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XV Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
II Środkowoeuropejski Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
X Międzynarodowa Konferencja 
„Lasery i źródła energii w medycynie 
estetycznej”

W dniach  2–4 października  2015  roku w hotelu 
Hilton w Warszawie odbył się XV 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, 
International Society of Laser Surgery and Medicine 
i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.
Sesje wykładowe  rozpoczęły  się w  piątek. Pod-

czas trzech dni odbyło się 35 workshopów i 4 
śniadania naukowe, a w trakcie 20 sesji wykłado-
wych wygłoszono 130 interesujących referatów. 
XV kongres uroczyście otworzyli:  prezes  PTL prof. 
Jerzy Woy-Wojciechowski, przedstawiciel Naczelnej 
Izby Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz oraz prezes 
PTMEiAA dr Andrzej Ignaciuk. 
Podczas sesji piątkowych lekarze mieli możliwość 

wysłuchać wykładów na temat toksyny botulinowej, 
ginekologii estetycznej, tkanki tłuszczowej i celluli-
tu, najczęstszych problemów skórnych, a w sesji Va-
ria – doniesień poświęconych regulacjom prawnym 
dotyczącym wyrobów medycznych  w  świetle  obo-
wiązującego prawa w Polsce czy powikłaniom po za-
biegach medycyny estetycznej wykonywanych przez 
osoby niebędące lekarzami.
Wcześnie  rano  w  sobotę  zorganizowano  rów-

nolegle  dwa naukowe śniadania pod wspólnym 

tytułem „Jak ja to robię? W czym tkwi tajem-
nica sukcesu - zapytaj ekspertów”.  Pierwsze  na 
temat  substancji wypełniających w medycynie 
estetycznej  poprowadzili dr Riccardo Forte i dr 
Waldemar Jankowiak, drugie  na  temat toksyny 
botulinowej w medycynie estetycznej – dr Ivano 
Iozzo i dr Andrzej Ignaciuk.

Sesje sobotnie  to  sesje  na  temat  fal  elektroma-
gnetycznych w różnych zastosowaniach (2 sesje), po-
wikłań w medycynie estetycznej, flebologii, substancji 
wypełniających pod kątem diagnozy i procesu gojenia, 
twarzy (co ją postarza, a jak ją odmłodzić), biostymu-
lacji  skóry  (od  prostych  związków  chemicznych  po 
preparaty  autologiczne)  oraz  kwasu  hialuronowego 
i toksyny botulinowej z punktu widzenia nauki.
W sobotę w południe odbyło się uroczyste wrę-

czenie dyplomów absolwentom Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (edycja 2012–
2015). Dyplomy odebrało 46 lekarzy. Wieczorem 
uczestnicy  kongresu  bawili  się  do  późnych  godzin 
nocnych w klubie Endorfina.
Niedziela również rozpoczęła się od śniadań na-

ukowych. Pierwsze, pod okiem prof. Francesca Ma-
rotty i dr n. ekon. lek. med. Doroty Wydro, poświę-
cone było medycynie anti-aging w praktyce lekarza 
medycyny estetycznej. Drugie, poprowadzone przez 
prof.  Pawła  Surowiaka  i dr  n. med.  Ewę  Skrzypek, 
powikłaniom w medycynie estetycznej.

Dorota Wydro
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Pierwsza niedzielna sesja poświęcona była au-
torskim pomysłom na odmłodzenie twarzy wg 
Lubomira Lembasa, Boba Khanny, Luigiego  
Polla, Vladimira Tsepkolenki, Toma van Eijka, 
Alexandra Turkevycha i Massima Signoriniego. 
Kolejną, pod okiem dr. Piotra Kończaka  i Massima 
Signoriniego,  temu,  co twarz postarza, a co od-
mładza. Pozostałe sesje niedzielne poświęcone były 
peelingom, medycynie przeciwstarzeniowej oraz ni-
ciom stosowanym w medycynie estetycznej.
Równolegle  z  wykładami  na  kilku  salach  przez 

trzy  dni  odbywały  się warsztaty praktyczne zor-
ganizowane przez firmy, w czasie których zapre-
zentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
laserów, wypełniaczy, biorewitalizacji, toksyny 
botulinowej i dermabrazji.
W  części  wystawowej  swoje  nowości  zaprezen-

towało 71 firm krajowych i zagranicznych: ABA-
COSUN,  AESTEMED,  AESTHETIC  CONCEPT,  Al-
lergan, AntiAging  Institute, Apotex  Polska, Avene, 
BD Aesthetic, BEAUTYMED, BIOCERIS, BIO-PRO-
FIL  Polska,  BIOTAL,  BMED Dariusz  Białek,  BOG-
DANI  Dermatologia,  Biovil  Biotech,  BTL  Polska, 
Centrum  Zaopatrzenia  Medycznego,  COHERENT 
POLSKA,  CoviMed,  CROMAPHARMA,  Defpol, 

DERMAPROJECT,  Dream  Skin,  EcoSysMed,  ESLT, 
Euroscalemed, Excellence, Fenice, Galderma, Gene-
ral Topics Polonia, IKOR, IMESO AESTHETIC GRO-
UP, Infinita, Institute Hyalual, Instytut Lesthezone, 
ISO-LAB,  ITP  S.A.,  Laser  Project  2000,  LASMED, 
L.E.A.  Futur,  Libentis  Business  Services,  Medical 
Brokers,  MEDISOLUTION,  MEDmagic,  MERZ/
Natur  Product  Zdrovit,  Metrum  Cryoflex,  MEZO-
DERM,  MSH,  NANTES  Systemy  Nanotechnologii, 
NewDerm,  NewU,  NOVA  GROUP,  P.A.D.  Techno-
logies  Ltd,  Plazanet  Revitalash  Polska,  PL-Dent, 
PRAISTON,  Prosotu  Ltd.,  REVISAGE,  Revitajal, 
RINAMED, SESDERMA, SHAR-POL Sp. z o.o.,  Su-
pernova, Top Cosmetics, TrichoLAB, TYMOFARM, 
Valentis  Polska,  VASARI/HAIRMAX,  VITACO,  Vi-
vienne Swiss Formula, VP VALEANT, YASUMI i Ze-
pter International Poland.

Sponsorami kongresu były  następujące  firmy: 
ITP SA Biomedical Company – sponsor diamen-
towy, ZEPTER – sponsor platynowy,  Allergan, 
Bogdani Dermatologia, CROMA Pharma, Galderma, 
Infinita i LeaVivacy – sponsorzy srebrni, a sponso-
rami medialnymi: Academy of Aesthetic and Anti-
-Aging Medicine, portal Rynek Estetyczny, „Harper’s 
Bazaar”, Estheticon.pl, „Sens” i „Zwierciadło”.

Absolwenci PSME PTL (2012–2015)

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

Edyta Adamczyk-Kutera (Polska) – ukończyła AM w Łodzi w 1991 r. na Wydziale Lekar-
sko-Dentystycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, wyróżnioną 
absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, wykładowcą na konferencjach międzynarodo-
wych i w Polsce. Jest też trenerem i szkoleniowcem z zakresu implantacji nici PDO, zastosowania wypełnia-
czy, toksyny botulinowej, a także wykorzystania PRP w medycynie estetycznej i stomatologii. Współpracuje 
z Europejskim Centrum Szkoleniowym oraz Papryczką Beauty. Jest konsultantem programu LEAP.

Vincenzo Aloisantoni (Włochy) – Międzynarodowe Obserwatorium Stresu Oksydacyjnego 
(w obszarze stomatologii i zdrowia jamy ustnej) w Salerno. Członek Komisji Kultury i Edukacji w Stomato-
logii (CAO Rzym).

Roberto Amore (Włochy) – absolwent medycyny i chirurgii Uniwersytetu w Pizie. Szkolenie 
w zakresie medycyny estetycznej odbył na podyplomowym studium Valet w Bolonii, a z chirurgii estetycznej 
na Uniwersytecie w Mediolanie. Zaawansowane techniki chirurgiczne poznawał w Brazylii. Członek Amery-
kańskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS), FIME, AICEF. Jako wykładowca uczestniczy w naj-
ważniejszych konferencjach krajowych (SIME, Sies, Agora, SICPRE) i międzynarodowych. Autor artykułów 
publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych oraz współautor opracowań książkowych. Jest 
szkoleniowcem na poziomie master w zakresie medycyny estetycznej i wellness na Uniwersytecie w Palermo 
oraz konsultantem firm medycznych. Do pielęgnacji ciała i korekcji defektów estetycznych twarzy stosuje 
zarówno tradycyjne, jak i najbardziej innowacyjne technologicznie metody.

Pier Antonio Bacci (Włochy) – członek włoskiej Rady Lekarzy i Chirurgów w Arezzo od 1976 r. 
Ma szczególne doświadczenie w diagnostyce oraz zabiegach okołoklinicznych i estetycznych związanych ze 
zmianami żylnymi i chorobami limfatycznymi kończyn dolnych, przy użyciu lasera i różnych metodologii 
plastycznej i estetycznej chirurgii nóg, pośladków i twarzy, a także w dermatologii kosmetycznej. Uważany 
jest za pioniera i eksperta w minimalnie inwazyjnej chirurgii plastycznej twarzy z zastosowaniem nici chi-
rurgicznych, flebologii ambulatoryjnej, w medycynie regeneracyjnej oraz w patologiach estetycznych tkan-
ki tłuszczowej. Tematy jego prac to m.in. skleroterapia, laser oraz zabiegi chirurgiczne i medyczne w lecze-
niu żylaków, żylakowatości i naczyń włosowatych, terapia owrzodzeń żylnych. Więcej informacji na stronie 
www.pierantoniobacci.it.

Javier Beut (Hiszpania) – absolwent studiów medycznych Centralnego Uniwersytetu w Barcelonie 
(1987), specjalizacja z plastycznej chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii ręki (1987–1992). Członek American 
Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, Medical Official Association of the Balearic Islands, Society 
of Latin American Plastic Surgeons of the United States and Canada, American Society for Aesthetic Plastic 
Surgery (ASAPS) i Rhinoplasty Society. Staże zagraniczne na Uniwersytecie Southwestern w Dallas, na Uni-
wersytecie Kalifornijskim w Irvine i na Uniwersytecie Nowojorskim. Wykładowca i szkoleniowiec na licz-
nych międzynarodowych kongresach i sympozjach. Autor wielu publikacji naukowych. Założyciel oddziału 
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hiszpańskiego AMREF (African Medical Research Educational Foundation) oraz założyciel i przewodniczący 
Cirujanos Plástikos Mundi (www.cpmundi.org). Laureat licznych nagród. Konsultant w dziedzinie chirurgii 
plastycznej w licznych szpitalach w Kenii, Tanzanii, Peru, Ugandzie, Etiopii i Arabii Saudyjskiej.

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

Marcin Bieńkowski (Polska) – dr n. med., specjalista chirurg, współtwórca i założyciel Klinik 
Bieńkowscy Esteticmed.pl w Bydgoszczy i Częstochowie. Cieszy się autorytetem w dziedzinie medycyny este-
tycznej, anti-aging, laseroterapii oraz chirurgii kosmetycznej. Specjalizuje się w terapii zmian naczyniowych, 
blizn i małoinwazyjnych technikach odmładzania biokompatybilnego. Autor i współautor prac naukowych 
oraz artykułów. Uczestnik światowych konferencji, kongresów i kursów w dziedzinie medycyny estetycznej 
oraz chirurgii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Światowego Towarzystwa Medy-
cyny Anti-Aging, Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej.

Kieren Bong (Wielka Brytania) – wykształcenie medyczne: MBChB (Bachelor of Medicine i Bache-
lor of Surgery), ukończył studia na Uniwersytecie w Glasgow w 2003 r., zarejestrowany w Wielkiej Brytanii 
w General Medical Council (GMC). Jest członkiem British College of Aesthetic Medicine (BCAM).

Massimiliano Brambilla (Włochy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie 
(1992), specjalizacja z chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej na Uniwersytecie w Pawii (1997). 
Staże zagraniczne na oddziałach chirurgii plastycznej w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Od 1997 r. jest star-
szym chirurgiem na Oddziale Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Piersi w Szpitalu RCCS Policlinico Mangia-
galli w Mediolanie. Obszary zainteresowań: onkoplastyka piersi, chirurgia narządów płciowych, medycyna 
regeneracyjna z użyciem komórek macierzystych i onkoplastyka powiek. Zajmuje się również odmładzaniem 
twarzy i piersi, stosując innowacyjne technologie medycyny estetycznej.

Halina Car (Polska) – adiunkt w Zakładzie Farmakologii UM w Białymstoku; specjalizacje: choro-
by wewnętrzne, farmakologia kliniczna. Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej w wo-
jewództwie podlaskim. Badania naukowe nad rolą peptydów, aminokwasów hamujących i pobudzających 
w ośrodkowym układzie nerwowym. Autorka lub współautorka ponad 80 doniesień naukowych. Wykłady 
na kongresach, sympozjach, konferencjach oraz w szkołach medycyny estetycznej i dermatologii estetycz-
nej w zakresie medycyny estetycznej na temat: metod oczyszczania organizmu, toksyny botulinowej, kwasu 
hialuronowego, znaczenia macierzy zewnątrzkomórkowej, układu immunologicznego i chłonnego podczas 
starzenia skóry oraz sposobów jej regeneracji, szczególnie rola czynników wzrostu i możliwości wzmocnie-
nia ich aktywacji.

Rossana Castellana (Włochy) – dr n. med., absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Trie-
ście (1981), specjalizacja z dermatologii i wenerologii. Adiunkt (1984–1986) i profesor (2004–2005) derma-
tologii i wenerologii w Szkole Specjalizacyjnej Uniwersytetu w Trieście. Szefowa oddziału naukowego firmy 
farmaceutycznej DIFER Srl. Współpracownik licznych firm farmaceutycznych związanych z medycyną este-
tyczną. Koordynator zespołu badawczego zajmującego się lekami i wyrobami medycznymi. Aktywny członek 
GIST (Gruppo Italiano di Studio sulle Tecnologie) i SICC (Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologi-
che). Od listopada 2012 r. szefowa Działu Naukowego GPQ (produkcja kosmetyków i wyrobów medycznych). 



Wykładowcy

121

Wykładowca na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach, autorka i współautorka prac nauko-
wych. Członek krajowych stowarzyszeń medycznych i naukowych (ISPLAD).

Maurizio Ceccarelli (Włochy) – absolwent Wydziału Biologii, a następnie Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu w Rzymie. Specjalista patomorfolog oraz kardiolog. Odznaczony Srebrnym Medalem 
Prezydenta Republiki Włoch za osiągnięcia naukowe. Wykładowca medycyny i dermatologii estetycznej oraz 
flebologii w licznych szkołach oraz na kierunkach medycyny estetycznej uniwersytetów we Włoszech i Hisz-
panii. Członek towarzystw medycyny estetycznej, członek komitetów naukowych, m.in. Włoskiego Towarzy-
stwa Medycyny Estetycznej, Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Anti-Aging, członek honorowy Połu-
dniowoafrykańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Konsultant ds. medycyny estetycznej uzdrowiska 
termalnego Saturnia.

Joseph Choukroun (Francja) – absolwent Uniwersytetu w Montpellier. Specjalista chirurgii 
ogólnej, anestezjologii i „zarządzania bólem”. Właściciel prywatnej kliniki w Nicei. Prezes SYFAC – między-
narodowego sympozjum na temat czynników wzrostu, „ojciec” technik PRF: L-PRF, A-PRF-i-PRF. Autor wie-
lu prac naukowych, wykładowca na międzynarodowych kongresach i sympozjach.

Joanna Czuwara (Polska) – dr n. med., specjalista dermatolog, starszy asystent w Klinice Der-
matologii CSK MSWiA w Warszawie. We współpracy z Zakładem Patomorfologii praktykuje dermatopatolo-
gię. Dermatologię estetyczną rozwija w Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej „Viva-Derm”. Jej do-
robek naukowy obejmuje doktorat w dziedzinie twardziny układowej, 4-letnie stypendium naukowe w USA 
w dziedzinie biologii molekularnej, badania nad regulacją transkrypcji genu kolagenu typu I, liczne wykłady 
na kongresach krajowych i zagranicznych, m.in. w Barcelonie, Paryżu, Dreźnie, Atenach. Za osiągnięcia na-
ukowe w dziedzinie twardziny układowej wyróżniona dwoma grantami naukowymi, m.in. z Arthritis Foun-
dation, oraz pierwszą nagrodą na konferencji „VII Scleroderma Workshop” w Woods Hole w USA. Należy do 
Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS), czynnie uczest-
niczy w konferencjach tych towarzystw. Dorobek naukowy: 36 pełnych prac oryginalnych, rozdział o radio-
frekwencji do książki Dermatochirurgia pod red. prof. Adama Włodarkiewicza (Wrocław 2009), 50 doniesień 
zjazdowych, ponad 40 wykładów z dermatologii i medycyny estetycznej.

Philippe Deprez (Hiszpania) – absolwent Wydziału Lekarskiego i Chirurgicznego Katolickiego 
Uniwersytetu Louvain w Belgii, specjalizacja w zakresie chorób żywienia i dietetyki oraz elektrokardiografii. 
Dyrektor Kliniki Hera w Empuriabrava w Hiszpanii. Absolwent College National de Medecine Esthetique 
w Paryżu i w Charleroi. Absolwent Wydziału Medycyny Estetycznej i Kosmetycznej College Oficial de Met-
ges de Catalunya w Hiszpanii. Członek honorowy National Academy of Sciences w Bukareszcie. Honorowy 
przewodniczący Asociacion Nacional Mexicana de Medicina Estetica. Honorowy przewodniczący Asocia-
cion Mexicana de Lipoplastia w Meksyku, dyrektor naukowy Skin Tech and of Aesthetic Dermal, członek 
honorowy Asociacion Cientifica Colombiana de Medicina Estetica oraz Jordanian Society of Dermatology 
and Venerology.

Nader Elmelegy (Egipt) – profesor chirurgii plastycznej, kierownik Wydziału Chirurgii Plastycz-
nej na Uniwersytecie Tanta w Egipcie. Członek Egipskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej oraz Między-
narodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej ISAPS. Studiował różne dziedziny medycyny estetycznej we 
Włoszech i Hiszpanii, chirurgię plastyczną zaś w Niemczech.

Afschin Fatemi (Niemcy) – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lubece, Uniwersytetu Colum-
bia w Nowym Jorku, Uniwersytetu Zachodnich Indii w Port Spain (Trynidad), Uniwersytetu Cornella w No-
wym Jorku. Specjalizacje z dermatologii i chirurgii plastycznej. Staże w Niemczech, USA, Brazylii, Czechach, 
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Francji, Włoszech, Anglii i Iranie. Aktywny członek Niemieckiego Stowarzyszenia Chirurgów Estetycznych 
(GACD), Międzynarodowego Towarzystwa Dermatologicznego (ISD), Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii 
Dermatologicznej (ASDS), Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej (AACS), Europejskiej Akade-
mii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS), Amerykańskiego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej 
(ASAPS). Jest autorem licznych patentów, m.in. kaniuli do kuretażu gruczołów skórnych, wibrujących szyb-
kich kaniul do ekstrakcji, zestawu do transferu tłuszczu, kaniul dla Macrolane, urządzenia tnącego stosowa-
nego w faceliftingu. Autor wielu publikacji i książek. Organizator międzynarodowego interdyscyplinarnego 
kongresu „S-thetic Circle”.

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

Aneta Górska-Kot (Polska) – specjalista pediatra. Absolwentka UJ (kierunek Medycyna). Śred-
nia ocen 5,0 na ukończenie studiów znajduje do dziś odzwierciedlenie w postaci liczby wyleczonych dzieci. 
Wykładowca na wielu seminariach poświęconych tematyce profilaktyki zdrowotnej i leczeniu chorób.

Enrico Guarino (Włochy) – absolwent medycyny i chirurgii na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, 
specjalizacja w zakresie chirurgii klatki piersiowej oraz plastycznej chirurgii estetycznej i medycyny estetycznej na 
tej samej uczelni. Magister ekonomii i zarządzania (Agencji Zdrowia Megas) na Uniwersytecie LIUC Castellanza 
w Varese. Profesor na Uniwersytecie Matki Bożej Dobrej Rady w Tiranie. Osobisty trener Włoskiej Federacji Podno-
szenia Ciężarów (FIPE) i Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI) na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Florian Clemens Heydecker (Włochy) – studia uniwersyteckie rozpoczął w Berlinie, 
a dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1982 r. w Mediolanie. Obecnie praktykuje w Mediolanie jako chirurg 
i lekarz medycyny estetycznej. Przez wiele lat pracował na tamtejszym uniwersytecie na Wydziale Farmako-
logii, 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 międzynarodowych szkoleń i kongresów. Autor wielu publikacji naukowych.

Andrzej Ignaciuk (Polska) – ukończył AM w Lublinie w 1982 r. Do 1987 r. pracował w Klini-
ce Obserwacyjnej AM w Lublinie, zdał egzamin specjalizacyjny, a w latach 1987–1998 przebywał w Rzymie. 
W 1992 r. ukończył Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie i uzyskał tytuł doktora medycyny. W Rzymie ukończył 
4-letnią Międzynarodową Szkołę Medycyny Estetycznej. W 1993 r. był jednym z twórców SME PTL. W 2002 r. 
zainicjował PSME PTL, której jest dyrektorem. Uczestnik wielu kongresów medycyny estetycznej na całym 
świecie, organizator dwunastu kongresów medycyny estetycznej w Polsce. Współautor pierwszego polskie-
go podręcznika pt. Medycyna Estetyczna. Redaktor polskich wydań licznych wydawnictw z zakresu medycy-
ny estetycznej. Członek rad programowych wielu periodyków z tej dziedziny. Wykładowca: kursu medycyny 
estetycznej Uniwersytetu Wysp Balearów na Majorce, kursów doskonalących w zakresie medycyny este-
tycznej Rzymskiej Izby Lekarskiej, we WSOZ w Warszawie oraz PSME PTL. Członek Komitetu Naukowego 
i wykładowca kursu dietetyki klinicznej (Szkoła Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu w Rzymie, kampus 
Bio-Medico). Pełnił funkcję wiceprezesa Union Internationale de Medicine Estethique. Obecnie jest preze-
sem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz wiceprezesem Zarządu Głównego PTL.
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Ivano Iozzo (Włochy) – specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz me-
dycyny estetycznej. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Bolonii. Specjalizację 
z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej uzyskał z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Parmie. Pra-
cuje na Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej szpitala Sant’Orsola–Malpighi w Bolonii i na Od-
dziale Chirurgii Plastycznej oraz w Centrum Leczenia Oparzeń w Parmie. W trakcie specjalizacji z chirurgii 
plastycznej kształcił się m.in. w Londynie, Paryżu. Autor artykułów naukowych. Członek Włoskiego Towa-
rzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (SICPRE).

Grażyna Jóźwiak-Zimińska (Polska) – specjalista chirurgii plastycznej. Urodzona w Gdań-
sku. Szkołę średnią i studia medyczne ukończyła w Warszawie. Pracowała na Oddziale Chirurgii Dziecięcej 
szpitala MSWiA w Warszawie pod kierownictwem dr Haliny Roguskiej-Stockiej (zdobyła specjalizację chi-
rurgia dziecięca), następnie w klinice chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej szpitala im. prof. W. Orłow-
skiego pod kierownictwem prof. Michała Kraussa (zdobyła specjalizację chirurgia plastyczna). Od wielu lat 
zainteresowania związane z chirurgią i medycyną estetyczną. Jako jedna z pierwszych w Polsce zajmowała 
się podawaniem wypełniaczy (kolagen) i szkoleniami w tym zakresie. Wieloletnia praktyka prywatna w ga-
binecie kosmetyki lekarskiej Bella dr dermatolog Magdaleny Łopuszyńskiej. Obecnie praktyka prywatna we 
własnym gabinecie w Warszawie. W życiu zawodowym i prywatnym stara się ciągle uczyć i lubi uczyć innych 
oraz być wierna zasadzie primum non nocere.

Dinko Kaliterna (Chorwacja) – studia medyczne ukończył w Zagrzebiu w 1996 r., a specjalizację 
z dermatologii ukończył w 2004 r. Odbył staże w najlepszych klinikach dermatologicznych w Europie, brał 
udział w licznych kongresach naukowych. W 2004 r. otworzył prywatną klinikę dermatologiczną, obecnie naj-
większą i najbardziej znaną w kraju. Szczególnie interesuje go leczenie chorób onkologicznych skóry, znamion 
i zmian kosmetycznych, trądziku, łuszczycy, alergii. Inna dziedzina, którą się zajmuje, to nieinwazyjne pro-
cedury estetyczne twarzy i ciała z zastosowaniem laserów, radiofrekwencji i innych najnowszych technologii.

Andreas Katsambas (Grecja) – profesor dermatologii i wenerologii Uniwersytetu w Atenach 
i kierownik Kliniki Dermatologii w szpitalu Hygei. Wcześniej był m.in. prezesem Greckiego Towarzystwa 
Dermatologicznego i Wenerologii, prezesem Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Członek 
zarządu Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń Dermatologicznych, członek Amerykańskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego, a ostatnio obserwator Międzynarodowej Rady American Academy of Dermatology. Jest 
autorem ponad 350 artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach medycznych oraz współ-
redaktorem trzech książek.

Bob Khanna (Wielka Brytania) – szef Katedry Estetyki Twarzy na Uniwersytecie w Sewilli oraz wła-
ściciel klinik w Wielkiej Brytanii (Ascot i Reading). Oferuje pełne spektrum zabiegów ze stomatologii este-
tycznej, chirurgicznych implantologii i regeneracji kości, aż do pełnej rehabilitacji. Był jednym z pierwszych 
chirurgów stomatologicznych na świecie, który zajął się niechirurgicznymi procedurami estetycznymi w ob-
rębie twarzy z wykorzystaniem toksyny botulinowej i wypełniaczami (od 1997 r.). Ze względu na sukces ta-
kich zabiegów wkrótce potem rozpoczął szkolenia lekarzy (od 1999 r.). Znany na całym świecie jako czołowy 
wykładowca, trener i ekspert w dziedzinie medycyny estetycznej. Przeszkolił ponad 24 tys. lekarzy, dentystów 
i chirurgów plastycznych w niechirurgicznych procedurach odmładzania twarzy i jest pionierem wielu tech-
nik. Jest współtwórcą koncepcji Total Facial Sculpting. Regularnie zapraszany do nauczania dentystów, der-
matologów i chirurgów plastycznych zaawansowanych technik i koncepcji na konferencjach „Train the Tra-
iner”. W 2003 r. nagrodzony stypendium przez International Academy of Dental Facial Aesthetics w Nowym 
Jorku. Założyciel i prezes International Academy of Advanced Facial Aesthetics (IAAFA). W 2008 r. otrzymał 
nagrodę za najlepsze szkolenie estetyczne roku przyznawane przez profesjonalistów. W 2009 r. przyznano 
mu tytuł UK Private Dental Surgeon of the Year. Od 2009 r. wykładowca w Royal College of Surgeons (Lon-
dyn) – FGDP estetyki twarzy (Masterclass). Autor modułu estetyki twarzy na studiach magisterskich w Kings 
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College London (KCL). W 2010 r. pełnił funkcję dyrektora szkoleń Master z dziedziny anti-agingu prowadzo-
nych przez IMCAS (Francja, Daleki Wschód i Indie). Od 2012 r. profesor estetyki twarzy na Uniwersytecie 
w Sewilli. W latach 2013–2014 wykładowca światowych kongresów medycyny estetycznej (AWMC) w Mona-
ko, Berlinie i Moskwie. Autor ponad 30 publikacji w czasopismach stomatologicznych i medycznych w Wiel-
kiej Brytanii i na całym świecie.

Janusz Kmiecik (Polska) – absolwent AM w Poznaniu, lekarz anestezjologii i intensywnej terapii, 
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej, absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny 
Estetycznej PTL w Warszawie, absolwent kosmetologii dla lekarzy GWSH w Katowicach, właściciel kliniki 
„Zdrowie i Uroda” w Krotoszynie.

Joanna Koch (Austria) – absolwentka wydziału medycyny na Uniwersytecie w Bochum. W latach 
1994–1995 uzyskała specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, dermatologii i chirurgii w Szpitalu Uni-
wersyteckim św. Józefa. W ramach stażu pracowała jako lekarz w Instytucie Farmakologii na Uniwersytecie 
w Essen w latach 1996–1997. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 r. Była asystentką na Wydziale 
Farmakologii Uniwersytetu w Essen. Od marca 2003 r. współpracuje z dr. Ganselem w Centrum Medycyny 
Laserowej Nadrenii. W marcu 2009 r. brała udział w szkoleniu „Medycyna laserowa”, zdobyła dyplom „Lasery 
w Medycynie Estetycznej, D.A.L.M.” na Uniwersytecie Ernst-Moritz-August w Greifswald. Dzięki tym kwa-
lifikacjom gwarantuje swoim pacjentom bezpieczne i profesjonalne leczenie z zastosowaniem lasera. Aby 
uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę: www.laserstudium.com.

Dorota Krzyżanowska-Gernand (Polska) – w 1992 r. ukończyła studia na Wydziale 
Lekarskim AM w Lublinie, w latach 1992–1997 odbyła studia doktoranckie w tej samej uczelni (stopień dok-
tora nauk medycznych zdobyła w 1999 r.), w 1995 r. uzyskała specjalizację z zakresu diagnostyki laboratoryj-
nej. W 2006 r. ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej PTL. W latach 2006–2010 uczestni-
czyła w licznych kongresach, sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej. Do 2003 r. 
prowadziła własną firmę medyczną i szkoleniową. Jest kierownikiem NZOZ Przychodni Lekarskiej MEDICA.

Monika Kuźmińska (Polska) – dr n. med., dyrektor medyczny YONELLE Zwolińska Beauty 
Institute. Absolwentka AM w Warszawie (1992). Specjalizuje się w laseroterapii estetycznej. Od 1998 r. pra-
cowała w USA na Uniwersytecie Kalifornijskim, kampus Los Angeles, na Uniwersytecie Południowej Kalifor-
nii, California State University w Long Beach. Konsultant medyczny i główny wykonawca części klinicznych 
grantów naukowych dla National Institute of Health. Odbyła staże w dziedzinie dermatologii estetycznej, 
szczególnie w zakresie laseroterapii w Dermatology Associates i na Wydziale Dermatologicznym Universi-
ty of California San Diego pod kierunkiem prof. Richarda Fitzpatricka i prof. Mitchela Goldmana. Zdobyła 
doświadczenie w pracy na większości dostępnych w medycynie estetycznej typach laserów. Prowadzi szko-
lenia w zakresie laseroterapii. Sukcesywnie doskonali swoją wiedzę zawodową, systematycznie uczestnicząc 
w szkoleniach w USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Jako pierw-
sza w Polsce zdobyła mistrzowski certyfikat stosowania nici PDO wydany w Korei przez Hyundai Medtech 
PDO Technology Institute oraz PDO Master Education Board.

Witold Lasek (Polska) – absolwent AM w Warszawie (1981). Tytuł doktora otrzymał w 1985 r., doktora 
habilitowanego w 1999 r., a profesora w 2007 r; specjalność – immunologia. W latach 1981–1993 pracował w Za-
kładzie Transplantologii Instytutu Biostruktury AM w Warszawie. Staż naukowy odbył w Katedrze Morfologii 
Ludzkiej Uniwersytetu w Nottingham w latach 1987–1988. Od 1993 pracuje w Zakładzie Immunologii Centrum 
Biostruktury WUM, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autor 110 publikacji dotyczących trans-
plantologii, immunologii i immunoterapii nowotworów oraz biologii komórki w wydawnictwach krajowych 
i zagranicznych. Impact factor – 204, liczba cytowań – ponad 900. Wykonawca 4 projektów Komitetu Badań Na-
ukowych i Ministerstwa Zdrowia. Prowadzi zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego, stomatologii i farmacji. 
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Autor skryptów i podręczników. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego; współredaktor pisma „Acta Biochimica Polonica”; członek Komite-
tu Immunologii i Etiologii Zakażeń PAN. Nagrody naukowe i dydaktyczne Ministra Zdrowia (trzykrotnie), na-
ukowe i dydaktyczne rektora WUM; współautor kilku patentów – opracowań leków przeciwnowotworowych.

Gustavo Leibaschoff (Argentyna) – światowy pionier w dziedzinie medycyny estetycznej, 
chirurgii plastycznej i modelowania tkanki tłuszczowej, z ponad 30-letnim doświadczeniem w tych dziedzi-
nach (i 40-letnim w medycynie). Szkoleniowiec kładący szczególny nacisk na bezpieczeństwo pacjentów, 
jak i lekarzy. Szanowany na całym świecie za wkład w wymienionych obszarach. Ma w dorobku kilka wyda-
nych książek, liczne artykuły oraz występy w mediach (TV, radio). Ma ponadto duże doświadczenie w pracy 
z producentami sprzętu medycznego, zapewniając doradztwo naukowe w celu poprawy jakości i wydajności 
urządzeń medycznych. Pierwszy prezes argentyńskiego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej (pierwsze to-
warzystwo z obu Ameryk w ramach Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej UIME), Stowarzyszenia 
Medycznego Argentyny, Towarzystwa Argentyny Położnictwa i Ginekologii, pierwszy profesor medycyny este-
tycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Buenos Aires, dyrektor i profesor w Szkole Medycznej Funda-
cji Barcelo Buenos na Wydziałach Medycyny Estetycznej i Flebologii Estetycznej, sekretarz Międzynarodowej 
Unii Flebologii Estetycznej, założyciel Międzynarodowej Unii Liposukcji, członek honorowy Francuskiego 
Towarzystwa Chirurgii Estetycznej, członek honorowy Australasian College of Cosmetic Surgery, American 
Academy of Cosmetic Surgery (od ponad 18 lat), Academia Colombiana de Chirugia Cosmetica. Sekretarz 
generalny Światowego Stowarzyszenia Ginekologii Estetycznej. Dyrektor Międzynarodowej Akademii Gine-
kologii 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 
warszawskiej AM. Asystent, a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, a później w Klinice Chirurgii 
Plastycznej CMKP w Warszawie. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie chirurgii 
plastycznej. Pracuje w szpitalu Luxmed w Warszawie. Specjalizuje się w chirurgii plastycznej estetycznej. Au-
tor wielu publikacji z zakresu chirurgii plastycznej i ogólnej.

Evgeniy Leshunov (Rosja) – dr n. med., uznany specjalista urolog-chirurg. Praktykę lekarską 
w zakresie medycyny estetycznej prowadzi w Moskwie. Ma duże doświadczenie w zakresie chirurgii este-
tycznej, chirurgii ginekologicznej oraz medycyny laserowej. Jest członkiem międzynarodowych organizacji 
zrzeszających ekspertow, m.in. European Urology Society, World Society of Anti-Aging Medicine (WOSIAM) 
oraz European Society of Sexual Medicine.

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), czło-
nek 24 towarzystw naukowych, założyciel i członek honorowy pięciu towarzystw naukowych, przewodniczący 
Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Laserowej i Medycyny (ISLSM) w latach 2005–2009, prezes Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Fototerapii (IPTA) w latach 2009–2011, prezes Światowej Federacji Towarzystw 
Medycyny Laserowej i Chirurgii (WFSLMS). Profesor wizytujący uniwersytetów Bethesda i Vanderbilt w USA; 
uniwersytetów w Czeskich Budziejowicach, Kladnie i Pradze oraz w Wilnie. Jest koordynatorem Międzynaro-
dowej 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 tkanki ludzkie, zwłaszcza na skórę, 
żyły, nerwy, mięśnie, ścięgna, tkanki, komórki macierzyste i bliznowce, leczenie ran i przebudowę blizn, na 
cukrzycę i choroby metaboliczne, urazy mózgu i rdzenia kręgowego. Stosuje lasery do cięcia, koagulacji i foto-
dializy u pacjentów z przewlekłymi chorobami immunologicznymi. Jest autorem ponad 100 publikacji, 20 trak-
tatów i 280 referatów, redaktorem naczelnym pisma „Laser Florence”, wydawcą w SPIE (1999–2004), a obecnie 
w American Institute of Physics Publishing. Członek zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Laser 
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Medical Science” (Londyn), „Laser Therapy” (Tokio), „Journal of Applied Biomedicine” (Czechy), „Leadership 
Medica” (Mediolan), „Acta Medica” (Praga), „Dermatologic Therapy” (Blackwell), „Academy of Aesthetic and 
Anti-Aging Medicine”. Od 1997 r. przewodniczy dorocznemu Laser Florence Annual Congress and Courses.

Torello Lotti (Włochy) – profesor zwyczajny dermatologii i wenerologii Uniwersytetu Guglielmo 
Marconi w Rzymie. Od 2013 r. jest prezesem World Health Academy, Dermatologia. Przewodniczył wielu mię-
dzynarodowym kongresom. Redaktor naczelny „Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia”. Członek 
zwyczajny towarzystw naukowych na całym świecie i członek honorowy wielu towarzystw w dziedzinie der-
matologii, m.in. Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatologicznego (ADA). Jest recenzentem naukowym 
czasopism branżowych, w tym „British Journal of Dermatology”, „Journal of Investigative Dermatology”, „Jo-
urnal of the American Academy of Dermatology”, „Dermatologic Therapy”. Autor lub współautor ponad 1500 
publikacji naukowych. Więcej na stronie: www.torellolotti.it.

Joachim Löchner (Niemcy) – absolwent Justus-Liebig University w Giessen. W latach  
1994–2000 lekarz rezydent w Monachium w szpitalu Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana i w szpitalu 
Schwabing na Oddziale Estetycznym i Flebologicznym. Od 2000 r. dermatolog i alergolog (praktyka własna 
w Wirges). Specjalizuje się w medycynie estetycznej i zabiegach przy użyciu laserów. Ma duże doświadcze-
nie kliniczne w stosowaniu wypełniaczy i toksyny botulinowej (ponad 5000 pacjentów). Od 2014 r. ekspert, 
konsultant medyczny i trener w firmie NATURELIZE.

Krzysztof Łuksza (Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego AM im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu (1994), PSME PTL w Warszawie (2011) i World Society of Anti-Aging Medicine (2014) w Bruk-
seli. Lekarz medycyny, medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Jest właścicielem BIOGENICA Klinika 
Piękna w Poznaniu. Wcześniej: „BIG-MED” Prywatna Praktyka Lekarska Krzysztof Łuksza (do 2013) i Pry-
watny Gabinet Chirurgiczny prof. Piotra Krokowicza (do 2002). Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging oraz SLDE. Interesuje się medycyną estetyczną i anti-aging, muzyką oraz sportem.

