu jest wiotkość skóry, po-
jawienie się zmarszczek i przemieszczanie się skóry 
i tkanki podskórnej w dół. Medycyna estetyczna sta-
ra się walczyć z tym procesem, przywracając twarzy 
utracony kształt. Nici liftingujące wykonane z poli-
dioksanonu wkroczyły przebojem na polski rynek 
estetyczny w 2012 roku i od tego czasu obserwujemy 
stopniowe umacnianie się ich pozycji w zakresie za-
biegów estetycznych. W pracy przedstawiono podsta-
wowe zalety metody, jakimi są prostota implantacji 
nici, przewidywalność efektu oraz stale rosnące wska-
zania do stosowana nici liftingujących. Przedstawio-
no również najczęstsze powikłania obserwowane po 
zastosowaniu nici oraz metody ich leczenia. Na pod-
stawie doświadczeń własnych autora zaprezentowano 
podsumowanie wskazań terapeutycznych oraz pod-
stawowe sposoby prawidłowego implantowania nici 
liftingujących wykonanych z polidioksanu. 

Marta Klimczyk*, Jacek Arct**, 
Katarzyna Pytkowska**, Andrzej Kaszuba*

* Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

** Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia  
w Warszawie

Sól cynkowa kwasu oktanoilosalicylowego – 
nowość w pielęgnacji skóry tłustej 

Zinc salt of octanoylsalicylic acid  
– a novelty in the oily skin care 

Sól cynkowa kwasu oktanoilosalicylowego jest połą-
czeniem cynku z kwasem oktanoilosalicylowym (Zgło-
szenie Patentowe). Została stworzona z myślą o pie-
lęgnacji skóry tłustej i mieszanej z wykorzystaniem 
działania cynku i kwasu oktanoilosalicylowego na ten 
rodzaj cery. W badaniu wzięło udział 16 kobiet w wie-
ku 21-30 lat. Pacjentki stosowały dwa razy dziennie 
(rano i wieczorem) emulsję z 1% solą cynkową kwasu 
oktanoilosalicylowego przez 6 tygodni. Dokonaliśmy 
pomiarów aparaturowych – sebum, nawilżenia i prze-
znaskórkowej utraty wody. Przeprowadziliśmy oce-
nę konsumencką badanej emulsji oraz dokonaliśmy 
weryfikacji oceny klinicznej. Wykonaliśmy badanie 
aplikacyjne, konsumenckie, dokumentację zdjęciową 
oraz statystyczne opracowanie wyników, wyznaczając 
prostą regresję – po 6 tygodniach, po zastosowaniu 
preparatu z 1% solą cynkową kwasu oktanoilosalicy-
lowego, znacznie zmniejszyła się ilość sebum na czole 
i brodzie, zwiększyło się nawilżenie skóry oraz zmniej-
szył się TEWL. Po 6 tygodniach stosowania preparatu 
z 1% solą cynkową kwasu oktanoilosalicylowego w oce-
nie konsumenckiej dotyczącej oceny efektów kosme-
tycznych zaobserwowaliśmy wysoką redukcję sebum, 
znaczne wygładzenie, zredukowanie niedoskonałości, 
zwiększenie miękkości skóry oraz ujednolicony kolo-
ryt skóry. Nie dostrzegliśmy efektów niepożądanych, 
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jak świąd, uczucie pieczenia, łuszczenia czy zaczerwie-
nienia skóry. Wysoki wynik uzyskała ankieta dotyczą-
ca efektów komfortu stosowania preparatu. W obrazie 
klinicznym zaobserwowaliśmy zmniejszenie sebum na 
powierzchni skóry w badanej grupie.

Jan Bieniek, Dorota 
Krzyżanowska-Gernand, Andrzej Ignaciuk 

Stary lek – nowe nadzieje – wstępne wnioski 
i wyniki własne 

Old drug – new hope – preliminary findings  
and results

Metformina jako stary lek przeciwcukrzycowy sta-
je się ostatnio coraz częściej przedmiotem zaintere-
sowania wielu badaczy jako substancja mająca wiele 
korzystnych działań na organizm ludzki. W pracy 
przedstawiono przegląd piśmiennictwa, zwłaszcza z 
ostatniego roku, w którym zebrane zostały najnowsze 
doniesienia naukowe dotyczące unikalnych właści-
wości metforminy, w tym właściwości przeciwstarze-
niowych. W pracy przedstawiono wstępne wnioski i 
wyniki własne, podstawowe wskazania i przeciw-
wskazania oraz możliwe dodatkowe korzystne i nie-
korzystne działania preparatu. 

Dorota Krzyżanowska-Gernand, 
Jan Bieniek, Andrzej Ignaciuk 

Molekularna medycyna estetyczna  
– nici PDO 

Molecular aesthetic medicine – PDO threads 
Nici PDO są w ostatnich latach przedmiotem za-

interesowania wielu lekarzy medycyny estetycznej. 
Na podstawie bogatego piśmiennictwa z ostatnich 
lat omówiono unikalne właściwości nici PDO i ich 
wpływ na tkanki wraz z wyróżnieniem wszelkich 
czynników wzrostu, cytokin i in. biorących udział w 
zachodzących procesach biochemicznych na pozio-
mie molekularnym. W pracy przedstawiono także 
fazy działania nici PDO na tkanki, podstawowe wska-
zania i przeciwwskazania oraz możliwe dodatkowe 
korzystne i niekorzystne działania przeprowadzone-
go zabiegu. Podkreślono istotność przestrzegania od-
powiednich warunków mikrobiologicznych podczas 
zabiegu.  

Monika Kuźmińska 
Wykorzystanie laserów i innych źródeł 

energii w technikach łączonych zabiegów 
medycyny estetycznej 

The use of lasers and other energy sources  
in combined techniques of treatments  

in aesthetic medicine 
Tendencje w medycynie estetycznej w ostatnich la-

tach są ewidentne, skuteczność zabiegów ma być jak 
największa, inwazyjność i okres rekonwalescencji jak 

najmniejsze. Spowodowało to odejście od agresyw-
nych zabiegów laserowych, wyłączających pacjentów 
z życia na dłuższy czas. Rozwój technologiczny sprzy-
ja tej tendencji i tak technika frakcyjna, stosowana 
zarówno w laseroterapii, ale też w zastosowaniu pod-
czerwieni i fal radiowych, radykalnie zredukowała in-
wazyjność procedur, z czym nie idzie w parze zmniej-
szenie ich skuteczności. Należy jednak pamiętać, 
że od dawna wiadomo również, że łączenie różnych 
technik daje efekt addycyjny i spektakularnie może 
zwiększyć skuteczność. Dotyczy to łączenia praktycz-
nie wszystkich możliwych technik, np. IPL z laserami 
frakcyjnymi, czy łączenia ogólnie pojętej laseroterapii 
z LED, czy wreszcie łączenie terapii źródłami światła 
z falami radiowymi. W prezentacji przedstawiono 
kilkunastoletnie doświadczenia własne autorki w tej 
dziedzinie.

Monika Kuźmińska 
LED – narzędzie uniwersalne w gabinecie 

medycyny estetycznej 
LED – universal tool in aesthetic medicine 

LED, czyli Light Emitting Diode, to urządzenie wy-
twarzające energię „blisko” laserowej, czyli quasi-mo-
nochromatyczną. Cechą charakterystyczną LED jest 
to, że energia świetlna emitowana przez urządzenie 
ma niską intensywność, dlatego, w przeciwieństwie 
do laserów czy IPL, nie wywołuje uszkodzenia tkan-
ki (fototermoliza selektywna), a oddziałuje na róż-
ne sposoby (zależnie od zastosowanej długości fali 
świetlnej) na metabolizm komórkowy. Pominięta zo-
staje więc wymagająca procesów gojenia faza zranie-
nia tkanki, a działanie LED skupia się na: remodulacji 
tkanki na poziomie komórkowym przez wzmożenie 
wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych; 
zwiększone wytwarzanie energii wewnątrzkomórko-
wej ATP oraz produkcji substancji przebudowy tkan-
kowej, tj. kolagen, elastyna; zintensyfikowanie efek-
tywności wchłaniania substancji aktywnych przez 
błonę komórkową, co owocuje lepszym przyswaja-
niem tlenu i substancji odżywczych przez komórkę. 
Dzięki swojej skuteczności, przy jednoczesnym braku 
inwazyjności, LED może być wykorzystywane przez 
lekarzy różnych specjalności, w tym medycyny este-
tycznej do różnych celów. LED stosowany jest jako 
narzędzie terapeutyczne w leczeniu wszelkich stanów 
zapalnych skóry, zarówno tych chorobowych, jak na 
przykład oparzenia czy zaostrzenie trądziku. Znako-
micie sprawdza się również pozabiegowo: przyspiesza 
procesy gojenia po zabiegach laserowych, chirurgicz-
nych, po ostrzyknięciu osoczem bogatopłykowym, po 
peelingach chemicznych itp. Zastosowanie LED wraz 
z preparatami aktywowanymi światłem, jak kwas del-
ta amino lewulinowy (ALA), daje możliwość wykorzy-
stania LED w leczeniu stanów przednowotworowych 
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skóry (actinic keratosis), trądziku młodzieńczego, jak 
również w peelingach fotodynamicznych o działa-
niu rewitalizującym skórę i przeciwzmarszczkowym 
(zwykle stosowane są tu mniejsze stężenia ALA niż 
w poprzednich terapiach). LED jest powszechnie na 
świecie stosowany w medycynie estetycznej. Nie uzy-
skamy po serii naświetleń rezultatów natychmiasto-
wych, ale długofalowe efekty odmładzania skóry. Aby 
zwiększyć efektywność LED, dobrze jest połączyć 
naświetlenia z innymi zabiegami. LED może być łą-
czony praktycznie z każdym zabiegiem medycyny 
estetycznej. Znakomicie przygotowuje skórę do za-
biegów laserowych i intensyfikuje rezultaty po nich. 
Sprawdza się również jako uzupełnienie mezoterapii 
i endermologii w leczeniu cellulitu. LED to całkowicie 
nieinwazyjne, skuteczne narzędzie, które leczy, działa 
profilaktycznie i poprawia kondycję skóry.

Bartłomiej Kwiek1,2, Michał Rożalski1,2, 
Marcin Ambroziak2

1 Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego

1 Klinika Ambroziak Estederm w Warszawie
Skuteczność i bezpieczeństwo nowego 

systemu laserów 532/1064 nm – 
doświadczenia własne w leczeniu zmian 

naczyniowych z użyciem urządzenia  
Excel V firmy Cutera 

Efficacy and safety of a new system of lasers 
532/1064 nm – own experience in the treatment 

of vascular lesions using the Excel V  
device by Cutera

Zmiany naczyniowe są jednym z najczęstszych 
wskazań do użycia laserów terapeutycznych w leczeniu 
zmian skórnych. W naszej praktyce najczęściej leczy-
my następujące zmiany naczyniowe lub zmiany z za-
znaczoną komponentą naczyniową: rumień i telan-
giektazje w przebiegu trądziku różowatego, naczyniaki 
rubinowe, telangiktazje i małego kalibru wenangiekta-
zje na kończynach dolnych, a także ulerythema ophry-
ogenes i erythromelanodermia reticularis coli i malfor-
macje naczyniowe, zarówno kapilarne jak i żylne. 

Urządzenie dające możliwość wykorzystania lasera 
o długości fali 532 nm i 1064 nm daje możliwość sku-
tecznego leczenia większości zmian naczyniowych, 
niezależnie od głębokości zmian w skórze i kalibru na-
czynia. Lasery o tej długości fali są stosowane w derma-
tologii i chirurgii od wielu lat. Dotychczasowe proble-
my w użyciem lasera 532 nm wiązały się z ograniczoną 
skutecznością i miały związek z niewielką plamką i/lub 
niską gęstością energii i unikaniem chłodzenia w trak-
cie leczenia, aby nie zmniejszać i tak ograniczonej sku-
teczności. Wprowadzenie urządzenia o średnicy plam-
ki od 3-12 mm z dużą gęstością energii, z jednoczesnym 
skutecznym chłodzeniem w czasie trwania zabiegu, 

z zachowaniem dobrej widoczności pola zabiegu, zna-
cząco zwiększyło skuteczność, a przede wszystkim roz-
szerzyło zakres wskazań lasera KTP 532 nm, a w sytu-
acji możliwości użycia lasera NdYAG 1064 nm o dużej 
mocy w połączeniu z dużą plamką daje możliwość le-
czenia naczyń i malformacji o dużym przekroju i leżą-
cych głębiej w skórze. 

W pracy przedstawiono szerokie możliwości użycia 
lasera 532/1064 nm na podstawie 2 lat doświadczeń 
z jego użyciem. Ponadto dyskutowano o ogranicze-
niach metody i działaniach niepożądanych i sposo-
bach ich unikania oraz możliwości przewidywania 
skuteczności leczenia jeszcze przed jego rozpoczę-
ciem, w oparciu o analizę kliniczną (ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalizacji zmian) i dermoskopową. 
Ta ostatnia metoda sprawdza się w szacowaniu sku-
teczności zabiegów u pacjentów z malformacjami 
naczyniowymi kapilarnymi (naczyniakami płaskimi).

Marina Landau
Niechirurgiczne podejście  

do odmładzania twarzy 
Non surgical approach to midface rejuvenation 

Środkowa część twarzy to obszar, który rozciąga się 
od dolnej krawędzi oczodołu do górnej wargi. Z ana-
tomicznego punktu widzenia, najbardziej istotną ce-
chą tej okolicy jest funkcja podporowa łuku jarzmo-
wego i szczęki oraz podoczodołowych poduszeczek 
tłuszczowych. Pogorszenie podparcia przez tkankę 
kostną oraz obniżenie poduszeczek tłuszczowych 
prowadzi do wybrzuszenia tkanek w środkowej części 
twarzy, nasilenia deformacji rynienki łzowej oraz wy-
tworzenia wydatnych bruzd nosowo-łzowych. Zanik 
objętości w tym obszarze jest istotną cechą charakte-
rystyczną dla starzejącej się twarzy. Odtworzenie ob-
jętości pomaga poprawić wygląd tego obszaru. Nawet 
po skutecznej korekcji chirurgicznej środkowej części 
twarzy wyniki nie są pełne, bez uwzględnienia zaniku 
objętości w tym obszarze. Dlatego zasady odtwarza-
nia objętości w środkowej części twarzy są istotne za-
równo dla chirurgów, jak i pozostałych lekarzy. W pre-
zentacji przedstawiono własne podejście do starzenia 
środkowej części twarzy i zademonstrowano różne 
techniki niechirurgicznego wzmocnienia tej okolicy.

Marina Landau
Toksyna botulinowa  

– jak uniknąć typowych pułapek 
Botulinum toxin 

– how to avoid common pitfalls
Toksyna botulinowa stała się ważnym narzędziem 

w medycynie przeciwstarzeniowej. Pomimo że iniekcje 
są wykonywane wszędzie i właściwie przez wszystkich, 
to procedura ta nie jest pozbawiona powikłań i puła-
pek. Niektóre z nich mają charakter funkcjonalny, 
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a inne bardziej kosmetyczny. Zgodnie z tą klasyfikacją, 
przedstawiona zostanie lista częstych i rzadszych dzia-
łań ubocznych po zabiegach kosmetycznych BTX-A, 
omówiony będzie fizjologiczny mechanizm i sugestie 
dotyczące sposobów profilaktyki i leczenia. 

 
Marina Landau

Estetyczne i medyczne wskazania  
do głębszych peelingów 

Aesthetic and medical indications  
for deeper peels

Peelingi chemiczne są ważnym narzędziem w re-
juwenacji skóry. Ta popularność wiąże się z ich róż-
norodnością i względną prostotą. Peelingi chemiczne 
dzieli się na powierzchowne, średnio głębokie i głę-
bokie, w zależności od głębokości penetracji roztwo-
ru do peelingu. Wyniki procedury są uzależnione od 
użytej substancji chemicznej oraz jej stężenia, meto-
dy aplikacji, czasu kontaktu, stanu skóry i przygoto-
wania itp. Pomimo faktu, że peelingi chemiczne są 
stosowane przez ponad 100 lat, to dzięki lepszemu 
zrozumieniu choroby i procesu starzenia skóry, sto-
sujemy je aktualnie w bardziej odpowiedni sposób 
w większej liczbie wskazań. Przedstawiono własne 
doświadczenia związane ze stosowaniem peelingów 
chemicznych w zaburzeniach barwnikowych, przed-
wczesnym starzeniu się skóry, uszkodzeniu słonecz-
nym, skórze pergaminowej, trądziku i bliznach potrą-
dzikowych itp. 

Gustavo Leibaschoff 
Odmładzanie pochwy, wskazania  

i metody leczenia 
Vagina regeneration, different treatments  

and indications
Codziennie spotyka się coraz więcej kobiet i męż-

czyzn, którzy chcą w procedurach estetycznych zasto-
sować procedury kosmetyczne narządów płciowych. 
Dążą oni do uzyskania poprawy w zakresie całego cia-
ła oraz narządów płciowych traktując to jako sposób 
na kontynuację walki z procesem starzenia się. Jeżeli 
pojawia się frustracja spowodowana wyglądem intym-
nych części ciała, utrudnia to prowadzenie przyjemne-
go i satysfakcjonującego życia płciowego. Rejuwenacja 
pochwy i procedury estetyczne narządów płciowych 
mogą, poza zmniejszeniem wstydu i uprzedzeń, 
w znacznym stopniu poprawić poczucie własnej war-
tości pacjentów. Wielu lekarzy i pacjentów martwi się 
kwestiami estetycznymi twarzy, nosa, piersi i brzucha, 
ale wielu ekspertów na świecie zajmuje się również pro-
blemem zaburzeń estetycznych narządów płciowych. 
Poza tym, jeżeli możliwa jest poprawa estetyczna pier-
si, powiek, brzucha, to dlaczego nie zająć się poprawą 
okolicy narządów płciowych?

Małoinwazyjna (niechirurgiczna) rejuwenacja na-

rządów płciowych jest procedurą, opracowaną przez 
ekspertów zajmujących się dobrostanem kobiet oraz 
procedurami poprawiającymi ich stopień zadowole-
nia seksualnego, z wykorzystaniem np. PRP, mezote-
rapii, karboksyterapii i waginoplastyki laserowej. Są 
to niektóre z procedur dostępnych w arsenale metod 
rejuwenacji narządów płciowych. Wielokrotnie wy-
konuje się je łącznie z niektórymi procedurami chi-
rurgicznymi, jak labioplastyka, waginoplastyka lub 
perineoplastyka. Istnieje jednak konieczność zaofe-
rowania kompleksowych usług takim pacjentkom, 
z uwzględnieniem oceny przez wielodyscyplinarny 
zespół lekarzy, psychologów, ginekologów, urologów 
i innych specjalistów.

W procesie dojrzewania i starzenia się kobiety, życie 
intymne również ukazuje działanie czasu, tak samo, 
jak dzieje się to w przypadku twarzy. Skóra i włosy sta-
rzeją się, tkanki stają się mniej nawodnione, zwiększa 
się stopień pigmentacji, dochodzi do zaniku tkanki 
tłuszczowej i struktury sromu wiotczeją, obniża się na-
pięcie mięśniowe i poszerza pochwa. Podsumowując, 
srom, wzgórek łonowy, pochwa oraz krocze są miej-
scem, gdzie widoczne są objawy procesu starzenia. 
W procesie starzenia się pochwy dochodzi do zmian, 
które oceniane są w wielu badaniach, a dotyczą one nie 
tylko nabłonka, ale również wszystkich warstw ściany 
pochwy. Po menopauzie dochodzi do znacznej reduk-
cji grubości nabłonka pochwy oraz zgromadzonych za-
pasów glikogenu. Na poziomie blaszki właściwej obser-
wuje się zmniejszenie liczby i aktywności blastów oraz 
wszystkich składników ECM, wraz z wyraźnym pogor-
szeniem unaczynienia oraz możliwości retencji wody. 
Zmiany te, na poziomie nabłonka i tkanki łącznej, są 
podobne do obserwowanych w naskórku i skórze wła-
ściwej, ale są bardziej zauważalne w obrębie pochwy, 
ponieważ ta tkanka jest bardziej wrażliwa na estroge-
ny. Funkcje błony śluzowej (absorpcja, wydzielanie, 
ochrona i odpowiedź na bodźce) są uzależnione od 
funkcji oraz integralności jej trzech warstw: śluzowej 
(w tym nabłonka i blaszki właściwej), mięśniowej oraz 
przydanki. Dochodzi również do różnego stopnia, po-
stępującego rozluźnienia dna miednicy z osłabieniem 
ścian pochwy i powięzi wewnątrzmiednicznych.

PRP w ginekologii kosmetycznej ma poprawiać 
miejscowy stan warstwowego nabłonka pochwy. Płyt-
ki zostają aktywowane i aplikowane są w obrębie ścia-
ny pochwy, uwalniając alfa-ziarnistości, które są od-
powiedzialne za namnażanie się komórek nabłonka. 
Poza tym z płytek uwalniane są następujące czynniki 
wzrostu: PDGF (ang. platelet derived growth factor), 
czyli płytkopochodny czynnik wzrostu o działaniu 
promitogennym na fibroblasty, IGF (ang. insulin like 
growth factor), insulinopodobny czynnik wzrostu, 
odpowiedzialny za syntezę proteoglikanów i kolage-
nu oraz TGF, nasilający działanie w macierzy zewną-
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trzkomórkowej i stymulujący proliferację fibrobla-
stów. I wreszcie, FGF (ang. fibroblast growth factor), 
czynnik wzrostu fibroblastów, cechuje się silnym 
działaniem angiogennym oraz indukuje proliferację 
fibroblastów. W tej grupie pacjentek (po menopauzie 
lub w okresie okołomenopauzalnym) bardzo ważną 
kwestią jest przygotowanie pochwy przed zastosowa-
niem PRP, a wprowadzenie prekursorów biostymula-
cji wspomaga i zwiększa efekty działania PRP. 

Gustavo Leibaschoff 
Jak poprawić wyniki przeszczepu tkanki 

tłuszczowej przed i po lipograftingu. 
Różnice między micro- i macrograftingiem 

oraz nanotłuszczem 
How increase the result of a fat grafting, before 

and after lipografting. Differences between 
micrografting, macrografting and nanofat 
Transplantacja tkanki tłuszczowej z jednej okolicy 

w inną jest bezpieczną i skuteczną procedurą (dotyczy 
to zarówno małych, jak i dużych obszarów). Pojawiają 
się odmienne opinie dotyczące sposobu pozyskiwania 
tkanki tłuszczowej, wykonywania iniekcji tkanki tłusz-
czowej, oczyszczania oraz skuteczności transferu tkan-
ki tłuszczowej. Aktualnie wiadomo więcej na temat 
kwestii lepszej przeżywalności tkanki tłuszczowej – są 
to adipocyty z większą liczbą alfa-2-receptorów (o dzia-
łaniu antylipolitycznym) oraz o silniejszym działaniu 
lipazy lipoproteinowej. Przeżycie przeszczepu tkanki 
tłuszczowej jest uzależnione od instrumentarium za-
stosowanego do pobrania oraz do wykonania iniekcji 
tkanki tłuszczowej. Wiemy, że uszkodzenie tkanki 
tłuszczowej jest odwrotnie proporcjonalne do średni-
cy sprzętu wykorzystywanego do ekstrakcji i iniekcji. 
Ciśnienie wywierane podczas iniekcji tkanki tłuszczo-
wej zwiększa się w funkcji zmniejszenia średnicy igły. 
Dochodzi do pewnego stopnia obniżenia aktywności 
metabolicznej fragmentów przechodzących przez igły 
o średnicy 20 G lub mniejsze. 

Przeżywalność przeszczepów tkanki tłuszczowej 
ma związek z obecnością krwi w podawanej w iniekcji 
tkance tłuszczowej, ponieważ działa ona stymulująco 
na aktywność makrofagów polegającą na usuwaniu 
komórek i z tych względów ważną kwestią jest prze-
mycie komórek w roztworze soli fizjologicznej przed 
wykonaniem iniekcji. Zmniejszenie stężenia ligno-
kainy w tkance tłuszczowej ma istotne znaczenie dla 
przeżywalności tłuszczu tranferowanego metodą li-
pograftingu.

Stężenie tlenu jest kolejnym ważnym punktem, 
jak również przygotowanie tkanki tłuszczowej me-
todą karboksyterapii przed oraz po lipograftingu. 
Częstotliwość powikłań zmniejszają również metody 
łączące zastosowanie tkanki tłuszczowej z autologicz-
nym PRP i poprawiają uzyskiwane wyniki. 

W celu uzyskania dobrych wyników leczenia me-
todą lipograftingu konieczne są:
 niski stopień unaczynienia miejsca pobierania 

tkanki tłuszczowej
 wysoki stopień unaczynienia miejsca transplantacji
 technika aspiracji tkanki tłuszczowej z zastosowa-

niem niskiego ciśnienia 
 przemywanie pobranych adipocytów
 stosowanie 2 mm kaniuli do iniekcji
 wielowarstwowa depozycja tkanki tłuszczowej. 

W celu poprawy uzyskiwanych wyników koniecz-
ne są:
1) dobre przygotowanie tkanki tłuszczowej w miej-

scu przeszczepu,
2) skojarzenie z PRP.

