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Sprawozdania

XVI Międzynarodowy Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
III Środkowoeuropejski Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
XI Międzynarodowa Konferencja „Lasery
i Źródła Energii w Medycynie Estetycznej”
W dniach 7–9 października 2016 r. w Hotelu
Hilton w Warszawie odbył się XVI Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.
Organizatorem kongresu było Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie
Towarzystwo Lekarskie – Oddział w Warszawie
przy współpracy Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, International Society of Laser Surgery and Medicine i Polskiego Towarzystwa
Flebologicznego.

Sesje wykładowe rozpoczęły się w piątek. Podczas
trzech dni odbyły się 24 workshopy i 4 „ringi bokserskie”, a w trakcie 25 sesji wykładowych wygłoszono 138 interesujących referatów. W kongresie
wzięła udział rekordowa liczba lekarzy – 913 osób oraz
82 wykładowców – polskich i zagranicznych. Jeszcze
przed oficjalnym rozpoczęciem kongresu, odbyło
się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom
Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL
(edycja 2013–2016). Dyplomy odebrało 30 lekarzy.

zdjęcie: Marcin Barbarzak
Absolwenci PSME PTL rocznika 2013–2016
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XVI kongres uroczyście otworzyli: dr Andrzej Ignaciuk, prof. Jerzy Polański, dr Ekaterina Ugrekhelidze,
dr Vladimir Tsepkolenko i prof. Paweł Surowiak.
Podczas sesji piątkowych lekarze mieli możliwość
wysłuchania wykładów na temat odmładzania okolicy oka, powikłań w medycynie estetycznej, ginekologii estetycznej, zaawansowanych technik w leczeniu
częstych problemów skóry oraz blizn – ich fizjologii,
patofizjologii i leczenia. W piątek odbyła się również
dwugodzinna sesja naukowa firmy Merz Aesthetics,
którą poprowadzili: Reha Yavuzer, Ewa Kozak, Svetlana Michels i Piotr Kończak.
Wcześnie rano w sobotę zorganizowano równolegle dwa seminaria pod wspólnym tytułem Jak ja to
robię? W czym tkwi tajemnica sukcesu – zapytaj
ekspertów. Pierwsze z nich, na temat toksyny botulinowej w medycynie estetycznej, poprowadzili
dr Ivano Iozzo i dr Andrzej Ignaciuk; drugie, dotyczące flebologii w medycynie estetycznej, prof. Zbigniew Rybak i dr Grzegorz Krasowski.
Sesje sobotnie były poświęcone: toksynie botulinowej, technikom iniekcyjnym stosowanym w obrębie
twarzy, biostymulacji skóry przy użyciu preparatów
heterogenicznych, biostymulacji skóry za pomocą preparatów autologicznych, zaawansowanym technikom
w odmładzaniu skóry i tkanki podskórnej, liposukcji
i innym metodom w redukcji tkanki tłuszczowej, substancjom wypełniającym i niciom oraz problemom
dermatologicznym nie tylko dla dermatologów.
W ten dzień zainaugurowaliśmy również ringi
bokserskie. W pierwszym, przedpołudniowym, na temat PRP spierali się dr Torello Lotti i dr Maurizio
Ceccarelli z Włoch, a dyskusję moderował prof. Paweł Surowiak. Wieczorem pierwszy ring dotyczył
wyższości nici nad wypełniaczami lub odwrotnie, a dyskutowali dr Waldemar Jankowiak i dr
Cezary Pszenny (moderowała dr Kamila Padlewska); podczas drugiego, na temat tłuszczu versus
wypełniacze, przekonywali się dr David Grishkyan
i dr Sylwia Lipko-Godlewska, a dyskusję moderował dr Andrzej Ignaciuk.
W sobotę wieczorem uczestnicy kongresu bawili
się do późnych godzin nocnych w klubie Endorfina.
Zabawę uświetnił recital Krzysztofa Kiljańskiego oraz
występ zwyciężczyni programu Mam Talent Anny Filipowskiej, która zaprezentowała niepowtarzalny pokaz akrobatyki w szklanej półkuli wypełnionej wodą.
Niedziela również rozpoczęła się od seminariów
Jak ja to robię? Pierwsze, pod okiem prof. Nicoli Zerninatiego i dr. Piotra Sznelewskiego, poświęcone było laseroterapii w medycynie estetycznej. Drugie, poprowadzone przez prof. Romualda
Olszańskiego i dr Ewę Skrzypek, powikłaniom
w medycynie estetycznej.

Niedzielne sesje poświęcone były: medycynie
przeciwstarzeniowej, tkance tłuszczowej, flebologii
nie tylko dla flebologów oraz zagadnieniom podatkowym i prawnym w prowadzeniu gabinetu medycyny estetycznej. Przed południem odbyła się również
sesja poprowadzona przez dr Halinę Car i dr. Alberto
Passiego, podczas której firmy zaprezentowały swoje kwasy hialuronowe: Stylage, Restylane, Emervel,
Neauvia, Perfectha, Juvederm i Vycross. Odbyła się
też sesja Varia oraz ostatni ring bokserski, poświęcony za i przeciw ginekologii estetycznej, podczas
którego swoje opinie wygłosili: prof. Włodzimierz
Baranowski i dr Waldemar Jankowiak, a dyskusję
moderowała dr Dorota Wydro.
Przez trzy dni równolegle z wykładami odbywały się w kilku salach warsztaty praktyczne zorganizowane przez firmy, w czasie których zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie laserów,
wypełniaczy, biorewitalizacji, toksyny botulinowej
i dermabrazji.
W części wystawowej swoje nowości zaprezentowało 72 firmy krajowe i zagraniczne: AESTEMED,
AESTHETIC CONCEPT, Allergan, AntiAging Institute, Apotex Polska, Arthrex Polska, BD Aesthetic, BEAUTYMED, BIOCERIS, BIO-PROFIL Polska/URGO
Aesthetics, BIOTAL, BMED, BOGDANI Dermatologia, BTL Polska, Cambridge Chocolate Technologies,
COHERENT POLSKA, Cosmoscience, CoviMed,
CROMAPHARMA, Defpol Sp. z o.o., Delta LASMED,
Dottore Cosmeceutici, Dramiński, Dream Skin, Electric Systems & Laser Technology, ELECPOL, Elfo Jan
Tulikowski, Estetic Line, Euroscalemed, Excellence,
Fenice, FILORGA, Galderma Polska, Heel Polska,
IKOR, IMESO AESTHETIC GROUP, Infinita, In Medical, InnovaPharm, Institute Hyalual, ISO-LAB, ITP
S.A., Jeuneusse Global, KIKGEL Sp. z o.o., KOBAKstyl,
Kolagen NCN Polska Sp. z o.o., Laser Project 2000,
LEAVIVACY, LESTHEZONE, Medical Brokers, MERZ
Aesthetics, Metrum Cryoflex, Mrotex Medical, MSH,
NANTES, Nacriderm AGEBREAKER, NewDerm,
Plazanet, PRAISTON, Prosotu, Receptura Apotheke, REVISAGE, Sayen, SC Beauty Group, SESDERMA
Polska, SHAR-POL, SUPERNOVA, STELLIO MED. 4
CARE AESTHETIC, TrichoLAB Sp. z o.o., Wydawnictwo Kwintesencja i Versum.
Sponsorami kongresu były następujące firmy: CROMA – SPONSOR DIAMENTOWY, ITP
Biomedical Company i Merz Aesthetics – Sponsorzy
Platynowi, Bogdani Dermatologia, Galderma i Filorga – Sponsorzy Złoci, Allergan, Infinita i LeaVivacy – Sponsorzy Srebrni, a sponsorami medialnymi
byli: „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”, „Harper’s Bazaar”, Estheticon.pl, „Wprost”
i „Zwierciadło”.
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Ahmed Elsaftawy
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David Grishkyan

Florian Heydecker

Andrzej Ignaciuk
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Grażyna Jóźwiak-Zimińska

Sabika Karim

Monika Knakiewicz

Monika Kowalska-Olędzka

Dorota
Krzyżanowska-Gernand

Monika Kuźmińska

Witold Lasek

Gustavo Leibaschoff

Lubomir Lembas

Sylwia Lipko-Godlewska

Torello Lotti

Krzysztof Łuksza

Luigi Mazzi

Laura Mazzucco

Henryk Mekle

Svetlana Michels

Marek Mindak

David Mor-Yosef

Cleopatra Nacopoulos

Romuald Olszański
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George Oskarbski

Kamila Padlewska

Justyna Panek
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Bartosz Pawlikowski

Andy Pickett

Waldemar Placek

Andrzej Przylipiak

Cezary Pszenny

Simon Ravichandran

Wojciech Rybak

Zbigniew Rybak

Berthold Rzany

Joanna Sałkowska-Wanat

Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Eyal Shapira

Daisy Miriam Skrzypek

Ewa Skrzypek

Violetta Skrzypulec-Plinta

Konrad Słynarski
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Cabo Soler

Karolina Stawowska

Przemysław Styczeń

Paweł Surowiak

Piotr Sznelewski

Anita Ślusarczyk

Radosław Śpiewak

Janusz Targoński

Izabela Tilszer

Gloria Trocchi

Vladimir Tsepkolenko

Małgorzata Uchman-Musielak

Ekaterina Ugrekhelidze

Tomasz Urbanek

Irena Walecka

Nicola Zerbinati

Alberto Passi i Ekaterina Ugrekhelidze

Berthold Rzany i Javier Beut

Włodzimierz Baranowski i Dorota Wydro
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XVI Międzynarodowego Kongresu
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Edyta Adamczyk-Kutera

(Polska) – ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1991 r. Jest
absolwentką PSME PTL, członkiem PTMEiAA. Wykładała na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej w Kapsztadzie oraz na Kongresie Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej w Rzymie. Jest szkoleniowcem w Europejskim Centrum Szkoleniowym. Medycyna estetyczna, a w szczególności przeciwstarzeniowa, jest jej wielką pasją.

Vincenzo Aloisantoni (Włochy) – Międzynarodowe Obserwatorium Stresu Oksydacyjne-

go (w dziedzinie stomatologii i zdrowia jamy ustnej) Salerno, Włochy. Członek Komisji Kultury i Edukacji
w Stomatologii (CAO Rzym, Włochy).

Włodzimierz Baranowski

(Polska) – absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Ma
specjalizację z zakresie ginekologii i położnictwa (1987) oraz ginekologii onkologicznej (2005). Kierownik
Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Przewodniczący
Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W pracy klinicznej największą uwagę poświęca onkologii ginekologicznej, endoskopii ginekologicznej, uroginekologii i endokrynologii ginekologicznej. Jest autorem ponad 300 prac i doniesień zjazdowych, a Minister Zdrowia trzykrotnie nagradzał go za jego
działalność na polu naukowym. Członek komitetów redakcyjnych wielu wydawnictw profesjonalnych. Prezes
Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”.

Javier Beut

(Hiszpania) – absolwent medycyny na Uniwersytecie w Barcelonie (1987). Uzyskał
specjalizację 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 i Rhinoplasty Society. Założyciel oddziału hiszpańskiego African Medical Research Educational Foundation oraz przewodniczący Cirujanos Plástikos Mundi. Konsultant w dziedzinie chirurgii plastycznej
szpitali w Kenii, Tanzanii, Peru, Ugandzie, Etiopii i Arabii Saudyjskiej. Wykładowca na międzynarodowych
kongresach i sympozjach, autor publikacji naukowych, laureat wielu nagród. Od 2006 r. konsultant naukowy w firmie Q-Med.

Marcin Bieńkowski (Polska) – specjalista chirurg, cieszy się autorytetem w dziedzinie me-

dycyny estetycznej, 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 PTMEiAA, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Światowego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging, Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej.
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Alberto Calligaro (Włochy) – na Uniwersytecie w Pawii wykłada histologię oraz embriolo-

gię na angielskojęzycznym kursie medycyny i chirurgii. Prowadzi badania dotyczące fundamentalnych
problemów biologicznych, aplikacji teorii w medycynie w warunkach standardowych i eksperymentalnych oraz konkretnych przypadków klinicznych. Zajmując się komórkami macierzystymi oraz inżynierią narządów i tkanek (skóry, błon śluzowych i tkanek szkieletowych), skupia się na proliferacji i różnicowaniu komórek w tkankach naturalnych i eksperymentalnych na potrzeby medycyny regeneracyjnej.
Stosując głównie metody mikroskopowe i ultrastrukturalne, analizuje modyfikacje komórek i tkanek
w następstwie zabiegów z wykorzystaniem laserów i pól elektromagnetycznych. Jest konsultantem naukowym w tej dziedzinie.

Halina Car (Polska) – adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, farmakologia kliniczna. Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej w województwie podlaskim. Prowadzi badania naukowe nad rolą peptydów, aminokwasów
hamujących i pobudzających w ośrodkowym układzie nerwowym. Autorka lub współautorka ponad 80 doniesień naukowych. Wykłada na kongresach, sympozjach, konferencjach oraz w szkołach medycyny estetycznej i dermatologii estetycznej. Główne obszary zainteresowań: metody oczyszczania organizmu, toksyna
botulinowa, kwas hialuronowy, znaczenie macierzy zewnątrzkomórkowej, układ immunologiczny i chłonny
w procesach starzenia skóry oraz sposoby jej regeneracji, w szczególności rola czynników wzrostu i możliwości wzmocnienia ich aktywacji.

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

Lekarskiego Uniwersytetu w Rzymie. Specjalista patomorfolog oraz kardiolog. Odznaczony Srebrnym Medalem Prezydenta Republiki Włoch za osiągnięcia naukowe. Wykładowca medycyny i dermatologii estetycznej
oraz flebologii w licznych szkołach oraz na kierunkach medycyny estetycznej uniwersytetów we Włoszech
i Hiszpanii. Członek towarzystw medycyny estetycznej, członek komitetów naukowych: m.in. Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Anti-Aging, członek honorowy
m.in. Południowoafrykańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Konsultant ds. medycyny estetycznej
uzdrowiska termalnego Saturnia.

Andera Corbo

(Włochy) – dermatolog i wykładowca uniwersytecki. Praktykujący prywatnie
w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej od 1992 r. Prelegent na krajowych i międzynarodowych kongresach poświęconych tym dziedzinom. W 2007 r. założył centrum medyczno-szkoleniowe w Rzymie, a od
2008 r. jest inicjatorem kursu „Anti-aging w teorii i praktyce” oraz organizowanego rokrocznie sympozjum
medycyny estetycznej i anti-aging.

Joanna Czuwara (Polska) – specjalista dermatolog, starszy asystent w Klinice Dermatologii CSK

MSWiA w Warszawie. We współpracy z Zakładem Patomorfologii praktykuje dermatopatologię. Należy do
Amerykańskiego Towarzystwa Dermatopatologicznego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS). Uzyskała doktorat w dziedzinie twardziny układowej, odbyła 4-letnie stypendium
naukowe w USA w dziedzinie biologii molekularnej, prowadzi badania nad regulacją transkrypcji genu kolagenu typu I, wykłada na kongresach krajowych i zagranicznych. Wyróżniona dwoma grantami naukowymi,
m.in. z Arthritis Foundation, oraz I nagrodą na VII Scleroderma Workshop w Woods Hole w USA. Autorka
m.in. 36 oryginalnych prac, rozdziału o radiofrekwencji do Dermatochirurgii pod red. prof. Adama Włodarkiewicza i 50 doniesień zjazdowych.

Philippe Deprez (Hiszpania) – absolwent Wydziału Lekarskiego i Chirurgicznego Katolic-

kiego Uniwersytetu Louvain w Belgii. Specjalizacja w zakresie chorób żywienia i dietetyki oraz elektrokardiografii. Dyrektor Kliniki Hera w Empuriabrava w Hiszpanii. Absolwent College National de Médecine

77

Wykładowcy

Esthétique w Paryżu i Charleroi w Belgii. Absolwent Wydziału Medycyny Estetycznej i Kosmetycznej Collegi Oficial de Metges de Catalunya w Hiszpanii. Członek honorowy National Academy of Sciences w Bukareszcie, honorowy przewodniczący Asociación Nacional Mexicana de Medicina Estética, honorowy przewodniczący Asociación Mexicana de Lipoplastia w Meksyku, dyrektor naukowy Skin Tech and of Aesthetic
Dermal, członek honorowy Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética oraz Jordanian Society
of Dermatology and Venereology.

Diane Irvine Duncan

(USA) – ukończyła Uniwersytet w Nowym Orleanie w 1990 r. Ma certyfikat American Board of Plastic Surgery, zaliczana do America’s Top Plastic Surgeons w 2012, 2013, 2014 r.
Wielokrotna prelegentka oraz autorka referatów na IMCAS. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zabiegów anti-aging publikowanych w „Clinics in Plastic Surgery Journal” oraz „Aesthetic Surgery Journal”. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: ASAPS, ASP, ASLMS, ASLMS, ISAPS.

Tom van Eijk (Holandia) – jeden z najbardziej znanych holenderskich lekarzy kosmetycznych.

Od 2003 r. poświęca całą swoją uwagę technikom iniekcyjnym. Opracował Fern Pattern Technique, wprowadzając ją w Szwecji jesienią 2005 r. Entuzjazm, z jakim została tam przyjęta, zachęcił dr. Eijka do prezentowania jej na całym świecie, od Vancouver do Manili, od Sztokholmu do Auckland. Stale dąży do opracowywania nowych, optymalnych technik (takich jak Palma, Zorro, Wave, Złoty Punkt), ucząc, jak przy ich pomocy
zwiększyć skuteczność iniekcji w walce z defektami estetycznymi.

Ahmed Elsaftawy (Polska) – chirurg ogólny, mikrochirurg oraz chirurg ręki, od wielu lat zaj-

mujący się również medycyną estetyczną. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we
Wrocławiu – dyplom oraz tytuł lekarza medycyny otrzymał w 2000 r. W latach 2000–2002 odbył staż podyplomowy w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu. Jego pasją jest wykorzystanie tkanki tłuszczowej jako autologicznego przeszczepu i wypełniacza tkankowego zarówno w chirurgii rekonstrukcyjnej, jak
i estetycznej. Ma duże doświadczenie w powiększaniu penisa zarówno przeszczepem tłuszczu, jak i kwasem
hialuronowym. Tłuszcz wykorzystuje również w ginekologii estetycznej oraz jako wypełniacz tkankowy do
modelowania ciała, w tym biustu, pośladków, łydek.

Klaus Fritz

(Niemcy) – profesor na Uniwersytecie Medycyny i Farmacji Carol Davila
(Rumunia), wykładowca na uniwersytecie w Osnabrück (Niemcy). Prezes niemieckiej Academy of Dermatology,
dyrektor dermatologii i laserowego centrum w Landau. Przewodniczący komitetu wspierania specjalistów w Europejskiej Akademii Dermatologii. Były prezes Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Laserowej (ESLD).

Andrea Frontini (Włochy) – ukończył wydział nauk biologicznych na Uniwersytecie w An-

konie we Włoszech i studia magisterskie na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie. Uzyskał doktorat w dziedzinie neurologii. Pracuje na Uniwersytecie w Pawii. Jego działania laboratoryjne skupiają się na interferencji pracy organów zaangażowanych w energetyczną homeostazę, a zwłaszcza na morfologii i funkcji
tkanki tłuszczowej. Jest autorem ponad 50 recenzowanych prac oryginalnych oraz rozdziałów w kilku pracach zbiorowych.

Małgorzata Gaworczyk (Polska) – specjalista dermatolog, ma ponad 15-letnie doświadcze-

nie w zakresie medycyny estetycznej. Międzynarodowy trener Master Class w dermatologii estetycznej i anti-aging, wykładowca i uczestnik krajowych oraz zagranicznych kongresów dermatologicznych oraz medycyny
estetycznej. Konsultant dermatologii w Londynie, Paryżu i Dubaju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych (ESCAD).
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David Grishkyan

(Rosja) – absolwent Moskiewskiego Instytutu Medycznego (1993), Rezydent
Zakładu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii Anaplastycznej Głowy i Szyi Centralnego Instytutu Badań i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w latach 1993–1996. W 1999 r. uzyskał specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej, w 2000 r. zaś doktorat z zastosowania elektroneuromiografii w niedowładzie i paraliżu twarzy.
Pracuje w moskiewskim Centrum Technologii Medycznych. W 2009 r. uzyskał kolejny doktorat ze strategii
i taktyki w diagnostyce i chirurgii otyłości oraz jej skutków. Liczne specjalistyczne kursy odbył w klinikach
na całym świecie. Członek Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego, Rosyjskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Amerykańskiej Akademii Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Twarzy.

Florian Heydecker (Włochy) – studia uniwersyteckie rozpoczął w Berlinie, a dyplom lekarza

medycyny otrzymał w 1982 r. w Mediolanie. Obecnie praktykuje tam jako chirurg i lekarz medycyny estetycznej. Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie na Wydziale Farmakologii, zajmując się hodowlą komórek przeznaczonych do transplantacji. Jest wykładowcą w Szkole Medycyny Estetycznej Agorà w Mediolanie. Specjalizuje się w biorewitalizacji tkanek i terapiach laserowych. Uczestnik licznych międzynarodowych
szkoleń i kongresów. Autor wielu publikacji naukowych.

Andrzej Ignaciuk (Polska) – wykładowca Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w War-

szawie, Uniwersytetu Wysp Balearów w Hiszpanii i Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej w Paryżu
(UIME). Autor licznych prac prezentowanych podczas kongresów medycyny estetycznej na całym świecie,
członek komitetów naukowych wielu czasopism z zakresu medycyny i chirurgii estetycznej, przewodniczący
rady programowej kwartalnika „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”. Specjalizuje się w korekcji defektów estetycznych twarzy przy użyciu toksyny botulinowej, wypełniaczy i kwasu polimlekowego oraz
diagnostyce i terapii tzw. cellulitu.

Ivano Iozzo

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

Waldemar Jankowiak (Polska) – chirurg, lekarz medycyny estetycznej UIME. Absolwent

Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1991). Asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala
im. F. Raszei w Poznaniu (1991–1999). Specjalizację I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej otrzymał w 1995 r.
Prowadzi praktykę prywatną z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, oparzeniowej oraz medycyny estetycznej. Absolwent PSME PTL (2004). Wiceprezes Sekcji Medycyny Estetycznej PTL (obecnie PTMEiAA) oraz
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Wykładowca PSME. Szkoleniowiec w zakresie stosowania
wypełniaczy, toksyny botulinowej oraz peelingów chemicznych. Wykładowca i uczestnik licznych kongresów i szkoleń krajowych oraz zagranicznych. Autor publikacji naukowych i prasowych, propagator współpracy lekarzy medycyny estetycznej z fizjoterapeutami, masażystami i środowiskiem kosmetycznym.

Grażyna Jóźwiak-Zimińska

(Polska) – specjalista chirurgii plastycznej. Urodzona
w Gdańsku, studia medyczne ukończyła w Warszawie. Pracowała w klinice chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej Szpitala im prof. W. Orłowskiego pod kierownictwem prof. Michała Kraussa. Od wielu lat interesuje się chirurgią i medycyną estetyczną; absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL.
Jako jedna z pierwszych w Polsce zajmowała się podawaniem wypełniaczy, takich jak kolagen, i szkoleniami
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w tym zakresie. Przez wiele lat pracowała w gabinecie kosmetyki lekarskiej „Bella”. Obecnie prowadzi prywatną praktykę 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.

Sabika Karim

(Wielka Brytania) – dyrektor medyczny kliniki Revere w Northwood. Specjalizuje
się w medycynie kosmetycznej i technikach minimalnie inwazyjnych. Jest jednym z najbardziej poważanych
lekarzy europejskich w dziedzinie estetyki. Po ukończeniu King’s College w Londynie oraz stypendium w Nowym Jorku zdała egzamin w Royal College of General Practitioners w Londynie. Jej autorska terapia Absolution to protokół zorientowany na poprawę jakości skóry, eliminację rozstępów i wiotkości tkanek określanych jako zespół „brzucha mumii”. Jest europejską pionierką Platformy Viveve w Europie. Często cytowana
w międzynarodowej prasie i czasopismach.

Monika Knakiewicz

(Polska) – absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu (2003). Zaraz po ukończeniu studiów została zatrudniona w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, w której uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie chirurgii. Od 2005 r. asystentka na Oddziale Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie
chirurgii ogólnej, plastycznej i rekonstrukcyjnej pogłębiała w ośrodkach zagranicznych (Włochy, Hiszpania,
Niemcy). Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Elżbieta Kowalska-Olędzka (Polska) – dermatolog, absolwentka I Wydziału Lekarskie-

go Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie.
Prowadzi praktykę prywatną. Członek założyciel Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz
członek European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, International Dermoscopy Society. Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, m.in. na University
of Arizona, w Veterans Affair Hospital w Oklahoma City, na Uniwersytecie w Grazu i Centrum Laseroterapii w Monachium. Dermatologią zajmuje się zarówno jako praktyk, jak i lekarz aktywnie szkolący w ramach
działalności SLDE oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka ponad 50 publikacji w krajowych i zagranicznych pismach dermatologicznych oraz rozdziałów w podręcznikach.

Dorota Krzyżanowska-Gernand (Polska) – ukończyła studia na Wydziale Lekar-

skim Akademii Medycznej w Lublinie w 1992 r., w latach 1992–1997 odbyła studia doktoranckie na tej samej
uczelni (stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r.), w 1995 r. uzyskała specjalizację z diagnostyki
laboratoryjnej. W 2006 r. ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej PTL. Uczestniczyła w licznych kongresach, sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej.

Monika Kuźmińska (Polska) – dyplom uzyskała na Akademii Medycznej w Warszawie (1992).

Specjalizuje się w laseroterapii estetycznej. W USA pracowała na trzech uniwersytetach: University of California, University of Southern California oraz California State University. Konsultant medyczny i główny
wykonawca części klinicznych grantów naukowych dla National Institute of Health. Staże w dziedzinie dermatologii estetycznej, szczególnie w zakresie laseroterapii, w Dermatology Associates i na Wydziale Dermatologicznym University of California pod kierunkiem prof. Richarda Fitzpatricka i Mitchela Goldmana. Członek PTMEiAA. Jako pierwsza 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) – dyplom lekarza uzyskał na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej

w Warszawie w 1981 r., tytuł doktora w 1985 r., doktora habilitowanego w 1999 r., profesorem został w 2007 r.
Jego specjalnością jest immunologia. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
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oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń PAN, współredaktor pisma naukowego „Acta Biochimica Polonica”. Nagrody naukowe i dydaktyczne ministra zdrowia
(trzykrotnie), kilkanaście nagród naukowych i dydaktycznych rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; współautor kilku patentów – opracowań leków przeciwnowotworowych.

Gustavo Leibaschoff (Argentyna) – światowy pionier medycyny estetycznej, chirurgii pla-

stycznej i modelowania tkanki tłuszczowej. Szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy. Pierwszy prezes argentyńskiego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej, Stowarzyszenia Medycznego
Argentyny, Towarzystwa Argentyny Położnictwa i Ginekologii, profesor medycyny estetycznej na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu w Buenos Aires, dyrektor i profesor w Szkole Medycznej Fundacji Barcelo w Buenos Aires, sekretarz Międzynarodowej Unii Flebologii Estetycznej, założyciel Międzynarodowej Unii Liposukcji, dyrektor Międzynarodowej Akademii Ginekologii Estetycznej. Szkoleniowiec w zakresie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej (lipoplastyka, liposculpture i lipoinjection), nici liftingujących twarz
i ciało oraz ginekologii estetycznej.

Lubomir Lembas (Polska) – specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej, absolwent warszawskiej

Akademii Medycznej. Asystent, 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 i estetycznej.
Autor wielu publikacji z zakresu chirurgii plastycznej i ogólnej. Więcej informacji na stronie www.lembas.pl.

Sylwia Lipko-Godlewska

(Polska) – specjalista dermatolog wykonujący zabiegi medycyny estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i SLDE. Ukończyła Collegium Medicum
na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998). Doktorat uzyskała w Klinice Dermatologii na UJ. Jednocześnie rozwijała zainteresowania dermatologią estetyczną; początkowo z zakresu peelingów chemicznych, a następnie
z zastosowania toksyny botulinowej i wypełniaczy. Jest autorką i współautorką 22 publikacji; prowadzi wykłady podczas kongresów i sympozjów w kraju i za granicą oraz badania kliniczne, m.in. z zakresu zastosowania toksyny botulinowej.

Torello Lotti

(Włochy) – profesor zwyczajny dermatologii i wenerologii Uniwersytetu Guglielmo
Marconi w Rzymie. Od 2013 r. jest prezesem World Health Academy (Dermatology). Był przewodniczącym
wielu międzynarodowych kongresów. Jest redaktorem naczelnym „Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia”. Członek m.in. Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatologicznego (ADA). Jest recenzentem
naukowym dziesięciu czasopism branżowych, w tym: „British Journal of Dermatology”, „Journal of Investigative Dermatology”, „Journal of the American Academy of Dermatology”, „Dermatologic Therapy”. Autor
lub współautor ponad 1500 publikacji naukowych, w tym artykułów, publikacji książkowych i ich rozdziałów.
Ponad 400 publikacji stanowią artykuły recenzowane, których skumulowany impact factor to ok. 1000. Więcej o dorobku prof. Lottiego na stronie www.torellolotti.it

Krzysztof Łuksza (Polska) – ukończył studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1994). Jest absolwentem PSME PTL. W 2012 r. uzyskał międzynarodową specjalizację lekarza medycyny przeciwstarzeniowej przyznawaną przez World Society of Anti-Aging
Medicine w Brukseli. Od 2008 r. jest członkiem PTMEiAA, a od 2011 r. Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Luigi Mazzi (Włochy) – absolwent Wydziału Lekarskiego Laude University of Verona oraz Interna-

tional School of Cosmetic Medicine w Rzymie, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Interesuje
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się zastosowaniami laserów w medycynie i chirurgii. Jest profesorem w International School of Cosmetic
Medicine w Rzymie i konsultantem klinicznym wielu firm w dziedzinie laseroterapii i radioczęstotliwości.
W 2006 r. został nagrodzony przez American Society for Laser Medicine and Surgery za Best Clinical Science Poster. Autor wielu publikacji naukowych.

