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W dniach 27–30 września 2018 r. w hotelu Hil-
ton w Warszawie odbył się XVIII Międzynarodowy 
Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Jego 
organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycy-
ny 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. Patronat 
nad kongresem objęły: Union Internationale de Me-
dicine Esthetique i Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Uroczyste otwarcie kongresu odbyło się w czwar-
tek. Kongres otworzyli członkowie zarządu  
PTMEiAA: prezes dr Andrzej Ignaciuk, zastęp-
ca prezesa dr Waldemar Jankowiak oraz człon-
kowie – dr Kamila Padlewska, prof. Piotr Suro-
wiak, dr Piotr Sznelewski i dr Dorota Wydro; 
przedstawiciele PTL – prezes honorowy Jerzy Woy-
-Wojciechowski, prezes obecny Waldemar Koste-
wicz oraz sekretarz generalny UIME dr Emanuele 
Bartoletti z Włoch. Otwierając kongres dr Igna-
ciuk wygłosił również okolicznościowe przemówie-
nie z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 
25-lecia PTMEiAA. Przywitał też obecnych na sali 
członków założycieli Sekcji Medycyny Estetycznej 
PTL – Georga Oskarbskiego z Włoch oraz dr. An-
drzeja Sankowskiego i Henryka Kwiatkowskiego.

Podczas sesji otwarcia interesujące wykłady wy-
głosili: prof. Włodzimierz Baranowski („Lasery 
w ginekologii estetycznej i uroginekologii w świe-
tle alertów FDA, ISVVD i ICS”), prof. Violetta 
Skrzypulec-Plinta („Czy życie seksualne może być 
częścią medycyny estetycznej?”), dr Marek Ka-
raś („Aspekty estetyczne chirurgii szczękowo-twa-
rzowej oraz obowiązki i możliwości chirurga”), 
prof. Torello Lotti („Zapalenie neurogenne dla 
początkujących – od wrażliwej skóry po estetycz-
ne fobie”) oraz wirtualnie dr Efrain Olszewer 

(„Medycyna ortomolekularna – czy może mieć za-
stosowanie w medycynie estetycznej”).

W godzinach wieczornych odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów absolwentom Podyplomo-
wej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (rocznik 
2015–2018).

W tym roku dyplomy odebrało 35 lekarzy. Najlep-
si absolwenci odebrali wyjątkowe nagrody. I miejsce 
z nagrodą 10 000 zł ufundowaną przez Filorga Polska 
otrzymała dr Paulina Siastała. II miejsce z nagro-
dą w wysokości 6500 zł, ufundowaną przez firmę 
APTOS otrzymała dr Karolina Newlands. III miej-
sce z nagrodą w postaci bezpłatnego udziału w przy-
szłorocznym XIX Kongresie PTMEIAA otrzymała 
dr Dominika Sochańska. Rada Naukowa PSME 
wyróżniła również prace dyplomowe lekarzy absol-
wentów, ogłaszane sukcesywnie drukiem w naszym 
kwartalniku. Autorzy wyróżnionych prac to: Korne-
lia Bernacka, Łukasz Michalak, Anna Dziaduś, 
Anna Kałuża-Wieczorek, Vladislav Lisovski, 
Anna Teleng, Grzegorz Wilczyński, Artur Gralec, 
Szczepan Brezdeń, Anna Bryl i Monika Grzelak.

Na dobre kongres rozpoczął się w piątek w połu-
dnie. Podczas trzech dni odbyło się 78 workshopów 
firmowych, 6 dyskusji eksperckich: „Jak to robimy, 
że jesteśmy skuteczni i bezpieczni – nasze schema-
ty postępowania z pacjentami” na temat toksyny 
botulinowej (Rzany, Bartoletti i Ignaciuk), cellulitu 
(Sbarbati, Amuso i Surowiak), wypełniaczy (Hum-
zah, Khanna, Jankowiak), laserów (Gold, Zerbinati, 
Sznelewski), nici (Jendrysik, Goisis, Lembas) i me-
dycyny anti-aging (Cabo Soler, Olszewer i Igna-
ciuk) i obrady Okrągłego Stołu – „Teraźniejszość 
i przyszłość medycyny estetycznej widziana oczami 
prawnika, przedstawiciela samorządu lekarskiego 
i lekarza praktykującego medycynę estetyczną od 
ponad 25 lat”, w których udział wzięli: dr Andrzej 
Ignaciuk, dr Maciej Hamankiewicz, mec. Marek 

XVIII Międzynarodowy Kongres  
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
V Środkowoeuropejski Kongres Medycyny Estetycznej  
i Anti-Aging
XIII Międzynarodowa Konferencja  
„Lasery i Źródła Energii w Medycynie Estetycznej”
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Chmaj, prof. Waldemar Placek, prof. Paweł Suro-
wiak, dr Waldemar Jankowiak i dr Piotr Sznelew-
ski, a w trakcie 22 sesji wykładowych wygłoszono 
155 interesujących referatów.

Tegoroczną nowością były półgodzinne spotka-
nia Face to face, w czasie których lekarze mogli 
zasięgnąć opinii licznego grona ekspertów. Wśród 
nich byli: Emanuelle Bartoletti, Maurizio Ceccarelli, 
Philippe Deprez, Shahram Ghanaati, Mario Goisis, 
Michael Gold, Florian Heydecker, Dalvi Humzah, 
Bożena Jendrysik, Marek Karaś, Bob Khana, Gustavo 
Leibaschoff, Lubomir Lembas, Juan Lopez, Torel-
lo Lotti, Patrycja Lubiniecka, Romuald Olszański, 
Andy Pickett, Waldemar Placek, Berthold Rzany, 
Ewa Skrzypek, Wolfgang Redka-Swoboda, Rafael-
le Rausso, Zbigniew Rybak, Andrea Sbarbati, José 
Cabo Soler, George Sulamanidze, Vladimir Tsep-
kolenko, Irena Walecka, Nicola Zerbinati W kon-
gresie wzięła udział rekordowa liczba lekarzy 
– 1007 osób oraz 100(!) wykładowców polskich 
i zagranicznych.

W piątek uczestnicy kongresu mieli możliwość 
wziąć udział w następujących sesjach: „Cellulit” 
(Amuso, Sbarbati, Amore), „PRP, PRF, SVF, MSC 
etc.” (Placek, Pototschnig, Ghanaati, Sbarbati, Lotti, 
Surowiak), „Biostymulacja I” (Catalano, Heydec-
ker, Christie, Tazbir, Lucić, Leibaschoff, Oskarbski, 
Amore), „Toksyna botulinowa” (Pickett, Piova-
no, Humzah, Ignaciuk, Iozzo, Heckmann, Rzany, 

Pickett), „Biostymulacja II” (Amuso, Czuwara, 
Nacopoulos, Bartoletti, Reznik, Nunberg-Sawicka, 
Ceccarelli), „Projekt Twarz I” (Deprez, Przylipiak, 
Gold, Serres, Lopez, Tsepkolenko), „Biostymulacja 
III” (Ambroziak, Isaacs, Barchilon, Terranova, Cy-
bulska, Vogelaar), „Projekt Twarz II” (Rzany, Car, 
Lopez, Verner, Piovano, Zwolińska), „Anti-Aging I” 
(Wydro, Adamczyk-Kutera, Dethloff, Podgórska, 
Olszewer, Aloisantoni).

Sesje sobotnie to: „Powikłania” (Rzany, 
E. Skrzypek, D.-M. Skrzypek, Jankowiak, Mlosek, 
Redka-Swoboda, Olszański, Deprez, Humzah, Gi-
żyński, Elsaftawy), „Anti-Aging II” (Cabeca, Wy-
dro, Vogelaar, Spattini, Mirisola, Sznelewski, Ter-
ranova, Cabo Soler i Olszewer), „Wiedza, jakość 
świadomość, komunikacja – klucz do sukce-
su lekarza medycyny estetycznej (sesja przy-
gotowana przez Galdermę)” (Humzah, Mołdach, 
Więckowski, Fronczek, Oboda, Widerkiewicz, Bit-
ner), „Dermatologia” (Lotti, Kwiek, Heckmann, 
Walecka, Sobolewski, Sznelewski, Krzyżanow-
ska-Gernand, Kowalska-Olędzka, Nowaszewska, 
Dziemiańczyk-Pakieła, Rybak, Tołoczko-Iwaniuk, 
Borys, Reszeć), „Nici” (Sulamanidze, Gold, Jendry-
sik, Witwicki), „Ginekologia estetyczna” (Leiba-
schoff, Basta, Ceccarelli, Deprez, Dubnicki, Catala-
no), „Z profilu” (Humzah, Karaś, Khanna, Rauso, 
Saybel) oraz „Zdrowie kobiety” (Catalano, Leiba-
schoff, Lembas, Witwicki, Rak, Olszański).

Absolwenci PSME PTL rocznika 2015–2018



Sprawozdania

87

Niedzielne sesje poświęcone były następują-
cym zagadnieniom: „Lasery i inne źródła energii”  
(Kaczyński, Verner, Costa, Sznelewski, Kuźmińska, 
Antczak, Nalewczyńska, Wiślińska, Mlosek), „Tkan-
ka tłuszczowa” (Sbarbati, Krzyżanowska-Gernand, 
Heydecker, Zerbinati, Verner, Leibaschoff, Elsafta-
wy), „Lasery i inne źródła energii II” (Zerbinati, 
Verner, Fritz, Kliszewska, Kępa, Niedziałkowski, Wil-
czyński), „Medycyna estetyczna, a urzędy” (Igna-
ciuk, Lubiniecka, Stawowska, Jędrzejewska, Świgoń, 
Chodyniecka, Kot, Grądzka, Jankowska), „Flebolo-
gia” (W. Rybak, Z. Rybak, Urbanek). W sesji „Varia” 
przedstawiono wykłady na temat otyłości z ortomole-
kularnego punktu widzenia (Olszewer), terapii łączo-
nych w medycynie ortomolekularnej oraz laserowych 
w połączeniu z autologicznymi (Sznelewski, Łuksza), 
odmładzających terapii ajurwedyjskich (Gieracz-Maj-
chrowska), ochrony skóry przed promieniowaniem 
IR (Wilczyński, Stolecka-Warzecha, Deda, Koprow-
ski, Banyś, Błońska-Majchrowska) oraz badania na 
zwłokach w celu określenia płaszczyzny wstrzyknię-
cia mikrograftu, kwasu hialuronowego, hydroksyapa-
tytu wapnia, PRP i nici (Goisis).

W części wystawowej swoje nowości zapre-
zentowało 87 firm krajowych i zagranicznych: 
AESTEMED, Aesthetic Concept, Aesti, Allergan, 
AntiAging Institute, Aspmedica, BD Aesthetic, 
BIOCERIS Ultimate Beauty, Bio-profil Polska/
URGO Aesthetics, BIOTAL, Biotec Lasers Polska, 
BMED Dariusz Białek, BOGDANI Dermatolo-
gia, BTL Polska, Coherent Polska, Consultronix,  
Cosmoscience, CROMA PHARMA, Def-Pol,  
Dermamed, DF Medica, Dramiński, Electric Sys-
tems & Laser Technology, Elsaftawy Training 
Center, Estetic Medical Innovation, EuroSca-
leMed, E-vita, Fenice, FILORGA POLAND, FM 
Beauty, Galderma Polska, Genexo, GENOPLAN, 
Grupa LestheZone, IKOR, INFINITA, IntoBeauty,  
ISO-LAB, Italian Beauty, Institute Hyalual Poland, 
ITP, Kobak Styl, KT Medical, LASMED, Lea Vivacy, 
Laser Project 2000, Massmedica, Medical Brokers, 
Medical Expert, Medical Pharma Poland, Medif, 
MediPage, MERZ Pharmaceutical GmbH, MIELE, 
Metrum Cryoflex, Miralex, Mrotex, MSH, Neu-
via, NewDerm, NewU, Nova Group, OCEANIC, 
P.A.D. Technologies, PHARMANN, Pierre Fabre 
Dermo-Cosmetique Polska, Pine Sutures, Plaza-
net, PRAISTON, Raya, Receptura Apotheke, RE-
VISAGE, Sesderma, SHAR-POL, SKINSOLUTION, 
Stellio Aesthetic, SuperNova, Techno-Med France,  
Teoxane Polska, TopsilMed sp. z o.o., TrichoLAB, 
VACU ACTIV, VITACO, Wydawnictwo Kwintesen-
cja, Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, Yasumi, 
Versum i Zepter.

Sponsorami kongresu były następujące fir-
my: CROMA, Galderma i ITP – SPONSORZY 
DIAMENTOWI, BOGDANI Dermatologia – Spon-
sor Platynowy, Filorga i LEA Vivacy – Sponsorzy 
Złoci, Allergan i IntoBeauty – Sponsorzy Srebrni, 
a sponsorami medialnymi: „Academy of Aesthe-
tic and Anti-Aging Medicine”, Estheticon.pl, „Har-
per’s Bazaar”, „Rynek Estetyczny”, „Rzeczpospolita”, 
„Wprost” i „Zwierciadło”.

Paulina Siastała – laureatka I nagrody

Nagroda za II miejsce



88

Konferencja prasowa

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



89

Konferencja prasowa

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



90

Konferencja prasowa

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



91

Kongresowe scenki

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



92

Kongresowe scenki

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



93

Kongresowe scenki

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



94

Kongresowe scenki

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



95

Kongresowe scenki

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



96

Kongresowe scenki

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



97

Endorfina 

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



98

Endorfina

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



99

Endorfina 

autor zdjęć: Marcin Barbarzak



Wykładowcy

100

Edyta Adamczyk-Kutera Marcin Ambroziak Domenico Amuso Anna Antczak

Philippe Deprez Ahmed ElsaftawyBeata Dethloff Zdzisław Dubnicki 

Andrew Christie Joanna Czuwara Lutécia Ferro Costa Beata Cybulska 

Seomara Passos Catalano Maurizio Cecarelli Robert Bitner Halina Car 

Abraham Berchilon Włodzimierz Baranowski Emanuelle Bartoletti Tomasz Basta 
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Michael Gold Mario Goisis Marc Heckman Florian Heydecker 

Andrzej Ignaciuk Dalvi Humzah David Isaacs Bożena Jendrysik 

Krzysztof Kaczyński Paweł Jędrzejewski Marek Karaś Andrzej Kępa 

Dorota Kliszewska Bob Khana Elżbieta Kowalska-Olędzka Dorota  Krzyżanowska-Gernand 

Shahram Ghanati Klaus Fritz Marcin Giżyński Katarzyna Gieracz-Majchrowska 
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Monika Kuźmińska Bartłomiej Kwiek Gustawo Leibaschoff Juan Carlos Dominguez Lopez

Torello Lotti Patrycja Lubiniecka Krzysztof Łuksza Mariele Magnani 

Mario Mirisola Cleopatra Nacopoulos Patrycja Nalewczyńska Piotr Niedziałkowski 

Beata Nowaszewska Luca Piovano Monika Nunberg-Sawicka Andy Pickett 

Waldemar Placek Monika Podgórska Hano Pototschnig Andrzej Przylipiak 
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Anna Reznik Piotr Rak Raffaele Rauso Wolfgang Redka-Swoboda 

Wojciech Rybak Zbigniew Rybak Berthold Rzany Anastasia Saybel 

Andrea Sbarbati Jose Serres Daisy Miriam Skrzypek Ewa Skrzypek 

Violetta Skrzypulec-Plinta José Cabo Soler Massimo Spattini Karolina Stawowska 

George Sulamanidze Piotr Sznelewski Marta Tazbir Ferdinando Terranova 
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Vladimir Tsepkolenko Tomasz Urbanek Inez Verner Emar Vogelaar 

Irena Walecka Patrycja Wilińska Krzysztof Widerkiewicz Marcin Wilczyński 

Sławomir Wilczyński Tadeusz Witwicki Nicola Zerbinatti Agnieszka Zwolińska 

 Dorota Wydro i Andrzej Ignaciuk Waldemar Jankowiak Paweł Surowiak i Romuald Olszewski

Mariele Magnani i Lubomir Lembas Kamila Padlewska Andrew Christie i George Oskarbski
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Wykładowcy  
XVIII Międzynarodowego Kongresu 
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Edyta Adamczyk-Kutera (Polska) – ukończyła wydział lekarsko-stomatologiczny AM 
w Łodzi. Jest wyróżnionym absolwentem PSME PTL. Wykładała na kongresach polskich i międzynarodo-
wych, m.in. w Rzymie, Kapsztadzie, Miami, Lwowie, Warszawie, Toruniu. Współpracuje z PSME PTL oraz 
z Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice. Jest konsultantem programu przeciwstarzeniowego LEAP. 
Propaguje holistyczne podejście do medycyny estetycznej.

Marcin Ambroziak (Polska) – lekarz dermatolog. W 2000 r. uzyskał specjalizację I stop-
nia w zakresie dermatologii i wenerologii, a w 2005 r. specjalizację II stopnia. Na pierwszym miejscu sta-
wia satysfakcję pacjenta, dlatego systematycznie podnosi swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc 
w licznych polskich i zagranicznych kursach, szkoleniach oraz sympozjach. Jest autorem i współauto-
rem ponad 50 publikacji, dotyczących przede wszystkim terapii dermatologicznej. Jest też międzyna-
rodowym trenerem z zakresu stosowania preparatów kwasu hialuronowego. Bierze udział w badaniach 
klinicznych nad farmakologią leków stosowanych w dermatologii, a jego działalność była wielokrotnie 
nagradzana i doceniana.

Anna Antczak (Polska) – specjalista chirurgii dziecięcej, absolwentka specjalistycznych szkoleń 
z zakresu medycyny estetycznej. Pracuje w prywatnym Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii oraz 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Medycyną estetyczną zajmuje się od kilkunastu lat. 
Członek PTMEiAA, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Słu-
chaczka PSME PTL.

Emanuele Bartoletti (Włochy) – dyrektor Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej 
przy Fundacji Fatebenefratelli, dyrektor naukowy Szpitala Medycyny Estetycznej S. Giovanni w Rzymie. Kon-
sultant chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i estetycznej w tej Fundacji w Mediolanie. Autor monografii 
Toksyna botulinowa w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz licznych publikacji w czaso-
pismach włoskich i zagranicznych, uczestnik wielu kongresów. Zajmuje się chirurgią plastyczną, rekonstruk-
cyjną i estetyczną w medycynie estetycznej w Rzymie, w Studio Medico Associato Carlo Alberto Bartoletti 
i Emanuele Bartoletti oraz w Instytucie Medycyny Estetycznej w Mediolanie.

Anna Cabeca (USA) – absolwentka Wydziału Lekarskiego Emory University w Atlancie, gineko-
log-położnik, ekspert w dziedzinie menopauzy i życia seksualnego, międzynarodowy wykładowca i szkole-
niowiec. Stworzyła dwa bestsellerowe produkty: Julva – krem anti-aging do miejsc intymnych dla kobiet oraz 
MightyMaca – wyrównujący poziom hormonów proszek do sporządzania napojów zaliczanych do superżyw-
ności. W sieci prowadzi programy edukacyjne: Magic Menopause, Women’s Restorative Health i SexualCPR.

Halina Car (Polska) – internista i specjalista z zakresu farmakologii klinicznej, prodziekan ds. rozwoju 
Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku, kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej, konsultant 
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wojewódzki w dziedzinie farmakologia kliniczna. Autorka ponad 200 publikacji, edytor sekcji Farmakologia 
w Progress in Health Sciences, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, recenzent cza-
sopism o międzynarodowym zasięgu. Uzyskany patent: „Sposób separacji chorobotwórczych bakterii oraz 
grzybów”, 4 zgłoszenia patentowe, pasje zawodowe: medycyna przeciwstarzeniowa, innowacyjne technolo-
gie stosowane w farmakologii.

Seomara Passos Catalano (Brazylia) – jest lekarzem od 1990 r., specjalizacja I stopnia 
w zakresie chorób wewnętrznych (1993), II stopnia w dziedzinie dermatologii (1997). Obecnie pracuje nad 
doktoratem w dziedzinie zdrowia publicznego. Koordynator studiów podyplomowych z dermatologii w In-
stytucie BWS-NES w São Paulo, gdzie jest również odpowiedzialna za procedury i operacje ambulatoryjne.

Maurizio Ceccarelli (Włochy) – absolwent Wydziału Biologii i Wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu w Rzymie. Specjalista patomorfolog oraz kardiolog. Odznaczony Srebrnym Medalem Prezy-
denta Republiki Włoch za osiągnięcia naukowe. Wykładowca medycyny i dermatologii estetycznej oraz 
flebologii w licznych uczelniach oraz medycyny estetycznej uniwersytetów we Włoszech i Hiszpanii. Czło-
nek towarzystw medycyny estetycznej, komitetów naukowych: m.in. Włoskiego Towarzystwa Medycyny 
Estetycznej, Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Anti-Aging, członek honorowy m.in. Południowo-
afrykańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Konsultant ds. medycyny estetycznej uzdrowiska ter-
malnego Saturnia.

Andrew R. Christie (Australia) – absolwent Macquarie University w Sydney i University of 
Southampton. Ekspert i wykładowca (w ponad 50 krajach) z zakresu mikronakłuwania skóry. Był gościem na 
kongresach i szkoleniach w Monte Carlo, Londynie, Osace, Dubaju, Rzymie, Bukareszcie, Paryżu, Maladze, 
Zagrzebiu i w wielu innych miejscach. Gościnnie wykładał w Royal Society of Medicine (Londyn), University 
of Tehran, Università di Camerino (Rzym), VIC University (Melbourne), IAPEM (Mediolan), Vincent Pallot-
ti Hospital (Kapsztad) oraz Royal Hayat (Kuwejt). Jest autorem pracy Advanced Innovations With Dermapen 
oraz trzech publikacji książkowych na temat mikronakłuwania skóry. Napisał ponad 600 artykułów. W Au-
stralii otrzymał prestiżową nagrodę Educator of the Year.

Beata Cybulska (Polska) – dermatolog estetyczny. Ukończyła AM we Wrocławiu. Po latach 
praktyki w szpitalach we Wrocławiu i Londynie studiowała medycynę estetyczną w Queen Mary’s University 
w Londynie, z którym nadal jest związana. W latach 2012–2014 była przewodniczącą sekcji Zdrowia Seksual-
nego w Royal Society of Medicine. Publikowała artykuły w czasopismach w Wielkiej Brytanii, wykładała na 
międzynarodowych konferencjach. Od 2016 r. jest ekspertem w firmie Boley Nutraceuticals Ltd., specjalizu-
jącej się w wysokiej jakości napojach nutraceutycznych.

Joanna Czuwara (Polska) – specjalista dermatolog, starszy asystent w Klinice Dermatologii 
CSK MSWiA w Warszawie. We współpracy z Zakładem Patomorfologii praktykuje dermatopatologię. Na-
leży do Amerykańskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego. Jej dorobek naukowy 
obejmuje doktorat w dziedzinie twardziny układowej, 4-letnie stypendium naukowe w USA w dziedzinie 
biologii molekularnej, badania nad regulacją transkrypcji genu kolagenu typu I, wykłady na kongresach 
krajowych i zagranicznych, m.in. w Barcelonie, Paryżu, Dreźnie, Atenach. Za osiągnięcia w dziedzinie 
twardziny układowej wyróżniona grantami naukowymi. Autorka 36 oryginalnych prac, rozdziału o radio-
frekwencji w monografii Dermatochirurgia, 50 doniesień zjazdowych, ponad 40 wykładów z dermatologii 
i medycyny estetycznej.