W procedurze lipograftingu konieczne jest stoso-
wanie właściwej techniki chirurgicznej z zachowa-
niem zasad aseptyki i sterylności. W okresie przed-
operacyjnym, przed rozpoczęciem pobierania tkanki, 
można zastosować systemową antybiotykoterapię 
o szerokim spektrum działania. Wybrane miejsca 
pobrania i transplantacji powinny być zaznaczone 
u pacjentów w pozycji stojącej. Należy wykonać do-
kumentację fotograficzną miejsca pobrania i iniekcji 
przeszczepianej tkanki tłuszczowej. Czasami, aby po-
prawić efekt estetyczny w okolicy pośladków, można 
połączyć metodę lipograftingu z zastosowaniem nici 
(Silhouette Lift™). 

I wreszcie pragnę przypomnieć, że procedury rzeź-
bienia tkanki tłuszczowej wymagają prawidłowego 
przebiegu procesu nauczania, od etapu lekarza przed 
specjalizacją chirurgiczną, a lekarze w pracy z pacjen-
tami nigdy nie powinni zapominać swojej podstawo-
wej zasady, jaką jest: Primum Non Nocere, czyli: po 
pierwsze nie szkodzić.

Gustavo Leibaschoff 
Prawdziwa fizjologia tkanki tłuszczowej, 

prawdy i mity dotyczące różnych zabiegów 
The actual physiology of the fat tissue and truth 

and untruth of different treatments 
Tkanka tłuszczowa (ang. AT – adipose tissue) przez 

długi czas była uznawana za tkankę pozostającą głów-
nie w fazie spoczynku, której najważniejszą funkcją 
jest przechowywanie i uwalnianie energii. W ciągu 
ostatnich lat pogląd ten uległ radykalnej zmianie po 
uzyskaniu najnowszych informacji na temat endo-
krynnej aktywności adipocytów oraz funkcji immu-
nologicznych AT. Biologia AT stanowi „czarną dziurę” 
w dermatologii, medycynie estetycznej oraz chirurgii 
plastycznej, estetycznej i kosmetycznej. Z każdym ro-
kiem rośnie zapotrzebowanie na procedury polegają-
ce na manipulacji w obrębie podskórnej AT: usuwanie 
metodami chirurgicznymi, procedury liposukcji i lipo-
fillingu, zabiegi lizy z wykorzystaniem roztworów hi-
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poosmotycznych, mieszanek fosfatydylocholiny lub 
soli kwasów żółciowych, urządzenia emitujące fale 
o częstości radiowej (RF), ultradźwięki, kriolipoliza 
itp. Lekarze, odsysając AT i przeszczepiając ją w inne 
okolice lub stosując różne małoinwazyjne urządzenia 
w nieudolny sposób muszą bardzo usilnie myśleć o lo-
sie tkanki i komórek, którymi manipulują. Tak wyko-
nywane techniki, ukierunkowane na traumatyzowanie 
adipocytów, muszą wywołać pytania dotyczące dalszej 
ewolucji produktów pojawiających się w AT po zmia-
nach wywoływanych pod wpływem takich zabiegów.

Otyłość uważa się za stan związany z medycyną kli-
niczną, odżywianiem oraz medycyną estetyczną, ale 
uznana fizjologiczna rola podskórnej AT na biologię 
skóry jest w dużej mierze mało znana i zaniedbywa-
na w badaniach naukowych. AT jest również obecnym 
w nadmiarze, dostępnym oraz odnawialnym źródłem 
komórek macierzystych pochodzącym z adipocytów, 
które można izolować z materiału z liposukcji. Te ko-
mórki macierzyste, pochodzące z tkanki tłuszczowej 
(ang. ASCs – adipose-derived stem cells), mają charak-
ter multipotencjalny i mogą różnicować się w kierunku 
linii adipocytów, chondrocytów, miocytów oraz oste-
oblastów. Komórki ASCs mogą mieć potencjalne za-
stosowanie w procedurach naprawczych i regeneracyj-
nych ostrych i przewlekłych uszkodzeń tkankowych. 
Tym niemniej potrzebnych będzie wiele dodatkowych 
przedklinicznych badań bezpieczeństwa i skuteczno-
ści, przed uzyskaniem pewności, że nadzieje pokłada-
ne w tych komórkach mogą być w pełni zrealizowane.

Właściwe zastosowanie PRP oraz działanie na 
przeżywalność przeszczepianej tkanki tłuszczowej 
stanowi duży impuls dla techniki lipograftingu. Po-
trzeba lepszego zrozumienia biologii AT nigdy nie 
była tak nagląca w zakresie całej medycyny, derma-
tologii, medycyny estetycznej i chirurgii estetycznej 
w celu poprawy metod terapii, procedur chirurgicz-
nych oraz wyników leczenia. Prezentacja skupiała się 
na najnowszych badaniach na temat metabolizmu 
komórek tkanki tłuszczowej (adipocytów) oraz fi-
zjologii AT. Aktualnie tkankę tłuszczową zawierającą 
białe adipocyty uznaje się za kluczowy narząd endo-
krynny, autokrynny i parakrynny, ale również dotyczy 
to komórek frakcji macierzy zrębu naczyniowego AT, 
wydzielającej liczne hormony oraz czynniki para-
krynne biorące udział w endokrynnej i/lub miejsco-
wej regulacji w obrębie AT.

Gustavo Leibaschoff 
Fizjopatologia cellulitu  

i właściwe metody leczenia 
Physiopathology of cellulite  

and the right treatment
Cellulit (panikulopatia obrzękowo-zwłóknienio-

wo-stwardnieniowa) stanowi patologiczne zaburze-

nie estetyczne, które wymaga zastosowania dokładnej 
strategii terapeutycznej polegającej na zintegrowa-
nym leczeniu z zastosowaniem różnych metod. Cel-
lulit jest bardzo częstym zaburzeniem u kobiet, u któ-
rych skóra przybiera wygląd skórki pomarańczowej 
lub materaca, wywoływanym licznymi zmianami 
biochemicznymi i metabolicznymi. Obecność cellu-
litu jest istotnym źródłem niezadowolenia pacjentów. 
Zgodnie z wynikami najnowszych badań, zmiany te 
rozpoczynają się w macierzy zewnątrzkomórkowej 
(ang. ECM – extra cellular matrix).

Patofizjologia cellulitu obejmuje: modyfikację 
tkanki łącznej i macierzy zewnątrzkomórkowej, po-
gorszenie funkcji układu mikrokrążenia (sieć drob-
nych naczyń tętniczych i żylnych) oraz limfatycz-
nego, co prowadzi do śródmiąższowego obrzęku 
i mikroangiopatii wywołanych zastojem, które są 
czynnikami wyzwalającymi również odpowiedzialny-
mi za ten proces patologiczny. I wreszcie dochodzi do 
hiperplazji i hipertrofii tkanki tłuszczowej ze stward-
nieniem tkanki łącznej (retrakcja skóry). Skuteczna 
terapia cellulitu powinna w pierwszej kolejności ko-
rygować pierwsze zmiany, jakie pojawiają się w ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej i jest to jedyny sposób, 
aby uzyskać poprawę w leczeniu cellulitu. Leczenie 
cellulitu powinno obejmować różne etapy. Celem jest 
skorygowanie procesów patofizjologicznych, wszyst-
kich zmian, jakie dokonały się w obrębie ECM, tkance 
łącznej, w mikrokrążeniu i tkance tłuszczowej. 
1. Odtworzenie wydajnego mikrokrążenia.
2. Odtworzenie struktury EMC i tkanki łącznej.
3. Stymulacja fibroblastów.
4. Zablokowanie produkcji wolnych rodników.
5. Odtworzenie prawidłowego funkcjonowania ukła-

du limfatycznego.
6. Redukcja obrzęku tkanki tłuszczowej.
7. Nasilenie lipolizy (fizjologicznej lipolizy). 

Gustavo Leibaschoff 
Wiotkość skóry  

– ewolucja zabiegów z użyciem nici 
Laxity of the skin – the evolution  

of treatment with sutures
Nici Silhouette Soft umożliwiają poprawę napięcia 

skóry oraz augmentację objętości w dowolnej okolicy, 
w jakiej się je zastosuje. Z tych względów dostosowana 
do potrzeb procedura z wykorzystaniem nici Silhouet-
te Soft jest skuteczna w korygowaniu zwiotczenia skóry 
i innych tkanek oraz bezpiecznie i skutecznie reduku-
je objawy starzenia. Celem, w jakim stosuje się szwy 
Silhouette Soft, jest uzyskanie augmentacji objętości 
oraz poprawa napięcia skóry w każdej okolicy, w któ-
rej umieszcza się dwukierunkowe szwy Silhouette Soft, 
dzięki czemu uzyskuje się regenerację i repozycję tka-
nek twarzy oraz zwiększenie objętości różnych okolic 
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twarzy. Po skutecznym założeniu szwów Silhouette 
Soft, co jest minimalnie inwazyjną alternatywą dla li-
ftingu twarzy, uzyskuje się dwa działania: 

1. Dyskretny efekt w postaci natychmiastowego 
działania liftingującego. 

2. Stopniowe i naturalne efekty dzięki procesowi 
reabsorpcji składników nici Silhouette Soft i regene-
racji kolagenu, ze zdefiniowaniem cech charaktery-
stycznych twarzy oraz utrzymaniem objętości w cza-
sie. Z tych względów nici Silhouette Soft stanowią 
unikalną metodę terapii, która łączy te dwa działania 
w sposób nieosiągalny dotychczas.

Gustavo Leibaschoff 
Przeznaskórkowe usuwanie pigmentu, nowa 

nielaserowa  
metoda usuwania tatuażu 

Transepidermal pigment release,  
a new treatment no laser for tattoo removal 
TEPR jest nowoczesną wersją starej techniki usu-

wania tatuaży. Usuwanie barwnika stosowanego w ta-
tuażach za pomocą tej techniki nazywane jest prze-
znaskórkowym usuwaniem pigmentu (ang. TEPR 
– Trans Epidermal Pigment Release). Zrozumienie 
mechanizmu działania innych alternatywnych metod 
usuwania tatuaży oraz procesu gojenia pomoże w zro-
zumieniu mechanizmu działania TEPR.

Wykonywanie tatuażu: Barwniki tatuaży 
umieszcza się w skórze za pomocą igieł na różnych 
głębokościach. Gdy barwnik znajduje się wewnątrz-
komórkowo, jest chroniony przed dalszą eliminacją 
przez układ immunologiczny, pozostaje w miejscu 
podania i zabarwia skórę obserwowaną z zewnątrz 
przez warstwy przezierne leżące powyżej. Dlatego 
barwnik tatuażu pozostaje na określonej głębokości 
w obrębie warstw skóry na zawsze. Aby go wydobyć, 
należy go usunąć z wnętrza komórek, w których jest 
zdeponowany lub należy usunąć te komórki. 

Usuwanie tatuażu: Techniki usuwania tatuaży 
można podzielić następująco:
o Wycięcie – wymaga bezpośredniego zeszycia, 

przesunięcia płata skórnego lub przeszczepu skó-
ry, aby zamknąć wytworzoną chirurgicznie ranę.

o Selektywne zniszczenie – laseroterapia. 
o Uraz na odpowiedniej głębokości tkanek i resurfa-

cing – laseroterapia CO2, dermabrazja.
o Resurfacing z wytworzeniem strupa – peeling che-

miczny.
o Needling z wytworzeniem strupa – TEPR.

Laseroterapia wykorzystuje zasadę selektywne-
go rozkładu i zniszczenia barwnika oraz komórek, 
w których się znajduje. Uwolnione i uszkodzone 
cząsteczki barwnika są dzięki temu eksponowane 
komórkom układu immunologicznego i rozpoznawa-
ne jako „obce”. To z kolei zmusza układ immunolo-

giczny do usunięcia wszystkich produktów degrada-
cji barwnika tatuażu (które mogą być toksyczne lub 
rakotwórcze), będących w stanie wolnym lub znaj-
dujących się w przestrzeni międzykomórkowej. Pro-
dukty degradacji pigmentu tatuażu w celu eliminacji 
transportowane są do węzłów chłonnych, gdzie moż-
na stwierdzić ich obecność np. podczas zabiegu chi-
rurgicznego lub do wątroby. Pozostałe inne techniki 
polegają na fizycznym usuwaniu skóry właściwej za-
wierającej wszystkie komórki z barwnikiem. Nie ma 
aktualnie metod, które umożliwiają w sposób bardzo 
selektywny usunięcie barwnika np. przez usuwanie 
komórek z barwnikiem i zachowanie in situ komórek 
bez barwnika. Jedyna różnica między tymi technika-
mi polega na tym, w jak dużym stopniu prawidłowa 
(bez obecności barwnika) skóra zostaje uszkodzona 
i jak szybko się goi.

Problemy związane z usuwaniem tatuażu ze 
skóry: skuteczność usuwania barwnika tatuażu ze 
skóry, bez pozostawienia śladu, ani śladów urazu po 
próbie usuwaniu tatuażu oraz głębokość, na jakiej 
barwnik jest umieszczany przez tatuażystę, różni się 
w milimetrach. 

TEPR (ang. Trans Epidermal Pigment Rele-
ase) – przeznaskórkowe uwalnianie pigmentu: 
Metoda TEPR wykorzystuje teorię gojenia się rany 
na częściowej grubości w zmodyfikowanej formie. 
Postęp w tej metodzie polega na poddawaniu terapii 
małej powierzchni, wywoływaniu urazów na częścio-
wej grubości w bliskiej od siebie odległości z zacho-
waniem mostków skórnych prawidłowego naskórka 
i skóry właściwej. Technika TEPR jako pierwsza pro-
wadzi do wytworzenia okrągłych stref pozbawionej 
naskórka skóry w układzie pokrywającym całą po-
wierzchnię tatuażu. 

Podczas TEPR wykorzystuje się zestaw mikroigieł, 
które umożliwiają precyzyjną penetrację na głębo-
kości zdefiniowanej przez użytkownika. Pozbawio-
ne naskórka strefy odsłaniają leżącą głębiej skórę 
właściwą, w którą wprowadza się specjalny roztwór 
chroniony prawem patentowym. Jeżeli rany wykona-
ne metodą TEPR w skórze właściwej są wystarczająco 
głębokie w stosunku do całej głębokości skóry, do-
chodzi do traumatyzacji całej grubości skóry, a pro-
ces gojenia będzie postępował od brzegów rany. Gdy 
rany po TEPR są wygojone (blade i płaskie), można 
wykonać kolejną sesję zabiegową w sąsiedniej okolicy 
skóry z tatuażem stosując identyczną metodę. TEPR 
jest opłacalną i bardzo przydatną alternatywą w lase-
rowym usuwaniu tatuaży. Jest to technika małoinwa-
zyjna, ambulatoryjna, wykorzystująca już dostępne, 
niedrogie technologie i wymagająca minimalnych 
nakładów, która umożliwia w tym samym czasie usu-
wanie wszystkich typów i kolorów barwnika w trakcie 
niewielkiej liczby sesji.
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Lubomir Lembas 
Porównanie wyników operacyjnej korekcji 

nosa z wynikami uzyskanymi  
z zastosowaniem kwasu hialuronowego 

Comparison of the results of surgical correction 
of the nose with the results obtained with 

hyaluronic acid
Nos stanowi centralną część twarzy i postrzegany 

jest na tle innych jednostek estetycznych twarzy. Pod-
stawą zabiegów chirurgicznych i niechirurgicznej ko-
rekty nosa jest znajomość anatomii estetycznej nosa. 
Anatomię tę określa się w przynajmniej trzech projek-
cjach: en face, profil i projekcja na podstawę nosa (od 
dołu). En face nos powinien być symetryczny i stano-
wić 1/3 wysokości całej twarzy, szerokość jego podsta-
wy powinna wpisywać się w odległość między przy-
środkowymi kątami oczu, na jego grzbiecie powinny 
się rysować dwie równoległe linie grzbietu nosa. Sze-
rokość grzbietu powinna stanowić 70-80% szerokości 
podstawy nosa. Z profilu linia grzbietu nosa powinna 
być prosta lub delikatnie wklęsła. Linia grzbietu nosa 
tworzy kąt z płaszczyzną całej twarzy, który nazywa 
się kątem nosowo-twarzowym i powinien on wynosić 
około 35 st. Z profilu przegroda skórna nosa tworzy 
kąt z wargą górną, który nazywa się kątem nosowo-
-wargowym i powinien on być prosty u mężczyzn i lek-
ko rozwarty u kobiet. W projekcji od dołu podstawa 
nosa powinna się wpisywać w trójkąt równoboczny. 
W projekcji z profilu nos będzie postrzegany jako duży 
w przypadku małej, cofniętej bródki lub w przypadku 
cofniętego, pochylonego ku tyłowi czoła. O wyglądzie 
estetycznym nosa decydują proporcje, a nie jego bez-
względna wielkość. Dość duży nos, ale o zachowanych 
proporcjach i prawidłowych kątach będzie postrze-
gany jako korzystny z punktu widzenia estetycznego. 
Chirurgiczne przywracanie proporcji nosa polega na 
usuwaniu tkanek w miejscach, gdzie jest ich nadmiar 
i na dodawaniu w miejscach niedoboru (przeszcze-
py chrząstki, powięzi, czasami kości) oraz na prze-
mieszczaniu tkanek. Miejsca niedoboru mogą być też 
z powodzeniem wypełniane kwasem hialuronowym. 
Z zastosowaniem wypełniaczy można poprawić sy-
metrię nosa, uzyskać dwie równe linie grzbietu nosa, 
można uzyskać prostą linię grzbietu nosa niwelując 
garbek, można zmienić ostry kąt nosowo-wargowy 
na lekko rozwarty, co powoduje, że cała twarz staje się 
łagodniejsza. To, jaką metodę zastosujemy do korekty 
nosa, zależy głównie od oczekiwań pacjenta. Z punktu 
widzenia medycznego drobne zniekształcenia można 
w łatwy i szybki sposób skorygować wypełniaczami. 
Większe zniekształcenia wymagają jednak interwen-
cji chirurgicznej. W prezentacji zostały przedstawione 
i porównane podobne przypadki kliniczne zniekształ-
ceń nosa korygowane chirurgicznie i z zastosowaniem 
kwasu hialuronowego. W kilku przypadkach u tego 

samego pacjenta w pierwszej kolejności wykonywano 
korekcję kwasem hialuronowym, a następnie miał on 
wykonywaną chirurgiczną plastykę nosa – przypadki 
te stanowią wyjątkowo rzetelne porównanie wyników 
zabiegu chirurgicznego i zabiegu z zastosowaniem 
kwasu hialuronowego.

Maciej Lichaj 
Złote nici – czy warto? 

Gold threads – is it worth it?
Zabieg wszczepiania złotej nici w Europie stał się 

powszechnie dostępny pod koniec lat 70., a obecnie 
zyskuje rosnącą popularność na całym świecie. Za-
biegowi wszczepienia 24-karatowej złotej nici Gold 
Thread 5-0, wyprodukowanej w USA, poddało się 
łącznie ponad 12 tys. pacjentów. Przedstawiamy wy-
niki badań klinicznych przeprowadzonych na podsta-
wie protokołu, udokumentowanych doświadczeń kli-
nicznych oraz podane w artykułach zamieszczanych 
w czasopismach branżowych. Posiadamy dokumen-
tację zabiegów wszczepiania złotej nici u 744 pacjen-
tów. Do najbardziej znanych zagrożeń związanych 
z zabiegiem wszczepiania złotej nici należą:
• Pękanie – złota nić nie jest nicią do zawieszania, 

mechanizm jej działania w naturalny sposób za-
pewnia redukcję ryzyka, co zostało przedstawione 
w oparciu o badania naukowe.

• Przemieszczenie – ryzyko przemieszczenia zosta-
ło przedstawione na podstawie obrazów otrzyma-
nych metodą tomografii komputerowej oraz zdjęć 
z publikacji branżowych.

• Niewłaściwe umiejscowienie nici – wszczepioną 
nić należy umieścić na określonym poziomie na-
skórka. Umiejscowienie zbyt płytkie lub zbyt głę-
bokie jest źródłem zagrożeń. Omówiono sposoby 
ich redukcji.

• Alergia na złoto – w badaniu prowadzonym przez 
Uniwersytet w Getyndze, Niemcy, ustalono, że 
pewna część populacji jest uczulona na czyste zło-
to. Liczba osób uczulonych jest niewielka, wynosi 
około 0,3% wszystkich ludzi na świecie, ale mu-
simy to ryzyko zredukować. Omówiono sposoby 
rozwiązania tej kwestii.
W oparciu o dowody kliniczne i posiadane do-

świadczenie możemy stwierdzić, że z zabiegiem 
wszczepiania złotej nici wiążą się pewne zagrożenia. 
Istnieją sprawdzone sposoby ich redukcji i kontroli, 
dzięki czemu zabieg odmładzania skóry zapewnia pa-
cjentom możliwie najwięcej korzyści.

Leonardo Longo
Porażenie nerwu twarzowego 

Facial paralysis
Uszkodzenie VII nerwów czaszkowych często 

jest niemożliwe do leczenia za pomocą farmakote-
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rapii lub metodami chirurgicznymi. Wiele lat temu, 
w 1971 roku, zaproponowano laseroterapię jako me-
todę leczenia uszkodzenia nerwów obwodowych. 
Doświadczalne leczenie nerwów czaszkowych zaczę-
liśmy stosować od 1982 roku. Uraz nerwu twarzowego 
może być powikłaniem zabiegu chirurgii szczękowej, 
przeziębienia, infekcji wirusowej, urazu twarzowo-
-czaszkowego i in. Uszkodzeniu może ulec zarówno 
funkcja, jak i estetyka twarzy, a ekspresja danej osoby 
może ulec całkowitej zmianie lub zniszczeniu.

Cel: Celem pracy było zweryfikowanie możliwości 
leczenia urazów nerwów twarzowych za pomocą la-
seroterapii. Takie samo leczenie może być wykorzy-
stane w leczeniu uszkodzeń innych nerwów często 
ulegających uszkodzeniu.

Materiały i metody: Do badania włączyliśmy 
50 pacjentów po urazie nerwu twarzowego o różnej 
etiologii. Do badania włączono kobiety i mężczyzn, 
młodych w średnim wieku. Do uszkodzenia doszło 
średnio jeden miesiąc przed rozpoczęciem leczenia. 
Stosowaliśmy dwa różne typy lasera: laser diodowy 
808 nm i Nd-YAG 1064 nm. U wszystkich pacjentów 
wykonano cykl 15 sesji, od jednej do czterech sesji 
w ciągu dnia, z dwugodzinną przerwą między sesja-
mi. Pacjentów oceniano na podstawie skali bólu, wy-
konywano EMG, przeprowadzano badanie kliniczne 
i wykonywano fotografie. 

Wyniki i dyskusja: Wyniki okazały się korzystne 
u większości pacjentów. Wyniki leczenia w przypadku 
uszkodzeń pourazowych były lepsze w porównaniu 
ze zmianami idiopatycznymi. Udało nam się przed-
stawić kilku pacjentów ze zmianami pourazowymi 
w różnej fazie leczenia laserem 808 nm. Mechanizm 
działania może być taki sam, jak w przypadku rege-
neracji innych nerwów obwodowych. Dane te muszą 
zostać potwierdzone na większej liczbie pacjentów, 
ale wyniki terapii niektórymi typami laserów w takich 
uszkodzeniach nerwów są obiecujące.

Leonardo Longo
Blizny – zapobieganie i leczenie 
Scars – prevention and treatment

Streszczenie i cele: Rola laseroterapii i światłote-
rapii w różnych fazach gojenia się rany oraz ich wpływ 
na metabolizm tkankowy są dość dobrze określone.

Projekt badania i metody: Celem naszego ba-
dania była ocena skuteczności laserów 808 nm, 1064 
nm i 590 nm w leczeniu hipertroficznych blizn i ke-
loidów. W ciągu ostatnich lat wykonywaliśmy zabiegi 
u pacjentów stosując jeden laser, a w ciągu ostatnich 
dwóch lat stosowaliśmy jednocześnie więcej laserów 
i źródeł światła. Laseroterapię wykonywaliśmy u pa-
cjentów obu płci, w wieku od 20 do 50 lat, opornych 
na leczenie innymi metodami, które zakończono 
na dwa miesiące przed rozpoczęciem laserotera-

pii. Zmiany były zlokalizowane na twarzy, w okolicy 
przedmostkowej, na podbrzuszu, ramionach i w oko-
licy udowej. Stosowano fluencję lasera w zakresie od 
8-20 J/cm2 i więcej, którą mierzono w obrębie tkan-
ki. Światło pulsacyjne stosowano z fluencją 35 J/cm2 
wskazywaną na wyświetlaczu urządzenia. Przepro-
wadziliśmy cykl 3-10 aplikacji z częstotliwością jednej 
aplikacji na 20 dni. Poza tym takie same dawki 35 J/
cm2 stosowaliśmy w przypadku lasera Nd-YAG 1064 
nm w leczeniu keloidów, w połączeniu z innymi źró-
dłami światła i laserami. W pierwszej kolejności na-
świetlaliśmy zmianę laserem 808 nm, następnie 1064 
nm, a potem światłem pulsacyjnym 590 nm. 

Wyniki i dyskusja: Ocenialiśmy wyniki co 4 apli-
kacje, na podstawie parametrów takich, jak kolor, głę-
bokość, długość i wielkość zmian. Stosowaliśmy kla-
syfikację zmian Vancouver i wykonywaliśmy badania 
histochemiczne. Korzystne wyniki uzyskano u znacz-
nego odsetka pacjentów, z pozytywną oceną podczas 
kontroli po upływie 2 lat. Zauważono różnice między 
hipertroficznymi bliznami i keloidami, a mniejsze 
różnice między leczeniem za pomocą lasera 808 nm 
i światłoterapii 590 nm stosowanych w monoterapii. 
Zauważono również różnice między starymi i świeży-
mi zmianami oraz ich lokalizacją. Zastosowanie sa-
mego lasera 1064 nm zmniejszało rozmiar keloidów 
opornych na leczenie. Równoczesne naświetlanie 2 
laserami i światłem pulsacyjnym wydaje się dawać 
lepsze wyniki.