Sylwia Malinowska (Polska) – dr n. hum., kosmetolog, od kilku lat zajmująca się zastosowa-
niem badań ultrasonograficznych w kosmetologii i medycynie estetycznej, współwłaścicielka Kliniki Urody 
Life-Beauty.

Francesco Marotta (Włochy) – profesor Uniwersytetu Medycznego w Mediolanie i na Wydzia-
le Żywienia Człowieka i Nauki o Żywności Uniwersytetu Teksańskiego, dyrektor komisji w grupie badawczej 
G.E.A. Research Group w Mediolanie, dyrektor Regenera Research Group. Od 1981 r. jest doktorem nauk me-
dycznych, specjalizacja z gastroenterologii i endoskopii (1986). Wykładowca w dziedzinie gastroenterologii 
na Uniwersytecie w Chicago (1982). Kierownik kliniczny i naukowy w zakresie gastroenterologii na Oddziale 
Chorób Przewodu Pokarmowego w Groote Schuur Hospital Uniwersytetu w Kapsztadzie. Odbył studia dok-
toranckie w języku japońskim na Oddziale Chirurgicznym Uniwersytecie Hirosaki, które ukończył w 1990 r. 
Członek Państwowego Centrum ds. Raka przy Ministerstwie Nauki Japonii. W 1993 r. uczestniczył w bada-
niach z zakresu biologii molekularnej w Welcome-Beecham Labs. w Londynie, a w 2006 r. w GoodGene Lab. 
w Korei Południowej. Profesor nutragenomiki w Neuroscience Institute w Pekinie. Profesor wizytujący w dzie-
dzinie gastroenterologii, stresu oksydacyjnego, starzenia się i nutragenomiki na największych uniwersytetach 
azjatyckich. Przez 10 lat kierował ośrodkiem badawczym w Japonii, współpracuje z laureatem nagrody Nobla 
prof. Lukiem Montagnierem. Redaktor naczelny i członek rad naukowych wielu pism medycznych. Jako dy-
rektor naukowy Fundacji GAIA jest współredaktorem książki poświęconej interwencjom związanym z pro-
cesem starzenia się pt. Il  Manifesto della Lunga Vita (Manifest długiego życia). Wspólnie z zespołem z USA 
pracuje nad nowatorskim lekiem o działaniu prewencyjnym/regeneracyjnym. Opublikował ok. 100 artykułów 
i przedstawił ok. 400 doniesień naukowych na światowych kongresach i sympozjach.
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Marek Maruszyński (Polska) – prof. dr hab. n. med. Absolwent (z wyróżnieniem) Wydzia-
łu Lekarskiego WAM w Łodzi (1971), specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej, gen. bryg. 
(2003), profesor (1996). Od ponad 40 lat związany ze szpitalem „Na Szaserów”, od 20 lat – kierownik Kliniki 
Chirurgii (obecnie Naczyniowej i Endowaskularnej). Założyciel i pierwszy dyrektor Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie (2002). Wieloletni naczelny chirurg WP. Członek honorowy Towarzystwa Chirur-
gów Polskich i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (były prezes). Urodzony w Krakowie, wykształcony 
w Łodzi, „od zawsze” związany z Warszawą – chłopak z Grochowa. Zainteresowania: teatr, literatura, sport.

Iwona Marycz-Langner (Polska) – dermatolog, certyfikowany międzynarodowy trener Ma-
sterClass w dziedzinie dermatologii estetycznej. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w zakresie technik modelo-
wania twarzy kwasem hialuronowym, toksyną botulinową i nićmi liftingującymi. Specjalizuje się i ma bogate 
doświadczenie w zabiegach wielokierunkowego odmładzania i modelowania twarzy. Od wielu lat pasjonuje 
się laseroterapią, wykorzystaniem zabiegów wysokoenergetycznych w leczeniu i usuwaniu defektów este-
tycznych skóry, a także jej rewitalizacji i spowolnianiu procesu starzenia. Autorka artykułów publikowanych 
w prasie specjalistycznej i kobiecej przybliżających zagadnienia dermatologii, kosmetologii i medycyny es-
tetycznej. Właścicielka Kliniki Dermatologii Estetycznej DermClinic w Warszawie.

Michael T. McNamara (USA) – jest pionierem w dziedzinie rezonansu magnetycznego 
w obrazowaniu medycznym oraz medycynie prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób ukła-
du krążenia, nowotworów i medycyny sportowej. Absolwent University of Michigan Medical School. Odbył 
staż z chirurgii ogólnej w San Diego w Kalifornii, po czym przeszedł specjalistyczne szkolenie w radiologii 
diagnostycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco. Dzięki niemu powstało pierwsze w Euro-
pie centrum diagnostyczne MRI w Princess Grace Hospital of Monako. W 2004 r. założył Monaco Lifecheck 
Center. Był konsultantem zespołu lekarzy olimpijskiej drużyny koszykarzy USA Dream Team w 1992 r.; ofi-
cjalnym lekarzem księcia Monako Alberta II podczas wyprawy na Biegun Północny w 2006 r. oraz konsul-
tantem medycznym klubu piłkarskiego AS Monaco. Członek wielu rad naukowych oraz rad nadzorczych, 
w tym General Electric Medical Systems, Bristol-Myers Squibb, Nycomed, MDdatacor, Zepter International 
i Akloma Bioscience AB.

Krzysztof Miracki (Polska) – lekarz Medycyny Estetycznej, absolwent SAM w Katowicach (1987). 
Uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu otolaryngologii (1991). Ukończył Podyplomową Szkołę Medycyny Es-
tetycznej. Jest w grupie pierwszych 90 certyfikowanych lekarzy medycyny estetycznej w Polsce. Wiedzę z za-
kresu medycyny estetycznej zdobywał na licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą prowadzonych 
przez uznane autorytety. Brał udział w kongresach naukowych i seminariach z zakresu medycyny estetycznej 
jako słuchacz oraz wykładowca z dziedziny laseroterapii. Prowadzi prace badawcze wspólnie z wiodącymi 
producentami technologii laserowej. Był pierwszym lekarzem wprowadzającym liczne procedury laserowe 
na polski rynek, np. laserowe leczenie chrapania. Prowadzi szkolenia z zakresu terapii laserowej dla lekarzy.

Robert Krzysztof Mlosek (Polska) – dr hab. n. med., lekarz medycyny estetycznej, samo-
dzielny pracownik naukowy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II WL WUM, współwłaściciel Kliniki Urody 
Life-Beauty. Badaniami ultrasonograficznymi skóry zajmuje się od ponad 15 lat.

Monika Nunberg-Sawicka (Polska) – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, ab-
solwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, w 2005 r. ukończyła PSME. Współzałożyciel Polskiego 
Towarzystwa Mezoterapii i współtwórca programu naukowego Międzynarodowego Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych; certyfikowany wykładowca 
i szkoleniowiec w SLDE. Prowadzi wykłady i warsztaty w zakresie implantacji kwasu hialuronowego, me-
zoterapii, podawania toksyny botulinowej, peelingów. Szkoleniowiec w Europejskim Centrum Szkolenio-
wym Anti-Aging. Autorka artykułów w czasopismach medycznych i prasie popularnej. Medycynę estetyczną 
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jako podstawową dziedzinę pracy praktykuje od 2001 r. w Gabinecie Dermatologii Leczniczej i Estetycz-
nej w Warszawie. W celu poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych czynnie uczestniczy 
w kongresach, szkoleniach i kursach w Polsce i na świecie. Członek SLDE, WOSIAM (Światowego Towa-
rzystwa Medycyny Anti-Aging).

Romuald Olszański (Polska) – prof. dr hab. med., absolwent WAM. Kierownik Zakładu Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej WIM, specjalista dermatolog i wenerolog, alergolog oraz specjalista z medycy-
ny morskiej i tropikalnej. Redaktor lub współredaktor 10 podręczników oraz 60 rozdziałów w monografiach 
naukowych i podręcznikach medycznych. Ponad 20 lat praktyki w medycynie estetycznej.

George Virginio Oskarbski (Włochy) – absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uni-
wersytetu La Sapienza w Rzymie (1975). Absolwent Szkoły Medycyny Estetycznej międzynarodowej funda-
cji Fatebenefratelli (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 Es-
tetycznej w Rzymie. Członek-założyciel Sekcji Medycyny Estetycznej PTL w Polsce i Włoskiego Towarzystwa 
Medycyny Estetycznej (SIME). Członek Włoskiego Towarzystwa Mezoterapii (SIM), Włoskiego Stowarzy-
szenia Dietetyków i Odżywiania Szpitalnego (ADI) oraz Włoskiego Towarzystwa Flebologii i Skleroterapii. 
Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych sympozjów. Członek rad naukowych wielu czaso-
pism medycznych w kraju i za granicą. Autor licznych publikacji naukowych, m.in. w „La Medicina Estetica”, 
„Lasers in Medical Science” czy „Annals of Nutrition and Metabolism”.

Herve S. Padey (Francja) – stomatolog zajmujący się chirurgią plastyczną szczękowo-twarzową 
i rekonstrukcyjną. Ukończył studia w Grenoble. W czasie stażu, który odbywał w Calais i w Lille, otworzył 
przewód doktorski z zakresu stomatologii. Doktorat obronił z wyróżnieniem. W latach 1992–2000 zajmował 
stanowisko referenta-lekarza specjalisty w szpitalu w Paryżu, gdzie na Oddziale Chirurgii Szpitala Sainte-
-Anne współpracował z dr. Patrickiem Trevidicem w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej i rekonstruk-
cyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Kolegium Francuskiej Implantologii SPI. Członek grupy chirurgicz-
nej Expert2Expert.

Marc-René Paravicini (Szwajcaria) – studiował architekturę, ale w latach 80. ub. wieku za-
interesował się medycyną naturalną i rozpoczął edukację w tym zakresie. W latach 1994–2007 prowadził wła-
sną klinikę, w której praktykował tradycyjną chińską medycynę. Jesienią 2014 r. nawiązał współpracę z firmą 
Vivienne Swiss Formula, ale jego „przygoda” z colostrum zaczęła się już 7 lat temu.

Pier Camillo Parodi (Włochy) – urodził się w Pontremoli. Od 2007 r. jest profesorem nad-
zwyczajnym chirurgii plastycznej i estetycznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Udine i dyrektorem 
oddziału chirurgii plastycznej w Szpitalu Akademickim w Udine. Odbywał staże naukowe w zakresie mikro-
chirurgii i rekonstrukcji piersi we Francji i Słowenii. Opublikował ok. 150 artykułów i doniesień naukowych, 
był zapraszany na wiele krajowych i międzynarodowych kongresów. Jest członkiem m.in. Włoskiego Towa-
rzystwa Mikrochirurgii i Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej.

Alberto Passi (Włochy) – profesor biochemii na Wydziale Nauk Chirurgicznych i Morfologicz-
nych Uniwersytetu Insubria w Varese. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Mona-
chium (1982) oraz na Uniwersytecie w Pawii (1987), gdzie otrzymał doktorat z biochemii (1992) i specjalizację 
z biochemii klinicznej (1995). Studiował również morfologię kliniczną na Uniwersytecie w Manchesterze 
(1990). Członek wielu towarzystw naukowych: Italian Biochemistry Society, Italian Connective Tissue So-
ciety, International Society of Matrix Biology, American Society for Matrix Biology i American Society of 
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Biochemistry and Molecular Biology. W 2009 r. otrzymał prestiżową nagrodę Hellenic Biochemistry So-
ciety Award. Od 2011 r. pełni funkcję redaktora naczelnego „Journal of Biological Chemistry”; współpracuje 
z „Connective Tissue Research”, „PLoS ONE”, „Open Biology Journal” i „Frontiers in Membrane Physiolo-
gy and Biophysics”. Autor ponad 50 publikacji naukowych i kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodo-
wych kongresach.

Bartosz Pawlikowski (Polska) – absolwent 40. Kursu WAM w Łodzi. Od początku drogi za-
wodowej związany z Kliniką Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w Łodzi. Ceniony i do-
świadczony ekspert w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej. Specjalizuje się w korekcji defektów 
estetycznych twarzy z wykorzystaniem laseroterapii, wypełniaczy i biostymulatorów tkankowych, botoksu 
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 wiodących ośrodkach w kraju i za granicą. W związku z codzienną obserwacją i doświadczeniami w postę-
powaniu po zabiegach medycyny estetycznej umiejętnie prowadzi leczenie pacjentów po nieudanych proce-
durach medycznych związanych z poprawą wyglądu. Autor licznych publikacji z zakresu dermatologii i me-
dycyny estetycznej.

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

Luigi Polla (Szwajcaria) – medycynę studiował w Genewie. W Brukseli poszerzał doświadczenia 
w zakresie alergii skórnych pod kierunkiem prof. Jean-Marie Lachapelle’a. Specjalizuje się w dermatologii. 
W Genewie był jednym z pierwszych lekarzy stosujących terapie laserowe. Uważa się go za twórcę „miękkie-
go liftingu” – wstrzykiwania kwasu hialuronowego tuż pod skórę właściwą, do pierwszej warstwy tłuszczu, 
co nawilża skórę, dzięki czemu wygląda ona „kwitnąco”, świeżo i młodzieńczo. Jest założycielem Szwajcar-
skiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, członkiem rady UIME oraz American Academy of Dermatology.

Andrzej Przylipiak (Polska) – jest profesorem, lekarzem specjalistą dermatologiem, którego 
centrum zainteresowań stanowi dermatologia zabiegowa i estetyczna. W jego katalogu usług oprócz pełnej 
palety zabiegów estetycznych szczególne miejsce zajmuje chirurgia tkanki tłuszczowej i lipotransfer. Prze-
prowadził ponad 2700 zabiegów liposukcji. W zakresie liposukcji szkolił się u dr. Gerharda Sattlera w Darm-
stadt (Rosenparkklinik) oraz u dr. Petera Hoffmana w Monachium (klinika Medaesthetic), gdzie opanował 
także techniki przeszczepiania włosów. W 2010 r. objął stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Me-
dycyny Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego UM w Białymstoku. Poprzednio przez długie lata pracował 
w Niemczech jako dermatolog oraz prowadził badania naukowe w zakresie neuroendokrynologii rozrodu 
w uniwersyteckiej klinice ginekologicznej w Heidelbergu. W 1992 r. habilitował się na AM w Białymstoku.

Jerzy Przylipiak (Polska) – doktor nauk medycznych, lekarz medycyny i lekarz stomatologii, 
specjalista chirurgii szczękowej i specjalista ortodoncji. Długoletni asystent Kliniki Chirurgii Szczękowej AM 
w Białymstoku oraz asystent w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warsza-
wie. Autor i współautor prac badawczych krajowych i zagranicznych oraz podręcznika medycyny estetycznej.

Domenico Romano (Włochy) – psychiatra, psychofarmakolog, psychoterapeuta, psychoana-
lityk. Wykładowca i szkoleniowiec. Dyplom w dziedzinie medycyny i chirurgii zdobył na Uniwersytecie La 
Sapienza w Rzymie (1976), a specjalizację w psychiatrii (1980). Od 1992 r. członek Włoskiego Towarzystwa 
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Psychoanalitycznego. W latach 1978–1982 nauczał i prowadził badania kliniczne w Katedrze Psychiatrii Uni-
wersytetu La Sapienza pod kierunkiem prof. Nicoli Cianiego. W latach 1980–1983 pracował jako psychiatra 
w szpitalu Santa Maria Goretti Ameryki Łacińskiej oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego ASL LT3; w latach 
1983–1992 jako psychiatra w Centrum Zdrowia Psychicznego Bracciano, a w latach 1992–2010 jako psychiatra 
w Centrum Zdrowia Psychicznego ASL RMC Via Monza. Od 2014 r. pracuje niezależnie w Clinica Villa Pia. 
Autor książek i artykułów naukowych.

Francesco Romeo (Włochy) – od 25 lat pracuje w szpitalu jako chirurg. Ukończył wiele kursów 
z dziedziny medycyny estetycznej w Hiszpanii, Francji i Szwecji. Obecnie prowadzi kursy Masters na włoskich 
uniwersytetach i w szkołach medycyny estetycznej, uczy, jak poprawić wygląd i odmłodzić okolicę oczu. Ma 
duże doświadczenie w prowadzeniu prezentacji klinicznych na kongresach chirurgii plastycznej i medycyny 
estetycznej, zarówno we Włoszech jak i za granicą. Jego główne zainteresowania koncentrują się na chirurgii 
plastycznej i rekonstrukcyjnej piersi kobiet, problemach kosmetycznych męskiej piersi, jak również na za-
biegach w okolicach brzucha. Na swoim koncie ma ponad 4000 zabiegów chirurgicznych. Więcej informacji 
na stronie www.francescoromeo.it.

Wojciech Rybak (Polska) – dr n. med., specjalista chirurg, flebolog, certyfikowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Absolwent AM we Wrocławiu. Był młodszym asystentem w Klinice Chirurgii Plastycznej 
w Polanicy Zdroju. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym oraz w Szpitalu UM we Wrocławiu, na Od-
dziale Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej. Członek 
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, presti-
żowej Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej (AACS) oraz Amerykańskiego Kolegium Flebolo-
gicznego (ACP). Jako pierwszy we Wrocławiu przeprowadził zabieg laserowego usunięcia żylaków kończyn 
dolnych, a wspólnie z ojcem, prof. Zbigniewem Rybakiem, jako pierwszy w Polsce zastosował metodę skle-
roterapii piankowej pod kontrolą USG do leczenia dużych żylaków kończyn dolnych. Twórca i założyciel kli-
niki Ars Estetica. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu 
flebologii, medycyny estetycznej i laseroterapii.

Zbigniew Rybak (Polska) – profesor AM we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie chirurgii ogól-
nej, naczyniowej i angiologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego wrocławskiej AM (1975 r.). Tytuł doktora 
nauk medycznych uzyskał w 1984 r., a doktora habilitowanego w 1995 r. Współzałożyciel: Polskiego Towarzy-
stwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, Polskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. W latach 2000–2003 prezes Polskiego 
Towarzystwa Flebologicznego. Pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003–2006). Redak-
tor naczelny „Przeglądu Flebologicznego” oraz honorowy redaktor „Leczenia Ran”. Autor ponad 170 prac. 
Redaktor podręcznika Flebologia Kliniczna. Aktywny członek Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii. 
Prowadzi ogólnopolski kurs leczenia schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego laserowego 
leczenia niewydolności żylnej. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego 
Towarzystwa Leczenia Ran.

Ewa Rybicka (Polska) – absolwentka AM w Warszawie, lekarz z ponad 20-letnim doświadczeniem 
zawodowym. Ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej w Warszawie. Jest dyplomowanym le-
karzem medycyny estetycznej. Prowadzi klinikę Estetica Nova.

Giovanni Scapagnini (Włochy) – profesor biochemii klinicznej oraz biologii molekularnej 
na Uniwersytecie Molise w Campobasso we Włoszech. Wcześniej był asystentem w Instytucie Neurobiologii 
Blanchette Rockefeller na Uniwersytecie West Virginia w Rockville oraz w Instytucie Nauk Neurologicznych 
w Italian National Research Council. Założyciel i członek Rady Dyrektorów Włoskiego Towarzystwa Nutra-
ceutykow SINUT. Jest dyrektorem naukowym Międzyuczelnianego Konsorcjum Sannio Tech w Apollosie. 
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W pracy naukowej skupia się na funkcjonalnej roli fitochemicznych składników żywności jako regulatorów 
reakcji redoks w procesach starzenia.

Massimo Signorini (Włochy) – absolwent medycyny i chirurgii w Akademii Medycz-
nej w Mediolanie (1973), specjalizuje się w chirurgii plastycznej i mikrochirurgii. Jest szefem Oddziału 
Chirurgii w Europejskim Instytucie Dermatologii w Mediolanie oraz profesorem klinicznego Oddziału  
Chirurgii Plastycznej na Uniwersytecie w Mediolanie. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Pla-
stycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej.

Ewa Skrzypek (Polska) – absolwentka AM w Warszawie, w której także uzyskała tytuł doktora 
nauk medycznych i jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym (obecnie WUM). Od kilku lat zajmuje się 
medycyną estetyczną i przeciwstarzeniową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ukończyła z wyróżnieniem PSME PTL. Prowadzi szko-
lenia 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.

Violetta Skrzypulec-Plinta (Polska) – profesor, specjalista ginekolog-położnik, endokry-
nolog, seksuolog. Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
SUM. Uhonorowana prestiżową nagrodą „Lekarz – Przyjacielem Kobiety”. To sedno jej powołania – od 30 lat 
prowadzi praktykę lekarską, lecząc, edukując i wspierając kobiety z całej Polski, przezwyciężając wraz z nimi 
choroby. Autorka ponad 300 publikacji naukowych. Przewodnicząca Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziew-
częcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wiceprzewodnicząca Sekcji Menopauzy i Andropauzy PTG, 
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. Przez całe „życie medyczne” ma trzy 
priorytety: profilaktykę w medycynie, walkę z nałogami, równouprawnienie kobiet.

Przemysław Styczeń (Polska) – lekarz medycyny estetycznej, absolwent AM w Katowicach. 
Słuchacz Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Szkoleniowiec w Europejskim Cen-
trum Szkoleniowym Fenice. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Polskiego 
Towarzystwa Mezoterapii oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Autor wielu artykułów 
prasowych z zakresu medycyny estetycznej. Ukończył program MBA in International Business w AE w Ka-
towicach. Ma dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której ukończył Podyplomowe Studium 
Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia. Więcej informacji na stronie internetowej: www.drstyczen.pl.

Paweł Surowiak (Polska) – dr hab. n. med., prof. nadzw., współtwórca Instytutu DermaMed we 
Wrocławiu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, wiceprzewodniczą-
cy Polskiego Programu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej. Profesor nadzwyczajny UM we Wrocła-
wiu. Wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej. Szkoleniowiec licznych technik, m.in. botoks, 
kwas hialuronowy (Juvederm, Voluma, Surgiderm), Radiesse. Brał udział w licznych kongresach krajowych 
i zagranicznych jako zaproszony wykładowca. Autor i współautor licznych publikacji w recenzowanych czaso-
pismach medycznych krajowych i zagranicznych. Wieloletni stypendysta Uniwersytetu Humboldta, Uniwer-
syteckiej Kliniki Charite w Berlinie. Współautor pierwszej w Polsce książki Medycyna Estetyczna. 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, uczestnictwo w programie „Mój talent dla Polski” Prezydenta RP zrzeszającym 72 najwybitniejszych 
przedstawicieli młodego pokolenia, nagrody indywidualne rektora AM we Wrocławiu, nagrody indywidualne 
rektora UM we Wrocławiu, liczne nagrody za prace prezentowane na medycznych konferencjach naukowych. 
Członek honorowy Mongolskiego Towarzystwa Medycznego, doktor honoris causa Mongolskiej Akademii Nauk.
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Piotr Sznelewski (Polska) – pracuje w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala MSW w Warszawie, 
absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu (1995), Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego (2005), doktorant WIM w Warszawie. Zainteresowania naukowe: terapie oparte na 
urządzeniach wykorzystujących zjawiska biofizyczne (ultradźwięki, światło, fale radiowe), głównie lasery w der-
matologii, medycynie estetycznej i chirurgii małoinwazyjnej (zajmuje się laseroterapią od 2003 r.), w szczegól-
ności skanujący laser CO2, lasery diodowe dużych mocy 915–940 nn, 1470 nm oraz laser tulowy 1940 nm. Autor 
publikacji poświęconych tej tematyce. Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu laseroterapii w PSME 
PTL, na UJ oraz WUM. Współorganizator Międzynarodowych Kongresów Medycyny Estetyczniej i Anti-Aging, 
seminariów i szkoleń Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, członek jego zarządu.

Markku Tammi (Finlandia) – absolwent Turku University Medical School (1975), gdzie w 1979  r. 
uzyskał tytuł doktora n. med. (praca na temat glikozoaminoglikanów w ścianie tętnic). Na Uniwersytecie 
w Kuopio (obecnie Uniwersytet Wschodniej Finlandii) asystent, a następnie profesor anatomii (od 1994). 
Przewód habilitacyjny przygotował w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (1984–
1986). W latach 1984–1986 pracował w Lerner Research Institute w Cleveland Clinic. Zajmował się proteogli-
kanami w chrząstce stawowej, a od 1996 r. wspólnie z żoną Raiją koncentruje się na hialuronianie, jego bio-
syntezie i regulacji, szczególnie w komórkach nowotworowych i nowotworach. Autor i współautor ponad 220 
oryginalnych prac naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach, prelegent na konferen-
cjach naukowych, ekspert grantów badawczych, członek organizacji europejskich i amerykańskich. Promo-
tor 22 przewodów doktorskich.

Raija Tammi (Finlandia) – dyplomowanym lekarzem została w 1975 r. W 1981 r. uzyskała tytuł dok-
tora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Turku, a stopień docenta anatomii w 1988 r. na Uni-
wersytecie w Kuopio. W tej uczelni prowadziła zajęcia ze studentami medycyny oraz wykłady z anatomii. 
Od 2009 r. jest profesorem anatomii na Uniwersytecie w Tampere oraz anatomii i biologii komórki na Uni-
wersytecie Wschodniej Finlandii. Była promotorem 14 doktoratów, recenzentką 9 rozpraw doktorskich oraz 
prac publikowanych w 15 międzynarodowych czasopismach naukowych. W latach 2008–2012 była członkiem 
komitetu redakcyjnego „Journal of Biological Chemistry”, a do chwili obecnej „Matrix Biology”. Autorka 132 
oryginalnych prac naukowych. Jej główny cel naukowy to badanie roli hialuronianu w rozwoju raka i różni-
cowaniu komórek naskórka. Jest cenionym wykładowcą na konferencjach międzynarodowych oraz na uczel-
niach zagranicznych.

Alain Tenenbaum (Szwajcaria) – laureat Srebrnego Medalu na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu w Paryżu. Wynalazca Endopeel i wielu innych peelingów, jak np. Peeling de Luxe. Międzynarodowy 
ekspert w dziedzinie endoprotez i powikłań po wypełniaczach. Ekspert SEO ds. medycyny estetycznej, me-
dycyny anti-aging, dermatologii estetycznej i estetycznej chirurgii plastycznej. Wiceprezes Światowej Aka-
demii Dermatologii i Chirurgii Plastycznej (WACSD). Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Peelingów 
(ISPS). Członek ESCAD i EAFPS.

Ferdinando Terranova (Włochy) – ukończył czteroletnią Szkołę Medycyny Estetycznej 
w Rzymie, dotowaną przez międzynarodową fundację Fatebenefratelli pod patronatem Włoskiego Towarzy-
stwa Medycyny Estetycznej. Kolejne stopnie zdobywał na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie oraz na uni-
wersytecie La Sapienza na kierunku zapobieganie i leczenie otyłości oraz innych stanów niedożywienia. Od 
2006 r. jest członkiem zarządu włoskiej Akademii Medycyny Anti-Aging oraz członkiem Komitetu Nauko-
wego Zjazdu Krajowego i SIME AIMAA.

Izabela Tilszer (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, internistka. 
W latach 1999–2007 wiceprzewodnicząca Sekcji Medycyny Estetycznej PTL, w uznaniu zasług nauczania 
lekarzy medycyny estetycznej wyróżniona dyplomem lekarza medycyny estetycznej przez prof. Jerzego 
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Woy-Wojciechowskiego. Prekursorka mezoterapii w Polsce i idei propagowania medycyny estetycznej, twór-
czyni i wieloletnia prezes Fundacji Medycyny Estetycznej, założycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Me-
zoterapii. Wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, członek 
wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Od 1988 r. prowadzi praktykę prywatną, z cza-
sem przekształconą w NZOZ Lecznicę Specjalistyczną „Medycyna Estetyczna”.

Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) – prof. dr hab. med., chirurg plastyczny, generalny dyrek-
tor Ukraińskiego Instytutu Chirurgii Plastycznej i Kosmetologii Virtus. Ma tytuł Honorowego Lekarza Ukra-
iny. Wykładowca chirurgii rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej w Instytucie Dermatologii i Wenerologii 
Uniwersytetu Medycznego w Odessie. Współautor monografii Chirurgia plastyczna i estetyczna. Nowoczesne 
aspekty. Autor książki Technologie laserowe w medycynie estetycznej, jak również ponad 100 publikacji na-
ukowych z dziedziny laseroterapii i 150 z medycyny estetycznej. Przewodniczący Narodowej Unii Medycyny 
Estetycznej Ukrainy, członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Este-
tycznej. Ma ponad 20 lat praktyki w medycynie estetycznej.

Alexander Turkevych (Ukraina) – prof. dr hab. dermatowenerologii Narodowego Uniwersy-
tetu Medycznego Ukrainy we Lwowie, prof. dermatologii i wenerologii Uniwersytetu G. Marconi w Rzymie. 
Certyfikowany specjalista z zakresu dermatowenerologii, dermatologii kosmetycznej, onkologii, chirurgii 
skóry. Członek EADV, ČADV, ISD, przewodniczący Europejskiego Komitetu Wytycznych dla Dermatologii 
i Wenerologii World Health Academy. Wykładowca na wielu międzynarodowych kongresach. Autor ofi-
cjalnych ukraińskich kursów edukacyjnych dermatologii estetycznej oraz dermoskopii, dermatopatologii 
i dermatoonkologii, autor lub współautor ponad 150 opublikowanych artykułów. Jest redaktorem naczelnym 
czasopisma „Praktyka Medycyny Estetycznej” oraz oficjalnym recenzentem „Terapii Dermatologicznej”. Bie-
rze udział w badaniach klinicznych w dziedzinie dermatologii, ma bogate doświadczenie z wypełniaczami, 
toksyną botulinową, PRP, nićmi. Międzynarodowy wykładowca firmy Allergan, konsultant w Aptos, Near-
medic, Sandoz.

Tomasz Urbanek (Polska) – dr hab. n. med., adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Na-
czyń, Angiologii i Flebologii SUM, pracownik Centrum Flebologii w Szpitalu Angelius (Katowice). Ma spe-
cjalizacje z chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii. W 1998 r. uzyskał tytuł dr. n. med., a w 2005 r. 
dr. habilitowanego. Członek m.in.: Amerykańskiego i Europejskiego Forum Żylnego, Międzynarodowej Unii 
Angiologicznej, Europejskiego College’u Flebologii, Międzynarodowego Klubu Kompresjoterapii, Klubu Chi-
rurgii Rekonstrukcyjnej Żył Głębokich oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W latach 
2012– 2015 prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, obecnie prezes elekt. Bierze czynny udział w wielu 
projektach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor ponad 130 publikacji w recenzowa-
nych czasopismach naukowych oraz wystąpień na konferencjach i kongresach. Otrzymał nagrodę Między-
narodowej Unii Flebologicznej za najlepszy projekt badawczy z dziedziny flebologii. Członek Komitetu ds. 
Flebologii przy Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Tom van Eijk (Holandia) – urodzony w 1969 r., mieszka i pracuje w Amsterdamie. Początkowo stu-
diował medycynę na Uniwersytecie w Nijmegen, a następnie ukończył Uniwersytet w Amsterdamie. Obecnie 
jest jednym z najbardziej znanych lekarzy medycyny estetycznej w Holandii. Po dwóch latach zajmowania się 
chirurgią kardiologiczną rozpoczął swoje trzyletnie doświadczenie z chirurgią plastyczną. W 2003 r. w pełni 
poświęcił się medycynie estetycznej, a od 2005 r. zajmuje się również prowadzeniem szkoleń. Jesienią 2005 r. 
zaprezentował opatentowaną przez siebie Fern Pattern TechniqueTM – technikę Liścia Paproci z zastoso-
waniem produktów rodziny RestylaneR. Została ona zaprezentowana na całym świecie: od Vancouver przez 
Sztokholm aż po Hong Kong i odniosła niewątpliwy sukces. W sierpniu 2007 r. ukazał się artykuł opisujący 
tę rewolucyjną technikę w „The New York Journal of Drugs in Dermatology”. Niedawno został opublikowany 
również artykuł dotyczący innowacyjnej techniki modelowania ust – Lip Tenting Technique.
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Joan Vandeputte (Belgia) – pracę w zawodzie chirurga rozpoczął w Uniwersyteckim Szpita-
lu w Leuven. Rezydent na oddziałach chirurgii plastycznej w Brugii i Nottingham. W 1994 r. przeprowadził 
badania naukowe dotyczące ścięgna zginacza ręki dla Belgijskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Czło-
nek Belgijskiego Kolegium Chirurgii Plastycznej (FCCP) oraz Europejskiej Rady Chirurgii Plastycznej (EBO-
PRAS). Od 1995 r. jest pełnoprawnym członkiem Belgijskiego Królewskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. 
W 1995 r. założył Oddział Chirurgii Plastycznej w Szpitalu Głównym w Oudenaarde. Jego prywatna praktyka 
jest w całości poświęcona małoinwazyjnym zabiegom medycyny estetycznej. Jego zainteresowania ogniskują 
się na modelowaniu i chirurgii estetycznej twarzy, usuwaniu zmian nowotworowych w obrębie twarzy, funk-
cjonalnej i estetycznej chirurgii powiek oraz modelowaniu sylwetki. Prowadzi warsztaty i szkolenia w całej 
Europie, Turcji, Rosji, Dubaju, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Singapurze, Panamie, Chile i Japonii.

Sławomir Wilczyński (Polska) – dr n. farm., farmaceuta, kosmetolog. Katedra Kosmetologii 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz adiunkt Katedry i Zakładu Biofizyki Wydziału 
Farmaceutycznego SUM w Katowicach. Redaktor naczelny pisma „Aesthetica”.

Tadeusz Witwicki (Polska) – dr n. med., absolwent AM w Warszawie. Specjalista chirurgii 
ogólnej, chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej; specjalizację II z chirurgii plastycznej ukoń-
czył pod kierunkiem prof. Michała Kraussa. Jest prekursorem wielu metod w dziedzinie chirurgii rekon-
strukcyjnej i plastycznej w Polsce oraz szkoleniowcem z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. 
Praktykę prywatną prowadzi od 1990 r. Od wielu lat szkoli lekarzy z zakresu chirurgii plastycznej i rekon-
strukcji piersi. Jest także szkoleniowcem innowacyjnej metody liposukcji laserowej SlimLipo. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Mariusz Zimmer (Polska) – prof. dr hab. n. med., specjalista ginekologii i położnictwa, kie-
rownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu. W latach 2005–2011 prorektor ds. 
dydaktyki tamtejszej AM. Autor ponad 200 prac naukowych ogłoszonych w recenzowanych czasopismach. 
Członek 6 komitetów naukowych czasopism medycznych oraz PTL, PTG, PTMP, ASRM, ISUOG, AIUM, 
AAGL. Promotor 11 przewodów doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych. Prezes elekt Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego w kadencji 2016-2021. Główne zainteresowania: patologia ciąży, USG 
w położnictwie i ginekologii, endoskopia ginekologiczna, laseroterapia w leczeniu zaburzeń statyki narządu 
rodnego i nietrzymania moczu.

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

Tomasz Zubilewicz (Polska) – dr n. med., profesor nadzwyczajny, specjalista chirurgii ogólnej, 
chirurgii naczyniowej i angiologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie. Adiunkt w Katedrze i Kli-
nice Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie. Specjalizacja z chirurgii naczyń na Uniwersytecie Karte-
zjusza w Paryżu. Staż specjalizacyjny na Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Creteil 
we Francji. Kursy, szkolenia, konferencje: Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Austria, Szwajcaria, Wielka 
Brytania. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, 
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
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XV Międzynarodowy Kongres 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Streszczenia wystąpień

EDYTA ADAMCZYK-KUTERA, 
EWA DYBIEC

Potencjał stymulacyjny nici PDO.  
Kontynuacja badań własnych.  
Ocena efektów terapii sprzed roku oraz 
aktualne obserwacje wybranych przypadków za 
pomocą ultrasonografii wysokiej częstotliwości

The stimulus potential of PDO threads. 
Continuation of own research. Evaluation 
of the effects of therapy performed one year 
ago and current observations of selected 
cases using high-frequency ultrasound

Siła grawitacji, zaniki objętości, redystrybucja kompartmentów 
tłuszczowych oraz zmiany w obrębie kości twarzoczaszki są przyczyną 
zmian konturu twarzy. Zmniejszona ilość kolagenu, zmiany w układzie 
endokrynologicznym prowadzą do wiotkości skóry i zmniejszonego 
napięcia. Nici PDO, które pojawiły się na rynku medycyny estetycz-
nej, jak się wydaje, są dobrą ofertą w korygowaniu zmian związanych 
z wiekiem – szczególnie w 1/3 dolnej twarzy oraz na ciele.

Wykonano 20 zabiegów. Nici zaimplantowano w linii żuchwy, 
powyżej oraz poniżej tej linii. Na szyi, dekolcie, w okolicy kolan 
i wewnętrznej powierzchni ud. U pacjentów wykonano badanie 
USG skóry z zastosowaniem głowicy o częstotliwości 40 MHz na 
obszarach poddanych zabiegowi oraz kontrolnych. Ocenie pod-
dano echogeniczność skóry właściwej oraz jej grubość.

Wyniki badań USG wykazują różnice w echogeniczności skóry 
właściwej w miejscu implantacji nici w porównaniu z obszarami 
kontrolnymi. Poziom satysfakcji został zbadany za pomocą VAS. 
Pacjenci pytani byli o stopień satysfakcji, komfort pozabiegowy, 
poprawę jędrności skóry w ocenie własnej pacjenta oraz chęć 
powtórnego poddania się zabiegowi. Opierając się na przeprowa-
dzonym badaniu, wyniki wypada uznać za obiecujące.

VINCENZO ALOISANTONI

Witaminy C i D i aktywacja makrofagów

Vitamins C and D and macrophage activation

Aktywacja makrofagów stanowi podstawę przewlekłego sta-
nu zapalnego niskiego stopnia, który jest głównym czynnikiem 

wielu patologii. Aktywacja ta jest określana jako polaryzacja. 
Dochodzi wówczas do wytwarzania proteaz, wolnych rodników, 
czynników zapalnych itp. Dlatego kontrola aktywacji makrofa-
gów jest celem terapii wielu dolegliwości, takich jak choroby 
periodontologiczne, układu sercowo-naczyniowego, choroby 
związane ze starzeniem itp. Aktywacja makrofagów może za-
chodzić pod wpływem hipoksji, miejscowego stanu zapalnego 
(zapalenie przyzębia itp.), hormonów i nieprawidłowego żywie-
nia, zapoczątkowując niekorzystne błędne koło uogólnionego 
stanu zapalnego.