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

Beata Dethloff (Polska) – lekarz medycyny estetycznej, doktor endokrynologii, specjalista 
II stopnia chorób wewnętrznych. Jak twierdzi, miała i ma szczęście, by uczyć się pod okiem najlepszych 
specjalistów. Zarówno specjalizacja z chorób wewnętrznych, jak i praca w Instytucie Endokrynologii oraz 
wiele szkoleń z zakresu medycyny estetycznej są bardzo dobrą podstawą do prowadzenia indywidual-
nych programów anti-aging dla pacjentów po to, by byli zdrowi, mieli więcej energii i pewności siebie. 
Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Medycyny Przeciwstarzeniowej prowadzonej przez dr. Thierry’ego 
Hertoghe’a.

Zdzisław Dubnicki (Polska) – ginekolog-położnik, certyfikowany lekarz medycyny estetycz-
nej. Absolwent PSME. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Estetycznej i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Ahmed Elsaftawy (Polska) – chirurg, mikrochirurg oraz chirurg ręki, od wielu lat zajmują-
cy się również medycyną estetyczną. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu (2000). 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 w chirurgii re-
konstrukcyjnej i estetycznej. Ma duże doświadczenie w powiększaniu penisa przeszczepem tłuszczu i kwa-
sem hialuronowym. Wykorzystuje również tłuszcz jako wypełniacz tkankowy do modelowania ciała, w tym 
biustu, pośladków, łydek oraz w ginekologii estetycznej.

Mira Fronczek (Polska) – doświadczenie zawodowe rozpoczęła od kilkuletniej pracy naukowo-
-dydaktycznej na wydziale Rynku i Konsumpcji UE w Katowicach, pogłębiała je na licznych stażach i prak-
tykach zagranicznych (m.in. w Babson College w Bostonie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu). 
Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań marketingowych, w szczególności w realizacji projek-
tów opartych o metody jakościowe. Członek The World Association of Research Professionals ESOMAR oraz 
Polskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO).

Shahram Ghanaati (Niemcy) – tytuły doktora medycyny i stomatologii uzyskał na Uniwer-
sytetach w Moguncji i we Frankfurcie. Specjalista chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej, profesor 
Uniwersytetu we Frankfurcie. Badał m.in. reakcje komórkowe na biomateriały oraz zdolności regeneracyj-
ne. Opracował własną technikę regeneracji skóry z wykorzystaniem biomateriałów. Od 2010 r. współpra-
cuje z dr. Josephem Choukrounem – odkrywcą PRF. Zajmuje się zaawansowanym protokołem pozyskania 
fibryny bogatopłytkowej. Jest współautorem koncepcji niskich prędkości wirowania, której zastosowanie 
pozwala na osiągnięcie najwyższych stężeń komórek i czynników wzrostu w koncentratach płytkowych 
(poszczególnych frakcji fibryn).

Katarzyna Gieracz-Majchrowska (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego 
Collegium Medicum UJ, specjalista medycyny rodzinnej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej – absol-
wentka PSME oraz studiów podyplomowych (ajurweda jako holistyczna koncepcja zdrowia). Propagatorka 
zdrowego stylu życia. Organizatorka konferencji dla kobiet „Zdrowie i piękno w każdym wieku”.
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Michael Gold (USA) – prowadzi badania nowych produktów farmaceutycznych i urządzeń 
medycznych. Jest autorem ponad 300 artykułów naukowych, współautorem 35 podręczników i redak-
torem 2 podręczników dotyczących terapii fotodynamicznej, a także redaktorem naczelnym „Journal 
of Cosmetic Dermatology”. Współzałożyciel Towarzystwa Chirurgii i Medycyny Laserowej, współ-
organizator szkoleń, sympozjów i konferencji, współinicjator 2 międzynarodowych przedsięwzięć: 
Dermatologic Aesthetic Surgery International League oraz 5-Continent-Congress (5CC), którego jest 
przewodniczącym.

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

Dalvi Humzah (Wielka Brytania) – konsultant chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycz-
nej General Medical Council, członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyj-
nych i Estetycznych (BAPRAS), Brytyjskiego Stowarzyszenia Estetycznych Chirurgów Plastycznych (UKAAPS) 
oraz ISAPS i ASPS. Jest trenerem STEP w Royal College of Surgeons of England i egzaminatorem między-
uczelnianym, członkiem założycielem Akademii Wychowawców Klinicznych w Royal College of Physicians 
and Surgeons w Glasgow. Wybrany Praktykiem 2016 Roku przez „Aesthetics Journal”.

Andrzej Ignaciuk (Polska) – prezes PTMEiAA, wykładowca PSME, Uniwersytetu Wysp Balearów 
w Hiszpanii i Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Członek Zarządu Mię-
dzynarodowego 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 Aesthe-
tic and Anti-Aging Medicine”. Specjalizuje się w korekcji defektów estetycznych twarzy przy użyciu toksyny bo-
tulinowej, wypełniaczy i kwasu polimlekowego oraz diagnostyce i terapii tzw. cellulitu.

Daniel Isaacs (Wielka Brytania) – ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Leeds. Pro-
wadził badania nad biochemią skóry oraz linią kosmetyków zapobiegających przedwczesnemu starze-
niu się skóry. Jest szefem działu badań i rozwoju londyńskich Laboratoriów Pangaea. Współtworzył 
ponad 80 preparatów 6 marek, w tym znane na świecie Medik8 i Nanogen oraz The Hero Project, sto-
sując stabilizowaną witaminę A, serum z witaminą C, metodę stymulującą wzrost włosów, wysokie fil-
try przeciwsłoneczne, roztwory kwasu salicylowego niezawierające alkoholu. Jest ekspertem w zakresie 
rozjaśniania przebarwień skóry.

Bożena Jendrysik (Polska) – chirurg II stopnia, flebolog, lekarz medycyny estetycznej. Absol-
wentka AM w Katowicach oraz podyplomowych studiów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Cer-
tyfikowany lekarz medycyny estetycznej Światowego Towarzystwa Medycyny Przeciwstarzeniowej. Członek 
PTMEiAA oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Specjalizuje się w zabiegach medycyny estetycznej, 
szczególnie w technikach liftingu nićmi Aptos, lipofilingu metodą Puregraft, liposukcji, leczeniu żylaków, 
usuwaniu znamion, laseroterapii, zabiegach korekty małżowin usznych za pomocą nici.

Paweł Jędrzejewski (Polska) – jest specjalistą marketingu on-line i mediów społeczno-
ściowych. Prowadzi agencję marketingową specjalizującą się w sprzedaży usług i produktów medycznych. 
Prelegent międzynarodowych konferencji medycznych, podczas których dzieli się wiedzą o komunikacji 
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i pozyskiwaniu pacjentów w Internecie. Chcąc osiągać jak najlepsze efekty dla swoich klientów, zdobywa 
nową wiedzę i zwiększa umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz 
konferencjach z zakresu marketingu on-line. Prezes fundacji Stacja Motywacja, badającej zachowania kon-
sumentów w mediach społecznościowych.

Krzysztof Kaczyński (Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku i Stu-
dium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Z wyróżnieniem ukończył PSME PTL. 
Członek PTMEiAA. Członek Rady Programowej ds. Rekomendacji PTMEiAA. Ma specjalizację z zakresu 
anestezjologii i intensywnej terapii. Autor i współautor publikacji naukowych, badacz i autor protokołów 
badań klinicznych, uczestnik oraz wykładowca konferencji naukowych i kongresów. Oprócz zabiegów me-
dycyny estetycznej specjalizuje się w terapiach off-label wypadania włosów oraz leczeniu z wykorzystaniem 
plazmy medycznej. Interesuje się prawem medycznym, szczególnie uprawnieniami do wykonywania za-
biegów medycyny estetycznej.

Marek Karaś (Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (1981), ukończył stu-
dia podyplomowe z chirurgii stomatologicznej (1983) i chirurgii szczękowo-twarzowej (1987). Członek sto-
warzyszeń medycznych: PTCHJUST, EAO, AO Alumni, PSPRAS, WOSIAM, OSIS, IBRA. Obecnie ordynator 
Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w szpitalu Al Qassimi w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arab-
skie). Pracuje również w szpitalu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Szardży, referencyjnym ośrod-
ku chirurgii szczękowo-twarzowej, zapewniającym leczenie w zakresie traumatologii, onkologii, ortognatyki,  
chirurgii rekonstrukcyjnej/estetycznej, gdzie wykonuje ok. 400 operacji rocznie.

Bob Khanna (Wielka Brytania) – kierownik Katedry Estetyki Twarzy na Uniwersytecie w Sewil-
li. Prowadzi kliniki w Wielkiej Brytanii (Ascot i Reading). Wykonuje pełny zakres procedur stomatologii es-
tetycznej, implantologii chirurgicznej, regeneracji kości oraz korekcji ust. Był jednym z pierwszych chirur-
gów stomatologicznych na świecie stosujących niechirurgiczne procedury medycyny estetycznej przy użyciu 
toksyny botulinowej i wypełniaczy. Przyczynił się do rozwoju koncepcji „kompleksowego rzeźbienia twarzy”. 
Prowadzi regularne szkolenia zaawansowanych technik dla dentystów, dermatologów i chirurgów plastycz-
nych. Autor publikacji w czasopismach medycznych i stomatologicznych.

Dorota Kliszewska (Polska) – ukończyła fizjoterapię we Wrocławskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego i studia podyplomowe kosmetologii pielęgnacyjnej w Wyższej Śląskiej Szkole Medycznej 
w Katowicach. Od 2008 r. jest szkoleniowcem w zakresie obsługi laserów: diodowych, IPL, Nd Yag i techno-
logii frakcyjnych oraz urządzeń do modelowania sylwetki, redukcji cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej. 
Bada wpływ różnych metod drenażu limfatycznego na przebieg zabiegów lipolizy iniekcyjnej, liposukcji, 
a także w leczeniu cellulitu i zamykania zmian naczyniowych.

Elżbieta Kowalska-Olędzka (Polska) – specjalista dermatolog, absolwentka I Wydzia-
łu Lekarskiego WUM. Pracuje w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie i prowadzi praktykę pry-
watną. Członek-założyciel SLDE, członek European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Pol-
skiego Towarzystwa Dermatologicznego, International Dermoscopy Society. Odbyła staże i szkolenia m.in. 
w University of Arizona, Oklahoma Veterans Affair Hospital, Oklahoma City, USA, University of Graz, Cen-
trum Laseroterapii w Monachium. Autorka ponad 50 publikacji w pismach dermatologicznych i współau-
torka podręczników.

Dorota Krzyżanowska-Gernand (Polska) – ukończyła studia na Wydziale Lekar-
skim AM w Lublinie w 1992 r., w latach 1992–1997 odbyła studia doktoranckie na tej samej uczelni (stopień 
doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r.), a w 1995 r. specjalizację z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 
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W 2006 r. ukończyła PSME PTL. W latach 2006–2010 uczestniczyła w licznych kongresach, sympozjach, kur-
sach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej.

Bartłomiej Kwiek (Polska) – dermatolog, wenerolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM. 
Od 2000 r. związany z Kliniką Dermatologiczną WUM, w której jest adiunktem. Specjalizację w zakresie der-
matologii i wenerologii ukończył w 2007 r. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii, Eu-
ropean Society for Dermatological Research oraz European Academy of Dermatology and Venerology. Ma 
liczne osiągnięcia zawodowe i naukowe. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz 
konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu dermatologii organizowanych w Polsce i poza jej granicami.

Gustavo Leibaschoff (Argentyna) – pionier w dziedzinie medycyny estetycznej, chirurgii 
plastycznej i modelowania tkanki tłuszczowej. Prowadzi szkolenia w tych dziedzinach. Pierwszy prezes ar-
gentyńskiego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej, Stowarzyszenia Medycznego Argentyny, Towarzystwa 
Argentyny Położnictwa i Ginekologii, profesor medycyny estetycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
w Buenos Aires oraz w Szkole Medycznej Fundacji Barceló w Buenos Aires, sekretarz Międzynarodowej Unii 
Flebologii Estetycznej, założyciel Międzynarodowej Unii Liposukcji, dyrektor Międzynarodowej Akademii 
Ginekologii Estetycznej.

Lubomir Lembas (Polska) – specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej, absolwent warszaw-
skiej AM. Asystent, a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, a później w Klinice Chirurgii Pla-
stycznej CMKP w Warszawie. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie chirurgii 
plastycznej. Specjalizuje się w chirurgii plastycznej estetycznej. Autor wielu publikacji z zakresu chirurgii 
plastycznej i ogólnej.

Juan Carlos Dominguez Lopez (Brazylia) – ukończył Faculdade de Ciências Médicas 
de Santos (1988), specjalizacja z zakresu chirurgii i ginekologii (1992) oraz praktyki ultrasonograficznej (1994). 
Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskał na Uniwersytecie Wysp Balearów (2001). W latach 1992–2001 pra-
cował w szpitalu miejskim w São Paulo. Prowadzi prywatną klinikę medycyny estetycznej w Lizbonie, São 
Paulo i Kurytybie. Współautor wielu wykładów i prezentacji. Otrzymał liczne nagrody. Profesor, kierownik 
Katedry iFace (Intelligent Facial Anatomy and Cadaver Experience) Uniwersytetu w Lizbonie. Były wicepre-
zes Portugalskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej.

Torello Lotti (Włochy) – profesor zwyczajny dermatologii i wenerologii Uniwersytetu Guglielmo 
Marconi (Rzym). Od 2013 r. jest prezydentem World Health Academy (Dermatologia). Przewodniczył wie-
lu międzynarodowym kongresom. Jest redaktorem naczelnym „Giornale Italiano di Dermatologia e Vene-
reologia”, członkiem zwyczajnym towarzystw naukowych na całym świecie i honorowym wielu towarzystw, 
m.in. Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatologicznego (ADA). Recenzent naukowy dziesięciu czasopism 
branżowych, w tym „British Journal of Dermatology”, „Journal of Investigative Dermatology”, „Journal of the 
American Academy of Dermatology” i „Dermatologic Therapy”. Autor lub współautor ponad 1500 publikacji 
naukowych; ponad 400 to artykuły recenzowane, których skumulowany impact factor wynosi ok. 1000. Wię-
cej na stronie www.torellolotti.it.

Biljana Lučić (Serbia) – certyfikowany dietetyk, prowadzi prywatną praktykę lekarską w Bel-
gradzie. Stosuje polaryzowaną i hiperpolaryzowaną terapię światłem oraz terapię kolorami w różnych 
procedurach medycznych i przeciwstarzeniowych, wykorzystując wiedzę z zakresu medycyny kwan-
towej, akupunktury i homeopatii. Współautorka badań poświęconych nano-biofizycznemu podejściu 
w terapii medycznej światłem hiperpolaryzowanym i sygnalizacji Fibonacciego w systemie biomoleku-
larnym w ciele ludzkim.



Wykładowcy

111

Krzysztof Łuksza (Polska) – ukończył studia na wydziale lekarskim AM w Poznaniu w 1994 r. 
Jest absolwentem PSME PTL. W 2012 r. uzyskał międzynarodową specjalizację – lekarza medycyny przeciw-
starzeniowej przyznawaną przez World Society of Anti-Aging Medicine w Brukseli. Od 2008 r. jest członkiem 
PTMEiAA PTL, a od 2011 – SLDE.

Robert Mołdach (Polska) – ekspert gospodarczy specjalizujący się w organizacji, finansowa-
niu, efektywności i bezpieczeństwie opieki zdrowotnej. Praktyk zarządzania z doświadczeniem w sektorach: 
zdrowia, telekomunikacji, informatyki oraz bankowości i finansów. Współzałożyciel i prezes zarządu Insty-
tutu Zdrowia i Demokracji. Nauczyciel akademicki. Pilot samolotowy.

Cleopatra Nacopoulos (Grecja) – licencjat w dziedzinie biologii zdobyła na Gannon Univer-
sity (USA, 1985), magisterium na Uniwersytecie w Atenach (1991). Pracownik naukowy tej uczelni do 1998 r. 
Odbyła szkolenie z wykorzystania wypełniaczy i czynników wzrostu w Beverly Hills (2007). Doktorat uzyskała 
na Uniwersytecie w Atenach (2015). Opublikowała wiele prac naukowych związanych z wykorzystaniem PRP, 
PRF, implantów oraz technik laserowych. Prezes HELSOLA, WAUPS Grecja i WAUPS Aesthetica. Przedsta-
wiciel Hellenic Dental Associatiotripolis w Atenach i Tripoli (periodontologia, implantologia, mikrochirur-
gia, zabiegi laserowe i estetyki twarzy).

Agnieszka Nalewczyńska (Polska) – ginekolog-położnik, lekarz medycyny estetycznej. 
Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie (2006) i doktoranckie w AM w Warszawie. Członek Polskiego 
Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, 
uzyskując z wyróżnieniem tytuł lekarza medycyny estetycznej. Szkoli z zakresu ginekologii estetycznej: z im-
plantacji kwasu hialuronowego, zastosowania osocza bogatopłytkowego oraz laseroterapii.

Piotr Niedziałkowski (Polska) – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycz-
nej POLME, absolwent Wydziału Lekarskiego WAM w Łodzi i studiów podyplomowych z zakresu medycyny 
estetycznej WUM. Członek Towarzystwa Alergologicznego, Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, 
Polskiej Akademii Dietetyki i Mikroodżywiania oraz francuskiego stowarzyszenia medycyny prewencyjnej 
Mediprevent. Organizator konferencji naukowych i szkoleń. Pracował w WIM w Warszawie. Ekspert z za-
kresu alergologii i medycyny estetycznej oraz nauczyciel i wykładowca w tym zakresie. Prekursor Indywidu-
alnego Planu Przeciwstarzeniowego i oceny stanu biologicznego organizmu w medycynie estetycznej, którą 
zajmuje się od kilkunastu lat.

Beata Nowaszewska (Polska) – absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego UM w Bia-
łymstoku. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinice Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Działalność naukową 
kontynuuje w ramach studiów doktoranckich. Wśród jej głównych zainteresowań jest onkologia twarzoczasz-
ki i zabiegi rekonstrukcyjne. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifi-
kacje zawodowe.

Monika Nunberg-Sawicka (Polska) – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, ab-
solwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. W 2005 r. ukończyła PSME PTL, współzałożycielka Pol-
skiego Towarzystwa Mezoterapii. Współtworzyła program naukowy Międzynarodowego Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging SLDE. Certyfikowany szkoleniowiec. Prowadzi wykłady i warsztaty w zakresie technik: 
implantacji kwasu hialuronowego, mezoterapii, podawania toksyny botulinowej, peelingów. Autorka artyku-
łów w czasopismach medycznych i prasie popularnej. Medycynę estetyczną jako podstawową dziedzinę pracy 
praktykuje od 2001 r. Uczestniczy w kongresach, szkoleniach i kursach w Polsce i na świecie. Członek SLDE 
i WOSIAM (Światowego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging).
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Mariusz Oboda (Polska) – jako jeden z kilkudziesięciu coachów w Polsce ma akredytację naj-
większej międzynarodowej organizacji coachingowej International Coach Federation na poziomie Professional 
Certified Coach. Ma trenerski certyfikat Master Practitioner in Art of NLP nadany przez amerykańskie sto-
warzyszenie The Society of NLP i Instytut Psychoterapii. Prekursor badań wpływu postępowania lekarza na 
decyzje medyczne pacjenta. Od 2003 r. bada i opracowuje profesjonalne standardy pracy z pacjentem. Au-
tor najbardziej kompletnego projektu rozwoju zawodowego i osobistego lekarzy dentystów (MEMS). Twór-
ca unikalnego interdyscyplinarnego modelu zarządzania praktyką (LEAD). Autor kilkudziesięciu artykułów 
z zakresu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem.

Romuald Olszański (Polska) – absolwent WAM. Kierownik Zakładu Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej WIM, specjalista dermatolog, alergolog oraz specjalista z medycyny morskiej i tropikalnej. Re-
daktor lub współredaktor 10 podręczników oraz 60 rozdziałów w monografiach naukowych i podręcznikach 
medycznych. Ponad 20 lat praktyki w medycynie estetycznej.

Efrain Olszewer Kantorovich (Brazylia) – internista z podyplomowymi studiami w dzie-
dzinie kardiologii. Prowadzi kursy medycyny ortomolekularnej w Brazylii, Ameryce Południowej i Środkowej 
oraz Europie. Autor 78 publikacji książkowych. Twórca medycyny ortomolekularnej i integracyjnej w FAPES 
(Fundacja na rzecz Badań w Dziedzinie Zdrowia i Medycyny), dyrektor kliniczny w Międzynarodowym Cen-
trum Medycyny Zapobiegawczej, redaktor naukowy „Revista de Práctica Ortomolecular” – kwartalnika po-
święconego medycynie ortomolekularnej.

Małgorzata Ornatowska (Polska) – studia medyczne ukończyła na AM w Krakowie (1984). 
Od 2000 r. zajmuje się wyłącznie medycyną estetyczną. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu 
medycyny estetycznej PTMEiAA i SLDE, certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej PTMEiAA. Ma ty-
tuł Master in Aesthetic Medicine. Prowadzi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej.

George Oskarbski (Włochy) – absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu La 
Sapienza w Rzymie (1975), specjalizacja z ftyzjatrii i pulmonologii (1978). Absolwent Szkoły Medycyny Este-
tycznej Międzynarodowej Fundacji Fatebenefratelli (1993). Nauczyciel higieny, anatomii, fizjologii i patolo-
gii. Wykładowca. Członek-założyciel SME w Polsce i Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SIME). 
Członek Włoskiego Towarzystwa Mezoterapii (SIM), Włoskiego Stowarzyszenia Dietetyków i Odżywiania 
Szpitalnego (ADI) oraz Włoskiego Towarzystwa Flebologii i Skleroterapii. Członek komitetów i rad nauko-
wych w kraju i za granicą. Autor licznych publikacji, m.in. w „La Medicina Estetica”, „Lasers in Medical Scien-
ce” i „Annals of Nutrition and Metabolism”.

Andy Pickett (Wielka Brytania) – profesor doktor nauk biologicznych, dyrektor w Ipsen Bio-
pharm Ltd. Od ponad 30 lat pracuje w przemyśle farmaceutycznym i zajmuje się enzymami mikrobów, 
szczepionkami, białkami rekombinowanymi. Toksyną botulinową zajmuje się od 22 lat. Członek wielu 
stowarzyszeń branżowych oraz panelu ekspertów Brytyjskiej Farmakopei (dział produktów biologicznych 
i biotechnologicznych).

Luca Piovano (Włochy) – chirurg plastyczny, absolwent Uniwersytetu w Rzymie. Profesor chirurgii 
plastycznej na Uniwersytecie w Camerino, adiunkt na Uniwersytecie San Marino. Praktykował w najbardziej 
prestiżowych ośrodkach na świecie. Był konsultantem Bioform Medical, Merz Aesthetics, AQTIS Medical, 
IBSA Academy, General Topics i Sinclair-Pharma. Zyskał międzynarodowe uznanie w zakresie technik mi-
kroinwazyjnych. Znany z badań klinicznych dotyczących zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych tech-
nologii i metod leczenia. Przywiązuje wielką wagę do szkoleń i stałego rozwoju zawodowego. Jest aktywnym 
członkiem włoskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.
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Waldemar Placek (Polska) – absolwent AM w Gdańsku. W latach 1975–2001 był asystentem, 
adiunktem, docentem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze i Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych 
gdańskiej AM. W latach 2001–2012 – kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą 
Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Od 2012 r. kieruje Ka-
tedrą i Kliniką Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Staże zagraniczne. Członek towarzystw naukowych, redaktor czaso-
pism. Autor lub współautor m.in. 462 prac, rozdziałów i publikacji książkowych. Prowadzi badania dotyczą-
ce m.in. łuszczycy, zaburzeń barwnikowych, zabiegów estetycznych i przeciwstarzeniowych na skórze, on-
kologii i immunologii dermatologicznej.