Wnioski: Celem niniejszej terapii było usunięcie 
tkanki włóknistej w powierzchniowej warstwie skóry 
właściwej, podczas gdy naskórek i inne powierzchow-
ne warstwy miały pozostać nienaruszone lub z mniej-
szą liczbą zmian niż po samoistnym remodelingu. 
Wykazaliśmy, że dawkowanie lasera i światła może 
zwiększać czynne przekrwienie, poprawiać miejsco-
wy odpływ kolagenu i związków kwasowych oraz sty-
mulować prawidłowe procesy naprawcze wszystkich 
warstw skóry. Zastosowanie większej liczby laserów 
wspomaga stymulację różnych warstw tkankowych. 
Ten teoretyczny mechanizm nadal wymaga dalszego 
potwierdzenia naukowego, ale blizny i bliznowce za-
wsze cechują się podobnymi ograniczeniami: nie ma 
możliwości dokładnej klasyfikacji tych zmian, ponie-
waż każda zmiana jest inna. Z tego powodu nie ma 
możliwości naukowej standaryzacji wyników.

Juan Lopez 
Karboksyterapia w odmładzaniu skóry: 

aktualne protokoły i terapie 
Carboxytherapy for skin rejuvenation:  

an up-to-date on protocols  
and associated therapies

Karboksyterapia jest prostą i uznaną techniką, któ-
ra umożliwia uzyskanie spektakularnej poprawy wy-
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glądu cellulitu, rozstępów, podkrążonych oczu oraz 
w innych trudnych do leczenia zaburzeniach natury 
estetycznej przez poprawę miejscowego metaboli-
zmu i perfuzji tkanek. Leczenie jest szybkie, wygodne 
i skuteczne u dużego odsetka pacjentów. W zależno-
ści od powierzchni iniekcji oraz ciśnienia, gaz CO2 
może poprawić obrót kolagenu lub mechanicznie in-
dukować lipolizę. Karboksyterapia może również być 
stosowana jako terapia wspomagająca i poprawiająca 
jakość życia w leczeniu przewlekłych ran oraz innych 
zaburzeń, którym towarzyszy gorsze ukrwienie.

Juan Lopez 
Mikronakłuwanie twarzy  
i odmładzanie skóry ciała

Microneedling of face and skin rejuvenation
Needling skóry nazywany jest również mikrone-

edlingiem lub terapią indukującą kolagen. Jest to mi-
nimalnie inwazyjna, niechirurgiczna i nieablacyjna 
procedura rejuwenacji skóry (twarzy, szyi i dekoltu), 
umożliwiająca redukcję blizn oraz leczenie rozstępów, 
wykorzystująca urządzenie do mikroneedlingu (np. 
Dermaroller®) w sposób kontrolowany traumatyzujące 
skórę. Każda z igieł wykonuje punkcję skóry i wytwarza 
kanał (o długości 0,2 mm) lub mikroranę (0,5 do 2,0 
mm). Naturalna reakcja w obrębie rany skóry polega na 
uruchomieniu kaskady reakcji chemicznych (czynnik 
wzrostu fibroblastów, transformujący czynnik wzrostu 
i płytkopochodny czynnik wzrostu), która indukuje 
produkcję kolagenu i elastyny. Do korzyści needlin-
gu skóry należą: obniżone ryzyko hiperpigmentacji 
i bliznowacenia, i dlatego jest to procedura bezpieczna 
u pacjentów z etnicznym lub ciemnym typem skóry.

Juan Lopez 
Mikronakłuwanie: przezskórne podawanie 

leków w leczeniu melasmy i łysienia 
Microneedling: percutaneous administration  

of drugs for the treatment  
of melasma and alopecia

Needling skóry nazywany jest również mikrone-
edlingiem lub terapią indukującą kolagen. Jest to mi-
nimalnie inwazyjna, niechirurgiczna i nieablacyjna 
procedura rejuwenacji skóry (twarzy, szyi i dekoltu), 
umożliwiająca redukcję blizn oraz leczenie rozstępów, 
wykorzystująca urządzenie do mikroneedlingu (np. 
Dermaroller®) w sposób kontrolowany traumatyzujące 
skórę, indukująca produkcję kolagenu i elastyny. Tech-
nologia mikroneedlingu umożliwia również niemalże 
bezbolesny sposób przezskórnej aplikacji leków, np. 
substancji odbarwiających, co jest ciekawą opcją lecze-
nia np. melasmy i łysienia. Mikroigły przerywają ba-
rierę SC skóry i wytwarzają pory, które zwiększają sto-
pień penetracji leków (Prausnitz, 2004) jak np. kwas 
traneksamowy, finasteryd czy minoksydyl.

Leonardo Marini
Technika wielowarstwowych iniekcji 

toksyny botulinowej na twarzy
Multilayer botulinum toxin  
facial injection technique 

Iniekcje BTX-a stały się jedną z najbardziej popular-
nych, minimalnie inwazyjnych procedur, na które zgła-
szają się pacjentki i pacjenci na całym świecie. Wraz 
z upływem czasu proponowano stosowanie różnych 
technik iniekcji i różnych postaci BTX-a, które dawały 
różne wyniki kliniczne. Agresywne zabiegi mogą być 
przyczyną nienaturalnej ekspresji twarzy z „zamrożo-
nym” wyglądem czoła, wyglądem Mefista oraz niekie-
dy opadnięcia brwi i asymetrii twarzy. Dokładna ocena 
mięśni wyrazowych twarzy u każdego potencjalnego 
pacjenta oraz indywidualne dostosowanie rozcień-
czenia, głębokość iniekcji oraz technika iniekcji mogą 
pomóc w uzyskaniu bardziej naturalnego i zrównowa-
żonego „przesłania”, jakie można odczytać z twarzy. 
Zaprezentowane i omówione zostały najważniejsze 
kwestie związane z anatomią twarzy oraz strategia wie-
lowarstwowych iniekcji. Opanowanie zindywidualizo-
wanej wielowarstwowej techniki iniekcji BTX zapewni 
niezliczoną liczbę zadowolonych pacjentów, którzy 
będą chcieli okresowo powtarzać tę wszechstronną 
procedurę przeciwstarzeniową.

Leonardo Marini
Wielowarstwowe odmładzanie dłoni 

Multi-layer hand rejuvenation
Ręce są cały czas uważane za bardzo ważny element 

świadczący o młodzieńczym lub starym wyglądzie 
przez pacjentów zainteresowanych procedurami ko-
smetycznymi i obecnie częścią dobrze zrównoważo-
nych programów przeciwstarzeniowych są specyficzne 
strategie odmładzania. Proces starzenia się rąk obej-
muje trójwymiarową modyfikację złożonych struktur 
anatomicznych: od warstw naskórka aż po sieć naczyń 
żylnych oraz tkankę podporową okołonaczyniową, od 
warstw tkanki tłuszczowej po tkankę kostną i stawy. Ze 
względu na fakt, że długie okresy gojenia, wykonywanie 
skomplikowanych opatrunków po zabiegu oraz unie-
ruchomienia są niezwykle trudne do zaakceptowania 
w bardzo mobilnych i stale używanych anatomicznych 
strukturach takich, jak ręce, dlatego zaproponowano 
stosowanie wieloetapowych, minimalnie inwazyjnych 
procedur odmładzania. Stosowane przez nas podejście 
do odmładzania warstw naskórka i skóry właściwej 
polega na sekwencyjnym skojarzeniu selektywnej fo-
toablacji indukowanych pod wpływem promieniowa-
nia UV zmian hiperpigmentacyjnych laserem 532 nm 
wiązką flat-top QS, po której natychmiast wykonuje się 
frakcyjny resurfacing laserem Er:YAG 2940 nm, IPPL 
z podwójnym filtrem i chemiczny peeling z 15% TCA. 
Kombinacja ta umożliwia uzyskanie doskonałych wy-
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ników klinicznych w trakcie jednej sesji, bez koniecz-
ności wykonywania skomplikowanych i długotrwałych 
opatrunków w okresie pozabiegowym. Spodziewany 
czas rekonwalescencji wynosi zazwyczaj od 5 do 7 dni. 
Najczęściej nie jest konieczne znieczulenie miejscowe.

Jeżeli w protokołach rejuwenacji leczeniu mają być 
poddane głębiej leżące struktury, wówczas należy za-
planować selektywną wolumizację podskórnie poło-
żonych struktur z zastosowaniem biokompatybilnych 
wypełniaczy i fotokoagulację długimi impulsami la-
sera Nd:YAG.

Leonardo Marini
Venus Legacy – nowa technologia  

w redukcji cellulitu i modelowaniu ciała 
Venus Legacy – a new technological approach to 

cellulite reduction and body remodeling
Streszczenie i cele: Redukcja cellulitu oraz mo-

delowanie ciała są głównymi problemami kobiet, 
których początek ma miejsce relatywnie wcześnie 
w trakcie życia. Proponowano wykorzystanie wie-
lu procedur, mających spowolnić lub częściowo od-
wrócić objawy cellulitu i wyeliminować miejscowe 
skupiska tkanki tłuszczowej. Aktualne trendy są 
ukierunkowane na nieinwazyjne lub małoinwazyjne, 
powtarzane zabiegi, którym towarzyszą minimalne 
działania uboczne oraz krótki czas rekonwalescen-
cji. Termobiostymulacja z wykorzystaniem energii fal 
radiowych (RF) okazała się skuteczna w poprawianiu 
jędrności tkanek skóry przez wywoływanie procesu 
neokolagenogenezy, a impulsowe pole magnetyczne 
prowadzi do optymalizacji funkcji komórek popra-
wiając mikroperfuzję O2 pod wpływem FGF-2.

Schemat badania/materiały i metody: W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy wykonywaliśmy zabiegi u 60 pa-
cjentek w okresie przedmenopauzalnym z cellulitem 
i z miejscowymi skupiskami tkanki tłuszczowej w ob-
rębie kończyn dolnych, wykorzystując nową techno-
logię łączącą kontrolowaną multipolarną technologię 
RF z impulsowymi polami magnetycznymi (Venus 
Legacy – Venus Concept, Izrael). Dokonywano oceny 
klinicznej i wykonywano dokumentację fotograficzną 
po upływie 30 dni po średnio 6 40-minutowych se-
sjach, które wykonywano z 1-tygodniowymi odstępa-
mi. Wszystkie pacjentki otrzymały kwestionariusze 
do samodzielnej oceny.

Wyniki: Dwóch niezależnych dermatologów doko-
nywało oceny fotografii klinicznych i stwierdzili ogólną 
poprawę rzędu 30±5%. Ogólny stopień napięcia skóry 
również został uznany za lepszy z umiarkowanie wyż-
szą prewalencją miejsc poddawanych dłuższej ekspo-
zycji. Nie opisywano występowania nieprzyjemnych 
termicznych wrażeń w trakcie wykonywania zabiegu. 
Pozabiegowe odczuwane wrażenia termiczne były opi-
sywane jako możliwe do zaakceptowania i stopniowo 

ulegały osłabieniu w ciągu 6 godzin. Stopień satysfak-
cji pacjentów określono jako umiarkowany do dobrego. 
100% pacjentów potwierdziło swoją chęć okresowego 
powtarzania tej procedury.

Wnioski: Zaawansowana technologia (MP)2 Ve-
nus Legacy może być uznana za bezpieczną i sku-
teczną strategię umożliwiającą złagodzenie objawów 
cellulitu i miejscowych skupisk adipocytów. Stwier-
dzona poprawa kliniczna była proporcjonalna do cza-
su ekspozycji. Ta innowacyjna magneto-termiczna 
biostymulacja tkanek może być powtarzana okreso-
wo w celu poprawy objawów i kontroli cellulitu oraz 
w konturowaniu ciała w monoterapii lub w skojarze-
niu z innymi inwazyjnymi lub nieinwazyjnymi proce-
durami.

Leonardo Marini
Foto-peel: bezpieczna i skuteczna strategia 

łączona do odmładzania  
starzejącej się skóry 

Photo-peel: a safe and effective combination 
strategy to rejuvenate aging skin 

Intensywne polichromatyczne światło pulsacyjne 
(IPL) jest na szeroką skalę stosowane w odmładzaniu 
przedwcześnie starzejącej się skóry. Specyficzne foto-
termiczne działanie kliniczne prowadzi do uzyskania 
poprawy powierzchownej dyspigmentacji, cienkich 
teleangiektazji oraz umiarkowanie nasilonych zmian 
strukturalnych. Aby uzyskać dobry efekt kosmetycz-
ny, konieczne jest przeprowadzenie wielu sesji. W cią-
gu ostatnich 10 lat, poza fotorejuwenacją IPL, z do-
brym efektem stosowaliśmy sekwencyjne skojarzenie 
zabiegów IPL z peelingami chemicznymi (foto-peel) 
w odmładzaniu skóry głównie z objawami fotouszko-
dzenia. Celem niniejszego retrospektywnego badania 
była ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji 
zabiegu foto-peel w porównaniu z samym IPL w od-
mładzaniu skóry z objawami fotouszkodzenia.

Badanie: 230 pacjentów z 2-3 fototypem skóry wg 
Fitzpatricka (wiek od 40 do 65 lat, średnio 51) z obja-
wami przedwczesnego starzenia się skóry, było leczo-
nych w naszym Centrum od października 2008 do 
kwietnia 2009 roku. Foto-peel (wystandaryzowana, 
sekwencyjna skojarzona metoda polegająca na wyko-
nywaniu dwóch przejść IPL, po których wykonywano 
peeling chemiczny z 15-20% TCA) wykonano u 130 
pacjentów, a wystandaryzowane zabiegi samym IPL 
wykonano u 100 pacjentów. Stosowano urządzenie 
Photosilk Plus (Deka M.E.L.A., Florencja, Włochy) 
emitujące zakres spektrum od 500 do 950 nm jako 
źródło IPL u wszystkich pacjentów poddanych zabie-
gowi. Pielęgnację po zabiegu ustandaryzowano dla 
wszystkich leczonych pacjentów. Wystandaryzowane 
cyfrowe fotografie wykonane przed zabiegiem i 120 
dni po zabiegu oceniane były przez dwóch niezależ-
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nych obserwatorów. Punkt końcowy skuteczności 
oceniano wg 5-punktowej skali. Oceniano dyspig-
mentację, teleangiektazje oraz różnice strukturalne. 
Ocena bezpieczeństwa skupiała się na PIH oraz bli-
znowaceniu. Uzyskano również dane od pacjentów 
dotyczące subiektywnej oceny wyników terapii oraz 
chęci do powtórzenia obydwu procedur odmładzania.

Wyniki: Wyniki kliniczne w obu grupach podda-
nych leczeniu ocenione zostały przez dwóch nieza-
leżnych obserwatorów na dobre do doskonałych pod 
względem dyspigmentacji i zmian strukturalnych i na 
umiarkowane do dobrych odnośnie teleangiektazji. 
Zgodność między osobami dokonującymi oceny wy-
nosiła 80%. Średnia liczba sesji konieczna do uzyska-
nia klinicznej poprawy wynosiła 3,7 (samo IPL) oraz 
1,8 (foto-peel). Zabiegi były dobrze tolerowane przez 
wszystkich pacjentów. Wszystkie zabiegi wywoływały 
umiarkowany rumień oraz powierzchniowy obrzęk, 
utrzymujący się od 4 do 5 dni. Foto-peel wywoływał 
umiarkowane, powierzchowne złuszczanie się skóry, 
rozpoczynające się po 48 godzinach od wykonania 
procedury i stopniowo ustępujące po 2-3 dniach. Ła-
godny, nieznacznie przedłużający się rumień (15-20 
dni) opisywano u 5% pacjentów, u których wykony-
wano IPL. Po zabiegu z zastosowanymi parametrami 
nie obserwowano PIH, ani bliznowacenia. Stopień za-
dowolenia pacjentów był opisywany jako wysoki i bar-
dzo wysoki, odpowiednio w przypadku IPL i foto-pe-
el. 65% pacjentów po zabiegu IPL i 95% po zabiegu 
foto-peel twierdziło, że chce powtórzyć procedurę. Co 
ciekawe, 90% pacjentów leczonych za pomocą IPL, 
u których następnie wykonano foto-peel wybrało tę 
drugą procedurę jako okresowo wykonywany zabieg 
fototerapeutyczny o podtrzymującym i profilaktycz-
nym działaniu przeciwstarzeniowym.

Wnioski: Foto-peel i IPL można uznać za bez-
pieczne, powtarzalne i skuteczne strategie odmładza-
nia skóry twarzy z objawami fotostarzenia stosując 
ustandaryzowane parametry. Zabieg foto-peel wyma-
ga mniejszej liczby sesji niż IPL, aby uzyskać skutecz-
ny efekt kliniczny, co prawdopodobnie spowodowane 
jest synergistyczną, skumulowaną odpowiedzią tkan-
ki na działanie fototermiczne i chemiczne. Pacjenci 
preferowali foto-peel niż IPL, gdy proponowano im 
strategie profilaktycznego i podtrzymującego działa-
nia przeciwstarzeniowego.

Leonardo Marini
Usuwanie tatuaży: wielokrotne przejścia 

laserem Q-S po przygotowaniu  
skóry laserem frakcjonującym 

Fractional priming + multi-pass Q-S laser tattoo 
removal 

Sekwencyjne techniki laseroterapii Q-S okazały 
się skuteczne pod względem redukcji czasu usuwania 

pigmentu tatuażu, w porównaniu z konwencjonal-
nym zabiegiem, polegającym na zastosowaniu poje-
dynczego przejścia lasera. Okazało się, że ablacyjne 
przygotowanie laserem frakcyjnym 2940 nm przed 
fotoakustyczną laserową ablacją Q-S skraca pozostały 
czas między kolejnymi przejściami lasera ze względu 
na szybszą przeznaskórkową ucieczkę podnaskórko-
wych pęcherzyków gazu indukowanych pod wpły-
wem laseroterapii. Celem niniejszego badania była 
ocena bezpieczeństwa i skuteczności sekwencyjnej 
kombinacji dwóch przejść lasera 1064 nm Q-S w od-
stępie 5 minut (R-5) wykonywanej bezpośrednio po 
ablacyjnym frakcyjnym resurfacingu laserem 2940 
nm w porównaniu z nowym frakcyjnym trybem Q-S 
1064 nm fotoakustycznej ablacji.

Badanie: Dwadzieścia bezobjawowych profesjo-
nalnych tatuaży na skórze 18 pacjentów z fototypem 
1-2 skóry wg Fitzpatricka podzielono na dwie połowy 
w sposób zrandomizowany. Na jednej połowie każde-
go tatuażu wykonano wystandaryzowany zabieg przy-
gotowujący frakcyjnej ablacji 2940 nm (plamka lasera 
0,25 mm, 0,6 ms, 130 J/cm2, pokrycie 5%, głębokość 
ablacji 300 μm) stosując platformę laserową Dynamis 
SP (Fotona, Ljubljana, Słowenia). Na drugiej połowie 
tatuażu zastosowano nowatorską metodę frakcyjnej 
fotoakustycznej ablacji 1064 nm Q-S za pomocą sys-
temu laseroterapii QX-Max (Fotona, Lubljana, Słowe-
nia). Na całej powierzchni tatuażu wykonano po sobie 
dwa sekwencyjne przejścia wiązki lasera full-flat Q-S 
1064 nm (plamka lasera 6 mm, 6,2 J/cm2, 3,5 Hz, na-
kładanie 10-20%) w odstępie 5 minut. Między przej-
ściami lasera na obszarze poddanym laseroterapii 
wykonano wilgotny, sterylny opatrunek z TNT oraz 
zimne okłady. Przez trzy miesiące, co 30 dni wyko-
nywano serie fotografii cyfrowych oraz kliniczną oce-
nę kontrolną. Ocena fotograficzna dokonywana była 
przez dwóch niezależnych obserwatorów na podsta-
wie cyfrowo zmodyfikowanej 11-punktowej skali oce-
niającej zblaknięcie barwnika. Oceniano skuteczność 
zgodnie z ustalonymi punktami końcowymi. Ocena 
bezpieczeństwa polegała na obserwacji nieprawidło-
wej pigmentacji i bliznowacenia. Subiektywna ocena 
skupiała się na uzyskanych wynikach leczenia oraz 
chęci powtórzenia procedury.

Wyniki: W przypadku wszystkich tatuaży stwier-
dzono redukcję barwnika o 40 ± 10% i wynik klinicz-
ny był podobny po obu stronach. Wyniki kliniczne 
ocenione zostały jako dobre (70% próbki badania) do 
doskonałych (30% próbki badania) przez dwóch nie-
zależnych dermatologów, z uzyskaniem doskonałego 
stopnia zgodności między ocenami (~90%). Łagod-
ną i przemijającą hiperpigmentację zaobserwowano 
w przypadku dwóch tatuaży przygotowywanych la-
serem Er:YAG 2940 nm. Stopień satysfakcji uczestni-
ków badania był wysoki (80% bardzo zadowolonych 
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pacjentów wg 4-punktowej skali: niezadowolony(-a) 
poprawa 0-20%; częściowo zadowolony (-a) poprawa 
21-30%; umiarkowanie zadowolony (-a) poprawa 31-
40%; bardzo zadowolony (-a) poprawa od 40 do 60%.

Wnioski: Wykazano, że ablacyjne frakcyjne przy-
gotowanie skóry laserem 2940 nm i 1064 nm za po-
mocą frakcyjnej fotoakustycznej ablacji Q-S prowadzi 
do uzyskania porównywalnego usunięcia barwnika 
tatuażu po dwóch sekwencyjnych przejściach pełnej 
wiązki lasera Q-S. Skóra poddana frakcyjnej laserote-
rapii Q-S 1064 nm goiła się nieznacznie szybciej (1-2 
dni) niż po laseroterapii 2940 nm. Potrzebnych jest 
więcej badań, aby zrozumieć pełny zakres potencjal-
nych zastosowań tej nowoczesnej opcji terapii.

Francesco Marotta 
Dysbioza w przewodzie pokarmowym  

– diagnostyka i leczenie 
Algorythm in dysbiosis  

– diagnosis and treatment
Mikroorganizmy przewodu pokarmowego człowie-

ka badane były na szeroką skalę ze względu na swoją 
rolę w etiopatogenezie chorób oraz w utrzymywaniu 
dobrego stanu zdrowia jelit. Ponadto są niezmiernie 
ciekawą kwestią jest zwiększenie częstotliwości chorób 
przewlekłych w przebiegu procesu starzenia. Faktem 
jest, że procesowi starzenia towarzyszy niskiego stop-
nia przewlekły stan zapalny. Wiadomo, że w popula-
cji pacjentów w podeszłym wieku wyższe jest stężenie 
w osoczu białek stanu zapalnego, czemu nie towarzy-
szy manifestacja kliniczna. Tym niemniej ryzyko zawa-
łu serca, udaru oraz innych chorób układu sercowo-na-
czyniowego koreluje ze stężeniem osoczowym białek 
zapalnych (ostrej fazy), takich, jak białko C-reaktyw-
ne, fibrynogen, aktywność czynnika VIII, interleuki-
na-6 i czynnik martwicy nowotworów-α. Poza tym, 
w późniejszym okresie życia zaburzona funkcja ukła-
du odpornościowego jest czynnikiem skłaniającym do 
chorób zakaźnych, będących główną przyczyną umie-
ralności między 75 a 80 rokiem życia. Jedną z głów-
nych funkcji bogatej flory mikrobakteryjnej przewo-
du pokarmowego jest rozkładanie substratów, takich 
jak skrobia i błonnik, zawartych w diecie, które nie są 
w pełni hydrolizowane przez enzymy ustroju gospoda-
rza w jelicie cienkim. Do głównych produktów fermen-
tacji powstających w następstwie rozkładu błonnika są 
estry krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (ang. 
SCFAs – short chain fatty acids), propionian i maślan, 
które mogą być następnie wykorzystane w syntezie li-
pidów lub glukozy de novo. Bakteryjne SCFAs stano-
wią zatem dodatkowe źródło energii dla organizmu. 
Doprowadziło to do sformułowania wielu hipotez ma-
jących tłumaczyć epidemię otyłości. Faktycznie, w cią-
gu ostatnich lat pojawiają się hipotezy, że zwiększony 
odsetek rodzajów Firmicutes w stosunku do Bactero-

idetes może w znacznym stopniu przyczyniać się do 
patofizjologii otyłości. Unikalną cechą układu immu-
nologicznego jelit jest utrzymywanie pod kontrolą „fi-
zjologicznego” poziomu stanu zapalnego w mikrośro-
dowisku błony śluzowej oraz zachowywanie struktury 
i funkcji tkanek. Za stymulację przewlekłego procesu 
zapalnego mogą odpowiadać różne mechanizmy. Na-
leży uwzględniać przewlekłą aktywację endogenne-
go i adaptacyjnego układu immunologicznego pod 
wpływem ekspozycji na drobnoustroje z powodu prze-
wlekłych infekcji z niewydolnym procesem usuwania 
patogenów lub nieprawidłowym drażnieniem przez 
komensalne drobnoustroje jelitowe, spowodowane 
przez wewnętrzną zmianę składu flory bakteryjnej, do 
jakiej dochodzi wraz z wiekiem lub z powodu zaburzo-
nej funkcji barierowej. 