Jednocześnie lepsza dostępność tlenu dla komórek, witaminy 
C, witaminy D, karnityny, adenozylometioniny itp. może dopro-
wadzać do repolaryzacji makrofagów oraz łagodzić „eksplozję” 
metaboliczną i prozapalną. Niezwykle pomocna może być zwłasz-
cza witamina C, cechująca się szybką i pełną dostępnością (np. po 
podaniu podjęzykowym). Złagodzenie objawów zapalenia dziąseł 
oraz innych chorób periodontologicznych dzięki witaminie C sta-
nowi przykład nie tylko stymulacji antyoksydacyjnej i kolagenu, 
ale również kontroli makrofagów i aktywności przeciwzapalnej 
(przykład stanu zapalnego w jamie ustnej i witaminy C można 
przełożyć na wiele innych miejscowych i uogólnionych chorób 
na tle zapalnym).

ROBERTO AMORE, DOMENICO AMUS, 
VINCENZA LEONARDI

Cellulit, hipoteza dotycząca patogenezy 
i perspektyw terapeutycznych

Cellulite, pathogenic hpothesis and 
therapeutic perspectives

Cellulit jest głównym zaburzeniem skórnym w obrębie ud 
i pośladków. Nieregularności skóry spowodowane przez cellulit 
są często przyczyną niezadowolenia kobiet. Na chwilę obecną 
dostępne są niezliczone metody leczenia, ale rzadko są one sku-
teczne. Dostępny jest wręcz nadmiar procedur terapeutycznych, 
lecz nadal jest dużo braków w zrozumieniu charakteru i patofi-
zjologii procesów związanych z cellulitem. W niniejszym badaniu 
oceniano hipotezy dotyczące patogenezy oraz różne cechy histo-
patologiczne. Badanie to ma również na celu ocenę systemów do 
iniekcji opartych na substancjach chelatujących metale ciężkie, 
stosowanych w mezoterapii.
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ROBERTO AMORE, DOMENICO AMUS, 
FABIO CORAZZI, VICENZA LEONARDI

Intralipoterapia, najnowszy stan wiedzy

Intralipotheraphy, the state of art
W bogatym wachlarzu możliwych do zastosowania terapii nie-

chirurgicznych mających na celu redukcję zlokalizowanej tkan-
ki tłuszczowej wartościową opcją leczenia jest intralipoterapia, 
z której korzysta się od ponad 15 lat. Jest to powszechnie stoso-
wana technika medyczno-estetyczna polegająca na zastosowaniu 
substancji wywołujących efekt adipocytolityczny pod wpływem 
iniekcji odpowiedniej substancji w tkankę tłuszczową za pomocą 
długiej igły. Duża dostępność preparatów dostępnych dla tej tech-
niki, protokoły bez standaryzacji i dawkowania doprowadziły do 
niejasności i bardzo często różnych wyników. Celem niniejszego 
badania było zdefiniowanie szczegółowo techniki i wszystkiego 
co się z nią wiąże: stosowanych substancji, techniki, protokołu, 
postępowania po zabiegu, zdarzeń niepożądanych i powiązania 
z innymi metodami.

PIER ANTONIO BACCI

Świat cellulitu

The world of cellulitis

Tak zwany cellulit, określany również jako PEFS (ang. aede-
matosus fibrosclerous panniculopathy), czyli panikulopatia obrzę-
kowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowa, można lepiej i w sposób 
bardziej naukowy określić skrótem FEF (ang. female evolutive 
fibroedema) ze względu na typową ewolucję zmian w obrazie 
histopatologicznym. Jest to rzeczywista jednostka chorobowa 
o zróżnicowanej etiologii, ale w szczególności charakteryzująca 
się redukcją rozmiaru naczyń krwionośnych w mikrokrążeniu 
arterioli, która jest przyczyną stanu zapalnego, postępującego 
procesu fibrozy oraz lipooksygenacji. Po dokładnej klasyfikacji 
możemy skorygować te zmiany, stosując nową małoinwazyjną 
metodologię medyczną nazywaną VARTAM–TMP, bardzo przy-
datną w szczególności w redukcji skórki pomarańczowej dzięki 
poprawie waskularyzacji w wyniku zastosowania synergicznej 
integracji laseroterapii diodowej, szwów chirurgicznych w PDO 
oraz zabiegów waskularyzujących.

Można zastosować nieinwazyjną propulsję tlenową (ang. oxy-
gen propulsion) w celu stymulacji waskularyzacji w połączeniu 
z laseroterapią laserem o niskiej mocy (ang. Light Low Power 
Laser), aby zwiększyć aktywność mitochondrialną. Wyniki w po-
staci redukcji tkanki tłuszczowej oraz poprawy mikrokrążenia są 
bardzo obiecujące, co prowadzi do delikatnej redukcji zarówno 
obrzęku, jak i objawu „skórki pomarańczowej”.

Cellulit należy do chorób estetycznych, w których pojawia-
ją się różne zmiany zachodzące w warstwie podskórnej, tkance 
tłuszczowej, układzie mikronaczyniowym oraz naczyń żylnych 
i chłonnych, tkance łącznej oraz w strukturze naskórka i skóry 
właściwej. Problemy zaczynają się, gdy dochodzi do skurczu drob-

nych naczyń krwionośnych, które dostarczają zbyt mało tlenu do 
komórek, zmieniając równowagę metaboliczną. Jest to patologia 
natury estetycznej charakteryzująca się różnymi objawami, ale 
zawsze wymagająca zintegrowanego leczenia po postawieniu 
precyzyjnego rozpoznania. Szlak „Oxy-Var” wykorzystuje tlen 
i energię świetlną do aktywacji przepływu energii w sposób fi-
zjologiczny oraz zużycia tlenu w strukturach mitochondrialnych.

PIER ANTONIO BACCI

Nici PDO w rejuwenacji twarzy

PDO threads and different treatments

Historia szwów chirurgicznych (podwieszanie chirurgicz-
ne) ma swój początek we Francji, w 1956 r. w postaci Curl Lift 
(wg Buttkewitz, Garland i Clavier), co stanowi źródło wszystkich 
innych metod wykorzystujących szwy, a w USA na podstawie 
badań dotyczących szwów przeprowadzonych przez dr Alcomo 
w 1964 roku. Jednakże pierwszy punkt zwrotny w dziedzinie mi-
nimalnie inwazyjnych, kosmetycznych zabiegów chirurgicznych 
z wykorzystaniem szwów nastąpił na podstawie wyników kilku 
badań przeprowadzonych w Bułgarii w 1990 roku przez prof. 
Nikolaya Serdeva, który opisał metodę Tobacco’s Bag w celu zre-
dukowania obwodów oraz poprawy projekcji objętości tkanki, 
a w Rosji w 1990 przez George Sulamanidze na podstawie opisu 
dwukierunkowych szwów z zadziorami.

Prawdziwa rewolucja i rzeczywista „nowa era” nastąpiła 
w 2002 r., kiedy w USA dzięki profesorowi Gregowi Ruffowi zo-
stała udoskonalona i przedstawiona w środowisku naukowym 
nowa metoda nazywana Contour Threads Lift, w której wyko-
rzystywano w szczególności niewchłanialne, jednokierunkowe 
szwy z zadziorami umocowane na dwóch igłach w postaci pętli. 
Ta nowa strategia została zarejestrowana przez FDA (ang. Ame-
rican Food and Drugs Administration – Amerykańska Agencja 
ds. Żywności i Leków) jako urządzenie medyczne, a następnie 
również w ramach jego protokołu. Profesor Pier Antonio Bacci 
był jednym z pierwszych międzynarodowych liderów opiniotwór-
czych w tej kwestii. W tym samym czasie w Arezzo we Włoszech 
powstał pierwszy ośrodek doskonalenia i szkoleń w dziedzinie 
minimalnie inwazyjnych chirurgicznych procedur kosmetycznych 
z wykorzystaniem nici, w którym pomagano udoskonalać nową 
strategię oraz upowszechniać ją na pięciu kontynentach. Wtedy 
narodziła się prawdziwa „minimalnie inwazyjna chirurgia kosme-
tyczna z wykorzystaniem szwów”, taka jak prawdziwa „chirurgia 
podwieszająca”, a w kilku językach opublikowany został pierwszy 
podręcznik na świecie dotyczący tej strategii (Bacci P.A., Mini-
mally invasive aesthetic surgery with threads, Arezzo 2006), który 
doczekał się wielu aktualizacji na całym świecie.

Druga rewolucja nastąpiła w 2010 roku, kiedy w Korei zapo-
czątkowano nową filozofię postępowania wynikającą z metodolo-
gii terapeutycznej TuiNa, wykorzystującą wchłanialne szwy PDO, 
nowe szwy 6/0–8/0 całkowicie wchłanialne w ciągu 6–8 mies., bez 
odczynu w postaci stabilnej fibrozy oraz z ostatecznym produk-
tem w postaci wody i dwutlenku węgla, bardzo przydatnym dla 
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waskularyzacji tkanek. Strategia ta umożliwia stymulację punk-
tów energii witalnej oraz wytworzenie szczególnej sieci w skórze 
właściwej i tkance podskórnej, tak jak pikowanie tkanin (ang. 
quilting therapy), a ostatecznie dochodzi do biostymulacji tkanki.

Związek między tą nową strategią a naszą filozofią powstałą 
na bazie dotychczasowych doświadczeń doprowadził do utwo-
rzenia nowych, różnych protokołów terapii, które wg naszej 
oceny mogą być przydatne w większości objawów starzenia się 
skóry i opadania tkanek, a z pewnością nie są antagonistyczne 
w stosunku do tradycyjnego liftingu twarzy. Cechuje je nawet 
synergizm, zwłaszcza wtedy, kiedy pacjenci poszukują proce-
dur chirurgicznych o mniejszej inwazyjności. W przypadkach, 
w których u pacjentów występują typowe wskazania do trady-
cyjnego liftingu twarzy lub do mini-liftingu twarzy, ale stan 
przedmiotowy lub żądania pacjenta związane są z wymogiem 
innych rozwiązań o mniejszej inwazyjności, możliwe jest zasto-
sowanie tej minimalnie inwazyjnej techniki (T3 – mini-lifting), 
która umożliwia usunięcie nadmiaru skóry, wykonanie dobrej 
duplikacji SMAS, wykorzystując typowe skośne i pionowe wek-
tory oraz dodanie trakcji wszystkich tkanek, nie przeprowa-
dzając tradycyjnego przecinania tkanek, ale wyłącznie trakcję 
na jednokierunkowych szwach z zadziorami (czasami szwach 
dwukierunkowych lub z licznymi zadziorami) wprowadzanych 
w tkankę podskórną lub w SMAS.

Osobliwością tej metody jest fakt, że nici, na których wyko-
nujemy wymaganą trakcję czoła, środkowej części twarzy oraz 
szyi, są umocowane za pomocą szwów do powięzi, co oferuje 
interesującą długoterminową stabilność bez typowych powikłań 
w postaci krwiaków, włóknienia lub długiego okresu rekonwale-
scencji. Połączenie z górną blefaroplastyką lub z lipofillingiem 
w sytuacjach, gdy jest to konieczne, uzupełnia tę strategię, co 
nierzadko daje możliwość uzyskania spektakularnych wyników.

BRUNO BIOULAC

Biologiczne podstawy aktywności 
osocza bogatopłytkowego

Biologic basement of platelet rich plasma activity

Osocze bogatopłytkowe (PRP) wydaje się jednym z kolejnych 
produktów umożliwiających wypełnienie zmarszczek u kobiet. 
Z tego względu PRP stanowi prawdziwą rewolucję w medycynie, 
chirurgii i wkrótce w ekonomii opieki zdrowotnej. Jest to również 
najlepszy produkt w medycynie przeciwstarzeniowej. Zastoso-
wanie tego autologicznego produktu wspomaga proces gojenia, 
poprawia jakość blizn, redukuje ryzyko pierwotnych i wtórnych 
infekcji oraz znacznie wspomaga regenerację tkanek, w tym tka-
nek stawów.

Dyskusja o PRP oznacza zagłębienie się w funkcje komórek 
i dyskusję o ich biologii. Konieczne jest ponowne przyswojenie 
wiedzy na ten temat, ponieważ mowa jest o medycynie przyszło-
ści, a nie tylko zapoczątkowaniu naszych badań medycznych. 
W aspekcie biologicznym musimy odkryć ponownie, jak bardzo 
ważną rolę dla naszego stanu zdrowia odgrywa tkanka łączna 

i w jaki sposób PRP może ją naprawiać oraz stymulować w zwal-
czaniu infekcji bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych oraz 
poprawiać przebieg przewlekłych procesów gojenia.

Do aktualnych problemów związanych z PRP należą przede 
wszystkim: wiedza biologiczna, preparaty PRP i kwestie epide-
miologiczne, ponieważ testowanie produktów biologicznych 
jest o wiele trudniejsze niż klasycznych leków. Nie ma preparatu 
„PRP”, ale są różne sposoby przygotowywania różnych preparatów 
PRP, czym zajmują się 23 podmioty. Nie jest konieczne wyłącznie 
przestrzeganie zaleceń firm dotyczących postępowania z ich pro-
duktami, aby prawidłowo wykonywać terapię z wykorzystaniem 
PRP, ale konieczna jest również doskonała wiedza na temat biolo-
gii oraz tego, jak postępować i co zastosować. Nie można stosować 
produktu bez odpowiedniego zasobu wiedzy na temat wykonywa-
nej procedury i tego, co podaje się w iniekcji, dlatego konieczne 
jest opracowanie protokołów postępowania u pacjentów.

W medycynie przeciwstarzeniowej PRP to produkt przyszło-
ści, bez żadnych powikłań, który może ułatwić poprawę uzyska-
nych wyników i zredukować liczbę błędów w sztuce.

KIEREN BONG

Pytania i odpowiedzi dotyczące moich 
doświadczeń i jak wprowadziłem RHA 
i TeosyalPen do mojej codziennej praktyki

Questions and answers regarding my 
practice and how I introduce RHAs and 
TeosyalPen into my day-to-day practice

Partnerstwo dla uzyskania doskonałych wyników. PureSense 
+ RHA „zmieszaj i dopasuj” korzysta z niepowtarzalnych para-
metrów jakościowych tych dwóch grup wypełniaczy skórnych, 
oferując lekarzom „to co najlepsze z obydwu światów”. Dr Bong 
dzieli się doświadczeniem w stosowaniu grupy wypełniaczy RHA 
w swojej własnej praktyce.

Kiedy stosować który produkt? Dr Bong wyjaśnia dlaczego jest 
tak wielkim fanem TeosyalPen, pierwszego na świecie bezprze-
wodowego i zmechanizowanego urządzenia zaprojektowanego 
do iniekcji wypełniaczy skórnych z HA. Ta szczera i nieformalna 
sesja umożliwia słuchaczom uzyskać wgląd w praktykę dr. Bonga 
w Szkocji oraz jego skuteczną praktykę stosowania produktów 
Teosyal.

MASSIMILIANO BRAMBILLA

Udoskonalenia ginekologii estetycznej: 
jak zmaksymalizować wyniki 
leczenia i zachować czucie

Refinements in aesthetic gynecology: how to 
maximize results and respect sensation

Labioplastyka warg sromowych mniejszych jest najczęstszą 
procedurą wśród ginekologicznych zabiegów plastycznych. W naj-
nowszych badaniach opisywana jest waskularyzacja i dokładne 
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unerwienie warg sromowych mniejszych. Filozofia chirurgiczna 
ginekologicznych zabiegów plastycznych musi uwzględniać wy-
niki estetyczne, ale również funkcjonalne.

Kluczowe znaczenie mają następujące punkty:
 y poszanowanie warunków anatomicznych oraz możliwie naj-
większa redukcja resekcji warg sromowych mniejszych, aby 
nie pomniejszać wrażeń sensorycznych;

 y unikanie prostolinijnych blizn;
 y wargi sromowe mniejsze stanowią element kompleksu warg 
sromowych większych, a srom zlokalizowany jest niejako w ra-
mie sromowo-kroczowej.

MASSIMILIANO BRAMBILLA

Terapia komórkowa w odmładzaniu sromu 
i pochwy: PRP, SVS, przeszczep tłuszczu itp.

Cell therapy for vulvovaginal rejuvenation: 
PRP, sVs, fat graft, etc.

Medycyna regeneracyjna może przynieść korzyści w wielu 
patologiach. Autologiczne PRP, PRP z krwi pępowinowej, prze-
szczepy tkanki tłuszczowej, mikroprzeszczepy tkanki tłuszczowej 
i nanoprzeszczepy tkanki tłuszczowej są to opcje terapii regene-
racyjnej, a każda z nich cechuje się specyficznymi właściwościami 
i docelowymi wskazaniami. Autor prezentuje własne doświad-
czenie ze szpitala Policlinico Mangiagalli Foundation Hospital 
związane z wykorzystywaniem i łączeniem różnych procedur 
regeneracyjnych.

MASSIMILIANO BRAMBILLA

Waginoplastyka: łączenie technik 
szwów i przeszczepiania tłuszczu

Vaginoplasty: combining suture 
techniques and fat grafting

Zastosowanie przeszczepów tkanki tłuszczowej w celu zredu-
kowania rozmiarów pochwy po raz pierwszy opisał autor w 2007 
roku. Jest to przydatne narzędzie w leczeniu niskiego stopnia 
zwiotczenia tkanek. W bardziej poważnych przypadkach sam 
przeszczep tkanki tłuszczowej nie wystarcza i należy dodatko-
wo zastosować szew powięzi krocza. Autor prezentuje własne 
doświadczenie na podstawie ponad 50 przypadków.

MASSIMILIANO BRAMBILLA

Liszaj twardzinowo-zanikowy – nowa 
klasyfikacja anatomiczna i protokół leczenia

Lichen scleroatroficus: new anatomical 
classification and protocol of treatment

Liszaj twardzinowy i zanikowy sromu jest postępującym 
schorzeniem na tle immunologicznym, które można skutecznie 
leczyć z wykorzystaniem zabiegów z zakresu medycyny regene-

racyjnej. Autor przedstawia własne dane statystyczne dotyczące 
skojarzenia mikroprzeszczepów tkanki tłuszczowej, rigottomii 
oraz nanoprzeszczepów tkanki tłuszczowej.

HALINA CAR, M. KNAŚ,  
M. NICZYPORUK, A. ZALEWSKA

Remodeling skóry w cukrzycy  
– rola wybranych leków przeciwcukrzycowych

Remodelling of the skin in diabetes mellitus  
– the role of some anti-diabetic medicines

Zaburzenia metabolizmu kolagenu oraz remodeling skóry 
w przebiegu cukrzycy są wynikiem zachwiania równowagi pomię-
dzy metaloproteinazami a ich tkankowymi inhibitorami z następ-
czą degradacją macierzy zewnątrzkomórkowej. Celem badań było 
określenie stężeń metaloproteinazy 2 (MMP2), jej inhibitora tkan-
kowego (TIMP3) oraz kolagenu (COL1) w skórze zwierząt w modelu 
cukrzycy typu 1 (T1DM) i 2 (T2DM), nieleczonych lub leczonych 
insuliną/metforminą. Koncentracja MMP2 istotnie zwiększyła się, 
zaś stężenie TIMP3 oraz COL1 znacznie zmniejszyło się w skórze 
zwierząt cukrzycowych. Insulina podana zdrowym zwierzętom 
znacząco zwiększyła stężenie COL1 w skórze i efektywnie wpływała 
na normalizację badanych parametrów w cukrzycy eksperymen-
talnej typu 1. Zastosowana metformina zwierzętom zdrowym nie 
zmieniła stężeń MMP2, TIMP3 i COL1, a podana szczurom z T2DM 
ograniczyła (ale słabiej niż insulina w T1DM) degradację macierzy. 
Wyniki te sugerują konieczność poszukiwania dodatkowych ogól-
noustrojowych ingerencji hamujących postępujące zaburzenia ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej skóry u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Badania realizowane w ramach grantu No. 113/275/81 P.

ROSSANA CASTELLANA,  
GRAŻYNA JóźWIAK-ZIMIńSKA

Odbudowa skóry z bliznami za pomocą 
TCA modulowanego nadtlenkiem 
wodoru w połączeniu z nakłuwaniem

Restoration of scarred skin using TCA modulated 
with hydrogen peroxide in association with needling

Od dłuższego czasu wiadomo, że odpowiednie procedury 
polegające na wielokrotnej mikroperforacji skóry prowadzą do 
uwalniania czynników wzrostu, w wyniku czego pod wpływem 
mikrourazów dochodzi do stymulacji procesów naprawczych. 
Następowa regeneracja tkanek poprawia trofizm skóry właściwej, 
strukturę skóry oraz redukuje blizny w miejscu poddanym terapii.

TCA z modulacją za pomocą nadtlenku wodoru należy do urzą-
dzeń medycznych opracowanych na podstawie międzynarodowego 
patentu chemicznego. Stężony TCA wchodzący w interakcję z nad-
tlenkiem wodoru nie tylko traci swoje agresywne właściwości, ale 
również nasila jego stymulujące działanie na fibroblasty. Ze względu 
na to formulacja TCA stosowana na szeroką skalę w peelingach che-
micznych działających na różnych głębokościach ulega przemianie 
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w małoinwazyjną i wszechstronną substancję biorewitalizującą. 
Wielu autorów w łączonych zabiegach biorewitalizacji stosuje pro-
cedurę needlingu w skojarzeniu z TCA-H2O2. Niniejszy protokół 
ma na celu udokumentowanie skuteczności skojarzonego leczenia 
w poprawie regeneracji skóry z bliznami, zarówno u pacjentów 
leczonych po raz pierwszy jak i u pacjentów leczonych wcześniej 
za pomocą laseroterapii. Doskonałe wyniki oraz bardzo krótki czas 
rekonwalescencji i niezdolności do pracy po zabiegu uzasadnia 
wybór tej prostej, łatwej w przeprowadzeniu, taniej terapii łączonej 
mogącej zastąpić droższe metody instrumentalne.

ROSSANA CASTELLANA,  
GRAŻYNA JóźWIAK-ZIMIńSKA

Fundamentalna rola nadtlenku wodoru,  
od początków życia po regenerację tkanek

The fundamental role of hydrogen peroxide, 
from the dawn of life to tissue restoration

Cztery miliardy lat temu, kiedy wg aktualnego stanu wiedzy 
zaczęło się życie, mikroorganizmy urkariotyczne w środowisku 
beztlenowym uzyskiwały energię z fermentacji substancji orga-
nicznych. W następnym okresie urkarioty dały początek wcze-
snym prokariotom, które „wynalazły” tlen. Tyle że tlen mógł być 
toksyczny dla każdej formy życia, o ile nie powstałyby mechani-
zmy służące neutralizacji uszkodzeń, wywołanych przez katabo-
liczne przemiany tlenowe. W sposób nieuchronny tlen umożliwiał 
wytwarzanie wolnych rodników i nadtlenku wodoru, które były 
odpowiedzialne za regulację ekspresji genów i procesów metabo-
licznych przez ponad miliard lat. Aby dezaktywować nadtlenek 
wodoru i przetworzyć go w wodę, cyjanobakterie wytworzyły 
dwa ważne enzymy: katalazę i peroksydazę glutationową. Mó-
wiąc o nadtlenku wodoru, należy rozróżniać zachowywanie się 
tej cząsteczki w różnych stężeniach: „wysokie stężenie” H2O2 
(3–5%) stosowane w antyseptyce oraz „niskie stężenie” H2O2 (0,1–
0,3%) wytwarzane na poziomie tkankowym ma istotne działanie 
obronne i regulujące działanie komórek, wpływając na regulację 
procesów metabolicznych i naprawczych tkanek. Opatentowana 
substancja produkcji włoskiej umożliwiająca transportowanie 
H2O2 w niskich stężeniach przez nieuszkodzoną skórę umożliwia 
jego działanie od zewnątrz na mechanizmy regeneracji tkanek.

ROSSANA CASTELLANA,  
GRAŻYNA JóźWIAK-ZIMIńSKA

Stary włoski styl sugeruje metodę poprawy 
medycyny estetycznej poprzez zastosowanie 
procedur konserwatywnych i regeneracyjnych

An Old Italian style suggests the way 
to improve Aesthetic Medicine through 
conservative and regenerative procedures

W 1270 r. powstał Dolce stil Novo (wł. „słodki nowy styl”), 
nowy ruch poetycki we Włoszech, który został zapoczątkowany 

wraz z twórczością Guido Gunizzelliego, z kulminacją w później-
szym okresie w twórczości Dantego Alighieri. Dzięki tym poetom 
dotychczas mówiony język potoczny, nazywany „wulgarnym”, 
stał się językiem właściwym do wyrażania delikatnych emocji 
i szlachetnych myśli. Kobiety postrzegane w nowym świetle były 
portretowane jako przepiękne istoty, które sublimowały pożąda-
nia mężczyzn i stawały się narzędziem inspiracji poetów.

Autor wybrał analogię do stylu Dolce Stil Novo w celu zde-
finiowania tego, jak powinna w dzisiejszych czasach rozwijać 
się medycyna estetyczna. Gałąź ta, będąca częściowo nauką 
a częściowo sztuką piękną, powinna odejść od wyolbrzymiania 
lub nadmiernych efektów. Nadszedł czas, aby medycyna este-
tyczna ponownie stała się po prostu lekiem, z całym własnym 
potencjałem umożliwiającym stworzenie nowego obrazu ko-
biety, oraz aby wróciła do swoich celów, tzn. do przywracania 
zdrowia tkanek tak jak to się dzieje w okresie młodości. A więc: 
STYL, ponieważ kwestią stylu jest to, kiedy ludzie uwalniają 
swoje światło, wyrażając własną osobowość z elegancją. SŁOD-
KI oznacza miękkie, małoinwazyjne procedury oraz naturalny 
wygląd i wyniki. NOWY, ponieważ taka perspektywa rysuje się 
przed medycyną estetyczną, nowych jest również wiele pro-
duktów, które używamy od bardzo niedawna. W chwili obecnej 
dostępnych jest wiele miękkich technik przeznaczonych do 
biorewitalizacji skóry. Wśród nich lwią część stanowią procedury 
wykorzystujące kwas hialuronowy.

Autor wdraża niekonwencjonalny protokół, który łączy dwie 
zdecydowanie synergistyczne formy terapii:
 y skuteczną, nieinwazyjną, bezigłową biorewitalizację za po-
mocą TCA-H2O2,

 y karboksymetylocelulozę (ang. CMC – carboxymethilcellulose), 
nowość wśród wypełniaczy skórnych, która umożliwia uzy-
skanie naturalnego wyglądu i redukuje tempo enzymatycznej 
degradacji kwasu hialuronowego w skórze właściwej.

MAURIZIO CECCARELLI

Leczenie trądziku toksyną botulinową

Acne treatment with botulinum toxin

Termin trądzik oznacza chorobę skóry charakteryzującą się 
procesem zapalnym gruczołów łojowych. Klinicznie manifestuje 
się polimorficznymi objawami: grudkami, zaskórnikami, krosta-
mi, guzkami i ostatecznie bliznowaceniem. Zablokowanie układu 
cholinergicznego może wspomagać złagodzenie powyższych ob-
jawów w następujący sposób:
 y redukcja wzrostu naskórka odpowiedzialnego za rogowacenie 
ujść mieszków włosowych (acetylocholina ACh; receptory mu-
skarynowe aktywują metaloproteinazę, która uwalnia związany 
z powierzchnią czynnik wzrostu naskórka wiążący hepary-
nę (ang. HB-EGF – heparin-binding epidermal growth factor) 
i prowadzi następnie do aktywacji receptorów naskórkowego 
czynnika wzrostu EGFR);

 y redukcja produkcji łoju (rola ACh w produkcji łoju jako pro-
motora różnicowania sebocytów);
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 y redukcja waskularyzacji poprzez obniżenie poziomu andro-
genów oraz zmniejszanie poszerzenia naczyń krwionośnych 
charakterystycznego dla trądziku różowatego (neurony adre-
nergiczne uwalniają noradrenalinę i ATP, nasilając przepływ 
krwi w skórze, podczas gdy neurony cholinergiczne uwalniają 
acetylocholinę i inne kotransmitery skóry działające wazody-
latacyjnie).

MAURIZIO CECCARELLI

Komórki MUSE w regeneracji tkanek

MUsE cells in the tissue regeneration

Medycyna regeneracyjna w medycynie estetycznej wykorzy-
stuje czynniki płytkopochodne oraz dojrzałe komórki macierzyste 
pochodzące z tkanki tłuszczowej.

Komórki macierzyste umożliwiają regenerację tkanek pocho-
dzących z mezodermy (adipocyty, fibroblasty itp.). Nie można 
uzyskać odpowiedzi w tkankach pochodzących z ektodermy (na-
skórek). Najnowsze odkrycie pluripotencjalnych komórek MUSE 
umożliwia ominięcie tych ograniczeń i pozwala na regenerację 
wszystkich tkanek skóry (skóry właściwej i naskórka). Komór-
ki MUSE znajdujące się w tkance łącznej zrębowo-naczyniowej 
muszą być oddzielone od elementów tkanki łącznej. Proces ten 
wymaga zastosowania kolagenazy.

Przedstawiamy propozycję protokołu przygotowania i wyko-
rzystania tej techniki.

MAURIZIO CECCARELLI

Zapobieganie tworzeniu krwiaków 
w procedurach medycyny estetycznej

Prevention of the bruising from 
cosmetic medicine treatments

Jednym z problemów stale łączących się z zabiegami z zakresu 
medycyny estetycznej są krwiaki oraz problemy natury socjalnej, 
które przeżywa pacjent. Pierwsza podejmowana przez nas inter-
wencja musi być ukierunkowana na poprawę czasu krzepnięcia 
i ograniczenie wynaczynienia krwi. W tym celu przydatna jest 
aplikacja kremu zawierającego witaminę K. Witamina K działa 
jako koenzym karboksylazy, która odpowiada za karboksylację 
kwasu glutaminowego w procesie syntezy gamma-karboksygluta-
minianu. Proces ten prowadzi do aktywacji protrombiny oraz VII, 
IX i X czynnika krzepnięcia. Skracając czas krzepnięcia i utratę 
krwi, wpływamy na metabolizm i zapobiegamy wylewom krwi.

W rzeczywistości potrzeba szybkiego wyeliminowania krwia-
ków jest nie tylko problemem kosmetycznym, ale również klinicz-
nym. Oksydacja prowadzi do uwalniania żelaza z hemu. Żelazo 
w formie trójwartościowej jest od razu wiązane przez ferrytynę. 
Jednakże w przypadku nadmiernej ilości może być zredukowane do 
formy dwuwartościowej i indukować w przebiegu reakcji Fentona 
tworzenie się reaktywnych form tlenu (ang. ROS – reactive oxygen 
species) odpowiadających za oksydacyjne uszkodzenie otaczających 

tkanek. Uszkodzenie oksydacyjne aktywuje melanogenezę, zwięk-
szając ryzyko tworzenia się plam (przebarwień) w obrębie krwiaka. 
Z tego powodu musimy możliwie jak najszybciej wyeliminować jony 
żelaza pochodzące z procesu degradacji żelaza hemowego. W tym 
celu przydatne może być zastosowanie laktoferyny.

W obszarach, w których prowadzimy terapię, przed jej rozpo-
częciem stosujemy masaż z kremem zawierającym witaminę K. 
W przypadku powstawania krwiaków stosujemy masaż z kremem 
zawierającym laktoferynę. Metody te pozwalają zmniejszyć u pa-
cjentów poziom dyskomfortu związanego z obecnością krwiaka 
na twarzy i co istotniejsze, zapobiegają powstawaniu plam z tego 
powodu.

MAURIZIO CECCARELLI

Antygrawitacyjne zabiegi  
mięśniowo-skórne twarzy i ciała

Antigravity muscle-skin treatment 
in the face and body

Leczenie określane jako Full Face Optimize działa optymalizu-
jąco na funkcję oraz aspekty estetyczne wszystkich tkanek twarzy. 
Na poziomie tkanki mięśniowej w poszczególnych obszarach może-
my optymalizować powstawanie acetylocholiny – neurotransmitera 
pomagającego w utrzymaniu napięcia mięśniowego – podając w po-
staci nasiękowej cholinę i rozgałęzione aminokwasy. W ten sposób 
uzyskujemy w szczególności uniesienie zewnętrznej części brwi, 
zmniejszenie napięcia dolnej powieki oraz uniesienie kącika ust.

Zabieg ten zazwyczaj jest łączony z zastosowaniem toksyny 
botulinowej, co optymalizuje wyniki leczenia.

MAURIZIO CECCARELLI

Odbarwienie skóry pod wpływem iniekcji

Depigmentation of the skin by injection

Nadmierna produkcja melaniny prowadzi do tworzenia się 
plam skórnych. Plamy te, o ile są zlokalizowane w naskórku, łatwo 
mogą być usunięte w procesie odnowy naskórka, ale gdy znajdują 
się w skórze właściwej, wówczas mamy duży problem, ponieważ 
melanina w skórze właściwej może być usunięta tylko mecha-
nicznie lub w wyniku aktywacji makrofagów. W ostatnim czasie 
opracowaliśmy technikę iniekcji redukującą pigmentację skóry.

W tym celu stosujemy:
 y aktywację makrofagów poprzez stymulację CD44,
 y osłabienie czarnego koloru melaniny poprzez działanie kwasu 
askorbinowego,

 y zmniejszenie działania drażniącego za pomocą antyoksydan-
tów,

 y zmniejszenie aktywności tyrozynazy za pomocą glutationu, 
acetyloglukozaminy i aminokwasów,

 y redukcję mobilizacji melaniny za pomocą nikotynamidu.
Takie postępowanie umożliwia zredukowanie hiperpigmen-

tacji o każdej porze roku.
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JOSEPH CHOUKROUN

Nowa generacja inteligentnych koncentratów 
krwi: od P-PRP do i-PRF i czego jeszcze?

New generation of smart blood concentrates: 
from P-PRP to i-PRF and what else?

Głównym czynnikiem gojenia się tkanek i regeneracji jest 
szybkość oraz jakość tworzenia się nowych naczyń krwionośnych 
(waskularyzacji). Istnieje wiele czynników, które mogą stymulo-
wać angiogenezę. Są wśród nich czynniki wzrostu, białka i hormo-
ny. Zastosowanie techniki PRF (ang. Platelet Rich Fibrin – fibryna 
bogatopłytkowa) prowadzi do regularnego i ciągłego uwalniania 
czynników wzrostu w ciągu jednego tygodnia i zapewnia również 
dostęp do białek macierzy zewnątrzkomórkowej, takich jak włók-
nik, kolagen typu IV, elastyna, trombospondyna i fibronektyna. 
W efekcie uzyskuje się skuteczną stymulację wzrostu naczyń 
krwionośnych.

Odkąd zaczęto stosować koncentraty płytkowe rola leukocy-
tów była często pomijana i stanowiła źródło wielu kontrowersji. 
Koncepcja związana z leukocytami była przez nas broniona od 
samego początku. W rzeczywistości dostępnych jest wiele danych 
dowodowych potwierdzających, że leukocyty, a w szczególno-
ści monocyty i granulocyty, odgrywają kluczową rolę w procesie 
neoangiogenezy. PRF dostępny jest w dwóch wersjach: w postaci 
skrzepu (od 2000 r.) oraz jako roztwór do iniekcji (2014 r.).

Preparat i-PRF zawiera płytki, białka osoczowe, wysokie stę-
żenie leukocytów oraz mezenchymalne komórki macierzyste. 
Wydaje się, że najlepszym sposobem jest stosowanie żelów z au-
tologicznymi płytkami i czynnikami wzrostu. Niniejszy wykład 
przedstawia dane dowodowe dostępne w piśmiennictwie oraz 
przypadki kliniczne świadczące o skuteczności tej koncepcji.

JOANNA CZUWARA

Regeneracja skóry  
po zabiegach medycyny estetycznej

skin regeneration after cosmetic 
medicine treatments

Jesień i zima to dobry czas na zabiegi estetyczne i poprawiają-
ce jakość skóry. Wśród takich zabiegów wymienić można peelin-
gi chemiczne, mezoterapię, rolery, lasery i resurfacingi. Lekarz 
bierze odpowiedzialność nie tylko za wykonanie określonego 
zabiegu, ale także za prawidłowy proces gojenia skóry. Proces 
prawidłowego gojenia jest równie ważny jak sam zabieg i czę-
sto trwa dłużej. Dlatego odpowiednia pielęgnacja pozabiegowa 
istotnie wpływa na ostateczny efekt zabiegu. Istnieje wiele der-
mokosmetyków, które wychodzą na przeciw uszkodzonej skórze.

Co jest ważne w ich doborze? Preparat gojący i przyspieszający 
regenerację naskórka powinien zapewnić wilgotne środowisko. 
Takim wypróbowanym związkiem jest sukralfat, stosowany od lat 
w leczeniu owrzodzeń żołądka i z powodzeniem wykorzystany na 
skórę, który stymuluje naskórkowanie, izoluje uszkodzoną tkankę 

od środowiska zewnętrznego i reguluje proteazy, które przebudo-
wują uszkodzoną tkankę. Sukralfat jest pozbawiony właściwości 
drażniących, jest dobrze przez skórę tolerowany i tworzy na niej 
opatrunek ochronny. Dodatkowym argumentem preparatu goją-
cego jest ochrona przed nadkażeniami bakteryjnymi i drożdżako-
wymi w związku z zastosowaniem soli cynku. Zastosowanie soli 
miedzi sprzyja stabilizacji białek tkanki łącznej, ponieważ miedź 
jest kofaktorem oksydazy lizynowej – enzymu, który sieciuje biał-
ka macierzy skóry. Zastosowanie tych soli razem z sukralfatem 
istotnie przyczynia się do przyspieszenia gojenia i zabezpiecza 
skórę przed nadkażeniem i powikłaniami z tego wynikającymi.

Preparatem mającym takie właściwości jest Cicalfate, oparty 
dodatkowo na kojących i mikroelementowych właściwościach 
wody termalnej z Avene. Cicalfate dostępny jest w czterech for-
mułach galenowych: płyn, emulsja, krem i krem do rąk. Stąd 
możliwość doboru odpowiedniej konsystencji do problemu czy 
lokalizacji uszkodzonej skóry. Podczas wykładu zostaną przed-
stawione korzystne efekty wygojonych urazów skóry po zabiegach 
i terapiach dermatologicznych po Cicalfacie.

W podsumowaniu: lekarz odpowiada także za proces goje-
nia, od którego zależy efekt końcowy zabiegu. Dlatego wybór 
odpowiedniego preparatu gojącego powinien być podyktowany 
składem i efektem działania związków w nim zawartych, korzyst-
nych w procesie regeneracji skóry.

ANNA DEDA, BARBARA BŁOńSKA-FAJ-
FROWSKA, SŁAWOMIR WILCZYńSKI

Ocena wpływu fal radiowych 
niskiej częstotliwości na redukcję 
zlokalizowanej tkanki tłuszczowej

Thermismooth 250 – the latest methods of 
body contouring based on the pilot studies

Celem badania jest ocena wpływu fal radiowych niskiej czę-
stotliwości na redukcję zlokalizowanej tkanki tłuszczowej. Fale 
radiowe (promieniowanie radiowe) jest to promieniowanie elek-
tromagnetyczne, które może być wytwarzane przez prąd zmienny. 
Uznaje się, że falami radiowymi są fale o częstotliwości 3 kHz – 3 
THz.