Laura Mazzucco

(Włochy) – biolog, szef Laboratorium Kwalifikacji Komponentów Krwi
i Medycyny Regeneracyjnej w Banku Krwi Szpitala Ss Antonio e Biagio w Alessandrii. Tytuł magistra biologii uzyskała w 1984 r. na Uniwersytecie w Pawii. W 2004 r. została profesorem Uniwersytetu w Alessandrii. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie płytek krwi w medycynie regeneracyjnej.
Bada rozwój i zastosowanie osocza bogatopłytkowego. Jest członkiem interdyscyplinarnych zespołów
tworzących terapie bioregeneracyjne z zastosowaniem czynników wzrostu płytek krwi na bazie klinicznych protokołów zastosowania PRP w chirurgii plastycznej, okulistyce, ortopedii i medycyny sportowej.
Współpracuje z Politechniką w Turynie oraz firmami biomateriałowymi i biotechnologicznymi. Autorka ponad 80 publikacji.

Henryk Mekle (Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (1987).

Uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, ma uprawnienia endoskopisty. Studia podyplomowe ukończył na kierunku Zarządzanie placówkami służby zdrowia. Ukończył szkolenia z liposukcji
w Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej, Liposukcji Vaser Lipo 3D u dr. Alfredo Hoyosa z Kolumbii, z lipolizy laserowej u dr. Konstantinosa Gritzalasa w Atenach, z liposukcji ultradźwiękowej u dr. Raviego
Jane’a z Londynu, z zakresu implantów w Akademikliniken w Sztokholmie pod kierunkiem prof. Pera Hedena, u dr. Constantina Stana w Rumunii z iniekcji botuliny i kwasu polimlekowego u dr. Alessio Redaelliego
w Mediolanie, z lipolizy iniekcyjnej u dr. Heinricha w Wiedniu. Jest trenerem w dziedzinie zabiegów kształtowania sylwetki metodą Vaser Lipo oraz liposukcji metodą N.I.L.

Marek Mindak (Polska) – absolwent fizyki stosowanej na Wydziale MatFizChem UMK w Toru-

niu. W Instytucie Optoelektroniki WAT zajmował się technologią i zastosowaniem laserów Nd:YAG. W latach 1982–1992 pracował wraz z zespołem nad medycznymi zastosowaniami laserów na ciele stałym z torami
światłowodowymi w gastroenterologii, chirurgii naczyniowej i dermatologii. Jest współautorem ponad 30
publikacji naukowych. W 1996 r. założył z przyjaciółmi spółkę Laser Projekt 2000 (serwis laserów medycznych i technologicznych, budowa laserów do celów badawczych i szkolenie lekarzy w zakresie ich bezpiecznego i efektywnego wykorzystania).

David Mor-Yosef (Izrael) – lekarz medycyny estetycznej, międzynarodowy doradca klinicz-

ny i wykładowca w dziedzinie medycyny estetycznej z dziesięcioletnim doświadczeniem. Dr Mor-Yosef
ma szerokie doświadczenie w zakresie nowych zastosowań mieszanek wypełniaczy skórnych w zabiegach medycyny estetycznej. Jest także uważany za autorytet w dziedzinie mikroinwazyjnego modelowania twarzy.

Cleopatra Nacopoulos (Grecja) – licencjat w dziedzinie biologii otrzymała na amerykańskim

Gannon University w 1985 r. Jest absolwentką stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Atenach (1991), na
którym pracowała naukowo do 1998 r. Otrzymała certyfikat SOLA Academy Uniwersytetu w Wiedniu (2005).
Odbyła szkolenie dotyczące poprawy estetyki twarzy w Beverly Hills (2007). Uzyskała doktorat z badań laboratoryjnych układu mięśniowo-szkieletowego na Uniwersytecie w Atenach i magisterium z medycyny estetycznej na Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie (2015). Jest autorką prac naukowych poświęconych wykorzystaniu P.R.P., P.R.F., implantów oraz technik laserowych. Piastuje funkcję prezesa HELSOLA, WAUPS
Grecja i WAUPS Aesthetica. Jest przedstawicielką Hellenic Dental Association. Prowadzi prywatną praktykę
w Atenach i Tripolis w Grecji.
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Romuald Olszański (Polska) – absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Kierownik Za-

kładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego, specjalista dermatolog, alergolog oraz specjalista medycyny morskiej i tropikalnej. Redaktor lub współredaktor 10 podręczników oraz 60
rozdziałów w monografiach naukowych i podręcznikach medycznych. Ma ponad 20-letnią praktykę w medycynie estetycznej.

George Oskarbski (Włochy) – absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu La Sa-

pienza w Rzymie (1975) i Szkoły Medycyny Estetycznej Międzynarodowej Fundacji Fatebenefratelli (1993).
Uzyskał specjalizację z ftyzjatrii i pulmonologii (1978). Wykłada higienę, anatomię, fizjologię i patologię, m.in.
na Uniwersytecie Balearów, w PSME, w Europejskiej Szkole Medycyny Estetycznej w Parmie, w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej w Rzymie. Jest członkiem-założycielem Sekcji Medycyny Estetycznej PTL
i Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Należy do Włoskiego Towarzystwa Mezoterapii, Dietetyków
i Odżywiania Szpitalnego oraz Włoskiego Towarzystwa Flebologii i Skleroterapii. Jest członkiem komitetów
naukowych międzynarodowych sympozjów i rad naukowych czasopism. Publikował m.in. w „La Medicina
Estetica”, „Lasers in Medical Science” i „Annals of Nutrition and Metabolism”.

Kamila Padlewska (Polska) – absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1992); stu-

dia doktoranckie odbyła w Klinice Dermatologicznej. Zdobyła specjalizację z dermatologii-wenerologii
(1997 i 2003). Tytuł dr n. med. uzyskała w 1999 r. Od 2003 r. uczestniczy w licznych badaniach klinicznych
leków dermatologicznych. Od 2004 r. jest kierownikiem Laboratorium Badań Kosmetyków i Chemii Gospodarczej IZIS. W 2005 r. została profesorem w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
w Warszawie, w 2008 r. kierownikiem Studiów Podyplomowych SPA i Wellness. Od 2005 r. jest konsultantką
ds. dermatologii zarejestrowaną w Medical Council for Laser Center w Dublinie. Członek zarządu PTMEiAA,
PTD, SLDE, PTK, PTM i European Society for Cosmetics and Aesthetic Dermatology. W dorobku ma liczne
artykuły i publikacje książkowe z zakresu dermatologii estetycznej.

Alberto Passi (Włochy) – profesor biochemii na Uniwersytecie Insubria w Varese. Studia medycz-

ne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Monachium (1982) i na Uniwersytecie w Pawii (1987). Doktorat
z biochemii (1992) i specjalizację z biochemii klinicznej (1995) otrzymał na Uniwersytecie w Pawii. Studiował morfologię kliniczną na Uniwersytecie w Manchesterze (1990). Członek Italian Biochemistry Society, Italian Connective Tissue Society, International Society of Matrix Biology, American Society for Matrix Biology
i American Society of Biochemistry and Molecular Biology. W 2009 r. otrzymał Hellenic Biochemistry Society Award. Redaktor naczelny „Journal of Biological Chemistry”, członek zespołów redakcyjnych „Connective
Tissue Research”, „PLOS ONE”, „Open Biology Journal’ i „Frontiers in Membrane Physiology and Biophysics”.
Autor wielu publikacji naukowych i wystąpień na kongresach.

Bartosz Pawlikowski

(Polska) – absolwent 40. Kursu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Związany z Kliniką Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, obecnie również z Instytutem
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ekspert w dziedzinie dermatologii, wenerologii i medycyny estetycznej. Specjalizuje się w korekcji defektów estetycznych twarzy z wykorzystaniem laseroterapii, wypełniaczy
i biostymulatorów tkankowych, botoksu oraz nici armirujących. Autor licznych publikacji z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej.

Andy Pickett (Wielka Brytania) – doktor nauk biologicznych i technologii, dyrektor w Ipsen Bio-

pharm Limited. Absolwent nauk mikrobiologicznych (1975). Od ponad 30 lat pracuje w przemyśle farmaceutycznym i zajmuje się enzymami mikrobów, szczepionkami, rekombinowanymi białkami. Toksyną botulinową zajmuje się od 22 lat. Członek wielu stowarzyszeń naukowych. Członek panelu ekspertów Brytyjskiej
Farmakopei – dział produktów biologicznych i biotechnologicznych.
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Waldemar Placek

(Polska) – absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach
1975–2001 był asystentem, adiunktem, docentem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze i Klinice Chorób
Skórnych i Wenerycznych gdańskiej Akademii Medycznej. W latach 2001–2012 kierował Katedrą i Kliniką
Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Od 2012 r. stoi na czele Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych
Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbył liczne staże zagraniczne. Członek towarzystw naukowych, redaktor czasopism specjalistycznych. Autor lub
współautor 462 prac, rozdziałów i publikacji książkowych. Prowadzi badania dotyczące m.in. łuszczycy,
zaburzeń barwnikowych, zabiegów estetycznych i przeciwstarzeniowych na skórze oraz w dziedzinie onkologii i immunologii dermatologicznej.

Andrzej Przylipiak

(Polska) – lekarz dermatolog. W jego katalogu usług, oprócz zabiegów
estetycznych, szczególne miejsce zajmuje chirurgia tkanki tłuszczowej i lipotransfer. Przeprowadził ponad
2700 zabiegów liposukcji. Szkolił się u dr. Gerharda Sattlera w Darmstadt (Rosenparkklinik) oraz u dr. Petera
Hoffmana w Monachium. Pracował w Niemczech jako dermatolog oraz prowadził badania naukowe w zakresie neuroendokrynologii rozrodu w uniwersyteckiej klinice ginekologicznej w Heidelbergu. Od 2010 r. jest
kierownikiem Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku.

Cezary Pszenny (Polska) – lekarz medycyny estetycznej, specjalista w zakresie chirurgii i flebo-

logii. Członek PTMEiAA, Międzynarodowego Towarzystwa Lipolizy i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, autor publikacji z zakresu nowoczesnej medycyny
estetycznej. Uczestniczy w szkoleniach i kursach w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia praktyczne dla
lekarzy (m.in. z zastosowania toksyny botulinowej oraz kolagenowych i hialuronowych preparatów wypełniających zmarszczki).

Simon Ravichandran

(Szkocja) – chirurg otolaryngolog w szpitalu w Monklands w Lanarkshire. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie medycyny estetycznej. Jest niezależnym konsultantem i mentorem programu studiów magisterskich z zakresu medycyny estetycznej na Northumbria University. Lider
opinii w dziedzinie estetyki, wykładowca w kraju i za granicą. Trener w Akademii Harley i współzałożyciel
grupy Clinetix Medispa. Przewodniczący Stowarzyszenia Szkockich Praktyków Medycyny Estetycznej.

Francesco Romeo

(Włochy) – od 25 lat pracuje jako chirurg w szpitalu. Ukończył wiele kursów z dziedziny medycyny estetycznej w Hiszpanii, Francji i Szwecji. Prowadzi kursy Masters na włoskich
uniwersytetach i w szkołach medycyny estetycznej, uczy, jak poprawić wygląd i odmłodzić okolicę oczu. Jego
zainteresowania koncentrują się na chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej piersi kobiet, problemach kosmetycznych męskiej piersi, jak również zabiegach w okolicach brzucha. Na swoim koncie ma ponad 4000
zabiegów chirurgicznych. Więcej informacji na stronie www.francescoromeo.it

Sofía Ruiz del Cueto Posadas (Hiszpania) – absolwentka Uniwersytetu Madryckie-

go (1999). Specjalizację uzyskała w szpitalu Severo Ochoa de Léganes w 2003 r. Dyplom lekarza medycyny
estetycznej otrzymała rok później na Uniwersytecie Wysp Balearów. Praktyki odbyła w Centrum Zaawansowanych Terapii Skórnych w Rio de Janeiro, pod opieką dr. Rómulo Mene (2003) oraz w Szkole Medycyny
Estetycznej w Rzymie pod opieką dr. Carlo Alberto Bartolettiego (2004). Szkoli na Uniwersytecie w Walencji z zakresu zastosowania toksyny botulinowej i technik podawania wypełniaczy od 2012 r., a od 2006 r.
z zastosowania fal radiowych i terapii nieinwazyjnych na uniwersytetach w Madrycie. Jest sekretarzem
Madryckiego Związku Medycyny Estetycznej, członkiem m.in. Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SEME).
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Wojciech Rybak (Polska) – specjalista chirurg, flebolog, lekarz medycyny estetycznej. Twórca

i założyciel Kliniki Ars Estetica. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, PTMEiAA, Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej (AACS) oraz Amerykańskiego Kolegium Flebologicznego (ACP). Jako pierwszy
we Wrocławiu przeprowadził zabieg laserowego usunięcia żylaków kończyn dolnych. Wraz z ojcem, prof.
Zbigniewem Rybakiem, jako pierwszy w Polsce zastosował metodę skleroterapii piankowej pod kontrolą
USG do leczenia dużych żylaków kończyn dolnych. Autor publikacji z zakresu flebologii, medycyny estetycznej i laseroterapii.

Zbigniew Rybak

(Polska) – profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Współzałożyciel: Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz PTMEiAA.
W latach 2000–2003 był prezesem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, a w latach 2003–2006 pierwszym
prezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Flebologicznego” oraz
honorowym redaktorem „Leczenia Ran”. Napisał ponad 170 prac. Jest redaktorem podręcznika Flebologia kliniczna. Aktywny członek Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii.

Berthold Rzany (Niemcy) – specjalista w dziedzinie dermatologii/wenerologii. Zdobył dodat-

kowe kwalifikacje w alergologii, lekach stosowanych w terapiach nowotworowych oraz zarządzaniu jakością
usług medycznych. Współautor kilku publikacji książkowych z dziedziny dermatologii. Pod jego kierownictwem w 2009 r. został nadany pierwszy certyfikat dla Charité Hauttomurcentrum przez Niemieckie Stowarzyszenie Walki z Rakiem (Deutsche Krebsgesellschaft). Członek Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Europejskiego Stowarzyszenia Paznokci (ENS), Berlin Dermatologic Society (BDG) oraz
Network for Occupational and Environmental Dermatology (ABD).

Joanna Sałkowska-Wanat

(Polska) – jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel akademicki w Klinice Dermatologii i Wenerologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje też w DermClinic, gdzie oprócz prowadzenia chorych
ambulatoryjnych wykonuje zabiegi z dziedziny dermatochirurgii oraz dermatologii estetycznej.

Aleksandra Samborska (Polska) – absolwentka Wydziału Stomatologicznego Aka-

demii Medycznej i studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Członek
PTMEiAA. Od 2008 r. zajmuje się medycyną estetyczną, pogłębiając swoją wiedzę jako uczestnik licznych kongresów, kursów i szkoleń. Od 2013 r. wykonuje zabiegi z użyciem nici PDO. Specjalizuje się
w terapiach łączonych z wykorzystaniem nici oraz wypełniaczy, jak również w nowatorskich technikach nieoperacyjnego liftingu z wykorzystaniem nici (szczególnie nici PDO). Prowadzi ogólnopolski
kurs leczenia schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego laserowego leczenia niewydolności żylnej. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa
Leczenia Ran.

Małgorzata Schlegel-Zawadzka

(Polska) – prowadzi wykłady w zakresie żywienia człowieka, dietetyki, chemii żywności na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Tarnowie. Autorka lub współautorka 320 artykułów naukowych z zakresu żywienia człowieka, szczególnie biopierwiastków i metali toksycznych. Członek Komitetu Żywienia Człowieka PAN od 2008 r. W latach 2009–2013 była członkiem rady IUNS (International Union of Nutritional
Sciences), a od 2011 r. jest członkiem rady FENS (Federation of European Nutrition Sciences). Laureatka m.in. 8 nagród naukowych i najwyższej nagrody Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego im.
Ignacego Łukasiewicza.
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Daisy Miriam Skrzypek (Polska) – doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

absolwentka psychologii klinicznej na SWPS oraz Niepublicznej Policealnej Szkoły Plastycznej Charakteryzacji
i Stylizacji In Art. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wykłada w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie. Redaktor dwóch monografii i ich angielskiego tłumaczenia. Pracuje z osobami z niepełnosprawnością fizyczną lub/i psychiczną oraz w trudnej sytuacji
życiowej. Zajmuje się badaniem psychologicznym pacjentek korzystających z zabiegów medycyny estetycznej.
Autorka i wykładowca oraz współautorka pracy na 11th European Congress of Aesthetic Medicine w Rzymie.

Ewa Skrzypek (Polska) – absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracownik naukowo-

-dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się też medycyną estetyczną i przeciwstarzeniową. Członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, PTMEiAA, Polskiego Towarzystwa Dietetyki
oraz Polskiego Towarzystwa Patologów. Wykładowca i szkoleniowiec PSME PTL, podyplomowych studiów
w SGGW, na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz kosmetologii w kilku warszawskich uczelniach. Autorka publikacji z zakresu medycyny estetycznej, patomorfologii i historii medycyny, współautorka i współredaktorka monografii, skryptów oraz podręczników dla studentów i lekarzy. Laureatka licznych
nagród i wyróżnień.

Violetta Skrzypulec-Plinta (Polska) – specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog,

seksuolog. Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu ŚUM. Uhonorowana prestiżową nagrodą Lekarz Przyjacielem Kobiety. 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 Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wiceprzewodnicząca Sekcji Menopauzy i Andropauzy PTG, przewodnicząca
rady programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. Walczy o profilaktykę w medycynie, a także z nałogami i o równe prawa kobiet.

Konrad Słynarski

(Polska) – absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Podczas stypendium na Case Western University zajmował się z wraz prof. Arnoldem Caplanem badaniami nad zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych w regeneracji chrząstki stawowej. Podobne badania prowadził na Uniwersytecie w Göteborgu z dr. Mattsem Brittbergiem. Jedenaście lat temu wykonał pierwszy w Polsce
przeszczep chondrocytów, a w ostatnich latach pierwszy jednoetapowy połączony przeszczep chondrocytów
i komórek macierzystych. Współpracował przy opracowaniu techniki i wprowadzeniu do zastosowania klinicznego nowoczesnego implantu iBalance, służącego do osteotomii kości piszczelowej. Przeprowadził pierwsze na
świecie wszczepienie nowoczesnego amortyzatora stawu kolanowego. Ordynator prywatnego szpitala Lekmed.

Cabo Soler (Hiszpania) – absolwent medycyny i chirurgii Uniwersytetu w Walencji. Doktorat z bio-

chemii otrzymał na Uniwersytecie w Bolonii, z medycyny na Uniwersytecie w Walencji. Studia doktoranckie ukończył w Katedrze Chorób Wewnętrznych Menora Medical Center w Kansas City (1971–1972) oraz na
oddziale endokrynologii w Washington University School of Medicine w St. Louis (1972–1973). Docent na
uniwersytetach: w Salamance, Santander oraz Walencji. Profesor na Uniwersytecie w Walencji (1981–2009).
Były prezes Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Członek korespondent Królewskiej Akademii
Medycznej w Walencji. Organizator kursów, seminariów i kongresów na temat odżywiania, otyłości, zdrowego starzenia się i medycyny estetycznej. Od 1997 r. dyrektor Wydziału Medycyny Estetycznej Uniwersytetu
Wysp Balearów w Palma de Mallorca.

Karolina Stawowska

(Poland) – licencjonowany doradca podatkowy. Od 2010 r. partner i szef zespołu doradztwa podatkowego w kancelarii prawnej, odpowiedzialny za podatkową obsługę spółek i osób fizycznych, procesów transakcyjnych oraz realizację procesów planowania podatkowego
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(restrukturyzacja grup kapitałowych). Znana z opracowań podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji. Prowadzi warsztaty o tematyce podatkowej, autorka publikacji na ten temat. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze.

Przemysław Styczeń (Polska) – lekarz medycyny estetycznej, absolwent Akademii Me-

dycznej w Katowicach. Słuchacz Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie. Szkoleniowiec w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice. Członek PTMEiAA, Polskiego Towarzystwa
Mezoterapii oraz członek założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Autor wielu artykułów prasowych z zakresu medycyny estetycznej. Ukończył MBA w International Business w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole
Głównej Handlowej.

Paweł Surowiak (Polska) – członek Zarządu PTMEiAA, wiceprzewodniczący Polskiego Progra-

mu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej. Wykładowca PSME. Autor i współautor publikacji w recenzowanych czasopismach. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta, Uniwersyteckiej Kliniki Charité w Berlinie.
Współautor publikacji naukowej Medycyna estetyczna. Redaktor naukowy polskich wydań podręczników:
Atlas zabiegów z użyciem wypełniaczy w medycynie estetycznej oraz Atlas zastosowania toksyny botulinowej
w medycynie estetycznej. Laureat licznych nagród, w tym: ministra zdrowia, prezydenta RP w programie „Mój
talent dla Polski”, rektora AM i UM we Wrocławiu. Członek honorowy Mongolskiego Towarzystwa Medycznego, doktor honoris causa Mongolskiej Akademii Nauk.

Piotr Sznelewski (Polska) – pracuje w Klinice Dermatologii CSK MSW w Warszawie, absolwent

Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1995), PSME PTL (2005), uczestnik studiów doktoranckich Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (od 2010). Zainteresowania naukowe: terapie
oparte o urządzenia wykorzystujące zjawiska biofizyczne (ultradźwięki, światło, fale radiowe), głównie lasery
w dermatologii, medycynie estetycznej i chirurgii małoinwazyjnej. Pomysłodawca i kierownik naukowy programu stworzenia pierwszego polskiego medycznego lasera półprzewodnikowego 1,5 μm. Kieruje zespołem,
który przygotowuje pierwszy polski medyczny laser tulowy 1,9 μm. Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne
w PSME PTL, na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współorganizator Międzynarodowych Kongresów Medycyny Eestetycznej i Anti-Aging, seminariów i szkoleń. Członek
zarządu PTMEiAA.

Anita Ślusarczyk

(Polska) – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Była wykładowcą i trenerem na wielu kongresach oraz sympozjach branżowych. Specjalizuje się w karboksyterapii. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych dotyczących skuteczności zabiegów estetycznych oraz programów szkoleniowych. Pasjonatka zdrowego stylu życia.

Radosław Śpiewak (Polska) – specjalista dermatolog i wenerolog, alergolog. Kierownik Zakła-

du Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dyrektor Instytutu Dermatologii Sp. z o.o. Praktykuje w Ambulatorium „dermatolog.eu” w Krakowie. Autor
i współautor artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach oraz podręcznikach. Redaktor naczelny
„Estetologii Medycznej i Kosmetologii”, członek rad programowych czasopism naukowych. Ewaluator artykułów dla McMaster Online Rating of Evidence (MORE), PIER, bmjupdates+ oraz Evidence-Based Journals.
Ekspert zewnętrzny Agencji Oceny Technologii Medycznych. Członek zarządu Sekcji Dermatologicznej Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Laureat zagranicznych i krajowych nagród za działalność naukową.
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Janusz Targoński

(Polska) – absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1967). W 1976 r.
uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. Wykładał w Filli Gdańskiej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Autor prac naukowych z chirurgii wisceralnej i naczyniowej. Od 1978 r. mieszka w Niemczech,
gdzie współtworzył prywatny Uniwerstytet Medyczny Witten/Herdecke. Doktorat uzyskał w 1986 r. na
Uniwersytecie w Giessen. W 1994 r. rozpoczął prywatną praktykę chirurgiczną. Interesuje się chirurgią
i flebologią estetyczną. Odbył szkolenia w ośrodkach chirurgii estetycznej w Ameryce Płd. i USA. Wygłaszał referaty na licznych kongresach międzynarodowych. Członek międzynarodowych organizacji chirurgii estetycznej i flebologii.

Izabela Tilszer (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Internistka. W latach 1999–2007 wiceprzewodnicząca Sekcji Medycyny Estetycznej PTL. W uznaniu zasług
dla nauczania lekarzy medycyny estetycznej wyróżniona dyplomem przez prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Prekursorka mezoterapii w Polsce, twórczyni i wieloletni prezes Fundacji Medycyny Estetycznej, założycielka, prezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki
i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Od 1988 r. prowadzi praktykę prywatną.

Gloria Trocchi

(Włochy) – dyplom lekarza i specjalizację z interny uzyskała na Uniwersytecie
La Sapienza w Rzymie, a dyplomy medycyny estetycznej w Międzynarodowej Szkole Fundacji Bonifratrów
w Rzymie i na Uniwersytecie w Pawii. Laureatka nagrody fundacji Sigma–Tau w 1986 r. Jest dyplomowanym
nauczycielem metod stosowanych w medycynie estetycznej w Szkole Bonifratrów. Autorka wielu publikacji
z zakresu medycyny estetycznej. Zajmuje się augmentacją tkanek i odmładzaniem skóry.

Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) – chirurg plastyczny, dyrektor Ukraińskiego Instytutu

Chirurgii Plastycznej i Kosmetologii Virtus. Wykładowca chirurgii rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej na Wydziale Dermatologii i Wenerologii Stanowego Uniwersytetu Medycznego w Odessie. Współautor
monografii Chirurgia plastyczna i estetyczna. Nowoczesne aspekty. Autor publikacji książkowej Technologie
laserowe w medycynie estetycznej oraz ponad 100 artykułów z dziedziny laseroterapii i 150 z medycyny estetycznej. Przewodniczący Narodowej Unii Medycyny Estetycznej Ukrainy. Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Małgorzata Uchman-Musielak

(Polska) – lekarz ginekolog-położnik, wykładowca. Łączy praktykę szpitalną z pracą naukową na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Perugii. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej
i European Society of Aesthetic Gynecology. Prekursorka nowej metody operacyjnej przedsionka pochwy przy użyciu nici Vaginal Narrower. Międzynarodowy szkoleniowiec z nowoczesnych procedur
w ginekologii plastycznej. Bierze udział w międzynarodowych badaniach nad kwasem hialuronowym
stosowanym w ginekologii plastycznej. Autorka pierwszej w Europie publikacji książkowej na temat
ginekologii plastycznej.

Ekaterina Ugrekhelidze (Gruzja) – absolwentka Wydziału Chemii Stanowego Uniwersy-

tetu im. Ivane Javakhishvilego w Tbilisi i Stanowego Uniwersytetu Medycznego oraz programu rezydencji na
Wydziale Dermatowenerologii, którego obecnie jest wykładowcą. Przedmiotem jej praktyki są zabiegi estetyczne i anti-aging. Jej zainteresowania naukowe obejmują modelowanie twarzy oraz jej odmłodzenie przy
użyciu toksyny botulinowej, wypełniaczy, peelingów chemicznych, mezoterapii, fizjoterapii oraz zabiegów
z wykorzystaniem PRP. Przewodzi Gruzińskiemu Towarzystwu Medycyny Estetycznej.
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Tomasz Urbanek

(Polska) – adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń, Angiologii
i Flebologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje też w Centrum Flebologii Szpitala Angelius w Katowicach. Uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Członek m.in.: Amerykańskiego
i Europejskiego Forum Żylnego, Międzynarodowej Unii Angiologicznej, Europejskiego College’u Flebologii,
Międzynarodowego Klubu Kompresjoterapii, Klubu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Żył Głębokich oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Komitetu ds. Flebologii przy UEMS. W latach 2012–2015 był prezesem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, obecnie jest prezesem elektem. Autor ponad 130 publikacji
w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wystąpień na konferencjach i kongresach. Laureat nagrody
Międzynarodowej Unii Flebologicznej.

Irena Walecka (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warsza-

wie, ma specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia
publicznego. Jest kierownikiem Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, konsultantem wojewódzkim dla województwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii, wykładowcą i trenerem na
studiach podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Czynnie uczestniczy w zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez międzynarodowe
i krajowe towarzystwa dermatologii i medycyny estetycznej. Ma dużą wiedzę i doświadczenie potwierdzone
licznymi certyfikatami zawodowymi.

Per Winlöf (Szwecja) – absolwent mikrobiologii na Uniwersytecie w Uppsali. Ma ponad 25-letnie

doświadczenie w tworzeniu żeli kwasu hialuronowego do różnych zastosowań. Obecnie jest szefem projektu Galderma Filler Products. Zajmuje się wewnętrzną i zewnętrzną koordynacją spraw związanych ze stroną
techniczną. Przygotowuje również informacje merytoryczne dla klientów, działów sprzedaży i marketingu,
twórców przepisów prawnych, protokołów medycznych i procesów produkcyjnych.

C. Reha Yavuzer

(Turcja) – wykłada na Koc University School of Medicine Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Department w Stambule. Absolwent studiów medycznych Uniwersytetu w Ankarze
(1992). Uzyskał specjalizację z chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej (1992–1998). Członek American Society of Plastic Surgeons ASPS, International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons
IPRAS (European and Asia-Pacyfic Sections), World Society of Anti-Aging Medicine (WOSAM), European
Society of Aesthetic Plastic Surgeons (ESPRAS), Turkish Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Society. Autor wielu publikacji naukowych. Wykładowca i szkoleniowiec.

Nicola Zerbinati (Włochy) – absolwent Szkoły Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Medyczne-

go w Pawii (1992). Odbył 4-letnią rezydenturę na Wydziale Dermatologii Uniwersytetu w Pawii zakończoną
specjalizacją z dermatologii i wenerologii w 1996 r. Od 1997 r. pracuje nad nowymi technologiami w medycynie, a szczególnie nad implantami skórnymi, hodowlą keratynocytów i biomateriałami w dermatologii. Autor wielu publikacji naukowych. Wykładowca w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Uniwersytetu
w Pawii (1997–1999). Od 1999 r. prowadzi badania naukowe na Wydziale Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Insubria w Varese (Włochy), a od 2000 r. jest profesorem tej uczelni.
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XVI Międzynarodowy Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Streszczenia wystąpień
EDYTA ADAMCZYK-KUTERA
Manifestacje skórne nadwrażliwości
na salicylany. Diagnostyka, protokoły
dietetyczne wspomagające leczenie
Cutaneous manifestations of hypersensitivity
to salicylates. Diagnosis, treatment
protocols, dietetic support
Nadwrażliwością określa się powtarzalne objawy wywołane
ekspozycją na bodziec, który u osoby zdrowej jest dobrze tolerowany. Mechanizmy występowania tego zaburzenia są różne: immunologiczne, metaboliczne, enzymatyczne, farmakologiczne,
jak również uwarunkowane genetycznie. Objawy nadwrażliwości
na salicylany dzielimy w zależności od czasu pojawienia się po
ekspozycji na wczesne i opóźnione; ze względu na umiejscowienie na układ oddechowy i skórę; ze względu na stopień nasilenia
objawów na łagodne, ciężkie i śmiertelne. Częstość występowania
nadwrażliwości na salicylany jedni autorzy oceniają na 0,3–0,9%,
inni na 0,6–2,5% całej populacji. Zwraca uwagę przewaga częstości występowania wśród kobiet.
Salicylany występują naturalnie w wielu roślinach i warzywach. Są również częstym dodatkiem w żywności przetworzonej.
Duże spożycie produktów zawierających salicylany może być przyczyną niepożądanych reakcji pokarmowych oraz ich manifestacji
skórnych. Eliminacja produktów pokarmowych, dodatków do
żywności i leków na podstawie badania testem MRT może być
metodą wspomagającą leczenie pacjentów z NERD, NESD. Wystąpienie obejmuje prezentację przypadków klinicznych.