Kolejnym czynnikiem może być zaburzenie zarów-
no endogennych, jak i adaptacyjnych mechanizmów 
regulacyjnych, odpowiedzialnych za kontrolę odpo-
wiedzi zapalnej lub immunologicznej na poziomie 
jelitowym oraz podtrzymują podtrzymanie tolerancji 
doustnej. Efektem końcowym jest długotrwała reak-
cja zapalna, mogąca przyczyniać się do miejscowego 
uszkadzania tkanek oraz do reakcji autoimmunolo-
gicznych, które utrzymują konflikt immunologiczny 
w mechanizmie zjawiska „mimikry molekularnej”. 
Nadal pozostaje kilka istotnych kwestii, które należy 
dokładnie wyjaśnić w zakresie prawidłowej osi flora 
mikrobakteryjna – układ immunologiczny – metabo-
liczny stan zdrowia: 1) w jaki sposób flora przewodu 
pokarmowego moduluje funkcję układu immunolo-
gicznego całego ustroju, 2) które gatunki flory prze-
wodu pokarmowego odgrywają istotną rolę w prze-
łączaniu odpowiedzi immunologicznej (działania 
korzystne i działania niekorzystne). Uważamy, że nie 
wszystkie gatunki zasiedlające przewód pokarmowy 
organizmu człowieka cechują się szkodliwym działa-
niem, a różne bakterie pochodzące z przewodu pokar-
mowego człowieka cechują się korzystnym dla zdrowia 
działaniem jako probiotyki. Mimo że przeprowadzono 
różne wstępne badania dotyczące modulacji układu 
immunologicznego pod wpływem probiotyków, to na-
dal należy wyjaśnić, w jaki sposób te probiotyki mogą 
oddziaływać na komórki układu immunologicznego 
i modyfikować metabolizm. Wraz z innymi grupami 
badawczymi próbujemy zbadać te kwestie i zachęcamy 
do prowadzenia takich badań oceniających interakcje 
flory przewodu pokarmowego z układem immunolo-
gicznym oraz ich rolę dla przemian metabolicznych. 
Badania te nie tylko dostarczą podstawowe dane na 
temat tego, w jaki sposób mikrobiom komunikuje się 
z naszym organizmem, ale mogą również stworzyć 
możliwości opracowania nowoczesnych strategii tera-
peutycznych, umożliwiających złagodzenie objawów 
chorób metabolicznych i immunologicznych i ogółem 
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ochrony integralności przewodu pokarmowego przed 
nadmiarem endotoksyn. Ostatnio zostało to potwier-
dzone przez naszą grupę.

W takich warunkach, w ostatnim czasie opraco-
wany, długo oczekiwany, wiarygodny, nieinwazyjny 
test oceniający dysbiozę, stan zapalny oraz przepusz-
czalność jelit (FlorInScan, www.labo.lu) może okazać 
się mocnym narzędziem zarówno w badaniach, jak 
i w praktyce klinicznej, umożliwiającym zdefiniowa-
nie subtelnych zaburzeń predysponujących do choro-
by, opracowanie indywidualnie dostosowanych inter-
wencji oraz utrzymanie obiektywnych metod oceny 
kontrolnej w fazie monitorowania.

Beata Matyjaszek-Matuszek
Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny,  
Lublin

Subkliniczne zaburzenia endokrynne – 
 jak diagnozować, czy leczyć? 
Subclinical ednocrine disorders  

– how to diagnose, to treat?
 Subkliniczne zaburzenia tyreologiczne są naj-

częstsze wśród dysfunkcji endokrynnych. Subklinicz-
na niedoczynność tarczycy dotyczy 10% populacji 
ogólnej, ale aż 21% kobiet i 16% mężczyzn >60 r.ż. Po-
miar stężenia TSH w surowicy krwi jest powszechnie 
akceptowanym i najbardziej czułym testem przesie-
wowym w kierunku pierwotnych zaburzeń hormo-
nalnych tarczycy, bowiem przysadka reaguje dużymi 
zmianami nawet na niewielkie zmiany w stężeniu 
wolnych hormonów tarczycy. Czułość tego pomia-
ru szacuje się >95%, swoistość ~90%, a jego dobowe 
wahania są bardzo niewielkie i nie mają znaczenia 
w rutynowej diagnostyce. Wiele autorytetów tyreolo-
gicznych jest zgodnych co do dolnej granicy normy 
(TSH = 0,2-0,4 mIU/l), natomiast nie ma zgodności 
w zakresie górnej normy. W ostatnich doniesieniach, 
w tym opartych o badania populacyjne zarówno na 
obszarach o prawidłowej, jak i niedostatecznej poda-
ży jodu, sugeruje się obniżenie górnego zakresu nor-
my do 2-2,5 mIU/l. Subkliniczna niedoczynność tar-
czycy przebiega bez swoistych objawów klinicznych, 
dlatego ta patologia długo pozostaje nierozpoznana 
lub rozpoznanie ma charakter przypadkowy. Z uwagi 
na obserwowany aterogenny profil lipidowy patologia 
ta jest związana ze zwiększonym ryzykiem choroby 
wieńcowej. Rozpoznanie potwierdzamy badaniami 
biochemicznymi (podwyższone stężenie TSH a fT3 
i fT4 w granicach referencyjnych), które dominują nad 
skąpo objawowym obrazem klinicznym. Terapię lewo-
tyroksyną wprowadzamy w szczególnych sytuacjach 
klinicznych, zwłaszcza w przypadku obecności prze-
ciwciał przeciwtarczycowych (antyTPO i antyTG). 
Rozpoznanie subklinicznej nadczynności tarczycy 
stawiamy na podstawie badań biochemicznych, kiedy 

stężenie TSH jest obniżone a fT3 i fT4 w granicach 
referencyjnych, po wykluczeniu innych przyczyn (ze-
spół pozatarczycowy, leki, niedoczynność przysadki, 
I trymestr ciąży). Jednak obraz kliniczny tej patolo-
gii chociaż skąpoobjawowy, nie jest bezobjawowy. 
Najczęściej spotykane objawy to obniżenie gęstości 
mineralnej kości i zwiększenie ryzyka złamań, zwięk-
szone ryzyko migotania przedsionków (zwłaszcza po 
60 r.ż), stała tachykardia, bez zwolnienia rytmu serca 
w czasie nocy, zaburzenia snu i nastroju. Obserwu-
jemy brak korelacji objawów klinicznych z wynikami 
badań hormonalnych. Postępowanie w subklinicznej 
nadczynności tarczycy uzależniamy od wieku pacjen-
ta oraz współistniejących czynników ryzyka. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że najczęst-
sze subkliniczne endokrynopatie dotyczą zaburzeń 
funkcji tarczycy, rozpoznanie jest często niejedno-
znaczne, podstawą rozpoznania są badania hormo-
nalne, a nie obraz kliniczny, leczenie jest zindywidu-
alizowane, uzależnione od chorób współistniejących.

Michael May 
Nowa technologia produkcji wypełniaczy. 

Zapobieganie obrzękom dzięki 
zastosowaniu uwodnionego kwasu 

hialuronowego. Historia, technologia 
podania i doświadczenie kliniczne 

New technology for the production of HA fillers. 
Prevent swelling by using hydrated hyaluronic 

acid. History, technology applications and 
clinical experience

Kwas hialuronowy i wypełniacze kwasowe nadal 
mają istotne znaczenie w nowoczesnych koncepcjach 
terapii. W celu prezentacji istotnych faktów porówna-
ne zostały trzy różne typy produktów pod względem 
różnic technicznych. Aby dostrzec rzeczywiste wyni-
ki po iniekcji w bardzo wrażliwe obszary, bez wywo-
ływania obrzęku oraz innych działań niepożądanych, 
niektóre zabiegi wykonywano stosując wypełniacze 
Naturelize „Soft-Fillers”. Poprawę komfortu pacjenta 
można zatem uzyskać dzięki przewidywalności i bez-
pieczeństwu, a nie dzięki wstrzykiwanej objętości 
i odporności na biologiczną degradację. 

Marek Mindak 
Impulsowe pole radiowe (RF)  

deponowane igłami pod skórą – uśredniony, 
przestrzenny  

i czasowy rozkład temperatury 
Pulsed radiofrequency (RF) deposited  

with needles under the skin – the average, 
spatial and temporal distribution  

of temperature
Historia zastosowań pola RF do nagrzewania i nisz-

czenia tkanek liczy już sobie ponad 70 lat. Aktualne 
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przykłady to znany aparat Thermage (FDA 2002 – do 
elektrokoagulacji (!) i FDA 2009 do nieinwazyjnego 
działania na bruzdy i zmarszczki na twarzy). Potem 
były dziesiątki innych urządzeń, Exilis, Pelleve, Ac-
cent XT, eMatrix itp. Tradycyjnie słabszą stroną tych 
aparatów były niepowtarzalne efekty – wielu pacjen-
tów miało słabe efekty lub żadne. Prąd zmienny, de-
ponowany igłą pod skórę, był kiedyś wykorzystywany 
do niszczenia cebulek włosów, a potem do zamykania 
widocznych naczyń. Niska częstotliwość prądu i grube, 
odkryte igły pozostawiały zawsze większe lub mniejsze 
blizny. Cieńsze igły szybko się nagrzewały i wyginały, 
co jeszcze bardziej pogarszało efekt kosmetyczny. Ob-
serwacja efektów uzyskiwanych laserami pracujący-
mi metodą punktowej, ablacyjnej fototermolizy (tzw. 
frakcyjnymi) w naturalny sposób zwróciła uwagę na 
możliwość zastąpienia jednej igły macierzą wielu (16, 
24, 49) jednocześnie wprowadzanych cienkich igieł, 
przewodzących bez nagrzewania dużo większy prąd. 
Opracowanie technologii mikroigieł izolowanych po-
wierzchniowo, rozwiązało problem blizn – prąd emito-
wany jest tylko z ostrzy igieł umieszczonych pod skórą 
i tam tylko wydziela się ciepło. Naskórek nie jest uszka-
dzany termicznie i bardzo szybko zarasta. Nie ma blizn 
i co bardzo ważne – nie ma przebarwień pozapalnych.

Generacja ciepła w tkankach impulsem pola RF jest 
blisko 20 razy bardziej efektywna, prostsza technicznie 
i dużo tańsza niż metodami optycznymi (IPL, lasery). 
Głowice z regulowaną penetracją igieł pokonały ostat-
nią przewagę laserów – precyzyjnego działania na wy-
braną warstwę skóry. Pole RF deponowane zewnętrz-
nie (prostsze technicznie i medycznie) jest rozlazłe 
i nieokreślone w swoim działaniu, jego gęstość prze-
strzenna jest przypadkowa i efekty podobnie. Zasada 
działania medycznych aparatów wykorzystujących RF 
opiera się na generacji ciepła Joula, dzięki czemu rośnie 
oporność tkanki pod wpływem przepływu prądu, co 
prowadzi do wzrostu temperatury, a potem do trwa-
łych uszkodzeń elektrotermicznych – tym większych, 
im wyższe jest natężenie prądu.

Magdalena Niewęgłowska-Wilk, 
Radosław Śpiewak
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Ocena skuteczności mikrodermabrazji 
diamentowej w redukcji plam 

barwnikowych na powierzchniach 
grzbietowych rąk u kobiet

The assessment of the effectiveness of diamond 
microdermabrasion in the reduction  
of pigmented spots on dorsal aspects  

of the hands in women
Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg bardzo 

popularny i często wykonywany nie tylko w gabine-

tach kosmetologicznych, lecz także dermatologicz-
nych i medycyny estetycznej. Jednak mimo ogrom-
nej popularności zarówno wśród wykonujących, jak 
i klientek, w odniesieniu do całego wachlarza wymie-
nianych przez producentów i ekspertów wskazań do 
zabiegu nie ma dowodów naukowych ich skuteczno-
ści. 

Cel: Ocena skuteczności mikrodermabrazji dia-
mentowej w redukcji plam barwnikowych na po-
wierzchniach grzbietowych rąk u kobiet.

Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 50 
kobiet, które miały plamy barwnikowe na powierzch-
niach grzbietowych obu rąk. Grzbiet jednej, losowo 
wybranej ręki został poddany 10 zabiegom mikro-
dermabrazji, powtarzanym w odstępach 7-dniowych, 
druga ręka stanowiła kontrolę. Stan przed i po zabiegu 
sfotografowano w autorskiej bezcieniowej komorze 
do fotodokumentacji. Pary zdjęć wykonanych na po-
czątku i końcu okresu obserwacji przedstawiono 40 
niezależnym ewaluatorom (studentki studiów magi-
sterskich UJ na kierunku kosmetologia) niewiedzą-
cym, które zdjęcie dokumentuje stan przed, a które 
po zabiegu. Ewaluatorzy zostali poproszeni o wybra-
nie z każdej pary zdjęć tego, na którym ich zdaniem 
plamy barwnikowe były bardziej widoczne. Aby zwe-
ryfikować powtarzalność obserwacji, każda para zdjęć 
była oceniana przez nich dwa razy w odwróconym 
układzie stron (lewa-prawa) i losowej kolejności. Za 
pomocą testu Chi2 sprawdzono, czy wskazania ewa-
luatorów rozkładały się w sposób przypadkowy, czy 
też określone zdjęcia były wskazywane częściej, zgod-
nie z metodologią zaproponowaną przez Śpiewaka 
(2013).

Wyniki: Spośród 44 rąk poddanych zabiegowi, 
w przypadku 9 rąk ewaluatorzy znamiennie częściej 
wskazywali, że plamy barwnikowe były bardziej wi-
doczne przed zabiegiem, a w przypadku 5 rąk – że 
plamy barwnikowe były bardziej widoczne po zabie-
gu (efekt mikrodermabrazji odwrotny do oczekiwa-
nego), zaś w odniesieniu do pozostałych 30 rąk oce-
niający nie dostrzegali istotnej różnicy w widoczności 
plam barwnikowych przed i po zabiegu. Spośród 44 
niepoddanych mikrodermabrazji rąk kontrolnych 
w przypadku 7 rąk ewaluatorzy znamiennie częściej 
wskazywali, że plamy barwnikowe były bardziej wi-
doczne na początku okresu obserwacji, w przypadku 
8 – że na końcu, zaś w przypadku pozostałych 29 rąk 
ewaluatorzy nie dostrzegali istotnej różnicy.

Wnioski: Wbrew deklaracjom producentów 
i obiegowym opiniom, wykonanie pełnego cyklu 10 
zabiegów mikrodermabrazji diamentowej nie skut-
kuje zauważalną dla ekspertów redukcją plam barw-
nikowych na grzbietach rąk.
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Ilona Osadowska
Materiały biostymulujące na tle klasycznego 

kwasu hialuronowego,  
czyli Sculptra, Radiesse, biopeptydy i nici  

a czysty kwas 
Biostimulating products versus classical 

hyaluronic acid. Sculptra, Radiesse, biopeptides 
and threads versus pure acid 

Materiały biostymulujące są interesującym na-
rzędziem w gabinecie lekarza ME, ponieważ oferu-
ją nowe możliwości terapeutyczne, niemożliwe do 
uzyskania standardowym kwasem hialuronowym. 
Wśród nich najważniejsze obecnie substancje czynne 
to kwas L-polimlekowy, hydroksyapatyt oraz peptydy 
biomimetyczne. Przydatne są także materiały autolo-
giczne, takie jak osocze bogatopłytkowe oraz tłuszcz. 
Materiały syntetyczne, choć łatwe do aplikacji, wy-
magają jednak pogłębionej wiedzy medycznej oraz 
znacznie rozleglejszych konsultacji. Wymagają także 
większego zaangażowania w trakcie prowadzenia te-
rapii – zarówno od lekarza, jak i od pacjentów. Dla 
pełnej satysfakcji pacjentki niezbędna jest staranna 
kwalifikacja, szczegółowe wyjaśnienie zasad działa-
nia, przygotowanie do pewnego oczekiwania na efekt, 
a także bardziej zaawansowana kontrola leczenia. 
Musi ona uwzględniać m.in. dynamikę powstawania 
efektu oraz pewne specyficzne jego aspekty. Przykła-
dami mogą być: kilkumiesięczny czas oczekiwania 
na ostateczny efekt terapii kwasem L-polimlekowym 
lub krótkotrwała hiperkorekcja występująca przy nie-
których zabiegach nićmi liftingującymi. Wysiłek ten 
warto jednak podjąć, ponieważ przy trafnym doborze 
zabiegów osiągane efekty estetyczne są wartościowe 
– ładne i naturalne, a satysfakcja pacjentek wysoka 
i długotrwała. Szczególnie spektakularne efekty przy-
nosi łączenie terapii z maksymalnym wykorzysta-
niem atutów poszczególnych materiałów. Co istotne, 
osiąganie wspaniałych efektów korekcji przy pomocy 
materiałów biostymulujących nie wymaga kosztow-
nych inwestycji w sprzęt. Potencjalnie więc, mogą być 
one stosowane przez szerokie grono lekarzy. Prezen-
tacja ilustrowana była przykładami i zdjęciami kobiet, 
dla których dobrano terapie wieloskładnikowe z wy-
jaśnieniem motywacji pacjentek, przyczyn doboru 
konkretnych terapii oraz oceną satysfakcji po zabiegu. 

George V. Oskarbski 
Poprawa powierzchni skóry (biostymulacja 

skóry) i biorestrukturyzacja skóry (indukcja 
kolagenu): powierzchowne i głębokie 

techniki mikronakłuwania, przydatne leki, 
różnice w odpowiedzi biologicznej 

Improving skin surface (skin biostimulation) 
and biorestructuring texture (collagen 

induction): superficial and deep techniques 
of microneedling, useful drugs, differences in 

biological responses
Stymulacja polega na wywoływaniu chemicznego 

lub fizycznego urazu w celu odnowienia tkanki skóry 
w trakcie procesu naprawczego oraz dzięki nasileniu 
produkcji kolagenu I (neokolagenogeneza), podobnie 
jak w trakcie tworzenia się blizny. Zawartość kolage-
nu typu I i III oraz związek między kolagenem typu 
I i III w skórze różni się istotnie między grupami wie-
kowymi (P > 0,05). Typ I jest charakterystyczny dla 
osób w podeszłym wieku, a tkanka blizn różni się pod 
względem napięcia skóry, elastyczności i gojenia. Po-
nad 90% kolagenu obecnego w organizmie człowieka 
to kolagen typu I. Biostymulacja jest to metoda lecze-
nia mająca na celu reintegrację substancji w obrębie 
skóry, których organizm nie jest w stanie produkować 
w wystarczającej ilości. Celem jest uzyskanie regular-
nej odnowy naskórka oraz chemiczna i fizyczna opty-
malizacja macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). 
Biorestrukturyzacja jest rodzajem sprzężenia zwrot-
nego w skórze właściwej w celach estetycznych, ze 
zwiększeniem ilości kolagenu typu I. Wybór polega 
na stymulacji przez warstwę rogową i przez naskórek 
(0,2 do 0,5 mm) lub restrukturyzacji skóry właściwej 
lub warstwy pod skórą właściwą (1,5-3 mm), w celu 
poprawy parametrów estetycznych.

Gojenie się rany zdefiniowano jako kompleksowy 
proces regeneracji tkanek ustroju człowieka poprzez 
ziarninowanie i tworzenie się nowej tkanki, prowa-
dzący do odtworzenia identycznej jednostki tkanko-
wej jak ta, która została uszkodzona pod wpływem 
urazu lub najczęściej w postaci końcowej struktu-
ry, ale o innej budowie w porównaniu z poprzednią 
tkanką. Powstałą tkankę nazywa się blizną. Zamiast 
tego dzięki korneocytom, uzyskujemy minimalną bli-
znę podczas gojenia się naskórka przez rychłozrost, 
a proces kończy się odtworzeniem tkanki o zbliżo-
nych parametrach do tkanki uszkodzonej. Remode-
ling rozpoczyna się w ciągu kilku dni, najczęściej po 
upływie 5-6 dni. Dlatego powierzchowna, delikatna 
rana stanowi rodzaj optymalnego procesu gojenia jaki 
jest celem leczenia przeciwstarzeniowego. Rana – na-
prawa: (1) Uraz naskórka prowadzi do (2) uwalniania 
czynników aktywujących fibroblasty (3), co prowadzi 
do produkcji kolagenu i fibronektyny, (4) wypełnie-
nia ubytków w nabłonku podczas procesu EMT (ang. 
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epithelial-mesenchymal transition; przemiana komó-
rek epitelialnych (keratynocyty) w mezenchymalne) 
z szybkim zamknięciem się rany. Odpowiedź śródko-
mórkowa na sygnały aktywuje czynniki transkrypcji, 
które regulują ekspresję genów keratyny. Analiza tych 
procesów wskazuje na istnienie cyklu aktywacji kera-
tynocytów, rozpoczynającego się od uwolnienia IL-1. 
Zatem rzeczywistym celem stymulacji jest: wywoła-
nie urazu w celu naprawy (już od czasu pierwszego 
peelingu (w 1550 r. p.n.e. opisanego w Egipcie), aż 
do aktualnie wykonywanych procedur estetycznych) 
oraz opracowanie materiałów poprawiających wyniki 
estetyczne.

Metody, materiał: W biorestrukturyzacji ideal-
ną kombinacją jest bardzo delikatne nakłuwanie, do 
głębokości 0,2 mm (warstwa rogowa i naskórek), bę-
dąca biostymulacją w formie „głaskania” błony pod-
stawnej nabłonka i/lub powierzchniowej warstwy 
skóry właściwej oraz nakłuwanie nie głębsze niż 1,5 
mm (warstwa skóry właściwej), co prowadzi do pro-
liferacyjnej naprawy kolagenu. Keratynocyty akty-
wowane są w procesie gojenia się rany oraz w wielu 
innych stanach patologicznych: stają się hiperprolife-
racyjnymi migrującymi komórkami, które produkują 
i wydzielają składniki macierzy zewnątrzkomórko-
wej i polipeptydy sygnalizacyjne. Proces gojenia po-
stępuje w wyniku: 1 – ruchu komórek, 2 – podziału 
komórek w pobliżu brzegu rany. Rana jest konieczna, 
aby „otworzyć drzwi” i umieścić substancje, pomocne 
w energizowaniu i ochronie komórek. Mechaniczne 
nakłuwanie: jest to zimna mikroperforacja skóry, pro-
wadząca do wytworzenia niewielkich porów o śred-
nicy + 25 mm x 0,2/0,5/1/1,5 mm przez barierę skór-
ną, co umożliwia kontrolowaną depozycję substancji 
leczniczych, które w minimalnym stopniu przecho-
dziłyby przez nieuszkodzoną warstwę rogową naskór-
ka. Pozostawione są wystarczająco duże przestrzenie 
prawidłowej skóry między porami, które umożliwiają 
szybką naprawę. Fraxel wymaga traumatyzacji ran 
„na ciepło”, pielęgnacji pooperacyjnej, więcej nakła-
dów finansowych, podczas gdy nakłuwanie umożli-
wia wykonanie prostych, drobnych ran o głębokości 
0,2 lub 1,5 mm. A zatem konieczne są dwa delikatne, 
ale ważne etapy: a) wytworzenie powierzchniowych 
zmian o głębokości 0,2 mm w naskórku oraz b) wy-
branie substancji, które można zaaplikować na skórę, 
aby pobudzić jej prawidłowy metabolizm. Uzyskali-
śmy całkowite i delikatne (na poziomie mikroskopo-
wym) gojenie się w ciągu kilku dni z odnowieniem 
zdrowej powierzchni skóry i bez indukcji nadmiernej 
produkcji kolagenu typu I. Kwas L-askorbinowy jest 
najbardziej bioaktywną formą witaminy C, w przy-
padku której stale nie jest łatwo uzyskać stabilnej for-
my, ponieważ ulega szybkiemu utlenieniu w roztwo-
rze. Jest to jedyna możliwość bezpośredniej aplikacji. 

(Nakłuwanie, krem nawilżający z witaminą C, terapia 
w domu: 1 sesja co 2 tygodni w zależności od uzyska-
nych wyników, między 3 a 6 sesją, dwa razy w roku). 
Można stosować śródskórną igłę SIT (mniejsza niż 2 
mm), i wykonać tzw. mikromezoterapię: przed wy-
konaniem delikatnego nakłuwania, kilka randomizo-
wanych iniekcji śródskórnych z wykorzystaniem SIT, 
łatwo można zaaplikować niewielką ilość płynu wokół 
punktu iniekcji, rozmasować nadmiar płynu i ponow-
nie wykonać nakłuwanie. Wśród innych możliwości 
interesujący jest nowy, prosty i skuteczny system uzy-
skiwania i stosowania jednorodnych komórek ma-
cierzystych pacjenta. Autologiczna biorewitalizacja: 
minimalne i małoinwazyjne próbkowanie, polegające 
na wykonywaniu punkcji. Wystarczające jest 1-2 ml 
tkanki (np. w okolicy barku), aby uzyskać zawiesinę 
komórek macierzystych za pomocą tego wyrobu me-
dycznego. Możliwa jest selekcja komórek mniejszych 
niż 50 μm i izolacja 50/100 000 multipotencjalnych/
żywych komórek macierzystych, które można stoso-
wać w naszej terapii (oraz w skojarzeniu ze wszyst-
kimi aktualnie dostępnymi biomateriałami). Dwie 
strzykawki, obydwie zawierające fragmentowaną skó-
rę (komórki macierzyste) w roztworze 0,5 cm3 z 0,5 
cm3 nieusieciowanego HA (lub karboksymetylocellu-
lozy), 1 cm3 aminokwasów i fragmentów HA (komer-
cyjny roztwór biostymulujący). Podaje się zawartość 
pierwszej strzykawki, na całą twarz, wykonuje się 
delikatne nakłuwanie (0,2 mm), a drugą podaje się 
w formie randomizowanych iniekcji śródskórnie. Na-
stępnie nanosi się okluzywną maseczkę z roztworów 
lub kremów (15-20 minut) lub silikonu (surowicy) 
z czynnikiem wzrostu lub czynnikami antyglikacyj-
nymi. Jest to, oczywiście, procedura również nadająca 
się do zastosowania z PRP.