Fale radiowe (RF) są wykorzystywane w medycynie estetycz-
nej i kosmetologii do nieinwazyjnego odmładzania skóry oraz 
redukcji zlokalizowanej tkanki tłuszczowej. Zabieg polega na 
naświetlaniu obszaru wiązką fal radiowych, które docierając do 
jej wnętrza, zamieniają się w ciepło. Intensywne ogrzanie fibro-
blastów powoduje znaczne pobudzenie ich aktywności i w kon-
sekwencji przebudowę białek strukturalnych skóry. Klinicznie 
obserwuje się poprawę napięcia i gęstości skóry oraz spłycenie 
zmarszczek świadczące o poprawie struktury skóry.

Głębokie oddziaływanie fal radiowych na poziomie podskór-
nej tkanki tłuszczowej powoduje zwiększenie tempa metabolizmu 
komórek tłuszczowych. Dochodzi do zwiększonego wydzielania 
materiału zapasowego do przestrzeni międzykomórkowej, skąd 
następnie kwasy tłuszczowe są absorbowane przez układ lim-
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fatyczny i dalej przez układ krwionośny są transportowane do 
wątroby, gdzie są metabolizowane. RF oprócz redukcji nadmiaru 
tkanki tłuszczowej pomaga wygładzać pojawiający się cellulit 
(poprzez napinanie włókien kolagenu i elastyny) bez uszkodzenia 
naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Ocenie poddano skuteczność RF w redukcji zlokalizowanej 
tkanki tłuszczowej. źródłem RF było innowacyjne urządzenie 
ThermiSmooth, generujące fale o częstotliwości 470 kHz. Produ-
cent urządzenia deklaruje, że jest to jedyne urządzenie na rynku, 
które umożliwia bardzo dokładną aplikację ciepła na wybraną 
głębokość do 3,5 cm w głąb tkanek.

Przed rozpoczęciem serii czterech zabiegów u każdego 
z ochotników wykonano analizę składu ciała przy użyciu urzą-
dzenia InBody, pomiar grubości tkanki tłuszczowej fałdomierzem, 
pomiary wybranych obwodów przy pomocy taśmy metrycznej, 
oraz dokumentację fotograficzną z użyciem profesjonalnego ze-
stawu do fotografii klinicznej.

Badania przeprowadzono z udziałem 15 ochotników ze zlo-
kalizowaną tkanką tłuszczową. Kryterium włączenia do badania 
były: brak przeciwwskazań do wykonania zabiegu z użyciem fal 
radiowych oraz pisemna zgoda pacjenta na udział w sesjach po-
miarowych i także na wykonanie zabiegów. Zabiegi prowadzone 
były wg standardowej procedury, która nie była w żaden sposób 
modyfikowana dla potrzeb niniejszego badania. Czas aplikacji fal 
radiowych oraz rozmiar głowicy zabiegowej ustalano indywidual-
nie w zależności od lokalizacji oraz grubości tkanki tłuszczowej 
poddawanej działaniu RF.

Dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń pomiarowych 
oraz dzięki analizie wyników uzyskanych z badań w obserwowa-
nej grupie można obiektywnie określić skuteczność zabiegów 
z użyciem urządzenia ThermiSmooth w redukcji zlokalizowanej 
tkanki tłuszczowej.

PHILIPPE DEPREZ

Co oznaczają terminy: ISO 9001,  
ISO 13485, ISO 22716, GMP, CE klasy I, II, III  
oraz różnice między lekami, wyrobami 
medycznymi i produktami kosmetycznymi

What is the meaning of IsO 9001,  
IsO 13485, IsO 22716, GMP, CE class I, II, III,  
and the difference between medications, 
medical devices, cosmetic products

Firmy komercyjne mają wolną rękę do prowadzenia pracy, co 
uważają za najlepszy sposób swojego rozwoju. Niemniej jednak 
jakość pracy firm może być oceniana na podstawie certyfikatów 
wydawanych przez zewnętrznych audytorów. Certyfikaty te mogą 
być ogólne, jak np. ISO 9001, który certyfikuje, że zarządzanie pro-
cedurami administracyjnymi firmy spełnia wymogi standardów 
ISO. ISO można rozumieć jako skrót od International Standard 
Organization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) 
lub po prostu od greckiego słowa iso, oznaczającego „jednorodny, 
taki sam dla wszystkich”. ISO 9001 zatem oznacza, że procesy 

administracyjne w firmie są zgodne z tym, czego oczekuje się 
od wysokiego poziomu zarządzania. Natomiast ISO 22716 jest 
czymś zupełnie innym: faktycznie odnosi się to Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej, dotyczącej laboratoryjnego wytwarzania produk-
tów kosmetycznych. Przepisy ISO dla producentów kosmetyków 
stanowią gwarancję, że produkty wytwarzane są w bezpiecznym 
środowisku z zastosowaniem kontrolowanych procedur. ISO 13485 
jest o wiele bardziej złożonym procesem certyfikacji, specyficz-
nym i obligatoryjnym dla wytwarzania urządzeń medycznych. 
Firma bez ISO 13485 nie może być producentem żadnego urządze-
nia medycznego, ponieważ ten certyfikat jako jedyny poświadcza, 
że urządzenie medyczne, podawane w iniekcjach lub nie, jałowe 
lub nie, zostało wytworzone metodą zapewniającą maksymalne 
bezpieczeństwo dla użytkownika.

Rozumiemy zatem, że certyfikaty ISO dają więcej pewno-
ści dla ostatecznego użytkownika odnośnie do technologii wy-
twarzania produktu, ponieważ wszystko podlega zewnętrznej 
kontroli w uregulowany sposób. Produkt kosmetyczny zgodnie 
z definicją nie może mieć działania medycznego: całkowicie nie-
legalne są opisy w rodzaju „ten krem kosmetyczny leczy trądzik”, 
ponieważ „leczyć” jest określeniem medycznym, a „trądzik” jest 
chorobą. Produkt przeznaczony do leczenia trądziku powinien 
być urządzeniem medycznym lub produktem farmaceutycznym. 
W przypadku produktów kosmetycznych konieczne jest np. sto-
sowanie specyficznego słownictwa kosmetycznego oraz unikanie 
wprowadzania do urządzeń medycznych o klasyfikacji farmaceu-
tycznej opisów takich jak „ten krem pomaga w utrzymaniu do-
brego wyglądu skóry u osób z tendencją do tłustej cery”. Produkty 
farmaceutyczne (leki) są produktami przeznaczonymi do leczenia 
chorób, które ingerują w szlaki metaboliczne.

Dwa proste przykłady: antybiotyki lub leki immunosupresyjne. 
Zmarszczki nie są uważane za choroby i nie mogą być wskazaniem 
do stosowania produktów farmaceutycznych. W jaki sposób toksy-
nę botulinową można w takim przypadku uznać za lek? Ponieważ 
wskazania są ograniczone do jednego typu zmarszczek (gładzizny) 
i wyłącznie w tym przypadku takie zmarszczki wywołują istotny 
problem psychologiczny dla pacjenta. Każde inne wskazanie jest 
wskazaniem „out of label”. Urządzenie medyczne jest czymś in-
nym: musi leczyć chorobę, ale nie ingerując w szlaki metaboliczne. 
Wypełniacz skórny na przykład leczy zmiany zanikowe skóry po 
prostu na drodze wypełnienia skóry właściwej. Peeling chemiczny 
może być produktem kosmetycznym, o ile w swoim składzie nie 
zawiera fenolu lub kwasu trójchlorooctowego (ang. TCA – tri-
chloroacetic acid). Jeżeli w swoim składzie zawiera te produkty 
w jakimkolwiek stężeniu, wówczas taki peeling należy uznać za 
urządzenie medyczne – o ile istnieją dane, że bezpiecznie leczy 
chorobę. Zmarszczki nie są chorobą, peeling musi przykładowo 
leczyć trądzik lub raka skóry, aby otrzymać certyfikat CE. Istnieje 
wiele certyfikatów CE: używany przez was tablet posiada ozna-
czenie CE, tak samo jak wasza lodówka i miś, którym bawi się 
wasze dziecko, ale nie są to medyczne oznakowanie CE. Istnieją 
oznakowania CE dla urządzeń elektrycznych, zabawek itp.

Medyczne oznakowania CE są specyficznymi oznakowaniami 
CE przeznaczonymi dla urządzeń medycznych i podzielone są na 
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4 klasy: CE klasy I, jedyny bez 4 elementów po oznaczeniu „CE”, 
jest prostym autocertyfikatem, który daje producentowi gwaran-
cję, że wszystko jest wytwarzane w sposób prawidłowy. Produkty 
podawane w iniekcji lub produkty inwazyjne nie mogą być skla-
syfikowane w klasie I CE. Peeling zawierający kwas glikolowy 
może być np. urządzeniem medycznym klasy I, jeżeli wskazania 
medyczne oraz wyniki leczenia zostały pozytywnie ocenione, 
a ryzyko jest bardzo niskie. Klasy CE IIa i IIb są zarezerwowane 
dla bardziej inwazyjnych procedur, takich jak peelingi TCA lub 
z fenolem (IIa) oraz dla niewchłanialnych wypełniaczy skórnych 
(IIb). Klasa III oznacza klasę wyższego ryzyka, sterylne urządzenia 
do implantacji, takie jak wypełniacze z kwasem hialuronowym 
lub roztwory biorewitalizacyjne.  Oznakowania CE klasy IIa, IIb 
i III wymagają obligatoryjnie zewnętrznej oceny przez europej-
ską jednostkę notyfikowaną. W oznakowaniach CE klasy IIa, IIb 
i III są obligatoryjnie wykorzystywane 4 numery odpowiadające 
numerowi jednostki notyfikowanej.

Podsumowując, certyfikaty ISO i CE stanowią pewne ogra-
niczenia dla firm, ale gwarantują lekarzom i ostatecznym użyt-
kownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa stosowanych 
produktów oraz sposobu ich stosowania.

PHILIPPE DEPREZ

Dowody in vitro  
na silny wzrost syntezy kolagenu, elastyny  
i kwasu hialuronowego po biorewitalizacji 
wyrobem medycznym klasy III CE do iniekcji

In vitro evidences of collagen, elastin and hyaluronic 
acid, strong synthesis increase, using a CE class 
III biorevitalization injectable medical device

Mezoterapia/biorewitalizacja z wykorzystaniem kwasu 
hialuronowego (ang. HA – hyaluronic acid) jest podejściem te-
rapeutycznym stosowanym obecnie do rejuwenacji skóry. Na 
rynku dostępne są różne produkty o szerokim wachlarzu wielo-
składnikowych formulacji. Większość z tych formulacji zawiera 
nieusieciowany kwas hialuronowy w skojarzeniu z mieszaniną 
biorewitalizacyjną złożoną z różnych ilości witamin, minera-
łów, aminokwasów, nukleotydów, koenzymów i antyoksydantów. 
Mimo że składniki są bardzo podobne w różnych produktach, to 
działania w warunkach in vitro oraz klinicznych mogą różnić się 
zasadniczo. Faktycznie potrzebne jest lepsze scharakteryzowanie 
tych produktów pod względem ich działania na skórę człowieka 
lub na modele skóry w warunkach in vitro.

W niniejszym badaniu ocenialiśmy wpływ RRS HA Injectable 
(Aesthetic Dermal, branch of Skin Tech Pharma Group) na fibro-
blasty ludzkiej skóry w warunkach in vitro. Żywotność fibroblastów 
skóry oraz potencjał do produkcji kluczowych składników macie-
rzy zewnątrzkomórkowej oceniano w obecności różnych stężeń 
RRS HA Injectable. Żywotność oceniano na podstawie odczynu 
MTT, a kluczowe geny macierzy zewnątrzkomórkowej kolagenu 
typu 1 i elastyny oceniano ilościową metodą PCR. Uzyskane wyniki 
wskazują, że RRS HA Injectable może pobudzać żywotność fibro-

blastów skóry człowieka (+ 15%) oraz w warunkach in vitro nasila 
w fibroblastach ekspresję genów kolagenu typu 1 (9,7-krotnie) i ela-
styny (14-krotnie). Podsumowując, nasze dane sugerują, że RRS HA 
Injectable działa pobudzająco na żywotność ludzkich fibroblastów 
i może nasilać regenerację macierzy zewnątrzkomórkowej.

PHILIPPE DEPREZ

Wyrób medyczny klasy I CE,  
peelingi alfa-beta z barwną neutralizacją

CE Class I medical device, alpha-beta hydroxyl 
acids peels, with a versicolor neutralization

Urządzenie medyczne klasy I CE, peelingi z alfa-beta hydroksy-
kwasami z neutralizacją wielu kolorów Easy Droxy złożony peeling, 
jest urządzeniem medycznym klasy I, które zawiera specyficzną 
mieszaninę różnych typów kwasów: kwasów alfa-hydroksylowych 
(kwas glikolowy i kwas mlekowy), beta-hydroksykwasów (kwas sa-
licylowy), kwasów trójkarboksylowych (kwas cytrynowy), pochod-
nych pironowych (kwas kojowy). Alfa-hydroksykwasy stosowane 
są w powierzchownych peelingach, w których wykorzystuje się 
również ich właściwości antyoksydacyjne. Kwasy trójkarboksylowe 
stosowane są do indukcji peelingów powierzchownych, a ze wzglę-
du na swoje właściwości w procesach energetycznych po wejściu 
w cykl Krebsa, cykl kwasu cytrynowego beta-hydroksykwasy mają 
działanie bakteriobójcze, dezynfekujące, keratolityczne i prze-
ciwzapalne. Piron stosowany jest ze względu na swoje działanie 
przeciwbarwnikowe, dezynfekujące i chelatujące.

Preparat ma postać gęstego, ciekłego, krystalicznego żelu o wła-
ściwościach hydrofobowych i hydrofilowych (amfifilowych), który 
stosuje się za pomocą prostej szczoteczki. Ma właściwości ochron-
ne i nawilżające. Postać ciekłego, krystalicznego żelu umożliwia 
stabilizację kwasów i progresywne uwalnianie, redukując ryzyko 
nadmiernego peelingu. Najczęstsze wskazania: do wykonywania 
peelingów śródskórnych i warstwy podstawnej (starzenie się, trądzik, 
pigment, zwiotczenie, nawilżenie). Neutralizacja stanowiła słaby 
punkt w przypadku peelingów z alfa-hydroksykwasami, ponieważ 
nieregularna lub niewystarczająca neutralizacja może prowadzić do 
oparzeń skóry. Z tego powodu grupa Skin Tech opracowała neutrali-
zujący krem nawilżający ze zmianą kolorów w pH 6–8: NEUTRALI-
ZER VERSICOLOR. W pH < 7 krem przyjmuje barwę żółtą. W pH 7 
krem staje się zielony. W pH > 7 krem staje się niebieski. Pełna tech-
nika umożliwia uzyskanie lepszej skuteczności, łącznie z wizualną 
kontrolą w czasie rzeczywistym jednorodności neutralizacji.

PHILIPPE DEPREZ

Nowy hybrydowy TCA-fenol, wyrób medyczny 
klasy II CE – peeling TCA bez bólu

New hybrid TCA-Phenol, CE class II medical 
device, allows a non-painful TCA peel

Ból jest nieprzyjemnym doznaniem sensorycznym spowo-
dowanym potencjalnym lub faktycznym urazem. Odczucie 
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bólu jest identyczne w przypadku wszystkich ludzi, ale poza 
samą percepcją, ból jest odczuwany i przeżywany przez ludzi 
odmiennie. Tolerancja bólu różni się bardzo między poszcze-
gólnymi osobami, a kontrola bólu jest jednym z głównych celów 
medycyny i ludzkości. Ból z chemicznego punktu widzenia 
powstaje pod wpływem stymulacji specyficznych chemicznych 
nocyceptorów oraz w wyniku uwalniania mediatorów ostre-
go stanu zapalnego. Peeling chemiczny indukuje ostry ból, 
który utrzymuje się tak długo, jak długo aktywny jest kwas. 
Ostry stan zapalny zostaje przerwany, gdy bodziec stymulu-
jący zostaje usunięty. I rzeczywiście, uszkodzenie chemiczne 
prowadzi do zaburzeń tkankowych, takich jak ostre pozapal-
ne uszkodzenie tkanki, niedokrwienie, zmiany w środowisku 
chemicznym nocyceptorów, gwałtowne uwalnianie wolnych 
rodników, histaminy itp.

Ostre (uszkadzające) zapalenie po aplikacji kwasów indukuje 
cztery objawy stanu zapalnego: dolor (ból) – w wyniku uwal-
niania substancji chemicznych, które stymulują zakończenia 
nerwowe; rubor (zaczerwienienie) – spowodowane zwiększonym 
przepływem krwi; calor (wzmożone ucieplenie) – nasilony prze-
pływ krwi podwyższa w obszarze ze stanem zapalnym w tkance 
podskórnej temperaturę do temperatury centralnej ciała; tumor 
(obrzęk) – spowodowany nagromadzeniem płynu. Po ostrej 
(destrukcyjnej) fazie stanu zapalnego, pojawia się długi etap 
zapalenia o charakterze regeneracyjnym, odpowiedzialny za 
efekt estetyczny.

Easy TCA PC ma takie same wskazania jak Easy TCA classic, 
ale cechuje się wyższą aktywnością (średnio o 20%). Sposób sto-
sowania: tak samo jak Easy TCA, krzywa uczenia się jest bardzo 
płaska. Maseczka po peelingu jest bardziej potrzebna w celu kon-
troli stanu zapalnego niż kontroli bólu.

Różnica: pacjenci to lubią, ponieważ jest nadal mniej bolesne, 
ale ciągle bardziej skuteczne niż ETCA.

Jak to jest możliwe? Opatentowana technologia umożliwia 
kontrolę bólu podczas aplikacji TCA.

Czy to legalne? Easy TCA PC jest urządzeniem medycznym 
(certyfikat EU MED 130017) zgodnym z dyrektywą 93/42 CE, CE 
klasa IIa 1014, wyprodukowanym zgodnie z przepisami GMP 
w certyfikowanym laboratorium posiadającym standard ISO 
9001 i 13485, z autoryzacją Ministerstwa Zdrowia Hiszpanii (kraj 
wytwarzania).

NADER ELMELEGY

Alternatywa dla toksyny botulinowej  
w trwałym usuwaniu zmarszczek na czole

An alternative to botulinum toxin for 
permanent treatment of forehead wrinkle

Jako że miliony ludzi posiadają identyczny mięsień (mięsień 
potyliczno-czołowy) o takich samych przyczepach początkowych 
i końcowych, powstaje pytanie dlaczego zmarszczki na czole nigdy 
nie są takie same. Oznacza to, że sam mięsień potyliczno-czołowy 
odgrywa niewielką rolę jako czynnik patogenetyczny w powsta-

waniu zmarszczek czoła i przez długi czas błędnie rozumiano 
przyczyny powstawania zmarszczek czoła.

Po zastosowaniu nowego podejścia w rozumieniu rzeczy-
wistej, histologicznej przyczyny zmarszczek czoła wdrożyłem 
moją prostą technikę u 48 pacjentów i permanentnie usunąłem 
zmarszczki czoła, stosując jako zamiennik Botoxu ten prosty 
manewr i uzyskując długotrwałe efekty.

NADER ELMELEGY

Elektrofotobiomodulacja  
i/lub epidermabrazja  
w leczeniu przebarwień na twarzy

Electrophoto-biomodulation  
and or/ epidermabrasion 
in treatment of facial hyperpigmentation

Zmiany hiperpigmentacyjne twarzy mogą występować w po-
staci: piegów, plam soczewicowatych, melasmy, hiperpigmentacji 
zlokalizowanej lub hiperpigmentacji, owłosionych pieprzyków, 
nieprawidłowych tatuaży powiek oraz podkrążonych oczu. Jed-
ną z przyczyn naszych niezadowalających wyników leczenia hi-
perpigmentacji twarzy są nieprawidłowe informacje na temat 
szczegółowej budowy histologicznej skóry. Aby leczyć zmiany 
hiperpigmentacyjne twarzy, musimy znać:
 y podstawy histologii skóry,
 y rodzaje melaniny,
 y głębokość zmiany oraz główny typ pigmentacji.

Niniejsze badanie przeprowadzono na 120 pacjentach 
z różnymi typami zmian i we wszystkich przypadkach w le-
czeniu tych zmian stosowaliśmy epidermabrazję i/lub elektro-
fotobiomodulację, uzyskując doskonałe wyniki. Uważamy, że 
elektrofotobiomodulacja stanowi nową teorię leczenia zmian 
skórnych jako zamiennik dla starej teorii laserowej lub selek-
tywnej fototermolizy.

RICCARDO FORTE,  
DOMENICO ROMANO

Kwas hialuronowy  
w okolicy okołooczodołowej.  
Nasze doświadczenia

Hyaluronuc acid  
in the periorbicular region.  
Our experience

Okolica wokół oczu jest obszarem bardzo wrażliwym na pro-
wadzone w nim procedury lecznicze. Zastosowanie kwasu hialu-
ronowego w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło, ale niestety tak 
samo wzrosła częstotliwość działań niepożądanych związanych 
z iniekcjami. Bardzo ważną kwestią jest wiedza, w jaki sposób 
unikać tych działań niepożądanych i jakie jest najlepsze postępo-
wanie w takich przypadkach. Znajomość anatomii twarzy pomaga 
w bezpiecznym wykonywaniu zabiegów.
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RICCARDO FORTE

Nie tylko peeling, ale nowe podejście 
do chemicznego odmładzania skóry

Not only a peeling but a new approach 
in chemical skin rejuvenation

Peelingi są bardzo skuteczną formą leczenia w celu rejuwena-
cji, ale bardzo ważna jest wiedza na temat wszystkich substancji, 
aby zapobiec działaniom ubocznym. Prawidłowy peeling czasami 
zależy od reakcji skóry pacjentów i wymaga stałej oceny lekarza. 
Przedstawiam swoje doświadczenia ze stosowania nowego syste-
mu otwartych maseczek o działaniu antyoksydacyjnym do silnego 
działania eksfoliacyjnego z nowym dodatkiem – czynniki wzrostu.

ENRICO GUARINO, ANDREA CORBO

Heterologiczny kolagen typu I w leczeniu 
chrono- i fotostarzenia: regeneracja skóry

Heterologus collagen type I in the treatmets 
of chrono and photoaging: skin regeneration

Kolagen jest najpowszechniejszym składnikiem skóry właściwej 
i nadaje jej właściwości elastyczne. Istnieją cztery typy kolagenu, 
od I do IV, a pierwszy z nich występuje najbardziej powszechnie. 
Produkcja kolagenu przez fibroblasty zaczyna słabnąć ok. 25–30 r.ż., 
co prowadzi do spadku zawartości kolagenu w skórze. Kolagen ma 
kluczowe znaczenie nie tylko dla ludzkiej skóry, ponieważ stano-
wi składnik różnych innych tkanek, takich jak tkanka chrzęstna, 
kostna, dziąsła, ścięgna czy naczynia krwionośne.

Od 20 lat we wskazaniach miejscowych we wspomaganiu 
gojenia ran i owrzodzeń ze względu na właściwości regeneracyjne 
i biostymulujące w dermatologii oraz w chirurgii naczyniowej 
stosowane jest urządzenie medyczne oparte na kolagenie końskim 
typu I (zarejestrowane przez FDA). To urządzenie medyczne klasy 
III stymuluje produkcję nowych fibroblastów, które wytwarza-
ją natywny kolagen typu III. Udowodniono, że proces ten ma 
fundamentalne znaczenie w medycynie kosmetycznej. Celem 
niniejszego badania była ocena współpracy pacjentów i przestrze-
gania zaleceń lekarskich, profilu bezpieczeństwa i skuteczności 
heterologicznego kolagenu typu I podawanego w iniekcjach jako 
urządzenia do mezoterapii (śródskórnie).

Pacjenci ujęci w tym protokole zostali poddani leczeniu po-
legającemu na śródskórnych iniekcjach 100 mg heterologicznego 
kolagenu w 4,5 ml soli fizjologicznej z 0,5 ml roztworu leku znie-
czulającego (2% lidokaina). Do wykonywania iniekcji stosowa-
liśmy igły 30G o długości 12 mm. Technika polegała na infiltracji 
w postaci mikropęcherzyków skórnych o objętości 0,1 ml w ob-
szarze przeznaczonym do leczenia w odstępach 2 cm od siebie. 
U wszystkich pacjentów wykonywano zabieg co 2 mies., w sumie 
cztery sesje. W trakcie protokołu ocenialiśmy obecność działań 
ubocznych (rumień, obrzęk, złuszczanie, świąd i bolesność) oraz 
skuteczność urządzenia (jasność, konsystencja, struktura i dzia-
łanie nawilżające).

W okresie od stycznia 2013 r. do maja 2015 r. leczeniu podda-
nych zostało 250 pacjentów (239 kobiet i 11 mężczyzn) w średnim 
wieku 46 lat (35–65 lat). Wszyscy pacjenci ukończyli badanie bez 
obecności działań ubocznych ani uszkodzenia tkanek. W pre-
paratach histologicznych zaobserwowaliśmy zwiększenie liczby 
fibroblastów oraz nowych włókien kolagenowych. Zaobserwowa-
liśmy doskonałą współpracę pacjentów i przestrzeganie zaleceń 
lekarskich, dobrą skuteczność kliniczną, a subiektywna ocena 
pacjentów była bardzo pozytywna. 

Uwzględniając dobry profil bezpieczeństwa produktu, brak 
działań ubocznych oraz dobre działanie stymulujące na fibroblasty 
z potwierdzonym pobudzeniem neokolagenogenezy uważamy, 
że ta forma leczenia może stanowić interesującą opcję terapii 
fotostarzenia i starzenia endogennego.

FLORIAN HEYDECKER

Laserowe odmładzanie pochwy: 
osiemnaście miesięcy obserwacji

Laser vaginal rejuvenation: eighteen 
month of follow-up

Zespół rozluźnienia pochwy (ang. VRS – vaginal relaxation 
syndrome) jest dość częstym zaburzeniem medycznym i stanowi 
dla kobiet jak też dla ich partnerów problem zarówno natury 
fizycznej, jak i psychologicznej i zazwyczaj wiąże się z porodem 
siłami natury oraz z naturalnym procesem starzenia. Wielokrot-
ne ciąże i porody przyczyniają się do pogorszenia objawów VRS, 
podobnie jak menopauza, która jest przyczyną spadku poziomu 
hormonów i zmian atroficznych w pochwie. Utrata elastyczno-
ści tkanek pochwy jest bezpośrednio związana z redukcją tarcia 
w trakcie stosunku płciowego i przez to zmniejsza się stopień 
zadowolenia seksualnego zarówno u kobiet, jak i u ich partnerów.

Na rynku dostępne jest szerokie spektrum różnych opcji 
terapeutycznych sięgających od postępowania behawioralnego 
(ćwiczenia mięśni Kegla) poprzez leczenie farmakologiczne (te-
rapia hormonalna, kremy i spraye poprawiające elastyczność) 
po różne mniej lub bardziej inwazyjne procedury chirurgiczne. 
Podczas gdy metody leczenia behawioralnego i farmakoterapia są 
małoinwazyjne i bezpieczne, to jednak cechują się ograniczoną 
skutecznością. Z drugiej strony, różne procedury chirurgiczne 
dają szanse na o wiele lepsze wyniki, ale za cenę wyższego ryzyka 
związanego z procedurą.

Ostatnio w niechirurgicznym leczeniu VRS uwagę przyciągają 
źródła światła emitujące promieniowanie o długości silnie pochła-
nianej przez wodę, takie jak laser Er:YAG (2940 nm) i laser CO2 
(10600 nm). Wykorzystanie grubej wiązki lasera i podzielenie 
jej na wiele mikrowiązek dopasowanych w przestrzeni i czasie 
zapewnia większą kontrolę głębokości kolumn mikroablacji (ang. 
MACs – microablative columns), co prowadzi do poprawy sku-
teczności i skrócenia czasu rekonwalescencji u pacjentki i stało 
się popularne jako tzw. „obkurczanie pochwy”. Dzięki specjalnym 
głowicom o różnym zakresie skanowania, które umożliwiają 360° 
aplikację wiązki lub 90° w kierunku bocznym, w obrębie całej 
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ściany pochwy możliwa jest selektywna i precyzyjna ablacja z kon-
trolowanym koagulacyjnym uszkodzeniem tkanek.

Autor przedstawia protokoły opracowane w ciągu ostatnich 
18 mies. z zastosowaniem laserów o działaniu regeneracyjnym 
na tkanki endowaginalne w leczeniu zmian zanikowych pochwy 
i VRS.

FLORIAN HEYDECKER

Laserowe usuwanie tatuaży:  
aktualny stan wiedzy i nowe metody leczenia

Laser tattoo removal: established knowledge 
and new treatment approaches

W zamierzchłych czasach kultura tatuaży była powszech-
nym zjawiskiem w większości cywilizacji świata, a tym samym 
stanowiła zjawisko „globalne”. Ostatnio posiadanie tatuażu coraz 
częściej wiąże się z cechą identyfikacyjną przynależności do danej 
grupy społecznej, co prowadzi do ambiwalentnego znaczenia 
tożsamości grupowej i osobistej niepowtarzalności. Najnowsze 
dane wskazują, że około jednej trzeciej osób z tatuażami wymaga 
później częściowego lub całkowitego usunięcia tatuażu.

Na chwilę obecną lasery QS bez wątpienia stanowią złoty 
standard w usuwaniu tatuaży. Nowa generacja tych urządzeń QS 
emituje wiązkę światła o bardzo wysokiej mocy (rzędu megawa-
tów) w bardzo krótkim czasie ekspozycji (nanosekund) w bardzo 
krótkim czasie (pikosekund) wytwarzając efekt fotoakustyczny 
mikrojonizacji, a następnie dochodzi do reabsorpcji barwnika 
poddawanego laseroterapii przez układ naczyń chłonnych. Mimo 
że ta metoda jest bardzo rozpowszechniona w świecie naukowym 
jako wysoce selektywna i skuteczna w działaniu docelowym na 
chromofory, to nie zawsze umożliwia całkowite usunięcie tatuażu.

Łącznie z pobudzeniem drenażu limfatycznego zmikronizo-
wanego pigmentu, frakcyjne wzmocnienie zewnętrznej ewakuacji 
zmikronizowanego pigmentu wyraźnie nasila skuteczność podej-
ścia tradycyjnego. Połączenie laseroterapii laserem frakcyjnym CO2 
z laserem QS Nd:YAG w trakcie tej samej sesji umożliwia znaczące 
zredukowanie czasu leczenia i osiągnięcie znacznie lepszych wy-
ników niż te uzyskiwane wyłącznie za pomocą laseroterapii QS.

Autor prezentuje protokoły opracowane w ramach łączone-
go stosowania dwóch źródeł laseroterapii we wskazaniach kli-
nicznych coraz częściej pojawiających się w codziennej praktyce 
medycznej.

ANDRZEJ IGNACIUK

Podcinanie gałęzi, na której siedzimy

Cutting the branch we are sitting on

Medycyna estetyczna od ponad 20 lat rozwija się bardzo 
dynamicznie, szczególnie jest to widoczne w ostatnich dziesię-
ciu latach. Ten fakt powinien być powodem do zadowolenia dla 
wszystkich, którzy mieli i mają wpływ na to, jak wygląda ta nowa 
gałąź medycyny i w jakim idzie kierunku.

Niestety od jakiegoś czasu pojawiają się coraz liczniejsze 
symptomy mogące wskazywać na nienajlepszy „stan zdrowia” 
medycyny estetycznej. Nie jest to coś, co jest łatwe do zdefinio-
wania i opisania, nie jest to ewidentne i może być niewidoczne 
dla osób nie związanych od lat z medycyną estetyczną.

Celem wystąpienia jest analiza faktów, które wpływają nega-
tywnie na wizerunek medycyny estetycznej, faktów mogących 
spowodować niepowetowane i nieodwracalne szkody dla tej wciąż 
wymagającej opieki dziedziny.

IVANO IOZZO

Toksyna botulinowa u mężczyzn i u kobiet

Botulinum toxin in male and female

Wstęp, cele badania. Przedstawienie naszego doświadcze-
nia z techniką wielopunktowych iniekcji toksyny botulinowej 
u mężczyzn i kobiet.

Materiały i metody. Przypadki opisane w niniejszej pracy 
dotyczą 20 pacjentów między 30 a 65 r.ż. (mężczyźni i kobiety), 
kontrolowanych po 3 sesjach zabiegów iniekcji toksyny botu-
linowej (ang. abobotulinum toxin) wykonywanych co 6 mies. 
techniką wielopunktową. Pacjenci ze schorzeniami będącymi 
przeciwwskazaniem do zastosowania toksyny botulinowej byli 
wykluczani z badania. Pacjenci poddawani byli ocenie klinicznej 
oraz wykonywano standaryzowane fotografie cyfrowe po upływie 
30 dni po każdej sesji zabiegowej.

Wyniki. Lepsze zrozumienie mechanizmów działania toksyny 
botulinowej oraz większe doświadczenie pozwalają nam na uzy-
skiwanie naturalnych estetycznych wyników dzięki zastosowaniu 
techniki iniekcji wielopunktowych.

Wnioski. Zastosowanie toksyny botulinowej wraz z nowymi 
jej postaciami oraz nowej techniki iniekcji wielopunktowej jest, co 
potwierdza nasze doświadczenie, skutecznym podejściem umoż-
liwiającym uzyskanie naturalnej kosmetycznej poprawy wyglądu 
twarzy u mężczyzn i kobiet, a zastosowanie toksyny botulinowej 
okazało się skuteczne i bezpieczne.

DINKO KALITERNA

Najnowsze osiągnięcia w technologii RF  
do zabiegów na twarz i ciało: zmiany  
we frakcyjnej i multipolarnej technologii RFa

Emerging RF technologies for the treatment 
of face and body: the latest evolution 
of fractional and multipolar RF

System Viva, z którym pracujemy, działa jak laser, ponieważ 
jest możliwe ustawienie parametrów mocy oraz czasu trwania 
impulsu. Dostępne są 2 tryby pracy: podstawowy i zaawansowany.

System nadaje się do każdego typu skóry do wykonywania 
terapii przez cały rok. Okres rekonwalescencji i niezdolności 
do pracy jest minimalny, podobnie jak działania uboczne. Viva 
jest z tego względu urządzeniem bardzo bezpiecznym. W celu 
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kosmetyków zawierających w składzie określone komponenty.
Istnieje szeroki wachlarz metod terapeutycznych opracowa-

nych do leczenia melasmy. Opcje leczenia są jednak uzależnione 
od właściwości skóry pacjenta, dlatego przypadki mogą się różnić 
pod kątem leczenia oraz uzyskiwanych wyników.

BOB KHANNA

Zabiegi w środkowej części twarzy 
– diabeł tkwi w szczegółach

Treatment of the midface – the Devil is in the detail!

W istocie rzeczy harmoniczna estetyka twarzy może być uzy-
skana wyłącznie poprzez kompleksową ocenę i „holistyczne po-
dejście do twarzy”. W celu uzyskania optymalnego zbilansowania 
twarzy, proporcji i symetrii planowanie terapii w procedurach 
estetycznych twarzy musi uwzględniać podział na górną, środkową 
i dolną część. Z tego względu kluczową kwestią jest uzyskanie od-
powiedniego zrównoważenia między górną i dolną częścią twarzy.

W swoim wykładzie prof. Khanna omawia różne podejścia do 
trójwymiarowej augmentacji oraz rzeźbienia policzków z zasto-
sowaniem wypełniaczy skórnych i osocza bogatopłytkowego jako 
leczenia wstępnego. Prezentuje kilka przykładów takiej terapii 
z użyciem igieł oraz preferowanego przez niego wykorzystania 
kaniuli. W gruncie rzeczy jest to obszar nadal często ignorowany 
lub niedostatecznie leczony przez specjalistów medycyny este-
tycznej, a utrzymanie objętości i wypukłości w górnej połowie 
twarzy ma kluczowe znaczenie dla efektu rejuwenacji twarzy. 

W swojej prezentacji prof. Khanna wyjaśnia kwestie anato-
miczne istotne w trakcie terapii oraz przedstawia przewidywalne 
techniki związane z niskimi wskaźnikami powikłań. Harmonicz-
na estetyka twarzy może być uzyskana wyłącznie poprzez kom-
pleksową ocenę i „holistyczne podejście do twarzy”, co stanowi 
kluczowy element wykładu.

JANUSZ KMIECIK

Otyłość – jak osiągnąć trwały efekt. 
Wyzwania dla medycyny estetycznej 
i anti-aging. Studium przypadku

Obesity – how to achieve long lasting effect.  
Challenges for the aesthetic  
and anti-aging medicine. Case study

Otyłość jest problemem, z którym u swoich pacjentów bory-
kają się lekarze różnych specjalności. Stanowi też wezwanie dla 
medycyny estetycznej i anti-aging. Pacjenci otyli, nawet młodzi, 
cierpią na liczne schorzenia, w tym insulinooporność, cukrzycę, 
zaburzenia metaboliczne czy nadciśnienie. Stosowanie jedynie 
zabiegów medycyny estetycznej (liposukcja, lipoliza) nie przy-
niesie trwałych i spektakularnych efektów.

Przewlekłe stany zapalne często są jedną z głównych przyczyn 
nadmiernego odkładania tkanki tłuszczowej, dlatego niezwy-
kle ważne jest wyeliminowanie możliwie jak największej liczby 

uzyskania najlepszych wyników zalecam w pierwszej kolejności 
wykonanie u pacjenta zabiegu bipolarnego hp (rf + pemf), który 
działa przygotowująco do frakcyjnego zabiegu rf. Pacjenci bardzo 
lubią takie wstępne przygotowanie. Działa ono na nich również 
relaksująco. Najważniejszą ideą tego wstępnego przygotowania 
jest rejuwenacja komórkowa wynikająca z działania PEMF (ang. 
pulsed electromagnetic field therapy – pulsacyjne pole elektro-
magnetyczne) na komórki. Następnie wykonuję frakcjonowany 
zabieg rf i w końcu stosuję wyłącznie PEMF w celu skrócenia czasu 
niezdolności do pracy. Jest to najbardziej kompletna platforma do 
rejuwenacji ze względu na dostępność tych 3 różnych technologii.