Elżbieta Podgórska (Polska) – doktor n. med., były pracownik naukowo-dydaktyczny AM 
w Warszawie. Wykładowca w Podyplomowej Szkole Medycyny Anti-Aging przy SLDE. Trener technik z za-
kresu medycyny estetycznej. Członek rady naukowej pisma „Medycyna estetyczna i Anti-Aging”, fundacji 
i stowarzyszeń. Specjalizując się w medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej, łączy wiedzę z zakresu der-
matologii, endokrynologii i interny. Autorka publikacji prasowych i programów tv, współautorka pierwsze-
go polskiego wydania Medycyny estetycznej w praktyce. Propagatorka holistycznego podejścia do medycyny 
estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Hanno Pototschnig (Austria) – urodził się w Austrii. Po ukończeniu studiów w Monachium 
pracował w klinikach w Bawarii, a obecnie prowadzi prywatną praktykę w zakresie medycyny estetycznej i re-
generacyjnej. Laureat nagrody Niemieckiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych 
i Estetycznych, autor prac naukowych, autor monografii poświęconej PRP w medycynie estetycznej. Mene-
dżer produktu w zakresie spersonalizowanej terapii komórkowej w Arthrex GmbH. Prelegent na międzyna-
rodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia z technik przygotowania i iniekcji komórek.

Andrzej Przylipiak (Polska) – lekarz dermatolog. Centrum jego zainteresowań stanowi der-
matologia zabiegowa i estetyczna. W katalogu usług, oprócz pełnej palety zabiegów estetycznych, szczególne 
miejsce zajmuje chirurgia tkanki tłuszczowej i lipotransfer. Przeprowadził ponad 2700 zabiegów liposukcji. 
W tym zakresie szkolił się u dr. Gerharda Sattlera w Darmstadt (Rosenparkklinik) oraz dr. Petera Hoffma-
na w Monachium, gdzie opanował także techniki przeszczepiania włosów. Od 2010 r. jest kierownikiem Sa-
modzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego na UM w Białymstoku. Wcześniej 
w Niemczech był dermatologiem oraz prowadził badania naukowe w Uniwersyteckiej Klinice Ginekologicz-
nej w Heidelbergu. W 1992 r. uzyskał habilitację w AM w Białymstoku.

Piotr Rak (Polska) – od 1995 r. pracował w Klinice Chirurgicznej UM w Grodnie. Zajmował się mi-
krochirurgią i chirurgią rekonstrukcyjną. Wykonywał zabiegi reimplantacyjne kończyn oraz operacje od-
twórcze kończyn i piersi. Od 2003 r. mieszka w Polsce. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2009 r. 
Pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej, a od 2009 r. w Klinice Chirurgii Onkologicznej UCK w Gdańsku. 
Prowadzi ośrodek medycyny estetycznej (w tym inwazyjnej). Międzynarodowy szkoleniowiec technik sto-
sowanych w medycynie estetycznej: wolumetrii i innych metod iniekcyjnych, lipotransferu, laseroterapii, 
nici liftingujących.

Raffaele Rauso (Włochy) – doktor nauk medycznych, profesor chirurgii czaszkowo-twarzowej 
na Uniwersytecie Luigi Vanvitelli w Kampanii. Specjalista z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej, der-
matologii i anatomii, mikrochirurgii oraz rekonstrukcji piersi. Były prezes Włoskiej Federacji Medycyny Es-
tetycznej (FIME), recenzent wielu naukowych czasopism medycznych, członek najbardziej renomowanych 
europejskich towarzystw naukowych w dziedzinie estetycznej chirurgii plastycznej i medycyny kosmetycz-
nej. Publikował w najbardziej renomowanych czasopismach. Współautor opracowań książkowych poświę-
conych tym dziedzinom.
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Wolfgang Redka-Swoboda (Niemcy) – ukończył medycynę na Uniwersytecie Ulm 
w 1984 r. W 1992 r. zdobył specjalizację z chirurgii ogólnej. Pracował na Oddziale Chirurgii i Traumatolo-
gii szpitala w Marktoberdorf i w pogotowiu ratunkowym w regionie Ostallgäu. Był ordynatorem Oddziału 
Chirurgii i Traumatologii w Eschenbach oraz w Centrum Rehabilitacji i Medycyny Prewencyjnej „König 
Ludwig” w Schwangau. Od 2002 r. prowadzi warsztaty na temat wypełniaczy tkankowych, jest między-
narodowym konsultantem Teoxane Laboratories. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem związanym 
z zabiegami estetycznymi oraz komplikacjami po zastosowaniu wypełniaczy. Prowadzi kursy i wykłady 
z anatomii twarzy i technik wykonywania iniekcji na europejskich uczelniach. W Monachium ma gabinet 
chirurgii plastycznej.

Anna Reznik (Rosja) – dermatolog, lekarz medycyny estetycznej. Szefowa centrum medycznego 
w Petersburgu. Autorka publikacji w rosyjskich i międzynarodowych czasopismach z dziedziny medycyny 
estetycznej. Członek międzynarodowego klubu ekspertów botulinoterapii. Prelegentka na kongresach ro-
syjskich i międzynarodowych. Jej zainteresowania medyczne obejmują: niechirurgiczną korektę defektów 
estetycznych za pomocą toksyny botulinowej, wypełniacze skórne i nici, zaś badania naukowe medycynę 
przeciwstarzeniową i gerontologię.

Zbigniew Rybak (Polska) – profesor AM we Wrocławiu, absolwent Wydziału Lekarskiego tej 
uczelni (1975). Tytuł doktora n. med. uzyskał w 1984 r., a doktora hab. w 1995 r., specjalista chirurgii ogól-
nej, naczyniowej i angiologii. Współzałożyciel Towarzystw: Flebologicznego (prezes w latach 2000–2003), 
Chirurgów Naczyniowych, Leczenia Ran (prezes w latach 2003–2006) oraz Medycyny Estetycznej. Czło-
nek Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii. Redaktor naczelny „Przeglądu Flebologicznego” oraz re-
daktor honorowy „Leczenia Ran”. Autor ponad 170 prac. Redaktor podręcznika Flebologia kliniczna. Pro-
wadzi ogólnopolski kurs leczenia schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego laserowego 
leczenia niewydolności żylnej. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego 
Towarzystwa Leczenia Ran.

Berthold Rzany (Niemcy) – dermatolog-wenerolog. Dodatkowe kwalifikacje w alergologii, le-
kach stosowanych w terapiach nowotworowych oraz zarządzaniu jakością usług medycznych. Współautor 
publikacji książkowych z dermatologii. W l. 2005-2012 był szefem zarządzania jakością i kontroli w Klinice 
Dermatologii. Pracował w szpitalu Charité-Universitätsmedizin w Berlinie. Członek m.in. Europejskiej Aka-
demii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Europejskiego Stowarzyszenia Paznokci (ENS) i Berlińskiego To-
warzystwa Dermatologicznego (BDG).

Anastasia Saybel (Rosja) – praktykujący dermatolog i kosmetolog (od 2002 r.). Doktorat uzy-
skała w 2013 r. w Państwowym Uniwersytecie Medycznym we Władywostoku. Pracuje w klinice prof. Yutkow-
skiej w Moskwie. Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów i lekarzy, jest prelegentem w zakresie 
dermatologii kosmetycznej i medycyny estetycznej. Autorka publikacji w międzynarodowych czasopismach, 
uczestniczy w badaniach naukowych. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Medycyny Es-
tetycznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii i Wenerologii.

Andrea Sbarbati (Włochy) – profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Neurobiologii, Biomedycyny 
i Nauk o Ruchu, szef Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu w Weronie. W pracy naukowej zajmuje się 
zagadnieniami neuroanatomii, neurofizjologii, neurochemii, neurofarmakologii i neuroobrazowania. Czło-
nek rady naukowej senatu macierzystej uczelni.

José Serres (Włochy) – tytuł doktora nauk medycznych zdobył na Uniwersytecie w Sewilli. Specjali-
zację chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej uzyskał na Uniwersytecie Cayetano Heredia w Limie. 



Wykładowcy

115

Podyplomowe studia z zastosowania lasera chirurgicznego odbył na Uniwersytecie w Barcelonie, a z medycy-
ny przeciwstarzeniowej na Uniwersytecie w Sewilli. Badania nad starzeniem prowadzi w Zakładzie Biochemii 
i Biologii Molekularnej tejże uczelni w zakresie optymalizacji fibroblastów i mezenchymalnych komórek ma-
cierzystych z tkanki tłuszczowej do późniejszego wykorzystania w terapii komórkowej i chirurgii plastycznej. 
Jest założycielem i prezesem Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging i Długowieczności (SEMAL).

Ewa Skrzypek (Polska) – absolwentka AM w Warszawie. Doktorat z nauk medycznych zdobyła 
z wyróżnieniem. Pracownik naukowo-dydaktyczny WUM. Zajmuje się medycyną estetyczną i przeciwstarze-
niową (uczestnik blisko 100 certyfikowanych szkoleń i kursów). Członek Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-
skiego, PTMEiAA, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Towarzystwa Patologów. Absolwentka, 
a obecnie wykładowca i szkoleniowiec PSME PTL. Prelegentka konferencji krajowych i międzynarodowych. 
Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu medycyny estetycznej, patomorfologii i historii 
medycyny, współredaktor monografii (w tym 2 w tłumaczeniu angielskim) oraz skryptów i podręczników dla 
studentów i lekarzy. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.

José Cabo Soler (Hiszpania) – absolwent medycyny i chirurgii (Uniwersytet w Walencji). W 1969 r. 
doktorat z biochemii na Uniwersytecie w Bolonii, a w 1971 r. z zakresu medycyny na Uniwersytecie w Wa-
lencji. Podyplomowe studia doktoranckie w USA w latach 1971–1973 (Kansas City i St. Louis). Docent, a na-
stępnie profesor (1973–2009) w uczelniach medycznych (Salamanka, Walencja). W latach 1997–2007 prezes 
Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej SEME. Członek korespondent Królewskiej Akademii 
Medycznej w Walencji (od 1988) oraz członek Rady Naukowej Hiszpańskiego Instytutu Danone od 1993 r. 
Uczestnik i organizator kursów, seminariów i kongresów w dziedzinie odżywiania, otyłości, zdrowego starze-
nia się oraz medycyny estetycznej. Od 1997 r. dyrektor Wydziału Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Wysp 
Balearów w Palma de Mallorca.

Massimo Spattini (Włochy) – specjalista medycyny sportowej i dietetyki. Ma certyfikaty Ame-
rykańskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej i Anti-Aging i Instytutu Medycyny Funkcjonalnej. Ukoń-
czył kierunek metodologia anti-aging i anti-stress na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”. Prelegent XXIII 
Światowego Kongresu Medycyny Anti-Aging w Las Vegas. Wykłada na Uniwersytecie Salerno. Prezes Akade-
mii Funkcjonalnej Fitness–Wellnes–Anti-Aging, wiceprezes Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Anti-Aging. 
Autor publikacji książkowych i artykułów.

Karolina Stawowska (Polska) – licencjonowany doradca podatkowy. Od 2010 r. partner i szef 
zespołu doradztwa podatkowego w kancelarii prawnej. W latach 1997–2010 pracowała w dziale doradztwa po-
datkowego specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, han-
dlu i dystrybucji oraz w fuzji i przejęć. Odpowiedzialna za obsługę spółek i osób fizycznych, procesów trans-
akcyjnych oraz restrukturyzację grup kapitałowych. Prowadzi również praktykę postępowań podatkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych przeciwko podatnikom przez Urząd Kontroli Skar-
bowej. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw. Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych. Od lat regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze.

George Sulamanidze (Gruzja) – chirurg plastyczny. W 2002 r. ukończył Rosyjski Uniwer-
sytet Medyczny, w 2007 r. studia podyplomowe w zakresie mikrochirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. 
W 2008 r. obronił doktorat pt. Nowoczesne metody liposukcji. Badanie porównawcze. Jest członkiem Towa-
rzystwa Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych Rosji, Towarzystwa Chirurgów Plastycz-
nych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych Gruzji, Amerykańskiego Towarzystwa Dermatochirurgów, Towarzy-
stwa Chirurgów Estetycznych Francji, Rosyjskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, honorowy członek 
japońskiego Towarzystwa Liposukcji. Opublikował ponad 30 prac naukowych, 18 z nich w wiodących czaso-
pismach międzynarodowych.
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Paweł Surowiak (Polska) – członek Zarządu PTMEiAA, wiceprzewodniczący Polskiego 
Programu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej. Profesor nadzwyczajny UM we Wrocławiu. Wy-
kładowca PSME. Autor i współautor licznych publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych 
krajowych i zagranicznych oraz podręczników z zakresu medycyny estetycznej. Wieloletni stypendysta 
na Uniwersytecie Humboldta (Klinika Charité). Nagroda Ministra Zdrowia, udział w programie „Mój ta-
lent dla Polski” Prezydenta RP, zrzeszającym 72 najwybitniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, 
Nagrody Rektora AM i UM we Wrocławiu, członek honorowy Mongolskiego Towarzystwa Medycznego, 
Doktor honoris causa Mongolskiej Akademii Nauk, liczne nagrody za prace prezentowane na medycz-
nych konferencjach naukowych.

Piotr Sznelewski (Polska) – pracuje w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, 
absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu (1995), PSME PTL (2005), jest na studiach dokto-
ranckich w WIM. Zainteresowania naukowe: terapie oparte na urządzeniach wykorzystujących zjawi-
ska biofizyczne (ultradźwięki, światło, fale radiowe), głównie lasery w dermatologii, medycynie este-
tycznej i chirurgii małoinwazyjnej. Kierownik naukowy programu stworzenia pierwszego polskiego 
medycznego lasera półprzewodnikowego 1,5 μm. Wraz z zespołem przygotowuje pierwszy polski me-
dyczny laser tulowy 1,9 μm. Szkoli z zakresu laseroterapii i innych źródeł energii wykorzystywanych 
w medycynie estetycznej, dermatologii oraz chirurgii. Autor licznych publikacji. Wykładowca w PSME, 
na UJ oraz WUM. Współorganizator międzynarodowych kongresów, seminariów i szkoleń PTMEiAA. 
Członek Zarządu PTMEiAA.

Ferdinando Terranova (Włochy) – ukończył Szkołę Medycyny Estetycznej w Rzymie, pro-
wadzoną przez Międzynarodową Fundację Fatebenefratelli pod patronatem Włoskiego Towarzystwa Medy-
cyny Estetycznej. Wykształcenie zdobywał też na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie i na Uniwersytecie 
La Sapienza na kierunku zapobieganie i leczenie otyłości oraz innych stanów niedożywienia. Od 2006 r. jest 
członkiem zarządu Włoskiej Akademii Medycyny Anti-Aging oraz członkiem komitetu naukowego zjazdu 
krajowego i SIME AIMAA.

Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) – chirurg plastyczny, generalny dyrektor Ukraińskiego 
Instytutu Chirurgii Plastycznej i Kosmetologii Virtus. Ma tytuł Honorowego Lekarza Ukrainy. Wykładowca 
chirurgii rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej na Wydziale Dermatologii i Wenerologii Stanowego Uni-
wersytetu Medycznego w Odessie. Współautor monografii Chirurgia plastyczna i estetyczna. Nowoczesne 
aspekty. Autor Technologii laserowych w medycynie estetycznej, jak również ponad 100 naukowych publika-
cji z dziedziny laseroterapii i 150 z medycyny estetycznej. Przewodniczący Narodowej Unii Medycyny Este-
tycznej Ukrainy. Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 
Ma ponad 20 lat praktyki w medycynie estetycznej.

Ines Verner (Izrael) – od 20 lat zajmuje się dermatologią estetyczną i kosmetyczną w Tel Awiwie. 
Jest prezesem Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Kosmetycznej i Estetycznej (ESCAD) oraz profe-
sorem dermatologii i medycyny regeneracyjnej na Uniwersytecie Guglielmo Marconi. Była przewodniczącą 
Izraelskiego Towarzystwa Chirurgii Dermatologicznej (2009–2013). Zasiada w komitetach naukowych wie-
lu kongresów i czasopism. Współautorka licznych publikacji książkowych, wykładowca z zakresu estetyki 
i dermatologii kosmetycznej prezentowanych na całym świecie. Absolwentka medycyny na Uniwersytecie 
w Amsterdamie, specjalizację z dermatologii zdobyła w Jerozolimie. Odbyła stypendium na Uniwersytecie 
Yale w USA.

Emar F. Vogelaar (Holandia) – biochemik, endokrynolog, absolwent Uniwersytetu w Utrechcie. 
Doktoryzował się w Centralnym Laboratorium Holenderskiego Czerwonego Krzyża. Jest dyrektorem Europe-
an Laboratory of Nutrients. Od 1988 r. pełni funkcję prezesa organizacji non-profit World Health Foundation. 
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Od 2005 r. wykłada na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Benadir w Mogadiszu (Somalia). Jest autorem wielu 
prac z zakresu biochemii i medycyny.

Irena Walecka (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Ma specjalizację 
z dermatologii i wenerologii oraz z balneologii, medycyny fizykalnej i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem 
Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, konsultantem wojewódzkim dla województwa mazowiec-
kiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Wykładowca i trener na studiach podyplomowych z zakresu 
medycyny estetycznej dla lekarzy WUM. Uczestniczy w zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych 
przez międzynarodowe i krajowe towarzystwa dermatologii i medycyny estetycznej. Ma dużą wiedzę i do-
świadczenie potwierdzone licznymi certyfikatami zawodowymi.

Krzysztof Widerkiewicz (Polska) – certyfikowany lekarz medyny estetycznej oraz neu-
rolog. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL w Warszawie oraz członek Polskiego To-
warzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Od 1995 r. stosuje preparaty toksyny botulinowej. Od 1999 r. 
zajmuje się wyłącznie medycyną estetyczną. Właściciel kliniki Esmediqua w Warszawie. Trener z zakresu 
użycia kwasu hialuronowego i preparatu Sculptra w medycynie estetycznej.

Janusz Więckowski (Polska) – pilot liniowy, instruktor samolotowy, ekspert ds. bezpieczeństwa 
lotniczego. Pracował w PLL LOT przez 33 lata. Latał na samolotach typu An-24, Ił-18, Tu-154, ostatnie 19 lat pracy 
w PLL LOT spędził jako kapitan na samolocie Boeing 767. Jego nalot ogólny to imponujące ponad 20 tys. godz., 
w tym w 9,5 tys. w nocy. Zanim zaczął pracę w PLL LOT, był instruktorem skoków spadochronowych.

Sławomir Wilczyński (Polska) – pracownik naukowy SUM, autor kilkudziesięciu publikacji 
z zakresu spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz obrazowania biomedycznego; czło-
nek licznych towarzystw naukowych, autor patentów z dziedziny medycyny estetycznej i dermatologii. Redak-
tor naczelny czasopisma z zakresu medycyny estetycznej. Autor ekspertyz z zakresu farmacji i medycyny es-
tetycznej dla Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Współtwórca rozwiązań 
technologicznych dotyczących zastosowania obrazowania biomedycznego w diagnostyce skóry i jej przydatków. 
Najważniejsze zainteresowania naukowe: zastosowanie obrazowania hiperspektralnego w farmacji i medycynie.

Patrycja Wiślińska (Polska) – absolwentka I Wydziału AM w Warszawie, obecnie w trakcie 
specjalizacji w Klinice Dermatologii w CSK MSWiA w Warszawie. Odbyła staże z dermatologii i medycyny 
estetycznej m.in w St. Vincent’s Hospital, Skin and Cancer Foundation w Sydney oraz w Allergic Diseases, 
Asthma and Immunology Clinic w Knoxville w USA. Członek European Academy of Dermatology and Ve-
nereology, International Dermoscopy Society oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wykłada na 
studiach podyplomowych w WUM. Szczególnie interesuje się dermatochirurgią oraz wczesną diagnostyką 
stanów przednowotworowych i nowotworów skóry z wykorzystaniem nowoczesnych nieinwazyjnych me-
tod obrazowania skóry (dermoskopia i wideodermoskopia).

Tadeusz Witwicki (Polska) – specjalista chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyj-
nej. Absolwent warszawskiej AM. Odbywał staże w Glasgow, Gandawie, Pekinie i Los Angeles. Uczestnik 
zjazdów i sympozjów m.in. w Rzymie, Mediolanie, Paryżu, Oslo, Sztokholmie i Nowym Jorku. Członek 
założyciel PTMEiAA, członek zw yczajny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej 
i Estetycznej. W warszawskim Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej zajmował się m.in. resek-
cją nowotworów z natychmiastową rekonstrukcją z użyciem wolnych płatów tkankowych w obrębie głowy 
i szyi oraz rekonstrukcją piersi. W CSK MSW w Warszawie pracował na Oddziale Chirurgii Plastycznej. 
Prowadzi prywatną praktykę z pełnym zakresem zabiegów chirurgii plastycznej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem chirurgii piersi.
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Dorota Wydro (Polska) – specjalista patomorfolog, lekarz medycyny estetycznej, doktor nauk 
ekonomicznych, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, konsultant programu LEAP, dziennikarz, tłumacz. 
Ukończyła z wyróżnieniami Wydział Lekarski AM w Lublinie, Technical Carrier Institute w Nowym Jorku 
oraz w Warszawie: Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w SGH, PSME PTL oraz studia doktoranckie 
w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu PTMEiAA. Red. Nacz. i wydawca Academy of Aestehtic 
and Anti-Aging Medicine – punktowanego, oficjalnego czasopisma PTMEiAA. Dziekan Wydziału Kosmetologii 
w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Członek kolegium redakcyjnego „Aesthetic 
Medicine Journal”, rejestru Who’s Who in Executives and Professionals (ed. 2003–2004). Członek honorowy 
Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Autorka artykułów i książki Anti-aging na talerzu.

Nicola Zerbinati (Włochy) – absolwent Szkoły Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Medyczne-
go w Pawii (1992). Czteroletnia rezydentura na Wydziale Dermatologii Uniwersytetu w Pawii zakończona 
specjalizacją z dermatologii i wenerologii (1996). Od 1997 r. pracuje nad nowymi technologiami w medycy-
nie, a szczególnie nad implantami skórnymi, hodowlą keratynocytów i biomateriałami w dermatologii. Au-
tor 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, a od 2000 r. jest profesorem tej uczelni.

Krzysztof Ziemlewski (Polska) – ukończył Wydział Lekarski WAM w Łodzi. Absolwent 
PSME, członek PTMEiAA, UIME oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Międzynarodowy Key 
Opinion Leader produktów Algeness i Filorga. Medycyną estetyczną zajmuje się od 2000 r. Specjalizuje się 
w metodach wielokierunkowego odmładzania skóry. Ma bogate doświadczenie w korekcji i modelowaniu 
twarzy z użyciem kwasu hialuronowego i żelu agarozowego. Prowadzi szkolenia dla lekarzy w zakresie tech-
nik stosowanych w medycynie estetycznej.
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EDYTA ADAMCZYK-KUTERA

Epigenetyczne modyfikacje metabolizmu  
węglowodanów

Epigenetic modifications of carbohydrate metabolism

Obok wariantów genomowych różnorodność fenotypowa, 
tempo dojrzewania i starzenia wynika ze zmian epigenetycz-
nych. Zarówno w otyłości, jak i w cukrzycy typu 2 i 1 obser-
wuje się zmiany składu mikrobioty. Konsekwencją tych zmian 
może być wzrost przepuszczalności bariery, endotoksemia 
i uogólniony stan zapalny.