Wnioski: Jest to przyszłość i punkt zwrotny dla 
medycyny estetycznej, nie z powodu już znanej pro-
cedury mikronakłuwania, ale ze względu na rozsze-
rzenie jej możliwości wykonywania oraz ze względu 
na obiecujące funkcjonalne substancje czynne będą-
ce przedmiotem zainteresowania i badań przemysłu 
kosmetycznego i biotechnologicznego w formie usta-
bilizowanej i ustandaryzowanej. Tytuł: bioaktywne 
polipeptydy i peptydy, ceramidy, stymulujące enzy-
my, bioaktywne polifenole w stabilnych matrycach, 
aktywatory sirtuiny i substancje antyglikacyjne, cie-
kłe kryształy potrójne (w1/o /w2), kwasy tłuszczowe 
i ich sole, wyciągi trójterpenów, emulsje, żele, wyciągi 
z drożdży, mikroalgi, nanobiotechnologia, nanofibry-
le chityny, roślinne polimery. 
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George V. Oskarbski 
Usieciowana karboksymetyloceluloza – 
nowa klasa implantów do wstrzykiwania 

w medycynie estetycznej: podatna 
i bezpieczna jak kwas hialuronowy, ale 
z bardziej skutecznym i długotrwałym 

efektem wypełniającym 
Crosslinked carboxymethylcellulose – a new 
class of injectable implants for the aesthetic 

medicine: manageable and safe as hyaluronic 
acids but with a more effective and long-lasting 

filler effect 
Celuloza jest rozpuszczalnym w wodzie, aniono-

wym (-) polimerem pochodzenia roślinnego, obecnym 
w drewnie (eukaliptus, topola, sosna) lub w bawełnie. 
CMC (Carboxymethyl Cellulose – karboksymetylo-
celuloza) jest najczęstszym eterem celulozy rozpusz-
czalnym w wodzie, która: zachowuje stałe cząsteczki 
w formie zawiesiny, kontroluje lepkość roztworów 
wodnych, tworzy mocne błony, zatrzymuje wodę. Poli-
mer ten dostępny jest w trzech postaciach: w żywności, 
w lekach oraz w innych postaciach. CMC stosowana 
jest w żywności pod nazwą (kodem) E466 jako mo-
dyfikator lepkości lub substancja zagęszczająca oraz 
do stabilizacji emulsji w różnych produktach, jak np. 
lody. Jest również składnikiem wielu produktów nie-
będących żywnością jak kosmetyki, pasty do zębów, 
środki przeczyszczające, leki dietetyczne, detergenty, 
naklejki, farby, ścier drzewny i papier, ceramika oraz 
w przemyśle wiertniczym. Chemia: cząsteczka celulo-
zy składa się z olbrzymiej liczby nieuwodnionych pier-
ścieni glukozy połączonych ze sobą w formie łańcucha. 
Każdy łańcuch polimerowy składa się ze100 do 6000 
bezwodnych jednostek glukozy. CMC zbudowana jest 
na bazie polimeru celulozy beta-(1-4)-D-glukopirano-
zy pochodzenia biosyntetycznego, ani zwierzęcego, 
ani ludzkiego. Jest to obojętna substancja pozbawiona 
działania mutagennego lub karcynogennego, wytwa-
rzana w reakcji alkalicznej celulozy z monochlorooc-
tanem sodu. Wyniki badań podkreślają bakteriobójcze 
działanie w obrębie tkanek i potwierdzają całkowite 
bezpieczeństwo tej substancji. Polimer ten ma w swo-
jej natywnej postaci specyficzne korzystne właściwości 
wykorzystywane w wiskosuplementacji, zagęszczaniu 
oraz w dostarczaniu leków. Od ponad 50 lat firmy far-
maceutyczne ciągle stosują CMC w formie wysokiego 
stopnia czystości składnika iniekcji deksametazonu 
lub substancję uwalniającą inne aktywne składniki (ni-
fedypinę). CMC stosowana jest w niektórych wypełnia-
czach (Radiesse®, BioForm Medical,Inc, USA CaHA; 
Sculptra®, Sanofi-Aventis Spa IT, PLLA; Laresse™, Fzio-
Med, Inc, USA PEO; Ellansé Aqtis Medical BV, Utrecht 
PCL) i pełni funkcję nośnikową lub wypełniającą oraz 
stosowana jest w opatrunkach na rany, jak np. Aquacel 
(Convatec, Skillman, NJ). 

Materiał: Usieciowana cząsteczka zatwierdzona 
do stosowania przez FDA, po 10 latach badań na-
ukowych, publikacje w Clin. Interv. Aging 2010 Cer-
tification ISS (Istituto Superiore di Sanità) oceniana 
w trwającym trzy lata badaniach u 350 monitorowa-
nych pacjentów. Jest to bioabsorbowalny, biokom-
patybilny, biodegradowalny polisacharyd, będący 
członkiem tej samej rodziny co kwas hialuronowy 
(disacharyd). Innowacją w porównaniu z HA jest fakt, 
że jest to substancja bezbiałkowa i pozbawiona endo-
toksyn bakteryjnych, której proces usieciowania wy-
maga obecności niewielkiej ilości resztkowej BDDE 
(0,1 ppm) w celu uzyskania aktywności inhibitorowej 
na enzym hialuronidazę oraz w celu uzyskania bar-
dziej plastycznych i wiskoelastycznych właściwości 
oraz wyższej odporności na mechaniczne obciąże-
nia. W badaniach dermatologicznych i toksykolo-
gicznych przeprowadzonych przez niezależne labo-
ratoria wykazano ponad wszelką wątpliwość, że sól 
sodowa karboksymetylocelulozy nie jest toksyczna 
u białych szczurów, psów, świnek morskich ani ludzi. 
Badania dotyczące stosowania w żywności, ocenia-
jące metabolizm oraz zastosowanie miejscowe rów-
nież wykazały, że z fizjologicznego punktu widzenia 
CMC jest substancją obojętną. W testach skórnych 
wykazano, że nie było pierwotnych reakcji podraż-
nieniowych ani sensytyzujących. Działanie inhibito-
rowe na enzym hialuronidazę oznacza, że CMC nie 
wpływa na HA i przedłuża obecność HA w macierzy 
zewnątrzkomórkowej, ale również, że jest w stanie 
wydłużyć przeżywalność wcześniejszych implantów, 
wypełniaczy lub substancji biorewitalizujących. CMC 
ulega degradacji w organizmie w mechanizmie nie-
enzymatycznej hydrolizy w izolowanych koloniach 
makrofagów. W miejscach reabsorpcji karboksyme-
tylocelulozy nigdy nie wykazano obecności komórek 
o polimorficznych jądrach komórkowych ani/lub ko-
mórek plazmatycznych mających związek z przewle-
kłym stanem zapalnym i możliwymi mechanizmami 
odpowiedzialnymi za tworzenie się ziarniniaków. 
Usieciowanie oraz brak specyficznych enzymów mo-
gących degradować cząsteczkę w ustroju człowieka 
wpływa na stabilność polimeru wydłużając jej średni 
okres trwałości. O ile to konieczne (w miejscu im-
plantu), możliwe jest zastosowanie antagonisty celu-
lazy, ale w odróżnieniu od hialuronidazy, nie prowa-
dzi ona do uszkodzenia tkanki. Do działań ubocznych 
należy bardzo rzadko występujący obrzęk. Nie indu-
kuje fibrozy, usieciowanie i brak specyficznych enzy-
mów degradujących cząsteczkę w ustroju człowieka 
zapewniają wydłużenie czasu trwałości implantu po-
wyżej średnich wartości. W badaniach klinicznych 
wskaźnik ogólnego zadowolenia po iniekcji CMC był 
doskonały, a w ocenie kontrolnej potwierdzono wy-
starczającą augmentację tkanek po upływie 9 miesię-
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cy. Dane kliniczne porównujące z HA wykazują więk-
szy wpływ na tkanki zwiększający ich rozmiar, lepsze 
możliwości kształtowania tkanek, dłuższą trwałość 
żelu w obrębie zmarszczek oraz słabszy efekt migracji 
do otaczających tkanek. Przechodzi przez igły o małej 
średnicy, nie ulega migracji poza obszar implantacji 
i daje najlepszy trójwymiarowy efekt nie tylko w przy-
padku bardzo rozciągliwych tkanek, a wyciśnięcie 
możliwe jest za pomocą każdego rodzaju igły (dzięki 
odpowiedniej lepkości).

Metody: przestrzenią, w jakiej działa, jest głęboka 
warstwa skóry właściwej i tkanka podskórna. Wyma-
gane są igły i kaniule normalnych rozmiarów prefe-
rowane przez lekarzy. Gdy w strzykawce pozostanie 
niewielka ilość preparatu, możliwe jest zastosowanie 
4 mm igły do mezoterapii, ale nie w przypadku po-
czątkujących lekarzy. 

Wnioski: CMC jest doskonałym implantem 
o świetnych parametrach, pozbawionym działań 
ubocznych, wydłużonej trwałości i wymagającym 
iniekcji mniejszej objętości. Przechodzi przez igły 
i kaniule mniejszego kalibru, pozostaje elastyczny 
w miejscu iniekcji i umożliwia uzyskanie synergi-
stycznego efektu z innymi technikami np. masaż po 
peelingu rewitalizującym PRX T33. Posiada prawdzi-
wą aktywność przeciwstarzeniową. Nie stymuluje fi-
broblastów, nie nasila fibrozy (kolagenogenezy typu 
I) i zabezpiecza endogenny HA oraz wszystkie resztki 
po implantach z HA. CMC, substancja wykorzystywa-
na jako rusztowanie dla innych leków w usieciowanej 
formie staje się jutrzenką nadziei dla nowych szlaków 
medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej i nie jest 
tylko kolejną metodą biorewitalizacji, biorestruktury-
zacji, ale bioregeneracji.

Kamila Padlewska
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie 

Przegląd metod usuwających przebarwienia 
Review of depigmenting methods 

„Przebarwienia skóry”, czyli hiperpigmentacje, są 
niejednorodną grupą. Wynikają głównie z nadmierne-
go odkładania się melaniny w skórze. Melanogeneza, 
czyli proces tworzenia barwnika skóry, jest uwarunko-
wana genetycznie (np. piegi, plamy soczewicowate), 
jak również podlega kontroli hormonalnej (ostuda). 
Bardzo często dochodzi także do tzw. hiperpigmenta-
cji wtórnych po zadziałaniu czynnika mechanicznego, 
cieplnego, chemicznego, zapalnego oraz słonecznego. 

Usuwanie przebarwień: Efekty terapii zależą 
w dużej mierze od tego, czy usunięto przyczynę sty-
mulującą powstawanie przebarwienia. Ma również 
znaczenie, czy przebarwienie jest położone głębiej – 
w skórze właściwej, czy jest płytsze – umiejscowione 
w naskórku. 

Preparaty zmniejszające pigmentację do sto-
sowania zewnętrznego: Część z nich może być 
tylko przepisywane przez lekarzy. Większość jest 
sprzedawana bez recepty w aptekach, a nawet w dro-
geriach. W preparatach redukujących przebarwienia 
znajdują się różne substancje, takie jak: hamujące 
tyrozynazę (np. kwas azelainowy, kojowy, fitowy, gla-
brydyna), przyspieszające złuszczanie naskórka (np. 
α-hydroksykwasy), wychwytujące wolne rodniki (np. 
kwas askorbinowy) i inne. Wiele substancji ma dzia-
łanie wielokierunkowe, jak np. wymieniona witamina 
C, która również blokuje utlenianie tyrozyny do mela-
niny. Często są dostępne całe serie dla cery z przebar-
wieniami (krem na dzień, na noc, peeling itp.). Pre-
paraty na przebarwienia można używać same w tzw. 
monoterapii lub jako uzupełnienie innych zabiegów 
dermatologicznych. Aby osiągnąć rezultat, należy je 
stosować długo – wiele miesięcy, a efekty stosowania 
są bardzo różne. Przy bardziej aktywnych substan-
cjach, należy uważać na wywołanie podrażnienia. 
Jego efektem może być przebarwienie pozapalne. Do 
metod usuwających przebarwienia należą peelingi. Są 
one złożone np. ze składników złuszczających, depig-
mentacyjnych, antyoksydacyjnych, łagodzących po-
drażnienia, przyspieszającymi odnowę skóry i innych. 
W celu usunięcia przebarwień stosuje się również 
aparaty IPL i lasery. Głównie wykorzystuje się lasery 
typu Q-switch (rubinowy, Nd-YAG, aleksandrytowy), 
CO2 frakcyjny i inne. Do innych metod usuwających 
hiperpigmentacje należy krioterapia, czyli leczenie 
niskimi temperaturami. W tej metodzie wykorzystu-
je wrażliwość komórek zawierających barwnik (me-
laninę) na niską temperaturę. Bardzo ważne w tera-
pii hiperpigmentacji jest zastosowanie preparatów 
z filtrami przeciwsłonecznymi. Zastosowanie filtrów 
chroniących skórę przed promieniowaniem UVA 
i UVB jest bardzo istotne zarówno w profilaktyce, jak 
i w trakcie leczenia przebarwień. 

Gennadiy Patlazhan, Dmitry Ivanov
Przegląd małoinwazyjnych metod 

stosowanych w chirurgii estetycznej twarzy 
Review of actual minimally invasive aesthetic 

face surgery methods 
W dzisiejszych czasach, ze względu na duże zalety 

w chirurgii plastycznej i kosmetycznej, stosuje się ma-
łoinwazyjne techniki chirurgiczne. Po ich zastosowa-
niu czas rehabilitacji jest krótki, a poza tym gwarantu-
ją minimalną traumatyzację tkanek podczas zabiegu 
chirurgicznego. Techniki małoinwazyjne umożliwia-
ją uniknięcie cięć skórnych lub minimalizują liczbę 
możliwych cięć (punkcji). Umożliwiają podawanie 
wypełniaczy w iniekcji (sztucznych lub wykonanie 
przeszczepów tkanki tłuszczowej w konturowaniu), 
wykonanie liposukcji, jak również operacji z ograni-
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czonym preparowaniem tkanek miękkich oraz pro-
cedur laserowego termoliftingu. Bez wykonywania 
nacięć możliwa jest laserowa dermabrazja i mecha-
niczny resurfacing skóry. Techniki te pozwalają nam 
na rozwiązywanie wielu problemów związanych z re-
generacją skóry, jak również umożliwiają uzyskanie 
określonego stopnia korekcji zniekształceń spowodo-
wanych bliznami skóry. Do zabiegów wykonywanych 
bez cięć skórnych należą techniki operacyjne z doj-
ściem przez śluzówki, co umożliwia wszczepienie 
„ukrytych” implantów w różne obszary anatomiczne 
i repozycję struktur z tkanek miękkich. Osobnym 
kierunkiem w nowoczesnej chirurgii kosmetycznej są 
rozwijane procedury rzeźbienia tkanki tłuszczowej za 
pomocą autologicznych przeszczepów tkanki tłusz-
czowej. Technika ta umożliwia rozwiązanie szerokie-
go zakresu problemów funkcjonalnych i estetycznych 
i doskonale łączy się z iniekcjami PRP, prowadząc do 
uzyskania świetnych efektów terapeutycznych. Zasto-
sowanie endoskopu w chirurgii estetycznej może roz-
wiązać wiele problemów związanych z opadnięciem 
tkanek pod wpływem siły ciężkości. 

W naszej klinice mamy doświadczenie ponad 1700 
przypadków w ciągu ponad pięciu lat, w okresie od 
2009 do 2014 roku. Udało nam się uzyskać dobre 
wyniki estetyczne i wysoki stopień zadowolenia pa-
cjentów. Wśród tych przypadków można wyróżnić 
178 liposukcji, 840 endoskopowych liftingów twarzy 
(w tym 378 w skojarzeniu z laseroterapią, 280 w sko-
jarzeniu z lipofillingiem (z PRP) określonych okolic 
twarzy i około 300 w skojarzeniu z blefaroplastyką); 
650 zabiegów implantacji zarówno autoprzeszcze-
pów tkanki tłuszczowej, jak i sztucznych implantów. 
Niewątpliwą korzyścią technik małoinwazyjnych jest 
ich minimalna ingerencja w tkanki, krótki czas reha-
bilitacji oraz ogromny potencjał do skojarzenia róż-
nych procedur w uzyskaniu stabilnych, długotermi-
nowych i niekiedy radykalnych efektów. 

Mark Pasula
Zapalenie – cichy drapieżca

Inflammation – the silent predator
Zapalenie jest częścią odpowiedzi immunologicz-

nej organizmu. Jest to samoobrona organizmu, której 
celem jest usunięcie szkodliwych czynników – uszko-
dzonych komórek, substancji drażniących i patoge-
nów, a następnie rozpoczęcie procesu zdrowienia. 
Jednak stan zapalny może czasami powodować po-
wstawanie kolejnych zapaleń i tym samym stać się me-
chanizmem samonapędzającym. Czyli w odpowiedzi 
na już istniejące zapalenie, powstaje większa liczba 
stanów zapalnych. Obecnie odkryto, że proces zapalny 
jest o wiele bardziej złożony niż można było przypusz-
czać na podstawie prostego opisu. Wiadomo, że stany 
zapalne odgrywają kluczową rolę w obszernej grupie 

chorób, między innymi w chorobach serca i astmie. 
Podczas wykładu omówiono: mechanizmy rządzące 
przebiegiem ostrych i przewlekłych stanów zapal-
nych, dwie główne gałęzie układu odpornościowego 
oraz 3 mechanizmy powstawania stanów zapalnych 
indukowanych pożywieniem, a także nadwrażliwość 
pokarmową jako przyczynę wysoce złożonych reakcji 
zapalnych i powszechne źródło zapaleń w szerokim 
spektrum chronicznych problemów zdrowotnych. 

Bartosz Pawlikowski 
ELLANSÉ – innowacyjny wypełniacz 

o silnych właściwościach biostymulacyjnych 
ELLANSÉ – innovative dermal filler with strong 

biostimulating properties 
W latach 70. FDA zakwalifikowała polimer polika-

prolakton (PCL) jako bezpieczny (GRAS) w zabiegach 
implantacyjnych. Obecnie PCL jest już powszechnie 
stosowany w medycynie. ELLANSÉ jest ostatnim 
osiągnięciem w dziedzinie wykorzystania polimeru 
do wypełniania i biostymulacji tkankowej. Ze wzglę-
du na łatwość podania oraz niezaprzeczalne bezpie-
czeństwo potwierdzone badaniami klinicznymi, EL-
LANSÉ gwarantuje wysoką skuteczność i możliwość 
poprawy defektów w obrębie twarzy, szyi, dekoltu 
i dłoni. Wysoka wydajność i długotrwały, programo-
walny w czasie efekt jest wysoce zadowalający za-
równo dla lekarza, jak i pacjenta. Rozłożony w czasie 
i przewidywalny przyrost objętości kolagenu, szcze-
gólnie typu I, daje doskonałe rezultaty w zakresie re-
witalizacji. W porównaniu z innymi wypełniaczami, 
jest niezwykle konkurencyjny pod każdym względem. 

Tatjana Pavicić 
Odmładzanie okolicy okołooczodołowej 

przy użyciu toksyny botulinowej  
i wypełniaczy 

Periorbital rejuvenation  
with botulinum toxin and fillers 

Mimo, że okolica wokół oczu, a w szczególności 
rynienka łzowa, jest to niewielki obszar, to ma olbrzy-
mi wpływ na wygląd całej twarzy. Objawy starzenia 
się w tej okolicy – obejmujące górną część brwi, górną 
i dolną powiekę oraz dolną krawędź oczodołu – poja-
wiają się już u niektórych pacjentów między 30. i 40. 
rokiem życia. Należy do nich obecność zmarszczek – 
spowodowanych aktywnością bocznej i dolnej części 
mięśnia okrężnego oka, zwiotczenie skóry i jej zanik 
oraz opadnięcie podskórnej tkanki tłuszczowej, pro-
wadzące do powstawania worków pod oczami, zmniej-
szenia przedniej projekcji oraz opadnięcia brwi. 

Ze względu na wieloczynnikową etiologię tego 
procesu łączy się ze sobą różne opcje terapii w celu 
uzyskania optymalnych wyników. Aby skorygować 
zmarszczki mimiczne oraz w pewnym stopniu uzy-
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skać efekt liftingu brwi, zalecane jest zastosowanie 
toksyny botulinowej (BTX). Mikroiniekcje mogą za-
pewnić uzyskanie bardziej naturalnych wyników. 

W przypadku stosowania wypełniaczy w okolicy 
rynienki łzowej konieczna jest dokładna znajomość 
warunków anatomicznych (SOOF, więzadło oczodo-
łowo-policzkowe – ang. orbitomalar ligament – itp.). 
Pacjentami najbardziej nadającymi się do procedur 
augmentacji za pomocą wypełniaczy są osoby z grubą, 
gładką skórą oraz z dobrze zdefiniowanym ubytkiem 
objętości, bez przepuklin tkanki tłuszczowej, ciężkiej 
elastozy, obrzęku, ani zaburzeń barwnikowych. 

Można stosować technikę płaską liniową lub pro-
stopadłych iniekcji z tępo zakończoną kaniulą lub 
ewentualnie ostrą igłą. Płaszczyzna iniekcji znajduje 
się w warstwie nadokostnowej. Aby uniknąć tworze-
nia się grudek, do iniekcji należy używać niewielkich 
objętości wypełniaczy o niskiej lepkości i bez mikros-
fer, a następnie wykonać masaż. Obecnie preferowa-
ne są wypełniacze z kwasem hialuronowym. 

Skojarzenie różnych modalności, w tym BTX, wy-
pełniaczy i laseroterapii lub źródeł światła umożliwia 
uzyskanie istotnej poprawy w tej trudnej okolicy, za-
pewniając naturalny, zdrowy, szczęśliwy i młodzień-
czy wygląd bez konieczności wykonywania procedur 
chirurgicznych lub jako dodatek do nich.

Tatjana Pavicić 
Powikłania po wypełniaczach  

– jak unikać i jak leczyć 
Filler complications  

– avoidance and management 
Różne wypełniacze skórne cechują się zdecydo-

wanie odmiennymi właściwościami, innym ryzykiem 
towarzyszącym zabiegowi oraz wymaganiami doty-
czącymi iniekcji. Stosowanie wszystkich wypełniaczy 
wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań zarówno 
krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Posze-
rzenie wskazań oraz liczba wykonanych zabiegów 
mogą zwiększyć liczbę oraz spektrum zdarzeń nie-
pożądanych. Podczas, gdy większość zdarzeń niepo-
żądanych ma charakter łagodny i przemijający, mogą 
wystąpić również bardziej poważne zdarzenia nie-
pożądane, mogące pozostawiać u pacjentów długo 
utrzymujące się lub permanentne deficyty funkcjo-
nalne i estetyczne. Niektóre reakcje występują bezpo-
średnio po zabiegu, a inne z pewnym opóźnieniem.

Infekcje: Tak, jak w przypadku wszystkich proce-
dur, które naruszają powierzchnię i ciągłość skó-
ry, iniekcje wypełniaczy skórnych wiążą się z ryzy-
kiem infekcji. W celu zminimalizowania tego ryzyka, 
miejsce iniekcji należy zdezynfekować za pomocą 
skutecznego miejscowego środka dezynfekcyjnego, 
igłę i strzykawkę wyjąć z opakowania z zachowaniem 
zasad aseptyki, podczas zabiegu mieć założone ja-

łowe rękawiczki oraz należy uważać, aby w trakcie 
procedury nie zanieczyścić igły. Nie wolno wycierać 
nadmiernej ilości materiału z końcówki igły niejało-
wym gazikiem, a resztki materiału należy strzepnąć 
z końcówki igły. Do rzadkich powikłań po iniekcji 
wypełniaczy należą utrzymujące się infekcje bakteryj-
ne, grzybicze lub wirusowe. Mogą również wystąpić 
oporne na leczenie późne infekcje (biofilmy). 

Masy guzkowe: Tworzenie się guzków często ob-
serwuje się po procedurach augmentacji tkanek mięk-
kich. Jako że przyczyny ich powstawania mogą być bar-
dzo różne, konieczne jest przeprowadzenie badań, aby 
postawić właściwe rozpoznanie. Widoczny materiał 
częściej obserwuje się w okolicach cieńszej skóry. Guz-
ki można podzielić na zapalne i niezapalne. Gdy zbyt 
duża ilość materiału gromadzi się na małej powierzch-
ni w wyniku zastosowania nieprawidłowej techniki 
(nadmierna korekcja, zbyt powierzchowne podanie 
wypełniacza lub zastosowanie wypełniacza niezgodnie 
ze wskazaniami, jak np. podanie domięśniowe w mię-
sień zwieracz), wówczas niezapalny guzek może być 
wyczuwalny palpacyjnie oraz stać się widoczny. Zmia-
ny te pojawiają się we wczesnym okresie po procedu-
rze i należy je różnicować z ziarniniakami ciała obcego 
lub biofilmami, których przyczyną jest reakcja zapalna 
wokół produktu lub w miejscu iniekcji i pojawiają się 
w późniejszym okresie. Utrzymujący się stan zapalny 
oporny na leczenie oraz nawracające guzki zapalne po 
wyleczeniu zmian mogą świadczyć o wytworzeniu się 
biofilmu. Guzki ciała obcego oraz długo utrzymują-
ce się guzki zapalne są najczęściej ziarniniakami typu 
około ciała obcego. Prawdziwe ziarniniaki typu około 
ciała obcego są rzadkie i występują ze średnią często-
tliwością między 0,01% a 1% i mogą się tworzyć po 
zastosowaniu wszystkich wypełniaczy skórnych poda-
wanych w iniekcji. Zazwyczaj pojawiają się po pewnym 
okresie latencji, który może wynosić od kilku miesięcy 
do lat po wykonaniu iniekcji, w porównaniu z 2 do 4 
tygodniami w przypadku wczesnych guzków spowodo-
wanych obecnością implantu. Do czynników mających 
wpływ na częstszy rozwój ziarniniaków ciała obcego 
należą same parametry wypełniacza, zbyt duża obję-
tość iniekcji, iniekcja domięśniowa oraz wcześniejsze 
zakażenia lub urazy. Istotnym czynnikiem wydaje się 
być kształt mikrosfer, przy czym odczyny ziarniniako-
we występują rzadziej po iniekcji mikrosfer o gładkiej 
powierzchni.