Viva jest również jedynym urządzeniem frakcyjnym rf wy-
posażonym w skaner oraz w piny najmniejszych rozmiarów. Ze 
względu na najmniejszy rozmiar pinów jest to urządzenie na-
nofrakcyjne. Najistotniejszym aspektem jest fakt, że każdy pin 
emituje energię oddzielnie, a to daje maksymalną moc ze względu 
na to, że opór dla prądu jest najmniejszy. W innych urządzeniach 
emisja energii następuje od razu we wszystkich pinach lub elektro-
dach, co zmniejsza ich moc ze względu na zwiększenie oporności 
tkanki na przepływ prądu.

W zależności od parametrów Viva może działać w trybie abla-
cyjnym lub nieablacyjnym. Bardzo ważną kwestią jest dostoso-
wanie kształtu pinów. Viva umożliwia również zmianę liczby 
pinów oraz kształtu śladu, co nie jest możliwe w żadnym innym 
urządzeniu.

ANDREAS KATSAMBAS

Toksyna botulinowa – jak robić ją lepiej

Botulinum toxin A: how to make it better

Od zarejestrowania kilka lat temu toksyny botulinowej typu 
A jej zastosowanie we wskazaniach kosmetycznych stale rośnie. 
Pomimo faktu, że ponad 80% pacjentów, u których stosowano 
toksynę botulinową typu A, jest zadowolonych z uzyskanych wy-
ników, nadal pozostaje 20% pacjentów, którzy twierdzą, że nie 
są zadowoleni z ostatecznych wyników leczenia. Poza tym nawet 
u pacjentów leczonych skutecznie ciągle pozostaje przestrzeń na 
polepszenie skuteczności.

Do niektórych przyczyn niezadowolenia należą: nieadekwatne 
dawkowanie, brak konsultacji i słaba technika iniekcji. W dalszej 
części omówione zostaną szczegółowo przyczyny nieskutecznego 
leczenia oraz różne metody poprawy stopnia zadowolenia.

ANDREAS KATSAMBAS

Melasma: patogeneza i leczenie

Melasma: Pathogenesis and Treatment

Melasma jest zaburzeniem natury kosmetycznej, które niekie-
dy wywołuje wielkie cierpienia emocjonalne. Dwoma najważniej-
szymi czynnikami przyczynowymi są światło słoneczne i predys-
pozycje genetyczne. Poza tym za czynniki etiologiczne uważa się 
naturalne i syntetyczne estrogeny, stosowanie pewnych leków oraz 
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czynników prozapalnych, do których należą również pożywienie 
i chemiczne dodatki do żywności. W walce z nadwagą ważnym 
elementem jest także aktywność fizyczna i zabiegi poprawiające 
elastyczność skóry. Skuteczne odchudzenie i poprawę stanu ogól-
nego u pacjenta można osiągnąć jedynie przy ścisłej współpracy 
lekarza, dietetyka, trenera personalnego i długotrwałej terapii.

Sukcesu nie osiągnie się bez licznych zabiegów medycyny 
estetycznej, indywidualnie opracowanej odpowiedniej diety z wy-
kluczeniem substancji i pokarmów działających prozapalnie oraz 
indywidualnie dobranego, kontrolowanego wysiłku fizycznego.

JOANNA KOCH

Fotona QX MAX FracTAT – nie tylko tatuaże

Fotona QX MAX FracTAT – not only tattoos

Lasery w trybie Q-switched są uznaną formą laseroterapii 
stosowanej w usuwaniu tatuaży oraz w łagodnych zaburzeniach 
barwnikowych. Jako że tatuaże mogą cechować się znacznym 
zróżnicowaniem kolorów i często pokrywają duże powierzchnie 
skóry, dlatego konieczne jest uzyskanie dobrego efektu terapii bez 
ryzyka tymczasowego lub trwałego uszkodzenia tkanek.

Niektóre kolory mogą słabo reagować na jakikolwiek z dostęp-
nych laserów q-switched, a nawet impulsowe lasery pikosekundo-
we mogą wywołać powstanie blizn lub trwałych odbarwień. Jedną 
z prób poprawienia wyników terapeutycznych jest skojarzenie 
laserów w trybie q-switched i ablacyjnych lub frakcyjnych ablacyj-
nych, którego zadaniem jest poprawa stopnia eliminacji pigmentu.

Nowe dyfrakcyjne urządzenie optyczne Fotona QX Max (la-
ser q-switched 1064/532 nm) umożliwia wykonywanie zabiegów 
o wyższej skuteczności i z mniejszą liczbą działań ubocznych 
(Fotona FracTAT) ze względu na frakcyjny schemat dystrybu-
cji światła. Moc szczytowa w obrębie każdej pojedynczej plamki 
emitowanego wzorca jest 50-krotnie wyższa niż moc szczytowa 
w obrębie pełnej plamki wiązki o porównywalnej fluencji. Umoż-
liwia to bardziej skuteczną terapię w przypadku kolorów słabo 
reagujących na usuwanie bez wzrostu ryzyka bliznowacenia. Poza 
tym ta procedura wydaje się obiecująca w leczeniu starzejącej się, 
nierównomiernie pigmentowanej skóry oraz łagodnych zaburzeń 
barwnikowych jak znamię Oty, melasma, plamy soczewicowate itp.

JOANNA KOCH

FOTONA – nowatorskie zabiegi laserowe

FOTONA – modern laser procedures

Laserowy resurfacing skóry, bardzo skuteczna forma terapii 
starzejącej się skóry lub skóry z bliznami, wiąże się często z towarzy-
szącymi działaniami ubocznymi będącymi przyczyną długiego okresu 
rekonwalescencji i niezdolności do pracy. Po zastosowaniu frakcyjnych 
laserów ablacyjnych czas rekonwalescencji staje się krótszy, ale nadal 
dochodzi do przemijających zaburzeń natury kosmetycznej. 

Tryb Fotona SMOOTH (2940 nm) umożliwia emisję ciągów 
impulsów w celu ich zdeponowania poniżej powierzchni skóry 

bez odczuwania ablacji przez pacjentów, dzięki czemu dochodzi 
jedynie do przemijającego zaczerwienienia i powierzchownego 
złuszczania się skóry. Dobry efekt ujędrnienia można uzyskać bez 
okresu niezdolności do pracy. Tryb SMOOTH można stosować 
po wcześniejszym znieczuleniu miejscowym. Tryb ten nadaje się 
również do zabiegów wokół oczu.

Samoindukujący się frakcyjny efekt 3D Fotona Frac3 (1064 nm) 
jest możliwy do uzyskania dzięki krótkim impulsom o czasie 
trwania krótszym niż 1 ms, które wywołują intensywne rozgrzanie 
małych chromoforów bez nadmiernego rozgrzania ani powierz-
chownych zmian martwiczych. W ten sposób można uzyskać 
łagodną, powtarzalną poprawę wyglądu skóry bez konieczno-
ści znieczulenia i bez widocznych objawów gojenia będących 
przyczyną niezdolności do pracy. Frac3 działa skutecznie w przy-
padku delikatnych, ciemnych włosów nawet u pacjentów z ciem-
niejszym fototypem skóry wg Fitzpatricka (III-V).

Zabieg Fotona4D jest złożoną, czteroetapową terapią przepro-
wadzaną w trakcie jednej sesji w celu uzyskania efektu poprawy 
napięcia i odmłodzenia zarówno głębszych, jak i powierzchow-
nych warstw skóry i okolicy szyi. Znieczulenie nie jest potrzeb-
ne, ponieważ dyskomfort w trakcie terapii jest umiarkowany. Ze 
względu na obecność łagodnych działań niepożądanych, w głów-
nej mierze obejmujących dyskretny rumień oraz delikatne, po-
wierzchowne złuszczanie, widoczne objawy gojenia związane 
z niezdolnością do pracy są bardzo krótkie.

DOROTA KRZYŻANOWSKA-GERNAND, 
JAN BIENIEK, ANDRZEJ IGNACIUK

Żelazo w medycynie estetycznej

Iron in aesthetic medicine

To kolejna publikacja konferencyjna/kongresowa dotycząca 
molekularnych i biochemicznych aspektów medycyny estetycznej. 
W pracy omawiamy skrótowo najważniejsze aspekty metabolizmu 
i gospodarki żelazem z uwzględnieniem żelaza jako parametru 
diagnostycznego w określonych sytuacjach klinicznych, z jakimi 
spotykamy się w naszych gabinetach medycyny estetycznej (zi-
lustrowaliśmy to przykładami z własnej praktyki), jak też zwró-
ciliśmy uwagę na żelazo jako preparat terapeutyczny/zabiegowy 
w medycynie estetycznej. Nie zapomniano o żelazie także w aspek-
cie interesujących hipotez dotyczących defektów estetycznych oraz 
żelaza jako celu (targetu) naszych działań estetycznych.

MONIKA KUźMIńSKA

Blaski i cienie nici PDO  
– dwuletnie doświadczenia własne

Pros and cons of PDO threads  
– two years of personal experience

Nici PDO (ang. polydioxanone) zarówno proste, jak i haczyko-
we stają się coraz bardziej popularne szczególnie w zakresie zabie-
gów liftingujących twarz. Przy odpowiednim doborze pacjentów 
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i po właściwym przygotowaniu ich skóry przed zabiegiem można 
osiągnąć spektakularne rezultaty przede wszystkim za pomocą 
długich nici haczykowych. Najlepsze, szybkie, ale równocześnie 
długotrwałe efekty daje zastosowanie nici haczykowych implan-
towanych wysoko w skórze owłosionej głowy i za uchem wzdłuż 
linii żuchwy. Znakomite rezultaty można też osiągnąć, stosując 
nici haczykowe w celu uniesienia brwi.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednia kwalifikacja pacjentów, 
ocena potencjalnych zagrożeń, takich jak choroby autoimmuno-
logiczne, np. choroba Hashimoto, które mogą wywołać działania 
niepożądane. Ważne jest także odpowiednie, aseptyczne wykona-
nie zabiegu implantacji nici. W wykładzie przedstawiono zarówno 
efekty po niciach haczykowych, jak i prostych oraz przedstawiono 
możliwe powikłania pozabiegowe.

WITOLD LASEK

Komórki macierzyste – fakty i mity

stem cells – facts and myths

Komórki macierzyste (ang. – stem cells, SM) to komórki ma-
jące zdolność do znacznie większej niż komórki normalne liczby 
podziałów, zdolne do samoodnawiania i cechujące się właściwo-
ściami różnicowania w komórki różnych tkanek. Z klinicznego 
punktu widzenia i możliwości zastosowania w naukach biologicz-
nych wyróżnia się 3 rodzaje komórek macierzystych: embrionalne 
– o największym potencjale różnicowania (pluripotencjalne), 
somatyczne („dorosłe”) – o mniejszym zakresie różnicowania 
(multipotencjalne), i tzw. indukowane pluripotencjalne komórki 
macierzyste – komórki wytwarzane sztucznie z komórek różnych 
tkanek (np. skóry) w wyniku manipulacji genetycznych, porów-
nywalne do embrionalnych. Komórki macierzyste somatyczne 
mogą pochodzić z różnych tkanek (np. z tkanki tłuszczowej lub 
szpiku kostnego). Są przedmiotem dużego zainteresowania firm 
biotechnologicznych i farmaceutycznych ze względu na moż-
liwość zastosowania w medycynie regeneracyjnej i estetycznej.

Na świecie dostępnych jest kilka preparatów alogenicznych 
(od niespokrewnionych dawców) somatycznych komórek macie-
rzystych (np. Cartistem – komórki z krwi pępowinowej stosowane 
w schorzeniach stawów kolanowych związanych z uszkodzeniem 
chrząstki, Hemacord – komórki izolowane z krwi pępowinowej, 
stosowane w procedurze przeszczepiania komórek krwiotwór-
czych). Istnieje również możliwość przygotowania w sposób 
komercyjny komórek macierzystych autogenicznych (preparo-
wanych indywidualnie dla każdego pacjenta), np. Cupistem – 
komórki macierzyste tkanki tłuszczowej stosowane w leczeniu 
przetok odbytniczych u pacjentów z chorobą Crohna, Hearti-
cellgram – komórki macierzyste ze szpiku kostnego stosowane 
w zawale serca.

Jak do tej pory nie ma zarejestrowanych preparatów opartych 
na komórkach macierzystych w medycynie estetycznej, aczkol-
wiek w dziedzinie tej powszechnie stosuje się aspiraty tkanki 
tłuszczowej i nieoczyszczone frakcje zawierające komórki macie-
rzyste w procedurach i zabiegach kosmetycznych u indywidual-

nych pacjentów. Kosmetyki (głównie kremy), które powszechnie 
określane są jako zawierające komórki macierzyste, są w istocie 
ekstraktami tych komórek bądź zawierają supernatanty z hodowli 
tych komórek; pochodzą przede wszystkim z roślin i są pozbawio-
ne najbardziej charakterystycznej cechy komórek macierzystych 
– zdolności przekształcania się w inne komórki i odnawiania 
przez nie tkanek.

GUSTAVO LEIBASCHOFF

Czy tłuszcz wykorzystywany do 
przeszczepów jest dobry? Nowe 
podejście do przeszczepu tłuszczu

Is the fat that we use for lipografting good? 
New approaches to lipografting

Włóknienie (fibroza) jest nowym objawem charakterystycznym 
dla patologicznych zmian zachodzących w białej tkance tłuszczowej 
(ang. WAT – white adipose tissue) u ludzi. Fibroza jest coraz częściej 
uznawana za główny czynnik odpowiadający za dysfunkcję tkanki 
tłuszczowej. W gwałtownie rozrastającej się tkance tłuszczowej 
utrzymujące się niedotlenienie prowadzi do indukcji HIF1a, co 
z kolei uruchamia silny profibrotyczny program transkrypcji. Pato-
fizjologiczny wpływ włóknienia tłuszczowej tkanki przypuszczalnie 
wywiera takie samo działanie na układowe zmiany metaboliczne 
jak zaburzenia fibrotyczne w wątrobie, sercu i nerkach.

Fibrozę najczęściej definiuje się jako nadmierne nagromadze-
nie składników ECM, co może być spowodowane brakiem równo-
wagi między nasiloną syntezą składników fibrylarnych, takich jak 
kolagen typu I, III i VI oraz zaburzeniem procesu degradacji tych 
białek. Dlatego mimo że remodeling tkanki i synteza ECM stano-
wią początkowo fizjologiczną reakcję i są korzystne dla tkanki, to 
nadmierna fibroza przy braku złagodzenia stanu zapalnego może 
być bardzo niekorzystnym procesem dla homeostazy tkankowej 
narządów oraz ich funkcji. Dane dowodowe pochodzące z nasze-
go oraz innych laboratoriów sugerują, że głównym czynnikiem 
inicjującym indukcję ECM jest hipoksja.

Kluczową rolę w prawidłowym procesie rozwoju AT odgry-
wa angiogeneza. Nadmierna depozycja ECM może wpływać na 
angiogenne właściwości AT. Kwestia odwracalności fibrozy AT 
w trakcie utraty masy ciała nie jest w pełni rozwiązana. Analiza 
transkryptomu oraz ocena histopatologiczna fibrozy AT w tkance 
podskórnej u otyłych pacjentów przed chirurgicznym leczeniem 
bariatrycznym sugeruje, że fibroza nie ulega odwróceniu po utra-
cie masy ciała i przypuszczalnie mija bardzo długi czas, zanim 
powróci do poziomu początkowego.

Stan zapalny może działać supresorowo na powstawanie pre-
adipocytów z ASC w wyniku działania inhibitorowego na różni-
cowanie adipocytów. W odróżnieniu od tego stan zapalny może 
pobudzać różnicowanie ASC w kierunku form prekursorowych 
śródbłonka. W wyniku tego dochodzi do zaburzenia dynamiki ob-
rotu adipocytów w tkance tłuszczowej. Wraz z dr. S. Alim Modar-
ressim doszliśmy do wniosku, że dodanie PRP do przeszczepów 
tkanki tłuszczowej przynosi pewne zalety: lepszą przeżywalność 
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przeszczepu tkanki tłuszczowej, mniej nasilone podskórne wy-
lewy krwi i stan zapalny, łatwiejsze wszczepianie przeszczepów 
tkanki tłuszczowej ze względu na upłynniające działanie PRP.

Należy pamiętać, że przeszczep tkanki tłuszczowej jest silnie 
niedotleniony przez pewien czas. Zapoczątkowane zostaje wy-
dzielanie wielu czynników proangiogennych w adipocytach, pre-
adipocytach oraz w komórkach śródbłonka. Jest to proces, który 
ułatwia rozwój mikrokrążenia. Optymalny kontakt przeszczepu 
z otaczającymi tkankami ma kluczowe znaczenie dla szybkiego 
wytworzenia nowych naczyń krwionośnych oraz odżywiania adi-
pocytów i preadipocytów.

Karboksyterapia prowadzi do poprawy utlenowania tkanki, 
zwiększenia przepływu krwi i poszerzenie naczyń krwionośnych, 
zwiększenia ilości kolagenu w tkance łącznej i oczyszczenia ECM. 
Łącząc te dane, teraz rozumiemy, że obumieranie adipocytów 
nie oznacza nekrozy tkanki tłuszczowej, ale może pobudzać 
kaskadę regeneracji. Po upływie 4 tygodni wyraźnej demarkacji 
ulegały trzy strefy: strefa przeżycia, regeneracji i nekrozy. Najbar-
dziej powierzchowna warstwa (jedna do kilku rzędów adipocy-
tów) była to strefa przeżycia. Warstwa pośrednia, o grubości od 
600–1200 μm, to strefa regeneracji, w której obserwowano wiele 
nowych adipocytów w sąsiedztwie obumarłych adipocytów. War-
stwa położona najbardziej wewnętrznie to strefa nekrozy, w której 
nowe adipocyty były rzadkie, a obserwowano obecność komórek 
stanu zapalnego, kropli lipidowych oraz włóknienie.

Procedury liposukcji i reiniekcji można ulepszyć, przygoto-
wując przeszczepy o lepszej przeżywalności (utlenowaniu) odpo-
wiednich rozmiarów, maksymalizując powierzchnię kontaktu prze-
szczepu poprzez idealną dystrybucję i umieszczenie przeszczepów 
w obszarach silnie zwaskularyzowanych o wysokim stężeniu pO2.

W celu zminimalizowania rozmiaru strefy nekrotycznej 
można ulepszyć procedury liposukcji i reiniekcji, przygotowu-
jąc przeszczepy o lepszej żywotności, odpowiednich rozmiarów, 
z maksymalną powierzchnią kontaktu przeszczepu o idealnej 
dystrybucji, umieszczając przeszczepy w obszarach o wysokim 
stopniu waskularyzacji i oksygenacji.

Na podstawie oceny żywotności aspiratu tkanki tłuszczowej wy-
kazano, że próbka nanotłuszczu traci prawidłową strukturę tkanki 
tłuszczowej, oraz że w trakcie obróbki nanotłuszczu adipocyty są 
eliminowane. Jednakże nadal w próbce nanotłuszczu pozostaje duża 
ilość dobrej jakości mezenchymalnych komórek macierzystych.

GUSTAVO LEIBASCHOFF

Dlaczego leczenie lokalnego nadmiaru  
tkanki tłuszczowej nie jest leczeniem cellulitu. 
Nieprawdy dotyczące nieinwazyjnego 
leczenia miejscowych otłuszczeń

Why the treatment of the localized fat is not  
the treatment of cellulite. The untruth behind 
the non invasive treatment of localized obesity

Istnieje wiele sprzecznych koncepcji dotyczących cellulitu. 
Większość produktów stosowanych jest bez odpowiedniego do-

świadczenia przez lekarzy. Zastosowanie większości produktów 
nie przynosi efektów wynikających z nadmiernych obietnic, co 
prowadzi do wątpliwości klientów odnośnie do każdego nowego 
produktu. Jednak kobiety tak bardzo martwią się cellulitem, że 
są gotowe słuchać każdego, kto składa odpowiednie obietnice.

W ciągu ostatniej dekady obserwuje się znaczny rozwój wie-
dzy na temat biologii i fizjologii tkanki tłuszczowej. Początkowo 
uważano, że funkcją tej tkanki jest magazynowanie energii i uwal-
nianie lipidów, ale teraz wiadomo, że tkanka tłuszczowa odgry-
wa wiele fascynujących funkcjonalnych ról. Tkanka tłuszczowa 
(ang. AT – adipose tissue) uznawana jest obecnie za podstawowy 
narząd endokrynny zbudowany z białych adipocytów, ale również 
komórek zrębu, frakcji naczyniowej AT, wydzielających liczne 
hormony i czynniki parakrynne biorące udział w regulacji układu 
hormonalnego i/lub miejscowej regulacji w obrębie AT. Ostatnio 
prowadzono badania na temat procedur izolacji komórek macie-
rzystych z AT oraz ich charakterystyki. Środki masowego prze-
kazu z dużym optymizmem prezentują przykłady zastosowania 
komórek macierzystych z AT w leczeniu szerokiego wachlarza 
chorób. Z tego powodu bardzo ważną kwestią jest, aby naukowcy 
oraz środowisko lekarskie wyraźnie rozróżniało nadzieje od tego, 
co zawierają obietnice.

Leczenie zgodne z medycyną opartą na faktach jest świado-
mym zastosowaniem aktualnie najlepszych danych dowodowych 
w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad poszczególnymi 
pacjentami lub świadczeniu usług zdrowotnych. Aktualnie naj-
lepsze dane dowodowe są to najnowsze informacje pochodzące 
z wiarygodnych, walidowanych badań na temat efektów różnych 
form leczenia, potencjalnych szkodliwych działań spowodowanych 
ekspozycją na określone substancje, dokładności testów diagno-
stycznych oraz mocy przewidywania czynników prognostycznych.

Międzynarodowa Unia Lipoplastyki (ang. International Union 
of Lipoplasty) kultywuje, promuje, wspiera, poszerza, rozwija oraz 
zachęca do działań naukowych oraz wykonywania lipoplastyki.

Etapy terapii. Pierwszy: utrzymanie elastyczności i miękkości 
tkanki łącznej, poprawa ECM (PRP, endermologia, karboksyte-
rapia, MLD). Drugi: poprawa mikrokrążenia (karboksyterapia, 
endermologia, mezoterapia). Trzeci: działanie na fibroblasty (en-
dermologia, mezoterapia, karboksyterapia, PRP).

GUSTAVO LEIBASCHOFF

Usuwanie tatuaży: czy istnieją bezpieczne 
procedury stosowane w usuwaniu tatuażu?

Tattoo removal: are there safe 
procedures for tattoo removal?

Na chwilę obecną nie ma żadnej pewnej metody usuwania 
całego pigmentu tatuażu bez śladu. Ze względu na fragmenta-
cję cząsteczek tatuażu, niewielki rozmiar cząsteczki pigmentu, 
nieznane produkty rozpadu i nowopowstałe związki chemiczne 
mogą być usuwane ze skóry drogą układu chłonnego. Mechanizm 
ten indukuje osłabienie intensywności koloru pigmentów i jest 
odpowiedzialny za zauważalne usunięcie tatuażu.
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Laserowe usuwanie tatuaży. Pigment jest rozgrzewany 
do temperatury 300°C, co doprowadza do rozpadu jego czą-
steczek. Jasno wykazano, że rozpad tych substancji prowadzi 
do uwalniania produktów takich jak 2-metylo-5-nitroanilina, 
2-5-dichloroanilina, 4-nitro-toluen. Produkty te są toksyczne lub 
karcynogenne. Po ekspozycji na laser odkryto również obecność 
pewnych produktów ubocznych, których albo nie było lub były 
obecne w niższym stężeniu przed laseroterapią, co rzuca światło 
na potencjalne następstwa o charakterze karcynogenezy na usu-
wanie tatuaży za pomocą laseroterapii. Rozkład pod wpływem 
światła żółtego pigmentu PY74, pigmentu zawartego w tuszach 
do tatuaży, może prowadzić do uwalniania produktów w formie 
amin aromatycznych.

Metoda M.S.P.R. Wykorzystuje się w niej teorię gojenia się 
rany na częściowej grubości w zmodyfikowanej formie. Zabieg 
wykonuje się na małej powierzchni, stosując niewielkie odstępy 
urazów na częściowej grubości z poprzedzielanym za pomocą 
mostków skórnych z nieuszkodzonego naskórka i skóry właści-
wej. Metodę M.S.P.R. można stosować we wszystkich rodzajach 
tatuaży, kolorach barwnika i tuszu. Pigment zostaje bezpośred-
nio usunięty ze skóry. M.S.P.R. przynosi korzyści w stosunku do 
laseroterapii: pigmenty wszystkich kolorów są usuwane, nie ma 
ryzyka wchłaniania w organizmie. Bardzo ważna jest dokładna 
analiza tatuażu u pacjenta (w jaki sposób został wykonany, typ 
i kolor zastosowanego pigmentu, czy wcześniej podejmowano już 
próby usuwania). Wszystko to może wpływać na wyniki i powo-
dzenie metody M.S.P.R. 

W M.S.P.R. wykorzystuje się medyczne zestawy mikroigieł 
umożliwiające w sposób dokładny użytkownikowi określenie 
odpowiedniej głębokości penetracji. W pozbawionych naskórka 
obszarach skóry eksponowana jest leżąca poniżej skóra właści-
wa, w którą wprowadza się opatentowany roztwór. Ustawienie 
głębokości igieł ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniej pre-
cyzji procesu. Wymogi dotyczące działania przeciwbólowego są 
podobne do stosowanych w procedurach resurfacingu. Lekarz 
wykonujący zabieg powinien cały czas nosić jałowe rękawiczki 
oraz okulary ochronne.

Zabieg należy rozpocząć na brzegu tatuażu i przesuwać się 
jak najdalej i z powrotem do siebie. Po wytworzeniu rzędu punk-
tów na pełnej szerokości tatuażu należy rozpocząć kolejny rząd 
poniżej, potem drugi, trzeci.

Czas ma istotne znaczenie dla gojenia się rany. Jeżeli epite-
lializacja tkanki w obszarze odsłoniętej tkanki jest powolna, to 
blizna będzie tworzyć się przez wiele tygodni lub miesięcy. Jeżeli 
proces epitelializacji okolicy po zabiegu jest szybki, to proces 
gojenia prowadzi do regeneracji. Stan zapalny jest normalnym 
elementem procesu gojenia się rany i ma istotne znaczenie dla 
usuwania zanieczyszczających mikroorganizmów. Niemniej jed-
nak w przypadku braku skutecznej dekontaminacji, stan zapalny 
może się wydłużać.

Często wyróżnia się dwie fazy w procesie gojenia ran. W ciągu 
24 godz. w okolicy poddanej zabiegowi tworzy się mini strup 
o twardej powierzchni. Początkowa faza tworzenia się strupa 
trwa od jednego do trzech tygodni w zależności od względnej 

głębokości obszarów poddanych zabiegowi. W trakcie oddziela-
nia się strupa rana może być nieco wilgotna, ponieważ zaczyna 
się wytwarzać wtórny strup z elementami krwi. Wszystkie rany 
powinny się wygoić w ciągu trzech tygodni. Kluczową kwestią jest, 
aby rana wygoiła się możliwie jak najszybciej, w celu zminimali-
zowania ryzyka wytworzenia słabej blizny. Zastosowanie emulsji 
jako opatrunku rany (TNSM) i plastrów silikonowych jako część 
zaleceń pozabiegowych.

Bardzo ważną kwestią jest teraz dalsza pielęgnacja tych obsza-
rów. Kluczową kwestią jest, aby wyjaśnić pacjentowi znaczenie, 
że ta kolejna faza postępowania stanowi nierozerwalną część 
leczenia, której muszą przestrzegać, aby uniknąć ryzyka i słabych 
wyników terapii. Nieprzestrzeganie zaleceń pozabiegowych może 
obniżyć skuteczność terapii. Wraz z postępem procesu gojenia, 
skóra nabierze ponownie prawidłowego koloru. Ostatecznych 
wyników nie można w pełni ocenić, zanim skóra nie wygoi się 
całkowicie.

LUBOMIR LEMBAS

Własne doświadczenia  
w zastosowaniu nici liftingujących na twarzy

My own experience 
in the application of lifting threads on the face

Na podstawie trzyletniego doświadczenia w zastosowaniu 
nici liftingujących i po wykonaniu 150 zabiegów wyciągnięto na-
stępujące wnioski:

Zalety. 1. Zabieg małoinwazyjny, choć nie zawsze z krótkim 
okresem rekonwalescencji. 2. Zabieg dający bardzo dobre wyniki 
natychmiastowe (łatwy do wzbudzenia entuzjazmu wśród lekarzy 
na szkoleniu). 3. Zabieg uzupełnia lukę wśród zabiegów małoin-
wazyjnych – nakierowany jest specyficznie na unoszenie tkanek.

Wady. 1. Zabieg pozornie prosty o dość długiej krzywej ucze-
nia. 2. Zabieg o nieprzewidywalnych długoterminowych wyni-
kach. 3. Dość często pojawiają się powikłania, ale na szczęście 
drobne i łatwe do leczenia.

Reasumując: nici liftingujące wpisują się jako jedno z wielu 
uzupełniających się narzędzi w praktyce lekarza medycyny este-
tycznej. Są częścią holistycznego podejścia do leczenia naszych 
pacjentów.

JOACHIM LöCHNER

Nowa technologia produkcji wypełniaczy. 
Różnice techniczne i doświadczenia kliniczne

New technology of filler production.  
Technical differences and clinical experience

W dzisiejszych czasach wypełniacze na bazie kwasu hialu-
ronowego to złoty standard uzupełniania ubytków tkanek skóry. 
Na rynku medycyny estetycznej takich preparatów jest mnóstwo, 
są one bardzo bezpieczne, skuteczne i sprawdzone. Jednak cią-
gle pozostaje problem z powstawaniem efektów ubocznych, tj. 
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zaczerwienienia i obrzęk po wprowadzeniu preparatów w skórę. 
Obrzęk jest spowodowany naturą kwasu hialuronowego, gdyż 
ma on zdolność do wiązania dużej ilości wody, co w przypadku 
wprowadzania wypełniaczy nie jest dobre, ponieważ zwiększa 
czas regeneracji skóry po zabiegu, a także utrudnia lekarzowi 
ostateczną ocenę rezultatu zabiegu.

Niemiecka firma Naturalize, specjalizująca się również w pro-
dukcji wypełniaczy do stomatologii, opracowała nową technologię 
wytwarzania preparatów na bazie kwasu hialuronowego. Polega 
ona na całkowitym blokowaniu grup karboksylowych podczas 
procesu usieciowania kwasu hialuronowego, powodując, że po po-
daniu kwasu hialuronowego do skóry pacjenta „sam” wypełniacz 
nie wiąże już dużej ilości wody. Ten proces chemiczny nazywamy 
„saturacją”. Dzięki tej technologii udało się uzyskać nową linię 
preparatów FACIAL ART, które nadają się do pracy na twarzy, 
a w szczególności w miejscach wrażliwych na obrzęk, tj. okolice 
oczu oraz usta. Lekarz już w trakcie wprowadzania preparatu 
jest w stanie ocenić ostateczny efekt zabiegu, a pacjent odczuwa 
dodatkowy komfort ze względu na brak dużego obrzęku po za-
biegu. Nowe produkty Naturalize oparte na nowoczesnej tech-
nologii dają większy komfort pracy, zmniejszają ryzyko efektów 
ubocznych i powikłań.

LEONARDO LONGO

Mechanizm działania laseroterapii

Laser – mechanism of action

Aktualnie interakcje między laserem a tkankami oraz me-
chanizm działania lasera w organizmie człowieka są poznane 
częściowo. Niestety istnieje wiele niejasności w aspekcie różnych 
zastosowań laserów, w medycynie i/lub w chirurgii, w diagnostyce 
i/lub w leczeniu. Chciałbym przedstawić najnowszy stan wiedzy 
na podstawie badań dotyczących tego tematu. Wiedza na ten 
temat może pomóc w uniknięciu wątpliwości dotyczących stoso-
wania laserów. Czasami lasery przeznaczone do cięcia stosowane 
są jako biomodulatory i na odwrót. Zrozumienie mechanizmów 
oddziaływania lasera na cały organizm człowieka może pomóc 
specjalistom z różnych dziedzin w wykorzystywaniu lasera i źró-
deł światła z ich maksymalną przydatnością.

TORELLO LOTTI

Bielactwo – co nowego w roku 2015

Vitiligo: what’s new in 2015

Bielactwo jest nabytym zaburzeniem pigmentacji charakte-
ryzującym się obecnością plamistych hipomelanotycznych oraz 
amelanotycznych obszarów w miejscach takich jak ręce, narządy 
płciowe i twarz. Najnowsze odkrycia na temat patogenezy bielac-
twa doprowadziły do opracowania nowych form terapii i narzędzi 
medycznych. W szczególności rozwój fototerapii będącej jednym 
z filarów w terapii bielactwa dał początek nowym metodom le-
czenia, takim jak mikrofototerapia wąskopasmowym laserem 

ekscymerowym UVB oraz monochromatycznym światłem ekscy-
merowym. Dzięki tym formom terapii możliwe jest uzyskanie do-
brych wyników zarówno u pacjentów z uogólnionym bielactwem, 
jak również u chorych z bielactwem ogniskowym i segmentarnym. 
Poza sterydami do miejscowych leków stosowanych w bielactwie 
należą pochodne witaminy D, inhibitory kalcyneuryny aż po obie-
cujące wyniki stosowania produktów opartych na prostaglandynie 
E lub antyoksydantów. Działanie niektórych leków miejscowych 
jest dodatkowo wspomagane po skojarzeniu z światłoterapią, co 
poprawia uzyskiwane wyniki terapeutyczne.

Leczenie chirurgiczne jest nadal metodą zarezerwowaną dla 
młodych pacjentów ze stabilnymi postaciami bielactwa. Fotote-
rapia z wykorzystaniem promieniowania UVB jest uznaną opcją 
terapii wielu chorób dermatologicznych. W bielactwie skuteczną 
formą leczenia jest fototerapia wykorzystująca wąskie spektrum 
UVB (ang. NB-UVB – narrow band UVB), cechująca się wyższą 
skutecznością i bezpieczeństwem w porównaniu z szerokim spek-
trum UVB lub psoralenem z terapią UVA. Podczas gdy skutecz-
ność terapii za pomocą sztucznych źródeł emitujących NB-UVB 
jest dobrze udokumentowana, to konieczność długiej terapii oraz 
koszty leczenia stanowią przeszkodę dla uzyskania odpowiedniej 
współpracy z pacjentem i przestrzegania zaleceń.

Naturalne światło słoneczne jest idealnym źródłem dostępnego 
promieniowania UVB. Jednakże ekspozycja na naturalne światło 
słoneczne najczęściej wywołuje rumień, zanim dojdzie do aku-
mulacji odpowiedniej dawki terapeutycznego promieniowania 
UVB. W niniejszej prezentacji opisano nowy krem do stosowania 
miejscowego zaprojektowany tak, aby po ekspozycji na promienio-
wanie słoneczne uzyskać selektywną terapię NB-UVB. Krem ten 
(Photocil) w skojarzeniu z ekspozycją na naturalne światło słonecz-
ne może stanowić dla pacjentów propozycję wygodniejszej opcji 
fototerapii łuszczycy i bielactwa oraz może potencjalnie poprawić 
współpracę pacjentów oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich.

TORELLO LOTTI

Nowe urządzenia medyczne 
w leczeniu starzenia się skóry 

New medical devices for treating skin aging

Urządzenie medyczne oznacza dowolny instrument, aparat, 
sprzęt, materiał lub inny przedmiot stosowany osobno lub w sko-
jarzeniu, wraz z uwzględnieniem oprogramowania niezbędnego 
do jego prawidłowego stosowania, zgodnie ze wskazaniami pro-
ducenta u ludzi w celu:
 y diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, leczenia lub ła-
godzenia objawów choroby;

 y diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kom-
pensowania skutków urazu lub niesprawności;

 y badania, zastąpienia lub zmodyfikowania warunków anato-
micznych lub procesu fizjologicznego;

 y kontroli zapłodnienia.
Urządzenia takie nie uzyskują swojego zasadniczego zamie-

rzonego działania w/lub na organizmie człowieka na drodze 
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farmakologicznej, immunologicznej lub metabolicznej, ale ich 
funkcja może być wspomagana za pomocą takich środków.

Kolagen stanowi ok. 70–85% suchej masy skóry właściwej. 
Struktura warstwy siateczkowatej skóry właściwej składa się 
z przeplatających się grubych wiązek włókien kolagenowych 
przebiegających równolegle do powierzchni skóry, przecinając 
bogatą sieć włókien elastycznych (elastyny) i nadając skórze pa-
rametry w postaci większej lub mniejszej rozciągliwości. Pełny 
skład 13 GUNA MDs obejmuje poza składnikami transportującymi 
i stabilizującymi (substancje pomocnicze pochodzenia mineral-
nego lub roślinnego) kolagen pochodzący z kolagenu świńskiego. 
Tkanki świńskie cechują się wysoką zawartością kolagenu (glicyna 
22,8%, prolina 13,8%, hydroksyprolina 13%). Średnia zawartość 
innych aminokwasów wynosi jedynie 3% (największa ilość kwasu 
glutaminowego – 9,5%, najmniejsza zawartość tyrozyny – 0,4%), 
ponad 50% stanowi zatem kolagen.

Dzięki filtracji, sterylizacji oraz procesom kontroli masy czą-
steczkowej GUNA udało się uzyskać oczyszczony produkt (bez 
elementów zanieczyszczających) o standardowych parametrach 
chemicznych i fizycznych w celu uzyskania dobrego profilu bez-
pieczeństwa klinicznego.

TORELLO LOTTI

Niskie dawki cytokin i czynników wzrostu 
w profilaktyce i leczeniu starzenia

Low dose cytokines and growth factors  
for the prevention and the treatment of aging

W ostatnim czasie opracowano nowy innowacyjny paradyg-
mat medyczny leków stosowanych w niskich dawkach (ang. LDM 
– low dose medicine). LDM stanowi nowe podejście terapeutyczne 
oparte na integracji najnowszej wiedzy z zakresu badań dotyczą-
cych biologii molekularnej, P.N.E.I. oraz farmakologii nanostężeń. 
Podejście LDM polegające na doustnym, systemowym podawa-
niu niskich dawek cząsteczek sygnalizacyjnych (cytokin, czyn-
ników wzrostu, hormonów i neuropeptydów) jest nowatorskim 
narzędziem terapeutycznym przeznaczonym do utrzymania i/
lub przywrócenia równowagi homeostazy P.N.E.I. – kluczowego 
aspektu gwarantującego najlepsze z możliwych parametrów fi-
zjologicznych skóry i organizmu człowieka.