EDYTA ADAMCZYK-KUTERA
PLEXR – badania kliniczne, mechanizm
działania, bezpieczeństwo stosowania.
Technologia ma znaczenie
PLEXR – clinical trials, mechanism of action, safety.
The technology matters
Aktywność społeczna jest jednym z powodów poszukiwania
przez pacjentów zabiegów efektywnych, ale minimalnie skracających czas wyłączenia z tej aktywności. Jednym z częściej zgłaszanych problemów w gabinetach medycyny estetycznej są opadające
powieki. Do tej pory leczenie tego problemu pozostawało poza
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zasięgiem metod nieinwazyjnych. Jedynym rozwiązaniem była
chirurgiczna blefaroplastyka – aż do dziś.
Na polskim rynku pojawiło się urządzenie pozwalające na bezpieczne i skuteczne wyeliminowanie tego problemu. Technologia
mikrowiązki została opracowana na Uniwersytecie Medycznym
w Rzymie przez prof. Giorgio Fippiego i rozwinięta przez inżynierów z firmy GMV. Plexr nie jest laserem, skalpelem radiowym
ani narzędziem wytwarzającym fale radiowe (nie jest to ani RF
ani elektrofulguracja).
Bezpieczeństwo i skuteczność terapii to jedna z najważniejszych zalet tego urządzenia, co zostało potwierdzone w wielu
badaniach klinicznych i publikacjach. W przeciwieństwie do
elektrokoagulacji, elektrofulguracji czy RF plazma zastosowana
w Plexr nie powoduje stanu zapalnego tkanek, działa do granicy warstwy podstawnej skóry właściwej (efekt potwierdzony
w badaniach histologicznych tkanek poddanych leczeniu Plexr).
Metoda ta pozwala na bezpieczną pracę w okolicy oka również ze
wskazań dermatologicznych (brodawki, włókniaki, ksantelazma),
znajduje również zastosowanie w usuwaniu zmarszczek wokół
ust, zmarszczek na innych okolicach twarzy, wiotkiej skóry na
ciele, blizn i tatuaży. Może być stosowana na błonach śluzowych
okolic intymnych i jamy ustnej. Zaletą tej techniki jest również
to, że nie wymaga specjalnej opieki pozabiegowej.

VINCENZO ALOISANTONI
Kwasica tkankowa, problem
multidyscyplinarny
Tissue acidosis, a multidisciplinary problem
Obecność przewlekłego, niskiego stopnia stanu zapalnego
jest jedną z przyczyn procesu starzenia i idzie zawsze w parze
z kwasicą tkankową, która nasila stan zapalny. Kwasica spowodowana jest dietą, zaburzeniem funkcji nerek, ale w głównej mierze
przez procesy metaboliczne związane z anaerobową glikolizą.
Celem strategii postępowania przeciwstarzeniowego jest neutralizacja zakwaszenia za pomocą alkalizującej diety oraz poprzez
prowadzenie zdrowego stylu życia. Bardzo istotne znaczenie
mają inhibitory pompy protonowej makrofagów, jak np. flawonoidy. Nowe cele, takie jak heparanaza, której działanie polega
na rozkładaniu heparanosiarczanów, pozostają pod wpływem
kwaśnego pH, dlatego najlepszym sposobem jest utrzymywanie
integralności macierzy w celu kontrolowania lokalnego poziomu
zakwaszenia.
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VINCENZO ALOISANTONI
Stres hiperosmotyczny i zapalenie: co nowego?
Hyperosmotic stress and inflammation: what’s new?
Hiperglikemia, promieniowanie UV-A i UV-B, niedobór wody,
glicerol pochodzący z lipolizy mogą być przyczyną niedoboru
wody w komórce i zbyt dużej ilości wody na zewnątrz. Jest to tzw.
stres hiperosmotyczny. Konsekwencją jest aktywacja makrofagów,
stan zapalny i kwasica. Dochodzi do aktywacji metaloproteinaz
oraz do niszczenia macierzy, co prowadzi do przedwczesnego starzenia organizmu. Osmolity, takie jak tauryna, cysteina, inozytol,
karnityna i betaina, działają jak silne czynniki przeciwzapalne,
ponieważ neutralizują stres hiperosmotyczny.

JAVIER BEUT
Pomosty (wiadukty) w objętościowej odbudowie
środkowej części twarzy: techniki wg Beuta
Volumizing viaducts of the midface: defining
the Beut techniques
W niechirurgicznym odmładzaniu twarzy wykorzystanie autologicznej tkanki tłuszczowej i wypełniaczy skórnych stało się
skuteczną metodą umożliwiającą uzyskanie symetrii i równowagi
w obrębie środkowej części twarzy. Techniki niechirurgiczne mające
docelowy wpływ na anatomicznie dynamiczne zależności w obrębie
środkowej części twarzy mogą poprawić wyniki rejuwenacji w tym
obszarze, w którym często wykonuje się procedury augmentacji.
Zostały opisane techniki przeznaczone do objętościowej odbudowy przedziałów tłuszczowych i potencjalnej wolumizacji
przestrzeni środkowej części twarzy za pomocą ustandaryzowanej
i powtarzalnej techniki. Nacisk został położony na dostęp do
przestrzeni anatomicznych i kompartmentów zlokalizowanych
w środkowej części twarzy.

ALBERTO CALLIGARO
Komórki macierzyste i regeneracja tkanek:
od skóry i błony śluzowej po tkankę tłuszczową
Stem cells and regeneration of tissues: from
skin and mucosae to adipose tissue
Przedstawiona zostanie tematyka dotycząca komórek macierzystych w rozwoju embrionalnym oraz u dorosłych pod kątem
ich potencjału do różnicowania. Wiele czynników (cytokiny i inne
substancje sygnalizacyjne) po zabiegach związanych z transferem
energii (laseroterapia, mikrofale) działają jako czynniki determinujące dla zdefiniowania specyficznych „nisz” środowiskowych,
które są w stanie włączyć mechanizmy różnicujące i regeneracyjne
w tkankach atroficznych. Przedstawiono niektóre przykłady (skóra, błony śluzowe układu moczowo-płciowego u kobiet i innych)
poparte powiązanymi dowodami regeneracji tkanek na poziomie
mikroskopowym i ultrastrukturalnym.

HALINA CAR
Zakład Farmakologii Doświadczalnej, UM w Białymstoku

Biodostępność kluczem efektywności
preparatów anti-aging
Bioavailability – the key in performance
of anti-aging preparations
Biodostępność jest jednym z najważniejszych czynników
determinujących efektywność leków, suplementów diety i nutraceutyków. Zwiększenie biodostępności poprzez zastosowanie nowych technologii produkcji preparatów pozwala na
osiąganie we krwi wysokich stężeń substancji czynnych i wywieranie określonych korzyści klinicznych. Opatentowane
technologie Carocelle/Astacelle, bazując na procesach micelizacji, powstały celem tworzenia produktów efektywnych
i łatwo przyswajalnych.
Podwójnie zaślepione badania kliniczne wykazały, iż suplementacja przez 4 tyg. zdrowych ochotników preparatami Carocelle, zawierającymi luteinę, zeaksantynę lub likopen lub resweratrol
oraz Esthechoc z astaksantyną pozwoliła na osiągnięcie wyższych
stężeń substancji aktywnych w surowicy krwi oraz korzystny
wpływ na parametry biochemiczne istotne w ocenie procesów
starzenia: oksydacji lipidów (MDA), utleniania LDL i wysycenia
tkanek tlenem w porównaniu do produktów referencyjnych. Rezultaty badań potwierdzają przydatność technologii Carocelle/
Astacelle do zwiększenia biodostępności i efektywności nutraceutyków anti-aging.

MAURIZIO CECCARELLI
Aktywacja komórek macierzystych
w stanie spoczynku
Activation of quiescent stem cells
Wyniki ostatnich badań wskazują na obecność uśpionych
komórek macierzystych w tkankach. Mogą one być stymulowane
pod wpływem określonych stężeń ROS. W Hiszpanii rozpoczęto regenerację skóry poprzez aktywację uśpionych komórek za
pomocą specyficznej fototerapii. Proponujemy prostą technikę
zabiegu przydatną w uzyskiwaniu właściwego stężenia ROS w celu
aktywacji uśpionych komórek macierzystych skóry.

MAURIZIO CECCARELLI
Optymalizacja całej twarzy
The full face optimize
Zabieg rejuwenacji całej twarzy stanowi jedną z najnowszych
technik medycznych wykorzystywanych w kompleksowej rejuwenacji twarzy. Technika oparta jest na początkowej regeneracji
wszystkich tkanek twarzy, a następnie na funkcjonalnej optymalizacji. Umożliwia uzyskanie rzeczywistej rejuwenacji twarzy bez
zabiegu chirurgicznego.
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MAURIZIO CECCARELLI
Prawidłowe podejście do zabiegów lipoklazji
Correct medical approach to lipoclasic treatment
Usuwanie zlokalizowanego nadmiaru tkanki tłuszczowej wymaga wstępnych interwencji lipolitycznych (redukcja objętości
adypocytów), po których prowadzi się interwencje lipoklasyczne
(zmniejszenie liczby komórek). Oznaczają one uszkodzenie komórek, które w zależności od nasilenia (dawki) mogą indukować
apoptozę lub martwicę komórek. Proponowane jest prawidłowe
podejście do stosowania tych metod w celu uniknięcia uszkodzenia pod wpływem stanu zapalnego w wyniku stosowania nadmiernych dawek.

JOANNA CZUWARA
Katedra i Klinika Dermatologiczna, WUM; Centrum
Dermatologii Estetycznej i Laserowej VIVA-DERM, Warszawa

Mezoterapia w interpretacji dermatologa
– co i jak działa w skórze?
Mesotherapy in the interpretation of a dermatologist
– what and how works in your skin?
Mezoterapia to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów
estetycznych w sektorze prywatnym. Polega na wstrzykiwaniu
w skórę substancji, które mają ją stymulować do regeneracji i syntezy kolagenu. Zabiegi mezoterapii są najczęściej wykonywane
gotowymi koktajlami zawierającymi witaminy, aminokwasy, polinukleotydy, nanocząsteczki metali, wyciągi roślinne czy kwas
hialuronowy usieciowany lub nieusieciowany.
Warto pamiętać, że produkty wielu producentów nie mają
rejestracji do podawania śródskórnego. W takich przypadkach
istnieje ryzyko powstania powikłań. Skóra jako immunologicznie
aktywny narząd może dawać odczyny na wprowadzone substancje. Opisywane powikłania zależne są od stanu immunologicznego pacjenta, typu preparatu, techniki podania i zasad antyseptyki.
A więc podstawową zasadą mezoterapii powinno być bezpieczeństwo oparte na uzasadnionym wyborze preparatu i prawidłowo
przeprowadzonym zabiegu.
Drugą zasadą mezoterapii, poza bezpieczeństwem, ma być
udokumentowany korzystny wpływ preparatu na skórę. W obecnym stanie wiedzy mezoterapia wykonywana różnymi koktajlami
ma wątpliwy wpływ na przebudowę skóry właściwej. Wyjątek stanowi stabilizowany kwas hialuronowy. Publikacje badające wpływ
usieciowanego, stabilizowanego kwasu hialuronowego wykazały
jego stymulujący wpływ na produkcję kolagenu, profibrotyczne
czynniki wzrostu (CTGF, TGF-β) i ekspresję tkankowych inhibitorów metaloproteinaz w skórze (TIMP). Porównanie niestabilizowanego i stabilizowanego kwasu hialuronowego wykazało
przewagę tego drugiego.
Prezentacja ma na celu przedstawienie argumentów na rzecz
korzystnego działania preparatów stosowanych w mezoterapii na
skórę właściwą. Wybór preparatu do zabiegu powinien być podyk-
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towany wiedzą, bezpieczeństwem produktu i udokumentowaną
skutecznością. Wtedy mezoterapia zajmuje należne miejsce jako
metoda dermatologicznie uzasadniona w regeneracji i odmłodzeniu skóry.

PHILIPPE DEPREZ
Głębokie blizny potrądzikowe:
powierzchowna chemoabrazja lepsza
niż głęboki peeling fenolowy?
Deep acne scars: anterior chemoabrasion better
than deep phenol peel?
Rozróżnia się wiele typów blizn potrądzikowych, które
mogą być prostym problemem natury pigmentacyjnej (hiperpigmentacja pozapalna; ang. postinflammatory hyperpigmentation – PIH), ale również mogą mieć postać blizn zanikowych
lub hipertroficznych.
Potrądzikowe zaburzenia pigmentacyjne można dość łatwo
leczyć za pomocą peelingów działających do warstwy podstawnej
lub strefy granicznej, w połączeniu z blokerami przeciwsłonecznymi oraz specyficznymi produktami rozjaśniającymi i wybielającymi do codziennej pielęgnacji.
Głębsze blizny (typu pike, box, wave itp.) leczy się z wykorzystaniem laseroterapii ablacyjnej, głębokich peelingów fenolowych
lub za pomocą abrazji mechanicznej. W aktualnych trendach
leczenia głębokich blizn stosuje się preferencyjnie nieablacyjne
lasery frakcyjne. Ostatnio wykazano, że wałki do needlingu wyposażone w dużą liczbę igieł mogą poprawić wygląd głębokich
blizn potrądzikowych.
Lasery ablacyjne lub głębokie peelingi fenolowe mogą zostać
zastąpione przez inne metody, które umożliwiają uzyskanie podobnych wyników. Peelingi są skuteczną metodą leczenia wszelkich pigmentacyjnych następstw trądziku, ale nawet najgłębsze
peelingi nie zawsze stanowią najlepszy wybór leczenia głębokich
blizn atroficznych.
Połączenie chemabrazji (abrazja z peelingiem) okazało się metodą, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Dość powierzchowne
blizny potrądzikowe mogą być leczone za pomocą prostej abrazji
piaskowej, z wykonywanym następnie specyficznym peelingiem
z TCA i maseczką po peelingu. W ramach wykładu omówione zostaną zalety „tylnej” chemoabrazji polegającej na aplikacji „olejku
z fenolem”, po której wykonuje się mechaniczną abrazję w porównaniu z „przednią” chemoabrazją polegającą na wykonaniu
abrazji piaskowej (papierem ściernym) przed aplikacją specyficznego peelingu z TCA. W leczeniu głębokich blizn potrądzikowych
stopniowo ulepszaliśmy tę ostatnią metodę i teraz możemy osiągać
wyniki zbliżone do laseroterapii ablacyjnej nie korzystając z lasera.
Głębokie blizny potrądzikowe można leczyć, łącząc peeling
papierem ściernym i abrazję głowicą diamentową przed aplikacją
delikatnego peelingu. Chemabrazja przednia jest specyficznym
protokołem, który wymaga zastosowania specyficznych urządzeń
i produktów. Wykazano, że specyficzna maseczka z kremu po
peelingu z TCA od razu zatrzymuje reakcje zapalne odpowie-
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dzialne za wiele działań ubocznych spowodowanych peelingiem.
W wykładzie przedstawione zostanie działanie natychmiastowe
oraz przeciwzapalne, jak również techniki abrazji.

PHILIPPE DEPREZ
Polyalkyl-imide – trwały implant i koszmar:
15-letni follow up,
nowe niechirurgiczne rozwiązanie
The nightmare of polyalkyl-imide definitive implants:
a follow up of 15 years and new non-surgical solution
W przeszłości zaproponowano stosowanie kilku trwałych
implantów i wykonywano ich iniekcje. Niestety zastosowanie
wielu z nich przyniosło katastrofalne skutki. Wypełniacze polialkiloimidowe zostały zaprezentowane około piętnastu lat temu
jako bezpieczne, niewchłanialne, ale łatwe do usunięcia płynne
implanty, złożone w głównej mierze z wody. Rzeczywistość okazuje się całkowicie inna, co zostanie przedstawione na podstawie
zniekształcających działań niepożądanych, które pojawiają się
do 13 lat po zastosowaniu takiego implantu. Zalecam usuwanie
wszystkich implantów polialkiloimidowych, gdy są jeszcze w stanie płynnym, zanim ulegną zwłóknieniu, rozerwaniu implantu
na liczne migrujące fragmenty i zanim dojdzie do reakcji na ciało
obce.

PHILIPPE DEPREZ
Silna stymulacja ludzkich fibroblastów
roztworem biorewitalizującym
– dowody in vitro
In vitro evidences of a strong human fibroblasts
stimulation by biorevitalization solution
Mezoterapia/biorewitalizacja za pomocą kwasu hialuronowego
(ang. hyaluronic acid – HA) jest podejściem zabiegowym obecnie
stosowanym w rejuwenacji skóry. Na rynku dostępna jest różnorodna gama produktów o szerokim wachlarzu wieloskładnikowych
formulacji. Większość z tych formulacji zawiera nieusieciowany
kwas hialuronowy w połączeniu z koktajlem biorewitalizacyjnym,
złożonym z różnych ilości witamin, minerałów, aminokwasów,
nukleotydów, koenzymów i antyoksydantów. Mimo że składniki
są bardzo podobne w różnych produktach, to wyniki uzyskiwane
w badaniach in vitro i w warunkach klinicznych mogą różnić się
w sposób zasadniczy. Istnieje rzeczywista potrzeba lepszego scharakteryzowania tych produktów pod względem ich wpływu na
skórę człowieka lub na model skóry w warunkach in vitro.
W niniejszym badaniu analizowaliśmy wpływ preparatu do
iniekcji RRS HA Injectable (Aesthetic Dermal, filia Skin Tech Pharma Group) na fibroblasty skóry ludzkiej w warunkach in vitro.
Oceniano żywotność fibroblastów skóry oraz ich potencjał do indukowania produkcji macierzy zewnątrzkomórkowej o kluczowym
znaczeniu w obecności różnych stężeń preparatu RRS HA Injectable. Żywotność oceniano za pomocą odczynu MTT, a kluczowe

geny kolagenu typu 1 i elastyny macierzy zewnątrzkomórkowej
oceniano ilościowo za pomocą ilościowej metody PCR. Uzyskane
wyniki wskazują, że preparat RRS HA Injectable mógł poprawiać
żywotność fibroblastów skóry ludzkiej (+15%) oraz zwiększał w fibroblastach ekspresję genu kolagenu typu 1 (9,7-krotnie) i elastyny (14-krotnie) w warunkach in vitro. Podsumowując, można
stwierdzić, że uzyskane przez nas dane sugerują, iż preparat RRS
HA Injectable zwiększa żywotność ludzkich fibroblastów i może
pobudzać proces regeneracji macierzy zewnątrzkomórkowej.

TOM VAN EIJK
Zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego
– wskazania zaawansowane
Advanced indications using hyaluronic acid
dermal fillers
Iniekcje kosmetyczne wypełniaczy wokół oczu w celu odmłodzenia lub „odświeżenia” wyglądu powiek dolnych są popularne ze względu na fakt, że leczenie jest mniej intensywne
w porównaniu z procedurami chirurgicznymi. Niemniej jednak
wydaje się, że okolica wokół oka stanowi największe wyzwanie.
Ze względu na stopień przezierności skóry w tej okolicy dość
często dochodzi do niezadowalających efektów wynikających
z efektu Tyndalla.
Ważną kwestią w zrozumieniu, na czym polega działanie
iniekcji kwasu hialuronowego, będzie uwaga, że kosmetyczne/
fizyczne działanie iniekcji nie zależy wyłącznie od właściwości
żelu, ale również jest uzależnione od tkanki, w którą wykonuje
się iniekcję. W przypadku iniekcji w podskórną tkankę (tłuszczową) kwas hialuronowy działa jako substancja wypełniająca
i dzięki temu zwiększa się objętość, podczas gdy ten sam żel
podany w skórę właściwą zwiększy sztywność skóry jak w technice wzorku paproci (ang. –fern pattern technique). Poza tym
iniekcje kwasu hialuronowego w skórę właściwą prowadzą do
wytwarzania kolagenu.
Autor sugeruje, aby wypełniać w warstwie pod skórą oraz
powtórzyć iniekcję śródskórną, co ma umożliwić fibroblastom
produkcję kolagenu w celu wzmocnienia efektu terapii następnej
iniekcji śródskórnej.

KLAUS FRITZ
BTL Vanquish i BTL Exilis Elite
– komplementarne podejście do modelowania
sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej
BTL Vanquish and BTL Exilis Elite – complementary
approach to body contouring and fat reduction
Spośród szerokiego wachlarza zabiegów i szeregu dostępnych
metod medycyny estetycznej firma BTL Aesthetics jest liderem
oraz pionierem w produkcji nieinwazyjnych systemów do bezbolesnej i efektywnej redukcji tkanki tłuszczowej. BTL Vanquish i Exilis
to urządzenia, które różnią się przeznaczeniem. Vanquish ME jest
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ukierunkowany na głębsze warstwy tłuszczu i ma na celu osiągnięcie obwodowej redukcji tkanki tłuszczowej, aby zmniejszyć
nie tylko obwód talii, ale również wyszczuplić ramiona i nogi.
W Vanquish zastosowano niedawno wynalezioną metodę
Selective HF, która wykorzystując wielkoobszarowe pole prądu wysokiej częstotliwości, umożliwia redukcję nawet głęboko
położonej tkanki tłuszczowej. Urządzenie jest wielkim skokiem
technicznym i jest unikatowe na rynku. Aplikator Vanquish dostarcza energię obwodowo do tkanek o specyficznej oporności,
dzięki temu działanie energii HF jest skupione tylko w tkance
tłuszczowej przy jednoczesnym uniemożliwianiu powstawania
wysokiej temperatury w innych tkankach. W wyniku oscylacji
cząsteczek polarnych temperatura tkanki tłuszczowej osiąga właściwy poziom terapeutyczny (46°C), przyspieszając metabolizm
komórek i tym samym, zwiększając ich lipolizę.
Natomiast Exilis Elite może być stosowany do likwidacji
miejscowych, powierzchownych otłuszczeń, ciężkich do redukcji nawet podczas intensywnych treningów na siłowni. Energia
kierowana do tkanki podskórnej indukuje włókna kolagenowe
do napięcia, dlatego Exilis Elite może być również stosowany
w leczeniu wiotkości skóry obszarów takich jak brzuch, plecy,
ramiona, nogi, szyja i twarz.
Ponieważ zabiegi redukujące tkankę tłuszczową na ogół nie
likwidują problemu wiotkości skóry, która towarzyszy zwiększonej utracie masy ciała, zalecamy kombinację Vanquish ME
i Exilis Elite w celu osiągnięcia jednoczesnej poprawy napięcia
skóry i redukcji tkanki tłuszczowej. Dla osiągnięcia optymalnych
efektów zaleca się wykonanie serii naprzemiennych zabiegów
obejmujących po 4 sesje w odstępach 1 tygodnia.

KLAUS FRITZ
HIFU do napinania skóry i poprawy konturów
twarzy i ciała z wykorzystaniem Ultraformer 3
HIFU for skin tightening and contouring of
the face and body using Ultraformer 3
Ultraformer 3 jest innowacyjnym urządzeniem, które potwierdza swoją bardzo wysoką skuteczność w niechirurgicznym
liftingu twarzy oraz w poprawie napięcia skóry twarzy i karku.
Jest też jedynym urządzeniem HIFU umożliwiającym zastosowanie skoncentrowanej wiązki ultradźwięków w postaci mikro
i makro (ang. micro and macro focused ultrasound – MMFU) za
pomocą nowych głowic, które umożliwiają penetrację do tkanki
tłuszczowej, nawet w celu jej rozpuszczenia i konturowania ciała
już po jednej sesji zabiegowej.
Urządzenie to wykorzystuje metodę skupionej wiązki ultradźwięków o wysokim natężeniu (ang. high intensity focused ultrasonic – HIFU), ma certyfikat KFDA i rejestrację CE w liftingu brwi.
Może dać również doskonałe wyniki estetyczne w augmentacji
okolicy jarzmowej, liftingu obwisłych policzków, redukcji fałdów nosowo-wargowych, redukcji zmarszczek wokół oczodołów
oraz w ogólnej poprawie napięcia skóry i rejuwenacji określonych
okolic.
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Niechirurgiczny lifting skóry i poprawa napięcia skóry stały
się popularnymi procedurami w medycynie estetycznej. HIFU
jest nowym typem techniki małoinwazyjnej, która może stanowić alternatywną opcję dla inwazyjnych technik liftingu twarzy
i procedur poprawiających napięcie skóry.
Urządzenie Ultraformer umożliwia skuteczne leczenie w powierzchownej oraz w głębszej warstwie skóry właściwej, jak również w powierzchniowym układzie mięśniowo-rozcięgnowym
(ang. superficial muscular aponeurotic system – SMAS) z efektem liftingu 3 warstw. Dzięki rozgrzaniu docelowego obszaru
do temperatury 65–75°C energia mocno skupionej wiązki akustycznej doprowadza do wytworzenia stref koagulacji termicznej
na głębokości 1,5, 3 i 4,5 mm, penetrując skórę na optymalnym
poziomie z geometryczną precyzją, a równocześnie całkowicie
oszczędzając naskórek.
HIFU wywiera wpływ na 3 warstwy powierzchownej i środkowej strefy skóry właściwej, łącznie ze SMAS, co może być bardziej
skuteczne niż protokoły jednorazowego zabiegu mające na celu
poprawę napięcia skóry. Kolagen jest najważniejszym białkiem
znajdującym się w skórze właściwej oraz w tkance tłuszczowej
podskórnej, przegrodach włóknistych oraz w SMAS. Jest to rodzina białek o charakterze strukturalnym odpowiedzialnych za
wytrzymałość oraz sprężystość skóry i innych tkanek. Kolagen po
ogrzaniu ulega denaturacji. Prowadzi to do pogrubienia i skrócenia włókienek kolagenu, zwiększenia napięcia tkanek dzięki
elastyczno-gumowym właściwościom kolagenu, a w rezultacie
do poprawy napięcia tkanek.
Bezpośrednio po terapii urządzeniem Ultraformer pacjenci
zazwyczaj zgłaszają, że skóra stała się bardziej jędrna, a drobne
zmarszczki wygładzone. Mimo że ten efekt ujędrnienia ma charakter przemijający, to sygnalizuje, że rozpoczął się korzystny
proces regeneracji kolagenu. Po wystąpieniu efektów początkowych w skórze rozpoczynają się reakcje związane z procesem
gojenia się rany prowadzące do tworzenia się nowego kolagenu,
który zapewnia dłuższe działanie w postaci poprawy napięcia
skóry.
Po 4 tygodniach od leczenia kontury twarzy pacjenta oraz
zmarszczki cechują się wyraźną poprawą i obserwuje się dodatkową poprawę wytrzymałości i napięcia skóry w 2–3 mies. po
wykonanej procedurze. Według doniesień poprawa napięcia skóry
twarzy oraz drobnych zmarszczek zauważalna jest do 6 mies. po
leczeniu. A jako że jest to procedura małoinwazyjna i nie towarzyszy jej istotny okres rekonwalescencji i niezdolności do pracy,
pozwala ona pacjentom na szybki powrót do aktywności dnia
codziennego.
Ultraformer 3 umożliwia wykonanie delikatnego liftingu skóry na policzkach do wyższej, młodziej prezentującej się pozycji,
co prowadzi do poprawy owalu twarzy oraz do uniesienia brwi,
złagodzenia zmarszczek wokół oczu oraz zmniejszenia rozmiarów porów skóry. Odpowiednia selekcja pacjentów oraz dokładne
udzielenie informacji mają kluczowe znaczenie przed wykonaniem procedury, a idealnymi kandydatami są ci pacjenci, którzy
cechują się wczesnymi objawami zwiotczenia skóry w połączeniu
z realistycznymi oczekiwaniami dotyczącymi wyników terapii.
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ANDREA FRONTINI
Tkanka tłuszczowa: nowe spojrzenie na
morfologię i funkcję tego rozproszonego
narządu dokrewnego
Adipose tissue: new insights in the morphology
and function of this multi-depot endocrine organ
W ciągu ostatnich lat tkanka tłuszczowa (ang. adipose tissue –
AT) przyciąga wielką uwagę w środowisku naukowym ze względu na kwestie związane ze zdrowiem i aspektami estetycznymi,
w których odgrywa istotną rolę. W rzeczywistości nagromadzenie
AT nie jest jedynie następstwem (objawem) zaburzenia metabolicznego, ale również główną przyczyną w rozwoju patologii, takich jak np. cukrzyca. Przewlekły stan zwiększonego gromadzenia
się energii może prowadzić do nadmiernej akumulacji tłuszczu
w AT, co z kolei może stymulować rozwój zaburzeń przebiegających ze stanem zapalnym niskiego stopnia z równoczesnym
upośledzeniem procesów sygnalizacji insulinowej i rozwojem
cukrzycy. Te dane były bodźcem dla naukowców do opracowania
nowoczesnego poglądu na morfologiczno-funkcjonalne aspekty
dotyczące tkanek w organizmie ssaków, w tym oczywiście u ludzi.
Na chwilę obecną wiadomo, że tkanka tłuszczowa u małych
gryzoni oraz w pewnej mierze również u ludzi jest zorganizowana jako narząd wielomiejscowy zlokalizowany w przedziałach
podskórnym i trzewnym, posiadający właściwości plastyczne
i niezwykle aktywną funkcję endokrynną.
Różne obszary w określonych lokalizacjach anatomicznych
mają odmienne właściwości i różny skład. Narząd tkanki tłuszczowej tworzą 2 główne typy komórek: adipocyty białe i brązowe, choć
w ostatnim czasie w organizmie człowieka stwierdzono obecność
trzeciego typu (wymiennych) adipocytów. Właściwości morfologiczne oraz funkcja tego typu komórek są odmienne i współpracują
one jako tkanka endokrynna w sposób synergistyczny z innymi
narządami w celu utrzymania homeostazy energetycznej.
AT skupia na sobie znaczną uwagę również ze względu na swój
potencjał do zastosowania w szerokim wachlarzu procedur estetycznych, takich jak wypełniacze i modelowanie ciała, ale od momentu
scharakteryzowania komórek macierzystych tkanki tłuszczowej
(ang. adipose-derived stem cells – ADSC) również w medycynie regeneracyjnej. Są one względnie łatwe do pobrania, występują w dość
dużej ilości i cechują się wielkim potencjałem do wykorzystania
w różnych liniach i dzięki temu różnicują się w wiele typów tkanek.