Martwica tkanek: Do martwicy tkanek może 
dojść w wyniku przypadkowej iniekcji wypełniacza 
do naczyń krwionośnych zaopatrujących błonę ślu-
zową lub skórę, co prowadzi do zamknięcia światła 
naczynia. Podczas iniekcji wypełniacz może prze-
mieszczać się do przodu lub wstecznie w naczyniu 
krwionośnym. Martwica może być spowodowana in-
iekcją dowolnego wypełniacza skórnego, ale jej praw-
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dopodobieństwo wzrasta w przypadku określonych 
wypełniaczy. Obszary najbardziej podatne na mar-
twicę to okolice w znacznym stopniu zaopatrywane 
przez pojedynczą gałąź tętniczą (tętnice końcowe), 
jak np. zmarszczki gładzizny i fałdy nosowo-wargo-
we. Do pierwszych objawów zagrażającej martwicy 
należą dolegliwości bólowe nieadekwatne do samej 
iniekcji oraz pojawienie się obszarów zblednięcia. Je-
żeli zauważy się takie objawy, należy podjąć natych-
miastowe działania i przerwać wykonywanie iniekcji. 
Do czynników zwiększających prawdopodobieństwo 
zamknięcia naczynia krwionośnego należą: duża ob-
jętość bolusa w iniekcji, małe i ostre igły, raczej unie-
ruchomienie, a nie poruszanie igłą (iniekcje bolusa 
powinny być wykonywane tylko nad powierzchnią 
kości lub w warstwę skóry właściwej), iniekcje pod 
wysokim ciśnieniem (ponieważ z większym praw-
dopodobieństwem wywołują przepływ ku przodowi 
i wsteczny) oraz głębokie iniekcje (większe naczynia 
krwionośne znajdują się pod skórą właściwą). Ob-
szary martwicy tkanek stanowią podłoże wtórnych 
infekcji bakteryjnych lub wirusowych, które należy 
uwzględniać w diagnostyce różnicowej.

Alexandr Petakh, S. Grishay, S. Derbak, 
S. Kozar, S. Sukhachov 

Lipofilling, obecne możliwości 
Lipofilling, current opportunities 

Interwencje chirurgiczne polegające na manipula-
cji tkanką tłuszczową są aktualnie najczęściej wyko-
nywanymi zabiegami z zakresu chirurgii plastycznej. 
Dane statystyczne potwierdzają dużą popularność 
wśród pacjentów oraz wysoki stopień zadowolenia 
z wyników leczenia, mimo że lipofilling jest zazwy-
czaj procedurą wymagającą kilku sesji. Obecnie lipo-
modeling obejmuje procedury takie, jak liposukcja, 
lipofilling, różne rodzaje lipolizy, wykorzystanie ko-
mórek macierzystych tkanki tłuszczowej, czynników 
wzrostu, ultradźwięków oraz ich kojarzenia zgodnie 
z postępem naukowym i technologicznym. 

Od 2010 roku zabiegi lipofillingu wykonywał 
u ponad 100 pacjentów zespół tych samych chirur-
gów. Wszystkie operacje były przeprowadzane w kli-
nice zgodnie z ustandaryzowaną technologią, w sko-
jarzeniu z osoczem bogatopłytkowym. Zabiegi te 
wykonywano w rekonstrukcji piersi po mastektomii, 
augmentacji piersi, kompensacji ubytków tkanko-
wych, leczeniu pooparzeniowych zmian dystroficz-
nych, augmentacji nóg, ramion i górnej wargi. W 67 
przypadkach lipofilling wykonywano kilkukrotnie. 
Nie obserwowano powikłań. Dobre efekty uzyskano 
w 95% przypadków. Weryfikację wgojenia się prze-
szczepu tkanki tłuszczowej wykonywano za pomocą 
CT z rekonstrukcją 3D, badania USG i badań histopa-
tologicznych. 

Na królikach doświadczalnych badaliśmy możli-
wości kompensacji ubytku tkanki chrzęstnej i kostnej, 
stosując autolipofilling z osoczem bogatopłytkowym. 
Weryfikując uzyskane wyniki w badaniu histopatolo-
gicznym materiału pobranego po upływie 3 miesięcy, 
potwierdzono skuteczność leczenia ubytków tkanki 
chrzęstnej metodą lipofillingu w porównaniu z grupą 
kontrolną. Badaliśmy możliwości profilaktyki zwy-
rodnienia włóknistego ścięgna w łapach królików, 
stosując autolipofilling skojarzony z osoczem bogato-
płytkowym. Weryfikując uzyskane wyniki w badaniu 
histopatologicznym materiału pobranego po upływie 
2 miesięcy wykazano, że jest to skuteczna metoda pro-
filaktyki zwyrodnienia włóknistego za pomocą lipofil-
lingu w porównaniu z grupą kontrolną. Ocenialiśmy 
zmiany strukturalne i wizualne pokrywających tkanek 
po lipofillingu oraz wpływ na jakość dystrofii skóry. 

Lipofilling wymaga dokładniejszej standaryzacji, 
poprawy i zbadania nowych możliwości. Szczegóły 
związane z rozwojem technologii mają na celu zmi-
nimalizowanie traumatyzacji tkanek podczas aspi-
racji tkanki tłuszczowej, utrzymanie jej żywotności 
w trakcie obróbki oraz poprawy przeżywalności po-
danej objętości, poprawę możliwości wykorzystania 
komórek macierzystych tkanki tłuszczowej, czynni-
ków wzrostu oraz metod ochrony przeszczepu. Za-
stosowanie tkanki tłuszczowej na szeroką skalę może 
być przydatne w leczeniu przewlekłych owrzodzeń 
żylnych z transformacją włóknistą i zwyrodnieniem 
skóry, niewydolnością krążenia limfatycznego oraz 
niedokrwieniem tkanek opornych na inne metody le-
czenia i w nietypowych przypadkach klinicznych. 

Luca Piovano
Płynny face lifting 

Liquid face lifting 
Już od wielu lat medycyna estetyczna i chirurgia 

estetyczna coraz bardziej się do siebie zbliżają. Zjawi-
sko to zmienia nawet metody leczenia klinicznego: le-
karze medycyny estetycznej poszerzają zakres metod 
działania na bardzo agresywne, podczas gdy my, chi-
rurdzy, kiedy jest to tylko możliwe, wybieramy mniej 
inwazyjne procedury, które przynoszą bardzo dobre 
wyniki. Metoda Liquid Face Lifting jest skojarzeniem 
4 prostych, niechirurgicznych procedur: iniekcji tok-
syny botulinowej, wypełniaczy działających liftin-
gująco i odtwarzających objętość, peeling skóry: jak 
PRX T33 i zastosowania odpowiednich produktów do 
pielęgnacji skóry działających do 3 miesięcy wzmac-
niająco i utrzymująco na uzyskane wyniki, naprawczo 
na uszkodzenia słoneczne i zabezpieczających skórę 
przed dalszym uszkodzeniem.

Moim pierwszym krokiem po badaniu linii kon-
turu twarzy, zmarszczek kinetycznych i pokrywającej 
skóry, jest rozpoczęcie iniekcji toksyny botulinowej 



126

Streszczenia

nie w celu wygładzenia wszystkich zmarszczek pozio-
mych na czole i zmarszczek pionowych na nosie, ale 
w celu uzyskania działania rozluźniającego „mięśni 
obniżających” całej twarzy. Drugi etap po dwóch tygo-
dniach. Wypełnianie – ta metoda leczenia umożliwia 
różnorodne, niechirurgiczne opcje augmentacji i kon-
turowania twarzy, które można zastosować w licz-
nych wskazaniach estetycznych. Wybór substancji 
i objętości iniekcji w kolejnych sesjach jest uzależnio-
ny od oceny lekarskiej pacjentów. Testowaliśmy kilka 
wypełniaczy skórnych zawierających: hydroksyapatyt 
wapnia (CaHA), kwas poli-L-mlekowy (PLLA), fosfo-
ran wapnia (βTCP), polikaprolakton (PCL).

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest fakt, że 
jest to niemalże nowość: wypełniacz skóry na bazie 
polikaprolaktonu, odnośnie którego dostępnych jest 
wiele dużych raportów potwierdzających ich bezpie-
czeństwo oraz obecność ważnych cech, takich, jak 
trwałość, lepkość i elastyczność. Naszym celem nie 
jest tylko wypełnianie bruzd, ale odmłodzenie jed-
nostki estetycznej w celu uzyskania harmonii twarzy, 
która zależy od proporcji między okolicami wypukły-
mi i wklęsłymi.

Aktualnie wypełniacze skórne z polikaprolakto-
nem stosuje się w leczeniu, reintegracji i rejuwenacji 
twarzy. Szczególnym zastosowaniem tych wypełnia-
czy w chirurgii plastycznej jest wykorzystanie ich 
jako uzupełnienie nie tylko procedur estetycznych. 
Jest to możliwe, ponieważ można stosować nowe 
wypełniacze skórne. Stosowano mieszaninę mikros-
fer polikaprolaktonu, transferowaną w żelu z kar-
boksymetylocelulozą, gliceryną i solą fizjologiczną 
– EllanséTM – w stałym stężeniu – o różnej długości 
łańcucha polimerowego, co umożliwia dostosowanie 
trwałości preparatu. Zabiegi wykonywano w odpo-
wiednich warunkach w trybie ambulatoryjnym. Wy-
konywano wiele iniekcji w różny sposób, w zależności 
od określonych ubytków, które planowaliśmy skory-
gować. Podając wypełniacz Ellansé™ stosowaliśmy 
w znieczuleniu miejscowym technikę liniową, wa-
chlarzową i cross-hatching. Postępowanie po zabie-
gu: wykonywany w domu auto-masaż ręczny z kre-
mem w miejscu iniekcji, aby zapewnić równomierne 
rozprowadzenie materiału. Odpowiednia pielęgnacja 
skóry jest jednym z najlepszych sposobów, aby utrwa-
lić i wzmocnić korzyści płynące z zabiegu Liquid Face 
Lift. Procedura jest bezpieczna i prosta, nie zaburza 
normalnego funkcjonowania społecznego pacjenta, 
ani aktywności zawodowej, a wyniki są niezmiernie 
zadowalające, nawet po pojedynczej aplikacji i są po-
wtarzalne.

Andrzej Przylipiak
Badanie porównawcze liposukcji 

konwencjonalnej oraz liposukcji wspieranej 
laserem: wpływ zabiegu  

na wyniki wybranych badań dodatkowych 
Comparative study of conventional and laser 
supported liposuction: the effect of treatment 

on the results of some additional tests
Wprowadzenie. Liposukcja jest zabiegiem este-

tycznym, który wykonywany jest u ludzi od dziesię-
cioleci. Istnieje stosunkowo niewielka liczba doniesień 
dotyczących porównawczych badań dodatkowych 
przed i po zabiegu. W ostatnich latach szczególną po-
pularnością cieszą się zabiegi liposukcji wspomagane 
laserem. 

Cel pracy. Celem pracy było dokonanie analizy 
i interpretacji wartości płytek krwi, limfocytów i neu-
trofilów u pacjentów przed i po zabiegu liposukcji. 
Ponadto dokonano porównania zmian w wartościach 
przy liposukcji konwencjonalnej versus liposukcja 
wspomagana laserem. 

Materiały i metody. Dokonaliśmy oceny wyni-
ków standardowych badań krwi u pacjentów przed 
i po liposukcji. Ocena dotyczyła liczby płytek krwi, 
limfocytów oraz granulocytów obojętnochłonnych. 
Badaniami objęto grupę 54 pacjentów. Dodatkowo 
porównaliśmy zmiany wartości pooperacyjnych u pa-
cjentów poddanych liposukcji wspieranej laserem ze 
zmianami wartości pooperacyjnych u pacjentów pod-
danych liposukcji bez użycia lasera. Do oceny staty-
stycznej zastosowano dwustronny sparowany test 
t Studenta. Jako wartość znamienną statystycznie 
uznano P < 0.005. 

Wyniki. Wartości liczby płytek krwi wzrastały 
zarówno u pacjentów poddanych liposukcji konwen-
cjonalnej, jak i poddanych liposukcji wspomaganej 
laserem, przy czym różnice wartości nie były zna-
mienne statystycznie i poziomy płytek pozostawały 
w zakresie norm klinicznych. Wartości granulocytów 
obojętnochłonnych wzrastały do 79.49% ± 7.74% SD, 
natomiast wartości limfocytów obniżały się do12.68% 
± 5.61% SD. Różnice wartości przedtem-potem 
u pacjentów, u których przeprowadzono liposuk-
cję konwencjonalną i różnice wartości u pacjentów 
poddanych liposukcji wspomaganej laserem były po-
dobne dla wszystkich badanych parametrów; ponad-
to nie wykazywały różnic znamiennych statystycznie 
przedtem-potem. Zabiegi bez wspomagania laserem 
trwały średnio 3 godziny i 42 minuty ((±57 minut 
SD, zakres od 2 godz. 50 min. do 5 godz. 10 min.). 
Zabiegi wspomagane laserem trwały średnio 3 godz. 
26 min. (±45 min. SD, zakres od 2 godz. 40 min. do 
4 godz. 10 min.). To oznacza ze zabiegi wspomaga-
ne laserem trwały średnio o 16 minut krócej. Różnica 
nie była znamienna statystycznie (P<0.06). Średnia 
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objętość aspiratu liposukcji przeprowadzonych bez 
wspomagania laserem wynosiła 2,618 mL (±633.7 SD, 
zakres 700 mL do 3,500 mL). Średnia objętość aspi-
ratu liposukcji przeprowadzonych ze wspomaganiem 
laserem wynosiła 2,677 mL (± 499.5 SD, zakres 1,800 
mL do 3,500 mL). Oznacza to, że przy wspomaganiu 
laserem odessano średnio o 61 mL więcej, przy czym 
różnica nie była znamienna statystycznie (P < 0.71). 

Wnioski. Przeprowadzone badania prowadzą do 
wniosku, że liposukcja konwencjonalna oraz liposuk-
cja wspomagana laserem mają podobny wpływ na 
wartości płytek krwi, limfocytów oraz granulocytów 
obojętnochłonnych we krwi pacjentów. Ponadto lipo-
sukcja wspomagana laserem trwa krócej niż zabieg 
konwencjonalny, pomimo że wprowadzono dodatko-
wy, laserowy etap operacji. 

Cezary Pszenny 
Zastosowanie nici ze stożkami z kwasu 

polimlekowego i glikolowego w repozycji 
tkanek miękkich twarzy.  

Wstępne obserwacje i wyniki
The use of polylactic and glycolic acid threads 
with cones in reposition of facial soft tissues. 

Preliminary observations and results
Celem pracy była obserwacja efektywności i bez-

pieczeństwa nici ze stożkami z kwasu polimlekowego 
i glikolowego w zastosowaniu na twarzy (obszar linii 
żuchwy) i szyi. W okresie od grudnia 2012 do marca 
2014 roku wykonano 27 zabiegów u 25 osób. Wskaza-
nia do zabiegu obejmowały: repozycję w obszarze szyi 
i redefinicję linii żuchwy. Średni okres obserwacji wy-
niósł 11 miesięcy (od 6 do 14 mies.). Badana grupa to 
25 kobiet w wieku 36-69 lat (śr. 52 lata) (+/-15,8 SD). 
U 20 z nich wykonano repozycję na twarzy, a u 7 – re-
pozycję na szyi. Do zabiegów zużyto: 132 nici Sil. Soft 8 
stożkowych (twarz), w tym u 10 pacjentów 4 nici, u 9 
pacjentów 6 nici, u 5 pacjentów 8 nici oraz 28 nici Sil. 
Soft 16 stożkowych (szyja). Ocenę wyników przepro-
wadzono wg następujących kryteriów: 0 – brak; 1- mała 
poprawa; 2 – średnia poprawa; 3 – znaczna poprawa. 
Ocena satysfakcji Po 6 miesiącach na „3” zabieg oceniło 
16% pacjentek, na „2” – 60%, na „1” – 20% i na „0” – 
8%. Po roku aż 72% pacjentek wskazało ocenę „1”, 12% 
– „2”, a 16% -„0”. Wśród powikłań w obszarze twarzy 
występowały: przemijająca bolesność w miejscu szwu, 
siniaki, zagłębienia w miejscu wprowadzenia szwu i, 
wyjątkowo, asymetria. Na szyi pojawiały się tylko sinia-
ki i zagłębienia w miejscu wprowadzenia szwu.

Wśród wniosków należy wymienić fakt, że za-
stosowanie nici ze stożkami z kwasu polimlekowego 
i glikolowego w repozycji tkanek miękkich twarzy to 
bezpieczna metoda, jeśli jest wykonywana w warun-
kach reżimu aseptycznego (brak zakażeń). Jest to re-
latywnie łatwa procedura – znieczulenie miejscowe, 

bez cięcia skóry, krótkotrwała (30-40 min.). Należy 
też podkreślić, że szwy dwukierunkowe muszą być 
zakotwiczone w tkance tłuszczowej podskórnej.

Adriana Rakowska 
Propedeutyka diagnostyki łysienia 
dla lekarzy medycyny estetycznej 

Introduction to the diagnosis of alopecia  
for aesthetic medicine physicians

Klinicznie łysienie można podzielić na łysienie 
ogniskowe i łysienie rozlane. Najczęstszą przyczyną 
łysienia ogniskowego jest łysienie plackowate, któ-
re należy zróżnicować z grzybicą skóry głowy, tri-
chotillomanią oraz z łysieniem bliznowaciejącym, 
tzn. z liszajem płaskim przymieszkowym, łysieniem 
czołowym bliznowaciejącym, pseudopelade Bro-
qa, wyłysiającym zapaleniem mieszków włosowych 
i z toczniem rumieniowatym ogniskowym. Najczęst-
szą przyczyną łysienia rozlanego jest łysienie andro-
genowe, zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet. 
Różnicowanie obejmuje przede wszystkim ostre ły-
sienie telogenowe, przewlekle łysienie telogenowe, ły-
sienie plackowate rozlane i trichotillomanię. Złotym 
standardem w szybkiej i bezinwazyjnej diagnostyce 
łysienia w ostatnich latach stała się trichoskopia. Zna-
jąc charakterystyczne objawy trichoskopowe często 
prawidłową diagnozę można postawić w ciągu kilku 
sekund i podjąć wlaściwą decyzję terapeutyczną. Tri-
chogram służy obecnie przede wszystkim do oceny 
zaburzeń cyklu włosowego, a podejrzenie łysienia te-
logenowego jest głównym wskazaniem do jego wyko-
nania. Czasami nie obędzie się bez oceny histopatolo-
gicznej owłosionej skóry głowy oraz bez diagnostyki 
laboratoryjnej przyczyn łysienia.

Kim Renton, Kathy Young Keefe 
Czy zdrowy sen może postarzać? 

Is your beauty sleep aging you?
Redukcja zmarszczek i wygładzanie skóry dzięki 

preparatom podawanym w iniekcjach oraz resurfa-
cing laserowy stanowią istotną część rynku minimal-
nie inwazyjnych procedur estetycznych w Ameryce 
Północnej, która wg szacunków wzrośnie do 10% do 
końca 2014 roku. Mieszkańcy Ameryki Północnej 
dysponują coraz większą wiedzą na temat rodzajów 
postępowania profilaktycznego przed tworzeniem się 
zmarszczek i linii i poszukują metod terapii w coraz 
młodszym wieku. Niestety, nie wszystkie zmarszcz-
ki i linie da się tak samo łatwo usunąć, jak powsta-
ły. Efekt kompresji tkanek i ich przesuwania w czasie 
może być przyczyną widocznego przedwczesnego 
starzenia się skóry i bardzo zauważalnych nieatrak-
cyjnych „zmarszczek sennych”, które są trudne i dro-
gie w leczeniu i szybko nawracają. W celu ogranicze-
nia tworzenia się tego rodzaju zmarszczek potrzebna 
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jest modyfikacja pozycji podczas snu, ale nie musi to 
się wiązać z pogorszeniem jakości snu. Jakość snu, po-
zycja i czas trwania snu łącznie są to czynniki mogące 
wymazać minione lata. I odwrotnie, jeżeli tym trzem 
czynnikom nie poświęci się odpowiedniej uwagi, 
mogą nasilić objawy starzenia.

30% naszego życia spędzamy śpiąc. Edukacja na-
szych pacjentów na temat nowych opcji, które poma-
gają w ochronie delikatnych tkanek twarzy i zapew-
niają dobry sen w nocy stanowi standardową praktykę, 
którą łatwo wdrożyć. Przez wiele lat skutecznie edu-
kowaliśmy pacjentów na temat szkodliwego działania 
promieni słonecznych na niezabezpieczoną skórę. 
Teraz nadszedł czas, abyśmy informowali naszych 
pacjentów na temat działania przyspieszającego sta-
rzenie spowodowanego kompresją i przesuwaniem 
tkanek oraz zaoferowali jak najlepsze rozwiązania, 
aby złagodzić niekorzystne efekty wynikające ze szko-
dliwych nawyków związanych ze spaniem.

Valentina Rigamonti 
Nowy skuteczny preparat do znieczulenia 

zewnętrznego 
A new efficacy formulation for topic anesthesia

W medycynie estetycznej dobór znieczulenia 
powinien uwzględniać parametry fizykochemiczne 
i farmakologiczne, stężenia oraz możliwe działania 
niepożądane. Techniki wykonywania znieczulenia 
miejscowego umożliwiają wykonanie wielu zabiegów 
(diagnostycznych i operacyjnych) u przytomnych i, 
o ile to możliwe, współpracujących pacjentów. Miej-
scowe leki znieczulające są substancjami, które w spo-
sób odwracalny prowadzą do wyłączenia czucia, blo-
kując lub redukując przepływ bodźca wzdłuż włókien 
nerwów czuciowych. Miejscowe leki znieczulające są 
słabymi zasadami i ze względu na pH tkanek mogą 
rozprzestrzeniać się przez tkankę łączną i błony ko-
mórkowe, docierając do włókien nerwowych, w któ-
rych dochodzi do jonizacji.

Bardzo ważnym czynnikiem jest rozpuszczalność 
w tłuszczach. Należy pamiętać, że akson składa się 
w 90% z lipidów. Lepiej rozpuszczalne leki znieczula-
jące łatwiej penetrują do błony komórkowej komórki 
nerwowej i często cechują się najsilniejszym działa-
niem. Miejscowe leki znieczulające, z powodu zbyt 
wysokiego stężenia w osoczu, mogą wywoływać ogól-
noustrojowe działania uboczne. Może być to spowo-
dowane podaniem zbyt wysokiej dawki lub pojemno-
ścią absorpcji dużej powierzchni śluzówki lub nawet 
bogatym unaczynieniem danego obszaru. Dość częste 
są odczyny alergiczne na miejscowe leki znieczulające 
i należy pamiętać, że miejscowe leki znieczulające są 
silnie sensytyzujące, a reakcje alergiczne mogą wystą-
pić w wyniku powtarzanej ekspozycji na lek. Do głów-
nych leków stosowanych miejscowo należą: lignoka-

ina, prilokaina, tetrakaina oraz benzokaina. Mają one 
różne właściwości w zakresie mechanizmu działania, 
czasu działania i zdarzeń niepożądanych. W każdym 
przypadku należy dokonać indywidualnie ostatecz-
nego wyboru, uwzględniając właściwości każdego 
z leków znieczulających, tak, aby uzyskać w bezpiecz-
ny sposób skuteczne działanie znieczulające.

Marco Romanelli
Gojenie ran skóry: aktualny stan wiedzy 

Cutaneous wound healing: an update 
Nowe metody leczenia przewlekłych ran doprowa-

dziły do poprawy terapii oraz jakości opieki świadczo-
nej przez personel medyczny i paramedyczny, ale temu 
postępowi kroku nie dotrzymano w kwestii metodo-
logii monitorowania zmian. Stała poprawa procedur 
diagnostycznych i terapeutycznych, łącznie z wydłu-
żeniem czasu życia, prowadzą do zwiększenia liczby 
pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych owrzo-
dzeń skóry. Ze względu na to, że te zaburzenia generu-
ją wysokie koszty leczenia i pogorszenie jakości życia, 
zmniejszenie częstotliwości hospitalizacji pacjentów, 
bez jednoczesnego pogorszenia jakości leczenia, wią-
załoby się z uzyskaniem istotnych korzyści.