Obecność przewlekłego stanu podostrego procesu zapalnego sta-
nowi podłoże zarówno fizjologicznego procesu starzenia związanego 
z zapaleniem (ang. inflamm-aging) oraz początku chorób przewle-
kłych, takich jak cukrzyca, otyłość i choroby układu sercowo-naczy-
niowego (przewlekły stan zapalny niskiego stopnia). U osób zdrowych 
powolny postęp procesu starzenia związany z zapaleniem prowadzi 
do fizjologicznego upośledzenia funkcji biologicznych w zaawansowa-
nym wieku. I odwrotnie, obecność przewlekłych chorób prowadzących 
do utrzymywania się stanu przewlekłego zapalenia niskiego stopnia 
może wyprzedzać proces starzenia, skracając czas życia.

Profilaktyka i terapia przewlekłego stanu zapalnego niskiego 
stopnia, zgodne z zasadami stosowania leków w niskich dawkach 
stanowi nowoczesne podejście, mające łagodzić naturalny przebieg 

fizjologicznego procesu starzenia. Od 2009 r. w coraz liczniejszych 
publikacjach naukowych oceniano zasady LDM. Dane naukowe 
podkreślają skuteczność i bezpieczeństwo leczenia niskimi dawka-
mi cytokin SKA w układach modelowych chorób, w których obecne 
są częste powszechnie spotykane parametry zapalne spowodowane 
patologicznym przestawieniem układu Th1/Th17/Th2/Treg (6-11). 

Metodę LDM można na chwilę obecną zastosować w niektórych 
z najważniejszych przewlekłych autoimmunologicznych chorób 
zapalnych skóry (takich jak łuszczyca i bielactwo) oraz w proce-
sach związanych ze starzeniem się skóry. Ostatnie wyniki badań 
przedklinicznych i klinicznych wskazują na skuteczność niskich 
dawek specyficznych cytokin SKA (IL-4; IL-10; IL-11 w stężeniu 10 fg/
ml) w leczeniu łuszczycy niskich dawek specyficznych cytokin SKA 
(IL-10, anty-IL-1 oraz IL-4 w stężeniu 10 fg/ml) oraz niskich dawek 
czynników wzrostu SKA (b-FGF w stężeniu 10 fg/ml) w leczeniu 
bielactwa. Zaburzenia równowagi cytokin odgrywają kluczową rolę 
również w mechanizmach starzenia się skóry podtrzymywanych 
głównie przez przewlekły stan zapalny niskiego stopnia, charakte-
ryzujący się nadmierną ekspresją cytokin zapalnych (IL-1; TNF-alfa; 
IL-6; IL-8) oraz nasileniem zależnego od ROS stresu oksydacyjnego. 
Do zmian degeneracyjnych zachodzących w skórze przyczynia 
się również zmniejszenie produkcji i wrażliwości na hormony na 
poziomie skórnym. Podejście LDM z zastosowaniem niskich da-
wek cytokin SKA (IL-10, anti-IL-1 oraz IL-4), czynników wzrostu 
(TGF-beta; bFGF; IGF-1; EGF) oraz hormonów (beta-estradiol) 
stanowi innowacyjną strategię terapeutyczną w procesie starzenia 
się komórek związanym ze starzeniem się skóry.

Dostępność aktywowanych SKA cytokin w niskich dawkach 
oraz strategii LDM zainspirowało nas do zaproponowania nowego 
podejścia terapeutycznego opartego na systemowym, doustnym 
podawaniu niskich dawek aktywowanych cytokin, czynników 
wzrostu oraz hormonów będącego innowacyjną strategią w lecze-
niu chorób skóry takich jak łuszczyca i bielactwo oraz w leczeniu 
zmian skórnych związanych z wpływem czynników środowisko-
wych oraz procesem zwyrodnieniowym.

TORELLO LOTTI

Psycho-neuro-endokryno-immunologia: 
przyszłość dermatokosmetologii

Psycho-Neuro-Endocrine Immunology: 
the future of dermato-cosmetology

W ostatnim czasie podnoszona jest kwestia kluczowej roli 
dwukierunkowych interakcji zachodzących między układem 
psychoneuroendokrynnym a układem immunologiczym po-
średniczonych przez cząsteczki sygnalizacyjne (hormony, neu-
ropeptydy, cytokiny i czynniki wzrostu) zarówno w procesach 
fizjologicznych, jak i patologicznych, co jest zgodne z nową wizją 
biologicznych funkcji organizmu określaną jako psychoneuroen-
dokrynoimmunologia (ang. P.N.E.I.).

Wiele chorób dermatologicznych, takich jak bielactwo i łusz-
czyca, charakteryzuje się zaburzeniem równowagi między cytokina-
mi, których ekspresja zachodzi w subpopulacjach limfocytów Th1/
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Th17 i Th2-Treg. W bielactwie obserwuje się przesunięcie układu 
immunologicznego z przewagą odpowiedzi Th1/Th17 i osłabie-
niem odpowiedzi Th2-Treg. TNF-alfa również odgrywa kluczową 
rolę w cytotoksyczności pośredniczonej przez stres oksydacyjny 
skierowanej przeciwko melanocytom i keratynocytom. Zanik 
melanocytów spowodowany przerwaniem interakcji między tymi 
komórkami odgrywa główną rolę w powstawaniu odbarwień u pa-
cjentów z bielactwem. W łuszczycy nieprawidłowa aktywacja ukła-
du immunologicznego pod wpływem cząsteczek sygnalizacyjnych 
determinuje zmiany w różnicowaniu keratynocytów, a następnie 
tworzenie się pogrubiałych rumieniowych, złuszczających się łusek.

Celem stosowania niskich dawek leków (ang. LDM – low dose 
medicine) jest zachowanie i/lub przywrócenie równowagi P.N.E.I. 
LDM jest podejściem polegającym na zastosowaniu cząsteczek 
biologicznych w celu przywrócenia początkowych warunków 
fizjologicznych (homeostazy). LDM stanowi innowacyjne i uza-
sadnione wynikami badań podejście medyczne, które integruje 
najnowszy stan wiedzy z zakresu biologii molekularnej, P.N.E.I. 
oraz badań na temat dawek ultraniskich.

Skuteczność terapii systemowej niskimi dawkami (femto-
gramy/ml) cząsteczek sygnalizacyjnych podawanymi doustnie 
zgodnie z zasadami LDM stało się możliwe dzięki aktywacji 
tych cząsteczek sygnalizacyjnych za pomocą technologii SKA 
(ang. SKA – sequential kinetic activation, sekwencyjna aktywacja 
kinetyczna; GUNA S.p.a.), która zapewnia skuteczność tych ultra-
niskich dawek nawet poniżej wartości uznawanych za minimalną 
dawkę skuteczną. Korygowanie zaburzeń równowagi Th1-Th17/
Th2-Treg niskimi dawkami cytokin SKA (IL-10, anty-IL-1 oraz  
IL-4), równocześnie ze stymulacją melanocytów do produkcji 
melaniny w mechanizmie „up-regulation” receptorów przezbło-
nowych za pomocą niskich dawek SKA b-FGF stanowi nowe po-
dejście terapeutyczne LDM w leczeniu bielactwa.

KRZYSZTOF ŁUKSZA,  
PIOTR SZNELEWSKI

Blaski i cienie technik laserowych

Light and shadow of laser techniques

Coraz trudniej praktykować medycynę estetyczną, używając 
jedynie igły ze strzykawką i pędzelka do peelingów. Współczesna 
medycyna estetyczna potrzebuje rozwiązań sprzętowych zarówno 
w zakresie diagnostyki, jak i terapii. Przykładem urządzenia, które 
w ostatnich latach wpisało się na stałe do arsenału terapii medycyny 
estetycznej, jest ablacyjny laser frakcjonujący, który umożliwia 
wykonywanie zabiegów mających na celu poprawę jakości skóry, 
skutecznych jak głębokie peelingi chemiczne, lecz z dużo krótszym 
okresem gojenia pozabiegowego i mniejszą liczbą możliwych powi-
kłań. Musimy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowa-
ne lasery medyczne są tylko nowocześniejszym odpowiednikiem 
skalpela chirurgicznego i używanie ich nie zwalnia nas z potrzeby 
posiadania dogłębnej wiedzy w zakresie kwalifikacji, prawidłowe-
go przeprowadzenia zabiegu, odpowiedniej opieki pozabiegowej 
oraz umiejętności radzenia sobie z powikłaniami naszych działań. 

W pracy przedstawiono szereg przykładów powikłań po zastoso-
waniu laserów ablacyjnych, naczyniowych i służących do lipolizy 
laserowej, omawiając prawdopodobne przyczyny ich wystąpienia 
oraz strategię postępowania gdy już się pojawiły.

SYLWIA MALINOWSKA,  
KRZYSZTOF KLOSEK, EWA SKRZYPEK

Ultrasonograficzne monitorowanie 
skuteczności terapii antycellulitowej

Monitoring the effectiveness of anticellulite 
thereapy by ultrasound scaning

Cellulit występuje u około 90-98% kobiet i wywołuje zmiany 
estetyczne w postaci nierówności i guzków na powierzchni skóry. 
Zmiany te nie są akceptowane przez większość kobiet. W związku 
z tym na rynku stale pojawiają się nowe kosmetyki, suplementy 
diety i urządzenia, które mają niwelować ten problem. Obecnie 
jednak w medycynie estetycznej nie ma rzetelnych, obiektyw-
nych metod badawczych, które pozwoliłyby ocenić skuteczność 
stosowanych terapii i zabiegów antycellulitowych.

Metodą, która ma szansę upowszechnić się w badaniach cellu-
litu i pozwolić na ocenę skuteczności terapii antycellulitowych jest 
ultrasonografia wysokich częstotliwości (HFU). HFU jest pierwszą 
metodą na gruncie medycyny estetycznej, która pozwala w bez-
inwazyjny sposób zajrzeć „w głąb skóry”. Jest to ponadto metoda 
bezpieczna dla pacjenta, powtarzalna, mobilna i stosunkowo tania.

Badania ultrasonograficzne cellulitu można wykonywać za-
równo aparatami klasycznymi wyposażonymi w opcje poprawia-
jące obrazowanie z głowicami liniowymi o częstotliwości ok. 20 
MHz, jak i aparatami wysokich częstotliwości z głowicami 20–50 
MHz. Badania ultrasonograficzne mogą być wykorzystywane 
do oceny skuteczności każdego typu terapii antycellulitowej.

W badaniach poddajemy ocenie takie parametry jak: grubość 
naskórka, skóry właściwej, echogeniczność skóry właściwej, wra-
stanie pasm tkanki podskórnej w skórę właściwą, grubość tkanki 
podskórnej, elastyczność tkanki podskórnej. Badania wykonujemy 
zawsze w tym samym miejscu na skórze. Najbardziej użytecznymi 
parametrami do oceny cellulitu, jak wykazują nasze badania, są 
przede wszystkim: wrastanie pasm tkanki podskórnej w skórę wła-
ściwą, echogeniczność skóry właściwej i grubość tkanki podskórnej.

Podsumowując, można stwierdzić, że ultrasonografia jest 
użyteczną metodą w ocenie skuteczności terapii antycellulitowych.

FRANCESCO MAROTTA

Mity i fakty dotyczące detoksykacji 
organizmów z metali ciężkich:  
od jelita do wątroby. Strategie specjalne

Heavy metal detox:  
from intestine to liver. special strategies

Żywy organizm roi się od związków chelatujących. Metale 
wiążą się za pomocą dwóch lub więcej wiązań koordynacyjnych. 
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Metale związane ze stanem oksydacyjnym o wartościowości więk-
szej niż jeden (tzn. z ładunkiem + 2 lub większym) w głównej 
mierze wiążą się w tkankach za pomocą wiązań jonowych (w przy-
padku związków mineralnych tkanek szkieletowych) lub koor-
dynacyjnych (np. wiązania z albuminami, enzymami, peptydami 
o małych rozmiarach oraz z aminokwasami, takimi jak cysteina, 
metionina lub selenometionina). U dorosłych poważne choroby 
o przewlekłym przebiegu, takie jak choroby układu sercowo-
-naczyniowego oraz choroby nerek i układu nerwowego, również 
mają silne powiązanie z substancjami toksycznymi.

Wraz z postępem badań naukowych uszkodzenia o bardziej 
subtelnym nasileniu niż ostre zatrucie są dostrzegane przy co-
raz niższym obciążeniu organizmu metalami ciężkimi. Z tego 
powodu chelatacja ma kluczowe znaczenie dla naturalnego pro-
cesu detoksykacji z metali ciężkich poprzez tworzenie związków 
kompleksowych i ich wydzielanie, zwłaszcza z glutationem oraz 
innymi małymi cząsteczkami. Włókna zawarte w różnych produk-
tach żywnościowych, w tym otrębach zbożowych i owocach, były 
oceniane jako substancje alternatywne lub wspomagające terapię 
związkami chelatującymi w celu przerwania krążenia wrotnego 
jelitowo-wątrobowego. Niemniej jednak uwaga skupia się na włók-
nach rozpuszczalnych. W odróżnieniu od działania ochronnego, 
jakie gwarantują włókna nierozpuszczalne, stosowanie siemienia 
lnianego wiązało się ze zwiększeniem wchłaniania jelitowego 
kadmu. Również modyfikowane pektyny owoców cytrusowych 
z produktami alginianowymi skutecznie stosowano w redukcji 
obciążenia ołowiem i rtęcią w badaniach przypadków, podczas 
gdy doniesienia dotyczące glonów chlorella są przesadzone i nie 
są potwierdzone wynikami wartościowych badań.

Mając na uwadze fakt, że toksyczne metale cechują się dużym 
powinowactwem do peptydów zawierających siarkę, sugerowano, 
że diety zawierające produkty bogatosiarkowe, takie jak czosnek 
i rośliny z rodziny kapustowatych, wywierają wpływ na glutation 
i mogą przynieść objawową poprawę oraz nasilenie procesów 
wydalniczych; niestety potrzeba więcej dokładnych danych. To 
samo dotyczy kolendry, która „zawiodła” nadzieje pokładane w jej 
działaniu. Kwas alfa-liponowy jest silnym antyoksydantem, ale 
pojawiają się sugestie, że jego stosowanie wiąże się ze szczególnym 
ryzykiem redystrybucji metali. Dożylnie podawany glutation jest 
ważnym, fizjologicznym związkiem chelatującym, a zredukowa-
na forma glutationu zabezpiecza komórki przed reaktywnymi 
formami tlenu powiązanymi z metalami ciężkimi, ale jego okres 
półtrwania wynosi jedynie kilka minut.

U ludzi suplementacja organicznego selenu okazała się 
korzystna w kontrolowanym badaniu, w którym oceniano 103 
mieszkańców wsi narażonych na rtęć. Doustne podawanie DMSA 
może być ograniczone przez dysbiozę przewodu pokarmowego. 
Wchłanianie w jamie ustnej wynosi około 20%, a większość DMSA 
w osoczu występuje w formie związanej z białkami (95%, głównie 
związane z albuminami). Tylko bardzo niewielka ilość jest obec-
na w postaci wolnego leku. Wchłonięta dawka jest wydzielana 
z okresem półtrwania około 3 godz., który jest dłuższy u dzieci 
oraz u pacjentów z objawami toksyczności rtęci. Mimo że DMPS 
nie wpływa na stężenia w mózgu, to działał lepiej na usuwanie 

metylortęci z nerek. Chelaty EDTA są szybko usuwane, głów-
nie z moczem. Za pomocą samych atomów tlenu w wiązaniach 
koordynacyjnych, EDTA wiąże silnie ołów i kadm, usuwając je 
w moczu. Wg doświadczenia klinicznego stosowanie CaNa2EDTA 
prowadzi do zwiększenia wydalania rtęci, podczas gdy ilość in-
nych silniej związanych substancji mineralnych, jak ołów i kadm, 
zostaje zmniejszona. Ogółem CaNa2EDTA wywołuje większą 
utratę niezbędnych substancji mineralnych niż DMSA lub DMPS.

Naturalne zeolity są wyjątkowymi substancjami organicznymi 
o wielu funkcjach mogącymi usuwać metale ciężkie i toksyny en-
dogenne, ale stanowią heterogenną grupę obejmującą substancje, 
które w istotny sposób różnią się pod względem właściwości fizyko-
-biologicznych, a przez to pod względem skuteczności oddziaływa-
nia na stan zdrowia człowieka. Zeolity wymieniają kationy uwalnia-
jąc inne. W trakcie takiej wymiany zeolity wywierają podstawowe 
działanie detoksykacyjne, chelatując toksyny na bazie amoniaku 
wydalane ze stolcem. Takie działanie jest wspomagające poprzez 
zmniejszenie obciążenia wątroby oraz wspomaga endogenną 
detoksykację wątroby dzięki zawartym ksenoestrogenom.

Zeolity dzięki swojej specyficznej wewnętrznej strukturze są 
w stanie na drodze selektywnych mechanizmów wychwytywać 
metale ciężkie, co zostało ostatnio potwierdzone. Większość ze-
olitów dostępnych na rynku światowym bazuje na klinoptylolicie, 
w którym wymiana kationowa jest na o wiele niższym poziomie 
niż w innych rzadszych zeolitach. Poza tym odnośnie do ostat-
nio wdrażanych na rynek tzw. nanozeolitów (tzn. klinoptylolitu 
„opakowanego” w nanocząsteczki) należy uznać to za nonsens 
z naukowego punktu widzenia, a nawet substancję potencjalnie 
mutagenną lub karcynogenną (już w trzech autorytatywnych 
pracach wskazano ich istotne zagrożenie dla zdrowia). Dlatego 
przedstawiamy naturalnie występującą mieszankę zeolitów o naj-
silniejszym potencjale wymiany kationów dostępną na świecie 
(w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt: 
ol.consulting@fastwebnet.it), która może być łatwo stosowana 
doustnie, w postaci rozcieńczonej w szklance wody lub soku, 
a której ciągłe zażywanie jest bezpieczne i skuteczne.

IWONA MARYCZ-LANGNER

Dwukrotnie szybsze gojenie ran 
w uszkodzeniach skóry po zabiegach 
medycyny estetycznej, dermatochirurgii 
i chirurgii plastycznej – Unigel

skin healing at double the speed after damages 
caused by aesthetic medicine’s procedures, 
dermatosurgery and plastic surgery – Unigel

Zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej cieszą się 
coraz większą popularnością. Zarówno pacjentom, jak i lekarzom 
zależy na tym, żeby były komfortowe dla osób poddających się im, 
zaś uszkodzenia skóry po nich jak najmniejsze, a gojenie szybkie, 
bezpieczne i z pozostawieniem jak najmniejszych śladów poza-
biegowych. Z tych oczekiwań wynika potrzeba bezwzględnego 
przestrzegania procedur zabiegowych podczas ich przeprowa-
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dzania, a w pozabiegowej pielęgnacji domowej – zastosowania 
preparatów zapewniających optymalne warunki gojenia.

Dzięki opatentowanemu mechanizmowi absorbowania wol-
nych rodników tlenowych oraz metodzie wilgotnego leczenia 
uszkodzeń skóry Unigel oparty na strukturze polimerów hydro-
filowych wyraźnie skraca czas gojenia, tworzy barierę chroniącą 
przed wysychaniem i tworzeniem się strupów, zmniejsza wymiary 
blizny i poprawia jej wygląd. W sposób skuteczny i bezpieczny 
przyspiesza gojenie uszkodzeń skóry po zabiegach medycyny es-
tetycznej i w przypadku ran pozabiegowych chirurgii plastycznej. 
Z obserwacji klinicznych prowadzonych w DermClinic wynika, że 
Unigel skutecznie i bezpiecznie leczy zarówno małe, jak i rozległe 
uszkodzenia skóry po zabiegach takich jak laseroterapia, peelingi 
oraz dermatochirurgia. Skraca znacznie proces ich gojenia zarów-
no w opinii pacjentów, jak i naszego zespołu lekarskiego.

KRZYSZTOF MIRACKI

Quantificare – skuteczne narzędzie 
w codziennej praktyce lekarza medycyny 
estetycznej. Jak wiarygodnie przekonać 
pacjenta do podjęcia właściwej terapii 
i uniknąć roszczeń pozabiegowych

Quantificare – an effective tool in everyday 
aesthetic medicine practice. How reliably 
convince the patient to undergo proper 
therapy and avoid post-procedural claims

Jak wiarygodnie przekonać pacjenta do podjęcia właściwej 
terapii i uniknąć roszczeń pozabiegowych?

W nowoczesnym gabinecie medycyny estetycznej możemy 
zaproponować pacjentowi wykonanie dokumentacji fotograficznej 
przedstawiającej wygląd i stan jego skóry przed wykonaniem za-
biegu, a następnie wykonać dokumentację pozabiegową w celu wy-
kazania i monitorowania zmian. Pacjentowi pomoże to w podjęciu 
optymalnej decyzji zabiegowej, zwiększając poziom jego satysfakcji, 
a lekarzowi w podwyższeniu jakości świadczonych usług i uzy-
skaniu większej wiarygodności. Nie zapominajmy, iż dobra doku-
mentacja może uchronić nas od ewentualnych roszczeń pacjenta.

Quantificare 3D – LifeViz II to jedyny na rynku przenośny 
i bezkontaktowy system precyzyjnego medycznego obrazowania 
skóry twarzy i wybranych partii ciała w systemie trójwymiarowym. 
Umożliwia kompleksową analizę dermatologiczną skóry, symulację 
zabiegową i profilometrię. Przeznaczony jest dla lekarzy zajmują-
cych się medycyną estetyczną, dermatologów oraz chirurgów pla-
stycznych. System składa się ze stereowizyjnej kamery 3D LifeViz II 
oraz oprogramowania. Kamera jest mała, lekka, kompaktowa, łatwa 
w obsłudze i w pełni przenośna. Nie wymaga przystosowywania 
specjalnego pomieszczenia ani oświetlenia do wykonywania zdjęć. 
Nie wymaga też specjalistycznego personelu do obsługi.

Za pomocą karty WiFi zdjęcia mogą być samoczynnie trans-
mitowane do bazy danych sprzężonej z komputerem na biurku 
lekarza. Zdjęcia są zunifikowane i bardzo wysokiej jakości, dzięki 
czemu zachowana jest ich powtarzalność, tak ważna przy porów-

nywaniu zdjęć przed i po zabiegu. Funkcja 3D Viewer umożliwia 
pełną animację trójwymiarowej twarzy pacjenta, dzięki czemu 
pacjent może zobaczyć siebie tak jak widzą go inni. Można po-
większać obraz i obracać, ustawiając pod dowolnym kątem w celu 
zwrócenia uwagi na najbardziej interesujące pod względem za-
biegowym obszary, jak np. linia żuchwy, podbródek, kształt nosa, 
owal twarzy, czy profil policzka. Najważniejsza zarówno dla leka-
rza, jak i pacjenta jest możliwość porównywania zdjęć przed i po 
zabiegu, w celu oceny skuteczności podjętej terapii.

Oprogramowanie samodzielnie identyfikuje zmiany objęto-
ściowe w obszarze twarzy, jak również dokonuje liczbowej oceny 
stanu różnic objętościowych w wybranym obszarze. Dzięki tej 
funkcji można ocenić np., ile podano preparatu wypełniającego 
albo jaka nastąpiła redukcja w odniesieniu do wcześniejszych 
zdjęć z archiwum bazy danych. Funkcja analizy skóry SkinCare 
pozwala zanalizować i zobrazować pacjentowi stan jego skóry 
także w odniesieniu do grupy porównawczej pacjentów z tej samej 
kategorii wieku, płci i fototypu skóry oraz ustalić z pacjentem 
adekwatną do potrzeb jego skóry terapię.

LifeViz II dokonuje analizy skóry w zakresie: zmian naczy-
niowych np. trądzik różowaty, rumień, rozszerzone naczynka, 
zmian barwnikowych np. fotostarzenie skóry, zmarszczek, porów 
skóry, poziomu natłuszczenia. Funkcja 3D Analysis umożliwia 
ocenę parametrów struktury skóry. Jest ona skierowana do der-
matologów zainteresowanych śledzeniem postępów leczenia oraz 
lekarzy prowadzących badania kliniczne, a także zajmujących 
się działalnością dydaktyczną, w której chcieliby demonstrować 
wyniki badań. Funkcja Face Shaper umożliwia trójwymiarowe 
zmodyfikowanie zdjęcia pacjenta tak, aby zwizualizować zmiany 
w wyglądzie jego twarzy, jakie pojawią się po proponowanym 
zabiegu. Pacjent wspólnie z lekarzem może dokonać wyboru 
najbardziej odpowiadającej mu opcji zabiegowej.

Posługiwanie się urządzeniem 3d LifeViz IITM zwiększa wiary-
godność oferowanych usług. Pozwala zwizualizować aktualny stan 
skóry pacjenta w sposób mierzalny jak również symulować jej wygląd 
po rekomendowanych zabiegach. Pacjent otrzymuje indywidualny 
raport, który pozwala mu lepiej rozumieć wskazania zabiegowe. 
Funkcja raportu pozwala odtworzyć parametry skóry w dowolnym 
momencie terapii – z każdego jej etapu i ustalić progres bądź regres.

Quantificare 3D – LifeViz II to doskonały sposób na odmło-
dzenie nie tylko pacjentów, ale także całego gabinetu.

KRZYSZTOF MLOSEK, EWA SKRZYPEK, 
SYLWIA MALINOWSKA

Rozpoznawanie powikłań  
przy pomocy biopsji cienkoigłowej  
pod kontrolą usg wysokich częstotliwości

Diagnosing of complications using fine-needle 
biopsy under the control of high 
frequency ultrasound

W ostatnich kilku latach liczba procedur wykonywanych 
z zakresu medycyny estetycznej stale wzrasta. Niestety wraz 
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z upowszechnieniem się zabiegów obserwujemy wzrost liczby pa-
cjentów z powikłaniami. W przypadku diagnozowania powikłań 
i ich dalszego leczenia na gruncie medycyny estetycznej nie ma 
wypracowanych standardów postępowania i leczenia. Stale poszu-
kujemy skutecznej metody, która pozwoliłaby na rozpoznawanie 
powikłań. Najbardziej poszukiwana jest metoda, która w sposób 
najmniej inwazyjny umożliwiłaby postawienie rozpoznania.

Metodą, która ma szansę upowszechnić się na tym polu, jest 
biopsja igłowa wykonywana pod kontrolą ultrasonografii wyso-
kich częstotliwości (HFU). Dzięki opracowaniu głowic ultraso-
nograficznych wysokich częstotliwości 20–50 MHz możliwe stało 
się obrazowanie skóry w wysokiej rozdzielczości i ocena struktur 
o wielkości lub grubości poniżej 0,1 mm, a tym samym powikłań 
po zabiegach medycyny estetycznej. HFU pozwala więc na do-
kładne obrazowanie depozytów kwasu hialuronowego, kwasu 
polimlekowego, depozytów wypełniaczy trwałych, jak również 
ziarniniaków, obrzęku, stanu zapalnego. W badaniu ultrasono-
graficznym jesteśmy w stanie ocenić wielkość/grubość zmiany, 
jej położenie względem tkanek otaczających, co jest niezbędne 
w przypadku wykonywania biopsji igłowej. Biopsja aspiracyjna 
igłowa w przypadku powikłań musi być wykonana pod kontrolą 
HFU ze względu na niewielki rozmiar zmian, które poddawane 
są nakłuciu.

W badaniach własnych wyniki biopsji igłowej zostały dodat-
kowo potwierdzone badaniami histopatologicznymi wycinków 
skóry. We wszystkich przypadkach uzyskano tożsame wyniki. 
Opierając się na wynikach badań własnych, można stwierdzić, że 
biopsja igłowa wykonywana pod kontrolą HFU jest użytecznym 
narzędziem w rozpoznawaniu powikłań po zabiegach medycyny 
estetycznej.

MONIKA NUNBERG-SAWICKA

Ellansé – potwierdzone właściwości 
biostymulujące polikaprolaktonu  
w tkankach ludzkich. Najnowsze wyniki badań

Ellansé – confirmed biostimulating 
properties of polycaprolactone in human 
tissues. Results of recent research

W ostatnich latach w medycynie estetycznej i regeneracyjnej 
coraz większy nacisk kładzie się na pobudzanie własnych fizjolo-
gicznych mechanizmów naprawczych tkanek w celu osiągnięcia 
zrównoważonego, naturalnego i pięknego efektu odmłodzenia. 
Dzięki coraz większym możliwościom badawczym oraz coraz 
dłuższemu okresowi obserwacji efektów i ew. działań niepożąda-
nych mamy możliwość świadomego wyboru spośród medycznych 
materiałów do implantacji tkanek miękkich. Dostępne preparaty 
możemy podzielić na wypełniające, biostymulujące oraz takie, 
które łączą obie te cechy.

ELLANSÉ™ – (AQTIS Medical, Utrecht, Holandia) to gama 
preparatów powstała na bazie bardzo dobrze poznanych z wcze-
śniejszych wieloletnich zastosowań medycznych substancji: 
idealnie gładkich mikrosfer polikaprolaktonu PCL, równomier-

nie zawieszonych w nośniku żelowym karboksymetylocelulozy 
CMC. Oba składniki są całkowicie biokompatybilne, nie wywołują 
odpowiedzi zapalnej, ulegają całkowitej bioresorbcji na drodze 
metabolicznej w ściśle określonym czasie i co najważniejsze, dają 
natychmiastowy (CMC) i odległy (PCL) w czasie efekt wypełnie-
nia. Preparaty różnią się od siebie jedynie czasem utrzymywania 
się w tkance – od 1 roku (ELLANSÉ™ S) do 4 lat (ELLANSÉ™ E). 
Objętość i masa mikrosfer jest we wszystkich preparatach taka 
sama, różnią się one jedynie długością łańcuchów PCL. Podstawą 
ich działania jest proces neokolagenezy.

ELLANSÉ™ to preparaty najnowszej generacji o potwierdzo-
nych w badaniach klinicznych: czasie utrzymywania się w tkan-
ce, stymulacji naturalnego procesu neokolagenezy, skuteczności 
działania jako implantu natychmiastowego i odległego w czasie, 
bezpieczeństwie w aspekcie odległych działań niepożądanych 
(ponad 5 lat obserwacji).

ROMUALD OLSZAńSKI,  
WOJCIECH MARUSZA

Hialuronidaza, nici – reakcje niepożądane

Hyaluronidase, threads – adverse reactions

Hialuronidaza jest pochodzenia zwierzęcego (najczęściej wo-
łowa lub barania) i może wywoływać nadwrażliwość typu I (na-
tychmiastową) oraz typu IV (opóźnioną). Najczęściej występuje 
odczyn miejscowy, rzadziej występuje pokrzywka i obrzęk na-
czynioruchowy. Z tego powodu przed jej podaniem powinno się 
wykonać testy skórne, które wykrywają alergię typu I.

Testy skin prick są wykonywane z hialuronidazy, histaminy, 
soli fizjologicznej oraz wołowiny i baraniny. Testy są odczytywane 
po 15 min. i 30 min. Celem wykluczenia alergii IV typu hialuro-
nidazę należy podać po 72 godz. od wykonania testu skórnego. 
Podstawowym leczeniem alergii na hialuronidazę są sterydy i leki 
antyhistaminowe. U pacjentów ze stwierdzoną alergią na białko 
wołowe nie wolno podawać hialuronidazy pochodzenia wołowego.

GEORGE OSKARBSKI

Tylko otwórz drzwi: łagodne zabiegi mogą 
być skuteczniejsze w „prowadzeniu” skóry

Just open the door: gentle practice may 
be better for the skin management

W skórze zachodzi ciągła rejuwenacja w postaci homeostazy 
i procesów naprawczych ran w odpowiedzi na urazy, ciągłego 
obrotu komórek podczas codziennego zrzucania warstwy komó-
rek, a ta ciągła wymiana i zastępowanie komórek jest niezbędna 
dla życia.

Komórki podstawne naskórka w proliferacyjnej warstwie 
podstawnej cechują się odmiennymi właściwościami w trzech 
fazach różnicowania i mają wiele charakterystycznych markerów, 
takich jak keratyny i czynniki transkrypcji. Komórki macierzyste 
naskórka znajdujące się na błonie podstawnej, w dojrzałych 
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mieszkach włosowych, gruczołach łojowych i potowych oraz 
w naskórku, inaczej niż w przypadku komórek macierzystych 
znajdujących się w tkankach wewnętrznych cechują się niewielką 
reakcją na starzenie, zatem z tego powodu niezwykle istotne 
znaczenie ma utrzymanie idealnego stanu populacji komórek 
macierzystych, nawet w trakcie starzenia się. Nie wydaje się, aby 
spadała ich liczba lub funkcjonalność wraz ze starzeniem. Nie 
wykazują zmian w ekspresji genów, w reagowaniu na procesy 
rozwojowe ani na związany z wiekiem wzrost ilości reaktywnych 
form tlenu.

Gdy próbujemy działać leczniczo na proces starzenia, to sty-
mulujemy gojenie się rany. Wybór procedur medycznych czę-
sto cechuje brak szacunku i agresja. Poważne urazy medyczne 
zmuszają komórki macierzyste do budowania na ruinach, a bio-
logia komórkowa charakteryzuje się skomplikowanymi szlaka-
mi. Powtarzane zabiegi lecznicze są bodźcami regeneracyjnymi 
uwzględniającymi naprawcze procesy homeostazy.

Rodzajem optymalnego leczenia mającego stymulować pro-
cesy przeciwstarzeniowe jest bardzo powierzchowny needling 
(0,2–0,5 mm) mający stymulować warstwę rogową i naskórek 
lub zmieniać strukturę w przypadku działania na skórę i tkankę 
podskórną (1,5–3,0 mm) w celu poprawy aspektów estetycznych. 
Remodeling trwa około 5 dni. Możliwe jest stymulowanie neo-
kolagenogenezy z wykorzystaniem aktywnych elementów prze-
znaskórkowych.

Wśród wielu substancji o działaniu przeciwstarzeniowym sto-
sowanych przez producentów formulacji znajdują się następujące:
 y przezskórny kwas L-askorbinowy – dający wytrzymałość i sta-
bilność, nawodnienie, elastyczność, zmniejszenie głębokości 
zmarszczek, brak toksyczności;

 y peptydy biomimetyczne – substancje czynne kosmetyków 
o działaniu naśladującym białka obecne w naturze, skuteczne 
w minimalizowaniu utraty nawodnienia zewnętrznych warstw 
skóry, w ochronie skóry przed penetracją substancji szkodli-
wych, redukujące szorstkość i suchość skóry, wzmacniające 
barierę skórną, działające zabezpieczająco przed wolnymi 
rodnikami, poprawiające elastyczność;

 y aktywne substancje funkcjonalne już stosowane, a dokładniej: 
laktobionian, glukonolakton, witamina B3, kompleks pep-
tydowy, laktoferyna, kwas azelainowy, kwas glicyretynowy, 
bisabolol, bioflawonoidy, ceramidy, kwas hialuronowy, aloes 
itd. – ich zadaniem jest przyspieszanie procesów naprawczych.

Jest to przyszłość i punkt zwrotny dla medycyny estetycznej, 
a nie tylko dla dobrze znanej procedury mikroneedlingu, ale do 
poszerzenia modalności jego wykonywania, a w szczególności 
dla obiecujących funkcjonalnych substancji czynnych, które są 
badane i produkowane w biotechnologii kosmetycznej w postaci 
stabilizowanej i pod standardową nazwą. Wyniki badań klinicz-
nych i specjalistyczne piśmiennictwo wskazują na następujące 
elementy: proliferację komórek fibroblastów i keratynocytów, 
przeorganizowanie struktury ECM, redukcję zmarszczek, twar-
dość, elastyczność, ochronę przed degradacją enzymatyczną, 
wytwarzanie ważnych białek błony podstawnej, inhibicji meta-
loproteinaz macierzy.

GEORGE OSKARBSKI

Alternatywa dla HA – usieciowana 
karboksymetyloceluloza: łatwa w użyciu, 
plastyczna i skuteczna w modelowaniu

Alternative device to HA – cross-linked-
CarboxyMethylCellulose: easy to handle, effective 
malleability on reshaping and now a good follow-up

Nowe wypełniacze skórne powstają dzięki kilku czynnikom. 
Oto one:
 y badania dotyczące nowych cząsteczek w obszarze pracy spe-
cjalistów w ramach badań uniwersyteckich oraz biochemii 
klinicznej;

 y rynek medycznych procedur upiększających wymaga stałego 
rozwoju, poszukiwania czegoś bardziej skutecznego;

 y opracowanie urządzenia medycznego jest dziedziną naukową 
odpowiednią dla małych, izolowanych grup badawczych;

 y przed skutecznymi badaniami dotyczącymi hydrożeli i biomate-
riałów w celu opracowania urządzenia medycznego dla medy-
cyny i chirurgii kosmetycznej rysują się perspektywy wysokich 
zysków ekonomicznych i wizerunkowych.

Z drugiej strony lekarze są podejrzliwi, wiele innowacji 
w procedurach iniekcji wypełniaczy doprowadziło bowiem do 
dyskusyjnych wyników, jak np. agaroza, kolagen pochodzenia 
wieprzowego, kwas poli-L-mlekowy, hydroksyapatyt wapnia. 
To samo dotyczy kwasu hialuronowego, który może mieć róż-
ne właściwości, niekiedy krytykowane. Histologiczne badania 
porównawcze dotyczące wypełniaczy z kwasem hialuronowym 
bezpośrednio po implantacji pokazują odmienną śródskórną dys-
trybucję wypełniaczy produkowanych z wykorzystaniem różnych 
technologii. Produkty dwufazowe wydają się wytwarzać większe 
skupiska HA, z dystrybucją materiału podobną do pereł zlokali-
zowanych w dolnej strefie skóry właściwej.

CMC jest biowchłanialnym, biokompatybilnym, biodegra-
dowalnym polisacharydem należącym do tej samej rodziny co 
HA. Polimer CMC ma w swojej natywnej postaci specyficzne 
właściwości w wiskosuplementacji, gęstnieniu i dostarczaniu leku. 
Przez ponad 50 ostatnich lat firmy farmaceutyczne stale używają 
CMC jako składnika o wysokim stopniu czystości do iniekcji dek-
sametazonu lub jako substancji uwalniającej substancję czynną 
leku (nifedypina). W niektórych wypełniaczach (Radiesse®, Bio-
Form Medical,Inc, USA CaHA; Sculptra®, Sanofi-Aventis Spa IT, 
PLLA; Laresse™, FzioMed, Inc, USA PEO; Ellansé Aqtis Medical 
BV, Utrecht PCL) jak również w opatrunkach, takich jak Aquacel 
(Convatec, Skillman, NJ), stosowana jest CMC pełniąca funkcję 
nośnikową lub wypełniającą.