MAŁGORZATA GAWORCZYK
Bezpieczeństwo i skuteczność
wypełniaczy tkankowych
na bazie żelu agarozowego (Algeness®)
The safety and efficacy of tissue fillers
based on an agarose gel (Algeness®)
Algeness® powstał w wyniku dziesięcioletnich badań klinicznych, podczas których szukano najbardziej naturalnego, biokom-

patybilnego materiału do wypełnienia zmarszczek i wyrównania
utraconej objętości twarzy. Obszerne badania były prowadzone
w celu ustalenia korelacji między strukturą agarozową a reakcjami fizjologicznymi. Stosując różne stężenia agarozy, uzyskano
rozmaite struktury trójwymiarowe, które wchodziły w interakcje
funkcjonalnych i witalnych parametrów komórek.
Żel agarozowy (polisacharyd) Algeness®, pochodzący z tzw.
alg czerwonych (z rodziny gelidium), jest biomateriałem otrzymanym w efekcie unikalnego, opatentowanego procesu wytwarzania oraz oczyszczania (jest np. wolny od zanieczyszczeń, frakcji
proteinowych będących pożywieniem dla bakterii, związków
cukrowych itp.). Jest w pełni biokompatybilny i przyswajalny,
nie zawiera usieciowanych, syntetycznych związków wspartych
kwasem hialuronowym.
Celem obszernych badań było ustalenie korelacji między
strukturą agarozową a reakcjami fizjologicznymi. Pod względem
chemicznym agaroza to polisacharyd o długim łańcuchu jednostek disacharydu, utworzonym przez 2 pierścienie z 6 atomami.
Na każdy z pierścieni przypada 1 atom tlenu, 5 atomów węgla i tylko 1 grupa hydroksylowa (OH). Agaroza jest chemicznie obojętna,
nie wiąże jonów i nie wytrąca się w trakcie aplikacji pod skórą.
Preparat jest niealergizujący, wykazuje się doskonałą tolerancją i biokompatybilnością, nie ulega migracjom, pozostaje w miejscu iniekcji. Jest przeznaczony do zwiększania objętości tkanek
miękkich twarzy. Zaleca się stosowanie go do modelowania rysów
twarzy, np. uwydatnienia policzków czy podbródka. Głębokość
iniekcji może różnić się od warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej do okolic tuż nad okostną, w zależności od miejsca aplikacji.
Preparat powinni wstrzykiwać wyłącznie lekarze biegli w korekcie
ubytków objętości tkanek twarzy, odpowiednio przeszkoleni.
Stopień i trwałość korekty są zależne od miejsca implantu,
napięcia tkanek oraz głębokości umieszczenia go w tkance i technik iniekcji. Nie należy wstrzykiwać preparatu śródnaczyniowo.
Po wstrzyknięciu preparatu mogą wystąpić pewne typowe objawy związane z iniekcją, takie jak rumień, obrzęk, tkliwość, ból,
zasinienie lub swędzenie. Zwykle objawy te ustępują samoistnie
w ciągu 1–2 dni. Z badań wynika, że objawy niepożądane zarówno w przypadku kwasu hialuronowego jak i żelu agarozowego
pojawiają się nie mniej niż w 0,1 % przypadków. W przypadku
pacjentów, u których wystąpiły istotne reakcje kliniczne, przy podejmowaniu decyzji o kolejnym zabiegu należy wziąć pod uwagę
przyczynę i jakość poprzednich reakcji.
Różnorodność preparatów kwasu hialuronowego oraz innych
wypełniaczy na rynku prowadzi do rozważań, który produkt
będzie najskuteczniejszy w określonych przypadkach. Dlatego
stosuje się porównania wypełniaczy aplikowanych w wolumetrii
twarzy. Na podstawie badań klinicznych oceniono skuteczność
preparatów kwasu hialuronowego (np. Juvederm®, Restylane®)
i agarozy (Algeness®). Oba preparaty oceniono jako trwałe, wchłanialne i przywracające młodzieńczą objętość twarzy. Pacjentom
wypełniano najczęściej policzki i podbródek. Większość lekarzy
i pacjentów oceniło zabieg pozytywnie, preferując żel agarozowy
(Algeness®) ze względu na długotrwałość efektu. Dla uzyskania
optymalnej korekty defektu należy wykonać 1–2 zabiegi w od-
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stępach czasowych, w zależności od miejsca zabiegu, pacjenta
i głębokości iniekcji.
Z upływem czasu skóra i tkanka podskórna ulegają przebudowie strukturalnej, spada ciśnienie wewnątrzkomórkowe,
elastyczność, niekiedy pojawia się apoptoza oraz atrofia (tkanki obumierają). W efekcie skóra staje się pofałdowana i zwisa.
Większość naukowców jest zdania, że zwis tkanek jest efektem
zmian biomechanicznych wskutek przebudowy strukturalnej.
Efekt podnoszenia tkanek miękkich, np. twarzy, obserwuje się
przy przeprowadzaniu tzw. objętościowej plastyki z głębokim
wprowadzeniem specjalnych fillerów (wypełniaczy tkankowych).
Kurczenie się skóry i naciągnięcie jej jest widoczne po przeprowadzeniu głębokiego peelingu chemicznego, terapii laserowej
czy dermabrazji.
Efekt końcowy liftingu jest uzależniony od stopnia ingerencji: im mniej inwazyjny, tym efekt jest mniejszy. Najbardziej
spektakularny sukces osiąga się przy wypełnieniu skóry fillerami
o właściwościach pobudzających do odnowy tkanki okolicznej
(w miejscu iniekcji), np. agarozą. W tym przypadku możemy
liczyć na poprawę wyglądu zewnętrznego kosztem zwiększenia objętości tkanek. Korzyści zastosowania powyższych metod
są niezaprzeczalne. Wraz z wiekiem w pewnych obszarach, np.
twarzy, zanika pożądana objętość tkanki tłuszczowej, mięśniowej
i kośćca. W wyniku zmian masy ciała i działania grawitacji pojawiają się cienie oraz linie pod oczami, bruzdy w obrębie fałdów
nosowo-wargowych, nadając twarzy smutny wygląd. Następuje
charakterystyczny zanik owalu twarzy, wyraźne zarysowanie podbródka, a w okolicy skroniowej dochodzi do ubytku tkanki podskórnej. Przywracanie objętości i poprawianie konturów twarzy
stało się domeną tzw. wolumetrii.
Regularne zabiegi uzupełniające pozwolą utrwalić pożądany
stopień korekty. Preparat Algeness® nie powinien być stosowany:
yy do iniekcji innych niż śródskórne/podskórne,
yy do korygowania zmarszczek powierzchniowych,
yy do korekcji powiek w okolicy oczodołów,
yy u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na agarozę,
yy u kobiet w ciąży, karmiących oraz u dzieci,
yy w miejscach lub w okolicach miejsc, w których występują stany
zapalne lub infekcyjne.
W połączeniu z peelingiem, laseroterapią i dermabrazją
musi być zachowany niezbędny odstęp czasowy ustalony przez
lekarza.
Przed zabiegiem należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta
i wyjaśnić wskazania oraz oczekiwane rezultaty zastosowania preparatu, a także przekazać mu zalecenia postępowania po zabiegu.
Przed iniekcją należy zdezynfekować miejsce korekcji, dokładnie
nasadzić igłę na końcówkę LUER LOCK® strzykawki, następnie
powoli dokonać iniekcji w głęboką warstwę skóry właściwej lub
pod skórę przy użyciu dostarczonej igły. Ilość wstrzykiwanego preparatu zależy od korygowanej zmarszczki lub defektu skórnego,
optymalną dawkę dobiera lekarz. Należy unikać nadmiernej korekcji, w przypadku zatkania się igły nie wolno zwiększać nacisku
na tłoczek, tylko wymienić igłę. Po iniekcji należy rozmasować
miejsce zabiegu dla uzyskania równomiernego efektu.
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Miejsca aplikacji dla poszczególnych typów preparatu Algeness®:
Algeness® HD 1,5%
Wskazania:
yy linie marionetki, zmarszczki, bruzdy,
yy konturowanie i wypełnienie ust.
Głębokość wstrzyknięcia: podskórnie.
Algeness® VL 2,5%
Wskazania:
yy średnio głębokie zmarszczki, bruzdy i fałdy,
yy policzki, linia żuchwy i podbródek,
yy fałdy nosowo-wargowe,
yy wolumetria policzków.
Głębokość wstrzyknięcia: podskórnie, śródskórnie.
Algeness® HF 3,5%
Wskazania:
yy głębokie wypełnienie objętościowe,
yy policzki, żuchwa i podbródek,
yy fałdy nosowo-wargowe,
yy łuk jarzmowy,
yy wolumetria policzków.
Głębokość wstrzyknięcia: głęboko w tkankę miękką powyżej kości.
Algeness® ma szereg zalet:
yy jest w 100% naturalnym i biodegradowalnym dermowypełniaczem, składa się z żelu agarozowego, w pełni biokompatybilny
z ciałem ludzkim i nie zawiera usieciowanego syntetycznego
związku chemicznego (BBDE) stabilizującego np. kwas hialuronowy;
yy uzyskanie natychmiastowej objętości,
yy „to, co widzisz jest tym, co otrzymasz”; Algeness® nie zawiera usieciowanego kwasu hialuronowego, dzięki temu można
uniknąć oczekiwania na końcowe efekty hydrofilowe, które
mogą trwać 2–4 tyg.;
yy długotrwałe, ponad 12-mies. rezultaty udowodnione licznymi
badaniami klinicznymi;
yy jest niealergizujący; charakteryzuje się doskonałą tolerancją
i biokompatybilnością bez reakcji immunologicznych;
yy brak reakcji niepożądanych (w bardzo nielicznych przypadkach lekki rumień w miejscu iniekcji),
yy brak migracji.
Popularność wszelkiego typu wypełniaczy tkankowych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Obecnie szacuje się, że
zabiegi z wykorzystaniem implantów tkankowych to ok. 90%
wszystkich procedur w medycynie estetycznej. Popularność ta
wynika z łatwości podawania preparatu, jego skuteczności oraz
wysokiego profilu bezpieczeństwa, choć nie ma idealnego wypełniacza i stosowanie praktycznie każdego z nich może prowadzić
do wystąpienia działań niepożądanych.
Modelowanie twarzy jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym dobrej znajomości anatomii funkcjonalnej oraz starannego
i wnikliwego rozeznania rynku preparatów wypełniających. Bardzo trudno jest wykazać wyższość jednego produktu nad drugim,
ponieważ każdy z nich ma swoje specyficzne zalety i sprawdza
się najlepiej w określonych wskazaniach do wypełniania różnych
okolic. Bezpieczeństwo stosowania zapewniają takie cechy jak
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minimum niepożądanych efektów, przewidywalność korekty czy
niekancerogenność.
Główne założenie wypełniania tkanek miękkich twarzy to
uzyskanie efektu trójwymiarowego. Kanony piękna mają swoje
stałe wykładniki, do których należy zaliczyć przede wszystkim
symetrię, złote proporcje i harmonię podziału. Dążenie do opóźnienia naturalnego procesu starzenia się twarzy spowodowało
powstanie i rozwój dermatologii i medycyny estetycznej, a prezentowany obecnie na rynku żel agarozowy marki Algeness® zdaje
się spełniać oczekiwania najwybredniejszych lekarzy i pacjentów.

FLORIAN HEYDECKER
Dyrektor Dermo Laser Clinic, Vimercate, Włochy;
wykładowca w Agorà – Superior Post-University
School of Aesthetic Medicine and Laser Surgery, Mediolan

Laser i inne źródła światła w medycynie
estetycznej: jak zapobiegać działaniom
niepożądanym i jak leczyć ewentualne błędy
Laser and light sources in aesthetic medicine: how to
prevent and treat possible errors and adverse events
Wstęp, cele badania. Koherentne źródła światła, jak lasery
i niekoherentne źródła światła, jak intensywne światło pulsacyjne
(ang. intense pulsed light – IPL), lub źródła niskoenergetyczne, jak
LED, są na szeroką skalę wykorzystywane w dermatologii i medycynie estetycznej. Wiele przypadków klinicznych można leczyć,
uzyskując doskonałe wyniki estetyczne i prognostyczne. Terapia
może dotyczyć zaburzeń sięgających od zmian pigmentacyjnych
po zmiany naczyniowe na twarzy i nogach, od progresywnej permanentnej epilacji po leczenie łagodnych egzofitycznych zmian
skórno-naskórkowych poniżej poziomu skóry, od leczenia blizn
pourazowych po blizny potrądzikowe oraz usuwanie tatuaży monochromatycznych lub polichromatycznych. We wszystkich wyżej
wymienionych przypadkach należy brać pod uwagę fakturę skóry
oraz integralność tkanek i proces gojenia.
Materiały i metody. W zależności od struktury tkanki przeznaczonej do leczenia za pomocą określonej długości promieniowania zabieg może być wysoce selektywny, działając w sposób
celowany i nadal uwzględniać integralność tkanek wokół wybranej zmiany ogniskowej. Zastosowane wartości energii różnią się
w zależności od źródła światła: megawaty stosuje się do usuwania
egzogennego pigmentu tatuaży, a miliwaty w źródłach LED stosuje się na skórę.
Wyniki. Osoba obsługująca urządzenie musi mieć dokładną
wiedzę na temat dostępnych aktualnie źródeł światła oraz ich
oddziaływania fizycznego i biologicznego na tkanki poddawane
zabiegom. Znajomość sprzętu umożliwia prowadzenie skutecznego leczenia i uzyskanie zadowolenia lekarza i pacjenta, uniknięcie
błędów oraz możliwych działań niepożądanych, które zawsze
grożą. Autor podzieli się własnym doświadczeniem obejmującym
częściej obserwowane wskazania kliniczne i wyczerpująco przedstawi uzasadnienie każdego protokołu zabiegowego na podstawie
omówienia przypadków.

Wnioski. Podsumowując, autor przedstawi kilka wskazówek
i rad, które mogą okazać się przydatne dla osób chcących zajmować się fascynującą metodą terapeutyczną.

FLORIAN HEYDECKER
Przebarwienia skórne: ostatnie doniesienia
na temat leczenia z użyciem laserów
i niekoherentnych źródeł światła
Cutaneous hyperpigmentations: Update on the
treatment with laser and non-coherent light sources
Wstęp, cele badania. Lekarz medycyny estetycznej zajmuje
się najczęściej pacjentami mającymi hiperpigmentacyjne zmiany
skórne w częściach ciała najbardziej eksponowanych na światło,
takich jak twarz, szyja, dekolt i ręce. Lekarz może prowadzić
skuteczne leczenie różnych przypadków klinicznych skórnych
zmian o charakterze dyschromii, niemniej jednak w wielu sytuacjach można nie znaleźć zadowalającego ani nawet ostatecznego
rozwiązania. Poza tym rosnące zainteresowanie leczeniem u osób
o fototypie skóry identycznym lub wyższym niż 4 w skali Fitzpatricka, takich jak pacjenci pochodzenia azjatyckiego, z krajów
Maghrebu lub Latynosów, wymaga interwencji lekarskiej w sytuacjach obciążonych wysokim ryzykiem dyschromii skórnych.
Pierwszej, głównej przyczyny należy doszukiwać się w złożonym mechanizmie pigmentacji skóry (melanogenezy), która
stanowi część układu samoobrony skóry. Drugą przyczyną jest
wieloczynnikowa etiologia o charakterze endogennym lub egzogennym, która wywołuje różne, klinicznie odmienne zmiany
pigmentacyjne skóry.
Materiały i metody. Aktualnie laseroterapia, IPL oraz źródła
światła LED uznawane są za selektywne i skuteczne metody w leczeniu zmian skórnych o charakterze hiperpigmentacji. Specyficzne
długości promieniowania działającego na elementy docelowe o kolorze brązowym, takie jak laser Nd:YAG QS 1064/532 nm, intensywne
światło pulsacyjne z punktem odcięcia 520/550 nm oraz LED 633/830
nm, stanowią podejście nieablacyjne do zmian pigmentacyjnych,
podczas gdy lasery Er:YAG i lasery CO2 umożliwiają wykonanie perfekcyjnej ablacji naskórka bez jakiegokolwiek uszkodzenia skóry
właściwej, a przez to bez ryzyka strukturalnych zmian tkankowych.
Wyniki. Na skuteczne leczenie zmian hiperpigmentacyjnych
wywierają wpływ nie tylko czynniki etiologiczne, które je wywołały. Objawy kliniczne mogą być dynamiczne (melasma lub chloasma) lub względnie statyczne (słoneczne plamy soczewicowate),
ale wpływ ma również głębokość warstw skóry, w których dochodzi do zaburzeń. To ostatecznie prowadzi do wyboru najbardziej
właściwego systemu i protokołu terapii.
Wnioski. Autor na podstawie własnego doświadczenia klinicznego w leczeniu skórnych zmian hiperpigmentacyjnych
przedstawi korzyści terapeutyczne oraz ograniczenia każdego
z dostępnych obecnie źródeł światła. Dlatego skupi się głównie na
skuteczności terapii oraz na „trikach” technicznych związanych
z każdą procedurą, a koniecznych do uzyskania odpowiednich
wyników klinicznych.

97

Streszczenia

WALDEMAR JANKOWIAK
Adaptogeny. Odkryte ponownie
Adaptogens. Rediscovered
Homeostaza to dynamiczna równowaga wewnętrzna organizmu, a zdolność organizmu do jej przywracania odpowiada za stan
zdrowia na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i emocjonalnej.
Umożliwia to współdziałanie wszystkich układów w organizmie.
Zmiana warunków środowiska i stres wymagają adaptacji, tj. przystosowania struktury lub funkcji organizmu w obrębie układu
nerwowego, hormonalnego, immunologicznego, pokarmowego,
sercowo-naczyniowego i in.
W przypadku braku adaptacji dochodzi do rozwoju ostrych
i przewlekłych chorób, również nazywanych „chorobami cywilizacyjnymi” (choroby psychosomatyczne, autoimmunologiczne,
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, osteoporoza). Skutkuje to również przyspieszeniem procesów starzenia, przewagą procesów
katabolicznych nad anabolicznymi.
Adaptogeny to grupa wielu związków, obecnych głównie w roślinach, pomocnych im w przywracaniu i utrzymywaniu homeostazy przez dostosowanie się do zmian środowiska, a u ludzi
w szczególności związanych ze starzeniem się i stresem cywilizacyjnym. Związki te mają normalizujący wpływ na organizm, co
oznacza, że niezależnie od kierunku zmian pomagają przywrócić
stan równowagi.
Najbardziej znane rośliny zawierające adaptogeny, stosowane
już od starożytności to: żeń-szeń, lukrecja, cytryniec chiński,
różeniec górski, witania ospała, eleuterokok kolczasty, szczodrak
krokoszowy i wiele innych.
Czy chcąc zapobiegać chorobom cywilizacyjnym oraz tworzyć
kosmetyki, wobec ograniczeń użycia w nich substancji będących
lekami, nie warto odważniej sięgnąć do wielowiekowych doświadczeń i ponownie odkryć adaptogeny?

GRAŻYNA JÓŹWIAK-ZIMIŃSKA
Moje doświadczenia z bliznami – obserwacje
i leczenie
My experience with scars – observations
and treatment
Gojenie ran u człowieka zawsze przebiega w mechanizmie
naprawy (reparatio), tzn. każda uszkodzona tkanka zastępowana
jest tkanką łączną (wyjątek – gojenie ran u płodów). Każdy uraz
daje bliznę. To, jaka będzie blizna, zależy od charakteru urazu,
ale także od pacjenta.
W moim wystąpieniu skupiłam się na urazie, który zadaje
lekarz, nie tylko chirurg, bo stosujemy coraz więcej innych sposobów usuwania tkanek (lasery, elektrokoagulacja, krioterapia).
Bardzo ważna jest profilaktyka, tzn. znajomość mechanizmów
gojenia ran, skracanie czasu gojenia, walka z zakażeniem, odpowiednie planowanie cięć – jeśli to możliwe, w miejscach ukrytych.
Ważne jest szycie bez napięcia, żeby nie powodować niedokrwie-
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nia tkanek. Takie postępowanie z reguły powoduje powstawanie
tzw. „normalnych blizn”. Blizny patologiczne to w większości
przypadków tzw. blizny przerostowe i sporadycznie keloidy.
W środowisku lekarskim panuje zamieszanie, jeśli chodzi
o klasyfikację blizn. Często mówi się o keloidach w sytuacji, kiedy
mamy do czynienia z bliznami przerostowymi. Ta kwalifikacja ma
ogromne znaczenie terapeutyczne. Blizny przerostowe poddają
się leczeniu chirurgicznemu. Stosowanie chirurgii w przypadku
keloidów może pogorszyć bliznę.
Przedstawiłam tabelę pozwalającą odróżnić blizny przerostowe od keloidów oraz sposoby leczenia jednych i drugich. W wystąpieniu skupiam się na leczeniu blizn przerostowych. Mimo że
prace nad poprawieniem blizn prowadzone są od lat i w literaturze
są dość duże opracowania podkreślam, że tak naprawdę niewiele
się zmieniło i że nie ma cudownych metod, a już na pewno nie
można całkowicie blizny zlikwidować (można ją poprawić, zminimalizować, zamienić jedną na drugą – mniej widoczną). Zwracam uwagę na nieprawdziwość reklam w medycynie estetycznej
o likwidacji blizn laserem.
W leczeniu blizn przerostowych nadal ważne jest stosowanie
prostych metod. W początkowym okresie natłuszczanie, a po tygodniu od zagojenia rany żele i plastry silikonowe – tanie, wygodne dla pacjenta i naprawdę przeciwdziałające przerostowi blizny.
Coraz częściej wprowadza się leczenie skojarzone wykorzystujące kilka metod. Przedstawiłam tabele algorytmów dla blizn
przerostowych, zanikowych i keloidów. Zwróciłam uwagę na
możliwość poprawy blizny za pomocą ukrycia blizny ozdobnym
tatuażem. Nie jestem zwolennikiem tatuaży, ale czasami może to
być lepsze rozwiązanie niż nieumiejętne leczenie doprowadzające
do powstania blizny zanikowej.
Wydaje się, że dalszy postęp w leczeniu blizn leży nie po
stronie lekarzy praktyków, ale lekarzy zajmujących się naukami
podstawowymi.

SABIKA KARIM
Wprowadzenie nowej, zatwierdzonej przez FDA
technologii ujędrniania skóry opartej
na radiofrekwencji do leczenia zespołu
rozluźnienia pochwy oraz poprawy funkcji
seksualnej
Introducing a new FDA-approved RF skin tightening
technology for vaginal laxity and sexual function
Cel. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności chłodzonej kriogenicznie radiofrekwencji monopolarnej (CCoolMRF) podczas
leczenia zespołu rozluźnienia pochwy (ang. vaginal relaxation
syndrome – VRL).
Metodologia. Przegląd wyników zastosowania pierwszego
w historii monopolarnego i chłodzonego kriogenicznie urządzenia RF do leczenia zespołu rozluźnienia pochwy w ramach
pojedynczego zabiegu z myślą o poprawie funkcji seksualnej na
podstawie jedynych badań naukowych dotyczących tego schorzenia dostępnych do dnia dzisiejszego.
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Wyniki. Bazując na skali oceny funkcjonowania seksualnego kobiet (ang. female sexual function index – FSFI), wykazano
znaczącą poprawę oraz utrzymujący się status „funkcjonalny” po
1 mies. od pojedynczego zabiegu z wykorzystaniem RF (średni
wynik FSFI: 27,5).
Wnioski. Pojedynczy zabieg z użyciem chłodzonej kriogenicznie, monopolarnej technologii RF jest bezpieczny i skuteczny
podczas leczenia zespołu rozluźnienia pochwy. Dane uzyskane
podczas wieloośrodkowego badania potwierdzają zasadność stosowania tej terapii w przypadku stanu utrzymującego się długo
i leczonego w nieodpowiedni sposób.

Najwyższą skutecznością w usuwaniu przebarwień cechował się IPL Nordlys (w przedziale impulsów 1,5–10,0 ms),
średnią eMax, a najniższą IPL Ellipse (w przedziale impulsów
5–13 ms). Najlepsze efekty uzyskaliśmy, stosując 2 różne zakresy promieniowania w jednej sesji zabiegowej, a najsłabsze
w przypadku zastosowania jednego VL2. W większości przypadków jedna sesja zabiegowa nie przynosi wystarczających
efektów.

DOROTA KLISZEWSKA1,
JUSTYNA PANEK1, KAMILA ADRYJANEK1,
JUSTYNA TUREK1, PAWEŁ SUROWIAK 1-3

Trądzik różowaty – rekomendacje terapeutyczne

1

Dermamed – Centrum Medycyny Estetycznej
i Laseroterapii we Wrocławiu

2

UM we Wrocławiu

3

PTMEiAA

Porównanie skuteczności trzech różnych
urządzeń IPL w terapii przebarwień
Comparison of the effectiveness of three different
IPL devices in the treatment of hyperpigmentations
Przebarwienia są częstym problemem z którym przychodzą
pacjenci do gabinetów medycyny estetycznej. Jest to problem
nawracający i o różnej etiologii (hormonalnej, genetycznej, pozapalnej, fitotoksycznej). Ze względu na głębokość umiejscowienia
(występujące w naskórku, skórze właściwej, mieszane) i złożoność
problemu w terapii niezbędna jest różnorodność stosowanych
narzędzi o wysokiej klasie skuteczności.
System intensywnie pulsujących promieni świetlnych IPL
jest stosowany w leczeniu przebarwień obok takich metod
jak peelingi chemiczne, kremy złuszczające, lasery pracujące w trybie Q switched, cosmelan/dermamelan czy lasery frakcyjne. Metoda ta jest często wybierana ze względu na
małą uciążliwość zabiegu, bezpieczeństwo oraz wykazaną
skuteczność, oczywiście przy odpowiednio przeprowadzonej
diagnostyce i doborze właściwego urządzenia wysokiej klasy
do rodzaju dolegliwości.
W badaniu poddaliśmy skuteczność działania trzech różnych
pasm światła w zakresach: eMax (SRA o pasmach 470–980 nm,
krótkim czasie impulsu oraz energii w zakresie 22–28 J), IPL Ellipse SPT oraz IPL Nordlys (o pasmach VL2 555–950 nm, Pr 30–
750 nm, czasie impulsu 1,5–13,0 ms i energii 6–14 J).
Wyniki zostały oparte na analizie komputerowej przeprowadzonej urządzeniem Visia Canfield służącą do oceny parametrów skóry,
tj. zmarszczek, tekstury, porfiryny, przebarwień UV, plamek, porów.
Badanie zostało przeprowadzone na grupie 46 pacjentów
poddanych jednorazowej sesji zabiegowej. W ocenie skuteczności usuwania przebarwień, diagnostyka komputerowa może być
niemiarodajna, a wyniki fałszywie ujemne, dlatego niezbędna jest
subiektywna ocena satysfakcji pacjenta.

ELŻBIETA KOWALSKA-OLĘDZKA
Klinika Dermatologii, CSK MSWiA

Rosacea – therapeutic recommendations
Trądzik różowaty jest przewlekłą dermatozą zapalną o wieloczynnikowej etiopatogenezie i zróżnicowanym obrazie klinicznym, przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji. Patomechanizm rozwoju trądziku różowatego jest złożony i kształtowany
przez naturalną odporność immunologiczną, zaburzenia naczyniowe, udział reaktywnych form tlenu oraz enzymów proteolitycznych, promieniowanie UV, a także czynniki infekcyjne.
Podkreśla się udział nadmiernej kolonizacji skóry przez Demodex
folliculorum oraz potencjalną rolę flory bakteryjnej zasiedlającej
w/w patogen jako induktora procesu zapalnego.
Dotychczas nie opracowano jednolitej terapii prowadzącej
do wyleczenia choroby. Schematy leczenia oparte na stosowaniu
preparatów zewnętrznych, leczeniu systemowym lub kombinacji w/w dobiera się w zależności od postaci klinicznej i stopnia
nasilenia choroby.
W prezentacji przedstawiono przegląd możliwości terapeutycznych stosowanych w leczeniu trądziku różowatego ze
szczególnym uwzględnieniem leków ostatnio rejestrowanych do
stosowania zewnętrznego: brymonidyny i iwermektyny oraz dokonano porównania skuteczności leków doustnych stosowanych
w terapii postaci opornych na leczenie.

MONIKA KUŹMIŃSKA
Miejsce nici PDO w technikach łączonych
liftingu twarzy i szyi
Role of PDO threads in combined face and neck
lifting techniques
Nici PDO na trwałe znalazły swoje miejsce w medycynie
estetycznej. Technika ta jest znakomitym narzędziem w rękach
lekarza medycyny estetycznej służącym do zabiegów nieinwazyjnego liftingu twarzy i szyi. Można wykorzystywać w tych zabiegach zarówno nici proste, haczykowe, jak i wypełniaczowe PDO.
Należy jednak pamiętać, że dla osiągnięcia dobrego i trwałego
rezultatu warto łączyć techniki implantacji nici PDO z innymi
metodami medycyny estetycznej. W wykładzie przedstawione
zostaną praktyczne wskazówki łączenia zabiegów estetycznych,
takich jak różne techniki biostymulacji skóry prowadzące do
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poprawy jej kolorytu, napięcia etc. oraz modelowania twarzy
za pomocą wypełniaczy w połączeniu z implantacją różnych
rodzajów nici PDO.