Badanie oceniające wpływ FMT na insulinowrażliwość 
u osób z zespołem metabolicznym wykazało, że FMT poprawia 
wrażliwość na insulinę po 6 tyg. Ponadto obserwowano zmia-
ny w obrębie mikrobioty, które sugerują, że za poprawę insuli-
nowrażliwości odpowiadają bakterie związane z wytwarzaniem 
maślanów. Niestabilna mikrobiota to brak regulacji TLR oraz 
zaburzenia wydzielania inkretyn.

Kolejnym niezwykle istotnym czynnikiem epigenetycznym 
jest dieta. Im szybszy wzrost stężenia glukozy we krwi, tym więk-
sze przyłączanie glukozy do krążących białek – tzw. glikacja. Gli-
kacja jest procesem spontanicznym, nie wymaga obecności en-
zymów. Proces ten spowalnia wszystkie procesy biochemiczne 
związane z wytwarzaniem energii, ochroną przed infekcjami czy 
naprawę DNA. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej są przy-
czyną większej podatności na infekcje, pogorszenia wydolności 
organizmu oraz szybsze tempo starzenia.

MARCIN AMBROZIAK

Laser Enlighten firmy Cutera – możliwość 
pracy w technologii piko- i nanosekundowej 
zarówno w trybie klasycznym, jak i frakcyjnym

Enlighten laser by Cutera – possibility of working 
in pico- and nanosecond technology, both in classic 
and fractional modes

Laser Enlighten amerykańskiej firmy Cutera jest platformą 
laserową, którą wyróżnia szeroki zakres zastosowania. Urzą-
dzenie działa na kilku płaszczyznach: usuwa powierzchnio-
we i głębokie zmiany barwnikowe, usuwa trudne zmiany typu 
melasma/ostuda, redukuje blizny i zmniejsza widoczność roz-

stępów. Terapia laserem pikosekundowym daje możliwość usu-
nięcia tatuaży we wszystkich kolorach, tatuaży pourazowych, 
a także makijażu permanentnego. Laser ten wykorzystywany 
jest także w redukowaniu efektów fotostarzenia skóry, głęboko ją 
rewitalizuje i stymuluje jej przebudowę.

Technologia Cutera Enlighten III Triplex daje możliwość 
pracy na 3 długościach fal: 532 nm, 670 nm oraz 1064 nm. Ultra-
krótkie, pikosekundowe impulsy oraz 3 długości fali w jednym 
urządzeniu pozwalają na uzyskanie zadowalających rezultatów 
terapeutycznych.

Laserowe usuwanie tatuażu. Tatuaż to efekt nakłuwania 
skóry właściwej za pomocą igły, która jednocześnie wprowa-
dza w nią barwnik. W efekcie mikrourazów powstają rany, które 
organizm stara się naprawić, uruchamiając natychmiast system 
odbudowy skóry. Część barwnika jest usuwana poprzez układ 
limfatyczny, pozostała część pozostaje w skórze właściwej jako 
niedająca się usunąć. W wyniku naturalnego procesu wymiany 
komórek skóry barwnik pozostaje w tym samym miejscu, nie 
podlegając już dalszym procesom metabolizowania.

Laserowe usuwanie tatuaży oparte jest na serii kilku zabiegów, 
podczas których tatuaż ulega stopniowemu rozjaśnieniu. Energia 
impulsu laserowego powoduje rozbicie cząstek barwnika na co-
raz mniejsze elementy, które następnie mogą być metabolizowa-
ne i wydalone przez organizm w wyniku naturalnych procesów 
fizjologicznych. W dotychczasowych terapiach usuwania tatuażu 
istotny był jego kolor i związana z poszczególnym barwnikiem 
zmienna (w różnych zakresach) absorbcja światła lasera.

Enlighten wykorzystuje pikosekundowe impulsy lasera 
o dużej mocy, które szybko i skutecznie rozbijają cząsteczki 
barwnika w tatuażu. Aplikacja energii w tak krótkim czasie wy-
wołuje zjawisko fotomechaniczne: powstaje fala uderzeniowa, 
która mechanicznie rozbija cząsteczki barwnika. Zastosowanie 
3 długości fali lasera pozwala na różną głębokość penetracji i od-
działywanie na wszystkie barwy tatuażu.

Liczne publikacje naukowe potwierdzają, że lasery pikose-
kundowe skuteczniej, bezpieczniej i bardziej komfortowo usu-
wają tatuaże oraz wymagają mniejszej liczby zabiegów niż do-
tychczas stosowane lasery nanosekundowe.

Wśród przykładowych zabiegów z wykorzystaniem lasera 
pikosekundowego wymienić można Pico Genesis by Enlighten. 
Pozwala on na jednoczesne usuwanie przebarwień, plam sło-
necznych (melasmy) i głęboką rewitalizację skóry. Dzięki zabie-
gowi poszczególne warstwy skóry stymulowane są do regenera-
cji, syntezy kolagenu i elastyny oraz odnowy komórkowej. Skóra 
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staje się gładsza, rozświetlona i jaśniejsza, a po kilkukrotnej pro-
cedurze zabiegowej obserwuje się również spłycenie zmarszczek 
mimicznych.

W zabiegu wykorzystywana jest najnowsza metoda im-
pulsu pikosekundowego w różnych długościach fali, która ge-
neruje w tkankach intensywną przebudowę i regenerację bez 
niepotrzebnych uszkodzeń termicznych, charakterystycznych 
dla dotychczas stosowanych laserów. Pacjent nie wymaga rekon-
walescencji i niemal natychmiast może powrócić do aktywności 
zawodowej.

Kolejnym zabiegiem jest Terapia Pico MLA by Enghliten 
wykorzystująca najsilniejszy na rynku laser pikosekundowy, 
którego możliwości poszerza soczewka frakcyjna (ang. micro-
-lens array – MLA), pozwalając na zwiększenie głębokości pe-
netracji fali i jednoczesne zmniejszenie jej inwazyjności. Tera-
pia Pico MLA wykorzystywana jest do głębokiego odmładzania 
i ujędrniania skóry oraz terapii rozstępów i blizn zanikowych.

Zabiegi z wykorzystaniem lasera pikosekundowego, 
poza przejściowym zaczerwienieniem i ściemnieniem przebar-
wień, nie wymagają rekonwalescencji pacjenta. W wyniku tak 
radykalnej procedury terapeutycznej mogą pojawić się grudko-
wate zmiany przypominające trądzik oraz delikatne podrażnie-
nie, które ustępuje po 1–3 dniach.

W przypadku usuwania tatuaży / makijażu permanentnego 
– w zależności od rodzaju zastosowanego barwnika, a także oko-
licy poddanej zabiegowi i intensywności zabiegu – po zabiegu 
może występować delikatny obrzęk i zaczerwienienie, strup-
ki, pęcherzyki wypełnione płynem surowiczym oraz punkto-
we krwawienie. W procesie gojenia pozostaje rumień, który 
może utrzymywać się przez kilka tygodni. Czas gojenia usuwa-
nia zmian barwnikowych, może trwać 2–10 dni.

Należy pamiętać, iż zalecenia są zawsze dobierane indywi-
dualnie do danego pacjenta oraz uwzględniają przeciwskazania 
(ciąża, leki oraz zioła fotouczulające, skłonność do powstawania 
bliznowców, aktywne infekcje skórne w miejscu zabiegu, lecze-
nie lub okres 6 mies. od zakończenia przyjmowania retinoidów, 
świeża opalenizna, balsamy brązujące, samoopalacze oraz bie-
lactwo i łuszczyca).

Współczesne lasery pikosekundowe Enlighten podnoszą 
poziom laseroterapii, dając zdecydowanie lepsze efekty dla pa-
cjenta przy szybkiej i bezbolesnej procedurze zabiegowej oraz 
minimalizacji czy braku wręcz działań niepożądanych.

ROBERTO AMORE

Aktualny stan wiedzy na temat chemicznej 
redukcji miejscowych depozytów tłuszczowych

Update on chemical reduction of unwanted localized 
fat deposits

Zastosowanie roztworów zawierających deoksycholan 
sodu w celu zmniejszenia niepożądanych złogów tłuszczo-
wych jest zabiegiem, który w medycynie estetycznej jest sto-

sowany od ok. 30 lat. Z biegiem czasu pojawiły się liczne roz-
twory adipocytarne charakteryzujące się różnymi związkami 
chemicznymi, które jednak wykazują, że kwas deoksycholowy 
jest jedynym czynnikiem umożliwiającym skuteczną kurację 
poprzez uszkodzenie komórek w drodze emulgowania fosfo-
lipidów, a co za tym idzie, rozpuszczania błon biologicznych 
(cytoplazmatycznej, jądrowej i tej otaczającej organelle), 
z wynikającą z tego nieprogramowaną śmiercią komórki (mar-
twicą adipocytów).

Od pierwszych roztworów uwzględniających tzw. formu-
łę Nattermana, zawierającą również fosfatydylocholinę, błęd-
nie uważaną za składnik aktywny w redukcji złogów tłuszczu 
pod skórą, przeszliśmy do roztworów II generacji, mających 
większą skuteczność, w których fosfatydylocholina została wy-
eliminowana, a stężenie kwasu deoksycholanowego zredukowa-
no w celu złagodzenia jego działania.

Badanie ocenia cele, rozwiązania, techniki, wyniki i zdarze-
nia niepożądane związane z tą procedurą.

ROBERTO AMORE

Chirurgiczne leczenie cellulitu

Surgical treatment of cellulite

Wprowadzenie. Cellulit może występować pod postacią 
rozległych zmian na powierzchni skóry oraz występujących 
w niej wgłębień. Celem pracy jest ocena leczenia chirurgicznego 
zagłębień w skórze powstałych w wyniku cellulitu.

Materiał i metody. W wieloośrodkowym badaniu obserwa-
cyjnym na przestrzeni 2 lat leczono cellulit z różnymi rodzajami 
zmian skórnych przy użyciu zróżnicowanych typów techniki na-
cięć podskórnych. Autorzy ocenili wyniki estetyczne i zdarzenia 
niepożądane, a pacjenci wydali opinię dotyczącą poziomu za-
dowolenia.

Wyniki. Zgłaszano wyniki i zdarzenia niepożądane.
Dyskusja. Można zauważyć znaczne zróżnicowanie, jeśli 

chodzi o macierz zewnątrzkomórkową w powierzchownej war-
stwie podskórnej tkanki tłuszczowej, między mężczyznami, 
kobietami bez cellulitu i kobietami z cellulitem. Badanie rezo-
nansem magnetycznym potwierdziło, że wgłębienia w skórze są 
związane z obecnością hipertrofii leżącej poniżej podskórnej 
przegrody włóknistej. Technika nacięć podskórnych daje natych-
miastowe efekty, ponieważ eliminuje zmiany na skórze poprzez 
działanie na przegrodę, redystrybucję podskórnego napięcia, 
łagodzenie wypukłości tłuszczu oraz rozmieszczenie płatków 
tłuszczu w przestrzeniach powstałych w wyniku zabiegu. Two-
rzy również krwiak, który z kolei stymuluje powstawanie nowej 
tkanki łącznej.

Wnioski. Badanie wykazało skuteczność i bezpieczeństwo 
stosowania techniki nacięć podskórnych w leczeniu wgłębień na 
skórze powstałych na skutek cellulitu. Specjalnie zaprojektowa-
ne urządzenia dały lepsze wyniki i wykazały mniejszą częstość 
występowania zdarzeń niepożądanych.
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ROBERTO AMORE

Zindywidualizowane podejście do nowej  
koncepcji biostymulacji

A customized approach to a new concept of 
biostimulation

W przeszłości biorewitalizacja była uważana za technikę me-
dycyny estetycznej mającą na celu poprawę właściwości skóry po-
przez iniekcje śródskórne i podskórnie związków, co prowadziło 
do modulacji fibroblastów w organizmie ludzkim. Lepsze zrozu-
mienie zmian strukturalnych związanych z procesem starzenia 
się twarzy spowodowało przesunięcie punktu ciężkości tego le-
czenia z koncentrowania się tylko na odizolowanych problemach 
ku skupieniu uwagi na wielu liniach komórkowych, molekułach 
i obszarach twarzy w celu uzyskania efektu globalnego.

Obecnie biorewitalizacja jest techniką o szerokim profilu 
zastosowań, obejmującą oprócz modulacji fibroblastów inne se-
lektywne działania na strukturach i liniach komórkowych. Do 
biostymulacji są wykorzystywane w różnych celach rozmaite ka-
tegorie składników aktywnych. Stosowanie ich jest uzależnione 
od cech skóry i powierzchniowych tkanek miękkich każdego pa-
cjenta. Prawidłowa diagnoza i mapowanie niedoskonałości, któ-
re mają zostać poddane kuracji, są niezbędne do zaplanowania 
terapii dostosowanej do potrzeb pacjenta.

ANNA ANTCZAK

Doświadczenia własne w zastosowaniu 
technologii HiFu. Prezentacja wstępnych 
wyników terapii łączonej HiFu z PRP

Own experience in the application of HiFu 
technology. Presentation of preliminary results of 
the combined therapy of HiFU with PRP

Wstęp. PRP przypisywane jest pozytywne działanie zwiększa-
jące skuteczność zabiegów przy użyciu laserów frakcyjnych oraz 
skracające czas rekonwalescencji po nich. Dotychczas nie opisano 
połączenia PRP z fakcyjnym zabiegiem w technologii HiFu.

Cel. Ocena skuteczności zabiegu w technologii HiFu po-
łączonego z wizualizacją USG na wybranych obszarach twarzy 
w monoterapii i w terapii łączonej z osoczem bogatopłytkowym.

Materiał i metody. W prowadzonym badaniu uczestniczyło 10 
pacjentek. U 5 pacjentek wykonano zabieg przy pomocy urządze-
nia w technologii HiFu połączonego z wizualizacją USG (Ulthera) 
w połączeniu z zabiegiem z PRP (Regeneris). PRP było podawane 
na głębokość występowania SMAS lub powięzi, na których prze-
prowadzany był zabieg HiFu. U kolejnych 5 pacjentek (grupa kon-
trolna) zastosowano tylko zabieg Ulthera. W obu grupach zabieg 
obejmował tylną część twarzy oraz obszar powyżej brwi.

Przeprowadzono badanie kontrolne przed zabiegiem oraz kon-
trolne po upływie 3 i 6 tyg. od zabiegu. Wykonano dokumentację 
fotograficzną z zastosowaniem urządzenia Fotomedicus oraz ana-

lizę skóry przy pomocy systemu Visia. Dokonano oceny z wykorzy-
staniem skali Merza oraz The Global Aesthetic Improvement Scale 
(GAIS), zbadano także poziom bólu i poziom satysfakcji pacjentek.

Wyniki. W badaniu kontrolnym po upływie 3 i 6 tyg. od 
zabiegu widoczna jest znaczna poprawa napięcia skóry w obu 
badanych grupach. Na obecnym etapie nie uzyskano różnic po-
między badanymi grupami. Kolejne badania pacjentek plano-
wane są w 3 i 12 mies. od zabiegu.

ABRAHÁM BENZAQUÉN BARCHILÓN

Juvilis – wchłanianie transfolikularne. 
Najnowsza generacja kosmetyków

Juvilis – transfolicular absorption. The latest 
generation of cosmetics

Dr Abrahám Benzaquén Barchilón, właściciel klinik w Ma-
ladze i Madrycie, międzynarodowy wykładowca i szkoleniowiec 
w zakresie technik podawania produktów biostymulujących 
skórę pacjenta, zaprezentował najnowsze produkty na świato-
wym rynku Juvilis.

EMANUELE BARTOLETTI

Odmładzanie okolicy okołooczodołowej 
w medycynie estetycznej

Rejuvenation of periorbital area in aesthetic 
medicine

Pacjenci medycy estetycznej są zwykle bardzo zainteresowa-
ni leczeniem okolic oczu. Rzeczywiście, w tym obszarze możemy 
znaleźć wiele niedoskonałości spowodowanych kilkoma przyczy-
nami fizjologicznymi. Są to: zmarszczki liniowe, cienie pod ocza-
mi, wystające krawędzie oczodołów, dołek skroniowy.

Optymalne rezultaty możemy osiągnąć dzięki synergii mię-
dzy zabiegami chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. 
Konieczna jest jednak wcześniejsza pełna ocena diagnostyczna, 
jak również obiektywne badanie statyczne i dynamiczne oraz 
prawidłowo zaprojektowany program zabiegów. Autor przedsta-
wi swoje własne doświadczenia w leczeniu zarówno chirurgicz-
nym, jak i farmakologicznym tego obszaru anatomicznego.

TOMASZ BASTA

Nowoczesne technologie w ginekologii 
estetycznej BTL Emsella i BTL Ultra Femme

Modern technologies in aesthetic gynecology BTL 
Emsella and BTL Ultra Femme

Okazuje się, że problem wysiłkowego nietrzymania moczu 
(WNM) dotyczy na świecie już co trzeciej kobiety i wcale nie 
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wiąże się wyłącznie z wiekiem. Oczywiście u pań w wieku oko-
łomenopauzalnym wiotczenie miejsc intymnych nasila się, ale 
problem luźnej pochwy i WNM dotyka również młodsze ko-
biety, zwłaszcza z powodu ciąż i porodów, a także uprawianych 
sportów, noszenia ciężarów itp. Dlatego tworzone są systemy, 
aparaty, które uzupełniają swoje możliwości w taki sposób, aby 
maksymalnie sfokusować efekt terapeutyczny. Przykładem ta-
kiego tandemu jest BTL Ultra Femme 360 i BTL Emsella.

BTL wprowadził przełomową innowację – Exilis Ultra Femme 
360. To najszybsza procedura nieinwazyjnego leczenia miejsc in-
tymnych za pomocą radiofrekwencji. 8-minutowy lifting pochwy 
poprawia zdrowie i zwiększa satysfakcję seksualną kobiet – bez 
bólu i rekonwalescencji. Zabieg ujędrnia także zewnętrzne narządy 
płciowe kobiet, co poprawia funkcjonowanie i wygląd miejsc in-
tymnych.

BTL Emsella to najnowsze i najnowocześniejsze urządzenie 
do leczenia inkontynencji, czyli leczenia nietrzymania moczu. 
BTL Emsella wykorzystuje technologię HIFEM (ang. high-in-
tensity focused electromagnetic field) w celu pobudzenia mię-
śni dna miednicy i przywrócenia kontroli nerwowo-mięśniowej. 
Kluczowa skuteczność opiera się na skoncentrowanej energii 
elektromagnetycznej, głębokiej penetracji i stymulacji całego 
obszaru dna miednicy. Jest to niezwykle silne, skoncentrowane 
pole elektromagnetyczne. Wysoka intensywność tego pola po-
zwala na dotarcie odpowiednio zmodyfikowanej energii do mię-
śni w całym obszarze miednicy.

Zabieg jest prosty i bezbolesny dla pacjentki. Wystarczy usiąść 
na specjalnie skonstruowanym fotelu, który połączony jest z apa-
ratem. Podczas zabiegu odczuwalne jest przyjemne mrowienie 
i skurcze mięśni dna miednicy, które są niezwykle ważne w le-
czeniu tego typu zaburzeń zdrowotnych. Technologia HIFEM 
umożliwia wygenerowanie supramaksymalnych impulsów elek-
tromagnetycznych i utrzymanie ich przez kilka sekund. Dzięki 
temu w obszarze poddanemu zabiegowi doprowadzamy do skur-
czów mięśniowych. Skurcze te są niezależne od czynności mózgu 
i ukierunkowane bezpośrednio na nerwy obwodowe w obszarze 
dna miednicy. Zjawisko to prowadzi do skurczów supramaksy-
malnych, których nie można normalnie osiągnąć w wyniku świa-
domej czynności skurczowej (np. ćwiczeń mięśni Kegla).

Kluczowe znaczenie dla skuteczności technologii HIFEM 
ma stopniowy wzrost intensywności skupionej energii elektro-
magnetycznej oraz częstotliwość impulsów, co zapewnia wyjąt-
kową intensywność skurczów. W trakcie 1. sesji z wykorzysta-
niem technologii HIFEM w aparacie BTL Emsella wykonywane 
są tysiące supramaksymalnych skurczów – ok. 12 000 w ciągu 
28 min zabiegu.

Metoda ta ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy pa-
cjentki nie są w stanie wykonywać reedukacji mięśni dna mied-
nicy z powodu ich osłabienia. BTL Emsella robi to za pacjentkę 
w sposób w pełni kontrolowalny, powtarzalny, a co najważniej-
sze bezpieczny. Wystarczy tylko 4–6 28-min sesji systemem 
BTL Emsella, aby zapomnieć o uciążliwym problemie. Jest to 
pierwszy tak zaawansowany kontrolowalny system do leczenia 
nietrzymania moczu.

ROBERT BITNER

Wyzwania rynku medycyny estetycznej  i rola 
dostawców w jego kształtowaniu i rozwoju

Challenges of the aesthetic medicine market

Dynamicznie rozwijający się rynek zabiegów medycyny es-
tetycznej, charakteryzujący się dwucyfrowym wzrostem oraz 
brakiem regulacji funkcjonowania, stanowi ogromne wyzwanie 
dla wszystkich interesariuszy rynku. Zapewnienie najwyższej 
jakości przeprowadzanych procedur medycznych, postępowa-
nia wg sprawdzonych standardów, bezpieczeństwo pacjenta jest 
priorytetem w każdej dziedzinie medycyny.

Czy pomimo obecności zabiegów medycyny estetycznej na 
polskim rynku od ponad 25 lat możliwe są jakiekolwiek zmia-
ny? Jaką rolę powinni odgrywać dostawcy rozwiązań medycz-
nych w jego kształtowaniu i rozwoju? Jakie wsparcie oraz na-
rzędzia rozwoju, powinny być dostarczane właścicielom klinik, 
lekarzom?

Odpowiedzi na te pytania stały się dla firmy Galderma pod-
stawą stworzenia długoterminowej strategii rozwoju i współpra-
cy, która przedstawia niniejsze wystąpienie.

ANNA CABECA, DOROTA WYDRO

Największe błędy menopauzy, czyli jak być  
zdrową, szczupłą i sexy po 40

The biggest mistakes of menopause, or how to stay 
healthy, slim and sexy after 40

Prezentacja powstała na podstawie 2 publikacji dr Anny Ca-
beca: 3 manopause mistakes i The secret science of staying slim, 
sane and sexy after 40. Tytułowe 3 największe błędy menopauzy 
to: picie napojów dietetycznych zawierających kofeinę, dieta ni-
skotłuszczowa oraz wielozadaniowość. Przedstawiono również 
problemy towarzyszące starzeniu się: przewlekłe zapalenie, 
nierównowagę hormonalną oraz dysfunkcję nadnerczy oraz 
najlepszy wg dr Cabeca sposób na zmniejszenie ryzyka otyłości, 
cukrzycy, nasilonych objawów menopauzy, przedwczesnego sta-
rzenia, zespołu policystycznych jajników, trądziku, chorób neu-
rologicznych, depresji i chorób nowotworowych. Jest nim dieta 
ketoalkaliczna.