Cechy CMC w porównaniu z HA:
 y brak obecności białka i endotoksyn bakteryjnych,
 y niewielka ilość BDDE (0,1 ppm),
 y aktywność inhibitorowa enzymu hialuronidazy,
 y zachowuje i nasila działanie endogennego HA,
 y wysoce plastyczny pod wpływem masażu,
 y bardzo odporny na mechaniczną stymulację,
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 y nie stymuluje fibroblastów,
 y nie wywołuje włóknienia (kolagenogenezy typu I),
 y bardzo niska częstotliwość obrzęku,
 y brak indukcji włóknienia,
 y usieciowanie i brak specyficznych enzymów degradujących.

Wszystkie te cechy zapewniają, że implant cechuje się ponad-
przeciętną trwałością.

Właściwym postępowaniem jest wykonywanie iniekcji małych 
objętości materiału i dobre rozprowadzenie za pomocą masażu, 
ponieważ objętość odpowiada temu co jest widoczne w czasie 
iniekcji. Utrzymuje się dłużej (trwałość), dlatego należy unikać 
przedawkowania, które może być jedynym rzeczywistym działa-
niem ubocznym (korekcja – iniekcja celulazy).

Po 2 latach własnej praktyki można stwierdzić, że CMC ma 
potwierdzone korzystne działanie jako matryca dla innych leków 
o doskonałych parametrach własnych bez działań ubocznych, 
działa ochronnie na endogenny HA, a po implantacji HA bez 
włóknienia wymaga zastosowania w mniejszej objętości, przecho-
dzi przez igły i kaniule mniejszego kalibru, utrzymuje właściwości 
elastyczne w miejscu implantacji, cechuje się większą trwałością, 
działa synergistycznie z innymi technikami.

MARC-RENÉ PARAVICINI

Colostrum – źródło żywotności  
z potencjałem przeciwdziałającym starzeniu się

Colostrum – a source of vitality  
with potential to counteract aging

Colostrum to szczególnego rodzaju źródło żywotności. Ze 
względu na bogactwo czynników odpornościowych colostrum to 
swoisty, naturalny i bioaktywny róg obfitości. Dzięki bogatej za-
wartości czynników odpornościowych colostrum ma niesamowite 
działanie regenerujące, które pozwala na jego wielokierunkowe 
zastosowanie jako środka leczniczego. Wykład jest szansą na 
poznanie naukowych podstaw dotyczących colostrum wykorzy-
stywanego w produktach Vivienne Swiss Formula, popartego 
doświadczeniami z jego zastosowania w gabinetach lekarskich.

PIER CAMILLO PARODI

Odmładzanie przy użyciu nici: głęboka 
wiedza, dobór pacjentów i rozsądne podejście 
warunkiem uzyskania najlepszych efektów

Rejuvenation with threads: deep knowledge, 
patient selection and reasonable approach 
to achieve the best result as possible

Od pierwszego opisu szwów z zadziorami autorstwa Sulama-
nidzego w późnych latach 90. opisywano różne rodzaje szwów. 
Badania prowadzone były zarówno w celach rekonstrukcyjnych, 
jak i estetycznych. Przedstawiono szwy stymulacyjne i podwiesza-
jące, dwukierunkowe i jednokierunkowe. Szwy z zadziorami do 
zastosowania we wskazaniach estetycznych były na początku dwu-

kierunkowe, następnie jednokierunkowe z chirurgiczną fiksacją do 
powięzi skroniowej głębokiej (ang. DTF – deep temporalis fascia). 
Poza tym szwy mogą być wchłanialne i niewchłanialne. W 2006 r. 
zaprezentowano szwy z wchłanialnymi stożkami. Szwy Silhouette 
mają wchłanialne stożki, które eliminują ograniczenia związane 
z zadziorami (migracja, ekstruzja, palpacja). Celem naszego ba-
dania była ocena średnioterminowych wyników stosowania szwów 
Silhouette, zarówno w chirurgii rekonstrukcyjnej jak i estetycznej.

Metody. W chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy stosowaliśmy nici 
liftingujące jako sposób podparcia tkanek miękkich w przypadkach, 
w których w innym razie byłoby to trudne do osiągnięcia lub wyma-
gałoby dużego dodatkowego zabiegu chirurgicznego u pacjentów 
już poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym. U pacjentów 
estetycznych zastosowaliśmy te szwy do liftingu tkanek z podwie-
szeniem i podparciem tkanek miękkich oraz w kosmetycznym 
podniesieniu policzkowej poduszeczki tłuszczowej. Procedurę 
wykonywano u pacjentów w znieczuleniu miejscowym, z/lub bez 
zabiegu chirurgicznego, w zależności od zastosowanych nici.

Nici liftingujące Silhouette są jednokierunkowe i niewchła-
nialne. Wymagają zabiegu chirurgicznego do fiksacji w DTF. 
Miękkie nici Silhouette soft są dwukierunkowe i całkowicie wchła-
nialne. Nie wymagają zabiegu chirurgicznego, ponieważ fiksacja 
ma miejsce w tkance tłuszczowej. Uzyskane wyniki procedury 
oceniane były po upływie 12 i 24 mies. po zabiegu chirurgicznym.

Wyniki. Pacjenci byli zadowoleni z wyników. Wypracowano 
konsensus na podstawie ocen dokonywanych przez dwóch nie-
zależnych chirurgów plastycznych. Stwierdzono działanie anty-
grawitacyjne, efekt liftingujący tkanek wraz ze zmianami wolu-
metrycznymi tkanek twarzy oraz stymulację odkładania nowych 
włókien kolagenowych. Opisywano powikłania, które oceniano 
pod kątem historii choroby, wskazań estetycznych, jakości skóry 
oraz jakości włóknistej tkanki tłuszczowej. Zwracano uwagę na 
wywiad – stosowanie wypełniaczy, wcześniejsze zabiegi z wyko-
rzystaniem szwów, zabiegi chirurgiczne, urazy i stosowane leki.

Wnioski. Na podstawie wyników tego badania można stwier-
dzić, że nici Silhouette mają dużo zalet, jeżeli stosowane są zgodnie 
z właściwymi wskazaniami. Można uniknąć powikłań, jeżeli odpo-
wiednio dobiera się pacjentów. Można stwierdzić, że nici Silhouette 
stanowią dodatkowe narzędzie w naszym arsenale; przeznaczone 
są do leczenia starzenia się twarzy oraz do chirurgicznych zabiegów 
rekonstrukcyjnych twarzy. Poza tym zastosowanie niewchłanial-
nych szwów ze stożkami pozwala na poprawę napięcia szwów po 
upływie lat w celu polepszenia wyników, co daje szansę na zbadanie 
i zweryfikowanie wyników leczenia na przestrzeni lat.

ALBERTO PASSI

Gdy rozmiar ma znaczenie: biologia 
hialuronianu o różnej długości łańcucha

When the size is important:  
the biology of hyaluronan fragments

Duża liczba danych dowodowych potwierdza koncepcję, że 
warunki mikrośrodowiskowe odgrywają kluczową rolę w me-
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tabolizmie komórek i regeneracji tkanek. Ilość kwasu hialu-
ronowego (HA) odgrywa istotną rolę w mikrośrodowisku dla 
fizjologicznej aktywności komórek w tkankach, a stężenie tego 
polimeru odzwierciedla często biomechaniczne właściwości 
tkanki, stymulując neoangiogenezę, proliferację i migrację ko-
mórek. Nawet stan zapalny pozostaje pod wpływem tej makro-
cząsteczki.

Aktywność kwasu hialuronowego ma znaczenie nie tylko 
w aspekcie biomechanicznym ze względu na jego właściwości 
wiskoelastyczne, ale również działa pośrednio poprzez wiele 
receptorów komórkowych, takich jak CD4, TLR4 i RHAMM. 
Receptory te wchodzą w specyficzne interakcje z HA i działają 
pobudzająco na szlaki sygnalizacyjne z udziałem wielu kaskad 
fosforylacji i aktywności NfkB. W tym kontekście kluczowe 
znaczenie ma rozmiar kwasu hialuronowego, a jego aktywność 
zależy w dużej mierze od wielkości tej makrocząsteczki. Wyka-
zano, że fragmenty kwasu hialuronowego o wielkości poniżej 
200 kDa mogą indukować silną reakcję zapalną ze względu na 
działanie w postaci stymulacji receptora TLR4. Duży rozmiar 
kwasu hialuronowego ma możliwość gromadzenia receptorów 
na błonie komórkowej, zmieniając całkowicie działanie sygnali-
zacyjne. Wykazano na przykładzie różnych komórek, w tym ma-
krofagów, że duży rozmiar kwasu hialuronowego może wywierać 
działanie antyapoptotyczne, podczas gdy mały rozmiar HA jest 
silnym bodźcem zapalnym. Na podstawie tych obserwacji widać 
jednoznacznie, że procesy, które indukują fragmentację HA 
(np. działanie hialuronidazy, wolnych rodników) są również 
silnymi czynnikami indukującymi stan zapalny. Taka sytuacja 
zachodzi również w wielu innych patologiach jak rak czy choroby 
zwyrodnieniowe.

Regulacja syntezy HA pozostaje pod silnym wpływem licznych 
czynników takich jak dostępność związków prekursorowych wę-
glowodanów z resztą UDP, fosforylacja enzymu syntetyzującego 
HAS2, jak również określone leki redukujące ilość prekursorów 
UDP. Ubikwitynizacja enzymu HAS2 bierze również udział w re-
gulacji aktywności enzymatycznej, a leczenie zmieniające prawi-
dłowy proces N-glikozylacji enzymu wpływa na sortowanie HAS2, 
a tym samym na produkcję HA. Mierząc aktywność enzymatyczną 
we frakcjach komórkowych (tzn. błonie plazmatycznej, cytozolu 
mikrosomalnym zawierającym białka błonowe głównie z retiku-
lum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego i jądra komórkowe-
go), można uzyskać dane dotyczące kowalentnych modyfikacji 
mających znaczenie dla aktywności enzymów.

Co ciekawe, we wszystkich badanych zaburzeniach kowalent-
nej regulacji podlega tylko HAS2, podczas gdy HAS1 i HAS3 nie 
ulegają modyfikacji, co sugeruje, że w przypadku tych enzymów 
istnieją odmienne mechanizmy regulacji. Fosforylacja ma rów-
nież kluczowe znaczenie dla aktywności HAS2 i rzeczywiście, 
zastosowanie fosforylazy modulowało aktywność enzymu w pre-
paracie błony, wskazując, że fosforylacja ma kluczowe znaczenie 
dla aktywności enzymatycznej. Fosforylacja może zachodzić pod 
wpływem AMP-kinazy. AMP-kinaza jest czujnikiem poziomu 
energetycznego komórki. Gdy komórki znajdują się na niskim 
poziomie energetycznym, AMP-kinaza ulega aktywacji i jest w sta-

nie zmodyfikować kowalentnie enzymy regulatorowe, blokując 
wszystkie procesy biosyntezy i aktywując przemiany metaboliczne 
odpowiedzialne za wytwarzanie energii.

Stosując AMPK-kinazę oraz zmutowane białka udało nam się 
opracować model umożliwiający badanie tej kowalentnej modyfi-
kacji. Za pomocą specyficznego leku (AICAR) oraz zmutowanych 
AMP-kinaz wykazano, że HAS2 ulega fosforylacji w miejscu Thr 
110, a ta kowalentna modyfikacja blokuje aktywność HAS2. Udział 
AMPk w syntezie HA jest zatem zgodna z ogólną koncepcją, że 
w sytuacji, gdy komórki dysponują niskim poziomem energii pro-
cesy biosyntetyczne ulegają osłabieniu pod wpływem aktywności 
AMPk. Ostatnio opisano, że szlak biosyntezy heksozoaminy (ang. 
HBP – hexosamine biosynthetic pathway) może zwiększać stęże-
nie prekursora HA – UDP-N-acetyloglukozaminy (UDP-GlcNac), 
prowadząc do nasilenia syntezy HA. Zmiany w HBP oraz regulacja 
biosyntezy HA u człowieka w komórkach mięśniówki gładkiej 
aorty (ang. AoSMCs – aortic smooth muscle cells) są zatem ze 
sobą powiązane. UDP-GlcNAc jest donorem GlcNAc w reakcji 
O-Glc-N-acylacji, w trakcie której GlcNac przyłącza się do reszt 
ser/thr za pomocą wiązania O-glikozydowego.

Wykazaliśmy, że inhibicja O-Glc-N-acylacji silnie redukowała 
produkcję HA, podczas gdy leczenie prowadzące do indukcji O-
-Glc-N-acylacji białek zwiększało wydzielanie HA. Reszta biorąca 
udział w tej kowalentnej modyfikacji różni się od fosforylacji. 
Wykazano w przypadku mutacji specyficznej dla miejsca, że Ser 
221 jest aminokwasem podlegającym O-Glc-N-acylacji. Mimo 
że nadal trzeba ustalić, jakie czynniki są odpowiedzialne za ste-
rowanie konstytutywną transkrypcją HAS2, to stosując IP oraz 
rekombinowany 6myc-HAS2, wykazaliśmy, że HAS2 ulega O-
-Glc-N-acylacji w miejscu Ser 221.

Na podstawie tych danych staje się jasne, że ilość HA w tkan-
ce pozostaje pod silnym wpływem procesów regulacyjnych we 
wszystkich stanach fizjologicznych, obejmujących wiele ważnych 
szlaków sygnalizacyjnych. Najnowsze dane wskazują, że gen HAS2 
podlega epigenetycznej regulacji za pomocą kompleksowych me-
chanizmów.

ANDRZEJ PRZYLIPIAK,  
MAGDALENA DONEJKO

Wpływ działania używek na biosyntezę 
kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej

Influence of foodstuffs, drinks and tobacco on 
collagen biosynthesis in human skin fibroblasts

Cel. Celem pracy była ocena wpływu działania kofeiny, etanolu 
i nikotyny na biosyntezę kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej. 
Ocenie poddane zostały również interakcje powyższych związków 
z kwasem hialuronowym w fibroblastach.

Metody. Biosyntezę kolagenu oceniano wbudowywaniem 
[3H]–tymidyny do fibroblastów skóry ludzkiej w hodowli komór-
kowej in vitro. Oznaczano także aktywność prolidazy. Analiza 
Western Blot służyła ocenie receptora β1-integryny, receptora 
IGF-I oraz ekspresji kinazy (ERK1/2).
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Wyniki. Etanol, kofeina i nikotyna hamowały biosyntezę 
kolagenu w sposób zależny od stężenia. Związki te obniżały 
również aktywność prolidazy. Dodanie kwasu hialuronowego 
do hodowli działało protekcyjnie na produkcję kolagenu w ho-
dowlach komórkowych inkubowanych z etanolem. Tego efek-
tu nie zaobserwowano w hodowlach inkubowanych z kofeiną 
i nikotyną.

Wnioski. 1. Etanol, kofeina i nikotyna obniżają poziom bio-
syntezy kolagenu przez fibroblasty skóry ludzkiej w hodowli 
komórkowej in vitro. 2. Upośledzenie zawartości kolagenu jest 
wprost proporcjonalne do wzrastających stężeń zastosowanych 
używek. 3. Kwas hialuronowy oddziałuje protekcyjnie na zawar-
tość kolagenu jedynie w hodowlach komórkowych inkubowanych 
z etanolem. 4. Kwas hialuronowy nie działa ochronnie na pro-
dukcję kolagenu przez komórki narażone na wzrastające stężenia 
nikotyny i kofeiny.

ANDRZEJ PRZYLIPIAK,  
ELŻBIETA GALICKA,  
JERZY PRZYLIPIAK

Przeszczep autologiczny tkanki tłuszczowej  
wg Rogera Amar

Autologous fat transfer according to Roger Amar
Usuwanie zmarszczek za pomocą materiałów wypełnia-

jących stanowi obszerny dział medycyny estetycznej. Prze-
szczepianie autologicznej tkanki tłuszczowej spełnia kryteria 
wypełniacza permanentnego, ponieważ 40–70% wstrzykniętej 
masy komórek przeżywa i nie ulega degradacji. Zabieg prze-
szczepiania tłuszczu w obrębie twarzy wykonuje się dwoma róż-
nymi technikami: wg. Rogera Amar – metoda FAMI (ang. Facial 
Autologous Muscular Injection) oraz wg. Sydneya Colemana 
– metoda Liposctructure.

Tzw. dojrzałe komórki macierzyste stanowią 20% aspiratu 
tkanki tłuszczowej stosowanego do iniekcji. Dlatego niektórzy 
autorzy twierdzą, że przeszczep komórek tłuszczowych jest naj-
prostszą wersją terapii odmładzania twarzy komórkami macie-
rzystymi. Odświeżający wpływ zabiegu na wygląd i jakość skóry 
oraz na hydratację naskórka wydaje się potwierdzać te opinie. 
Omówione zostaną kryteria kwalifikowania pacjentów do zabiegu, 
ryzyka, sposób pobierania materiału i jego opracowania, zasady 
wykonania zabiegu oraz opieka po operacji.

DOMENICO ROMANO,  
RICCARDO FORTE

Globalne odmładzanie: światło i cień

Global rejuvenation: lights and shadows

Lekarze medycyny estetycznej w ostatnich latach poświęcają 
coraz więcej uwagi naturalnemu wyglądowi pacjentów, a cel naszej 
pracy zmienia się z oddziaływania na pojedyncze niedoskonałości 
na globalne podejście do leczenia twarzy. Jakie narzędzia mamy 

w swoich rękach? Nową koncepcję piękna, którą można porównać 
z pracą upiększającego artysty. Jest to kwestia światła i cienia. 
Bardzo ważną rolę odgrywa także analiza pacjenta.

FRANCESCO ROMEO

Odmładzanie powieki górnej przy użyciu  
kwasu hialuronowego

Rejuvenation of the upper lid  
with hyaluronic acid

Zastosowanie wypełniaczy (głównie kwasu hialuronowego) 
w obrębie powieki górnej w celu poprawy młodzieńczego wyglądu 
prowadzi do uzyskania bardzo dobrych i przekonywujących wyni-
ków dzięki osobistym innowacjom techniki implantów, aktualnie 
dobrze skodyfikowanych.

Materiały i metody. Za pomocą tej techniki leczono 150 pa-
cjentów, których podzielono na trzy grupy określane jako niskiego, 
średniego i wysokiego stopnia trudności sytuacji anatomicznej, 
która miała być zmieniona. Wszyscy pacjenci byli prezentowani 
w ostatnio opublikowanej książce Eye rejuvenation and upper 
eyelid (www.actamedica.it).
 y We wszystkich przypadkach były to pacjentki.
 y Zastosowanym materiałem był usieciowany kwas hialuronowy, 
a technika wszczepiania implantów wymuszała zastosowanie 
mikrokaniuli o średnicy 27G i długości 38 mm.

 y Kryteria włączenia do badania były następujące: zapadnięte 
i podkrążone oczy o różnym stopniu ciężkości.

 y Rozpiętość wieku pacjentów: 36–64 lata, średnio 51 lat.
 y Kryteria wyłączenia z badania były następujące: choroby 
autoimmunologiczne w aktywnej fazie, zakażenia lub uraz 
w obrębie lub w sąsiedztwie okolicy przeznaczonej do iniek-
cji, pacjenci niebędący świadomi docelowych wyników, jakie 
oferuje ta technika.

 y Obowiązkowa jest archiwizacja fotografii wszystkich pacjen-
tów, łącznie z fotografiami sprzed i po zabiegu, a lepsze są 
osobiste zdjęcia pacjentów, również w młodszym wieku, aby 
uzyskać oraz umożliwić pełne i niezaprzeczalne porównanie 
wyników.

 y Przydatnymi narzędziami do ostatecznego rozważenia są za-
równo kliniczna ocena wyników (przez lekarza), porównanie 
zdjęć pacjentów sprzed i po zabiegu po wykonaniu standa-
ryzowanych fotografii cyfrowych (przez lekarzy i pacjentów) 
oraz ocena stopnia zadowolenia zgodnie z oceną pacjenta po 
obejrzeniu zdjęć sprzed i po zabiegu.

Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników wszyscy pacjen-
ci zaznaczyli wyniki rzędu + 1 i + 2 po upływie 12 mies. okresu 
kontrolnego, na skali zadowolenia od – 3, oznaczającego wynik 
najgorszy, do + 3 jako wynik lepszy (wg skali wynik 0 oznaczał 
najlepszy wynik ostateczny „oczekiwany” przez pacjenta po le-
czeniu).

Wnioski. Celem implantacji wypełniacza z kwasem hialurono-
wym była poprawa wyglądu wrodzonych zapadniętych oczu oraz 
innych form zagłębień pod oczami, co obecnie jest obligatoryjną 
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i standardową techniką w naszej codziennej praktyce. Ta grupa 
przedstawionych przypadków pacjentów stanowi przykład po-
kazujący dobre wyniki w łatwych lub trudnych przypadkach, ale 
w szczególności naszym zdaniem jest to najbardziej wyczerpujący 
sposób, aby udowodnić oraz uzasadnić możliwość poprawy trud-
nych anatomicznie i klinicznie zaburzeń, stosując technikę implan-
towania wypełniacza, a nie wyłącznie postępowanie chirurgiczne.

ZBIGNIEW RYBAK,  
WOJCIECH RYBAK

Skleroterapia poszerzonych naczyń żylnych 
wokół oczu

sclerotherapy of dilated veins  
around the eyes

Wstęp. Żyły zlokalizowane wokół oczu drenują krew do żył 
powierzchownych twarzy, głównie do powierzchownej żyły skro-
niowej i żyły twarzowej, które z kolei odprowadzają krew do żył 
szyjnych wewnętrzej i zewnętrznej. Drenaż krwi żylnej do żył 
oczodołu i żył mózgowych nie jest naturalną drogą odpływu. Żyła 
kątowa po przyśrodkowej stronie oczodołu utworzona jest z żyły 
nadoczodołowej i nadbloczkowej. Żyła nadoczodołowa komuni-
kuje się z żyłą górną oczną, która biegnąc po przyśrodkowej części 
oczodołu oddaje krew do zatoki jamistej. Odpływ sklerozantu 
do żył ocznych i zatoki jamistej z hemodynamicznego punktu 
widzenia jest mało prawdopodobny, gdyż krew ma tendencje 
do odpływu obwodowego i do większych żył powierzchownych 
twarzy i szyi.

Metoda. Poszerzone naczynia żylne wokół oczu są dość 
częstym powodem wizyt pacjenta w gabinecie medycyny este-
tycznej. Skleroterapia jest jedną z metod stosowanych do usuwa-
nia tego typu problemu z dużym odsetkiem satysfakcji zarówno 
pacjenta, jak i lekarza. Podanie sklerozantu pod małym ciśnie-
niem do poszerzonych żył zlokalizowanych bocznie na dolnej 
powiece powoduje odpływ sklerozantu bocznie do żyły jarzmowo-
-twarzowej i do żyły skroniowej powierzchownej. Żyła skroniowa 
łączy się z żyłą szczękową, tworząc żyłę twarzową tylną, inaczej 
zwaną żyłą zażuchwową.

Infuzja sklerozantu winna odbywać się wolno, pokonując 
ciśnienie panujące wewnątrz naczynia w taki sposób, aby wypch-
nąć zalegającą krew, powodując obkurczenie ściany żylnej i za-
stąpienie krwi sklerozantem. Ilość i stężenie sklerozantu zależą 
od wielkości i stopnia poszerzenia żyły poddawanej leczeniu. 
Zwykle nie przekracza się 2–3 ml sklerozantu na jedną sesję. Po-
danie sklerozantu może odbywać się z jednego nakłucia lub kilku 
nakłuć. Bezpośrednio po podaniu sklerozantu należy ucisnąć za-
mykaną żyłę tamponem lub gazikiem na okres około minuty, aby 
uniemożliwić napływ wsteczny krwi i przedłużyć kontakt sklero-
zanu ze śródbłonkiem naczynia. Zabieg wykonujemy w pozycji 
leżącej. Niekiedy zabieg wymaga powtórzenia. Proces włóknienia 
zamykanej żyły nie jest natychmiastowy i trwa 30–60 dni. Po tym 
okresie leczona żyła może być całkowicie niewidoczna lub może 

być wyczuwalna jako nitkowaty zwłókniały twór, który z czasem 
ulega resorpcji.

Wnioski. Skleroterapia poszerzonych naczyń wokół oczu jest 
skuteczną metodą leczenia pod warunkiem przestrzegania zasad 
i winna być wykonywana przez lekarza z długoletnim doświa-
dczeniem.

EWA RYBICKA

Termiczny remodeling skóry, z uwzględnieniem 
całego obszaru powieki ruchomej. 
Scarlet Rf – doświadczenia własne

Thermal remodeling of the skin, including 
covering area of the movable eyelid. 
scarlet Rf – own experience

Scarlet Rf jest pierwszą opatentowaną radiofrekwencją mi-
kroigłową umożliwiającą wykonanie pełnego zabiegu na całej po-
wierzchni powieki ruchomej; pierwszy patent pochodzi z 2007 r. 
Terapia, stosowana od 2009 r., daje pewność, iż zostały wykluczone 
wszelkie możliwości powikłań odnośnie do oddziaływania radio-
frekwencji na gałkę oczną. W przypadku Scarlet mówimy o ściśle 
precyzyjnej dystrybucji energii na poziomie skóry. Natężenie pola 
stacjonarnego urządzenia określone zostało w przeprowadzonych 
badaniach elektromagnetycznych. Od 2009 r. nie odnotowano 
żadnych powikłań z tym związanych. Możliwość przeprowadze-
nia zabiegu na całym obszarze powieki, który wymaga jedynie 
miejscowego znieczulenia (krem znieczulający) o krótkim czasie, 
dającego dobre efekty terapeutyczne sprawia, że zabieg jest bardzo 
dobrze tolerowany przez pacjentów.

Podczas zabiegu dochodzi do mikrouszkodzeń naskór-
ka przy przejściu elektrod, a silne oddziaływanie następuje 
w głębokich warstwach skóry ściśle na poziomie elektrod. 
Energia w postaci Rf generuje ciepło w tkance. Daje to efekt 
skrócenia włókien kolagenowych, zwiększoną syntezę HSP, 
neokolagenogenezę oraz neoelastogenezę. Równomiernie 
rozchodząca się energia i ściśle określona temperatura wokół 
elektrod gwarantuje niewystępowanie karbonizacji tkanek 
i denaturacji białka oraz jest optymalna dla uzyskania efek-
tywnej biostymulacji tkanki.

Odczucia bólowe pacjent określa jako minimalne. Po zabiegu 
na skórze obserwujemy delikatny rumień, który utrzymuje się do 
3 godz. W niektórych przypadkach może wystąpić minimalny 
obrzęk utrzymujący się do kilku godzin. Terapię Scarlet stosu-
je się zarówno u pacjentów młodych (od 25 r.ż.), jako terapię 
spłycającą drobne zmarszczki, poprawiającą napięcie skóry, jak 
i u pacjentów w dojrzałym wieku z wyraźnym wskazaniem do 
liftingu skóry powiek.

Podczas wykładu omówione zostały przypadki kilkunastu 
pacjentów, u których przeprowadzono 1 zabieg. Efekty terapii 
zostały określone jako dobre i bardzo dobre. U żadnego z pacjen-
tów nie zaobserwowano, aby rumień pozabiegowy utrzymywał 
się dłużej niż 3 godz.
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GIOVANNI SCAPAGNINI

Nutraceutyki, które modulują 
starzenie: nowa klasa wśród czynników 
sprzyjających długowieczności

Nutraceuticals that modulate ageing: 
a novel class of longevity compounds

W dostępnym piśmiennictwie na szeroką skalę opisywany 
jest pozytywny wpływ dietetycznych substancji fitochemicz-
nych na ogólny stan zdrowia oraz na długowieczność. Mimo 
że nadal nie wyjaśniono dokładnych mechanizmów, w jaki 
substancje fitochemiczne stymulują te działania, to w kilku 
doniesieniach potwierdzono ich potencjał stymulujący różne 
mechanizmy, w tym modulację enzymów metabolizujących 
ksenobiotyki.

Do dietetycznych substancji fitochemicznych należy duża gru-
pa związków nieodżywczych z szerokiego wachlarza pokarmów 
pochodzenia roślinnego oraz klas chemicznych. W ciągu ostatniej 
dekady dokonał się zauważalny postęp, dzięki czemu wzrosła 
świadomość, że przewlekły stan zapalny niskiego stopnia oraz 
zaburzenie równowagi układu redoks stanowią kluczowe aspek-
ty w rozwoju chorób związanych z wiekiem. Pomimo przepaści 
w przełożeniu między badaniami podstawowymi a klinicznymi 
zrozumienie interakcji molekularnych między fitochemikaliami 
a odpowiedzią tlenową/zapalną może być pomocne w opraco-
waniu skutecznych strategii żywieniowych opóźniających roz-
poczęcie się przewlekłych chorób oraz poprawiających zdrowe 
starzenie się.

W tym kontekście nasze oraz inne laboratoria uwydatniają 
znaczenie specyficznych fitochemikaliów zawartych w diecie 
w utrzymaniu skuteczności szlaku Nrf2/ARE, głównego mecha-
nizmu odpowiedzi adaptacyjnej do stresu oksydacyjnego i stanu 
zapalnego.

Niniejsza prezentacja skupia się na działaniach niektórych 
fitochemikaliów zawartych w żywności na proces starzenia i dłu-
gowieczność, ze szczególnym skupieniem uwagi na schematach 
żywieniowych długowiecznych populacji, takich jak stulatkowie 
z Okinawy, oraz na szlakach uwrażliwiających na składniki żywie-
niowe, które odgrywają kluczową rolę w regulacji oksydacyjnego 
stanu zapalnego i długości życia.

MASSIMO SIGNORINI

Wskazówki, jak minimalizować 
ryzyko powikłań

Tips to minimize the risk of side effects

Wskazówki oparte na wieloletnim doświadczeniu mogą być 
przydatne dla osób wykonujących iniekcje w celu uzyskania po-
wtarzalnych i bezpiecznych wyników. Mięsień po mięśniu oce-
niana jest górna, środkowa i dolna część twarzy w celu zapoznania 
z moimi osobistymi poglądami.

MASSIMO SIGNORINI

Granice twarzy pod lupą  
– rzecz o skroniach i żuchwie

Focus on the boarders of the face  
– think about temples and jaw-line

Od kilku lat podparcie i odtworzenie objętości w środkowej 
części twarzy uznawane jest za wartościową technikę zarówno 
w upiększaniu, jak i w rejuwenacji twarzy. Okolicom peryferyj-
nym twarzy nie poświęcano takiej samej uwagi. Jednakże ten 
obszar ma równie duże znaczenie. Omówione zostaną możli-
wości leczenia kwasem hialuronowym w obrębie czoła, skroni 
oraz żuchwy.

EWA SKRZYPEK, SYLWIA  
MALINOWSKA, KRZYSZTOF MLOSEK, 
IRENEUSZ GRZELAK

Powikłania wynikające  
z jednoczesnego zastosowania 
wielu procedur estetycznych

Complications due  
to simultaneous implementation of many  
aesthetic procedures

Zabiegi medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej cieszą 
się rosnącą popularnością na całym świecie. Zwiększa się rów-
nież liczba zabiegów wykonywanych z jednoczesnym użyciem 
wielu procedur i różnorodnych substancji. Łatwa dostępność 
produktów, a także możliwość szybkich szkoleń pozwala na 
wykonywanie tych procedur także osobom nie w pełni wykwa-
lifikowanym, a przede wszystkim nie uświadomionym o możli-
wości wystąpienia poważnych powikłań mogących skutkować 
powstaniem trwałych deficytów zarówno estetycznych, jak 
i funkcjonalnych.

W literaturze pojawiły się już pojedyncze doniesienia na ten 
temat, dotyczące przede wszystkim ryzyka powikłań wynikają-
cych z powtarzalnych iniekcji wypełniaczy biodegradowalnych 
w tę samą okolicę. W przypadku naszych pacjentek z odległymi 
powikłaniami głównie w postaci ziarniniaków, u których zasto-
sowano liczne procedury estetyczne z użyciem różnorodnych 
substancji zarówno biodegradowalnych, jak i permanentnych, 
przeprowadziliśmy kompleksową szczegółową diagnostykę. 
Objęła ona przede wszystkim dokładny wywiad medyczny, 
badanie kliniczne, immunologiczne, badanie ultrasonogra-
ficzne wysokich częstotliwości, biopsję skóry i badanie histo-
patologiczne.

Przeprowadzona diagnostyka umożliwiła postawienie pra-
widłowych rozpoznań, które pozwalają na podjęcie skutecznego 
leczenia i wypracowanie algorytmów postępowania w poszczegól-
nych tak złożonych powikłaniach, jak te towarzyszące nakładaniu 
na siebie licznych procedur i substancji.
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EWA SKRZYPEK,  
ANNA SULIKOWSKA-ROWIńSKA,  
IRENEUSZ GRZELAK

Obrazowanie wypełniacza permanentnego 
w mikroskopii elektronowej w przypadku 
powikłania. Badanie wstępne

Imaging permanent filler in electron microscopy 
in case of complications. Preliminary test

Producenci wypełniaczy permanentnych zapewniają, że ich 
produkty są obojętne, biokompatybilne, nietoksyczne i nieim-
munogenne. Wypełniacze permanentne różnią się składem 
i właściwościami, zarówno chemicznymi jak i biologiczny-
mi. Jest wiele doniesień dotyczących reakcji tkankowej na 
poszczególne substancje wypełniające, jak i różnic wywoływa-
nych przez nie reakcji niepożądanych. Jednakże jakiekolwiek 
zmiany, jakim podlegają cząsteczki wypełniaczy podczas wielu 
lat ich bytności w tkance ludzkiej, nie są w tych dyskusjach 
uwzględniane. Mogą one natomiast być potencjalną przyczyną 
wystąpienia odległych powikłań pojawiających się po wielu 
latach od ich implantacji.

Do tej pory ukazała się jedyna publikacja dotycząca obrazowa-
nia cząstek wypełniacza w mikroskopii elektronowej wskazująca 
na częściową, postępującą w czasie degradację cząstek u pacjentki 
z powikłaniem w postaci ziarniniaków. Przedstawiony w naszym 
badaniu przypadek pacjentki potwierdził niestabilność cząstek 
preparatu podanego kilkanaście lat wcześniej w celu powiększenia 
ust. Konieczne są dalsze dokładne badania dotyczące długotrwałej 
biostabilności cząstek wypełniaczy w ludzkich tkankach. Pozwoli 
to na wyjście poza obszar spekulacji, że obserwowane zmiany 
i prawdopodobnie towarzyszące temu zmiany w składzie chemicz-
nym i co za tym idzie właściwościach fizycznych wypełniacza – co 
zajmuje lata, do klinicznej manifestacji – odgrywają główną rolę 
w powstawaniu odległych powikłań.

VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Czy da się poprawić seksualność kobiet, 
stosując wybrane zabiegi 
ginekologii estetycznej?

Can we improve women sexuality using 
aesthetic gynecology procedures

Ginekologia estetyczna kojarzy się nieodzownie z medycyną 
estetyczną, chociaż przede wszystkim ma na celu zastosowanie 
wielu metod terapeutycznych w leczeniu schorzeń ginekologicz-
nych związanych z nieprawidłowym wyglądem i funkcjonowa-
niem narządów płciowych. Spadek jakości życia seksualnego 
w związku z tzw. zespołem rozluźnienia pochwy (ZRP) dotyczy 
43–88% kobiet z co najmniej jednym porodem drogami rodnymi 
w wywiadzie. Kobiety te skarżą się na pogorszenie wrażliwości 

pochwy na bodźce seksualne w związku z uczuciem poszerzenia 
wejścia do pochwy. W okresie menopauzy wraz ze spadkiem es-
trogenu następuje powolny spadek kolagenu. Subiektywnemu 
odczuciu rozluźnienia pochwy towarzyszy spadek napięcia mięśni 
dna miednicy oraz obniżone ciśnienie spoczynkowe w pochwie, 
co zaburza życie seksualne. Skłoniło to do poszukiwania i zasto-
sowania metod medycyny estetycznej w ginekologii. Obecnie 
dostępne metody terapii dla pacjentek z ZRP to: colporrhaphia 
anterior/lateralis, kolpo(myo)perineoplastyka, laserowa rewitali-
zacja pochwy (CO2, Er:YAG), odtworzenie pofałdowania pochwy 
(laser CO2), nici silikonowe zakładane na boczne ściany pochwy, 
lifting krocza przy użyciu wchłanialnej nici Vaginal Narrower®, 
nisko-energetyczna terapia radiofrekwencyjna.

Najnowszą i najbardziej cenioną opcją terapeutyczną w przy-
padkach ZRP jest radiofrekwencja, czyli promieniowanie elek-
tromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych, tzn. od 3 Hz do 3 
THz. Jest to zabieg, w którym wykorzystuje się efekt podgrzania 
tkanek w wyniku przepływu przez skórę/śluzówkę prądu wy-
sokiej częstotliwości, co powoduje w następstwie ruch jonów 
w tkance, a te wywołują emisję ciepła. W literaturze przedmio-
tu znajdziemy potwierdzenie, iż kilkakrotne przejście głowicą 
emitującą fale radiowe o niższej energii w danej okolicy daje 
lepsze efekty terapeutyczne niż jednorazowe zastosowanie fali 
o wyższej energii.

Radiofrekwencyjny efekt termiczny w tkankach zależny jest od 
następujących czynników: częstotliwości fal radiowych, natężenia 
prądu, oporu stawianego przez tkankę, zawartości elektrolitów 
w tkance, czasu działania energii.

Zaletą nieablacyjnej niskodawkowej radiofrekwencji jest to, 
iż nie powoduje ona termicznej martwicy tkankowej, a jedynie 
rewitalizuje docelową tkankę bez indukowania procesu blizno-
wacenia, ziarninowania i hipertrofii kolagenu w przestrzeni pod-
śluzówkowej. Efekt ten zawdzięcza się zastosowaniu hipertermii 
radiofrekwencyjnej z jednoczesnym użyciem techniki kriogeno-
wego chłodzenia powierzchniowego.

Obecnie do stosowania przy zespole rozluźnienia pochwy 
o odwróconym gradiencie termicznym rekomenduje się urzą-
dzenie VIVEVE® , wykorzystujące technologię radiofrekwencji. 
Podczas procedury zabiegu trwającego około 30 min. jednora-
zowa końcówka generuje trójfazowe pulsy (chłodzenie-ogrzewa-
nie-chłodzenie). Każdy z nich trawa około 8 s, co daje około 105 
impulsów docierających do okolicy wejścia do pochwy podczas 
zabiegu. Impulsy docierają na głębokość max. 5 mm w głąb tkanki. 
Rekomendowane jest przeprowadzenie pojedynczego zabiegu. 
Efektem jest odbudowa włókien kolagenowych, poprawa napię-
cia tkanki oraz uelastycznienie tkanki, co w efekcie powoduje 
zmniejszenie obwodu pochwy. Integralność tkanki narządów 
miednicy mniejszej, w ścisłej bliskości z łechtaczką, powoduje 
poprawę funkcji seksualnych.