Poza tym, jako że proces gojenia jest bardzo po-
wolny, dlatego kliniczna percepcja faz, które dopro-
wadzają do całkowitego wygojenia się przewlekłej 
rany, jest często krytykowana: efekt ten jest wyraźnie 
nasilany w takich przypadkach, w których pacjent jest 
kontrolowany przez więcej niż jednego lekarza. Dla-
tego badania dotyczące patofizjologii gojenia się rany 
oraz rozwijanie nowych narzędzi monitorowania 
procesu gojenia mogą zoptymalizować skuteczne le-
czenie tych zmian. Cechy morfologiczne owrzodzeń 
skóry można w zasadzie analizować zgodnie z dwoma 
różnymi modalnościami: ilościową oceną zmniejsza-
nia się parametrów takich, jak rozległość i głębokość 
rany, właściwości brzegów oraz jakościową oceną kil-
ku obszarów łoża rany, takich, jak obecność zmian 
martwiczych, włóknika, wysięku oraz rozległości sta-
nu zapalnego w sąsiadującej skórze.

Rosalba Russo 
Niewidzialny lifting twarzy 

The invisible face lift 
Autorka przedstawia nowe podejście do redefi-

niowania konturu twarzy. Leczenie rozpoczyna się 
od oceny zmian w głębokich tkankach miękkich, 
które wywoływane są przez liczne czynniki, do któ-
rych należą: wpływ siły ciężkości, zanik objętości, 
redystrybucja tkanki tłuszczowej oraz zanik tkanki 
kostnej związane ze starzeniem się skóry. Dlatego, 
zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet odtwo-
rzenie objętości jest głębokim działaniem korygują-
cym, mającym na celu przedefiniowanie (zmianę) 
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oraz wzmocnienie tych cech, które są szczególnie 
istotne dla harmonicznego wyglądu młodzieńczej 
twarzy, takich jak np. okolica jarzmowo-policzkowa 
oraz linia żuchwy, które mogą być słabo reprezen-
towane z przyczyn anatomicznych. W remodelin-
gu objętości twarzy aktualnie można wykorzysty-
wać materiały, które są wysoce biokompatybilne 
i bezpieczne, jak również łatwe w użyciu. Poza tym 
umożliwiają wykonywanie szybkich minimalnie in-
wazyjnych procedur lub nawet nieinwazyjnych, po 
których pacjent może powrócić do normalnego życia 
społecznego (co jest szczególnie ważną cechą w za-
biegach upiększających). 

Między innymi w leczeniu środkowej części twa-
rzy bardzo często stosuje się żel z kwasem hialuro-
nowym o silnym działaniu i znacznym potencjale 
liftingującym, który podaje się w iniekcji w głębokie 
warstwy tkanki podskórnej lub powyżej okostnej, co 
umożliwia uzyskanie wolumetrycznej optymalnej ko-
rekcji o długim czasie utrzymywania się efektu. Z po-
mocą prezentacji wideo, autorka przedstawiła swoją 
własną technikę korekcji. Przedstawiono nową tech-
nikę zmiany konturu żuchwy w dolnej trzeciej części 
twarzy, która polega na wykorzystaniu wchłanialnych 
szwów z dwukierunkowymi stożkowymi końców-
kami z kwasu poli-L-mlekowego. Do chwili obecnej 
w tym obszarze wykonywano zabiegi tylko z kwasem 
hialuronowym, które dawały raczej efekt „optyczny” 
niż rzeczywistego liftingu, obniżając linię żuchwy. 
W chwili obecnej, w odróżnieniu od tego, dzięki tym 
podwieszającym szwom możliwe jest uzyskanie rze-
czywistego efektu liftingu tego obszaru. Faktycznie 
dzięki tym szwom lekarz medycyny estetycznej może 
doskonale zakończyć leczenie nieinwazyjne konturo-
wania twarzy zapewniając niewidzialny, ale rzeczywi-
sty efekt liftingu.

Zbigniew Rybak, Wojciech Rybak
Skleroterapia – nowe możliwości,  

większa skuteczność 
Sclerotherapy – new possibilities,  

greater efficacy 
Skleroterapia to metoda lecznicza polegająca na de-

strukcji chorych naczyń żylnych przez wstrzyknięcie 
do wnętrza zmienionego naczynia substancji mocno 
drażniącej w formie płynu lub piany. Na rynku polskim 
są dwa dopuszczone do obrotu preparaty: Aethoxy-
sklerol oraz Fibrovein. Nowością w zastosowaniu skle-
roterapii jest możliwość łączenia tej techniki leczniczej 
z innymi dostępnymi na rynku metodami, jak mini-
flebektomia laserowa i parowa lub radiowa ablacja we-
wnątrzżylna. Kojarzenie metod leczniczych daje lepsze 
i szybsze wyniki zarówno funkcjonalne, jak i estetycz-
ne. W ostatnim czasie stosujemy metodę skleroterapii 
w leczeniu rozsianych obwodowych przetok tętniczo-

-żylnych. Przetoki zamykamy sklerozantem w formie 
piany od strony żylnej. W przypadku, gdy mamy prze-
rost tkanki tłuszczowej podskórnej (wynik wzmożone-
go przepływu krwi w obszarze chorobowym), dodat-
kowo stosujemy liposukcję.

Wrodzone malformacje żylne to kolejny obszar za-
stosowania skleroterapii w formie piany. Sesje sklero-
terapii muszą być powtarzane, gdyż obszar zmieniony 
chorobowo jest zwykle duży, natomiast dawka leku, 
którą możemy podać jednorazowo, jest określona. 
W przypadku leku w formie piany objętość wstrzyk-
niętej piany nie może przekraczać 8 do 10 ml.

W przeszłości skuteczność skleroterapii w sensie 
destrukcji naczynia była mniejsza niż działanie lase-
ra lub operacji klasycznej. Sytuacja ulega zmianie na 
korzyść skleroterapii, gdy zastosujemy ją w skojarze-
niu z laserem zwężającym średnicę naczynia przed 
podaniem sklerozantu (metoda Frulliniego), gdy 
wykonamy mechaniczne drażnienie śródbłonka żyły 
przed podaniem sklerozantu (metoda ClariVein), gdy 
podajemy sklerozant przez wcześniej wprowadzony 
cewnik do chorej żyły i wykonamy zawężenie żyły 
przez podanie soli fizjologicznej wokół zmienionej 
chorobowo żyły. Dodatkowo, skleroterapię można 
skutecznie zastosować w przypadku leczenia torbieli 
dołu podkolanowego, wodniaka jądra, torbieli kost-
nych czy ganglionów.

Berthold Rzany 
Kwasy hialuronowe – takie same, czy są 

jakieś istotne różnice? Z punktu widzenia 
epidemiologa i praktykującego lekarza 

The HA’s – all the same or are there relevant 
differences? From the view point of an 

epidemiologist and a practicing physician
W Europie konsumenci mogą czuć się zagubieni 

w obliczu wielkiej różnorodności preparatów wypeł-
niaczy na bazie kwasu hialuronowego (HA) dostęp-
nych na rynku. Wypełniacze te opisywane są jako 
„równie dobre” lub „lepsze” niż inne preparaty z HA. 
Jednakże odnośnie większości wypełniaczy HA nie 
można znaleźć poprawnie przeprowadzonych badań 
klinicznych (z randomizacją i podwójnie ślepą próbą – 
RCT oraz z odpowiednim rozmiarem próbki). Zatem 
jedną z zasad powinno być stosowanie tych wypeł-
niaczy, na temat których istnieje przynajmniej jedno, 
dobre jakościowo badanie kliniczne – ponieważ jedno 
dobrze przeprowadzone badanie przynosi informacje 
na temat podstawowych danych w zakresie skutecz-
ności i bezpieczeństwa. Dzięki takiej metodyce postę-
powania znacznie redukuje się liczbę wypełniaczy HA! 
Zatem, w jaki sposób dokonać rozróżnienia tych wy-
pełniaczy z HA? Aby można było to zrobić, konieczne 
są badania kliniczne, które można porównać. Tym nie-
mniej każde badanie różni się pod względem projektu, 
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warunków prowadzenia itp. Jako że w przypadku więk-
szości poprzednich badań wypełniacze z HA porów-
nywano z wypełniaczami bez HA, pozostaje wyłącznie 
kilka wypełniaczy z HA, które porównywano ze sobą 
– a w niektórych z tych badań dostrzec można pewne 
różnice, gdy porówna się stopień korekcji, jaki udało się 
uzyskać. Jednakże zawsze należy zadać sobie pytanie, 
czy te różnice, np. wartości oceniane w skalach – mają 
istotne znaczenie kliniczne. Jak dotąd – przynajmniej 
wg mnie – dostępne HAs (opisane w dobrych RCTs), 
które oceniano w zabiegach w obrębie fałdów noso-
wo-wargowych – nie różnią się między sobą w sposób 
istotny. A zatem – co ma znaczenie? Jest wiele waż-
nych kwestii: prostota wykonania iniekcji, integracja 
HA w tkance oraz, oczywiście, cena, która odgrywa 
ogromną rolę. Należy jednak pamiętać, że ceny w przy-
padku HA ujętych w badaniach RCT są porównywalne 
ze sobą i w dużej mierze zależą od ilości wypełniacza, 
który zostanie zamówiony od danej firmy. Wypełnia-
cze z HA nieopisane w badaniach RCT mogą być tań-
sze na pierwszy rzut oka, ale mogą okazać się o wiele 
bardziej kosztowne, gdy uwzględni się podwyższone 
ryzyko działań niepożądanych.

Berthold Rzany 
Dolina łez: okolica łatwa czy nie?  

Co wiemy i co trzeba wiedzieć! 
The tear trough area: easy or not? What do we 

know and what should you know!
Okolica rynienki łzowej jest specyficznym obsza-

rem anatomicznym, w którym nie ma zbyt dużo prze-
strzeni, aby pozwolić sobie na pomyłkę, ponieważ 
odstęp między skórą a powierzchnią kości krawędzi 
oczodołu nie jest zbyt duży i bardzo łatwo zauważyć 
hiperkorekcję, obrzęk po iniekcji kwasu hialuronowe-
go oraz reakcje niepożądane na ciało obce. Poza tym 
okolica ta nie jest wyraźnie ograniczona – inni badacze 
podciągają pod tę okolicę wszystko od zagłębienia pod 
oczodołem aż do bruzdy nosowo-wargowej znajdują-
cej się pod rynienką łzową. Danych dowodowych doty-
czących tej podstępnej okolicy nie ma zbyt wiele. Do-
stępnych jest kilka małych randomizowanych badań 
dotyczących wypełniaczy z HA – ale większość z serii 
przypadków poświęconych była specyficznym wypeł-
niaczom lub technikom ich stosowania. A zatem, czy 
można jakoś podsumować wyniki? Na temat tej oko-
licy można powiedzieć, że jest to obszar, w którym ce-
lem powinno być uzyskanie jak największego efektu za 
pomocą małych ilości preparatu podczas bezpośred-
nich iniekcji przy krawędzi oczodołu. Jeżeli obecne 
są deficyty w obrębie fałdów nosowo-wargowych, to 
w pierwszej kolejności należy skorygować tę okolicę, 
ponieważ ta korekcja już może zmniejszyć widoczność 
zagłębienia pod oczodołami. Kiedy należy zachować 
ostrożność? W przypadku wypełniaczy, które cechują 

się podwyższonym ryzykiem reakcji na ciało obce, jako 
że w żadnym z badań klinicznych nie udowodniono, że 
HAs lub inne substancje są substancjami neutralnymi. 
Inne ważne kwestie: igła czy kaniula? Czuję się o wie-
le bardziej szczęśliwy mając w rękach igłę, ponieważ 
igła umożliwia ekonomiczną i dość precyzyjną aplika-
cję wypełniacza. Podsumowując: jest to obszar, w któ-
rym zalecana jest ostrożna korekcja. Nie jest to okolica, 
w której zabiegi powinni wykonywać niedoświadczeni 
nowicjusze. Obecnie bardziej korzystne wydaje się sto-
sowanie HAs o niższej lepkości.

Alessandra Scilletta 
Leczenie dwutlenkiem węgla – technologia 

odkryta na nowo – szerokie spectrum 
możliwości działania 

Treatment with carbon dioxide – the technology 
rediscovered – a broad spectrum of possible 

actions
Histomorfologiczne zmiany związane z EFPS, 

uznawane dotychczas za problem estetyczny, obec-
nie są uważane za „patologię”. Wykazano, że zmia-
ny w mikrocyrkulacji, określane mianem „zastoju 
mikroangiopatycznego”, odgrywają kluczową rolę 
w problemie cellulitu z punktu widzenia czynników 
patogennych. Kobiety na próżno próbowały licznymi 
metodami eliminować cellulit, ponieważ żadna z tych 
terapii nie likwiduje podstawowych fizjologicznych 
problemów związanych ze słabym krążeniem i uszko-
dzeniami kolagenu. 

Badania wykazały działanie lipolityczne karboksy-
terapii, ze względu na wpływ na mikrokrążenie (roz-
szerzenie naczyń, zwiększenie prędkości mikrokrą-
żenia, neoangiogeneza) oraz bezpośrednie działanie 
(lipolizę adipocytów przez rozbijanie błon komórko-
wych). Rozszerzenie małych naczyń krwionośnych 
otaczających komórki tłuszczowe zwiększa ilość 
tlenu i przepływ krwi w tym obszarze, co eliminuje 
gromadzenie się płynów i toksyn między komórkami, 
powodując drenaż limfatyczny.

Wykazano również, że pod wpływem karboksy-
terapii następuje przebudowa kolagenu, jak również 
zagęszczenie i wygładzenie skóry. Zastosowanie kar-
boksyterapii zapewnia doskonałe rezultaty zarówno 
u pacjentów z długo utrzymującym się cellulitem, jak 
również u osób młodych, jako skutecznej metody za-
pobiegawczej.

Stefano Scoglio, Francesco Marotta 
Nowe wyciągi mikroalg  

w strategii odżywiania mózgu 
New microalgae extracts  

in brain nutritional strategies 
Gatunek mikroalg Aphanizomenon flos aquae 

(AFA) pochodzący z Klamath Lake, OR, USA jest na 
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szeroką skalę stosowany jako treściwy odżywczo suple-
ment diety. Algi AFA są również bogate w specyficzne 
nutraceutyczne cząsteczki, takie jak fenyloetyloamina 
(PEA) oraz unikalne AFA-fikocyjaniny o silnych właści-
wościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych z jed-
nej strony, a z drugiej strony, silnych właściwościach 
neuromodulujących i neuroprotekcyjnych. Udowod-
niono to, stosując specyficzny ekstrakt AFA (Klamin®). 
Dlatego skuteczna integracja PEA z silnymi, naturalny-
mi, selektywnymi inhibitorami MAO-B może wywie-
rać istotny, pozytywny wpływ na zaburzenia nastroju. 
Potwierdzono to dodatkowo na podstawie faktu, że 
w moczu i/lub w osoczu pacjentów z zaburzeniami na-
stroju lub zaburzeniami depresyjnymi poziom kwasu 
fenylooctowego, głównego metabolitu PEA, jest znacz-
nie poniżej średnich wartości. 

Faktem jest, że zaburzenia lękowe i stres często 
stanowią drugą stronę zaburzeń nastroju, wpływając 
na siebie i uzupełniając się nawzajem. Normalizacja 
mechanizmów neurotransmisji oraz zrównoważe-
nie funkcjonowania układów dopaminergicznego 
i serotoninergicznego, uzyskane dzięki reintegracji 
PEA, nie mogą nie mieć bezpośredniego i istotnego 
korzystnego wpływu na zaburzenia lękowe oraz na 
stres. Sprawdziliśmy działanie tej substancji na mo-
delu przedwcześnie starzejących się myszy (PS).

W warunkach klinicznych, ten specyficzny eks-
trakt z AFA testowano również w dawce 2 tabletek 
w ciągu dnia przez 2 miesiące u 20 kobiet z objawami 
towarzyszącymi menopauzie. Po suplementacji trwa-
jącej 2 miesiące, poziom lipoperoksydacji (ocenianej 
na podstawie pomiarów MDA) uległ obniżeniu o 38%. 
Poza tym stężenie endogennych karotenów w osoczu 
(α-, β-luteiny, likopenu) wzrosło z 27% (βkaroten) do 
43% (luteina), a osoczowe stężenie tokoferoli (α-, β-, 
δ-) wzrosło z 28% (α-) do 33% (α-). Uważamy, że efekt 
ten mógł być spowodowany samą zwiększoną endo-
genną biodostępnością antyoksydantów w diecie, ale 
również przez zawartość AFA-fikocyjanin o silnym 
działaniu antyoksydacyjnym. Działanie to może być 
spowodowane również „efektem oszczędzania” do-
stępnych, zmagazynowanych endogennych karote-
noidów. 

Luca Scrimali 
Endolaserowy miękki lifting – nowe 
podejście do modelowania sylwetki: 

perspektywy i propozycje 
Endolaser soft-lift – a new approach on body 

contouring: perspectives and suggestions 
W ostatnim czasie w technikach liftingu i remo-

delingu obserwuje się dynamiczny rozwój, ukierun-
kowany na mniej inwazyjne i mniej traumatyzujące 
metody, ze względu na dużą liczbę pacjentów, którzy 
boją się zabiegu chirurgicznego. Pod tym względem 

bardzo zachęcające wyniki uzyskuje się z laserote-
rapią, która wydaje się stanowić przyszłość chirurgii 
kosmetycznej w konturowaniu ciała. Tym, co chcieli-
byśmy podkreślić w tym badaniu, jest wpływ lasera na 
poprawę jędrności skóry i jej retrakcję. Jest to możliwe 
ze względu na działanie fototermiczne w tkance pod-
skórnej. Metoda ta umożliwia uzyskanie podobnych 
wyników, porównywalnych z klasycznym liftingiem 
z zastosowaniem nici, ale z większym komfortem 
dla pacjenta, mniejszymi dolegliwościami bólowymi 
i bliznami, rzadszymi powikłaniami oraz krótszym 
czasem rekonwalescencji. Stosowaliśmy diodowy la-
ser 1470 nm, będący nieablacyjnym laserem, penetru-
jącym głęboko w obrębie tkanek, ze względu na jego 
wysokie powinowactwo z tkanką tłuszczową i wodą.

Ewa Skrzypek1, Joanna Czuwara2, 
Marcin Sobczak, 3
1 Dep. of Pathology, Medical University of Warsaw
2 Dep. of Dermatology, Central Clinical Hospital MSW, Warsaw
3 Dep. of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of Phar-

macy, Medical University of Warsaw
Swobodna interpretacja transdermalnego 
zastosowania preparatów do mezoterapii. 
Pułapki, powikłania – analiza przypadku 

Free interpretation of transdermal usage 
of products for mesotherapy. Pitfalls, 

complications – a case study
Mezoterapia, inaczej intradermoterapia, to pro-

cedura obecnie szeroko stosowana w celach estetycz-
nych. Polega ona na miejscowych, śródskórnych i pod-
skórnych iniekcjach niewielkich objętości, najczęściej 
roztworów mieszanin różnych substancji. Wśród tych 
ostatnich – zależnie od zastosowania – mogą być: 
kwas hialuronowy, naturalne ekstrakty roślinne, środ-
ki homeopatyczne, enzymy, witaminy, minerały i inne 
czynniki bioaktywne. Należy podkreślić, że lista ta 
nieustannie się wydłuża, wraz z wprowadzaniem na 
rynek coraz to nowszych produktów. Mezoterapię sto-
suje się między innymi w profilaktyce starzenia skóry 
i łagodzenia jego objawów, ale także w leczeniu niektó-
rych schorzeń, jak np. cellulitu, otyłości czy wypadania 
włosów. Żadna z dotychczas używanych w tym zabie-
gu substancji nie została zaaprobowana przez FDA, 
z przeznaczeniem jako roztwór do iniekcji bezpośred-
nio do skóry. Nie ma też naukowych dowodów zarówno 
na skuteczność, jak i bezpieczeństwo tego typu zabie-
gów. Coraz częściej natomiast pojawiają się doniesienia 
o reakcjach niepożądanych, takich jak: infekcje, aler-
gie, ziarniniaki, bliznowacenie i deformacje. Wynika to 
nie tylko z coraz powszechniejszego wykorzystywania 
tej procedury przez niewykwalifikowany lub/i nie-
wyszkolony personel. Problemem jest też stosowany, 
szczególnie w podręcznikach kosmetologii, podział na 
mezoterapię igłową i bezigłową. Stąd też pojawiające 



132

Streszczenia

się w ulotkach produktów ich zastosowanie – mezote-
rapia – może być odczytywane dwuznacznie. Ogrom-
ny rozwój nanotechnologii w medycynie znalazł swoje 
odzwierciedlenie również na rynku estetycznym, gdzie 
dość popularne stały się produkty nanozłota i nano-
srebra. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie tak 
małych cząstek i ich potencjalna reaktywność oraz tok-
syczność jest dopiero szeroko dyskutowana, chociażby 
ze względu na to, że ich wielkość jest porównywalna 
z cząstkami biologicznymi, jak DNA i białka, co może 
w konsekwencji prowadzić bezpośrednio do uszko-
dzeń DNA, denaturacji białek i enzymów oraz produk-
cji wolnych rodników. Zabieg mezoterapii wymaga też 
odpowiedniej kwalifikacji pacjenta, a przede wszyst-
kim przeprowadzenia pełnego wywiadu medycznego. 
Pominięcie bowiem istotnych informacji dotyczących 
stanu zdrowia może prowadzić – nawet w przypadku 
tak „nieinwazyjnej” procedury, jaką jest mezoterapia – 
do nieprzewidzianych poważnych powikłań.

Ewa Skrzypek 1, Waldemar Jankowiak2, 
Marcin Sobczak3

1 Katedra i Zakład Patomorfologii, Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny; 

2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Klinika Estetyki Cia-
ła, Poznań

3 Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wy-
dział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Z Kaliningradem w tle. Patomorfologiczna 
pułapka diagnostyczna – reakcja 

ziarniniakowa na implanty estetyczne
With Kaliningrad in the background. 
Pathomorphological diagnostic trap  

– granulomatous reaction against the aesthetic 
implants

W ciągu ostatnich dwóch dekad patomorfolodzy 
mają do czynienia z pułapką diagnostyczną, na którą 
składa się reakcja ziarniniakowa na różne materiały 
podawane śródskórnie w celach estetycznych. Zakres 
tej odpowiedzi na wypełnienie tkanek miękkich zale-
ży od typu użytej substancji. Ze względu na wzrasta-
jącą liczbę tego typu procedur wykonywanych przez 
nieprofesjonalistów, do tego używających nie zawsze 
sprawdzonych produktów, reakcje ziarniniakowe wej-
dą z pewnością na stałe do pracy klinicysty i patomor-
fologa. Zaprezentowane przypadki są interesujące 
nie tylko z powodu rozwoju swego rodzaju „turystyki 
estetycznej”, prowadzącej przede wszystkim do uni-
kania odpowiedzialności zarówno za pacjenta, jak 
i implantowany materiał. Poza tym zmiany te często 
pojawiają się w miejscach nieimplantowanych oraz 
przeważnie w okresie kilku, kilkunastu lat od czasu 
zabiegu. Konieczne do usunięcia, stanowią wyzwanie 
nie tylko dla operującego je chirurga, ale także później 

dla histopatologa z powodu trudnego do interpreta-
cji, rzadkiego obrazu. Ten ostatni z kolei, z powodu 
braku danych klinicznych, może mimikować inne po-
ważne patologie.