MONIKA KUŹMIŃSKA
Powikłania po niciach PDO
– trzyletnie doświadczenia własne
PDO complications – three years of own experience
W medycynie estetycznej wykorzystywane są różne rodzaje
nici PDO, takie jak nici proste, haczykowe oraz wypełniaczowe.
Każdy z tych rodzajów nici ma inne właściwości i stosowany jest
do innych celów. Nici PDO proste, pojedyncze, podwójne, spiralne etc. są najprostsze w aplikacji i powikłania po nich zdarzają
się bardzo rzadko. Nici haczykowe PDO wymagają bardziej zaawansowanych technik implantacji, jak również przestrzegania
zasad aseptyki zabiegu. W wykładzie przedstawione zostaną powikłania z kilkuletniej praktyki własnej autorki wraz z metodami
likwidacji skutków tychże powikłań. Przedstawione również będą
powikłania w przebiegu implantacji nowych na rynku nici wypełniaczowych PDO.

WITOLD LASEK
Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury, WUM

Blizny: fizjologia i patologia gojenia się ran
Scars: physiology and pathology of wound healing
Naprawa uszkodzeń i gojenie się ran skórnych w warunkach
fizjologicznych przebiega w 4 fazach. Proces ten trwa do roku
i prowadzi do wytworzenia blizny naprawczej, której forma
i rozmiar zależą od pierwotnego czynnika uszkadzającego,
wielkości uszkodzenia i sposobu zaopatrzenia rany. Faza I to
trwający kilka minut proces tamowania krwawienia kończący
się powstaniem skrzepu. W fazie II (zapalnej) w przeciągu
około 3 dni dochodzi do napływu do miejsca uszkodzenia komórek układu odpornościowego celem zapobieżenia zakażenia
i likwidacji uszkodzeń tkanek. Kolejna, III faza (proliferacji),
trwa 3-4 tyg. W jej trakcie napływają w gojące się miejsce i proliferują komórki odpowiedzialne za wytwarzanie składników
macierzy pozakomórkowej. Procesowi temu towarzyszy angiogeneza w tkankach, epitelializacja gojącej się rany i kurczenie
się blizny. Ostatnia, IV faza (remodeling), to trwający do roku
proces porządkowania włókien kolagenowych i ich wzmacniania w bliźnie.
Uznaje się, że prawidłowo wytworzona blizna gwarantuje
trwałość i wytrzymałość skóry w 80% wytrzymałości pierwotnej.
Najważniejszymi komórkami odpowiedzialnymi za prawidłowe
gojenie się rany są w fazie II neutrofile, makrofagi i limfocyty.
W późniejszych fazach natomiast niezbędne są proliferujące
i różnicujące się komórki naskórka, fibroblasty/miofibroblasty,
a także komórki śródbłonka. Funkcję tych komórek koordynują
mediatory, m.in. chemokiny i TGF-β.
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Patologiczne gojenie się ran może prowadzić do powstania
często szpecących blizn: przerostowych lub (rzadziej) zanikowych i jest poważnym problemem medycznym i estetycznym.
Skrajnym przypadkiem patologicznie gojącej się rany jest keloid
(bliznowiec), powstający w wyniku proliferacji niektórych komórek i niekontrolowanego wytwarzania i gromadzenia się włókien
kolagenowych w bliźnie.

WITOLD LASEK
Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury, WUM

Komórki macierzyste w medycynie
estetycznej i regeneracyjnej
Stem cells in aesthetic and regenerative medicine
Komórki macierzyste mają zdolność samoodnawiania się
i właściwość różnicowania się w komórki różnych tkanek. Z klinicznego punktu widzenia i możliwości zastosowania w naukach
biologicznych wyróżnia się 3 rodzaje komórek macierzystych:
embrionalne – o największym potencjale różnicowania (pluripotencjalne), dojrzałe („dorosłe”, somatyczne) – o mniejszym
zakresie różnicowania (multipotencjalne), i tzw. indukowane
pluripotencjalne komórki macierzyste.
W medycynie estetycznej i regeneracyjnej największy potencjał zastosowania mają komórki macierzyste dojrzałe, których
dominującą grupę stanowią mezenchymalne komórki macierzyste
(ang. mesenchymal stem cells – MSC). Ich źródłem mogą być
komórki izolowane ze szpiku. MSC występują również we krwi,
w tym we krwi pępowinowej, miazdze zęba i tkance tłuszczowej.
Pojęcie „mezenchymalnych komórek macierzystych” jest
w mediach nadużywane. W istocie miano to powinno być przypisywane komórkom o ściśle określonych cechach, izolowanym
z wyżej wymienionych źródeł. Cechy te zostały określone w 2006 r.
przez International Society for Cellular Therapy: w hodowlach
komórkowych MSC przylegają do powierzchni płytek/butelek
hodowlanych, mogą rozwijać się w kierunku komórek chrząstki,
kości i tkanki tłuszczowej, mają charakterystyczne markery powierzchniowe, m.in.: CD105, CD90, CD73, bez cech i markerów
innych linii komórkowych.
Coraz częściej stosowane w medycynie preparaty komórek
macierzystych to heterogenne mieszaniny różnych populacji komórek. Domieszka MSC jest w tych preparatach mała i w związku
z tym preparaty te mają ograniczoną skuteczność, często tylko
czasową. Ich pożyteczne działanie wynika w minimalnym stopniu z różnicowania się w pożądany typ komórek. Obserwowane
efekty lecznicze (estetyczne) wynikają głównie z wytwarzania
przez MSC cytokin wpływających m.in. na rozwój fibroblastów
i komórek śródbłonka (EGF, FGF, PDGF, TGF-β, VEGF, IGF-1,
SDF-1) oraz z działania immunomodulującego (hamującego stan
zapalny). Największe potencjalne zastosowanie mają MSC zawarte
w tzw. frakcji zrębowej, uzyskiwanej w preparatyce lipoaspiratu
po liposukcji. Preparat frakcji zrębowej tkanki tłuszczowej relatywnie łatwo uzyskać (od konkretnego pacjenta) przy niezbyt
wygórowanych kosztach.

StreszczeniA

GUSTAVO LEIBASCHOFF
Przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Lipoplastyki

Dlaczego tatuaże są niebezpieczne dla zdrowia
i jaki jest najlepszy system do ich usuwania bez
rozprzestrzeniania szkodliwych substancji?
Why tattoos are dangerous for health and what is
the best system for their removal without spreading
hazardous elements?
Mechaniczne usuwanie tatuażu z naskórka (ang. mechanized, epidermal tattoo removal – METR) stanowi nowoczesną wersję starej techniki, polegającą na usuwaniu pigmentów.
Zrozumienie alternatywnych metod likwidacji tatuaży oraz
procesu gojenia się skóry pomaga w zrozumieniu mechanizmu
działania METR.
Wykonanie tatuażu. Pigmenty tatuażu rozmieszczane są w skórze za pomocą igieł, które umożliwiają wprowadzenie ich na różną
głębokość. Gdy barwnik znajduje się wewnątrzkomórkowo, wówczas
jest chroniony przed dalszym usuwaniem przez układ immunologiczny i dlatego zostaje. Zabarwia skórę i jest widoczny z zewnątrz
przez przeźroczyste warstwy znajdujące się powyżej. Dlatego pigment
tatuażu utrzymuje się na określonej głębokości w skórze właściwej
już dożywotnio. Aby go usunąć, musi być albo usunięty z komórek,
w których się znajduje, albo muszą zostać usunięte te komórki.
Usuwanie tatuażu. Techniki usuwania tatuaży można podzielić na:
yy wycięcie:
–– wymaga bezpośredniego szycia rany, uzupełnienia płatem
skórnym lub przeszczepem wytworzonej rany;
yy selektywne zniszczenie:
–– laser;
yy uraz na częściowej grubości i resurfacing:
–– laser CO2,
–– dermabrazja;
yy escharotyki do resurfacingu:
–– peelingi chemiczne;
yy escharotyki do igłowania:
–– METR.
Mechanizm działania laseroterapii polega na selektywnym
zniszczeniu barwnika i komórek, w których się znajduje. Uwolnione, uszkodzone cząsteczki barwnika są w ten sposób eksponowane na kontakt z komórkami układu immunologicznego i rozpoznawane jako „obce”. To z kolei zmusza układ immunologiczny
do wychwycenia i usunięcia wszystkich produktów degradacji
barwnika (może być toksyczny lub rakotwórczy) leżących wolno
w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Produkty degradacji barwnika tatuażu są transportowane do węzłów chłonnych, gdzie się
gromadzą i można je znaleźć w trakcie zabiegu chirurgicznego,
lub do wątroby w celu ich usunięcia.
Problem usuwania tatuażu ze skóry. Skuteczność usuwania barwnika tatuażu ze skóry bez pozostawienia śladu, że w tym
miejscu znajdował się tatuaż lub że doszło do urazu skóry podczas
próby usunięcia tatuażu.

Głębokość na jakiej pigment jest umieszczany przez igłę osoby
wykonującej tatuaż różni się w zakresie milimetrów.
METR. Techniki te wykorzystują gojenie się rany na częściowej grubości w zmodyfikowanej formie. Postęp w tej metodzie
polega na oddziaływaniu na małe pola powierzchni ściśle oddzielone obszarami urazu o częściowej grubości z łączącymi je
mostkami skórnymi prawidłowego naskórka i skóry właściwej.
Techniki METR prowadzą w pierwszej kolejności do wytworzenia
okrągłych obszarów skóry pozbawionej naskórka w postaci wzoru
pokrywającego obszar tatuażu.
W METR stosuje się zestawy igieł medycznych umożliwiających penetrację na głębokości zdefiniowanej przez użytkownika.
W tych pozbawionych naskórka obszarach eksponowana jest
skóra właściwa leżąca poniżej, w którą wprowadzany jest roztwór
o opatentowanym składzie.
Jeżeli rany wytworzone za pomocą METR sięgają wystarczająco głęboko w skórze właściwej w stosunku do całkowitej grubości skóry, wówczas doprowadza się do urazu na pełnej grubości,
a gojenie postępuje od krawędzi rany.
Gdy rany powstałe pod wpływem METR są już dojrzałe (wygojone, blade i płaskie), może nastąpić następna sesja zabiegowa
w przylegającym obszarze skóry z pigmentem tatuażu przy zastosowaniu identycznej metody.
METR pozostaje realną, bardzo przydatną oraz bezpieczną
alternatywą dla usuwania tatuaży za pomocą laseroterapii. Jest to
niechirurgiczna technika możliwa do przeprowadzenia w gabinecie, oparta na łatwo dostępnej, niedrogiej technice, wymagającej
minimalnej ilości materiałów eksploatacyjnych, która równocześnie umożliwia usunięcie wszystkich typów i kolorów barwników
przy małej liczbie sesji zabiegowych.

GUSTAVO LEIBASCHOFF
Otyłość: wpływ na wzrost guza i potencjalne
miejsca interwencji terapeutycznej
Obesity: impact on tumor growth and potential sites
for therapeutic intervention
W ostatnich dziesięcioleciach doszło do dramatycznego wzrostu prewalencji otyłości, której skala osiągnęła rozmiary epidemii.
Staje się jasne, że otyłość ma związek nie tylko z cukrzycą typu 2
i chorobami układu sercowo-naczyniowego, ale również z wieloma typami raków. Otyłość charakteryzuje się upośledzeniem
funkcji tkanki tłuszczowej, co doprowadza do hipertrofii adypocytów, stanu zapalnego, hipoksji oraz indukcji angiogenezy,
remodelingu macierzy zewnątrzkomórkowej oraz włóknienia,
jak również do dodatkowej reakcji na stres.
Mimo że dane epidemiologiczne wskazują, że otyłość stanowi dobrze potwierdzony czynnik ryzyka określonych złośliwych
zmian nowotworowych, to molekularne mechanizmy, które odpowiadają za powiązanie między otyłością a rakiem, są nadal
słabo poznane. Najnowsze dane sugerują, że za promocję, rozwój
i progresję raka odpowiadają czynniki systemowe oraz parakrynne, wydzielane przez tkankę tłuszczową w stanie otyłości.
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GUSTAVO LEIBASCHOFF
Stopnie bezpieczeństwa w liposculpture,
jak uniknąć powikłań i problemów
The safety steps in liposculpture, how to avoid
complications and problems
Nie o to chodzi, co jest w rękach, ale co jest w głowie.
Wykonanie zabiegu liposculpture to nie tylko procedura chirurgiczna. Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia chirurgicznego
wspomaga kilka elementów. Poniżej przedstawiono fakty zgromadzone przez ponad 25 lat, które dotyczą wyłącznie kwestii
związanych z lipoplastyką.
11. Właściwa diagnostyka, ustalenie dobrych wskazań i zrozumienie, czego oczekują pacjenci, w połączeniu ze zmianami
patologicznymi istniejącego u nich zaburzania i rzeczywistych
oczekiwań.
12. Rozpoznanie BDD.
13. W jaki sposób małoinwazyjne procedury diagnostyczne mogą
pomóc w przygotowaniu dobrej techniki chirurgicznej (ultradźwięki).
14. Prawidłowe używanie ikonografii w konsultacjach medycznych
oraz w okresie przed- i pozabiegowym.
15. Znaczenie fizjoterapeutycznego, kosmetycznego i medycznego
przygotowania pacjenta przed zabiegiem.
16. Ułożenie pacjenta na stole zabiegowym. Znaczenie kwestii
ergonomicznych dla chirurga i pacjenta.
17. Technika znieczulenia tumescencyjnego, jego prawidłowe wykonanie. Podtrzymanie sedacji.
18. Ergonomia w wykonaniu zabiegu chirurgicznego.
19. Najnowsze dane dotyczące kaniul. Dlaczego dobra kaniula
jest taka ważna?
10. Różne techniki modelowania tkanki tłuszczowej w zależności
od zmian patologicznych u pacjenta.
11. Najnowsze urządzenia w zabiegu liposculpture; jak wspomagają technikę.
12. Zasady bezpiecznego wykonania zabiegu liposculpture.
13. B
 ezpośredni i pośredni okres pozabiegowy, kwestie tak samo
ważne jak sam zabieg chirurgiczny.
Wiemy dzisiaj jak ważne jest wykonywanie dobrej jakości
procedur w obrębie tkanki tłuszczowej, z mniej nasilonym włóknieniem oraz utrzymaniem tkanki łącznej w dobrych warunkach.
Są to ważne aspekty dla powodzenia zabiegu chirurgicznego i uzyskania dobrej retrakcji skóry o równej powierzchni. Aby to osiągnąć, ważne jest postawienie dobrego rozpoznania klinicznego
i z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych oraz przygotowanie
okolicy do zabiegu.
Celem postępowania w pielęgnacji po zabiegu liposculpture jest
zminimalizowanie obrzęku, wybroczyn oraz dyskomfortu pacjenta.
Do działań niepożądanych w fazie gojenia po liposukcji często
należą: wydłużony obrzęk, wybroczyny podskórne, nadwrażliwość
oraz czasochłonne pozabiegowe wizyty kontrolne u chirurga.
Nowsza technika mająca na celu przyspieszenie okresu gojenia
tkanki łącznej po liposukcji przyspiesza biostymulację i pomaga
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w uzyskaniu lepszego wyniku estetycznego w krótkim czasie.
W ten sposób nie wywołuje się u pacjenta bólu, krwiaków, wylewów podskórnych oraz nie ma okresu niezdolności do pracy.
Przedstawię protokoły umożliwiające szybką rekonwalescencję po zabiegu liposculpture.

GUSTAVO LEIBASCHOFF
Zastosowanie przezskórnej TCRF
w odmładzaniu pochwy: badanie prospektywne
z badaniami histopatologicznymi
The use of transcutaneous temperature
controlled radio frequency in vagina regeneration:
a prospective study with histopathology
Termin „zwiotczenie tkanek sromu i pochwy” oznacza stan
zwiotczenia zarówno przedsionka pochwy, jak i warg sromowych
większych. Wiotkość warg sromowych większych może wiązać
się z odczuciem dyskomfortu oraz podrażnieniem przy noszeniu
ciasnej odzieży, a także z dyskomfortem podczas stosunków
płciowych. Uważa się, że dysfunkcje orgazmu, zmniejszenie
tarcia w trakcie współżycia ze względu na zbyt duży stopień
„luzu”, jak również inne zmiany związane ze zwiotczeniem
tkanek na wiele różnych sposobów negatywnie wpływają na
doznania seksualne.
W przeszłości w terapii zwiotczenia tkanek sromu i pochwy
oraz powiązanych z tym dolegliwości wykorzystywano niewiele
metod obarczonych wadami: od małoinwazyjnych (ale minimalnie skutecznych) ćwiczeń mięśni Kegla, mających na celu wzmocnienie dna miednicy, aż po drogie, inwazyjne zabiegi chirurgiczne.
W ostatnim czasie pojawiły się metody alternatywne wypełniające
olbrzymią przepaść między tymi dwiema skrajnościami.
Pojawił się termin „rejuwenacja waginalna”, „regeneracja pochwy” lub „odtworzenie tkanek sromu i pochwy”, któremu poświęca się dużo uwagi i analizuje przy równoczesnym pojawianiu
się nowych opcji terapii.
Do metod terapeutycznych należą rejuwenacja tkanek sromu
i pochwy za pomocą urządzeń łączących laseroterapię i energię
fal radiowych (ang. radiofrequency – RF), PRP, przeszczepy tkanki
tłuszczowej oraz metody „nanofat”, które mają na celu biostymulację tkanek.
Metoda przezskórnej radiofrekwencji kontrolowanej temperaturą poza wieloma innymi korzyściami (ang. – transcutaneous
temperature controlled radiofrequency – TTCRF) umożliwia również leczenie wiotkości skóry. RF stanowi uznaną opcję terapii
poprawy napięcia tkanek w wyniku stymulacji procesu neokolagenogenezy, denaturacji kolagenu, obkurczania oraz aktywacji
kaskady gojenia. Temperatura tkanek jest modulowana poprzez
sterowanie mocą (napięcie elektryczne dostarczone do elektrody
RF) w stosunku do impedancji tkankowej, co doprowadza do podwyższenia temperatury tkanki w pobliżu elektrody RF. Termistory
i termoogniwa w obrębie głowicy terapeutycznej zapewniają informację zwrotną docierającą do urządzenia, co umożliwia sterowanie mocą w celu modulacji depozycji energii i zmaksymalizowania
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istotności terapeutycznej bez wywoływania uszkodzenia oraz
minimalizując potencjał wywoływania dyskomfortu u pacjenta.
Projekt głowicy do terapii jest chroniony prawem patentowym
i został opracowany z dużym udziałem lekarzy ekspertów.
Metoda TTCRF jest bezpieczna i wygodna oraz umożliwia
uzyskanie lepszego efektu poprawy napięcia zwiotczałych tkanek sromu i pochwy, który może osiągnąć poziom sprzed ciąży
i sprzed okresu menopauzy. Jest skuteczna zarówno w przypadku
zewnętrznych, jak i wewnętrznych zmian zanikowych w tkankach
sromu i pochwy, redukuje objawy SUI i OAB oraz dysfunkcje
orgazmu u wybranych pacjentów.
Dostępne są nowe dane naukowe i prospektywne, które potwierdzają informacje zawarte w tej prezentacji.

LUBOMIR LEMBAS
Reakcje wokół ciała obcego w praktyce
chirurga plastyka
Foreign body reaction in practice of plastic surgeon
Wstęp. W medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej powszechnie wprowadza się do organizmu ludzkiego „ciało obce”:
wypełniacze, stymulatory produkcji kolagenu, nici, implanty silikonowe i inne. Ciało obce obok czynników biologicznych, urazów
i zaburzeń mechanizmów immunologicznych może powodować
stan zapalny. Stan zapalny wywołany ciałem obcym ma charakter
przewlekły i przyjmuje formę mikroskopową ziarniny „wokół
ciała obcego”, inaczej zwanej ziarniną resorpcyjną. Intensywność,
stan komórkowy, struktura oraz skuteczność ziarniny zależy od
rodzaju ciała obcego. Zadaniem ziarniny jest uprzątanie (wchłanianie, rozpuszczanie, fagocytoza ciała obcego), a w przypadku,
gdy uprzątanie nie jest możliwe, zadanie ziarniny polega na inkapsulacji (otoczeniu i oddzieleniu od reszty organizmu ciał obcych
nierozpuszczalnych i nie podlegających fagocytozie).
Cel. Celem pracy jest ocena skuteczności ziarniny wokół ciała obcego w spełnianiu swojej funkcji w zależności od rodzaju ciała obcego.
Materiał. Materiał stanowi 28 przypadków klinicznych,
gdzie uzyskano wynik mikroskopowy tkanki wokół ciała obcego: tkanka wokół siatki zbudowanej z nici prolenowych (1), guzki
podskórne po zastosowaniu Sculptry (2), torebka wokół Macrolane w piersiach (10), torebka wokół implantów silikonowych
piersi – pękniętych i niepękniętych (9), torebka wokół implantu
silikonowego nosa (1), zniekształcenie czerwieni wargowej po
trwałych wypełniaczach (4), guz piersi po wyjętym implancie
piersi – endogenne ciało obce (1).
Metoda. Skorelowanie obrazu klinicznego z obrazem mikroskopowym w celu oceny skuteczności ziarniny resorpcyjnej
w uprzątaniu lub otaczaniu ciała obcego.
Wyniki i wnioski. Ziarnina resorpcyjna skutecznie spełnia
swoje zadanie (skuteczne uprzątanie lub inkapsulacja) w stosunku do nici polipropylenowych, gumy silikonowej (torebka
implantów), żywicy silikonowej (wypełnienie implantów z zagęszczonym żelem), kwasu hialuronowego, kwasu polimlekowego, endogennych ciał obcych (krwiak). Ziarnina resorpcyjna jest

nieskuteczna wobec płynnego silikonu oraz Aquamidu – w tych
przypadkach ziarnina nie potrafi uprzątnąć ani oddzielić ciała
obcego od reszty organizmu.

KRZYSZTOF ŁUKSZA,
PIOTR SZNELEWSKI
Terapie łączone w redukcji blizn – iniekcje,
lasery, kriochirurgia
Combined therapies in scar reduction – injections,
lasers, cryosurgery
Blizny czy to w postaci przerosłej, czy w zanikowej stanowią
bardzo istotny problem estetyczny oraz funkcjonalny. W wystąpieniu przedstawiono techniki stosowane w terapiach redukcji
blizn: iniekcje kortykosterydów, zabiegi przy użyciu laserów naczyniowych oraz ablacyjnych laserów frakcjonujących, kompresoterapię, zabiegi z użyciem autologicznej masy bogatopłytkowej,
karboksyterapię oraz procedury kriochirurgiczne. Omówiono,
jak na podstawie prawidłowo przeprowadzonej kwalifikacji przeprowadzać terapie łączone. Zaprezentowano przykłady efektów
terapii łączonych w redukcji różnych typów blizn.

LUIGI MAZZI
Podstawy leczenia osoczem bogatopłytkowym
PRP basic principles of therapy
Uważa się, że osocze bogatopłytkowe (ang. platelet-rich plasma – PRP) działa w biologicznym stymulowaniu procesu gojenia
tkanek i ich regeneracji poprzez miejscowe podwyższenie stężenia
płytek krwi (powyżej wartości wyjściowych) oraz obecnych w nich
substancji bioaktywnych. Teoretycznie podwyższone stężenia
autologicznych czynników wzrostu i białek wydzielanych przez
stężone płytki może poprawić proces gojenia się rany.
Mimo że w chwili obecnej PRP jest coraz częściej stosowane
w terapii różnorodnych urazów sportowych, jak również w wielu
procedurach estetycznych, to nie ma jednolitych doniesień potwierdzających poprawę procesu gojenia i wyników klinicznych
terapii. Kosmetyczne możliwości zastosowania PRP są nowe,
a doniesienia w piśmiennictwie rzadkie.
W sprzedaży jest wiele różnych zestawów PRP. Istnieje wiele
technik iniekcji różniących się m.in. liczbą oraz odstępami iniekcji. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że nie wszystkie
preparaty PRP są identyczne.
Do czynników mogących wpływać na charakter i skuteczność produktu PRP należą różnice w objętości pobranej pełnej
krwi, wydajność odzyskiwania płytek, ostateczna objętość osocza,
w której zawieszone są płytki, jak również obecność lub brak
białych krwinek oraz dodatek egzogennej trombiny aktywującej
płytki lub chlorku wapnia indukującego tworzenie się fibryny.
Nowe badania powinny skupić się na opracowaniu wystandaryzowanej procedury przygotowywania i metod aplikacji PRP,
które mogą zwiększyć jego skuteczność i siłę działania.
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LUIGI MAZZI
Różne wypełniacze dla różnych grup wiekowych:
IPN Tech dla niektórych wypełniaczy
Different fillers for different ages: IPN Tech for
customized fillers
Kwas hialuronowy (HA) jest stosowany przez ponad 20 lat w wielu produktach na całym świecie. Ze względu na swoje unikalne właściwości reologiczne, biokompatybilność, biodegradowalność był
przedmiotem intensywnych badań dotyczących aplikacji tego leku.
We wszystkich wypełniaczach HA występuje w postaci usieciowanej w celu zwiększenia odporności na naturalny proces
degradacji, oraz aby poprawić trwałość w obrębie skóry. Pierwsza
innowacja polegała na wprowadzeniu dwufazowych żelów z HA
pochodzenia niezwierzęcego. Druga generacja to żele monofazowe. Trzecią generację stanowią żele z monofazowym kwasem
hialuronowym pochodzenia niezwierzęcego usieciowane wg
techniki multi cross-linked z mannitolem o działaniu antyoksydacyjnym zgodnie z unikalną metodą sieciowania. W porównaniu
z klasyczną techniką sieciowania metoda ta polega na łączeniu,
umieszczaniu między sobą dwóch sieci monofazowego kwasu
hialuronowego, wcześniej oczyszczonego i usieciowanego, które
są mechanicznie niezależne, tak że żel można łatwo podać w iniekcji, a zwiększona gęstość węzłów sieci wymaga mniej BDDE
(substancja sieciująca) i zwiększa jego długotrwałość.
Dodanie mannitolu spowalnia pod wpływem wolnych rodników
efekt rozpadu po iniekcji. Oznacza to, że uzyskuje się natychmiastowy
i trwały skutek, ponieważ produkt nie jest uszkadzany w kolejnych
godzinach po iniekcji. Sorbitol, podobnie jak mannitol, jest antyoksydantem, który działa jak zmiatacz wolnych rodników. Poza tym jest
przez długi czas bezpiecznie stosowany w lekach, kosmetykach oraz
produktach upiększających ze względu na swoje silne właściwości
nawilżające.

LAURA MAZZUCCO
Centrum Transfuzjologii, Ospedale SS Antonio e Biagio,
Alessandria, Włochy

Płytki krwi w regeneracji tkanek
Platelet for tissue regeneration
Zastosowanie koncentratu płytkowego we wskazaniach innych
niż transfuzja (ang. platelet concentrate for non-transfusion –
CPunT) ma swoje uzasadnienie ze względu na obecność puli
biomolekuł regeneracyjnych w ziarnistościach płytek.
Przygotowanie koncentratu to procedura separacji płytek
krwi z pełnej krwi z dodatkiem antykoagulantu (ACD, cytrynian
sodu) za pomocą odwirowania z prędkością wystarczającą, tak
aby większość płytek pozostała w osoczu, co minimalizuje liczbę
leukocytów i czerwonych krwinek i prowadzi do uzyskania osocza
bogatopłytkowego (ang. platelet rich plasma – PRP).
W ostatnich latach okazało się, że PRP stosowane w celach innych
niż transfuzja ma działanie regeneracyjne w wielu specjalistycznych
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obszarach klinicznych (ortopedia, chirurgia plastyczna, chirurgia
szczękowo-twarzowa), ponieważ płytki zawierają czynniki wzrostu,
cytokiny oraz cząsteczki bioaktywne biorące udział w homeostatycznej równowadze fizjologicznych procesów odnowy i naprawy tkanek.
Regeneracja tkanek jest niezwykle złożonym procesem, w ramach którego dochodzi do współpracy różnych typów komórek,
licznych substancji przekaźnikowych zewnątrzkomórkowych,
wielu szlaków transdukcji sygnałów, mechanizmów produkcji
i przeorganizowania macierzy zewnątrzkomórkowej.
Czynniki płytkopochodne są bezpośrednio zaangażowane w proliferację komórek, produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej, neoangiogenezę, rekrutację i modulację zróżnicowanych komórek somatycznych oraz niezróżnicowanych mezenchymalnych komórek pnia.
Wzrost komórek, trofizm oraz waskularyzacja w głównej mierze zależą od biodostępności tkanki oraz czynników komórkowych
działających synergistycznie, a ich miejscowe zastosowanie prowadzi do regeneracji zniszczonych tkanek, nawet różnego typu
(tkanka kostna, chrzęstna, skóra, śródbłonek, mięśnie, być może
tkanka nerwowa itp.). Czynniki te działają synergistycznie, rekrutując komórki zapalne i specyficzne dla tkanek, pobudzają migrację komórek i ich proliferację, nasilają syntezę oraz remodeling
kolagenu i wzmacniają proces angiogenezy. Wszystkie te funkcje
są stymulowane bezpośrednio przez miejscowo dostarczane płytkopochodne czynniki wzrostu oraz pośrednio w wyniku stymulacji
miejscowej autokrynnej i parakrynnej produkcji chemokin.
Terapia z wykorzystaniem czynników wzrostu stanowi obiecującą możliwość w tej dziedzinie medycyny. Dostępnych jest wiele
różnych czynników wzrostu, które są stosowane do stymulacji
gojenia się rany. Płytki krwi stanowią naturalne źródło czynników
wzrostu stymulujące proces gojenia, co potwierdzono w wielu
doświadczeniach i raportach klinicznych.
Koncentrat płytkowy ma korzystny wpływ na gojenie się rany
w wyniku modulowania różnych faz tego procesu, w szczególności
reepitelializacji i remodelingu tkanek.