HALINA CAR
Zakład Farmakologii Doświadczalnej UM w Białymstoku

Bezpieczeństwo PEG

Safety of PEG

Glikol polietylenowy (PEG), polimer tlenku etylenu, wy-
korzystywany jest do syntezy pegylowanych czynników bio-
logicznych celem zwiększenia czasu półtrwania produktu, 
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wydłużenia okresów między dawkowaniem oraz redukcji immu-
nogenności substancji aktywnych. PEG uważa się za substancję 
o niskiej toksyczności dla wszystkich dróg podania. Istnieje ok. 
600-krotna różnica między maksymalnym obciążeniem PEG 
obecnym w preparatach medycznych a dawkami PEG powodu-
jącymi objawy niepożądane u ludzi.

W badaniach in vitro stwierdzono, że PEG podany łącznie 
z kwasem hialuronowym (HA) lub dodatkowo z hydroksyapa-
tytem wapnia do keratynocytów ludzkiej linii komórkowej Ha-
Cat nie zmienia morfologii komórek, nie jest cytotoksyczny i nie 
wpływa na ich żywotność. Ponadto stymuluje fibroblasty ludz-
kie linii komórkowej PEU do zwiększenia produkcji kolagenu 
i nie działa cytotoksycznie.

Badania wykonane na materiale ludzkim pobranym po 
8 tyg. od wstrzyknięcia HA z PEG wykazały doskonałą integra-
cję wypełniacza z komponentami macierzy pozakomórkowej. 
Nie zaobserwowano przy tym segregacji, enkapsulacji czy też 
strukturalnych zmian o podłożu immunologicznym. Badania 
ultrastrukturalne wskazały na aktywację fibroblastów w zakre-
sie syntezy kolagenu.

Wstrzyknięcie HA z PEG do tkanki podskórnej warg sromo-
wych większych spowodowało przejściowy ból w miejscu poda-
nia oraz obrzęk utrzymujący się 3–5 dni po iniekcji, natomiast 
po 6 mies. obserwacji stwierdzono brak jakichkolwiek działań 
niepożądanych.

Podsumowując, dostępne dane wykazują brak toksyczności 
PEG podawanego z HA, co wskazuje na bezpieczeństwo jego za-
stosowań w medycynie estetycznej.

MAURIZIO CECCARELLI

Aktualizacja protokołu całościowej regeneracji  
skóry

Update of the complete skin regeneration protocol

Regeneracja skóry pozwala przywrócić pierwotne rozmiary 
skóry, która traci konsystencję i objętość wraz ze starzeniem. 
Obecny protokół zapewnia:
 y różnicowanie komórek macierzystych w fazie spoczynku 
w młode fibroblasty;

 y stymulację proliferacyjną i metaboliczną nowo powstałych 
fibroblastów;

 y wprowadzenie rusztowania wykonanego z fibryny autologicz-
nej w celu poprawy regeneracji w poszczególnych obszarach;

 y normalizację pH macierzy w celu ułatwienia syntezy kolagenu 
siateczkowego;

 y dodanie aminokwasów, prekursorów składników macierzy 
w celu optymalizacji nowej formacji.

Co więcej, w celu poprawy estetyki twarzy przeprowadza się 
regenerację tkanki tłuszczowej za pomocą roztworu lipogene-
tycznego, który dzięki stymulacji przerostu adipocytów umoż-
liwia ich hiperplazję i normalizację tkanki tłuszczowej poprzez 
podskórną aktywację komórek macierzystych.

MAURIZIO CECCARELLI

Interwencja kliniczna objętościowej 
normalizacji piersi

Clinical intervention in volumetric breast 
normalization

W 2008 r. Victor Garcia i Maurizio Ceccarelli sformułowali 
lipogenetyczny roztwór zdolny do wywołania za pomocą hiper-
trofii adipocytów namnażania i różnicowania tłuszczowych ko-
mórek macierzystych, co skutkuje zwiększoną komórkowością 
hipotroficznej tkanki tłuszczowej. Zabieg, początkowo stosowany 
do liposowingu, był następnie zastosowany bezpośrednio na twa-
rzy celem normalizacji obszarów o obniżonej zawartości tłuszczu 
w procesie starzenia się. Niedawno jego stosowanie zostało wpro-
wadzone również w innych obszarach ciała, a w szczególności 
w hipotonicznej objętościowej normalizacji piersi. W wystąpie-
niu zaprezentowano naukowe i techniczne uzasadnienie.

MAURIZIO CECCARELLI

Profilaktyczne leczenie hipermelanozy pourazowej

Prophylactic treatment of post-traumatic 
hypermelanosis

Leczenie pourazowe (peeling, laser, światło pulsacyjne, diater-
mia) wykonywane na skórze ze względów estetycznych (odmła-
dzanie, usuwanie przebarwień) może powodować występowanie  
hiperpigmentacji. Wynika to z uwolnienia plazminogenu z keraty-
nocytów i późniejszej aktywacji procesu zapalnego. Obecnie przy 
użyciu odpowiednich urządzeń medycznych można zmniejszyć to 
ryzyko, stosując nowy protokół, który łączy kwas traneksamowy ze 
składnikami przeciwzapalnymi i antymelaninowymi.

MAURIZIO CECCARELLI

Wynik zastosowania czynników wzrostu płytek 
krwi zależy od właściwego przygotowania

The result of using platelet growth factors depends 
on proper preparation

Wyniki kliniczne stymulacji biologicznej przy użyciu czyn-
ników wzrostu płytek krwi różnią się z kilku powodów. Głów-
nym z nich jest prawidłowa separacja i kwantyzacja czynników, 
które mają zostać użyte. W szczególności należy rozważyć:
 y stężenie użytej próbki;
 y ilość płytek krwi znajdujących się we krwi pacjenta;
 y hematokryt pacjenta;
 y objętość struktury, która ma być poddana zabiegowi.

Praca opisuje racjonalne uzasadnienie różnych punktów 
i schematu obliczeniowego potrzebnego do uzyskania prawidło-
wej odpowiedzi klinicznej.
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MAURIZIO CECCARELLI

Zabiegi ginekologii estetycznej

Medical treatments in aesthetic gynecology

Niedawno otwarto nową profesjonalną placówkę, w któ-
rej można wykonać zabiegi ginekologii estetycznej. Ofe-
ruje ona procedury medyczne, które umożliwiają:
 y regenerację pochwy w celu znormalizowania wilgotności błony 
śluzowej i poprawy orgazmu;

 y zmniejszenie warg sromowych mniejszych w przypadku ich 
przerostu;

 y powiększenie warg sromowych większych i obkurczenie pochwy;
 y wybielanie okolic intymnych.

BEATA CYBULSKA

Czy możliwe jest zwiększenie produkcji 
kolagenu i kwasu hialuronowego poprzez  
spożycie nutraceutyków?

Is it possible to increase collagen and hyaluronic 
acid production internally through the ingestion of 
nutraceuticals?

Napoje sprzyjające zdrowiu skóry stają się coraz bardziej 
popularną terapią wspomagającą w klinikach zajmujących się 
skórą ze względu na ich potencjał w uzupełnianiu i optymali-
zacji wyników leczenia. Nagły wzrost na rynku nutraceutyków 
można również przypisać bardziej holistycznemu podejściu 
do przeciwdziałania starzeniu, wymaganemu przez pacjentów 
i przyjętemu obecnie przez wielu praktykujących lekarzy.

Zaprezentowano tymczasowe i ustalone dane kliniczne po-
twierdzające skuteczność farmaceutycznych suplementów diety 
w celu poprawy zdrowia skóry poprzez bezpośrednie stymulowa-
nie produkcji fibroblastów i syntezy kolagenu, a także zwiększenie 
naturalnego poziomu kwasu hialuronowego w skórze właściwej.

Przedstawiono wyniki badania wchłaniania składników 
i poziomy ich wykorzystania, a także ich skuteczność w promo-
waniu kolagenu typu I, II i III oraz tkanki chrzęstnej w całym 
ciele, ze szczególnym uwzględnieniem estetycznych i fizjolo-
gicznie wspieranych poprzez badania medyczne korzyści.

JOANNA CZUWARA

Odnowa i przebudowa skóry – 
dlaczego Restylane Skinboosters?

Comparison of skin regeneration treatments – 
Restylane SkinBoosters vs. mesotherapy

Toksyną usuniemy zmarszczki, kwasem hialuronowym wy-
pełnimy bruzdy i uzupełnimy ubytki zapadniętych tkanek, ale 
co możemy zaproponować jako skuteczny i bezpieczny zabieg 

odnowy skóry w celu poprawy jej jakości? Możliwości jest wiele. 
Którą wybrać? Warto zastanowić się nad najczęściej wykonywa-
nym w gabinetach estetycznych zabiegiem mezoterapii i depono-
waniem w skórze właściwej rożnych substancji i czynników. Na 
czym polega udowodniona rola stabilizowanego kwasu hialuro-
nowego wobec niestabilizowanego? W czym tkwi jego przewaga 
nad kwasem niestabilizowanym, witaminami i koktajlami do 
mezoterapii? Przedstawiamy dermatologiczno-naukową argu-
mentację, jak wykorzystać dobroczynny wpływ stabilizowanego 
kwasu hialuronowego w odnowie skóry i dlaczego. A więc, jeżeli 
regenerować skórę, to z pełnym zrozumieniem procesów biolo-
gicznych, które w niej zachodzą.

PHILIPPE DEPREZ

Odmładzanie i wybielanie narządów płciowych

Genital rejuvenation and bleaching

Duża dostępność obrazów w jakości 4K i super HD przedstawia-
jących żeńskie krocze i okolice odbytu spowodowała boom w kwe-
stiach estetycznych okolic intymnych. Wykazano, że ogromna róż-
norodność aspektów, która istnieje w tej kwestii, powinna sprawić, 
że określeń „normalny” czy „nienormalny” należy używać raczej 
rzadko. Inną kwestią jest to, czy dany aspekt pasuje do czyjegoś po-
strzegania siebie samego. 

Warga sromowa większa i jej okolice bardzo często ulegają 
przebarwieniom, głównie z powodu hormonów lub tarcia. Ta hi-
perpigmentacja jest czasami postrzegana jako nieestetyczna, a chęć 
wybielania tego obszaru rośnie. W odpowiedzi na to rosnące zapo-
trzebowanie powstała specjalna linia produktów Happy Intime. Na 
okolicę wargi sromowej większej można nałożyć specjalny środek 
peelingujący, który powoduje złuszczanie i wybielanie. Skórę należy 
kondycjonować na 3 tyg. przed peelinigiem. Powinno się również 
stosować kremy depigmentacyjne między sesjami oraz po nich. 
Ostatnim punktem aplikacji peelingu jest „zachmurzony lukier” 
(ang. cloudy frosting). 

Zabiegi peelingu można powtarzać co 2. tydzień. Nie wywołują 
one żadnego dyskomfortu i nie są przeciwwskazaniem do stosunku 
pochwowego. Okolice krocza i odbytu mogą być poddane leczeniu, 
jednak kwas nie może przedostać się do wnętrza kanału odbytu. 
Warga sromowa mniejsza nie powinna być poddawana leczeniu ze 
względu na różnicę histologiczną w porównaniu do wargi większej.

PHILIPPE DEPREZ

Jak uzyskać długotrwałą bio-filling- 
-rewitalizację twarzy

How to obtain a long lasting facial bio-filling- 
-revitalization

Mezoterapia/biorewitalizacja kwasem hialuronowym (HA) 
jest zabiegiem stosowanym obecnie do odmładzania skóry. Na 
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rynku dostępne są różne produkty, prezentujące szeroką gamę 
receptur polikomponentowych. Większość z tych preparatów 
zawiera niezwiązany krzyżowo HA w połączeniu z koktajlem 
biorewitalizacyjnym utworzonym z witamin, minerałów, amino-
kwasów, nukleotydów, koenzymów i antyoksydantów w różnych 
proporcjach. Mimo że składniki tych produktów są podobne, to 
efekty laboratoryjne i kliniczne mogą się od siebie znacznie róż-
nić. Istnieje realna potrzeba lepszego scharakteryzowania tych 
produktów pod względem ich działania na skórę ludzką lub na 
model skóry in-vitro.

W pracy przeanalizowano wpływ preparatu RRS HA Injecta-
ble (Aesthetic Dermal, oddział grupy Skin Tech Pharma) na fi-
broblasty skóry ludzkiej w warunkach in vitro. Oceniano żywot-
ność fibroblastów skóry i zdolność do indukowania produkcji 
kluczowej macierzy zewnątrzkomórkowej w obecności różnych 
stężeń RRS HA Injectable. Żywotność oceniano za pomocą te-
stu MTT, a kluczowe geny macierzy pozakomórkowej kolagenu 
typu 1 i elastyny były oznaczane ilościowo metodą PCR.

Wyniki wykazały, że RRS HA Injectable może zwiększać 
żywotność fibroblastów skóry ludzkiej (+15%) oraz ekspresję 
genu kolagenu typu 1 (9,7-krotnie) i elastyny (14-krotnie) w fi-
broblastach in vitro. Podsumowując, nasze dane sugerują, że 
RRS HA Injectable promuje żywotność fibroblastów u ludzi 
i może wzmocnić regenerację macierzy zewnątrzkomórkowej.

Pacjent chce jednak długotrwałego efektu wypełnienia. Aby 
osiągnąć to, czego chce lekarz (stymulacja fibroblastów) i czego 
chce pacjent (widoczny efekt wypełniający), w prezentacji pokaza-
no, jak łatwo wstrzyknąć bezpośrednio 1 ml połączonego krzyżowo 
HA (wolumizer) do butelki z 5 ml RRS HA Injectable, a następnie 
podać preparat za pomocą 1 nakłucia, używając kaniuli 22G lub 25G.

PHILIPPE DEPREZ

Jak używać hialuronidazy

How to use hyaluronidase

Kwas hialuronowy (HA) jest powszechnie uważany za jeden 
z najbezpieczniejszych wypełniaczy skórnych. Jest to jeden z nie-
wielu produktów, który cieszy się szerokim zastosowaniem na ca-
łym świecie. Opisano bardzo niewiele skutków ubocznych w po-
równaniu do ogromnej ilości zabiegów wykonywanych codziennie. 
Niemniej jednak podaje się 2 rodzaje skutków ubocznych.

Pierwszym jest miejscowy obrzęk spowodowany odpowied-
nią lub nadmierną objętością wstrzykniętej substancji. HA po-
łączony krzyżowo jest dobrze znany z potencjału wytworzenia 
opuchlizny dzięki otaczającej go wodzie. Nadmiar wstrzykiwa-
nego kwasu lub nadmiar retencji wody prowadzi do nieeste-
tycznych efektów. W niektórych przypadkach po wstrzyknięciu 
HA w fałdy nosowo-wargowe odnotowano martwicę wynikającą 
z ucisku naczyniowego. W tym przypadku najlepszym sposo-
bem leczenia są zastrzyki z hialuronidazy. Hialuronidaza po-
zwala na cięcie polimeru i uwalnianie oligomerów, które nie 
mają możliwości puchnięcia po nawodnieniu. Dla ostrożności 

należy pamiętać, że hialuronidaza jest enzymem, białkiem, 
przeciwko któremu organizm może syntetyzować przeciwciała. 
Dlatego należy unikać więcej niż 2 iniekcji.

Drugim skutkiem ubocznym jest występowanie ziarninia-
ków w wyniku reakcji alergicznej pacjenta lub reakcji na za-
nieczyszczenia zawarte w surowcu. Wydaje się, że u niewielkiej 
grupy pacjentów układ odpornościowy rozpoznaje polimer jako 
ciało obce, wywołując silną miejscową reakcję zapalną trwającą 
do momentu całkowitego wyeliminowania przez organizm poli-
meru, którego konfiguracja przestrzenna jest odpowiedzialna za 
reakcję na ciało obce. Logiczną odpowiedzią jest wstrzyknięcie 
hialuronidazy do ciała obcego (polimeru), aby pociąć go na małe 
kawałki. Ta trójwymiarowa zmiana strukturalna nie pozwala cia-
łu uznać polimeru za ciało obce i reakcja może bardzo szybko 
ustać.

Do zwalczenia nadmiaru HA zastosowaliśmy Desinfiltral, 
produkt Aesthetic Dermal, zawierający hialuronidazę owczą. 
4 ml roztworu soli fizjologicznej rozpuszczają liofilizowany pro-
szek, a niewielkie objętości tego roztworu są wstrzykiwane bez-
pośrednio w miejsca wymagające interwencji.

Pierwsze rezultaty są widoczne w niespełna 30 min przy 
zastosowaniu delikatnego masowania obszaru iniekcji. Pełny 
wynik można zobaczyć po 24 godz. W przypadku niezadowala-
jących wyników hialuronidazę można podać ponownie następ-
nego dnia.

BEATA DETHLOFF

Testy genetyczne iGenesis jako narzędzie 
wspomagające w medycynie estetycznej

iGenesis genetic tests as a supporting tool in 
aesthetic medicine

Na proces starzenia i długość życia mają wpływ czynniki 
genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe. Programy opóźnia-
nia procesu starzenia dotychczas koncentrowały się głównie na 
zapobieganiu lub eliminacji uszkodzeń komórek, zapominając 
o materiale genetycznym i ekspresji genów.

Wg najnowszych badań włoskiego zespołu naukowców klu-
czowe znaczenie w opóźnianiu procesu starzenia się organizmu 
mają: dieta bogata w witaminy, mikroelementy, antyoksydanty, 
substancje obniżające poziom cholesterolu oraz styl życia dosto-
sowany do genotypu i jego aktualnego stanu zdrowia pacjenta. 
Zespół włoskich naukowców pod kierownictwem prof. Giovan-
niego Scapagniniego opracował metodę badania ekspresji genów, 
na podstawie której w ciągu ostatnich 5 lat przebadano w Polsce 
ponad 3500 Polek w zakresie metabolizmu białek, tłuszczów, wę-
glowodanów, wybranych witamin i mikroskładników, detoksyka-
cji i autooksydacji oraz nadwrażliwości i nietolerancji.

Dr Beata Dethloff po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje na 
konkretnych przykładach pacjentów swojej kliniki praktyczne za-
stosowanie włoskiej metody badawczej Genodiet, którą realizuje 
wspólnie z prof. Iwoną Wybrańską, kierującą Laboratorium Badań 
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Genetycznych i Nutrigenomiki Małopolskiego Centrum Biotech-
nologii UJ. Losowo wybrany podczas wykładu słuchacz/słuchaczka 
będzie mógł skorzystać z pakietu konsultacji i badań nutrigene-
tycznych Genodiet iGenesis Completo o wartości 900 Euro.

ZDZISŁAW DUBNICKI

Vaginal Dynamic Radiofrequency (VDR) EVA  
z technologią QuadriPolarną w leczeniu 
problemów intymnych współczesnych kobiet.  
Technologia inteligentna, delikatna, 
bezpieczna, skuteczna

Vaginal Dynamic Radiofrequency (VDR) EVA with 
QuadriPolar technology in treatment of intimate 
issues of modern women. Technology that is 
intelligent, delicate, safe, effective

Wykład przedstawia wyniki własnych doświadczeń z syste-
mem EVA. Urządzenie pracuje w technologii VDR (Vaginal Dy-
namic Radiofrequency) opartej na Dynamicznej QuadriPolarnej 
Radiofrekwencji. Główne wskazania do zabiegów obejmują le-
czenie atrofii sromu i pochwy, rozluźnienia pochwy, umiarko-
wanego nietrzymania moczu oraz odmładzanie pochwy i warg 
sromowych. 

W ciągu 1 roku autor przeprowadził ponad 300 zabiegów, 
uzyskując w ponad 99% pozytywną odpowiedź. W 2 przypad-
kach pacjentki nie osiągnęły oczekiwanych rezultatów, co mogło 
być związane ze stopniem zaawansowania problemów. Wykład 
przedstawia również rezultaty badań klinicznych pod kierow-
nictwem prof. Vicariotto. W ciągu 12-mies. dzięki zabiegom EVA 
osiągnięto zdecydowaną poprawę w zakresie suchości, swędze-
nia i pieczenia pochwy, dyspareunii i dysurii. 

Urządzenie EVA to krok naprzód względem zabiegów lase-
rowych. Jego przewaga polega na braku okresu rekonwalescen-
cji, bezbolesności zabiegu i ogólnego komfortu. Dodatkowo 
zaawansowane systemy bezpieczeństwa w postaci czujników 
temperatury i ruchu pozwalają na kontrolę niezbędnych para-
metrów zabiegowych. Co ciekawe, urządzenie doskonale spraw-
dza się w terapiach łączonych z laserem. W efekcie rezultaty są 
lepsze jeszcze niż przy stosowaniu obu technologii oddzielnie.

LUTÉCIA FERRO COSTA,  
PIOTR SZNELEWSKI

Pierwsza na świecie największa platforma  
laserowa Etherea 1=7, ponad 70 wskazań  
zabiegowych

The world’s largest laser platform Ethera 1=7, over 70 
indications

Zabiegi laserowe w medycynie estetycznej obejmujące pełne 
spektrum potrzeb terapeutycznych – m.in. zmiany naczyniowe, 

przebarwienia, blizny potrądzikowe, drobne zmarszczki, wiot-
kość skóry – wymagają użycia wielu źródeł światła laserowego 
o różnych długościach fal i czasach impulsów terapeutycznych, 
co do niedawna wymagało zakupu wielu oddzielnych urządzeń.

Autorzy omawiają przykład nowoczesnej laserowej plat-
formy terapeutycznej umożliwiającej wykorzystanie 7 różnych 
rękojeści terapeutycznych, które umożliwiają wykonanie szero-
kiego spektrum zabiegów terapii medycyny estetycznej.

KLAUS FRITZ

Odmładzanie skóry, usuwanie blizn i rozstępów 
oraz usuwanie tatuaży laserem PicoCare 
Wontech – na podstawie doświadczeń własnych

Skin rejuvenation, removal of scars, stretch marks 
and tattoos with PicoCare Wontech laser – based on 
my own experience

Tradycyjne metody laserowe służące do usuwania pigmentu 
i tatuażu działają impulsem liczonym w nanosekundach, któ-
ry jest zbyt długi, aby skutecznie rozbić wszystkie kolory tuszu 
i różne wielkości cząstek na wystarczająco małe. Lasery pikose-
kundowe (10-12) dzięki krótszym impulsom prowadzą do szyb-
szego nagrzania obszaru poddawanego zabiegowi, a co za tym 
idzie skuteczniejszego usuwania tatuażu.

Laser pikosekundowy oferuje znacznie krótszy czas trwania im-
pulsu wynoszący zaledwie 10-12 s i łączy efekty fototermiczne z foto-
mechanicznymi na tkance docelowej z lepszym skutkiem i mniej-
szymi efektami ubocznymi spowodowanymi temperaturą. Pozwala 
to na lepsze leczenie przy niektórych skomplikowanych wskaza-
niach niż w przypadku zastosowania technologii nanosekund.

W klasycznych wskazaniach, takich jak czarny, brązowy, 
ciemnoniebieski pigment i tatuaże, PicoCare działa na 2 spo-
soby: fototermalnie oraz fotomechanicznie. Ta kombinacja 
pozwala na znacznie szybsze i pełniejsze oczyszczanie przy 
mniejszej liczbie sesji i mniejszym bólu niż przy użyciu laserów 
nanosekundowych.