Karol Szymański, Piotr Sznelewski 
Propedeutyka leczenia oparzeń termicznych 

jako najczęstszego powikłana terapii 
opartych na źródłach energii 

Introduction to the treatment of thermal burns 
as the most common complication of therapies 

based on energy sources
Ekspozycja tkanek na nadmierne ciepło (ogień, go-

rące ciecze, para wodna, gorące powierzchnie, energia 
elektryczna) jest przyczyną wystąpienia oparzenia. 
Jego rozległość i głębokość zależy od wysokości ciepło-
ty, czasu ogrzewania i stygnięcia tkanek. Ekspozycja na 
temperaturę 42°C powoduje uszkodzenie tkanek po 6 
godzinach ale ekspozycja na temperaturę 70° uszkadza 
tkanki już po zaledwie jednej sekundzie. Ze względu na 
głębokość, oparzenia dzielimy na 4 stopnie: powierz-
chowne, pośredniej, pełnej grubości oraz obejmują-
ce także inne struktury anatomiczne pod zwęgloną 
skórą. Także zabiegi medycyny estetycznej mogą być 
powodem powstania oparzenia. Tego typu powikłanie 
występuje głównie po zabiegach depilacji, usuwania ta-
tuaży i zmian naczyniowych. Wynika z przekroczenia 
stosowanej dawki energii oraz ze zbyt wysokiego foto-
typu skóry. Jak postępować w takim przypadku? Pierw-
sze wskazówki podał Galen około 129-199 roku n.e. Do 
dziś są one aktualne. Chłodzenie stanowi postępowa-
nie pierwszej pomocy, jak i profilaktykę. W zabiegach 
medycyny estetycznej możemy wykorzystać chło-
dzenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne (zamontowane 
w głowicy zabiegowej). Po ochłodzeniu oparzonego 
miejsca powinniśmy je osłonić wilgotnym (tłustym 
i nieprzylegającym) jałowym opatrunkiem oraz podać 
ogólnie leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ). Nieprzy-
jemne, późne powikłanie po oparzeniu stanowi hypo-
pigmentacja (relatywnie często występujące powikła-
nie po zastosowaniu lasera CO2). Nie wiemy jeszcze 
wszystkiego o histologicznych podstawach tego proce-
su. Zjawisko hypopigmentacji zależy raczej od supresji 
melanogenezy, a nie od bezpośredniego zniszczenia 
melanocytów. Próbę przywrócenia wcześniejszego wy-
glądu może stanowić zastosowanie powierzchownej 
fototerapii PUVA ultrafioletem A oraz wąskim pasmem 
ultrafioletu B z miejscowym stosowaniem psolarenów. 
Laserowe usuwanie włosów to szeroko akceptowana 
i efektywna metoda pozbywania się niechcianych wło-
sów. Od 1996 roku liczba depilacji laserowych niepo-
miernie wzrosła. Powikłania występują stosunkowo 
rzadko, a wzrost ich częstości, między innymi oparzeń, 
następuje głównie, jeśli zabiegi są wykonywane przez 
osoby nieuprawnione i na niskiej jakości urządzeniach. 
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I w tym przypadku duże znaczenie ma prewencja. Pa-
cjent przed zabiegiem powinien unikać podrażniania 
zmian skórnych, depilacji woskiem i depilacji elektro-
litycznej, promieni słonecznych i solarium. Po zabiegu 
powinniśmy stosować chłodzenie lodem (zmniejsza 
ból i redukuje obrzęk) – ale nie bezpośrednio. Pomoc-
ne jest też smarowanie kremem z kortykosterydem 
jednorazowo, ale nie jest to standard (minimalizuje 
zaczerwienie i obrzęk, zmniejsza czas występowania 
hiperpigmentacji). W przypadku głębszego uszkodze-
nia naskórka należy zastanowić się nad kremem z an-
tyseptykiem. W razie wystąpienia oparzenia używamy 
jakiejkolwiek maści gojącej zawierającej emolienty, np. 
wazelinę. Utrzymujemy ranę nawilżoną i pokrytą sub-
stancją łagodzącą (aloe vera – żel), co jest niezbędne 
w procesie gojenia. Schładzamy oparzenie lodem oto-
czonym ręcznikiem, robiąc 10-15-minutowe przerwy. 
Przy oparzeniach większych powierzchni kładziemy 
pacjenta w wannie z letnią wodą. W razie podejrzenia 
miejscowej kolonizacji koloniami bakteryjnymi stosu-
jemy antybakteryjne: bacytracynę, neomycynę, sól sre-
brową sulfadiazyny lub sulfamylon. Leczenie zimnem, 
głównie przez zanurzenie w zimniejszym ośrodku, 
jest stosowane w przypadku oparzeń powierzchow-
nych. Niewskazane jest późne stosowanie chłodzenia, 
w przypadku kiedy tkanki samoistnie się już wychło-
dzą. Wtedy dodatkowe zimno powoduje ochłodzenie 
i skurcz naczyń w zdrowych jeszcze warstwach skóry. 
Przez to zmniejsza się unaczynienie i spowalnia proces 
gojenia. Podstawowe leczenie i profilaktyka oparzeń 
nie zmieniła się od wieków. W chwili obecnej prowa-
dzone są badania nad różnymi substancjami przyspie-
szającymi gojenie (leptyna, hypericina, fenytoina). 
Podczas wykonywania zabiegów medycyny estetycznej 
nic nie zwalnia nas jednak od myślenia, czy nasze dzia-
łania nie przyniosą niekorzystnego efektu. 

Radosław Śpiewak
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Współpraca kosmetologa i lekarza-
estetologa – konkurencja, komensalizm  

czy symbioza?
Collaboration between cosmetologist and 

physician-aesthetologist – competition, 
commensalism or symbiosis?

Od kilku lat daje się zauważyć narastanie sporu 
kompetencyjnego między kosmetologami i lekarza-
mi-estetologami, który głównie dotyczy pogranicza 
kosmetologii, medycyny estetycznej i dermatologii 
estetycznej. Spór ten jest podsycany brakiem okre-
ślonych prawem czy choćby tradycją granic między 
obszarami działania tych grup zawodowych, nie uła-
twia porozumienia wzajemne postrzeganie się jako 
konkurencji o tę samą grupę klientów. Zamieszanie 

potęgują niektórzy sprzedawcy sprzętu i materiałów 
medycznych, którzy powodowani chęcią zwiększenia 
obrotów namawiają kosmetologów na zakup niekiedy 
bardzo kosztownych urządzeń medycznych, zapew-
niając przy tym, że „przecież im wolno to robić”. Nie 
bez winy są także różnej maści szkoły niepubliczne, 
które rozpaczliwie walcząc o swój udział w malejącej 
grupie studentów, nie przebierają w środkach i za-
chwalają swoje studia kosmetologiczne jako szybką 
i bezbolesną ścieżkę do zostania „małym dermato-
logiem” czy „lekarzem od urody”. Z drugiej strony, 
sugestie niektórych lekarzy, że kosmetolodzy powin-
ni ograniczać się do sprzedaży kosmetyków, budzą 
zrozumiały opór wśród absolwentów kosmetologii, 
którzy dość logicznie argumentują, że skoro mini-
sterialne standardy kształcenia narzucają w progra-
mie studiów kosmetologicznych znaczny zakres far-
makologii, dermatologii, onkologii, immunologii, 
alergologii i chirurgii plastycznej, to chyba nie po 
to, żeby potem absolwenci tego kierunku sprzeda-
wali kosmetyki w drogerii. Ze zrozumiałych wzglę-
dów w prowadzonym dyskursie szczególnie zapadają 
w pamięć wypowiedzi nieprzemyślane, konfliktujące, 
a niekiedy po prostu głupie, co potęguje wrażenie, 
jakoby kosmetolodzy i lekarze skazani byli na ostrą 
konkurencję. Głosy rozsądku i przykłady konstruk-
tywnej współpracy często nie przebijają się do opinii 
publicznej jako „mało medialne”. A jednak między 
kosmetologami i lekarzami możliwy jest nie tylko 
„komensalizm”, czyli wzajemnie nieszkodliwe świad-
czenie usług tej samej puli klientów, lecz wręcz „sym-
bioza”, czyli obopólna korzyść ze współpracy. Przykła-
dy takiej symbiozy są na wyciągnięcie ręki – trudno 
sobie wyobrazić szpitale i polikliniki bez pielęgniarek 
i położnych wykonujących cały szereg niekiedy klu-
czowych dla procesu leczenia zadań, do których leka-
rze albo nie posiadają kwalifikacji, albo są przekwali-
fikowani. Podobną naukę można wyciągnąć również 
ze współpracy lekarzy z dietetykami, rehabilitantami, 
technikami medycznymi, ratownikami medycznymi, 
farmaceutami – wszyscy oni żyją ze świadczenia usług 
tej samej grupie, którą zajmują się lekarze, jednak su-
gestia, że wymienieni specjaliści ochrony zdrowia sta-
nowią konkurencję dla lekarza większości z nas wyda 
się śmieszna. Podobnie w zakresie estetologii jest 
cały szereg zadań, m. in. z zakresu pielęgnacji skóry 
zdrowej, przygotowania klientki przed i pielęgnacji 
po zabiegach lekarskich, do których lekarz nie ma ani 
przygotowania, ani cierpliwości, a niekiedy jest prze-
kwalifikowany, a jego czas jest zbyt kosztowny. Dlate-
go warto otworzyć się na współpracę z kosmetologami 
jako „pielęgniarkami estetologicznymi”. Skorzystają 
na tym lekarze-estetolodzy, którzy wiedząc, że ich 
klientki są pod staranną i fachową opieką przed- i po-
zabiegową, będą mogli się skupić na procedurach czy-
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sto lekarskich, skorzystają także kosmetolodzy, któ-
rzy widząc dla siebie miejsce w systemie, będą mniej 
podatni na pokusę odgrywania roli „małego doktora”. 

Izabela Tilszer 
Mezoterapia, terapia LED i leczenie stresu – 

nowe spojrzenie w walce z łysieniem 
Mesotherapy, LED therapy and treatment of 

stress – a new look at the fight against baldness 
Łysienie stanowi poważny i stale nasilający się pro-

blem zarówno dla mężczyzn, jak kobiet, dlatego lecze-
nie schorzenia, jakim jest wypadanie włosów, wymaga 
holistycznego podejścia lekarzy różnych specjalności 
od medycyny estetycznej z trichologią przez derma-
tologów i endokrynologów do psychiatrów i psycholo-
gów. Co się zmieniło w naszej strategii? Poza leczeniem 
celowanym w konkretnych jednostkach chorobowych, 
do zabiegów mezoterapii, zabiegów trichologicznych 
(masażu na preparatach dobranych zgodnie z check-
-up owłosionej skóry głowy) i suplementacją, dołączy-
ła fototerapia. Połączenie mezoterapii, działania igły 
i działania leku z fototerapią po kilku tygodniach daje 
pacjentowi wyraźne korzyści terapeutyczne, zwłaszcza 
w jednostkach chorobowych, w których przewlekłe 
stosowanie leków jest obciążone ich skutkami ubocz-
nymi. LED-terapia nie zmienia fizjologii tkanek, a uczy 
organizm kontynuacji procesu naprawczego zapo-
czątkowanego serią naświetlań. Mówiąc o łysieniu nie 
można nie wspomnieć o leczeniu stresu, który stanowi 
ważną cegiełkę terapii i dopiero takie podejście pozwa-
la nie tylko na bieżąco załagodzić problem, ale na długo 
go wyeliminować.

Materiał i metody: Przeprowadzono własne 
badania anad zahamowaniem łysienia, których ce-
lem była ocena wpływu mezoterapii, terapii–LED 
i mezoterapii oraz włączenia mezoterapii anty/stres. 
W badaniu dodatkowo zwracaliśmy uwagę na popra-
wę samopoczucia po zastosowanym leczeniu. Bada-
niem objętych było 30 osób. Większość z łysieniem 
androgenowym, ale do każdej grupy dołączono pa-
cjenta z łysieniem plackowatym i pacjenta skarżącego 
się na zdrowe, ale cienkie włosy. Pacjenci dobrani byli 
pod względem płci i wieku. Średni wiek wynosił 35 
lat, a średni czas trwania choroby/problemu wynosił 
2 lata. 

Vladimir Tsepkolenko1, Gennady Patlazhan1, 
Sergey Kadochnikov1, Dmitry Pykhteyev2

Lipofilling jako technika regeneracyjna 
Lipofilling as a regenerative technique 

Jak można aktualnie zaobserwować, specjali-
ści medycyny estetycznej są bardzo zainteresowani 
tkanką tłuszczową jako materiałem wykorzystywa-
nym w kompensowaniu ubytków tkankowych. Wia-
domo, że zastosowanie autologicznej tkanki zawsze 

minimalizuje ryzyko reakcji odrzucenia, infekcji, od-
czynów alergicznych, które obserwuje się z różnym 
nasileniem w przypadku wypełniaczy i stosowania 
materiałów pochodzenia organicznego. Podskórna 
tkanka tłuszczowa odgrywa jedną z kluczowych ról 
w procesach degeneracyjno-ewolucyjnych w obrębie 
skóry człowieka. Miąższowo-naczyniowy składnik 
tkanki tłuszczowej stanowi rezerwę dla prekursorów 
regeneracji komórek i może dostarczać angiogenicz-
nych i antyapoptotycznych czynników wzrostu, któ-
re stymulują różnicowanie się komórek. Ze względu 
na obecność komórek macierzystych zrębu, tkanka 
tłuszczowa stanowi idealny produkt biostymulacji 
i korekcji procesów starzenia się skóry. 

Technika lipofillingu zaproponowana przez Syd-
neya R. Calemana opiera się na standardowych eta-
pach: pobranie tkanki tłuszczowej, sedymentacja lub 
odwirowanie i podzielenie na kilka frakcji z ekstrak-
cją frakcji środkowej, a następnie wykonanie iniek-
cji u pacjentów. Podczas, gdy chirurdzy zgadzają się 
w kwestiach dotyczących pobierania i wykonywania 
autoprzeszczepu, to nadal nie ma pełnej zgody odno-
śnie metod obróbki tkanki tłuszczowej. Wyniki dłu-
goterminowej oceny kontrolnej klinicznych wyników 
uzyskanych po autoprzeszczepie tkanki tłuszczowej 
wskazują na konieczność znalezienia sposobu regu-
lacji adaptacji autologicznych adipocytów w miejscu 
wszczepienia w celu zmaksymalizowania ich żywot-
ności i tolerancji tkankowej. 

Celem badania było opracowanie śródoperacyjnej 
technologii obróbki tkanki tłuszczowej w celu zacho-
wania jej maksymalnej objętości po lipofillingu i oce-
na skuteczności skojarzonego podania przetworzonej 
tkanki tłuszczowej i PRP w zabiegach rejuwenacji twa-
rzy. Jak wiadomo, podawanie śródskórne PRP stymu-
luje ekspresję prokolagenu typu 1 oraz przyspiesza pro-
cesy naprawcze w skórze. Poza tym, podanie PRP może 
stymulować tworzenie się retikularnych struktur kola-
genowych w miejscu iniekcji, dzięki czemu uzyskuje 
się stabilizację podanej w iniekcji tkanki tłuszczowej 
obecnej w wypełniaczu z tkanką tłuszczową. Zapropo-
nowana technika łączy podawanie zaaspirowanej tkan-
ki tłuszczowej z autologicznym PRP pacjenta. 

Pobrany śródoperacyjnie aspirat tkanki tłuszczo-
wej o objętości od 20 do 50 ml był przekazywany do 
laboratorium SmartCell zajmującego się biotechno-
logią komórkową i tkankową w instytucie chirurgii 
plastycznej „Virtus”. Zastosowana technika obejmo-
wała wykorzystanie tkanki tłuszczowej oczyszczonej 
z komórek krwi, fragmentów tkanki łącznej i dużych 
konglomeratów komórkowych. W następnym etapie 
aspirat tkanki tłuszczowej mieszano z DPBS (Ca2+)
Mg2+ w mikserze przez 2 minuty i wirowano z pręd-
kością 18850 rpm. Usuwano warstwę dolną, a proce-
durę przemywania adipocytów powtarzano dwukrot-
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nie. Następnie przez 45 minut zawiesinę inkubowano 
z roztworem trypsyna-EDTA, mieszając równocześnie 
w shakerze. Po inkubacji z odczynnikami dodawano 5 
ml osocza pacjenta, mieszaninę wirowano i zbierano 
zawiesinę komórek tłuszczowych. 

Technikę lipofillingu zastosowano u ponad 50 pa-
cjentów w zabiegach w okolicy policzkowej, fałdów 
nosowo-wargowych oraz zwiększaniu objętości warg. 
Kontrolę uzyskanych wyników przeprowadzano po 
upływie 7, 30 i 90 dni od wykonania procedury lipo-
fillingu. Uzyskane wyniki oceniano w badaniach fo-
tometrycznych, ultrasonograficznych skóry i tkanki 
podskórnej i badaniu z opcją duplex. Zaobserwowa-
liśmy stabilną objętość i strukturę podawanej tkanki 
tłuszczowej. Poprawę przepływu krwi potwierdzono 
w dopplerowskim badaniu oceniającym prędkość 
przepływu krwi po upływie 2 tygodni i potwierdzo-
no rewaskularyzację przeszczepu tkanki tłuszczowej. 
Wyniki oceny fotometrycznej sugerują, że 80% prze-
szczepionej tkanki tłuszczowej zostaje zachowane. 

Vladimir Tsepkolenko1, Dmitry Pykhteyev2

Epigenetyczne podejście do hodowli 
fibroblastów. Nowy protokół podawania 

aktywnych fibroblastów (Neofibrolifting) 
Epigenetic approach to fibroblasts culturing. 

New protocol of administration activated 
fibroblasts in clinical practice (Neofibrolifting) 

Zarówno starzenie się skóry, jak i ludzki organizm 
w całości można potraktować jako złożony biologiczny 
proces, na który wpływa wiele czynników biologicz-
nych, epigenetycznych i środowiskowych. Rozwiąza-
nie problemów związanych z rejuwenacją skóry jest 
możliwe dzięki autotransplantacji fibroblastów, która 
stymuluje mikrostruktury skóry, prowadząc do popra-
wy jędrności, elastyczności i grubości skóry, zmniej-
szenia liczby i głębokości zmarszczek, poprawy cery 
i konturów twarzy. Następnym kierunkiem rozwoju 
jest zastosowanie autologicznego osocza bogatopłyt-
kowego (ang. PRP – platelet rich plasma), wydziela-
jącego wiele czynników wzrostu, cytokin i chemokin, 
które prowadzą do remodelingu tkankowego przez 
stymulowanie aktywności proliferacyjnej i syntetycz-
nej populacji fibroblastów skóry. Wraz z postępującym 
procesem starzenia, populacje skórnych fibroblastów 
będące pod kontrolą czynników genetycznych i epi-
genetycznych cechują się obniżeniem potencjału do 
proliferacji. Jednakże dostępnych jest bardzo niewiele 
danych w piśmiennictwie na temat aktywności genów 
w trakcie hodowli fibroblastów, a co dopiero o możli-
wości wykorzystania w warunkach in vitro stymulacji 
ekspresji genów fibroblastów za pomocą PRP.

Cele: Ocena parametrów epigenetycznych fibro-
blastów skóry pod wpływem kriolizatu autologicz-
nych płytek. Aby osiągnąć postawione cele, konieczne 

było określenie wpływu kriolizatu płytek na ekspresję 
genów w hodowli fibroblastów na różnych etapach 
hodowli skóry pacjentek. 

Materiały i metody: Badanie obejmowało 15 pa-
cjentek w wieku 38 ± 7 lat. Pracę wykonano, wyko-
rzystując hodowle fibroblastów pacjentek z kliniki 
„Virtus”. Wszystkie komórki hodowano w medium 
hodowlanym DMEM/F12, zawierającym płodo-
we osocze wołowe (10%) oraz podstawowy czynnik 
wzrostu fibroblastów (9 ng/ml) wykonując nie więcej 
niż 4 pasaże. Po zakończeniu hodowli komórki były 
zamrażane bez kriokonserwacji i przed badaniami 
ekspresji genów przechowywano je w ciekłym azocie. 
Do oceny ekspresji genów w laboratorium epigene-
tycznym Ukraińskiej Akademii Instytutu Naukowe-
go ds. Gerontologii zastosowano metodę odwrotnej 
polimerazy łańcuchowej i amplifikację specyficznego 
fragmentu RNA. 

Wyniki: Oceniano w sumie 4 geny: MT1A, TIMP1, 
MMP2 i Col1a. W badaniu uwzględniono również 
stan aktywności telomerazy oraz określono długość 
telomerów w hodowlach fibroblastów i w natywnej 
skórze pacjentów. Wyniki badań wykazały, że ho-
dowla fibroblastów z dodatkiem kriolizatu płytkowe-
go doprowadziła do ogólnego wydłużenia telomerów 
w hodowanych komórkach oraz do wzmożenia ak-
tywności telomerazy. Jednocześnie doszło do ekspre-
sji wszystkich ocenianych genów, podczas gdy w gru-
pie kontrolnej wykazano nieistotny wzrost ekspresji 
ocenianych w badaniu genów.

Wnioski: Mając na uwadze wszystkie powyższe 
kwestie, wyniki niniejszego badania dają możliwość 
modyfikacji metod hodowli fibroblastów i ostatecznie 
optymalizacji procesu regeneracji skóry u pacjentek 
w biotechnologicznych metodach wykorzystywanych 
w medycynie estetycznej. Możliwość hodowli więk-
szej liczby aktywnych form fibroblastów umożliwia 
zmniejszenie dawki biomateriału komórkowego bez 
zmniejszenia skuteczności klinicznej. Redukcja ilości 
komórek obniża koszty procedury i czyni ją bardziej 
dostępną dla większości pacjentów, którzy potrzebują 
tej formy leczenia. 

Anna Widmańska-Grzywaczewska
Zakład Ortodoncji IS, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Estetyka profilu twarzy w diagnostyce 
ortodontycznej – zmiany w estetycznych 

standardach 
Aesthetic of the face profile in orthodontic 
diagnosis – changes in esthetic standards

Analiza profilu tkanek miękkich i cyfrowa anali-
za cefalometryczna za pomocą estetycznych wskaź-
ników, pokazuje konieczność i możliwość leczenia 
ortodontycznego, w zależności od zmian w standar-
dach estetycznych. Wskaźniki estetyczne okazały się 
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bardzo ważnym narzędziem w planowaniu leczenia 
ortodontycznego. Oceniając estetykę twarzy, należy 
wziąć pod uwagę możliwość leczenia i osobistych pre-
ferencji pacjenta w oparciu o zmiany w estetycznych 
standardach.

Dorota Wydro
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia  
w Warszawie

Dlaczego nie mogę schudnąć?
Why I cannot loose weight? 

Jeśli próbowałeś już każdej diety, a kilogramów ci 
nie ubyło – to może nie być twoja wina. Podczas wy-
kładu, którego inspiracją była bestsellerowa książka 
dr Pameli Wartian Smith „Why You Can’t Lose We-
ight”, omówione zostało osiemnaście najczęstszych 
powodów niepozwalających schudnąć oraz rady, 
dzięki którym można pokonać te przeszkody. Wy-
kład podzielono na trzy części. W części I omówiono 
przeszkody wynikające ze stylu życia, jak np. nieod-
powiednia aktywność fizyczna czy niewystarczająca 
liczba godzin snu. W części II przedstawione zostały 
przyczyny zdrowotne, takie jak alergie pokarmowe 
czy dysfunkcja hormonów tarczycy, a w III problemy 
biochemiczne, takie jak np. odporność na insulinę 
czy depresję. W przypadku każdej przeszkody omó-
wiono, w jaki sposób problem ten wpływa na przyrost 
masy ciała oraz jakie można podjąć kroki w kierunku 
jego przezwyciężenia. Przedstawiono również moż-
liwości suplementacji witaminami, pierwiastkami 
i adaptogenami, które pomagają pokonać wymienio-
ne przeszkody.

Małgorzata Zientek, Waldemar Jankowiak
Retinyl retinoate – terapia retinoidowa dla 

skóry wrażliwej 
Retinyl retinoate – retinoid therapy for sensitive 

skin 
Retinoidy są ważnymi substancjami stosowanymi 

w leczeniu trądziku i zaburzeń rogowacenia naskór-
ka. Stanowią również nieodzowny element leczenia 
fotostarzenia skóry. Aktywny metabolit wit. A – kwas 
retinowy – jest dostępny tylko w produktach lecz-
niczych. Powoduje dość często podrażnienie skóry 
i może być źle tolerowany. Pochodne retinoidów wy-
stępujące w kosmetykach są dobrze tolerowane, lecz 
są to formy nieaktywne i muszą ulec przemianie do 
kwasu retinowego. Nowa generacja retinoidu – retinyl 
retinoate, mogąca znaleźć zastosowanie w kosme-
tykach i produktach leczniczych, charakteryzuje się 
wysoką efektywnością i skutecznością działania przy 
dużym bezpieczeństwie i tolerancji stosowania.

Kurt-Peter Zoch 
Emulsje multilamellarne z wykorzystaniem 

ceramidów i pseudoceramidów 
w odtwarzaniu funkcji barierowej skóry po 

zabiegach chemicznych i fizycznych 
Multilamellar emulsions using ceramides and 

pseudoceramides leads to effective recovery 
of the skin barrier function after chemical or 

physical treatment
W ciągu ostatniej dekady rozważano wykorzysta-

nie wielu funkcji fizykochemicznych i biologicznych 
produktów do pielęgnacji skóry w poprawie parame-
trów warstwy rogowej naskórka (ang. SC – stratum 
corneum). Peter Elias w 1981 roku zaproponował kon-
cepcję struktury SC jako cegieł połączonych zaprawą. 
Cegłami w tym modelu mają być korneocyty, a lipidy 
międzykomórkowe (złożone z cholesterolu, kwasów 
tłuszczowych i ceramidów) tworzą zaprawę. Korne-
ocyty są wypełnione keratyną i zakotwiczone są w li-
pidach znajdujących się między korneocytami, two-
rzących struktury lamellarne, które przypuszczalnie 
odpowiadają w głównej mierze za funkcję barierową 
skóry. Zabiegi wykorzystujące rozpuszczalniki orga-
niczne, detergenty, inne substancje chemiczne lub 
zabiegi fizykalne jak np. laseroterapia, prowadzą do 
częściowego lub nawet całkowitego przerwania barie-
ry skórnej. Po zadziałaniu czynnika uszkadzającego 
w obrębie naskórka inicjowana jest homeostatyczna 
odpowiedź naprawcza, prowadząca do odtworzenia 
funkcji barierowej. Odpowiedź ta cechuje się przynaj-
mniej pięcioma korzyściami:
 egzocytoza zawartości ciał lamelarnych z komórek 

warstwy ziarnistej
 nasilenie syntezy cholesterolu naskórkowego, 

kwasów tłuszczowych oraz sfingolipidów
 przyspieszone tworzenie i wydzielanie nowych 

ciał lamelarnych
 zewnątrzkomórkowe przetwarzanie polarnej po-

staci lipidów do postaci niepolarnej
 zwiększenie syntezy DNA w obrębie naskórka.

Te zmiany metaboliczne w naskórku prowadzą do 
powrotu lipidów do zewnątrzkomórkowej części SC 
oraz do normalizacji funkcji barierowej. Jako że dys-
funkcja bariery skórnej, spowodowana np. przez za-
biegi kosmetyczne, odgrywa rolę w wielu chorobach 
skóry, dlatego odtworzenie funkcji barierowej skóry 
przez miejscową aplikację ceramidów i pseudoce-
ramidów prowadzi do skutecznego odtworzenia jej 
funkcji.