MAREK MINDAK
Mezoterapia laserowa
Laser mesotherapy
Opracowana przez firmę Lutronic stacja LASEMD i linia kosmeceutyków o tej samej nazwie umożliwiają prowadzenie szybkich,
skutecznych i bezbolesnych zabiegów, które nie zakłócają normalnego trybu życia, bo nie wymagają gojenia. Stworzono najnowocześniejszy, bardzo precyzyjny i subtelny system składający się z lasera
tulowego, inkubatora i skanera. Pod wpływem impulsów lasera
tworzą się pod naskórkiem kawerny stające się potem rezerwuarem
nanomolekuł kosmeceutyków. Jest to nowatorski aparat należący
do rosnącej, nowej grupy urządzeń do laserowo wspomaganej implantacji leków (ang. laser asisted drug delivery – LADD).
Światłowodowy laser tulowy (1927 nm) z ultraprecyzyjnym
skanerem i magnetycznym systemem śledzenia ruchu głowicy
zapewnia jednorodne rozłożenie impulsów po skórze. Dzięki swoim
szczególnym właściwościom nie niszczy naskórka, lecz tworzy pod
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nim wolne przestrzenie, do których wnikają kosmeceutyki. Urządzenie jest bardzo uniwersalne, o różnych trybach pracy, z szerokim
zestawem kosmeceutyków, który można zawsze powiększyć i dopasować do potrzeb każdego pacjenta. LASEMD jest akronimem
powstałym z opisu metody w języku angielskim: Laser Assisted Single Effective Molecules Delivery, co oznacza efektywne dostarczanie
pojedynczych molekuł (kosmeceutyków) wspomagane laserem.
LASEMD w grudniu 2015 r. otrzymał dopuszczenie CE jako system
laserowy, który przerywa barierę naskórkową, tworząc tysiące mikrokanalików w naskórku. Urządzenie umożliwia najskuteczniejsze
wprowadzanie specjalnie opracowanych, wyjątkowo czystych kosmeceutyków. Lekarstwa dostarczane są w suchych ampułkach Lutronika
i tuż przed aplikacją przechodzą w fazę ciekłą w inkubatorze stacji.
Kosmeceutyki tworzono z założeniem minimalistycznego składu
i braku jakichkolwiek sztucznych dodatków, np. konserwujących.
Zawierają one tylko aktywne składniki w postaci nanomolekuł, bez
żadnych środków dodatkowych. Metoda Multi Nanosome Granulated przekłada się na najwyższą bioabsorpcję składników czynnych.
Światłowodowy laser tulowy w stacji LASEMD (1927 nm) generuje tysiące mikroimpulsów kierowanych skanerem na skórę
w trakcie zabiegu trwającego 6 min. Jest on tak delikatny, że nie
wymaga stosowania znieczulenia, a przejściowe zaczerwienienie
znika po 2–3 godz. Efekt zabiegu jest wyraźnie odczuwalny przez
pacjentki już od drugiego dnia i narasta przez kolejne 2 tyg.
Zadaniem ampułek Lutronic jest poprawa i długie utrzymanie
doskonałego wyglądu skóry bez agresywnych zabiegów i związanej
z tym krótszej lub dłuższej rekonwalescencji. Zabieg LASEMD jest
całkowicie bezpieczny i nie pogarsza stanu skóry. To unikatowa
metoda opracowana dla odmłodzenia i rozjaśnienia skóry przez
zoptymalizowane, jednoczesne połączenie zabiegu laserowego
i celowanych nanokosmeceutyków linii LASEMD.

DAVID MOR-YOSEF
Hydroksyapatyt w odmładzaniu twarzy
Hydroxyapatite in facial rejuvenation
Wypełniacze zawierające w swoim składzie hydroksyapatyt
wapnia (ang. calcium hydroxyapatite – CaHA), mimo że na rynku
znajdują się od prawie tak długiego czasu jak wypełniacze z HA,
to stanowią jedynie ok. 10% tego rynku. Jest to zaskakujące, mając
na uwadze wiele korzyści związanych z tym produktem, takich
jak potencjał do produkcji nowego kolagenu, długotrwałe wyniki,
duży potencjał liftingujący oraz unikalne możliwości zastosowania w procedurach modelowania.
Nieuzasadnione uprzedzenia odnośnie CaHA, które oparte są
na starych danych oraz błędnych założeniach (wysoka częstotliwość
występowania działań ubocznych – ziarniniaków i tworzenie się grudek, brak możliwości wykonania iniekcji zbyt powierzchownie lub
we wszystkich lokalizacjach anatomicznych, poza niezdolnością do
rozpuszczenia po iniekcji produktu i w końcu wysoka cena rynkowa),
prowadzą do powstrzymywania się od stosowania tego produktu.
Bardziej doświadczeni lekarze oczekują, że procedury, które wykorzystują CaHA, staną się normą w zabiegach medycyny

estetycznej. Wypełniacze zawierające CaHA mają uzupełniający
mechanizm działania, przynoszą od razu lepsze wyniki oraz efekty
długoterminowe.
Pojęcie niechirurgicznego rzeźbienia twarzy (ang. non-surgical
face sculpt) odnosi się do wskazań, w których stosuje się CaHA
w celu poprawy różnych parametów twarzy. Obejmują one następujące procedury: niechirurgiczna rynoplastyka (rzeźbienie nosa),
wzmocnienie podbródka, augmentacja jarzmowa (kości policzkowych), odtworzenie trzonu żuchwy (linii żuchwy), nadmierna
wydatność gładzizny (ang. glabellar bossing) (krawędź brwi) itp.

CLEOPATRA NACOPOULOS
Nowe trendy z użyciem preparatów
krwiopochodnych w estetyce twarzy
New trends in facial aesthetics with smart blood
derivatives
Mezoterapia jest niechirurgiczną minimalnie inwazyjną metodą wykorzystującą pochodne krwi polegającą na wykonywaniu wielokrotnych śródskórnych lub podskórnych iniekcji. Ich zadaniem
jest stymulowanie naturalnych kaskadowych procesów gojenia się
w organizmie przynoszących w krótkim czasie widoczne wyniki.
Wykorzystanie pochodnych krwi w płynnej postaci umożliwia
poprawę procesu gojenia po procedurach w obrębie twarzy, jak
również rejuwenację twarzy bez manipulacji w obrębie tkanek.
W i-PRF wykorzystuje się aktywowane płytki krwi, komórki zapalne oraz komórki pnia znajdujące się we krwi w celu regeneracji
skóry i ostatecznie w celu złagodzenia zmarszczek. Uwalnianie
cytokin, mających związek z niszą linii mezenchymalnych komórek pnia, prowadzi do aktywacji zarówno procesu regeneracji, jak
i angiogenezy, co ma poprawiać utlenowanie skóry w celu konwersji komórek macierzystych w komórki dojrzałe. Ta procedura
rozpoczyna produkcję włókien kolagenowych i elastyny, co jest
wspomagane przez macierz fibrynową wytwarzaną w naturalnych
warunkach z rozpuszczalnego fibrynogenu. Poza tym w osoczu
znajdują się białka, substancje mineralne, witaminy oraz inne
substancje odżywcze, które prowadzą do rejuwenacji skóry.
Technika polegająca na wykorzystaniu inteligentnego koncentratu krwi indukuje spektakularną poprawę faktury i jędrności
skóry twarzy oraz wygładzenie drobnych zmarszczek wraz z długoterminowymi wynikami leczenia.

ROMUALD OLSZAŃSKI
Nici – za i przeciw
Threads – pros and cons
Wstęp. Nici haczykowe wywołują efekt mechanicznego
podciągnięcia twarzy i szyi, tzw. minilifting. Proces wchłaniania
powoduje odczyn zapalny tkanek, w wyniku którego dochodzi
do stymulacji fibroblastów i produkcji kolagenu. Do najczęściej
stosowanych nici haczykowych należą Barb 4D i Happy Lift. Po
założeniu wywołują natychmiastowy efekt liftingujący i naturalny
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wygląd bez dodania objętości. Nici First Lift Barb 4D i Happy Lift
składają się polidioksanonu, który ulega biodegradacji.
Materiał i metody. Do zabiegu zakwalifikowano 25 kobiet
i 5 mężczyzn w wieku 40–75 lat. Nici Barb 4D i Happy Lift zostały
założone na twarz i szyję. Zostali wykluczeni pacjenci z zaburzeniami osobowości, nierealistycznymi oczekiwaniami, stosujący
leki antykoagulacyjne oraz z infekcjami (bakteryjnymi, grzybiczymi, wirusowymi). Wskazania do założenia nici liftingujących:
korekta brwi, policzków, szyi, zmniejszenie bruzd nosowo-wargowych i kącików ust oraz wyrównanie linii żuchwy.
Dyskusja. Powikłania po niciach liftingujących były przemijające. Najczęściej występowały kilkudniowe obrzęki, krwiaki, przejściowe nierówności, zagłębienia lub zaciągnięcia skóry,
asymetria, dyskomfort podczas ruchów mimicznych, np. uczucie
kłucia, ucisku, wyczuwalna palpacyjnie nić.
Wnioski. Nici liftingujące są małoinwazyjne, powodują minilifting twarzy, szyi, są wskazaniem dla pacjentów wymagających
stopniowej poprawy.

GEORGE OSKARBSKI
Od naskórka do SMAS (powierzchniowy system
mięśniowo-powięziowy) – od dachu po fundamenty
From epidermis to SMAS (superficial
musculoaponeurotic system) from the roof to
the basement
Starzenie się jest procesem wieloczynnikowym. W obrębie
twarzy mobilność jest niezbędna dla podstawowych funkcji takich
jak żucie, za które odpowiada względnie mało ruchoma boczna
część twarzy, leżąca nad strukturami odpowiedzialnymi za żucie,
oddzielona od przedniej części twarzy funkcjonalnie przystosowanej do ekspresji twarzy. W celu ułatwienia mobilności w strukturę
twarzy są wbudowane przestrzenie tkanek miękkich. Dla uzyskania adaptacji funkcjonalnej system więzadeł podtrzymujących
łączy 5 podstawowych warstw: skórę, tkankę podskórną, warstwę
mięśniowo-rozcięgnową, tkankę otoczki i powięź głęboką. Luźna
tkanka otoczki umożliwia powięzi powierzchownej (złożony płat
składający się ze skóry, tkanki podskórnej i warstwę mięśniowo-rozcięgnowej) na przesuwanie nad powięzią głęboką.
Możliwe jest zaprojektowanie procedur, które są logiczne i skuteczne w odwracaniu procesu starzenia się twarzy. Rozjaśnianie
karnacji (peelingi, resurfacing laserowy) augmentacja objętości
tkanek miękkich (wypełniacze i lipofilling), poprawa napięcia skóry
właściwej (stymulacja fibroblastów i zwalczanie stresu oksydacyjnego, nasilenie aktywności kolagenazy, zmniejszenie zawartości
kolagenu typu I/III, synteza prokolagenu i elastyny, enzymy antyoksydacyjne, zmiana transdukcji sygnałów pobudzająca ekspresję
MMP oraz osłabienie krążenia skórnego), usunięcie nadmiaru
tkanek (blefaroplastyka), rozciągnięcie skóry twarzy (lifting twarzy) – wszystkie te techniki mają pozytywny wpływ na uzyskanie
odmłodzonego wyglądu. Podsumowując, należy stwierdzić, że konieczna jest terapia multimodalna, dotycząca wielu komponentów
oraz etapów procesu starzenia.
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Pierwsze podejście: aktywne peptydy i serum z witaminą C podczas nakłuwania naskórka
Materiał i metody. Naskórek jest bogatokomórkową warstwą
złożoną w głównej mierze z różnicujących się keratynocytów oraz
mniejszej liczby melanocytów, a także komórek Langerhansa,
prezentujących antygen. Komórki warstwy podstawnej naskórka
w proliferacyjnej strefie warstwy podstawnej różnicują się na
3 stadia i cechują się obecnością charakterystycznych markerów,
w tym keratyn i czynników transkrypcji.
Komórki macierzyste naskórka znajdują się na błonie podstawnej, w dojrzałych mieszkach włosowych, w gruczołach łojowych i potowych oraz w naskórku i odmiennie niż komórki
macierzyste z tkanek narządów wewnętrznych. Cechują się niewielką odpowiedzią na starzenie, dlatego niezwykle ważne jest
utrzymanie nienaruszonej populacji komórek macierzystych naskórka, nawet w trakcie procesu starzenia. Wydaje się, że wraz
z wiekiem nie dochodzi do spadku ich liczby ani funkcji, do zmian
w ekspresji genów, reakcji rozwojowych ani związanego z wiekiem
wzrostu zawartości reaktywnych form tlenu.
Gdy podejmujemy próbę leczenia procesu starzenia, naśladujemy
proces gojenia się rany. Jednym z rodzajów optymalnego gojenia jest
bardzo powierzchowna i nieagresywna procedura needlingu (0,2–0,5
mm): stymulacja poprzez warstwę rogową i naskórek lub restrukturyzacja poprzez dotarcie do skóry właściwej – tkanki podskórnej (1,5–3,0
mm) – w celu poprawy parametrów estetycznych. Do remodelingu
dochodzi po +/-5 dniach. Możliwa jest stymulacja neokolagenogenezy z równoczesnym zastosowaniem przeznaskórkowych substancji
aktywnych. Kwas L-askorbinowy odpowiada za wytrzymałość, nawodnienie, elastyczność, zmniejszenie głębokości zmarszczek, stężenie melaniny oraz neutralizację czynników toksycznych. Preparat
Biomimetic Peptide Complex imituje białka występujące w naturze,
działając skutecznie w minimalizowaniu odwodnienia zewnętrznych
warstw skóry, chroniąc skórę przed penetracją substancji szkodliwych,
redukując szorstkość i wysuszenie skóry. Wzmacnia przy tym barierę
skórną oraz chroni przed wolnymi rodnikami i poprawia elastyczność.
W zabiegu chodzi o przyspieszenie procesów naprawczych przez
kosmetyczne substancje czynne, takie jak kwas laktobionowy, glukonolakton, witaminę B3, laktoferrynę, kwas azelainowy, kwas glicerytynowy, bisabolol, bioflawonoidy, ceramidy, kwas hialuronowy i inne.
Wnioski. Wyniki badań klinicznych i odpowiednie piśmiennictwo wykazały proliferację komórek fibroblastów i keratynocytów, reorganizację struktury ECM, redukcję zmarszczek, wytrzymałość, elastyczność, ochronę przed degradacją enzymatyczną,
wytwarzanie ważnych białek błony podstawnej, inhibicję metaloproteinaz macierzy.
Drugie podejście: emisja skoncentrowanej wiązki ultradźwięków o bardzo wysokim natężeniu na SMAS
Materiał i metody. SMAS jest ciągłą, zorganizowaną strukturą o charakterze włóknistej sieci, trójwymiarowym szkieletem
i rusztowaniem dla włókien kolagenowych, włókien elastycznych
i komórek tkanki tłuszczowej, która łączy mięśnie twarzy ze skórą
właściwą. Wykazano istnienie 2 różnych typów morfologicznych
SMAS: typ 1 jest zlokalizowany bocznie w stosunku do fałdów noso-
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wo-wargowych i zawiera względnie niewiele przegród włóknistych
obejmujących zraziki tkanki tłuszczowej, podczas gdy typ 2 znajduje się przyśrodkowo w stosunku do fałdów nosowo-wargowych.
SMAS składa się z gęstej sieci włókien mięśniowych i kolagenowych. Zagęszczenie i wytrzymałość włókien w warstwie
tkanki podskórnej jest odmienne w różnych okolicach twarzy.
W miejscach, w których pokrywa więzadła podtrzymujące włókna
ułożone są gęściej i mają bardziej pionowy przebieg, zazwyczaj
konieczne jest podniesienie płata tkanki podskórnej. Natomiast
w okolicach nad przestrzeniami włókna są mniej zagęszczone,
a ich orientacja bardziej pozioma. W tych obszarach jest względnie łatwe podniesienie podskórnego płata w liftingu twarzy.
Innowacyjny mechanizm wykorzystywany w procedurze mikroemisji skupionej wiązki ultradźwięków o bardzo wysokim natężeniu umożliwia dotarcie do skóry właściwej i tkanki podskórnej,
uwolnienie energii cieplnej, prowadząc do termokoagulacji w temperaturze ok. 60–65°C w postaci dobrze odgraniczonych punkcikowych obszarów o szerokości 5 kolumn z możliwością ustawienia
wysokości i gęstości tych punktów. Miejscowe podwyższenie temperatury prowadzi do natychmiastowej denaturacji i obkurczania
włókien kolagenowych i stopniowej stymulacji produkcji nowego
kolagenu, który strukturalnie jest młody i zdrowy; prowadzi też
do retrakcji tkanek, dając efekt nieinwazyjnego liftingu twarzy.
W porównaniu do laseroterapii i radiofrekwencji skupione ultradźwięki mogą przenikać przez powierzchnię skóry bez jej uszkadzania i przechodzić do głębszych tkanek. Procedurę przeprowadza się
w określonych okolicach twarzy na różnych głębokościach, stosując
rozmaite głowice. Rozpoczyna się od ogniskowania ultradźwięków
na głębokości 3 mm i dochodząc następnie do 4,5 mm. Cel osiąga
się stopniowo w postaci zwiększenia napięcia tkanek twarzy oraz
odtworzenia konturów twarzy z uniesieniem brwi, redukcją fałdów
nosowo-wargowych oraz poprawą konturu owalu twarzy i karku jak
również z uniesieniem tkanek w okolicy kości jarzmowych.
Wykonywanie zabiegów możliwe jest w przypadku wiotkości
tkanek w okolicach ramion, pośladków itp., stosując głowicę 13 mm.
Średni czas wykonywania zabiegu w obrębie całej twarzy i szyi
wynosi ok. 30–40 min, bez następczego okresu niezdolności do
pracy i rekonwalescencji. Po sesji zabiegowej w okresie od kilku godzin do kilku tygodni mogą wystąpić u pacjentów takie objawy jak
mrowienie, łagodne zaczerwienienie, obrzęk, napięcie skóry, które
oznaczają progresję gojenia się rany po ekspozycji na ultradźwięki.
Inaczej niż w przypadku laseroterapii oraz światła pulsacyjnego
nie ma przeciwwskazań do ekspozycji na promieniowanie słoneczne
oraz możliwe jest wykonywanie zabiegów u pacjentów ze wszystkimi
fototypami skóry – od najjaśniejszego do najciemniejszego. Poziomy
energii są wcześniej ustawione i spełniają kryteria, które zapobiegają
działaniu uszkadzającemu na tkanki, w szczególności na struktury
naczyniowe i nerwowe. Procedury zostały dobrze zbadane na zwierzętach i ludziach, tak aby zapewnić absolutne bezpieczeństwo skupionej wiązki ultradźwięków na głębokości nie większej niż 4,5 mm
tkanek poddawanych zabiegowi oraz w celu uniknięcia uszkodzeń
naskórka, takich jak obrzęk lub oparzenie. Osoba wykonująca zabieg
indywidualizuje parametry terapii (wektory działania, najbardziej
właściwe okolice, głębokość stosowania zgodnie z dobraną głowicą).

Wnioski. W zależności od różnych poziomów starzenia się
skóry możliwe jest prowadzenie terapii za pomocą uznanych
technik, ale te omówione wyżej wpływają na zmniejszenie stopnia wiotkości skóry, odtwarzając funkcję barierową powierzchni,
a tym samym przywracając właściwą konstrukcję jej fundamentów
i sklepienia.

KAMILA PADLEWSKA
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Bezpieczeństwo laserowego usuwania zmian
wywołanych wirusem HPV
Safety of laser treatment of HPV lesions
Różne badania naukowe wykazały, że podczas odparowywania brodawek wirusowych stwierdza się w dymie obecność
DNA wirusów (o średnicy 55 nm, czyli 0,055 μm). Okazało się, że
w trakcie odparowywania laserem CO2 istnieje również możliwość
przemieszczenia się DNA wirusa w inne miejsce pomieszczenia, w którym wykonuje się zabieg. Podobne wyniki dotyczące
obecności DNA wirusowego w dymie stwierdza się w trakcie zabiegów elektrokoagulacji. Dodatkowo stwierdzono, że ryzyko
występowania w powietrzu wirusów jest wyższe w przypadku
stosowania techniki laserowej niż przy zastosowaniu elektrokoagulacji. Związane jest to zapewne ze zwiększoną obecnością
aerozoli w powietrzu w przypadku stosowania lasera, przez co
dochodzi do łatwiejszego transportu wirusa w otoczeniu. Jeżeli
chodzi o obecności HPV DNA na powierzchniach pomieszczenia,
uzyskano pozytywne wyniki potwierdzające ich występowanie
w odległości ok. 2 m od obszaru działania promienia laserowego.
Taka ekspozycja na wirusy prowadzi do zwiększonego występowania brodawek wirusowych na skórze. Zwiększa też możliwość
zachorowania na nowotwory głowy i szyi (np. brodawczaki krtani,
raki kolczystokomórkowe migdałków, języka).
W dymie stwierdzono również wirusy wywołujące zapalenie
wątroby typu B (HBV) o średnicy 42 nm oraz wirusy wywołujące
zespół nabytego braku odporności (HIV) o średnicy 100 nm. W przypadku działania promienia laserowego o małej mocy na jednostkę powierzchni (<500 W/cm2) wyhodowano z dymu laserowego również
bakterie Escherichia coli i Staphylococcus aureus. Trzeba pamiętać,
że w przypadku chirurgicznego leczenia zmian nowotworowych przy
użyciu lasera może dochodzić do rozprzestrzeniania się komórek
nowotworowych w inne miejsca ciała chorego lub do organizmu
personelu sali operacyjnej poprzez inhalowanie dymu.
Ponadto w wyniku działania energii laserowej dochodzi do powstawania wielu drobin o różnej wielkości (0,1–0,8 μm, z wartością
średnią 0,31 μm). Elementy o wielkości w granicach 0,5–5,0 μm, są
tzw. drobinami niebezpiecznymi dla tkanki płucnej. Cząsteczki te
mogą penetrować do pęcherzyków płucnych i powodować ciężkie
stany zapalne tkanki płucnej. Dym powstający zarówno przy elektrokoagulacji, jak i przy stosowaniu lasera zawiera koncentrację
związków mutagennych odpowiadającą wypaleniu 3–6 papierosów. Wykryto w nim m.in. pochodne benzenu, policykliczne
węglowodory aromatyczne oraz związki z grupy akrolein.
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Mając na uwadze fakt występowania DNA wirusowego w dymie,
konieczna jest dobra ochrona zarówno skóry, jak i dróg oddechowych
osób przebywających w pomieszczeniu, gdzie wykonuje się zabiegi.
Badania wykazały, że niektóre specjalne maski mają zdolność do
przechwytywania cząsteczek wirusa brodawczaka zawartych w dymie laserowym. Są więc wystarczającą ochroną przed wdychaniem
wirusa do dróg oddechowych. Zasadnicze znaczenie ma jednak prawidłowy i wydolny system odciągania dymu powstającego w trakcie
stosowania lasera. Właściwa odległość dyszy układu ssącego powinna
wynosić 1–2 cm od miejsca działania promienia laserowego. Bardzo
istotne jest stosowanie w urządzeniu odsysającym odpowiednich
systemów filtracyjnych, które będą mogły wychwycić cząsteczki
wirusa. The National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) z USA rekomenduje lokalną wentylację wyciągową (ang.
local exhaust ventilation – LEV). Ponadto trzeba pamiętać, że obecnie
stosuje się 3 rodzaje szczepionek przeciwko HPV:
yy dwuwalentną (HPV typu 16 i 18),
yy czterowalentną (HPV typu 6, 11, 16, 18),
yy dziewięciowalentną (HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58).

ALBERTO PASSI
Uniwersytet Insubria, Varese, Włochy

Kwas hialuronowy – nie tylko wypełniacz?
Hyaluronan not only a filler?
Dużo danych dowodowych potwierdza koncepcję, że w metabolizmie komórek i regeneracji tkanek kluczową rolę odgrywa
mikrośrodowisko. W tym kontekście ilość kwasu hialuronowego
(HA) ma duże znaczenie dla funkcji mikrośrodowiska, a jego
stężenie odzwierciedla biomechaniczne właściwości tkanki.
HA jest głównym polimerem znajdującym się w przestrzeni
zewnątrzkomórkowej, cechującym się wieloma właściwościami
biologicznymi, ale po urodzeniu jego stężenie ulega stałemu obniżeniu we wszystkich tkankach, szczególnie w skórze. Poza właściwościami wiskoelastycznymi, za które odpowiada stężenie HA,
również długość łańcucha odgrywa kluczową rolę w tkankach.
W aktywności HA pośredniczy kilka receptorów komórkowych. Należą do nich CD44, TLR4 i RHAMM. W tym kontekście rozmiar HA ma kluczowe znaczenie, ponieważ fragmenty
HA cechują się specyficzną aktywnością biologiczną, indukując
silną reakcję zapalną poprzez stymulację receptora TLR4. Na
proliferację komórek stymulująco działają większe oligosacharydy o masie cząsteczkowej powyżej 200 kDa. Te właściwości
biologiczne odgrywają kluczową rolę w procesie gojenia się rany.
Ich skuteczność jest uzależniona od klasteryzacji receptorów
w obrębie błony komórkowej indukowanej przez łańcuchy dużych
rozmiarów w stosunku do łańcuchów krótkich.
HA dużych rozmiarów wywiera działanie antyapoptotyczne,
podczas gdy łańcuchy małych rozmiarów są silnym bodźcem zapalnym. Na podstawie tych obserwacji staje się jasne, że procesy,
które prowadzą do fragmentacji HA (hialuronidaza, wolne rodniki), są również silnymi czynnikami indukującymi stan zapalny.
Z biotechnologicznego punktu widzenia syntezę HA często pro-
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wadzi się w bioreaktorach, w których produkowane są duże ilości
polimerów, jednakże kluczowe znaczenie ma czystość HA oraz
homogenność jego struktury łańcuchowej. Czyste polimery HA,
zanieczyszczone wskutek procesów przemysłowych niewielkimi
fragmentami HA, mogą być przyczyną indukcji nieoczekiwanych
reakcji zapalnych w tkankach. Zapobiega temu wysoka jakość
procedur produkcyjnych z dokładną kontrolą ostatecznego rozmiaru produktu.

WALDEMAR PLACEK
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą
Płciową i Immunologii Klinicznej, UWM Olsztyn

Bielactwo dla lekarzy zajmujących się zabiegami
estetycznymi
Vitiligo for doctors working in aesthetic medicine
Przebarwienia są to ograniczone lub uogólnione zmiany kolorytu skóry, wrodzone lub nabyte, złogowe i barwnikowe. Zabarwienie przebarwień zależy od rasy i fototypu uwarunkowanego
genetycznie. Określane jest liczbą melanocytów (proliferacja),
liczbą melanosomów, aktywnością tyrozynazy, obecnością tyrozyny i cystyny, procesami wędrówki melanosomów, przekazywaniem melanosomów do keratynocytów. Przebarwienia należy
podzielić na te, które powstają pod wpływem niewydolności żyły
odpiszczelowej, w wyniku przeprowadzonych zabiegów oraz pozapalne. Zabarwienie skóry goleni, na której powstają przebarwienia ulega zakłóceniom, zwłaszcza z wiekiem, kiedy powstają
plamy przebarwieniowe, bielactwo i lipodermatosclerosis.
Przebarwienia związane są z chorobami żył, powstają w okresie C4 wg klasyfikacji CEAP (C4a – przebarwienia, wyprysk; C4b –
lipodermatoskleroza, zanik biały). Przebarwienia pozabiegowe
mogą powstać po skleroterapii i po zabiegach laserowych. Nie
należy zapominać o przebarwieniach występujących w chorobach
skóry występujących na podudziach o innej etiologii (wyprysk
podudzi, róża, pseudosarcoma Kaposi, rumień guzowaty, twardzina, choroby pęcherzowe, zmiany skórne w cukrzycy).
W leczeniu kluczową rolę odgrywa współpraca pomiędzy
specjalistami z rożnych dziedzin, a przede wszystkim między chirurgami i dermatologami. Pierwszorzędną rolę odgrywa usunięcie
czynnika sprawczego, unikanie ekspozycji na promieniowanie
UV. Stosuje się substancje rozjaśniające. Wyprysk żylakowaty
leczy się poprzez miejscową aplikację silnych preparatów steroidowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, nie przekraczając
określonego czasu leczenia. Główną metodą leczenia wszystkich
zmian w przebiegu niewydolności żylnej jest kompresjoterapia
i leki poprawiające właściwości reologiczne krwi. Zadowalające
wyniki leczenia są niezwykle rzadkie, ponieważ plamy złogowe
ustępują niezwykle wolno, a innego typu przebarwienia związane
z melaniną nawracają po pierwszej ekspozycji na słońce. Często
przyczyną braku poprawy jest nieprawidłowe leczenie wynikające
z braku prawidłowego rozpoznania, a jeszcze częściej z braku
rozpoznania. Przebarwienia są powodem zaburzeń psychologicznych, a nawet społecznych i osobowościowych.
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Metody leczenia można podzielić na profilaktyczne, przyczynowe, zabiegi kosmetyczne i leczenie objawowe. Zapobieganie
polega na dobraniu odpowiedniego środka antykoncepcyjnego,
doborze kosmetyków i leków przeciwbólowych, unikaniu innych czynników powodujących zaburzenia barwnikowe. Powierzchowne przebarwienia leczy się łatwo przy pomocy substancji
rozjaśniających i powierzchownych peelingów, głębokie przebarwienia leczy się trudno głębokimi peelingami chemicznymi,
dermabrazją, mezoterapią i laserami. Stosuje się inhibitory tyrozynazy, substancje hamujące transfer melaniny z melanocytów
i przyśpieszające proliferację komórek naskórka oraz mieszanki
recepturowe. Dobre efekty, aczkolwiek powolne, uzyskuje się,
stosując odpowiednie protokoły mieszanego światła LED-owego.
Podstawą skutecznego leczenia jest stosowanie kosmetyków
zawierających filtry pochłaniające promieniowanie UV-A i UV-B
zarówno w czasie leczenia, jak i po uzyskaniu zadowalającego wyniku. Lekarz musi wyjaśnić pacjentowi celowość ich użycia (zrozumienie i przestrzeganie). Pacjent musi dokładnie przestrzegać
zaleceń. Integralną częścią diagnostyki i leczenia jest współpraca
dermatologów i chirurgów. Przed rozpoczęciem leczenia należy
przeprowadzić szczegółowy wywiad, badanie kliniczne i diagnostykę oceniającą warunki hemodynamiczne. Należy dążyć do ustalenia
dokładnej etiologii, stopnia zaawansowania zmian, współistnienia
innych schorzeń czy obecności ewentualnych powikłań.