Tatuaże wielokolorowe zazwyczaj wymagają zastosowania fal 
różnej długości i wielu sesji, a mimo to mogą nie zostać usunię-
te całkowicie. Ostatnie badania wykazały, że w celu skutecznego 
usunięcia atramentu niebieskiego, czarnego i fioletowego nale-
ży użyć lasera pikosekundowego Nd:YAG 1 064 nm, natomiast 
przy atramencie czerwonym i żółtym sprawdzi się laser 532 nm. 
Zmienne długości fal pozwalają na bardziej efektywne leczenie 
trudnych do usunięcia kolorów. Wg kilku badań laser pikosekun-
dowy usuwa 75% barwnika podczas 1 lub 2 sesji zamiast 5 czy 10.

Hiperpigmentacja skóry po zabiegu laserowym, sklerotera-
pii lub minocyklinie (MIP) może być leczona technologią Pico-
laser. Retrospektywna analiza 13 pacjentów azjatyckich z punk-
tacją Fitzpatricka III (n = 1) i IV (n = 12) ze znamionami Oty, 
plamami café au lait, plamami soczewicowatymi słonecznymi 
i innymi problemami barwnikowymi leczonymi laserem piko-
sekundowym o długości fali 755 nm wykazała, że jest to niemal 
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całkowicie skuteczny sposób na usunięcie zmian chorobowych, 
przy czym tylko u 2 pacjentów (4,8%) pojawiły się przemijające 
przebarwienia. Nie odnotowano żadnych doniesień na temat hi-
perpigmentacji pozapalnej. Ostatnia seria przypadków dotyczy-
ła zastosowania lasera pikosekundowego w leczeniu pigmentacji 
wywołanej MIP. Znaczne osłabienie MIP było widoczne już po 
1–2 zabiegach z użyciem lasera pikosekundowego.

Technologia lasera pikosekundowego ewoluuje wraz z doda-
waniem nowych długości fal, co pozwala na szersze wykorzysta-
nie. Fale o długości 670, 650 lub 585 nm pozwalają na leczenie 
zaburzeń naczyniowych oraz wtedy, kiedy naczynia krwionośne 
są zajęte. Dotyczy to melasmy mieszanej o zwiększonej naczy-
niowości lub brodawek płaskich i zwykłych oraz mięczaka za-
kaźnego i ich unaczynienia (w grzybicy paznokci stosuje się fale 
o długości 1064 nm). Wśród nowych wskazań należy wymienić: 
tonowanie laserowe, leczenie PIH, melasmy, onychomelanozy, 
znamienia Oty i Beckera oraz powierzchownych naczyń, które 
nadają skórze ciemny i czerwony kolor.

Efekt tonowania z niską fluencją i wysoką częstotliwością 
wielokrotnego strzału i wieloprzebiegowego dostarczania ener-
gii lasera, głównie o długości fali 1064nm, w połączeniu z impul-
sem pikosekundowym zapewnia podwójne korzyści. W przy-
padku pigmentacji naskórka urządzenie to podgrzewa i niszczy 
melanosomy w celu zmniejszenia niepożądanej pigmentacji. 
Jednym z efektów zabiegu jest produkcja laserowego rozpadu 
optycznego (LIOB) – np. 1064 nm w skórze właściwej, górnej 
i środkowej, 532 nm w naskórku. Są to drobne urazy porówny-
walne do urazów spowodowanych ablacją frakcyjną, jednak bez 
uszkodzenia bariery naskórkowej, ale z podobnym skutkiem.

Badania histologiczne wykazały, że istnieją obszary śródna-
skórkowego uszkodzenia skóry, w których otaczające komórki 
epidermalne warstwy podstawnej i warstwy rogowej skóry po-
zostają nienaruszone. Otaczające komórki epidermalne i mela-
nocyty nie wykazują widocznych obszarów uszkodzeń histolo-
gicznych.

Po serii zabiegów następuje zmniejszenie pigmentacji na-
skórka oraz wzrost zawartości kolagenu skórnego, elastyny 
i mucyny. Mechanizm ten pozwala na stosowanie urządzeń la-
serowych Pico z mniejszymi efektami ubocznymi dla wskazań, 
przy których stosowaliśmy laser ablacyjny frakcyjny, takich jak 
odmładzanie, blizny potrądzikowe, blizny hipotroficzne lub re-
dukcja dużych porów spowodowanych starzeniem czy u pacjen-
tów z łojotokiem.

Podsumowując, zaawansowane lasery pikosekundowe, 
takie jak PicoCare, poprawiają jakość zabiegów związanych 
z chromoforami, jak np. pigmentacja i usuwanie tatuaży 
w mniejszej ilości sesji, z bardziej kompletnym oczyszcza-
niem i mniejszą liczbą skutków ubocznych, a ponadto są one 
skuteczne w nowych wskazaniach, w tym odmładzaniu, le-
czeniu blizn i grzybicy paznokci. Laser PicoCare to narzędzie 
skuteczne i opłacalne. Przytoczone przykłady otwierają nowe 
perspektywy dla lasera pikosekundowego, a w miarę jak jego 
stosowanie się upowszechni, znajdziemy więcej sposobów na 
ugruntowanie tego potencjału.

MIRA FRONCZEK

Rynek medycyny estetycznej – co pacjenci 
wiedzą, jakie są ich obawy, czego oczekują 
i dlaczego aż 43% z nich wybiera kosmetologa 
do przeprowadzenia zabiegu?

Aesthetic medicine market – what do patients know 
about aesthetic medicine, what do they expect and 
what are their concerns?

Jaki jest poziom wiedzy Polaków na temat zabiegów medycy-
ny estetycznej z wykorzystaniem kwasu hialuronowego i toksyny 
botulinowej? Jaki odsetek Polaków poddaje się takim zabiegom? 
Ilu pacjentów wykonuje zabiegi medycyny estetycznej u kosme-
tyczki, a ilu w profesjonalnym gabinecie lekarskim? Czy i jak bar-
dzo są zadowoleni z tych zabiegów? Jakie mają wymagania wobec 
oferentów tych zabiegów? Co i w jakim stopniu powstrzymuje Po-
laków przed takimi zabiegami? Czy tylko ich wysoka cena?

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące rynku medycyny 
estetycznej udziela prezentacja wyników badania dotyczącego 
zachowań i postaw konsumentów wobec zabiegów wykorzystu-
jących toksynę botulinową i kwas hialuronowy, które przepro-
wadził instytut badawczy BCMM w czerwcu 2018 r.

Badanie zostało zrealizowane na dużej ogólnopolskiej, re-
prezentatywnej próbie liczącej 2000 osób. Analizie poddano 
wypowiedzi osób (próba analityczna wyniosła 450 responden-
tów), które w przeszłości korzystały z zabiegów wykorzystują-
cych toksynę botulinową i/lub kwas hialuronowy.

SHAHRAM GHANAATI

Wykorzystanie koncentratów krwi w medycynie  
estetycznej

The use of blood concentrates in aesthetic medicine

W medycynie estetycznej istnieje wiele koncepcji na odmłodze-
nie twarzy oraz skóry. Warto zauważyć, że w ostatniej dekadzie na 
znaczeniu zyskały te, które wykorzystują autologiczne koncentraty 
płytkowe. Głównym ich założeniem jest wykorzystanie własnej zdol-
ności regeneracyjnej organizmu pacjenta – zastosowanie koncentra-
tów bogatopłytkowych wspomaga regenerację skóry i odmładzania 
poprzez bioaktywne uwalnianie cytokin i czynników wzrostu.

Wprowadzono do użycia różne preparaty, takie jak osocze 
bogatopłytkowe (ang. platelet-rich plasma – PRP), osocze bo-
gate w czynniki wzrostu (ang. plasma rich in growth factor – 
PRGF), autologiczną surowicę antystarzeniową (ang. autologous 
anti-aging serum – AAS), czy też fibrynę bogatopłytkową (ang. 
platelet-rich fibrin – PRF). Różnią się one bioaktywnością, kom-
ponentami, aspektami technicznymi protokołów przygotowania 
oraz techniką aplikacji. Dlatego bardzo istotna jest analiza i zro-
zumienie różnic między nimi, a także porównanie z pozostałymi 
wypełniaczami szeroko stosowanymi w medycynie estetycznej, 
jak np. wypełniaczami na bazie kwasu hialuronowego. Zesta-
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wienie takie ukaże wady i zalety każdego z preparatów w po-
szczególnych wskazaniach terapeutycznych, a co za tym idzie 
pozwoli na zapewnienie optymalnego protokołu leczenia dla 
każdego wskazania w dziedzinie medycyny estetycznej.

KATARZYNA GIERACZ-MAJCHROWSKA

Ajurwedyjskie terapie odmładzające vs. 
współczesna medycyna estetyczna i anti-
aging – czy te systemy można połączyć?

Ayurvedic rejuvenating therapies vs. 
contemporary aesthetic and anti-aging medicine – 
can these systems be combined?

Ajurweda (ajur – życie, veda – nauka) to nauka o długowiecz-
ności sprzed niemal 5000 lat. Staroindyjski system medyczny 
podkreśla niepowtarzalność i złożoność każdej istoty (ciało, 
umysł, duch), co jest kluczowe w indywidualnych poradach 
dotyczących stylu życia, diety, aktywności fizycznej, sposobach 
pielęgnacji ciała i urody. Egzotycznie brzmiące metody terapeu-
tyczne (aktywność zgodna z rytmem dobowym, pranajamy, asa-
ny, medytacja) są obiektem badań naukowych i często znajdują 
medyczne uzasadnienie (ubiegłoroczny Nobel z dziedziny fizjo-
logii i medycyny potwierdza znaczenie rytmu biologicznego). 
Ajurweda służy młodości i urodzie. Masaże, olejowanie, oczysz-
czanie, stosowanie ziół wewnętrznie i zewnętrznie stanowią in-
tegralną część działań prozdrowotnych. Wyróżnia się również 
specjalne terapie odmładzające – rasajany, mające na celu pod-
niesienie poziomu energii witalnej ojas. Czy tak odległa mental-
nie i kulturowo wiedza może być wykorzystana współcześnie? 
Tak, jeśli zrozumiemy, że interwencyjne działania niebywale 
rozwiniętej medycyny zachodniej mogą wprawdzie zlikwidować 
oznaki starzenia, ale bez działań prozdrowotnych nie są w stanie 
odmłodzić człowieka na poziomie ciała, umysłu i ducha.

MARIO GOISIS

Badanie na zwłokach mające na celu określenie  
płaszczyzny wstrzyknięcia mikrograftu,  
kwasu hialuronowego, hydroksyapatytu 
wapnia, PRP i nici

A cadaver study investigating planes of injection  
in micrograft, hyaluronic acids, calcium 
hidroxyapatite, PRP and threads

Tło. Celem pracy jest analiza warstw twarzy, w których pro-
dukt jest uwalniany w najbardziej powszechnych praktykach 
medycyny estetycznej, takich jak zwiększanie objętości za po-
mocą kwasu hialuronowego, hydroksyapatytu wapnia, PRP, 
struktur włóknistych i mikro-, nanoprzeszczepu.

Materiały i metody. Dokonano 40 ostrzyknięć twarzy 
zwłok przy użyciu kilku technik imitujących procedurę po-

wszechnie stosowaną w praktyce medycyny estetycznej w celu 
odwrócenia utraty objętości związanej z wiekiem. Podczas 
symulacji zastosowano różne materiały: kwas hialuronowy, 
hydroksyapatyt wapniowy, tłuszcz ludzki pobierany ze zwłok, 
struktury włókniste i roztwór soli symulujący PRP. Użyto róż-
nych kolorów do oznaczenia poszczególnych materiałów w celu 
ich identyfikacji.

Wstrzyknięcie kwasu hialuronowego zostało wykonane przy 
użyciu zarówno tępych kaniul 27G, jak i ostrych igieł 30G. Hy-
droksyapatyt wapnia został wstrzyknięty przy użyciu tępych ka-
niul 27G i ostrych igieł 28G. Mikrograft został wstrzyknięty za 
pomocą kaniul 22G i ostrych igieł 21G, podczas gdy nanograft za 
pomocą zarówno kaniuli 22G, jak i igieł 25G.

Kolorowy roztwór soli fizjologicznej stosowany do imitowania 
PRP został wstrzyknięty za pomocą tępych kaniul 22G i ostrych 
igieł 30G. Struktury włókniste zostały umieszczone pod skórą za 
pomocą igły 18G. Po ostrzyknięciu i umieszczeniu struktur włók-
nistych wszystkie warstwy twarzy zostały rozdzielone, tworząc 
5  warstw anatomicznych: 1 – skóra, 2 – powierzchowne przedzia-
ły tłuszczowe, 3 – SMAS, 4 – głębokie przedziały tłuszczowe i mię-
śnie żucia, 5 – kość. Następnie sprawdzano obecność kolorowych 
materiałów wzdłuż poszczególnych warstw.

Wyniki. Rezultaty eksperymentu przedstawiają się nastę-
pująco:
 y 93% wstrzykniętego kwasu hialuronowego znajdowało się 
w warstwie 2;

 y 92% hydroksyapatytu w warstwie 4;
 y 93% mikrograftu w warstwie 3;
 y 83% nanograftu w warstwie 2, a 17% w warstwie 3;
 y 89% PRP w warstwie 2;
 y 92% struktur włóknistych zalegało wzdłuż warstwy 2.

Wnioski. Rozwarstwienie preparatów pozwoliło spojrzeć 
na iniekcje w medycynie estetycznej z różnych perspektyw, 
koncentrując się na relacjach między strukturami anatomicz-
nymi i substancjami wstrzykniętymi. Analiza warstw twarzy 
daje możliwość optymalizacji iniekcji twarzy w celu uzyskania 
lepszych wyników estetycznych.

MARIO GOISIS,  
ALESSANDRO DI PETRILLO

Porównywanie protokołów: mikrofostacja 
jednostopniowa ze zintegrowanym protokołem 
lipofillingu i comiesięczna biorewitalizacja 
w celu przywrócenia utraconej 
objętości związanej z wiekiem

Comparing protocols: single-stage microfat vs. 
integrated protocol of lipofilling and monthly 
executed biorevitalization to restore age related 
volume loss

Cel. Porównanie skuteczności i subiektywnego zadowole-
nia z 2 protokołów dotyczących miniinwazyjnego lipofillingu 
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(mikrofatrafika) w celu przywrócenia utraty objętości twarzy 
związanej z wiekiem. 

W okresie 12 mies. 1 grupa pacjentów została podda- 
na jednoetapowej sesji mikrofatycznej na twarzy, podczas 
gdy 2. grupa przeszła 2. sesję mikrofatyczną co najmniej 
3 mies. po 1. sesji, a ponadto 1 raz w mies. odbywała sesję bio-
rewitalizacji.

Materiały i metody. Pomiędzy 1 I 2014 r. a 2 II 2018 r. 500 pa-
cjentów poddano zabiegowi iniekcji mikrofatycznej w celu przy-
wrócenia utraconej objętości związanej z wiekiem; 250 pacjen-
tów przeszło jednoetapowy zabieg w znieczuleniu miejscowym, 
pozostałych 250 poddano zabiegowi ponownie po co najmniej 
3 mies. od pierwszej sesji; ponadto, pacjenci z 2. grupy byli pod-
dawani biorewitalizacji twarzy co miesiąc.

W obu przypadkach lipofilling został wykonany przy uży-
ciu nowego systemu zamkniętego z opatentowaną kaniulą. 
Zabiegowi poddano następujące obszary twarzy: skroniowy, 
łzowy, jarzmowy, policzkowy, nosowo-wargowy, wargowy 
oraz brodę. 

Sesje biorewitalizacji zostały wykonane przy użyciu 2,5 ml 
mieszaniny liofilizowanych aminokwasów oraz hialuronianu 
sodu. Przed wykonaniem zabiegów oraz po 1, 3, 6 i 12 mies. 
wszystkich pacjentów poddano ocenie za pomocą standardo-
wych zdjęć i badania ultrasonograficznego. W prostym kwe-
stionariuszu pacjenci zostali poproszeni o ocenę zadowolenia 
z leczenia.

Wyniki. Pacjenci, u których kilkukrotnie wykonano se-
sje lipofillingu oraz biorewitalizację, wyrazili znacznie wyższy 
poziom zadowolenia z leczenia, a w szczególności 6 mies. po 
leczeniu (85% w porównaniu z 45%). 

Zdjęcia i badanie ultrasonograficzne wykazały większą i bar-
dziej stabilną korektę objętości twarzy w dłuższym okresie w gru-
pie pacjentów, którzy kilkukrotnie przeszli sesje lipofillingu.

MICHAEL GOLD

Patomorfologiczne kryteria skuteczności  
wchłanialnych i trwałych implantów  
w medycynie estetycznej i dermatologii  
kosmetycznej

Pathomorphological criteria of use efficiency of 
resorbable and permanent implants in aesthetic 
medicine and cosmetic dermatology

Wiele powiedziano na temat zastosowania wszczepialnych, 
resorbowalnych szwów i nici w niechirurgicznym liftingu u pa-
cjentów kosmetycznych. Przeprowadzono badanie histologicz-
ne w celu oceny wyników formowania kolagenu za pomocą tych 
implantów. 

Przedstawione zostaną także nowe dane dotyczące szwów 
wchłanialnych, które świadczą o tym, że wytwarzanie kolagenu 
jest realne. Wyjaśniają również, w jaki sposób materiały te dają 
widoczne efekty kliniczne.

MICHAEL GOLD

Radiofrekwencja w zabiegach 
estetycznych i dermatologicznych

Radiofrequency in the aesthetic and dermatologic 
treatments

Zastosowanie urządzeń z zastosowaniem radiofrekwencji 
(RF) w dermatologii i medycynie estetycznej zyskało w ostat-
nich latach na popularności. Prezentacja zawiera omówienie 
techniki RF, począwszy od podgrzania tkanek skóry w celu ich 
ujędrnienia, a skończywszy na wykorzystaniu radiofrekwencji 
mikroigłowej w leczeniu zmarszczek i blizn. Zastosowanie tych 
metod znacznie poprawiło jakość oferty, którą jesteśmy w stanie 
zaproponować pacjentom, aby poprawić stan skóry, zredukować 
blizny i podnieść ich jakość życia.

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

Kriolipoliza w celu zmniejszenia 
podskórnej tkanki tłuszczowej: 
ocena bezpieczeństwa i skuteczności

Cryolipolysis for reduction of subcutaneous fat: 
evaluation of safety and efficacy

Wprowadzenie, cel badania. Przy leczeniu miejscowych 
tkanek tłuszczowych pacjenci często oczekują nieinwazyjnych, 
bezbolesnych zabiegów, z doskonałymi wynikami, krótkim cza-
sem rekonwalescencji. W naszym badaniu skoncentrujemy się 
na kriolipolizie, oceniając specyficzny protokół leczenia doty-
czący skuteczności i bezpieczeństwa. Kriolipoliza jest popu-
larnym, dobrze tolerowanym zabiegiem nieoperacyjnym, który 
wykorzystuje kontrolowane chłodzenie w celu selektywnego 
niszczenia komórek tłuszczowych.

Materiały i metody. Jako próbę badawczą wybrano pacjen-
tów obu płci w przedziale wiekowym 20–70 lat, z miejscowym 
tłuszczem brzusznym o szerokości warstwy 25–60 mm. Pomia-
ry warstwy brzusznej i obwodu brzucha każdego pacjenta zo-
stały udokumentowane odpowiednimi zdjęciami wykonanymi 
pod różnymi kątami przed rozpoczęciem terapii i 6 tyg. po jej 
zakończeniu. Zabieg wykonywano w 1 sesji w temperaturze -8°C 
przez 70 min przy użyciu pojedynczej głowicy.

Wyniki. U wszystkich pacjentów po 6 tyg. leczenia nastą-
pił spadek pomiaru warstwy brzusznej, która zmniejszyła się 
o 20–50 mm. Jako efekty uboczne po leczeniu odnotowaliśmy: 
ból w leczonym obszarze, krwiaki i obrzęki, parestezje. Wszyst-
kie działania niepożądane ustąpiły bez interwencji medycznej.

Wnioski. Zebrane dane sugerują, że kriolipoliza jest sku-
tecznym i bezpiecznym sposobem redukcji miejscowego tłusz-
czu brzusznego.
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FLORIAN HEYDECKER

Wspomagane laserem wprowadzanie 
leków w leczeniu blizn

Laser-assisted drug delivery in the treatment of scars

Wprowadzenie, cel badania. Gojenie się prostych lub zło-
żonych ran spowodowanych urazami, oparzeniami i zabiegami 
chirurgicznymi jest procesem biologicznym, który nieuchron-
nie prowadzi do powstania trwałych blizn. Ostateczny i sta-
bilny obraz blizny w odniesieniu do poziomu skóry może być 
płaski (normotroficzny), zagłębiony (zanikowy) lub wykryty 
(hipertroficzny/keloid). Gdy w grę wchodzą odsłonięte obszary 
ciała, takie jak twarz, szyja i dekolt, blizny mogą mieć znaczący 
wpływ na psychikę pacjenta i jego kontakty interpersonalne.

Materiały i metody. Opracowano wiele strategii leczenia 
blizn: od miejscowego stosowania naturalnych i/lub silikono-
wych substancji czynnych, infiltracji kwasu hialuronowego 
(HA) lub kortykosteroidów, przez metody fizyczne(krioterapia, 
EBD) lub chemiczne (peeling) do leczenia chirurgicznego.

Lasery frakcyjne CO2 lub Er:YAG (AFXL) reprezentują nową 
skuteczną metodę leczenia, tworząc pionowe kolumny mi-
kroablacyjne (strefy ablacji mikroskopowej – MAZ), między 
którymi zachowane są nienaruszone mosty tkankowe (zwykle 
>50%) pozwalające na kontrolowany proces gojenia się tkanki. 
Ponadto aktywne substancje miejscowe stosowane bezpośred-
nio po zabiegu laserowym AFXL, przenikające przez MAZ, gro-
madzą się w głębszych warstwach skóry, gdzie osiągają poziomy 
efektywnej biodostępności wg zasady wspomaganego laserowo 
podawania leków (LADD).

Wyniki. Leczeniu poddano różne stany kliniczne bliznowace-
nia. W zależności od potrzeb terapeutycznych użyte lasery (CO2 
lub AFXL) oraz dostarczane substancje różnią się: w przypadku 
blizn zanikowych jest to HA, kolagen i nukleotydy do stymulacji 
tkanek, osocze bogatopłytkowe o działaniu regenerującym; w przy-
padku blizn przerostowych lub keloidowych są to zawiesiny triam-
cinolonowe oraz/lub roztworów toksyny botulinowej.

Wnioski. Autor zilustruje różne opracowane protokoły oraz 
wyniki uzyskane metodą LADD dla pojedynczych wskazań, któ-
re najczęściej występują w codziennej praktyce medycznej.

DALVI HUMZAH

Praktyczna anatomia twarzy w technologii 
3D – pokaz oparty na anatomicznych 
materiałach nieutrwalonych

Practical 3D face anatomy – demonstration based 
on unfixed specimens

Zabiegi medycyny estetycznej postrzegane przez pacjentów 
jako mało inwazyjne, dla lekarzy są zabiegiem medycznym, w któ-
rym bezpieczeństwo pacjenta jest tak samo ważne, jak uzyskanie 
pożądanego efektu. Warsztaty z anatomii twarzy prowadzone przez 

dr. Dalviego Humzaha to wielokrotnie nagradzana i wysoko wy-
specjalizowana wiedza o przeprowadzaniu zabiegów z uwzględnie-
niem indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta.