Ocenę skuteczności tej terapii wykonano podczas badań kli-
nicznych w 2009 r. w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Kobie-
ty, które zgłaszały spadek jakości życia seksualnego, odnotowały 
jego poprawę: 67% w ciągu 30 dni po zabiegu, 87% w ciągu 6 mies. 
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Należy pamiętać, że wybór metody terapii zależy od nasilenia 
defektu, jego charakteru oraz wpływu na jakość życia oczekiwania 
i preferencje pacjentki.

PRZEMYSŁAW STYCZEń

Regulacje prawne dotyczące 
wyrobów medycznych w świetle 
obowiązującego w Polsce prawa

Polish legal regulations on medical devices

Lekarze medycyny estetycznej korzystają ze stosunkowo nie-
wielkiej liczby leków, a w obszarze ich zainteresowania znajdują 
się przede wszystkim wyroby medyczne. Jest to bardzo niejed-
norodna grupa produktów. Wyrobami medycznymi są m.in. 
wszystkie wypełniacze, preparaty do mezoterapii, nici liftingujące, 
dermarollery, wkłady do urządzeń typu dermapen, zestawy do 
pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, wirówki, igły, strzykawki, 
kaniule, rękawiczki, gaziki, dermoskopy, trychoskopy, urządze-
nia laserowe, IPL, RF, lampy LED oraz dobre fotele zabiegowe 
i niektóre peelingi.

O ile rynek leków jest regulowany w Polsce bardzo precyzyjnie, 
o tyle rynek wyrobów medycznych jest o wiele bardziej liberalny. 
Od maja 2004 r., odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, 
wprowadzenie jakiegokolwiek wyrobu medycznego spoza Unii 
(lub wyrobu nowego, produkowanego w Unii, ale niedostępnego 
jeszcze na żadnym z jej rynków) na rynek polski oznacza wpro-
wadzenie go na rynek europejski. Dlatego każdy wyrób medyczny 
wprowadzany w Polsce musi spełniać określone wymogi prawa 
unijnego. Prawo to zawarte jest w dyrektywach UE (m.in.: Dyrek-
tywa Rady 90/385/EWG, Dyrektywa Rady 93/42/EWG oraz Dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE), a wszystkie 
państwa członkowskie zostały zobligowane do implementacji 
ich zapisów do własnych systemów prawnych. Najważniejszym 
dokumentem, który wprowadza treści i postanowienia dyrek-
tyw unijnych na polski grunt jest Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.) 
wraz z wydanymi na jej podstawie stosownymi rozporządzeniami 
Ministra Zdrowia.

Zgodnie z obowiązującym zarówno w Polsce, jak i w całej 
Unii Europejskiej prawem, wszystkie wyroby medyczne przed 
wprowadzeniem na rynek muszą być oznakowane znakiem CE. 
Jest on potwierdzeniem, że dany wyrób spełnia normy jakościowe, 
bezpieczeństwa i wymagania zasadnicze w kontekście cech 
wyrobu określonych w stosownych dyrektywach i rozporządze-
niach. Znak CE nie jest zarezerwowany wyłącznie dla wyrobów 
medycznych. Dla kontrastu – znakiem CE nie są znakowane ko-
smetyki, suplementy diety oraz leki. Znaku CE nie należy mylić 
z łudząco do niego podobnym logo China Export, które oznacza 
jedynie to, że krajem pochodzenia wyrobu są Chiny.

Kosmetyki, które niejednokrotnie są reklamowane i sprzeda-
wane jako produkty do mezoterapii, nie są znakowane symbolem 
CE i nie mają odpowiednich deklaracji zgodności. W żadnym 
wypadku nie powinny być więc wstrzykiwane do organizmu.

Wyroby medyczne powinny być zawsze stosowane zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem. Lekarz stosujący wyrób medyczny 
niezgodnie z przeznaczeniem lub stosujący produkt nie będący 
wyrobem medycznym czyni to zawsze wyłącznie na własną od-
powiedzialność.

Wyroby medyczne dzieli się na następujące kategorie: wyroby 
medyczne do różnego przeznaczenia, wyroby medyczne do dia-
gnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji oraz 
systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. 
Wyroby medyczne do różnego przeznaczenia klasyfikuje się na 
4 grupy (I, IIa, IIb, III) z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka, 
jakie związane jest z ich stosowaniem. Im wyższa klasa, do której 
zaklasyfikowano wyrób, tym wyższe potencjalne ryzyko wystą-
pienia niebezpieczeństwa związanego z jego oddziaływaniem 
na organizm ludzki.

Za klasyfikację wyrobu medycznego odpowiada jego wytwórca 
lub podmiot odpowiedzialny. W przypadku wyrobów innych niż 
wyroby klasy I bez funkcji pomiarowej niesterylnych w proces 
klasyfikacji konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej. 
W przypadku, gdy ocena zgodności wyrobu została przeprowa-
dzona przy współudziale jednostki notyfikowanej, obok znaku 
CE (lub pod nim) zostaje umieszczony jej czterocyfrowy numer 
identyfikacyjny.

Lekarz ma obowiązek zgłaszania wszystkich incydentów me-
dycznych wytwórcy, podmiotowi odpowiedzialnemu oraz Pre-
zesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Fakt, iż wyroby medyczne 
sprzedawane są bez recepty, nie oznacza, że mogą być one stoso-
wane dowolnie i przez każdego.

Ponieważ zasady i przepisy, które odnoszą się do wyrobów 
medycznych, nie są wśród lekarzy powszechnie znane, istnieje 
uzasadniona potrzeba odpowiedniego naświetlenia i pogłębienia 
tego tematu.

PIOTR SZNELEWSKI,  
KRZYSZTOF ŁUKSZA

Powikłania zabiegów medycyny estetycznej  
wykonywanych przez osoby  
nie będące lekarzami jako przyczynek 
do uszczegółowienia prawa w Polsce

Complications of aesthetic medicine procedures 
performed by non-physicians,  
as a contribution to clarify the law in Poland

Zabiegi medycyny estetycznej są coraz częściej wykonywa-
ne przez osoby nie będące lekarzami. W naszym kraju mamy 
do czynienia z przecenianiem pojęcia wolności gospodarczej. 
Wielu osobom wydaje się, że jeżeli dane działania, usługi nie 
są w bezpośredni sposób opisane w prawie z podaniem, kto 
może nimi się zajmować, to każdy może je wykonywać. Jest 
to błędne myślenie, któremu brak ważnego elementu w posta-
ci „wyobraźni konsekwencji”. Na rynku edukacji skierowanej 
do kosmetologów pojawili się pseudoszkoleniowcy oferujący 
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kursy procedur, które powinny być wykonywane jedynie przez 
lekarzy.

Wszystkie osoby wykonujące usługi dotyczące ludzkiego ciała 
muszą być świadome, czym będą skutkowały błędy ich działań. 
Uznając za nadrzędne zabezpieczenie zdrowia pacjenta, należy 
założyć że dana procedura powinna być wykonywana jedynie 
przez osobę, która potrafi i jest upoważniona do leczenia powi-
kłań tej procedury czyli lekarza medycyny, lub w wypadku mniej 
inwazyjnych procedur (np. depilacji laserowej) zabieg może być 
wykonywany przez odpowiednio przeszkoloną osobę pod stałym 
nadzorem lekarza medycyny. Procedury iniekcyjne z powodu 
zagrożeń, jakie mogą powodować, powinny być zarezerwowane 
jedynie dla medyków - lekarzy medycyny lub pielęgniarek wyko-
nujących iniekcje na polecenie lekarza. W wypadku światłotera-
pii wysokoenergetycznej typowym powikłaniem jest poparzenie 
termiczne. W wypadku iniekcji z wypełniaczy typowymi powi-
kłaniami są infekcja lub zamknięcie tętnicy skutkujące martwicą 
tkanek. W każdym z tych przypadków leczenie powikłań musi 
być wdrożone w trybie ex tempore, bez zwłoki, a jedyną osobą 
upoważnioną do tego jest lekarz medycyny.

W pracy przedstawiono przykłady powikłań po zabiegach 
iniekcji wypełniaczy i światłoterapii wysokoenergetycznej wy-
konywanych przez osoby nie będące lekarzami. Przypadki te 
wymagały długotrwałego leczenia i w znacznej części pozostawiły 
trwałe ślady na ciele i w psychice pacjentów.

MARKKU TAMMI

Hialuronian w raku

Hyaluronan in cancer

Stężenie kwasu hialuronowego (ang. HA) w gruczolakora-
kach wywodzących się z nabłonka prostego (gruczoł piersiowy, 
żołądek, okrężnica, jajnik, gruczoł krokowy, tarczyca) koreluje 
z niekorzystnymi wynikami leczenia choroby. Z drugiej stro-
ny rokowanie w rakach wywodzących się z nabłonka wielowar-
stwowego (rak kolczystokomórkowy, czerniak) pogarsza się wraz 
z osłabieniem barwienia w kierunku HA. Znaczenie biosyntezy 
HA w progresji guza wielokrotnie wykazywano na przykładzie 
modeli zwierzęcych, a działanie docelowe na HA za pomocą re-
kombinowanej hialuronidazy ma potencjał terapeutyczny.

Immunohistochemiczne sygnały enzymów syntetyzujących 
kwas hialuronowy (HAS1-3) są zgodne z badaniami immunohi-
stochemicznymi w kierunku HA, sugerując, że proces syntezy 
jest głównym czynnikiem determinującym zawartość HA w guzie 
w raku piersi. W odróżnieniu od tego ekspresja genu HAS w gu-
zach nowotworowych nie była stale podwyższona, co sugeruje, 
że obrót białka HAS jest zmniejszony.

Synteza HA jest w wysokim stopniu uzależniona od cytozo-
lowego poziomu substratów HAS UDP-GlcNAc i UDP-GlcUA. 
Większość przypadków raka cechuje się ogromnie zwiększonym 
poziomem wychwytu glukozy, jako że ich zasoby ATP oparte są 
w większym stopniu na glikolizie niż na oksydacyjnej fosforylacji 
(efekt Warburga). Część takiego wysokiego wychwytu glukozy 

przenosi się na węglowodany z resztą UDP. Wykazaliśmy ponad 
10-krotnie wyższą zawartość UDP-N-acetylo-glukozaminy (UDP-
-GlcNAc) w raku piersi w porównaniu ze zdrową tkanką gruczo-
łową piersi. Faktycznie, poza tym, że jest to substrat do syntezy 
HA, okazało się, że UDP-GlcNAc stabilizuje i aktywuje enzymy 
HAS, przez co nasila syntezę HA i prowadzi do jego akumulacji 
w komórkach rakowych.

HA obecny na powierzchni komórek utrzymywany tam za 
pomocą HASs oraz receptorów, jak CD44, ma wiele funkcji, 
które nasilają progresję nowotworu. Ułatwia transformację 
nabłonka w tkankę mezenchymalną w wyniku zaburzenia 
orientacji wrzeciona mitotycznego i polaryzacji komórek, 
nasila proliferację i migrację, wywołuje oporność na wiele le-
ków, blokuje działanie limfocytów T i stymuluje uwalnianie 
mikropęcherzyków.

RAIJA TAMMI

Hialuronian w naskórku i jego rola  
w różnicowaniu naskórka, 
zranieniach i zapaleniu

Epidermal hyaluronan and its role in epidermal 
differentiation, wounding and inflammation

Skóra jest głównym źródłem kwasu hialuronowego w organi-
zmie człowieka. Jego stężenie w tkance łącznej skóry właściwej jest 
wysokie, ale kwas hialuronowy jest również obecny w naskórku. 
Zarówno w komórkach naskórka jak i komórkach skóry właściwej 
ma miejsce ekspresja wszystkich izoform syntazy hialuroniano-
wej HAS1-3 oraz synteza kwasu hialuronowego o wysokiej ma-
sie cząsteczkowej. W naskórku kwas hialuronowy jest głównym 
składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej, łącznie z własnym 
receptorem CD44 na powierzchni komórki, który odpowiada za 
jego związanie i organizację na powierzchni komórek. W skórze 
właściwej kwas hialuronowy jest uwalniany z komórek i miesza się 
z włóknami kolagenowymi i proteoglikanami. Niektóre z nich, jak 
np. wersikan, wiążą się ściśle z kwasem hialuronowym w macierzy 
skóry właściwej. W przebiegu procesu zapalnego rozległa macierz 
okołokomórkowa z dużą zawartością hialuronianu przyciąga leu-
kocyty i wpływa na ich aktywność.

W obydwu przedziałach skóry dochodzi do szybkiego obrotu 
kwasu hialuronowego, którego okres półtrwania wynosi od 2 do 3 
i około 1 dnia odpowiednio w skórze właściwej i w naskórku. Nie 
wiadomo, dlaczego tak się dzieje, a mechanizmy odpowiedzialne 
za degradację w obrębie skóry nie są w pełni zrozumiałe. Za prze-
miany kataboliczne w naskórku odpowiedzialna jest miejscowa 
degradacja, podczas gdy dyfuzja do układu chłonnego odpowiada 
za usuwanie HA w skórze właściwej. Rozpad kwasu hialuronowego 
prowadzi do wytwarzania krótszych fragmentów łańcucha hia-
luronowego, co wg różnych hipotez wpływa na funkcje komórek 
układu immunologicznego.

Istnieją dwa modele zwierzęce, w których zawartość kwasu 
hialuronowego w skórze jest niezwykle wysoka. Są to psy shar pei 
oraz kretoszczury. W obydwu przypadkach wydaje się, że przy-
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czyną jest nadmierna ekspresja HAS2. W obydwu przypadkach 
skóra tworzy zmarszczki i fałdy. Podobny fenotyp został opisany 
u pacjentów (ludzi) cechujących się wysoką ekspresją HAS2 i za-
wartością kwasu hialuronowego w skórze.

Kilka czynników wzrostu, takich jak EGF, KGF i PDGF, 
nasila produkcję kwasu hialuronowego w komórkach skóry. 
Kwas retinowy jest również silnym induktorem ekspresji HAS2 
w keratynocytach aktywującej syntezę kwasu hialuronowego. 
Mimo że wzmożona produkcja kwasu hialuronowego może 
mieć korzystny wpływ na proliferację komórek oraz ich mi-
grację w procesie gojenia się ran, to zgromadzenie nadmiaru 
kwasu hialuronowego w górnych warstwach naskórka prowadzi 
do zaburzenia programu różnicowania naskórka. Z drugiej 
strony zaburzenie homeostazy tkanki naskórka, np. w wyniku 
usunięcia warstwy rogowej za pomocą strippingu taśmą lub 
po ekstrakcji acetonem lipidów, natychmiast aktywuje syntezę 
kwasu hialuronowego pod wpływem szlaków sygnalizacyjnych 
czynników wzrostu.

Promieniowanie UV jest kolejną przyczyną starzenia się 
skóry oraz jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotwo-
rów skóry. Ostra ekspozycja keratynocytów na promieniowanie 
UVB aktywuje ekspresję HAS1-3 i syntezę kwasu hialuronowego 
w przeciągu godzin, podczas gdy przewlekła ekspozycja na powta-
rzane, wysokie dawki słonecznego promieniowania UV u myszy 
była związana ze zwiększoną akumulacją kwasu hialuronowe-
go w naskórku łącznie z hiperplazją naskórka i rozwojem raka 
kolczystokomórkowego. Opisywano, że w warstwie skóry właści-
wej przewlekła ekspozycja na promieniowanie UVB prowadzi do 
zmniejszenia ilości kwasu hialuronowego.

ALAIN TENENBAUM

Redermalizacja 
a różne typy starzenia

Redermalization  
types of ageing

Artykuł ten jest poświęcony nowemu podejściu w poprawie 
jakości skóry, wpływającemu na mechanizmy starzenia na po-
ziomie molekularnym i komórkowym. Zaprezentowano wyniki 
klinicznych, biochemicznych i morfologicznych badań dotyczą-
cych działania redermalizującego.

Cel: redermalizacja – efekt profilaktycznej poprawy jakości 
skóry po działaniu na trzy główne mechanizmy starzenia. Są nimi:
 y inhibicja procesów metabolicznych w skórze: oddychania ko-
mórkowego, transportu jonów, inhibicja procesów produkcji 
energii i syntezy białek (kolagen i elastyna), zaburzenia mi-
krokrążenia;

 y nagromadzenie wolnych rodników – niekontrolowana synteza 
wolnych rodników, niewydolność systemów antyoksydacyj-
nych, peroksydacja lipidów i zniszczenie genomu komórko-
wego prowadzą do przedwczesnej śmierci komórki;

 y zaburzenia zoptymalizowanej równowagi gospodarki wod-
nej w skórze w wyniku redukcji ilości kwasu hialuronowego 

w skórze właściwej oraz zmniejszenia zdolności skóry do za-
trzymywania wody.

Materiał. Niniejsze badanie porównuje wpływ bursztynia-
nu sodu w skojarzeniu z kwasem hialuronowym z produktem 
zawierającym sam kwas hialuronowy u kobiet w wieku między 
28 a 50 r.ż. na wygląd skóry, zmiany histologiczne i aktywność 
fibroblastów skóry (stężenie aminokwasów). Celem niniejszego 
badania jest ocena proliferacyjnej i metabolicznej aktywności 
fibroblastów, których głównym celem jest synteza i odtwarzanie 
przestrzeni międzykomórkowej.

Metody. Skórę pacjentek w wieku 28–50 lat poddano badaniu 
przed iniekcją oraz po iniekcji bursztynianu sodu i kwasu hialu-
ronowego łącznie, porównując z efektem iniekcji samego kwasu 
hialuronowego. Obydwa produkty podawano w iniekcji, stosując 
technikę brodawkową (ang. papular injection technique). Każdy 
produkt podawano w iniekcji 5 razy z zachowaniem 2-tygodnio-
wych odstępów.

Wyniki. Skojarzenie bursztynianu sodu i kwasu hialuro-
nowego zapewnia istotny przyrost wszystkich struktur skóry 
właściwej w wyniku umiarkowanego lub zaznaczonego przy-
rastania oraz przestrzennej organizacji włókien kolagenowych, 
częściowo ich funkcjonalnej hipertrofii oraz efekt umiarkowanej 
proliferacji włókien elastycznych w skórze właściwej. Nie stwier-
dzono jakiegokolwiek rozluźnienia i/lub nekrobiozy w skórze 
właściwej po skojarzonych iniekcjach HA + bursztynian sodu. 
Stwierdzono obecność umiarkowanego efektu w postaci angio-
genezy (tworzenie się nowych naczyń włosowatych w skórze 
właściwej).

Wnioski. Badanie histopatologiczne preparatów skóry po-
twierdza obecność istotnie bardziej aktywnego działania sko-
jarzenia HA + NS na strukturę skóry właściwej i sieć naczyń 
włosowatych. Iniekcje HA + NS zapewniają uzyskanie wyraź-
niejszej poprawy wyglądu skóry w wyniku istotnego przyrostu 
elastyczności i jędrności. HA + NS przywraca odpowiedni stan 
nawodnienia skóry oraz poprawia jej kolor w przypadku zmian 
hiperchromicznych (plamy soczewicowate).

IZABELA TILSZER

Rodzaj włosów w aspekcie fotobiomodulacji. 
Problem cienkich włosów  
– skąd się bierze i jak sobie z nim poradzić?

Type of hair in photobiomodulation aspect.  
Problem of fine hair – where does it come from  
 and how to deal with it?

Coraz częściej w naszej praktyce lekarskiej spotykamy pacjen-
tów z problemem cienkich włosów. Co takiego wydarzyło się, że 
ten problem staje się coraz bardziej zauważalny? 

Predyspozycje genetyczne – to zostało już udowodnione, ale 
czy tylko? Warunki, w jakich żyjemy, zatrute środowisko, prze-
tworzona żywność, życie w ciągłym stresie, napięciu, dysfunkcje 
hormonalne wynikające z odmiennego stylu życia niż wiek, dwa 
wieki temu i długość życia… no właśnie, coraz dłuższe życie. Nie 
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tylko analiza krwi i badania hormonalne, ale także analiza pier-
wiastkowa włosa, mająca tyle samo zwolenników co przeciwników, 
pokazuje, jak we włosie odczytać można historię warunków i trybu 
życia, a ostatnio coraz częściej wykonywane testy nietolerancji 
pokarmowych dowodzą szkodliwego wpływu pewnych produktów 
z naszego jadłospisu na organizm, a więc także na włosy, zwłaszcza 
w chorobach autoimmunologicznych.

W świetle tego, co wiemy już o wzroście włosa, ważne staje 
się włączenie tarapii LED, nie zwalniając oczywiście z włączenia 
leczenia celowanego, HTZ przy pierwszych objawach wypado-
wych. Terapia LED, stymulując podziały w mieszkach włosowych, 
stymulując fazę anagenu – wzrostu włosa – daje siłę najmłodszym 
komórkom do walki o zachowanie włosa, jego koloru, wzmocnie-
nie sił obronnych całego organizmu, stanowiąc prosty a zarazem 
ważny element terapii.

VLADIMIR TSEPKOLENKO

Podejście regeneracyjne 
w procedurach rejuwenacyjnych twarzy

Regenerative approach  
to facial rejuvenation

Jednym z priorytetów rozwoju nowoczesnej medycyny es-
tetycznej jest znalezienie i rozpoczęcie praktycznego zastoso-
wania nowych metod i technik zintensyfikowania procesów 
regeneracyjnych. Opracowanie algorytmu stosowania najnow-
szych technik przeznaczonych do intensywnej regeneracji skóry 
jest uważane za ważną cechę postępu tej dziedziny medycyny. 
Schemat obejmuje zwiększenie zawartości wody w substan-
cji podstawowej skóry, odpowiednią stymulację skóry zgodnie 
z jej fizjologicznymi możliwościami – mającą na celu rekon-
strukcję trójwymiarowej organizacji skóry oraz jakościowych 
i ilościowych parametrów struktur włóknistych, jak również 
zwiększenie aktywności proliferacyjnej fibroblastów. Schemat 
obejmuje cztery ważne elementy (z których każdy ma własne 
wskazania): rewitalizacja (zastosowanie skojarzonych leków 
zawierających kwas hialuronowy), stosowanie autologicznego 
osocza wzbogaconego w czynniki wzrostu oraz frakcyjnej foto-
termolizy. W końcowej fazie pacjenci byli leczeni za pomocą 
autologicznych fibroblastów.

Ocenialiśmy skuteczność podejścia łączonego, złożonego 
z wyżej opisanych elementów z perspektywy medycyny opartej 
na faktach. Grupa oceniana w badaniu obejmowała 108 pacjen-
tów w wieku 41–71 lat ze zmianami skórnymi o charakterze in-
wolucyjno-dystroficznym. Badanie USG wszystkich pacjentów 
wykazało poprawę takich obiektywnych wskazań jak zawartość 
tkanki tłuszczowej, nawodnienie, elektroprzewodnictwo i echo-
densyjność.

Podejście łączone jest bardzo skuteczne i dostępne dla więk-
szości lekarzy medycyny estetycznej jako wygodna technika 
przeznaczona do intensywnej regeneracji skóry, która gdy jest 
prawidłowo stosowana, nie wywołuje żadnych działań ubocz-
nych.

VLADIMIR TSEPKOLENKO

Technologie komórkowe 
w leczeniu bielactwa

Cellular technologies  
in vilitigo treatment

Znaczenie problemu, jakim jest leczenie bielactwa ma zwią-
zek z wysokimi wskaźnikami występowania tego schorzenia 
wśród różnych grup etnicznych i regionów, istotnym wpływem 
na stan psychologiczny pacjentów jak również z brakiem in-
nych metod terapii. Celem niniejszego badania jest poprawa 
skuteczności leczenia pacjentów ze stabilną postacią bielactwa 
za pomocą kompleksowej terapii: fototerapia wąskopasmo-
wa z maksymalną emisyjną długością promieniowania 311 nm 
i transplantacja zawiesiny hodowli komórkowej melanocytów 
i keratynocytów.

Materiały i metody. W latach 2013–2015 poddaliśmy ocenie 
kontrolnej 45 pacjentów ze stabilną postacią bielactwa, u których 
kompleksowe leczenie polegało na podaniu zawiesiny komórko-
wej złożonej z melanocytów i keratynocytów w ilości 1 mln na 
1 cm2 uszkodzonej powierzchni w roztworze PRP (5 ml osocza 
bogatopłytkowego zawiera 5 mln komórek z zawiesiny melanocy-
tów i keratynocytów) w połączeniu z wąskopasmową fototerapią 
o maksymalnej długości emisji promieniowania wynoszącej 311 
nm. W ocenie wyników zastosowano następujące kryteria: odse-
tek odtworzonej pigmentacji, czas trwania, ocena repigmentacji 
na podstawie fotografii wykonanych przed i po leczeniu.

Wyniki. Potwierdzono: do i powyżej 75% odtworzonej pig-
mentacji u 31 spośród 43 pacjentów, 50–75% odtworzona pig-
mentacja u 9 pacjentów i poniżej 50% u 3 pacjentów. W ciągu 2 
lat oceny kontrolnej nie zarejestrowano przypadków nawrotów.

Wnioski. Zaproponowana metoda terapii może być stoso-
wana w praktyce dermatologicznej w leczeniu bielactwa różnych 
okolic ciała, przynosi zadowalające wyniki kliniczne, minima-
lizuje czas trwania terapii i przyspiesza rozpoczęcie stabilnego 
procesu repigmentacji.

TOMASZ URBANEK

Czy jest tabletka na żylaki?  
Rola leczenia farmakologicznego w leczeniu 
przewlekłych chorób żył.  
Czy i kiedy warto stosować farmakoterapię?

Is there a pill for varicose veins?  
The role of pharmacotherapy in the treatment 
of chronic venous diseases – if and when 
it is worth using pharmacotherapy

Przewlekłe choroby układu żylnego dotyczą w naszym kraju 
ponad 40% kobiet i niemal co trzeciego dorosłego mężczyzny. 
Mimo że najczęstszą zauważalną klinicznie patologią są żylaki 
kończyn, ogromna grupa pacjentów zgłasza subiektywne dolegli-
wości związane z występowaniem przewlekłych chorób układu 
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żylnego, jakimi są: uczucie ciężkości, zmęczenia oraz bóle a nie-
jednokrotnie obrzęki kończyn.

Leczenie farmakologiczne stanowi istotny element leczenia 
chorych z przewlekłą chorobą układu żylnego – leki z grupy le-
ków flebotropowych stosowane mogą być zarówno miejscowo 
jak i ogólnie, niemniej nie powinny zastępować innych sposo-
bów leczenia o ile te są wymagane (np. leczenia chirurgicznego). 
W wielu przypadkach leczenie farmakologiczne stanowi element 
skojarzonego leczenia uwzględniającego różne aspekty terapii. 
W prezentacji omówiono aktualne miejsce leczenia farmakolo-
gicznego w terapii przewlekłych chorób żył, zwracając uwagę na 
wskazania oraz aktualne wytyczne w dziedzinie farmakoterapii 
przewlekłych chorób układu żylnego.

TOM VAN EIJK

Entropia

Entropy

Dwufazowy kwas hialuronowy posiada trzy ważne właściwości 
po wykonaniu iniekcji. Może działać jak wypełniacz lub wzmac-
niacz (ang. booster) albo substancja poprawiająca wytrzymałość 
– w zależności od tego, w którą tkankę wykona się iniekcję.

Określenie entropia oznacza naturalne prawo chaosu. W ota-
czającym nas świecie wszystkie rzeczy automatycznie mają skłon-
ność do zwiększania stopnia nieuporządkowania wraz z postępu-
jącym procesem starzenia. Jest to prawo fizyki. Entropia zwiększa 
się bez nakładu jakiegokolwiek wysiłku. W celu obniżenia entropii 
potrzebna jest energia. Doceniamy wartość niskiego stopnia en-
tropii, ponieważ wiąże się ona z młodością i doskonałością.

W celu obniżenia entropii używamy np. programu Photoshop 
(Madonna). W obrębie twarzy entropia jest widoczna w postaci 
wszelkich rodzajów nieregularności. Dotyczy to zębów, jędrności 
skóry i zmarszczek. Potrzebna jest energia w celu obniżenia en-
tropii w obrębie twarzy. Stosujemy aparaty ortodontyczne w celu 
obniżenia entropii i wyprostowania naszych zębów, lasery i pe-
elingi w celu redukcji niejednorodności napięcia skóry.

Entropia zmarszczek stanowi błędne koło związane z miejsco-
wym stopniem mechanicznego napięcia oraz uszkodzeniem skóry 
w najsłabszych punktach. W przypadku izolowanego, liniowego 
braku napięcia najbardziej przydatna jest technika Fern Pattern. 
W przypadku grupy miejsc obniżenia napięcia (wysoka entropia) 
sugeruję technikę Fern Pattern Wave.

TOM VAN EIJK

Czterowymiarowe,  
niechirurgiczne odmładzanie okolicy oka

Four dimensional non-surgical 
under eyelid rejuvenation

W ocenie pacjenta dotyczącej okolicy wokół oczu (periorbi-
talnej) bardzo ważne są określone aspekty: ilość skóry (nadmiar 
powierzchni), utrata objętości w obrębie skóry i w tkance podskór-

nej, siła (entropia) skóry, podoczodołowe poduszeczki tłuszczowe.
Dwufazowy kwas hialuronowy posiada trzy ważne właściwości 

po wykonaniu iniekcji. Może działać jak wypełniacz lub wzmac-
niacz (ang. booster) albo substancja poprawiająca wytrzymałość 
– w zależności od tego, w którą tkankę wykona się iniekcję.

W przypadku skóry pod oczami sugeruję technikę Fern Pat-
tern Palma Wave. Jednostronny schemat iniekcji (jako że skóra 
bliżej nosa jest o wiele grubsza i silniejsza). Efektem wzmocnie-
nia jest zmniejszenie różnicy w wytrzymałości skóry i zniknięcie 
zmarszczek na policzku. Sugeruję powtórzenie iniekcji po upływie 
2 mies. Wyniki badań naukowych oraz dotychczasowe doświad-
czenie wskazują, że iniekcje kwasu hialuronowego w skórę pro-
wadzą do zwiększenia produkcji kolagenu w skórze, dlatego drugi 
lub trzeci zabieg jest bardziej skuteczny niż pierwszy.

W materiale wideo przedstawiono pozostałe trzy wymiary. 
W pierwszej kolejności iniekcje powierzchowne w celu wzmocnie-
nia skóry. Następnie głębsze iniekcje w celu uzupełnienia zaniku 
objętości.

TOM VAN EIJK

Całkowita rejuwenacja twarzy

Full facial rejuvenation

W rejuwenacji wg mnie najważniejszą kwestią jest wiedza, 
niezbędna do postawienia właściwej diagnozy. W takiej ocenie 
pacjenta możliwa jest ilościowa ocena wielu aspektów procesu 
starzenia, takich jak wielkość powierzchni skóry (czy potrzebna 
będzie procedura chirurgiczna, czy laseroterapia frakcyjna do jej 
redukcji) oraz zmiany objętości w skórze właściwej i w tkance 
podskórnej (tkanka kostna, tłuszczowa, skóra).

Wysoki poziom entropii w skórze ze zmarszczkami można 
leczyć za pomocą wzmacniających wypełniaczy skórnych. Wy-
soki stopień entropii w przypadku skóry o nierównym napięciu 
można leczyć za pomocą laseroterapii lub peelingów chemicz-
nych. Nadmiernie wzmożone napięcie mięśniowe można leczyć 
toksyną botulinową. Pozycję brwi można korygować metodami 
chirurgicznymi, toksyną botulinową, z wykorzystaniem nici 
i wypełniaczy.

JOAN VANDEPUTTE

Wymykające się spod kontroli obrzeże oczodołu.  
Dostosowanie leczenia i zapobieganie 
problemom wynikającym z zastosowania 
kwasu hialuronowego (HA)

The elusive orbital margin: fine-tuning  
the treatment and avoiding HA trouble

Wypełnianie miejsca między dolną powieką a policzkiem ma 
tak duży wpływ na wygląd estetyczny, że głównie na tym właśnie 
miejscu koncentruje się uwaga podczas leczenia wolemii. Wyniki 
są różne: od bliskich perfekcji aż po katastrofę, jaką jest emboli-
zacja. Spójne techniki iniekcji, jasny protokół leczenia oparty na 
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parametrach klinicznych oraz krytyczna analiza wyników powin-
ny przyczynić się do poprawy standardów leczenia.

Grudki kwasu hialuronowego absorbujące wodę stanowią naj-
mniejszy problem, ponieważ dają się łatwo modelować. Miejscowy 
obrzęk otaczających tkanek, który często pojawia się na obrzeżu 
oczodołu, to poważniejsza sprawa. Bardziej rozproszony obrzęk 
miejscowy, obejmujący również środek twarzy, stanowi trzeci 
efekt uboczny. Czwartym problem po iniekcji kwasu hialurono-
wego jest względne zesztywnienie przyśrodkowego, zewnętrznego 
przedziału tkanki tłuszczowej, niezauważalne podczas spoczyn-
ku, ale nadające twarzy nienaturalny wyraz podczas poruszania 
mięśniami.

Po wstrzyknięciu nad dolnym obrzeżem oczodołu (w tej sa-
mej lokalizacji anatomicznej i na tej samej głębokości) wysoce 
usieciowanego kwasu hialuronowego przeznaczonego do głębo-
kich wstrzyknięć u jednych pacjentów zaobserwowano doskonałe 
wyniki, a u innych grudki i rozproszony obrzęk. Wydaje się, że 
takie same problemy, choć o mniejszym nasileniu, pojawiają się 
po wykonaniu głębokich, podmięśniowych iniekcji z zastosowa-
niem mniej usieciowanych wypełniaczy. Najmniej problemów 
wystąpiło po podaniu wypełniaczy zaprojektowanych z myślą 
o płytkich iniekcjach.

Zalecane jest informowanie pacjentów o wystąpieniu ryzy-
ka powstania obrzęków obrzeża oczodołu. Gdy objawy starze-
nia się są jeszcze słabe, substytucja wolemii po stronie kości 
jarzmowej i kości szczękowej może wystarczyć do podparcia 
przedniej warstwy powieki i wówczas przeprowadzanie zabiegu 
na obrzeżu oczodołu jest niepotrzebne. Jeśli wskazany jest 
zabieg w okolicy środkowej części twarzy i w okolicy obrzeża 
oczodołu, należy rozważyć przeprowadzenie zabiegów podczas 
oddzielnych sesji.

Zabieg w obszarze dolnego obrzeża oczodołu można prze-
prowadzać stopniowo. Żel, przeznaczony do powierzchownych 
wypełnień skórnych należy wstrzyknąć możliwie jak najbliżej 
okostnej za pomocą kaniuli o średnicy 27G przez jeden punkt 
wejściowy. Bardzo powolne wstrzyknięcie preparatu zapobiega 
embolizacji. Jeśli efekt zabiegu jest niewystarczający, po trzech 
tygodniach można dokonać korekty, używając bardziej elastycz-
nego wypełniacza pod warunkiem, że nie pojawia się obrzęk. 
Jeśli powstanie grudka lub opuchlizna, konieczne będzie de-
likatne rozmasowanie obszaru iniekcji i w rzadkich przypad-
kach podanie hialuronidazy. Kolejne zabiegi przeprowadzane są 
głębiej i przy użyciu gęstszego i bardziej usieciowanego kwasu 
hialuronowego przeznaczonego do powierzchownej warstwy 
skóry, lub – podczas trzeciej sesji – środkowej warstwy skóry. 
Pojawienie się grudek lub obrzęków wyznaczają wartość gra-
niczną gęstości produktu dla danego pacjenta. Objawy te są 

zazwyczaj łagodne i możliwe do opanowania dzięki zastoso-
waniu delikatnego rozmasowania miejsca podania i uważnej 
obserwacji po zabiegu.

Podsumowując, miareczkowanie stężenia preparatu kwasu 
hialuronowego przy jednoczesnej obserwacji reakcji tkanek u da-
nego pacjenta stanowi korzystną strategię ograniczającą reaktyw-
ny obrzęk lub przynajmniej przyczyniającą się do łatwiejszego 
zapanowania nad nim. Najbardziej skoncentrowanych i najle-
piej usieciowanych wypełniaczy przeznaczonych do głębokich 
wstrzyknięć najlepiej używać z dala od obrzeża oczodołu. Po-
wierzchowny, przyśrodkowy przedział tkanki tłuszczowej w ob-
rębie twarzy najlepiej pozostawić wolny od wypełniaczy zawie-
rających kwas hialuronowy.

TADEUSZ WITWICKI

Nowa metoda regeneracji i wypełniania 
ubytków tkanek przetworzoną 
frakcją tłuszczową – LIPOGEMS

A new method of regeneration and filling of tissue 
loss with processed fatty fraction – LIPOGEMs

Wykorzystywanie autogennej tkanki tłuszczowej w medycy-
nie stosowane jest od wielu lat. Zaletą lipotransferu w celu np. 
zwiększenia objętości, uzupełnienia ubytków tkanek jest m.in. 
ograniczone ryzyko odrzucenia przeszczepu i z reguły łatwa do-
stępność tłuszczu w organizmie pacjenta. W ostatnim czasie pro-
cedurę tę zrewolucjonizowała innowacyjna metoda przeszczepu 
prof. Carla Tremolady z użyciem LIPOGEMS. LIPOGEMS jest 
oczyszczoną i mechanicznie przetworzoną tkanką tłuszczową 
pobraną od pacjenta w drodze liposukcji, a następnie implan-
towaną w miejsce, gdzie wymagana jest regeneracja i naprawa 
uszkodzonej tkanki.

Dzięki wytworzonym poprzez mechaniczną fragmentację 
odessanej tkanki tłuszczowej perycytom, które przetwarzają 
się w mezenchymalne komórki macierzyste mające zdolności 
przekształcania się w różne inne gatunki komórek tj. chrząstki, 
mięśnie, kości, ścięgna, tłuszcz, przeszczepiana tkanka regeneruje 
tkanki sąsiadujące. Dodatkowo mezenchymalne komórki macie-
rzyste m.in. powstrzymują procesy bliznowacenia, zwiększają 
unaczynienie i zwiększają zdolność tkanek do regeneracji oraz po-
przez produkcję proteiny LL-37 mają właściwości przeciwzapalne 
i bakteriobójcze.

Przebieg pooperacyjny jest o wiele lżejszy niż przy tradycyj-
nym przeszczepianiu tkanki tłuszczowej, a procedurę można 
wykonać nawet w kilkadziesiąt minut. Ponadto nieocenioną zaletą 
metody jest brak infekcji pooperacyjnych w miejscu podania.

Dokumentacja wystąpień jest niepełna ze względów niezależnych od redakcji.
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