ANDRZEJ PRZYLIPIAK
Samodzielna Pracownia Medycyny Estetycznej,
Wydział Farmaceutyczny, UM w Białymstoku

Megaliposukcja, opis wybranych przypadków
Megaliposuction, case reports
Do megaliposukcji, szczególnej formy terapii, podczas której
można usuwać dwu- lub trzykrotnie więcej tkanki tłuszczowej
niż w przeciętnym zabiegu liposukcji, można zakwalifikować
tylko niektórych pacjentów. Megaliposukcja pozwala na uzyskanie
poprawy sylwetki ciała. Wynik zabiegu jest często dla pacjenta
pozytywnym bodźcem psychologicznym, który motywuje do
podjęcia diety i zdrowego trybu życia, dlatego wspomaga leczenie otyłości. Przedmiotem prezentacji będą szczególne warunki
kwalifikacji pacjentów i wykonanie zabiegu. Ponadto opisane
zostaną możliwe powikłania, ryzyko oraz opieka po-zabiegowa.
Przedstawione zostaną także opisy przypadków.

SIMON RAVICHANDRAN
Systemy LED i ich rola w praktyce medycyny
estetycznej
LED systems and their role in a medical aesthetic
practice
Fotobiomodulacja z wykorzystaniem diod LED zyskuje na popularności, a ze względu na uniwersalne wykorzystanie w terapii, które
umożliwia szeroki wachlarz zastosowań oraz z powodu swojego nie-

inwazyjnego charakteru, jest atrakcyjną metodą z uwagi na potencjał
do ułatwiania gojenia oraz regeneracji tkanek w wielu chorobach
skóry, bez wywoływania dolegliwości bólowych, działań ubocznych
ani bez towarzyszącego terapii okresu niezdolności do pracy.
Fototerapia LED ma klinicznie udowodnione działanie w wielu powszechnie występujących schorzeniach, takich jak starzenie i trądzik pospolity. Stanowi też istotne rozszerzenie terapii
zaburzeń o charakterze zapalnym, takich jak trądzik różowaty,
wyprysk i łuszczyca. Umożliwia uzyskanie natychmiastowych
oraz długoterminowych korzyści zarówno w monoterapii, jak
również jako terapia wspomagająca i może być łączona z wieloma
procedurami estetycznymi, takimi jak peelingi skórne, mikrodermabrazja, needling ze wskazań medycznych, PRP, procedury
iniekcyjne oraz resurfacing laserowy w celu redukcji stanu zapalnego i podskórnych wylewów krwi, przyspieszenia gojenia oraz
poprawy wyników klinicznych.
Z komercyjnego punktu widzenia terapia jest wysoce korzystna i daje nowe opcje leczenia, dodatkowe zyski spowodowane dotychczasowymi metodami leczenia oraz lepszą lojalność klienta.
Fototerapia LED jest bezpieczna bez względu na rodzaj skóry
i umożliwia uzyskanie zarówno efektu korekcji, jak i profilaktyki
jako część ciągłego programu terapii mającego na celu utrzymanie
optymalnego stanu zdrowia skóry.

WOJCIECH RYBAK
Przegląd metod usuwania poszerzonych
naczynek na twarzy i kończynach dolnych
Review of treatments for dilated capillaries on the
face and legs
Wystąpienie jest podsumowaniem wiedzy i doświadczenia autora na temat metod usuwania żylaków, poszerzonych naczyń oraz
najczęściej występujących malformacji naczyniowych na twarzy
i kończynach. Autor omawia anatomię mikrokrążenia żylnego
na kończynach oraz jej istotność z punktu widzenia diagnostyki
i strategii leczenia. Podkreśla rolę właściwie przeprowadzonego
badania fizykalnego oraz omawia najczęściej stosowane badania
dodatkowe, takie jak: USG z dopplerem, użycie podświetlacza naczyniowego czy urządzenia wykorzystującego fale podczerwone.
Aktualnie strategia leczenia żylaków oparta jest na najczęściej
stosowanych metodach endowaskularnych (laser wewnątrznaczyniowy, fale radiowe wysokiej częstotliwości, para wodna, skleroterapia) oraz na ich łączeniu w celu osiągnięcia jak najlepszych
efektów terapeutycznych. Mikroskleroterapia stosowana jest do
likwidacji poszerzonych żył sieciowych na kończynach i w okolicy
oka. W laseroterapii przezskórnej najczęściej mają zastosowanie
lasery najnowszej generacji, pozwalające na leczenie jednoczasowo kilkoma długościami fal. Aby terapia była skuteczna, bardzo
istotny jest dobór lasera w zależności od rodzaju zmian.
Podsumowując, leczenie skojarzone z zastosowaniem kilku
metod daje w większości przypadków najlepsze rezultaty, a właściwa diagnostyka jest często nieodzownym i kluczowym elementem
dla skutecznej i przynoszącej długotrwałe rezultaty terapii.
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ZBIGNIEW RYBAK

MAŁGORZATA SCHLEGEL-ZAWADZKA

Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów,

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu,

UM we Wrocławiu

Collegium Medicum UJ

Leczenie poszerzonych żył na dłoniach
i przedramionach

Zmieniające się oblicze
zanieczyszczeń/substancji obcych w żywności

Treatment of dilated veins on the hands
and forearms

The changing face of impurities/foreign
substances in food

W kończynach górnych, podobnie jak w kończynach dolnych, mamy żyły głębokie i powierzchowne, nie są one jednak
oddzielone powięzią. Żyły głębokie kończyn dolnych znajdują się podpowięziowo, a powierzchowne nadpowięziowo.
W kończynach górnych żyły leżące po wewnętrznej stronie
są odpowiednikiem żył głębokich, a żyły grzbietowe pełnią
funkcję żył powierzchownych. Zarówno w kończynach górnych, jak i dolnych oba systemy łączą się ze sobą odpowiednio
żyłami łączącymi (kończyny górne) i żyłami przeszywającymi
(kończyny dolne).
Z uwagi na fakt, że znacząca ilość krwi odpływa z kończyn
żyłami głębokimi, nie powinny one być poddawane zamknięciu.
Wszelkie działania zamykające żyły winny dotyczyć żył powierzchownych. Niewydolność zastawek w żyłach kończyn górnych
właściwie nie występuje, zatem przyczyną ich poszerzania jest
najczęściej : utrudnienie odpływu, brak tkanki tłuszczowej, nadmierna praca fizyczna.
Z problemem poszerzonych żył zgłaszają się w zasadzie
wyłącznie kobiety, które uważają to za widoczny objaw przyspieszonego starzenia się. Leczenie polega albo na usunięciu
fizycznym poszerzonych odcinków żył (flebektomia) lub zamknięciu ich technikami wewnątrzżylnymi (laser, fale radiowe,
skleroterapia).
Z uwagi na prostotę wykonania oraz niewielki koszt zabiegu, który można powtarzać wielokrotnie skleroterapia jest
najczęściej wykonywana. Zabieg skleroterapii wykonujemy
substancją chemiczną (w Polsce mamy zarejestrowane dwie
substancje o komercyjnej nazwie Aethoxysklerol oraz Fibrovein) w formie piany. Zadaniem sklerozantu jest wywołanie
bardzo mocnej destrukcji ściany poszerzonej żyły, aby doszło
do transformacji włóknistej i zarośnięcia leczonego fragmentu
naczynia. Pianę wykonujemy, mieszając płynny sklerozant
z powietrzem w proporcji 1 do 4, używając do tego celu 2 strzykawek połączonych plastikowym łącznikiem. Po wstrzyknięciu
sklerozantu następuje skurcz naczynia oraz destrukcja śródbłonka. Kolejnym krokiem jest zewnętrzna kompresja zamykanego fragmentu żyły przez 3–4 dni. Proces transformacji
(zamykania żyły) trwa około 6 tygodni. Osobnym zagadnieniem są zmiany wrodzone układu żylnego (malformacje żylne)
które mogą być zamykane w podobny sposób.
Reasumując, przed kwalifikacją pacjenta do zamknięcia poszerzonych żył na kończynach górnych (nie dotyczy to malformacji żylnych) należy uzmysłowić fakt, że żyły kwalifikowane do
zamknięcia mogą w szczególnych sytuacjach być bardzo potrzebne, a nawet mogą ratować życie.

W 1999 r. Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Ogólne Postanowienia nr 12, ustanowił Prawo do właściwego wyżywienia, co oznacza, że: „Każdy człowiek zawsze musi
mieć zapewniony fizyczny i ekonomiczny dostęp do żywności (lub
środków jej pozyskiwania) wolnej od szkodliwych substancji i akceptowalnej w jego kulturze, wystarczającej pod względem jakości,
ilości i różnorodności, aby zaspokoić swoje potrzeby wyżywienia”.
Istnieją 2 zasady bezpieczeństwa:
yy food safety (bezpieczna żywność) – zapewnienie, że konsumowana
żywność nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka;
yy food security (bezpieczeństwo żywnościowe) – stworzenie
warunków do zapewnienia ludności danego kraju (czy innej
jednostki terytorialnej, np. UE) odpowiedniej ilości i jakości
produktów żywnościowych.
Siódmego kwietnia 2015 r., w Światowy Dzień Zdrowia i 67.
rocznicę powstania WHO, hasłem przewodnim było: „Z pola na
stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.
Substancje znajdujące się w żywności:
yy naturalnie w niej występujące – nietoksyczne – np. węglowodany, białka, tłuszcze;
yy toksyczne substancje występujące naturalnie w żywności;
yy związki powstające w czasie przechowywania i przetwarzania
żywności;
yy substancje celowo dodawane do żywności;
yy substancje dostające się do żywności w wyniku zanieczyszczenia;
yy substancje toksyczne pochodzące ze źródeł antropogenicznych
oraz naturalnych, które mogą wywołać zmiany w ekosystemach.
Zanieczyszczenie żywności wg art.1. Rozporządzenia Rady
nr 315/93/EWG: „To jest każda substancja, która nie jest celowo dodawana do żywności, a jest w niej obecna w następstwie
procesu produkcji (włączając w to poszczególne etapy uprawy
roślin, chowu zwierząt oraz ich leczenia), a także wytwarzania,
przetwarzania, przygotowywania żywności, uzdatniania, pakowania, transportu, przechowywania, albo występuje jako następstwo
zanieczyszczenia środowiska”.
Inny z podziałów klasyfikuje substancje obce i naturalne nieodżywcze w żywności w sposób następujący:
yy celowo dodane – dodatki do żywności (zdefiniowane w odpowiednich rozporządzeniach;
yy zanieczyszczenia chemiczne:
–– związane z produkcją i obrotem – stosowane przy uprawach
roślin (nawozy, pestycydy), w hodowli zwierząt (antybiotyki,
leki hormonalne i uspokajające), zanieczyszczenia techniczne pochodzące z opakowań i urządzeń, związki czyszczące,
dezynfekujące, zmiękczające, fermenty, stabilizatory;
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–– zanieczyszczenia środowiskowe – związki pochodzące z emisji przemysłowych, środków transportu i obróbki termicznej
(metale, niemetale, WWA, dioksyny, furany, PCB, produkty
reakcji Maillarda);
–– czynniki fizyczne (promieniowanie jonizujące, pierwiastki
promieniotwórcze);
yy obce i naturalne substancje zawarte w organizmach żywych:
–– toksyny (w roślinach wyższych, środkach aromatyzujących,
roślinach przyprawowych, grzybach wielkoowocnikowych,
grzybach pleśniowych, drobnoustrojach);
–– alergeny w żywności.

DAISY MIRIAM SKRZYPEK 1,
ANDRZEJ IGNACIUK2, EWA SKRZYPEK2, 3
1

Zakład Medycyny Sądowej, WUM; Profesjonalna
Szkoła Psychoterapii, Instytut Psychologii Zdrowia PTP

2

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL

3

Katedra i Zakład Patomorfologii Centrum Biostruktury, WUM

Pacjentki medycyny estetycznej okiem
psychologa…
Aesthetic medicine patients in the eye
of a psychologist...
W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania
możliwościami przeciwdziałania starzeniu się oraz poprawiania
urody mający na celu między innymi polepszenie samopoczucia,
zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wiąże się z tym dynamiczny
rozwój rynku medycyny estetycznej. Odnotowuje się jednak coraz
więcej przypadków powikłań po zabiegach oraz uzależnień od nich.
Skłania to do bliższego przyjrzenia się stanowi zdrowia psychicznego
osób się im poddających. W tym celu wykorzystano Kwestionariusz
Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28), Ustrukturalizowany Wywiad
Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II), Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia – wersję B (MHLC-B) oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Za
ich pomocą przebadano 18 pacjentek w wieku 30–55 lat zgłaszających
się z powodu powikłań po zabiegach medycyny estetycznej oraz 22
w wieku 33–57 lat z grupy kontrolnej – korzystających z zabiegów,
u których nigdy nie odnotowano występowania efektów ubocznych.
GHQ-28 Davida Goldberga pozwala na wyłonienie osób, których
stan psychiczny uległ czasowemu lub długookresowemu załamaniu wskutek doświadczanych trudności, problemów lub na skutek
choroby psychicznej, oraz osób, u których występuje istotne ryzyko
zaburzeń zdrowia psychicznego. Z badania wynika, iż 33% pacjentek
powikłanych ma skłonności do zaburzeń lękowych, 22% ujawnia
cechy zaburzeń psychosomatycznych, a 11% z nich odczuwa zarówno
niepokój, jak i objawy somatyczne. W grupie kontrolnej zaś jedynie
18% pacjentek zmaga się z objawami zaburzeń psychosomatycznych.
SCID-II umożliwia ocenę występowania objawów 12 zaburzeń
osobowości. Wynika z niego, iż wśród pacjentek powikłanych dominują cechy osobowości obsesyjno-kompulsyjnej (44%) oraz paranoicznej (33%). Po 11% z nich wykazuje również objawy bierno-agresywnego i narcystycznego zaburzenia osobowości oraz borderline

– większość zmaga się z objawami mieszanych zaburzeń osobowości.
Trzydzieści trzy procent osób z grupy kontrolnej nie cierpi prawdopodobnie na żadne z zaburzeń osobowości, 45% wykazuje cechy
osobowości obsesyjno-kompulsyjnej, a 18% unikającej. Można wśród
nich również odnotować objawy narcystycznego, bierno-agresywnego, histrionicznego oraz schizotypowego zaburzenia osobowości.
MHLC-B opisuje kontrolę zdrowia w trzech wymiarach: wewnętrznym, wpływu innych i przypadku. Wszystkie pacjentki
umiejscawiają ją przede wszystkim w pierwszym z nich.
IZZ określa natomiast występowanie zachowań związanych
ze zdrowiem w obszarach: nawyków żywieniowych, zachowań
profilaktycznych, pozytywnych nastawień psychicznych oraz
praktyk zdrowotnych. Ogólne wyniki wszystkich badanych są
wysokie – najwyższe w grupie nawyków żywieniowych, najniższe
w obszarze związanym z praktykami zdrowotnymi oraz pozytywnymi nastawieniami psychicznymi.
Podsumowując, można się pokusić o stwierdzenie, że w grupie
osób korzystających z zabiegów medycyny estetycznej dominują
cechy obsesyjno-kompulsyjnego zaburzenia osobowości – niemal
połowa wszystkich pacjentek. Być może z tego właśnie wynika
częstotliwość korzystania z zabiegów, w celu poprawienia swojego
wyglądu, w szczególności wśród pacjentek powikłanych, czasem
prowadząca nawet do uzależnienia się od nich. Prawdopodobnie związany z tym jest również wysoki wskaźnik wewnętrznego
umiejscowienia kontroli zdrowia. Na podstawie wyników GHQ-28
można zaś wywnioskować, iż ponad połowa pacjentek powikłanych
wykazuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego, w porównaniu do niecałych 20% z grupy kontrolnej. Nasuwa się więc
pytanie, czy powoduje to wystąpienie powikłania wpływającego na
pogorszenie się wyglądu pacjentki oraz jej stanu zdrowia fizycznego
i psychicznego? A może wręcz odwrotnie, osłabienie stanu psychicznego wskutek doświadczanych trudności, problemów lub/i na
skutek ewentualnych zaburzeń psychicznych (m.in. osobowości)
doprowadza do znacznie częstszych wizyt w gabinecie medycyny
estetycznej, a te z kolei do podwyższonego ryzyka wystąpienia
powikłań po zabiegach? Zwraca tu również uwagę niższy wskaźnik
występowania zachowań zdrowotnych związanych z pozytywnym
nastawieniem psychicznym i praktykami zdrowotnymi.
Ze względu na stosunkowo niewielką grupę pacjentek badania
wymagają kontynuacji w celu otrzymania wyników istotnych
statystycznie.

EWA SKRZYPEK1, 2,
ROMUALD OLSZAŃSKI2, 3
1

Katedra i Zakład Patomorfologii Centrum Biostruktury, WUM

2

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL

3

Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, WIM

Gładzizna na cenzurowanym
Glabella censured
Wypełnianie tkanek miękkich zajmuje drugie miejsce po
toksynie botulinowej pośród minimalnie inwazyjnych procedur
estetycznych. Według danych Amerykańskiego Towarzystwa Chi-
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rurgów Plastycznych w 2015 roku zabiegom tym poddało się 2,4 mln
pacjentów. Obecnie dostępnych w świecie jest ponad 200 różnych
wypełniaczy. Każdy z nich ma jednak swoje ograniczenia i każda
twarz podlegająca procesowi starzenia jest unikalna. Konieczna jest
więc znajomość nie tylko anatomii, ale również wpływu procesu
starzenia na położenie naczyń oraz świadomość istnienia tzw. obszarów zwiększonego ryzyka wystąpienia najgroźniejszych powikłań, do których należą martwica i/lub zaburzenia/utrata widzenia.
Gładzizna ze względu na drobne gałęzie tętnicy nadoczodołowej
i nadbloczkowej z ubogim krążeniem obocznym zaliczana jest do
obszarów największego ryzyka. Wykonując więc zabiegi wypełniania
tkanek tej okolicy należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z zagrożenia, ale także znać objawy zagrażającej martwicy lub zaburzeń/
utraty widzenia; należy też być przygotowanym na ich ewentualne
wystąpienie. I choć tak poważne powikłania zdarzają się obecnie
bardzo rzadko, to stale wzrastająca liczba zabiegów przy użyciu wypełniaczy, szczególnie wykonywanych coraz częściej przez osoby
nieuprawnione, nieuchronnie zapowiada sukcesywny ich wzrost.
Opisano już w literaturze liczne przypadki zarówno martwicy, jak
i nieodwracalnej utraty widzenia, zawałów mózgu, a także zgonu po
augmentacji tkanek okolicy gładzizny z użyciem tłuszczu autologicznego. Ten ostatni jest też najczęstszym, niestety przed tak powszechnie
obecnie używanym, kwasem hialuronowym, sprawcą utraty wzroku.
Leczenie przedstawionego przypadku martwicy gładzizny
zakończyło się ostatecznie sukcesem, gdyby jednak podjęto je
odpowiednio wcześniej, mogło zadecydować o łagodniejszym
przebiegu. Dlatego prewencja, odpowiednia edukacja pacjenta
oraz doświadczony lekarz medycyny estetycznej w gabinecie wyposażonym w tzw. safety kit są najlepszym sposobem na wszelkie,
również te poważne, powikłania.

EWA SKRZYPEK1, 2, ANDRZEJ IGNACIUK2,
SŁAWOMIR BIAŁEK3,
BŁAŻEJ GRODNER3, MACIEJ MAŁECKI4
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Katedra i Zakład Patomorfologii Centrum Biostruktury, WUM

2

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL

3

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, WUM

4

Katedra Farmacji Stosowanej, WUM

Hialuronidaza... wiemy więcej
Hyaluronidase... we know more
Hialuronidazy są grupą enzymów odpowiedzialnych za degradację kwasu hialuronowego. Występują zarówno u prokariotów, jak
i eukariotów. Biorą udział w wielu fizjologicznych i patologicznych
procesach w organizmach żywych, takich jak: zapłodnienie, dyfuzja
jadów i mikroorganizmów, reakcje zapalne oraz rozwój nowotworów. Obecnie wykorzystanie hialuronidaz w medycynie opiera się
m.in. na zwiększeniu absorpcji leków podawanych parenteralnie,
poprawie skuteczności znieczulenia miejscowego oraz minimalizacji uszkodzenia tkanek w wyniku wynaczynienia chociażby
leków cytostatycznych. Dostępne na rynku preparaty zawierają
hialuronidazę pochodzącą z ekstraktów z tkanek barana, kozy,
wołu lub rekombinowaną ludzką postać tego enzymu.
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Preparaty hialuronidazy zostały zatwierdzone przez Amerykańską Federację ds. Żywności i Leków (FDA), chociażby do
nawadniania drogą podskórną, jako środek pomocniczy do zwiększenia absorpcji wstrzykiwanych leków i w podskórnej urografii.
Zastosowanie hialuronidazy, co prawda off-label, jest niekiedy również koniecznością w leczeniu skutków ubocznych po
wstrzyknięciu kwasu hialuronowego, jednego z najbardziej popularnych wypełniaczy zmarszczek. Wśród wskazań estetycznych
znajdujemy: nadkorekcję, guzki, zbyt powierzchowne umieszczenie wypełniacza (efekt Tyndalla), zagrożenie martwicą, martwicę,
obrzęki powieki dolnej po implantacji.
Enzymy z grupy hialuronidaz zawarte są w jadzie zwierząt,
takich jak: węże, jaszczurki, pająki, pszczoły, osy, skorpiony,
i umożliwiają dyfuzję substancji toksycznych w ciele ofiary. Hialuronidaza zawarta w jadzie owadów błonkoskrzydłych może
być, wraz z innymi składowymi, przyczyną wystąpienia reakcji
alergicznych, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie. Częstość
występowania ewentualnych alergii w zastosowaniach estetycznych hialuronidazy jest niewielka – poniżej 0,1% – i ogranicza się
jedynie do skutków miejscowych. Do tej pory w literaturze nie
opisano przypadku anafilaksji. W pracy z 2014 r. podano dość
czytelne sugestie dotyczące podawania hialuronidazy u pacjentów
z wywiadem i bez w kierunku alergii na jad błonkoskrzydłych.
Na rynku polskim dostępnych jest co najmniej 10 różnych
preparatów pochodzenia odzwierzęcego, podawanych off-label
w celach estetycznych, przeznaczonych jedynie do stosowania
zewnętrznego. Preparaty te nie mają także jasno sprecyzowanych
danych dotyczących czasu przechowywania oraz aktywności
enzymu.
W wstępnych badaniach własnych dwóch losowo wybranych
hialuronidaz uzyskano znacznie różne wyniki ich aktywności
w czasie. Stanowi to przede wszystkim wskazówkę dotyczącą możliwości wykorzystania poszczególnych enzymów po rekonstrukcji,
a także co do aktywności enzymu z upływem czasu oraz unikania
błędnej interpretacji efektów ewentualnego zabiegu wynikającej
z jej spadku lub całkowitego braku.

VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA
Katedra Zdrowia Kobiety, SUM

Medycyna estetyczna w gabinecie
ginekologicznym
Aesthetic medicine in gynaecological surgery
Ginekologia estetyczna kojarzy się nieodzownie z medycyną
estetyczną, chociaż przede wszystkim ma na celu zastosowanie
wielu metod terapeutycznych w leczeniu schorzeń ginekologicznych związanych z nieprawidłowym wyglądem i funkcjonowaniem narządów płciowych. Spadek jakości życia seksualnego
w związku z tzw. zespołem rozluźnienia pochwy (ZRP) dotyczy
43–88% z co najmniej jednym porodem drogami rodnymi w wywiadzie. Kobiety skarżą się na pogorszenie wrażliwości pochwy
na bodźce seksualne w związku z uczuciem poszerzenia wejścia
do pochwy.
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W okresie menopauzy wraz ze spadkiem estrogenu 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 zastosowania metod
medycyny estetycznej w ginekologii. Obecnie dostępne metody
terapii dla pacjentek z ZRP to: colporrhaphia anterior/lateralis,
kolpo(myo)perineoplastyka, laserowa rewitalizacja pochwy (CO2,
Er:YAG), odtworzenie pofałdowania pochwy (laser CO2), nici silikonowe zakładane na boczne ściany pochwy, lifting krocza przy
użyciu wchłanialnej nici Vaginal Narrower, niskoenergetyczna
terapia radiofrekwencyjna.
Najnowszą i najbardziej cenioną opcją terapeutyczną
w przypadkach ZRP jest radiofrekwencja, czyli promieniowanie elektromagnetyczne 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 wysokiej częstotliwości, co powoduje ruch
jonów w tkance, a te wywołują emisję ciepła. W literaturze
przedmiotu 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 i czasu działania energii.
Zaletą nieablacyjnej niskodawkowej radiofrekwencji jest to,
iż nie powoduje ona termicznej martwicy tkankowej, a jedynie
rewitalizuje docelową tkankę bez indukowania procesu bliznowacenia, ziarninowania i hipertrofii kolagenu w przestrzeni podśluzówkowej. Efekt ten zawdzięcza się zastosowaniu hipertermii
radiofrekwencyjnej z jednoczesnym użyciem techniki kriogenowego chłodzenia powierzchniowego.
Obecnie dostępnym urządzeniem rekomendowanym w technice radiofrekwencji do stosowania przy zespole rozluźnienia
pochwy o odwróconym gradiencie termicznym jest urządzenie
Viveve. Podczas procedury zabiegu trwającego ok. 30 min. jednorazowa końcówka generuje pulsy trójfazowe (chłodzenie-ogrzewanie-chłodzenie). Każdy z nich trawa ok. 8 sek., co daje podczas
zabiegu ok. 105 impulsów docierających do okolicy wejścia do
pochwy. Impulsy docierają na głębokość max. 5 mm w głąb tkanki.
Rekomendowane jest przeprowadzenie pojedynczego zabiegu.
Efektem jest odbudowa włókien kolagenowych, poprawa napięcia 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 klinicznych w 2009 r. w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Kobiety, które zgłaszały spadek jakości życia seksualnego, odczuwały
poprawę w ciągu 30 dni do 6 mies. W tych samych badaniach 67%
kobiet zgłosiło poprawę jakości życia seksualnego w ciągu 30 dni,
a 87% w ciągu 6 mies. po zabiegu.

Należy pamiętać, że wybór metody terapii zależy od nasilenia
defektu, jego charakteru oraz wpływu na jakość życia, oczekiwania
i preferencje pacjentki.

PRZEMYSŁAW STYCZEŃ
Trwała likwidacja nadpotliwości pach
za pomocą mikrofal
Permanent elimination of excessive sweating
of the armpits with microwaves
Nadpotliwość definiuje się jako nadmierne wydzielanie potu
– zbyt duże w stosunku do aktualnych potrzeb organizmu w zakresie jego regulacji cieplnej. Jest to przykra i uciążliwa dolegliwość, nawet wtedy, gdy jej nasilenie jest nieznaczne. Prowadzi do
obniżenia jakości życia, zaburza relacje międzyludzkie oraz może
wywierać negatywny wpływ na życie zawodowe.
Najczęściej jej postacią jest nadmierna potliwość pach. W leczeniu wykorzystywane są przede wszystkim antyperspiranty
oraz śródskórne iniekcje toksyny botulinowej. Najnowszą metodą
leczenia jest trwała likwidacja nadpotliwości za pomocą urządzeń emitujących mikrofale. Jest to miejscowa, nieinwazyjna,
bezpieczna i bardzo skuteczna procedura pozwalająca na trwałe
usunięcie problemu nadpotliwości pach w trakcie jednego lub
dwóch zabiegów.
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o długości od 1 mm
do 30 cm, które w widmie znajdują się pomiędzy podczerwienią
(w tym zakresie fal pracuje np. laser CO2 o długości fali 10 600 nm)
a falami ultrakrótkimi (np. urządzenia RF). W medycynie zastosowano je po raz pierwszy w chirurgii w latach 70. ubiegłego wieku.
Mikrofale emitowane w kierunku tkanek podgrzewają znajdującą się w nich wodę i prowadzą do ich termicznego uszkodzenia.
Tkanka tłuszczowa ze względu na niską zawartość wody absorbuje mikrofale tylko w niewielkim stopniu. Mikrofale potrafią
penetrować skórę na głębokość, na której znajdują się gruczoły
potowe (granica pomiędzy skórą właściwą a tkanką podskórną).
Z reguły jest to 2–5 mm, w zależności od grubości skóry pacjenta. Docierając do gruczołów potowych, mikrofale powodują ich
trwałe uszkodzenie (termolizę), co skutkuje nieodwracalnym
zahamowaniem wydzielania potu. Dodatkową korzyścią z zabiegu
jest trwała epilacja wynikająca z uszkodzenia brodawek włosów.
Jednoczesne chłodzenie skóry w trakcie zabiegu zapewnia jej
skuteczną ochronę przed przegrzaniem i uszkodzeniem.
Urządzenie miraDry jest pierwszym i jedynym na rynku przeznaczonym do leczenia nadpotliwości pach za pomocą mikrofal.
Jest to równocześnie jedyne urządzenie zatwierdzone przez FDA
w USA do leczenia nadpotliwości pach. Stosowane jest od 2012 r.
i za jego pomocą wykonano dotychczas ponad 100 tys. zabiegów.
Badania kliniczne potwierdziły 90-proc. skuteczność pojedynczej procedury badaną po 12 mies. od zabiegu. Efekty są
trwałe, ponieważ zniszczone gruczoły potowe nie mają zdolności
regeneracji. W przypadku częściowego efektu lub braku pełnej
satysfakcji pacjenta, drugi zabieg można wykonać po 3–6 mies.
Mikrofale ze względu na swoją skuteczność i bezpieczeństwo
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mogą być stosowane nie tylko u pacjentów skarżących się na nadpotliwość dużego stopnia. Z zabiegu mogą korzystać również osoby,
dla których nadpotliwość jest problemem jedynie kosmetycznym
(niewielkiego stopnia), lub których pot wydziela przykry zapach.