Warsztat obejmuje kompleksowe podejście analityczne, kry-
tycznie oceniając aktualną literaturę z zakresu anatomii twarzy 
i starzenia się, w połączeniu z 28-letnią praktyką lekarza chirur-
ga plastycznego wykonującego zabiegi medycyny estetycznej. 
Warsztaty zostały zaprojektowane w celu zaszczepienia bezpiecz-
nego podejścia do niechirurgicznych zabiegów poprzez ułatwie-
nie szczegółowej i dokładnej świadomości anatomii twarzy.

Po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany warsztat 
z anatomii twarzy w technologii 3D, w oparciu o materiał filmo-
wy na anatomicznych preparatach nieutrwalonych.

ANDRZEJ IGNACIUK

Medycyna estetyczna – dla lekarzy

Aesthetic edicine – for doctors

Medycyna estetyczna jest praktykowana przez lekarzy 
wszystkich specjalności, także przez tych, którzy nie mają ja-
kiejkolwiek specjalizacji. Niestety część zabiegów o charakterze 
czysto medycznym jest wykonywana przez osoby bez dyplomu 
lekarza. To praktyki absolutnie naganne i takie postępowanie 
nosi znamiona przestępstwa bądź wykroczenia. Ale jest to pro-
blem, którym zajmujemy się od dawna, staramy się z nim wal-
czyć i mamy nadzieję, że już niedługo będzie to tylko przeszłość. 
Niestety środowisko lekarskie zajmujące się medycyną estetycz-
ną ma wiele wad, które musimy przezwyciężyć.

Wystąpienie dotyczy tej właśnie problematyki. Autor wy-
mienia bolączki dotykające medycynę estetyczną. Należą do 
nich m.in niewystarczające przygotowanie do jej praktykowania, 
brak autokontroli nad autopromocją, stosowanie zasad marke-
tingu nie mających nic wspólnego z etyką i praktyką lekarską 
oraz inne niedomagania niszczące poważną medycynę estetycz-
ną. Dużym problemem jest też rozprzestrzenianie bądź auto-
ryzowanie informacji o medycynie estetycznej, które nie mają 
wiele wspólnego z wiedzą medyczną, a służą tylko jako zachęta 
lub reklama usług i produktów.

ANDRZEJ IGNACIUK, IVANO IOZZO

Ewolucja techniki wstrzykiwania toksyny 
botulinowej dla celów estetycznych

The evolution of injecting botulinum toxins for 
aesthetic purposes

Prezentacja dotycząca toksyny botulinowej w zastosowa-
niu estetycznym ma na celu przedstawienie zmian, jakie przez 
ostatnie 25 lat dotyczyły sposobu jej aplikacji.

Od pierwszych, dzisiaj trudno akceptowalnych prób prze-
prowadzanych przez dr Carruthers (m.in. podawanie bardzo 
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dużych ilości toksyny i to w trakcie skurczu mięśnia), poprzez 
istniejące w niedalekiej przeszłości różnorodne schematy 
oparte na pomiarach odległości do pewnych struktur twarzy 
(obecne opakowania toksyny do celów estetycznych byłyby nie-
wystarczające dla jednego pacjenta), co często prowadziło do 
powstania efektu „zamrożonej” twarzy, po aktualne schematy 
postępowania przy użyciu znacznie mniejszych ilości preparatu 
i podaniu go w znacząco różniący się sposób, czego efektem ma 
być odświeżenie, a nie unieruchomienie twarzy.

Zmianie uległ także sposób wstrzykiwania i rozpuszczania 
preparatu, miejsca jego aplikacji. Zmieniły się też wskazania es-
tetyczne i funkcjonalne. Skutkuje to nie tylko uzyskaniem natu-
ralnego wyglądu, ale także wyraźnym zmniejszeniem objawów 
ubocznych.

Przez 25 ostatnich lat wykonaliśmy długą, niepozbawioną 
niebezpieczeństw ale w efekcie niezmiernie efektywną drogę.

DANIEL ISAACS

Medik8 CSA – filozofia starzenia się skóry

Medik8 CSA – skin aging philosophy

W Medik8 piękna skóra na całe życie jest tak prosta jak CSA. 
Wszystko, co należy zrobić, to postępować zgodnie z naszą fi-
lozofią: witamina C plus filtr przeciwsłoneczny w dzień, wita-
mina A w nocy.

Dobrze ustabilizowana witamina C zapewnia ochronę an-
tyoksydacyjną, wygładzając jednocześnie drobne zmarszczki 
i rozświetlając skórę. Lekki, wysoko ochronny filtr przeciwsło-
neczny chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni 
UV, które są odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się skó-
ry aż do 80%. Witamina A jest złotym standardem w pielęgnacji 
przeciwstarzeniowej skóry. Ma wiele korzyści dla skóry, m.in. 
przyspiesza odnowę komórkową i zwiększa produkcję kolage-
nu. Ważne jest, aby witamina A była ustabilizowana i czasowo 
uwalniana, co zapewnia maksymalną moc przy minimalnym 
podrażnieniu.

Crystal Retinal wykorzystuje moc nowej witaminy A (reti-
naldehydu), która działa do 11 razy szybciej niż tradycyjny re-
tinol przy minimalnym podrażnieniu. Retinaldehyd jest jedyną 
bezpośrednio antybakteryjną formą witaminy A, która pomaga 
oczyścić cerę podatną na skazy, zapewniając jednocześnie wy-
jątkowe efekty przeciwstarzeniowe.

PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI

Chirurgia plastyczna okiem 
obiektywu – obiektywnie

Plastic surgery through the lens – objectively

Zdjęcia i filmy stanowią nieodzowną część dokumentacji me-
dycznej w przypadku chirurgii plastycznej oraz zabiegów z zakresu 

medycyny estetycznej. Zarówno w Europie, jak i Stanach Zjedno-
czonych fotografię medyczną i video określa szereg regulacji praw-
nych. Pacjenci przed wykonaniem zdjęć podpisują zgodę, która 
w wielu krajach składa się z 3 części: wyrażenie zgody na przecho-
wywanie zdjęć jako części historii choroby, na udostępnienie zdjęć 
do celów naukowych dla studentów w obrębie danej jednostki 
naukowej oraz w celu publikacji i prezentacji. Wiele z czasopism 
naukowych wymaga oddzielnej zgody każdorazowo na publikacje.

Obowiązująca od 25 maja 2018 r. w Polsce ustawa o RODO 
reguluje przechowywanie, dostęp oraz sposób publikacji i upo-
wszechniania zdjęć do celów medycznych, a także marketingo-
wych. Jest to szczególnie ważne w kontekście zdjęć umieszcza-
nych w mediach społecznościowych, na stronach internetowych 
i drukowanych materiałach marketingowych.

Wystąpienie omawia regulacje obowiązujące obecnie w Pol-
sce. Przedstawia także sugestie, na co zwrócić uwagę oraz jak pra-
widłowo sporządzić zgodę na wykorzystanie wizerunku pacjenta.

BOŻENA JENDRYSIK

III generacja nici Aptos z kwasem 
hialuronowym P(LACL)HA – 
doświadczenia własne

3rd generation of Aptos threads with hyaluronic acid 
P(LACL)HA – own experience

Historia wykorzystania nici APTOS w chirurgii plastycznej 
sięga lat 90. ub. wieku, kiedy to dr Marlen Sulamanidze wpro-
wadził techniki liftingu nićmi w celu ograniczenia traumatyzacji 
tkanek i skrócenia okresu rekonwalescencji pacjentów. Początek 
XXI w. to stały rozwój technik z użyciem nici chirurgicznych, 
a pojawienie się w 2006 r. nici wchłanialnych przyczyniło się do 
szerszego stosowania tych zabiegów również przez lekarzy in-
nych specjalności.

W 2012 r. firma Aptos wprowadziła na rynek nici Excellence 
Visage, które dzięki optymalnemu składowi, unikalnej budowie 
przestrzennej oraz uproszczonej technice implantacji umożli-
wiły uzyskanie nie tylko długotrwałego efektu liftingu, lecz rów-
nież zauważalnej poprawy jakości skóry. W tym roku firma Aptos 
zaprezentowała po raz pierwszy nowy produkt – nici III genera-
cji zawierające w swoim składzie także kwas hialuronowy. Po-
mysł zastosowania kwasu hialuronowego opiera się na znanych 
właściwościach tego związku, polegających na hamowaniu pro-
cesów zapalnych, stymulacji produkcji kolagenu i elastyny oraz 
utrzymywaniu wody w tkankach. Dzięki właściwościom nici Vi-
sage pozwala to na jednoczesne uzyskanie efektu liftingu, jak 
również efektywnego i trwałego odmłodzenia skóry i tkanki 
podskórnej w wyniku stymulacji procesów regeneracyjnych.

Ponad dwuletnie badania kliniczne pacjentów oraz wyniki 
histopatologiczne na modelach biologicznych wykazały istotne 
różnice w kilku zasadniczych kwestiach:
 y reakcja na ciało obce – obecność kwasu hialuronowego powo-
duje powstanie cieńszej, stabilnej otoczki łącznotkankowej wo-
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kół nici z istotnym ograniczeniem miejscowej reakcji zapalnej 
i procesów włóknienia, co istotnie skraca czas rekonwalescencji 
i zmniejsza ryzyko powstania blizn;

 y produkcja elastyny – zaobserwowano wyraźne przyśpieszenie 
procesu pojawienia się nowych włókien elastyny oraz wzrost 
ich liczby, co objawia się wczesnym efektem poprawy elastycz-
ności i sprężystości starzejącej się skóry;

 y produkcja kolagenu – podobnie jak w przypadku elastyny za-
stosowanie nici z kwasem hialuronowym spowodowało istotny 
wzrost produkcji kolagenu zarówno typu I (ponad 55%), jak 
i typu III (ponad 20%) i to już od ok. 14 doby, utrzymując się 
na wysokim poziomie dzięki dalszej stymulacji przez kwas 
polimlekowy. Wcześniejsza obecność kolagenu odpowiada 
za szybsze procesy gojenia, a większa liczba włókien powo-
duje wzrost gęstości, wytrzymałości i elastyczności skóry.

Dotychczasowa obserwacja wyników klinicznych pozwala 
stwierdzić, iż zastosowanie kwasu hialuronowego w niciach 
III generacji istotnie przyspiesza okres pojawienia się pożą-
danych objawów regeneracji i biostymulacji skóry przy jed-
noczesnych doskonałych efektach liftingu tkanek. Daje to 
nadzieję na możliwość wykorzystania tego produktu jako 
uzupełnienia i rozszerzenia dla innych technik zabiegowych 
i rewitalizacyjnych w celu uzyskania jeszcze lepszych rezulta-
tów klinicznych.

KRZYSZTOF KACZYŃSKI

Co wiemy o skuteczności i bezpieczeństwie 
HIFU na podstawie literatury?

HIFU – what we know about its efficacy and safety 
from the literature on the subject

Cel. Celem tego systematycznego przeglądu była ocena opu-
blikowanych danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa 
HIFU, urządzenia medycznego popularnego w niechirurgicz-
nym liftingu skóry.

Materiały i metody. Od 15 IV do 10 V 2018 r. przeprowa-
dzono przegląd systematyczny w PubMed.gov. Zastosowano 
klauzule wyszukiwania: „ultradźwięki o wysokiej częstotli-
wości” oraz „skóra i bezpieczeństwo”, a następnie ograniczo-
no wyszukiwanie do: ludzi, badań klinicznych, daty publika-
cji do 10 lat.

Wyniki. Wyszukując w PubMed.gov. klauzulę „HIFU”, 
znaleziono 3391 publikacji. Po wyszukiwaniu z klauzulą 
„HIFU” oraz „skóra” znaleziono 201 publikacji. Po zastoso-
waniu ograniczeń do ludzi pozostało 125 publikacji. Po ogra-
niczeniu przeglądu do badań klinicznych znaleziono tylko 
26 artykułów. Wreszcie po ograniczeniu do ostatnich 10 lat 
od opublikowania pozostało tylko 20 pozycji. Po przeglądzie 
20 publikacji autorzy tego przeglądu stwierdzili, że tylko 6 
wiąże się z zabiegami na skórze. Po wyszukiwaniu z doda-
niem klauzuli bezpieczeństwo znaleziono tylko 13 artykułów, 
a jedna tylko była związana z tematem.

Wnioski. Na podstawie tego systematycznego przeglądu auto-
rzy sugerują mniejszy entuzjazm i postawę pytającą wobec komer-
cyjnych materiałów o HIFU oraz ograniczony optymizm podczas 
oferowania pacjentom tej technologii ze względu na ograniczone 
dane i brak publikacji o odległych wynikach leczenia.

MAREK KARAŚ

Aspekty estetyczne chirurgii szczękowo-
twarzowej. Obowiązki i możliwości chirurga

Aesthetic aspects of maxillofacial surgery. Surgeon’s 
responsibilities and possibilities

Dążenie do odtworzenia czy też stworzenia estetycznej twarzy 
jest jednym z naczelnych zadań w chirurgii szczękowo-twarzowej. 
W przypadku urazów, wad wrodzonych, nawet w onkologii, akcep-
towalna przez pacjenta twarz oznacza nasz sukces. Doskonalone 
ciągle techniki chirurgiczne, udoskonalane nieustannie techniki 
diagnostyczne i coraz doskonalsze instrumentarium pozwalają 
nam na sukcesy znacznie większe, niż osiągali nasi nauczyciele.

Rozwój wewnątrzustnych technik operacyjnego leczenia zła-
mań kości twarzy eliminuje uraz dodatkowy – chirurgiczny. Od 
prawie 20 lat zabiegi w chirurgii traumatologicznej są coraz czę-
ściej przeprowadzane z użyciem endoskopu. W onkologii naczel-
nym celem i zadaniem jest radykalna resekcja, często kalecząca.

Wyniki estetyczne dramatycznych nierzadko zabiegów są 
dziś nieporównanie lepsze od tych, które uzyskiwano 30–40 lat 
temu. Opracowanie i wprowadzenie do powszechnego użycia 
płatów arterializowanych i wolnych, zastosowanie technik mikro-
chirurgicznych umożliwia nie tylko odtworzenie poresekcyjnych 
ubytków, ale również uzyskanie zadowalających wyników este-
tycznych, takich, które pozwalają naszym pacjentom na powrót 
do normalnego życia – zawodowego, rodzinnego i towarzyskiego.

Wrodzone wady gnatyczne, mimo że leczone za pomocą 
technik chirurgicznych sprzed nierzadko pół wieku, dają lepsze 
niż pół wieku temu wyniki dzięki osteosyntezie płytkowej. Za-
stosowanie dystrakcyjnej osteogenezy pozwala na leczenie tego 
rodzaju wad również u dzieci.

Obowiązków mamy dużo, ale i możliwości (na szczęście) 
coraz więcej.

MAREK KARAŚ

Poszukiwanie harmonii trwa

Search for harmony continues

Wszyscy wiemy, jak dla osiągnięcia sukcesu ważna jest atrak-
cyjna twarz – sukcesu w życiu osobistym i pracy zawodowej. „Lu-
dzie ładni mają w życiu łatwiej” – to wiemy od wieków. W dzisiej-
szych czasach tabloidowej informacji i wzorców pęd do piękna jest 
nieporównywalnie powszechniejszy niż kiedykolwiek w historii 
ludzkości. Nowe – zawsze „genialne” – metody i instrumenty po-
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jawiają się w prasie brukowej częściej niż zmiana kursów walut, 
a sławę medialną uzyskują ci, których możemy określić wyłącznie 
jednym mianem – ofiary niekompetencji.

W świecie prawdziwej medycyny zdarzają się powikłania. 
Nawet najlepszym. Często dochodzi do nich z winy pacjenta 
nie stosującego się do naszych zaleceń i zakazów (np. wczasy 
w tropiku po zabiegu chirurgicznym). Jesteśmy wyszkoleni i do-
świadczeni w radzeniu sobie w takich sytuacjach.

Twarz jest nie tylko częścią ciała. To wielofunkcyjny organ, 
którego harmonia to nie tylko wygląd (bardzo ważny!), ale rów-
nież ważne funkcje: prawidłowa mowa, oddychanie, ostrość wi-
dzenia, zgryz, funkcja stawów skroniowo-żuchwowych. Odtwo-
rzenie czy też wykreowanie tej harmonii jest codziennym celem 
specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej.

Naszymi pacjentami są ofiary wypadków, chorzy z nowo-
tworami łagodnymi i złośliwymi, osoby cierpiące na dysfunk-
cje stawów skroniowo-żuchwowych czy obarczone wrodzonymi 
lub nabytymi wadami gnatycznymi. 

Lista zabiegów w chirurgii szczękowo-twarzowej obej-
muje prawie 800 pozycji. Wykład jest zaproszeniem w podróż 
w poszukiwaniu harmonii twarzy.

ANDRZEJ KĘPA

Ultrawydajny system laserowy Pico-Nano-KTP  
Fotona StarWalker

Ultra-efficient laser system Pico-Nano-KTP Fotona  
StarWalker

Fotona StarWalker to nowa gwiazda laseroterapii. System ten 
generuje aż 4 długości fal laserowych i 14 trybów pracy. O jego po-
tędze świadczy fakt, że jest w stanie wyemitować gigantyczną moc 
w ultrakrótkich impulsach. Dzięki takiej zdolności nowa gwiazda 
laseroterapii jest bezkonkurencyjna w usuwaniu tatuaży (radzi 
sobie ze wszystkimi, nawet najtrudniejszymi barwnikami).

Kompaktowy i designerski StarWalker to w rzeczywistości 
ultranowoczesny system laserowy – jest jednocześnie najwyż-
szej klasy specjalistą w usuwaniu przebarwień, zmian naczy-
niowych, a także w odmładzaniu, terapii blizn, rozstępów czy 
trądziku. Łączy 2 technologie dla skutecznego usuwania nawet 
najgłębiej położonych tatuaży, o skomplikowanym składzie che-
micznym i dużej ilości barwika.

Przed usunięciem tatuażu skóra jest przygotowywana wstępnie 
za pomocą trybu frakcyjno-ablacyjnego, który tworzy w niej niewi-
doczne gołym okiem mikrootwory. Niczym mikroskopijne tunele 
będą one odprowadzać gaz i parę wodną uwalniane podczas wła-
ściwego zabiegu usuwania pigmentów. Dzięki temu nie dojdzie do 
tzw. efektu mrożenia – bez tuneli zbierający się na skutek działania 
lasera gaz blokowałby działanie impulsów MaQX.

Szczytowa energia StarWalkera MaQX daje silny efekt fal 
fotoakustycznych. Sekwencja impulsów kumuluje energię tam, 
gdzie znajdują się barwniki i rozbija je na mniejsze cząsteczki. 
Uzyskane chromofory są tak małe, że organizm usuwa je szyb-

ko i w sposób całkowicie naturalny poprzez układ limfatyczny 
i białe krwinki. Podobny proces usuwania obcych chromoforów 
odbywa się bez użycia lasera, ale jest bardzo powolny.

DOROTA KLISZEWSKA

Prezentacja efektów zabiegów 
z wykorzystaniem technik łączonych: 
fotoodmładzania w technologii SWT  
oraz nieablacyjnego lasera frakcyjnego 1550 nm

Presentation of the effects of treatments using 
combined techniques: photorejuvenation  
in SWT technology and 1550 nm non-ablative 
fractional laser

Zaawansowane technologicznie systemy laserowe dają 
nam możliwość leczenia szerokiego spektrum defektów skóry. 
Nie istnieje jednak system idealny który sprostałby likwidacji 
wszystkich problemów estetycznych pacjenta podczas jednego 
zabiegu. Jednocześnie stosowane metody muszą sprostać wy-
maganiom współczesnego życia, gdyż pacjenci coraz częściej 
poszukują metod skutecznych o szerokim zakresie działania, 
które nie wyłączają ich z życia codziennego.

W ostatnich latach pojawiły się pojedyncze doniesienia opisu-
jące terapie łączone z użyciem IPL i laserów frakcyjnych. Zastoso-
wanie terapii łączonej IPL oraz nieablacyjnego lasera frakcyjnego 
1550 nm w 1 sesji zabiegowej daje nam możliwość poprawy wyglądu 
skóry na wielu płaszczyznach przy zachowaniu wysokiego stopnia 
bezpieczeństwa i oszczędności czasu pacjenta.

Synergia działania ww. systemów wzmacnia pożądany efekt 
zabiegowy w przypadku np. leczenia przebarwień oraz wzajem-
nie się uzupełnia, dając rezultat bardziej kompletny i wyższą 
satysfakcję pacjenta.

Prezentacja przedstawia przegląd możliwości terapeutycz-
nych terapii łączonej: fotoodmładzania w technologii SWT 
w połączeniu z nieablacyjnym laserem frakcyjnym 1550 nm oraz 
kliniczne przypadki efektów jej zastosowania.

ELŻBIETA KOWALSKA-OLĘDZKA

Pacjent z „zespołem czerwonej twarzy” 
w gabinecie medycyny estetycznej.  
Diagnostyka różnicowa i nowe 
możliwości terapeutyczne

The patient with „ red face syndrome”  
in aesthetic practice. Differential diagnosis and 
new therapeutic proposals

„Zespół czerwonej twarzy” jest jednym z najłatwiej rozpozna-
walnych objawów klinicznych u pacjentów dermatologicznych, 
jednak odpowiednia diagnoza i etiologia nie zawsze są proste. 
„Czerwona twarz” jest wynikiem współistniejącego rumienia 
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i stanu zapalnego w przebiegu różnych chorób skórnych i/lub 
ogólnoustrojowych i wymaga starannej diagnostyki różnicowej.

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest postawienie pra-
widłowej diagnozy i zrozumienie podstawowych czynników patofi-
zjologicznych. Niniejszy przegląd przedstawia spektrum kliniczne 
„syndromu czerwonej twarzy” i nowych propozycji terapeutycznych.

MONIKA KUŹMIŃSKA

Miejsce technologii HIFU wśród innych 
metod stosowanych w medycynie 
estetycznej – doświadczenia własne

HIFU technology among other methods used  
in aesthetic medicine – own experience

Technologia HIFU (ang. high-intensity focused ultrasound), 
czyli skoncentrowana wiązka fal ultradźwiękowych o dużym 
natężeniu, jest znana w medycynie od lat, wykorzystywana kie-
dyś przede wszystkim do usuwania zmian nowotworowych, np. 
w leczeniu raka prostaty. Kilka lat temu zaimplementowano tę 
technikę do medycyny estetycznej, wykorzystując możliwości 
stymulujące kolagen również bardzo głęboko na poziomie SMAS 
– tam gdzie nie są w stanie dotrzeć inne techniki stymulujące. 

Ze względu na bardzo dobrą skuteczność i nieinwa- 
zyjność HIFU stało się metodą w ostatnim czasie niezmiernie 
popularną. HIFU można skutecznie i bezpiecznie łączyć właści-
wie ze wszystkimi innymi metodami w medycynie estetycznej, 
ale konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejności i se-
kwencji czasowej wykonywania poszczególnych zabiegów.

Celem prezentacji jest pokazanie zasad łączenia HIFU z in-
nymi technikami stymulującymi, zabiegami laserowymi, liftin-
gującymi nićmi haczykowymi, wypełniaczami i toksyną botu-
linową na podstawie prawie dwuletnich doświadczeń własnych 
stosowania w praktyce lekarskiej tej technologii.