PIOTR SZNELEWSKI
Bezpieczny zabieg PRP
Safe PRP procedure
Zabieg mezoterapii z użyciem autologicznej masy bogatopłytkowej stał się jednym ze złotych standardów terapii w medycynie estetycznej. Podstawową cechą dobrego zabiegu poza
skutecznością jest jego bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zabiegów z użyciem PRP zależy od wiedzy teoretycznej, umiejętności
praktycznych osoby wykonującej zabieg oraz od jakości wyrobów medycznych wykorzystywanych do uzyskiwania a następnie
wstrzykiwania masy bogatopłytkowej.
Omówiono oznakowanie produktów przeznaczonych do
pobierania krwi do celów diagnostycznych i terapeutycznych,
podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące pobierania krwi
i terapii z jej użyciem oraz przeprowadzono krótki przegląd wyrobów medycznych oferowanych na rynku do zabiegów PRP ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa tychże zabiegów.

PIOTR SZNELEWSKI,
KRZYSZTOF ŁUKSZA
Powikłania zabiegów medycyny estetycznej
wykonywanych przez osoby niebędące lekarzami
Complications of aesthetic medicine
procedures performed by non-physicians
Wszystkie osoby pracujące z ludzkim ciałem, m.in. lekarze,
fizjoterapeuci, masażyści, podolodzy, kosmetyczki, kosmetolodzy,
linergistki, tatuażyści, niezależnie od przepisów definiujących
wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczegółowych przepisów opisujących daną dziedzinę (lub ich braku),
mają obowiązek kierować się wyobraźnią konsekwencji własnych
działań względem konsumenta lub pacjenta.
Konstytucja RP w rozdziale II Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela, art. 68. stwierdza, że każdy obywatel RP
ma prawo do ochrony zdrowia. Z tego fundamentalnego założenia
wynika kolejny zapis mówiący o tym, że konsumenci są chronieni
przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu. Na rynku edukacji
skierowanej do kosmetologów pojawili się pseudoszkoleniowcy
oferujący kursy procedur, które powinny być wykonywane jedynie
przez lekarzy. Uznając za nadrzędne zabezpieczenie zdrowia pacjenta, należy założyć, że dany zabieg powinien być wykonywany
jedynie przez osobę, która potrafi i jest upoważniona do leczenia
powikłań tego zabiegu czyli lekarza. Jedynie w wypadku mniej
inwazyjnych procedur (np. depilacji laserowej) zabieg może być
wykonywany przez odpowiednio przeszkoloną osobę pod stałym
nadzorem lekarza. Procedury iniekcyjne z powodu zagrożeń, ja-
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kie mogą powodować, powinny być zarezerwowane jedynie dla
medyków – lekarzy lub pielęgniarek wykonujących iniekcje na
polecenie lekarza.
W wystąpieniu przedstawiono przykłady powikłań po zabiegach iniekcji wypełniaczy i światłoterapii wysokoenergetycznej
wykonywanych przez osoby nie będące lekarzami, które wymagały długotrwałego leczenia i w znacznej części zakończyły się
pozostawieniem trwałych śladów na ciele i w psychice pacjentów.

RADOSŁAW ŚPIEWAK
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, UJ

Dlaczego lekarz estetolog MUSI rozumieć
fizjologię skóry, zanim zacznie wykonywać
zabiegi?
Why the doctor-estetolog MUST understand the
physiology of the skin before initiating treatments?
Skóra jest złożonym narządem o licznych wyspecjalizowanych
funkcjach i złożonej fizjologii. Planując i wykonując wszelkie zabiegi na skórze, lekarz musi rozumieć odrębność fizjologiczną tego
narządu. Na przykład zrozumienie procesów regeneracji skóry po
uszkodzeniach termicznych jest warunkiem właściwego doboru
odstępów czasowych między zabiegami z użyciem laserów lub IPL
oraz racjonalnego łączenia różnych metod zabiegowych. Zrozumienie mechanizmów oddziaływania kwasu poli-L-mlekowego na
fibroblasty oraz czasowych ram zachodzących zmian jest niezbędna dla planowania zabiegów oraz wyboru kryteriów i czasu oceny
ich skuteczności. Zbyt częste powtarzanie lub błędne łączenie
zabiegów może prowadzić do kumulacji urazów, opóźnionego
gojenia, zbędnego cierpienia pacjenta i w końcu niezadowalającego
efektu kosmetycznego.
Zabiegi laserowe i IPL redukują liczbę czynnych kapilar, zatem inne procedury stymulujące regenerację wykonane w krótkim czasie mogą przynieść gorszy skutek w związku ze słabszym
ukrwieniem, co determinuje ograniczony dowóz tlenu i substancji
odżywczych, gorszą eliminację metabolitów, CO2 i produktów
rozpadu oraz utrudnioną migrację komórek zapalnych do tkanek.
Tak jak od chirurgów, okulistów czy laryngologów oczekujemy
doskonałej znajomości anatomii topograficznej i funkcji operowanego narządu, tak samo lekarz parający się medycyną estetyczną
musi rozumieć strukturę i fizjologię skóry.

JANUSZ TARGOŃSKI
Małoinwazyjne zabiegi odmładzające twarzy
poprzez przeszczepienie autologicznej
tkanki tłuszczowej
Minimally invasive rejuvenating treatments of the
face using transplantation of autologous fat tissue
Cel. Przedstawienie wyników pobierania, przechowywania,
podawania autologicznej tkanki tłuszczowej oraz wyników przedi pooperacyjnych.
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Metoda. Wykonano badania laboratoryjne (posiewy), oceniając
przeżywalność tkanki tłuszczowej pobranej w różny sposób. Następnie oceniano przeżywalność komórek tłuszczowych przygotowanych
do przeszczepu własną metodą, w której część adipocytów zostaje
zniszczona, uwalniając niezróżnicowane komórki rozrodcze.
Wyniki. Sposób pobierania tkanki tłuszczowej i dodanie środka znieczulającego nie mają istotnego wpływu na przeżywalność
adipocytów. Konserwacja tkanki tłuszczowej poprzez zamrażanie
powoduje obumarcie dużej części tkanki, która nie nadaje się do
przeszczepu. Zastosowana metoda rozdrabniania pobranego tłuszczu (rubbing) powoduje zniszczenie części dojrzałych adipocytów,
uwalniając komórki rozrodcze niezróżnicowane i nie niszcząc młodych adipocytów. Wyniki zastosowania we wskazaniach estetycznych u zdrowych, jak również w ubytkach tkanek miękkich po leczeniu nowotworowym są przedstawione w programie Power Point.
Wnioski. Autologiczne przeszczepianie tkanki tłuszczowej
w korekcji estetycznej pacjentów zdrowych i chorych jest mało
rozpowszechnione pomimo możliwości szerokiego zastosowania
i osiągania bardzo dobrych wyników przy minimalnej inwazyjności zabiegu.

IZABELA TILSZER
Prezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii

Mezoterapia wśród metod liftingujących.
Hydro-lift, mezo-lift
Mesotherapy among lifting methods.
Hydro-lift, mezo-lift
Mezoterapia narodziła się we Francji za sprawą dr. Michela Pistora w latach 50. ub.w. Do medycyny estetycznej trafiła w latach 70.
i chociaż nadal aktualna jest pierwsza definicja Pistora „mało, rzadko,
w dobrze obrane miejsce”, to techniki mezoterapii ewoluują, pojawiają
się sprawdzone procedury. Mimo to w mezoterapii wciąż obowiązuje
zasada „działanie igły, dopiero w drugim etapie działanie leku”.
Hydro-lift to procedury wskazujące konkretne punkty na twarzy – dają efekt nawilżająco-liftingujący. Mezo-lift, wykonywany
specjalną techniką w określonych miejscach twarzy, schodzi do
okolicy podżuchwowej, dzięki czemu odżywia i liftinguje. Mezo-glow wymaga procedury sandwich i specjalnych preparatów
skutkujących pogrubieniem naskórka.
Mezoterapia to prosta koncepcja terapeutyczna, która łączy
miejsce patologii z miejscem terapii. Jest metodą stosunkowo mało
inwazyjną, a daje zauważalne rezultaty, nie wyłączając z pracy, co
stanowi niewątpliwy atut dla naszych pacjentów.

VLADIMIR TSEPKOLENKO
Autotransplant (bioimplant)
jako idealny wypełniacz

stywanym w procedurach rekonstrukcji w przypadku zaniku
objętości sięga obecnie zenitu. Niezaprzeczalnie aplikacja
własnej tkanki zdecydowanie zmniejsza ryzyko odrzucenia,
kontaminacji, reakcji alergicznych, które w różnym stopniu
można obserwować w przypadku stosowania wypełniaczy i materiałów syntetycznych.
Podskórna tkanka tłuszczowa odgrywa kluczową rolę w procesach zwyrodnieniowo-zanikowych, jakie przebiegają w skórze
człowieka. Element naczyniowo-stromalny tkanki tłuszczowej
stanowi rezerwę prekursorów dla regeneracji komórek i źródło
angiogennych oraz antyapoptotycznych czynników wzrostu, które
stymulują różnicowanie komórek. Dzięki dostępności komórek
stromalnych tkanka tłuszczowa jest idealnym produktem do biostymulacji i korekcji procesów starzenia się skóry.
Na podstawie długoterminowych obserwacji wyników klinicznych autotransplantacji tkanki tłuszczowej ustalono, że
istnieje konieczność znalezienia sposobu, w jaki można wpłynąć na szybkość adaptacji autologicznych adipocytów w obszarze docelowym w celu uzyskania ich maksymalnej żywotności
i stopnia przeżycia.
Celem badania było opracowanie śródoperacyjnej technologii
przetwarzania tkanki tłuszczowej w celu zachowania jej maksymalnej objętości po procedurze lipofillingu, jak również ocena
skuteczności skojarzonego podawania tkanki tłuszczowej i PRP
w zabiegach chirurgicznych rejuwenacji twarzy.
Potwierdzono, że śródskórne podanie osocza bogatopłytkowego stymuluje ekspresję prokolagenu typu 1 i przyspiesza procesy
naprawcze w obrębie skóry. Poza tym podanie PRP może działać
stymulująco na usieciowane struktury kolagenowe w miejscu
wprowadzenia, a dzięki temu umożliwić stabilizację podanej żywej tkanki w obrębie wypełniacza z tkanki tłuszczowej.
Zaproponowano metodę łączenia zaaspirowanej tkanki tłuszczowej z autologicznym PRP pochodzącym od pacjenta.
U 20 pacjentów wykonano zabieg lipofillingu w okolicach
kości jarzmowych, fałdów nosowo-wargowych oraz wolumizację
ust. Monitorowanie uzyskanych wyników prowadzono po upływie
7, 30 i 90 dni od zabiegu. Metody oceny obejmowały fotometrię, ultrasonografię skóry i tkanki podskórnej oraz skanowanie
w trybie duplex. Zaobserwowano utrzymywanie się objętości, jak
również uzyskanie struktury podanej tkanki tłuszczowej. Poprawa
przepływu krwi w badaniu w opcji Doppler po upływie 2 tygodni
od zabiegu świadczy o rewaskularyzacji przeszczepu tkanki tłuszczowej. Dane fotometryczne wskazują, że współczynnik przeżycia
przeszczepionej tkanki autologicznej sięga 80%.

TOMASZ TURCZA
Leczenie blizn przerostowych i keloidów
– najnowsze doniesienia

Autotransplant (bioimplant) as an ideal filler

Treatment of hypertrophic scars and keloids
– the latest news

Zainteresowanie specjalistów medycyny estetycznej zastosowaniem tkanki tłuszczowej jako materiałem wykorzy-

Keloidy są łagodnymi fibroproliferacyjnymi guzami skóry
powstającymi w odpowiedzi na uraz; towarzyszy im akumulacja
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składników macierzy pozakomórkowej związana z nadekspresją
czynników wzrostu i cytokin. W literaturze można spotkać opisy
przypadków keloidów rozwijających się bez pierwotnego urazu.
Keloidy stanowią dla pacjenta problem estetyczny, ale również
psychologiczny, w znacznym stopniu upośledzający jakość życia.
Może towarzyszyć im świąd, rzadziej ból. Większe zmiany mogą
ograniczać ruchomość szyi lub stawów kończyn. Keloidy częściej
występują u osób z wyższym fototypem skóry (w szczególności
u rasy czarnej). Częściej dochodzi do ich rozwoju u osób młodych;
większe ryzyko obserwuje się wśród kobiet. Do rozwoju keloidów
predysponują niektóre schorzenia tkanki łącznej, jak zespół Ehlersa-Danlosa i twardzina układowa.
W patogenezie keloidów podnosi się rolę przetrwałego procesu zapalnego z towarzyszącą nadmierną proliferacją fibroblastów z udziałem nacieków z limfocytów T, a także nadmiernej
aktywności keratynocytów, melanocytów i miofibroblastów. Obserwuje się zwiększoną ekspresję czynników wzrostu, w szczególności TGF-β, PDGF, a także VEGF oraz licznych cytokin.
Keloidy występują jako struktury guzowate o lśniącej, lustrzanej
powierzchni pozbawionej przydatków i twardej konsystencji.
Pokrywający je naskórek jest ścieńczały, na ich powierzchni
mogą pojawić się nadżerki oraz owrzodzenia. Świeże zmiany
mają barwę czerwonobrązową; z czasem bledną, stając się niemal białe z widocznymi teleangiektazjami. Stan zapalny, świąd
oraz ból są najbardziej nasilone podczas fazy wzrostu, przy
czym nawet wieloletnie stacjonarne zmiany wykazują objawy
w postaci uczucia napięcia oraz świądu wzdłuż brzegów keloidu.
Keloidy po osiągnięciu określonej wielkości przestają rosnąć,
ale zdarza się, że charakteryzują się ciągłym wzrostem. Czasem
mają tendencję do częściowej regresji.
Keloidy pojawiają się w kilka tygodni lub miesięcy po urazie.
Większe ryzyko rozwoju keloidów występuje w przypadku blizn
poparzeniowych, potrądzikowych i poszczepiennych. Ryzyko
mogą także zwiększać infekcje bakteryjne i grzybicze. Szczególnie predysponowane okolice ciała to twarz, płatki uszu, okolica
przedmostkowa, okolice obręczy barkowej i stawów skokowych.
Częściej pojawiają się przy ranach o przebiegu poprzecznym do
linii napięcia skóry. Obecnie najczęściej obserwowane keloidy
są związane z piercingiem. Keloidy nie są związane z większym
ryzykiem wystąpienia nowotworu złośliwego.
W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę: włókniaki twarde (dermatofibroma), dermofibrosarcoma protuberans
(DFSP), nodular scleroderma, keloidal scleroderma, pojedynczy
nerwiakowłókniak (neurofibroma solitare). Często zdarzają się
trudności w prawidłowym zdiagnozowaniu blizn przerostowych
i keloidów, dlatego ważne jest określenie kryteriów różnicujących
te dwie jednostki. Keloidy różnią się od blizn przerostowych zarówno w obrazie klinicznym, jak i histopatologicznym. Blizny
przerostowe są przeważnie uniesione (rzadko powyżej 4 mm nad
powierzchnię otaczającej skóry), mają kolor różowy do białego
i wzmożoną konsystencję, nierzadko z towarzyszącym świądem.
Nigdy nie naciekają na otaczające struktury poza margines pierwotnego uszkodzenia. W dłuższej obserwacji wykazują tendencję
do spontanicznej regresji.
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Przed podjęciem leczenia bardzo istotnym aspektem jest
obiektywna oraz subiektywna ocena zaawansowania keloidu
w celu skutecznego oszacowania uzyskanych efektów. Istnieje
kilka obiektywnych metod ilościowego opisu zmian, np. ocena
elastyczności za pomocą kutometru lub ocena wielkości z użyciem skanera 3D. W praktyce do opisu keloidu przed leczeniem
oraz dokumentowania postępów w czasie terapii zastosowanie
znajduje Vancouver Scar Scale. Należy także pamiętać o dużej
przydatności dokumentacji fotograficznej, dokładnym pomiarze
rozmiarów keloidu oraz udokumentowaniu zgłaszanych objawów
subiektywnych pacjenta, takich jak świąd czy ból.
Stosowane obecnie metody terapeutyczne to usunięcie chirurgiczne, laseroterapia, krioterapia, radioterapia, metody farmakologiczne oraz kompresjoterapia. Metody te stosowane są w monoterapii lub wraz z terapią adjuwantową. Wielokrotnie potwierdzono,
że postępowanie chirurgiczne jako monoterapia jest nieefektywne.
Nawrotowość waha się w granicach 55–100%. Połączenie opracowania chirurgicznego z innymi metodami terapii, takimi jak iniekcje
kortykosteroidów czy radioterapia, pozwala uzyskać znacznie bardziej optymistyczne rezultaty z nawrotowością w granicach 8–50%.
Terapie adjuwantowe w leczeniu chirurgicznym obejmują
iniekcje z GKS, radioterapię, kompresjoterapię oraz opatrunki
i żele silikonowe oraz inne metody farmakologiczne. Przeważa opinia że najskuteczniejszym GKS w terapii keloidów jest
triamcynolon. Zastosowanie GKS przed podjęciem leczenia
chirurgicznego pozwala dzięki oczekiwanej regresji zmiany
przeprowadzić mniej inwazyjny zabieg, jednak badania LOE-4
sugerują większą zasadność stosowania GKS jedynie po wycięciu chirurgicznym. W piśmiennictwie proponowanym schematem jest ostrzykiwanie 3–8-krotne w odstępach miesięcznych
lub 6-tygodniowych, rozpoczynając w dniu zabiegu w dawce
0,05–0,1 ml/cm2 w stężeniu 40 mg/ml.
Niektórzy autorzy twierdzą, że ostrzykiwanie TCA nadal pozostaje pierwszą linią leczenia keloidów. W monoterapii proponowany schemat leczenia to cotygodniowe iniekcje roztworu o stężeniu
2,5–5,0 mg/ml w dawce 0,05–0,1 ml/cm2; stosowany jako pojedyncza
metoda cechuje się skutecznością w postaci zmniejszenia się zmiany
z obserwowaną nawrotowością poniżej 50% w obserwacji 5-letniej.
Należy podawać za pomocą igieł typu Luer-Lok lub Derma-Jetu.
Sugeruje się, że zamrażanie zmian ciekłym azotem przed iniekcją
ułatwia wkłucie, ale sprawia dodatkowy ból w trakcie krioterapii.
Leczenie TCA wiąże się z powikłaniami nawet w 63% przypadków,
takimi jak atrofia skóry, hipopigmentacja czy teleangiektazje. Znacząco korzystniejsze wyniki uzyskuje się łącząc podaż TCA z innymi
metodami, jak krioterapia, chirurgia czy laseroterapia.
Skuteczną metodą terapii jest łączenie wycięcia chirurgicznego z radioterapią. Zewnętrzna radiacja jest związana z wyższą
nawrotowością w porównaniu do brachyterapii. Napromienianie w przeciągu 7 godz. po zabiegu prawdopodobnie wpływa na
zmniejszenie nawrotowości. Brachyterapia HDR (ang. high dose
rate) w stosunku do LDR (ang. low dose rate) pozwala zmniejszyć nawrotowość. Obserwowana nawrotowość po zastosowaniu
brachyterapii HDR jako terapii adjuwantowej po chirurgicznym
wycięciu mieści się w przedziale do 10%.
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Lasery ablacyjne używane w monoterapii jako metoda leczenia
keloidów okazały się nieskuteczne. W różnych pracach naukowych
mają zbliżoną skuteczność do metod chirurgicznych, z obserwowaną nawrotowością na poziomie 73,9–92,3%. Garg, Sao i Grove
w badaniu skuteczności lasera CO2 w połączeniu z iniekcją triamcynolonu 0,05 ml/cm2 w dniu zabiegu, a następnie co 3–4 tyg. przez
pół roku obserwowali nawrotowość na poziomie 15,4% w rocznej
obserwacji po zabiegu; spośród pacjentów, którzy nie otrzymali
wszystkich iniekcji triamcynolonu, 75% miało nawrót zmian.
Inne metody adjuwantowe obejmują pokrywanie miejsca resekcji klejem cyjanoakrylowym (terapia kompresyjno-okluzyjna)
aplikowanym co 5 dni przez pół roku, opatrywanie rany po resekcji silikonem; kremy, oleje, żele oraz opatrunki sylikonowe są
szeroko stosowane w prewencji i leczeniu blizn przerostowych
i keloidów. W monoterapii oraz w terapii adjuwantowej powinny
być stosowane przez co najmniej 12 godz./dzień (najkorzystniej
24 godz./dzień).
W badaniach naukowych laser Nd:YAG wykazuje podobną
skuteczność do lasera barwnikowego 585 nm, przy czym cechuje
się większą penetracją w głąb zmiany, dlatego lepiej sprawdza
się przy keloidach o większej grubości. Przy zastosowaniu lasera
w monoterapii obserwowano w 36,4% przypadków znaczne
zmniejszenie się keloidu oraz zmniejszenie jego spoistości.
W badaniu naukowym z użyciem IPL przy filtrach 550 nm oraz
590 nm, wykonując 6 zabiegów w odstępach 2–4 tyg., bardzo dobry efekt uzyskano w 31,2%, a dobry w 25,7%. W związku z obiecującymi danymi warto rozważyć użycie IPL w przypadku pacjentów
z niskim fototypem skóry (możliwość zastosowania większych
energii) oraz świeżych keloidów (większe unaczynienie).
Nowymi kierunkami badań są terapie celowane, które mają
za zadanie zablokowanie niekontrolowanego procesu fibroproliferacyjnego oraz odkładania pozakomórkowej macierzy.
Takimi lekami mogą być inhibitory transkrypcji TGF-β oraz
β-aminopropionitryl (ang. β-aminopropionitrile – BAPN) – inhibitor oksydazy lizylowej (ang. lysyl oxidase – LOX). Korzystniejsze
efekty można uzyskać łącząc kilka metod terapii, np.:
yy IPL + TCA,
yy ser CO2 + TCA + silikon,
yy ioterapia + TCA.
Nadal brakuje silnych dowodów przemawiających za większą
skutecznością jednej metody nad innymi; istnieje duża potrzeba
przeprowadzenia odpowiednich randomizowanych badań z podwójną ślepą próbą.

EKATERINA UGREKHELIDZE
Połączone zastosowanie polinukleotydów
i kwasu hialuronowego w regeneracji tkanek
A combined use of polynucleotides and hyaluronic
acid for tissue regeneration
Starzenie się jest objawem zmian o progresywnym charakterze, uniwersalnych i przez to w znacznej mierze nieodwracalnych.
Proces starzenia wywiera wpływ na cały organizm. Uszkodzenia

występują na poziomie molekularnym (DNA, białka, lipidy) oraz
komórkowym i narządowym.
Starzenie endogenne jest procesem przebiegającym wraz
z upływem lat, niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych.
Po skończeniu 20 lat z każdym rokiem organizm produkuje w skórze właściwej o 1% mniej kolagenu. Kolagen i włókna elastyny
stają się grubsze, bardziej zbite i rozluźnione, co prowadzi do
zmniejszenia elastyczności i większej kruchości skóry, a w końcu
do jej zwiotczenia i powstania zmarszczek.
Innym rodzajem starzenia się jest starzenie egzogenne. Inaczej niż w przypadku starzenia endogennego może ono być kontrolowane, ponieważ jest wynikiem uszkodzeń pod wpływem
czynników środowiskowych. Starzenie egzogenne manifestuje się
w postaci pogrubienia warstwy rogowej naskórka, stanów przedrakowych (np. rogowacenie słoneczne), raka skóry, tworzeniu
się piegów i plam słonecznych oraz znacznego zaniku kolagenu,
elastyny oraz glikozaminoglikanów (ang. glycosaminoglycans –
GAGs). W wyniku tych procesów skóra staje się szorstka, niejednorodnie napięta i pomarszczona.
Przyczynami starzenia są: stres oksydacyjny, glikacja, uszkodzenie DNA.
Procesy biologiczne przebiegające w organizmie mają bardzo
precyzyjny charakter i pozostają w równowadze. Wszystko, co
zaburza tę równowagę, może prowadzić do upośledzenia funkcji
i struktury ludzkiej skóry. Do funkcji, które jako pierwsze ulegają pogorszeniu, należą: wymiana komórek, funkcja barierowa,
oczyszczenie chemiczne i naprawa DNA.
W obrębie skóry komórki tkanki tłuszczowej zaczynają zanikać lub zmniejsza się ich liczba, spada tempo podziału komórek,
skóra właściwa ulega ścieńczeniu, a sieć włókien kolagenowych
i elastycznych ulega rozluźnieniu, co prowadzi do ścieńczenia skóry,
utraty sprężystości oraz zmniejszenia aktywności metabolicznej.
Jak wcześniej stwierdzono, za 90% starzenia odpowiadają czynniki egzogenne, które są niezależne od wieku. Dzięki wiedzy na
temat zachodzących mechanizmów możemy działać w sposób celowany, zapobiegać, leczyć oraz odtwarzać funkcję i strukturę skóry.

TOMASZ URBANEK
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej,
Angiologii i Flebologii, SUM

Czy leczenie uciskowe i farmakologiczne
może zapobiec postępowi choroby żylnej?
Can compression and pharmacological treatment
prevent progression of a venous disease?
Przewlekła choroba żylna (ang. chronic venous disease – CVD)
pozostaje jedną z najczęstszych chorób naczyniowych w społeczeństwie. Pomimo coraz większej wiedzy na temat patogenezy CVD, jak
również na temat czynników ryzyka, nadal nie wiemy, czy istnieje
jakakolwiek możliwość oddziaływania za pomocą farmakoterapii
na progresję choroby. Zgodnie z wcześniejszą „teorią niewydolności
zastawek” głównym mechanizmem prowadzącym do refluksu jest
pierwotna niewydolność zastawkowa. Według aktualnych danych
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do wystąpienia refluksu nie jest potrzebny wyłącznie defekt zastawki, ale również uszkodzenie struktury ściany naczynia żylnego.
Niektórzy badacze sugerują, że ta patologia (niewydolność ściany
żylnej) jest pierwotnym defektem w patogenezie żylaków.
Leczenie farmakologiczne jest częścią złożonego leczenia
CVD, które można stosować na różnych jej etapach. Aktualnie
głównymi wskazaniami do zastosowania tej terapii są objawy
CVD, takie jak obrzęk, ból i/lub uczucie ciężkości. Z drugiej strony
nie dysponujemy jakimikolwiek danymi, które potwierdzałyby
możliwość wywierania wpływu farmakologicznego na progresję
CVD. Mimo badań laboratoryjnych dotyczących wpływu niektórych substancji na odczyny zapalne związane z CVD w obrębie
tkanek i krwi (np. MPFF, sulodeksyd), to nadal brak jest klinicznego potwierdzenia tych informacji.
W kontekście często stosowanej terapii uciskowej zastosowanie kompresji powinno być przeznaczone dla przypadków
objawowych, jak również dla pacjentów z bardziej zaawansowanymi stadiami przewlekłej choroby żylnej (C3–C6 lub C0s–C2s).
Z drugiej strony odnośnie bezobjawowych żylaków nie ma danych
EBM potwierdzających wpływ kompresji na progresję choroby
w warunkach klinicznych. W przypadku bardziej zaawansowanych stadiów redukcja ciśnienia hydrostatycznego może przypuszczalnie zabezpieczać tkanki obwodowe przed miejscowym
procesem urazowym lub nawrotem owrzodzeń. W ramach wykładu omówione zostaną aktualne dane dowodowe dotyczące
wpływu wcześniej wymienionych form leczenia (farmakoterapia
i kompresja) na objawy choroby, jak również na jej progresję.

IRENA WALECKA
Klinika Dermatologii, CSK MSWiA

Bioskóra – nowatorskie zastosowanie druku 3D
w medycynie
Bioskin – innovative use of 3D printing in medicine
W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem naukowych środowisk medycznych i biotechnologicznych cieszą
się organiczne odpowiedniki naturalnej skóry. Wynika to z moż-

liwości ich zastosowania w dermatologii, chirurgii plastycznej,
onkologii, medycynie transplantacyjnej i regeneracyjnej do leczenia m.in. skutków oparzeń i urazów, uzupełniania dużych
ubytków skóry spowodowanych np. chorobą nowotworową
oraz możliwością wykorzystania modelowej tkanki/narządu
w procesie testowania nowych substancji farmakologicznych
i kosmetologicznych.
Organiczna syntetyczna skóra, tzw. bioskóra, pozwala na eliminację problemu niewystarczającej ilości materiału w przypadku
autoprzeszczepów czy braku zgodności tkankowej w wypadku
allograftów.
Spośród wielu metod otrzymywania bioskóry na szczególne
zainteresowanie zasługuje biodrukowanie 3D. Metoda ta oparta na
zasadzie coraz bardziej popularnego druku 3D pozwala na personalizację kształtu i wielkości płata drukowanej bioskóry oraz jego
składu zarówno pod względem rodzaju wprowadzanych komórek
(keratynocyty, fibroblasty), jak również dodawanych w procesie
druku substancji czynnych (antybiotyków, leków przeciwzapalnych oraz czynników wzrostu).
Biodrukowanie skóry można podzielić na dwie główne strategie:
yy drukowanie twardych rusztowań polimerowych (głównie na
bazie poliestrów termoplastycznych, takich jak PCL czy PLA)
z następczym zasiedlaniem komórkami i ich namnażaniem
w warunkach pozaustrojowych;
yy drukowanie miękkich hydrożeli (polimerów składających się
w ponad 90% z wody), zawierających żywe komórki.
Ostatnio coraz bardziej popularny staje się biodruk hybrydowy, łączący obydwie wspomniane metody w jeden proces. Poza
opisaną powyżej bioskórą technika druku 3D umożliwia drukowanie m.in. więzadeł, kości, chrząstek, zębów, wątroby, trzustki
i nerek, co stwarza ogromną szansę i nadzieję dla potencjalnych
pacjentów.
W Polsce pilotażowe prace nad drukowaniem bioskóry
i rozwojem biodrukarek 3D pozwalających na jej produkcję
prowadzą badacze z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN wraz z grupą naukowców i inżynierów z firmy
45stages.

Dokumentacja wystąpień jest niepełna ze względów niezależnych od redakcji.
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