BARTŁOMIEJ KWIEK

Radioterapia nieczerniakowych nowotworów 
skóry – metoda skuteczna i estetyczne efekty

Radiotherapy of non-melanoma skin cancers – 
powerful method with aesthetic results

Sensus SRT-100 – niskoenergetyczna radioterapia sięgająca je-
dynie w głąb skóry – stanowi efektywną, bezbolesną i atrakcyjną ze 
względów kosmetycznych alternatywę dla zabiegów chirurgicznych 
w przypadku wybranych nowotworów i pacjentów. Promieniowanie 
powierzchniowe stosowane jest do leczenia nieczerniakowych ra-
ków skóry już od ponad 50 lat, więc procedura ta jest dobrze znana.

Sensus Healthcare prezentuje platformę najbardziej obecnie 
zaawansowanej radioterapii powierzchniowej SRT-100. Za sprawą 
mobilności systemu urządzenia można używać w gabinecie der-
matologicznym lub onkologicznym, dzięki czemu pacjenci czują 

się komfortowo i mogą być pod stałym nadzorem jednego lekarza, 
co poszerza spektrum opcji leczenia. Jest to także najlepszy rodzaj 
terapii w przypadku pacjentów z przeciwskazaniami do zabiegów 
chirurgicznych związanych z cukrzycą, chorobami serca itp., jak 
również u osób starszych, u których procesy gojenia mogą być za-
burzone, lub u pacjentów z nieczerniakowymi rakami skóry twarzy 
– gdzie interwencja chirurgiczna wiąże się ze znacznym pogorsze-
niem wyglądu i koniecznością np. wykonania późniejszej operacji 
plastycznej. Urządzenie ma kompaktowy rozmiar, a unikalne ra-
mię nożycowe ułatwia dostęp do zmian pod właściwie dowolnym 
kątem, niezależnie od tego, czy pacjent znajduje się w pozycji 
siedzącej czy leżącej. Dzięki temu można w łatwy sposób leczyć 
także pacjentów np. na wózku inwalidzkim. Lekarze wykonujący 
zabieg przechodzą kompleksowe szkolenie Sensus Healthcare. 
Unikalna technologia pozwala dawkować promieniowanie nie-
zwykle precyzyjnie i w kontrolowany sposób, bez ryzyka podania 
zbyt małej lub zbyt dużej dawki, co przekłada się na skuteczność 
i bezpieczeństwo zabiegu. Panel kontrolny znajduje się z dala od 
urządzenia emitującego promieniowanie. Pacjent podczas zabiegu 
jest zabezpieczony specjalnym fartuchem. W wypadku zabiegów 
na twarzy stosuje się dodatkowe osłony, np. na oczy, uszy czy usta.

Urządzenie Sensus SRT-100 jest też skuteczne w leczeniu 
trudnego problemu estetycznego, jakim są bliznowce (tzw. kelo-
idy). Zwykle powstają one wtedy, gdy rana goi się nieprawidłowo 
i dochodzi do rozrostu włóknistego skóry, co przypomina narośl, 
o obszarze większym niż pierwotna rana. Trudno się ich pozbyć 
– zwykle stosuje się w tym celu zabiegi chirurgiczne, krioterapię, 
leczenie laserowe. Efekty niestety są umiarkowanie zadowalające, 
zdarza się, że np. po zabiegu chirurgicznym odrastają. SRT-100 
daje obiecujące wyniki w leczeniu bliznowców z trwałym efektem.

Innowacyjna technologia może być z powodzeniem stoso-
wana na twarzy, także np. w okolicy oka, co daje nowe możliwo-
ści w zakresie poprawy estetyki twarzy.

BARTŁOMIEJ KWIEK,  
MARCIN AMBROZIAK

Powierzchowna radioterapia raków skóry 
– skuteczność i możliwości estetyczne

Superficial radiation therapy for the treatment of 
nonmelanoma skin cancers (NMSC) – efficacy and 
esthetic outcomes

Rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy skóry na-
leżą do najczęstszych nowotworów u ludzi. Rozwój radioterapii 
w swoich początkach ponad 100 lat temu był w dużej mierze zwią-
zany z leczeniem chorób skóry. Ze względu na problemy prawno-
-logistyczne w ciągu ostatnich 20 lat urządzenia do radioterapii 
zniknęły z gabinetów dermatologów w Polsce i w Europie. Ostat-
nio wraz z wprowadzeniem w USA niewielkich i przenośnych 
urządzeń do powierzchownej radioterapii obserwuje się powrót 
do tej skutecznej metody leczniczej, dającej unikalne możliwości 
w zakresie efektów estetycznych w wybranych przypadkach.
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GUSTAVO LEIBASCHOFF
Przewodniczący Międzynarodowej Unii Lipoplastyki

Jakość tkanki tłuszczowej wykorzystywana 
do lipograftingu

The quality of fat tissue in lipografting

Przeszczepianie tłuszczu z jednego obszaru ciała do dru-
giego to zabieg bezpieczny i skuteczny, jeśli jest wykonywane 
przez wprawne ręce i zgodnie z wytycznymi lipografowania. 
Pojawiły się kontrowersje dotyczące sposobu pobierania tłusz-
czu, wstrzykiwania, oczyszczania go i skuteczności jego trans-
feru. Ale do dziś nikt nie mówił o jakości pobieranej tkanki 
tłuszczowej.

Badania przeprowadzone we Francji i USA ujawniły, że 
jakość tkanki tłuszczowej nie jest tak dobra, jak nam się wy-
dawało. Prowadzone są nowe studia nad patofizjologią tkan-
ki tłuszczowej i obecnością zwłóknień, które mają negatywny 
wpływ na biologiczne działanie tkanki tłuszczowej. Co więcej, 
badania prowadzone w Japonii potwierdzają, że trudno jest 
znaleźć odpowiedni tłuszcz dla uzyskania dobrego wyniku kli-
nicznego.

Jeśli chodzi o przeżywalność przeszczepów tłuszczu, to 
wiemy, w przypadku których obszarów większe jest prawdopo-
dobieństwo ich utrzymania. Są to adipocyty z większą ilością 
receptorów alfa 2 (działanie antylipolityczne) i większym dzia-
łaniem lipaz lipoproteinowych. Przeżywalność przeszczepu 
tłuszczu zależy od urządzenia użytego do pobrania i wstrzyk-
nięcia. Jest również związana z odpowiednim przygotowaniem 
zarówno obszaru, do którego tłuszcz wstrzykujemy, jak i miejsca 
jego pobrania. 

Przetrwanie przeszczepu tłuszczu ma związek z obecno-
ścią krwi we wstrzykiwanym tłuszczu, która stymuluje aktyw-
ność makrofagów do usuwania komórek. Z tego powodu ważne 
jest oczyszczenie komórek w roztworze fizjologicznym przed 
ich wstrzyknięciem. Dla przetrwania przeszczepu istotne jest 
zmniejszenie obecności lidokainy w komórce tłuszczowej.

Aby uzyskać dobry wynik zabiegu, należy znaleźć sposób na 
wspomożenie tkanki tłuszczowej w odzyskaniu jej normalnych 
funkcji biologicznych. Przedstawiam różne alternatywy tera-
peutyczne dla odzyskiwania fizjologii tkanki tłuszczowej pod-
czas zabiegów lipograftingu.

GUSTAVO LEIBASCHOFF

Niechirurgiczne leczenie zespołu moczowo- 
-płciowego związanego z menopauzą –  
różne opcje

The non-surgical treatment in the urogenital 
syndrome of menopause – different options

Menopauzalny zespół moczowo-płciowy i zespół rozluźnie-
nia mięśni dna miednicy łączą takie objawy jak suchość pochwy, 

dyspareunia, podrażnienie oraz tkliwość, które potęgowane są 
przez atrofię sromu i pochwy. Objawy te powodują u pacjentów 
przykre zmiany w ich sposobie życia i są przyczyną obniżenia 
jego jakości.

W ostatnich latach ginekologia kosmetyczna rozwinęła się 
i opracowała techniki nieinwazyjnego leczenia oparte na wcze-
snej diagnostyce i wykorzystaniu zatwierdzonych kwestionariu-
szy. Urządzenia laserowe i te o częstotliwości radiowej dokonały 
dużego przełomu w marketingu, ujawniając swoje zalety w le-
czeniu objawów atrofii sromu i pochwy. 

Obecnie istnieją inne metody leczenia (nanofat, osocze bo-
gatopłytkowe, karboksyterapia iniekcyjna i przezskórna, foto-
biomodulacja), które działają synergicznie, są bardziej ekono-
miczne dla lekarza a co za tym idzie, również dla pacjenta i dają 
takie same rezultaty jak kosztowne techniki. Przedstawiono kil-
ka badań histopatologicznych wykazujących, że zabiegi te mogą 
być wykonywane osobno lub w połączeniu z zastosowaniem la-
sera lub częstotliwości radiowej.

GUSTAVO LEIBASCHOFF

Powikłania do śmierci włącznie po zabiegach 
przeszczepiania tłuszczu do pośladków. 
Co zrobiono źle i jak temu zapobiegać?

Morbidity and mortality in buttock fat grafting. 
What was done wrong and how to prevent it

W statystykach naszą uwagę przyciągają 2 zjawiska. Są to: 
liczba odniesień w internecie dotyczących zabiegów korekty po-
śladków przy użyciu tkanki tłuszczowej (ponad 160 000) oraz 
wzrost liczby poważnych powikłań po zabiegach lipograftingu 
pośladków, w tym zwiększonej śmiertelności spowodowanej ta-
kimi operacjami plastycznymi. 

Zaprezentowane są przyczyny tych powikłań, obecny konsen-
sus na poziomie społeczności chirurgii plastycznej i medycyny 
estetycznej w odniesieniu do zmian, które są wskazane w celu 
uniknięcia poważnych komplikacji.

GUSTAVO LEIBASCHOFF

Przeszczep tłuszczu i rak piersi. 
Wielkie kontrowersje?

Fat grafting and breast cancer. A huge controversy?

W 2015 r. w USA wykonano ponad 25 000 przeszczepów 
tłuszczu w obszarze piersi, a w 2017 r. liczba ta jeszcze wzrosła. 
Wykorzystywanie tkanki tłuszczowej w celu estetycznej popra-
wy piersi czy rekonwalescencji po zabiegach chirurgii onkolo-
gicznej nabrało w ostatnim czasie znaczenia, jak również za-
częło wzbudzać kontrowersje. Przedstawiamy obecne techniki 
i kontrowersje, które rozwinęły się w tej grupie, oraz płynące 
z tego wnioski.
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GUSTAVO LEIBASCHOFF

Wskazówki dla prawidłowego przeszczepiania  
tłuszczu

Guidelines for a correct lipografting

Wytyczne przeszczepiania tłuszczu Międzynarodowej Unii 
Lipoplastyki (IUL) zostały opracowane w celu zapewnienia leka-
rzom bezpiecznego przewodnika w pracy. Prezentacja przedsta-
wia wytyczne mające wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność 
autoprzeszczepu tkanki tłuszczowej.

Wytyczna 1. Wybór odpowiedniej lokalizacji docelowej.
Wytyczna 2. Miejsca docelowe przeszczepu to miejsca o od-

powiedniej naczyniowości i ograniczonej gęstości tkanki.
Wytyczna 3. Względy dotyczące lokalizacji miejsca docelo-

wego.
Wytyczna 4. Wybór odpowiednich miejsc poboru tłuszczu.
Wytyczna 5. Najczęstsze miejsca poboru tłuszczu (fizjopa-

tologia tkanki tłuszczowej).
Wytyczna 6. Niskociśnieniowy pobór tłuszczu autologicz-

nego.
Wytyczna 7. Stosowanie odpowiednio sterylnej techniki 

chirurgicznej.
Wytyczna 8. Pobrany tłuszcz ma wyższą żywotność komó-

rek i większą przewidywalność wyników, gdy tkanki do prze-
szczepu są pobierane za pomocą niskociśnieniowych, zamknię-
tych technik strzykawkowych.

Wytyczna 9. Należy przeprowadzić ekstrakcję.
Wytyczna 10. Obszary poboru tłuszczu powinny być deli-

katnie ostrzykiwane.
Wytyczna 11. Po zassaniu do strzykawki do poboru niewiel-

kiej ilości soli fizjologicznej tłok strzykawki należy przesunąć 
z powrotem w przybliżeniu od ¼ do ⅓ jej objętości.

Wytyczna 12. U pacjentów poszukujących zmian lipokon-
turystycznych w tym samym czasie, zaleca się, aby cały pobór 
tłuszczu do przeszczepu był kompletny przed zapewnieniem 
rozległej redukcji populacji komórek wymaganej dla większych 
zmian konturów.

Wytyczna 13. Postępowanie z pobranym tłuszczem i przy-
gotowanie go.

Wytyczna 14. Aby zapewnić całkowite oczyszczenie poten-
cjalnego materiału do przeszczepu, należy użyć czystej, sterylnej 
soli fizjologicznej (znaczenie osocza bogatopłytkowego).

Wytyczna 15. Techniki przeszczepu.
Wytyczna 16. Wstępnie wyeksponowane obszary zapewnia-

ją maksymalny kontakt komórek tłuszczowych szczepionych 
z komórkami miejsca docelowego, co jest niezbędne.

Wytyczna 17. Przeszczepy powinny być umieszczone na 
swoim miejscu.

Wytyczna 18. Protokół w sprawie przechowywania tłuszczu 
do późniejszego przeszczepu.

Wytyczna 19. Objętość przechowywanego tłuszczu została 
ograniczona do objętości małych strzykawek do przeszczepów 
(1–3–5–10 cc).

LUBOMIR LEMBAS

Implanty piersi – blaski i cienie

Breast implants – pros and cons

Korekta piersi implantami to jeden z głównych nurtów pracy 
chirurgów plastyków. Operacja ta stanowi szansę dla potencjal-
nych pacjentek z niedorozwojem piersi, z zanikiem piersi po po-
rodach i karmieniu piersią oraz w przypadku wad rozwojowych 
piersi, które często przebiegają ze znaczną asymetrią. Prawie 
wszystkie pacjentki zapytane po zabiegu, czy poddałyby się opera-
cji jeszcze raz, odpowiadają „tak”. Odpowiedź taką można uzyskać 
też od pacjentek, u których doszło do powikłań pooperacyjnych. 

Obecnie dysponujemy kilkoma prospektywnymi badania-
mi klinicznymi, pozwalającymi na zebranie sporej bazy danych 
na temat bezpieczeństwa stosowania implantów piersi. Oka-
zuje się, że ryzyko ponownej operacji w ciągu 10 lat od przebycia 
korekty piersi implantami to ok. 30%. Głównymi przyczynami 
powtórnej operacji są: obkurczanie się torebki łącznotkankowej 
(ang. capsular contracture) i pęknięcie implantu. 

Wadą tych badań jest to, że 10 lat obserwacji dotyczy ok. 
połowy pacjentek. Ważnym wskazaniem do ponownej operacji 
jest niezadowolenie pacjentki z kształtu lub wielkości implan-
tów. W 2016 r. WHO wprowadziła nową jednostkę chorobową, 
a mianowicie BIA-ALCL (ang. breast implants and anaplastic 
large cell lymphoma – limfoma piersi związana z implanta-
mi piersi). Na świecie zarejestrowano już kilkaset przypadków 
tej choroby. Prezentacja przedstawia pierwszy taki przypadek 
w Polsce.

JUAN DOMINGUEZ LOPEZ

Jak poprawić wyniki zabiegów z użyciem 
monofazowego kwasu hialuronowego  
– nowa technika rozcieńczania i iniekcji

How to improve results with HA monophasic fillers 
– a novel technique to reconstitution and advanced 
injection

Mimo że w większości przypadków wypełniacze na bazie 
kwasu hialuronowego są wchłaniane w czasie poniżej 8 mies., to 
efekty mogą utrzymywać się dłużej – 1 rok czy 2 lata. Niektóre 
badania wykazują, że całkowita objętość jest utrzymywana przez 
dłuższy czas dzięki zastąpieniu części wstrzykiwanego wypełnia-
cza na bazie kwasu hialuronowego przez tkanki autologiczne.

Wypełniacz stanowi rusztowanie do autogenicznej wymiany 
tkanek poprzez migrację i proliferację fibroblastów, indukcję ko-
lagenu i może sprzyjać różnicowaniu komórek macierzystych po-
chodzących z tkanki tłuszczowej. Rozcieńczenie wypełniacza kwa-
su hialuronowego prowadzi do łatwiejszego rozprowadzania go 
wokół komórek podścieliska, co może powodować różnicowanie 
fibroblastów w miofibroblasty i produkcję kolagenu, szczególnie 
w podskórnych przegrodach tłuszczowych, gdzie występują me-
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zenchymalne komórki macierzyste Rozcieńczenie kwasu hialu-
ronowego w środku znieczulającym zwiększa komfort pacjenta, 
zmniejsza obrzęk i zasinienie oraz obniża ryzyko potencjalnych 
powikłań naczyniowych. Ponadto przy zmniejszeniu stężenia 
możliwe jest bardziej powierzchowne umieszczenie go w środko-
wej warstwie skóry właściwej przy użyciu igły 30G.

JUAN DOMINGUEZ LOPEZ

Rozwarstwianie gazem i wypełniacze z kwasu  
hialuronowego w usuwaniu zmarszczek  
na twarzy

Gas dissection and hyaluronic acid fillers in the 
treatment of facial wrinkles

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego są złotym stan-
dardem w augmentacji tkanek miękkich, jednak ciężko jest uzy-
skać długotrwałe zadowolenie wśród pacjentów w przypadku 
zwalczania zmarszczek i fałd.

Podczas sekcji anatomicznych możemy zaobserwować różne 
układy tłuszczu pod skórą. Przyśrodkowo od bruzdy wargowo-
-bródkowej i nosowo-wargowej (włączając w to obszar trójkąta 
śmierci) znajduje się włóknisty typ tkanki tłuszczowej żółtej, odpo-
wiadający temu w kompartmencie 2 wg Ghassemiego, natomiast 
bocznie jest to typ luźny, taki jak w kompartmencie 1 Ghassemiego.

W przypadku tłuszczu typu 1 wg Ghassemiego trudno jest 
precyzyjnie wstrzyknąć wypełniacz na bazie kwasu hialuro-
nowego. Wstrzyknięcie CO2 sprzyja mechanicznemu uszko-
dzeniu i „mikrorozdzieleniu”, które tworzy pozorne miej-
sce do umieszczenia wypełniacza, jak również synergicznie 
przyczynia się do poprawy jakości i elastyczności skóry właści-
wej. Przedstawiliśmy nowe, bezpieczne i klinicznie skuteczne 
leczenie zmarszczek twarzy z sekwencyjnymi śródskórnymi  
iniekcjami CO2 i odtworzonym kwasem hialuronowym. Może 
ono być również stosowane w celu poprawienia wyników terapii fał-
dów nosowo-wargowych. Niektóre badania wykazują, że całkowita 
objętość jest utrzymywana przez dłuższy czas poprzez zastąpienie 
części wstrzykiwanego wypełniacza na bazie kwasu hialuronowego 
przez tkanki autologiczne. Sprzyjają temu iniekcje CO2, które przy-
czyniają się do natlenienia tkanek. Ponadto CO2 zwiększa reakcję 
zapalną, co przyczynia się do zwiększenia komfortu pacjenta.

BILJANA LUČIĆ

Zastosowanie spolaryzowanego 
i hiperspolaryzowanego światła Bioptron  
po zabiegach medycyny estetycznej

Use of Bioptron polarised and hyperpolarized light 
after aesthetic procedures

Prezentacja przedstawia doświadczenia związane z za-
stosowaniem liniowo spolaryzowanego światła o widmie  

480–3400 nm po zabiegach estetycznych i anti-aging. Wyjaśnia 
również wstępne wyniki biofizycznego stanu tkanek, kolagenu, 
wody i błony podstawnej, przy użyciu opto-magnetycznej spek-
troskopii obrazowej po zastosowaniu hiperspolaryzowanego 
światła na strefę czołową.

MARIELLE MAGNANI

Nunii Laboratoire – najnowsze rozwiązania 
w terapii leczenia przebarwień skóry wrażliwej

Nunii Laboratoire – the latest solutions in the 
treatment of hyperpigmentations in sensitive skin

Usuwanie przebarwień skóry, które pozostają jednym z naj-
trudniejszych do wyleczenia problemów skórnych, należą do 
najczęściej poszukiwanych przez pacjentów zabiegów medy-
cyny estetycznej. Jeśli zaś chodzi o produkty depigmentacyjne, 
toczona jest szeroko zakrojona debata dotycząca tego, z których 
produktów korzystać. 

Środowisko naukowe wyraźnie określiło wiele kontrower-
syjnych substancji wybielających skórę jako szkodliwe lub draż-
niące dla skóry, niestety nadal są one często stosowane, gdyż 
zmiany regulacyjne wprowadzane są powoli, a władze potrze-
bują czasu na wdrażanie nowych środków kontroli lub zakazów 
stosowania. W rezultacie wiele dobrze znanych marek dermo-
kosmetycznych woli przymykać na to oko. 

W celu uzyskania istotnego działania depigmentacyjnego 
na skórę preparaty muszą zapewniać kompromis pomiędzy ko-
rzyściami a ryzykiem. Nowo opatentowany Uniq-White System 
firmy Nunii wykorzystuje unikalny i silny kompleks substancji 
czynnych zapewniający widoczne rezultaty, oferując lekarzom 
i pacjentom bezpieczniejszą alternatywę względem hydrochino-
nu, kwasu kojowego lub leczenia na bazie kwasu azelainowego. 
Ten nowy kompleks składników zawarty w Uniq-White Sys-
tem hamuje proces melanogenezy na wielu poziomach, co po 
pierwsze zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, 
po drugie skraca czas trwania leczenia, a po trzecie poprawia 
skuteczność kliniczną i nie powoduje przykrych konsekwencji 
społecznych dla pacjenta. Dzięki doskonałej tolerancji i łatwości 
użytkowania Uniq-White System może być łatwo łączony z in-
nymi technikami lub metodami leczenia.

MARIO MIRISOLA

Przeciwstarzeniowy i odmładzający 
efekt diety naśladującej głodówkę

Anti-aging and rejuvenation effect of fasting 
mimicking diet

W ostatnich dziesięcioleciach badania nad procesami sta-
rzenia u ludzi koncentrowały się na molekularnych podsta-
wach spadku funkcji życiowych związanego z wiekiem w celu 



Streszczenia

138

znalezienia nowych strategii modulowania tego spadku i wy-
dłużeniu czasu życia w zdrowiu, jak również samej długości 
życia. 

Okazało się, że w naszym organizmie istnieją ewolucyjnie za-
chowane ścieżki aktywowane przez głodówkę, pełniące funkcję 
adaptacyjną, która umożliwia organizmom przetrwanie okresów 
niedoboru pożywienia i oczekiwanie na okresy obfitości w celu 
reprodukcji.

U osób stosujących głodówkę lub dietę imitującą głodówkę 
widoczny jest szereg efektów zdrowotnych, takich jak obniżenie 
stężenia glukozy, insuliny, cholesterolu całkowitego, uregulowanie 
procesów zapalnych, a także nasilenie neurogenezy, rozpoznawania 
i autofagii oraz mobilizacja kwasu tłuszczowego. 

Hormon wzrostu IGF-1 został zidentyfikowany jako 
główna oś regulacji długowieczności człowieka i organizmu mo-
delowego. IGF-1 jest znacznie zredukowany przy przewlekłym 
ograniczaniu zawartości białka i kilkudniowej diecie imitującej 
głodówkę. Zasugerowano, że hormon ten może odgrywać kluczo-
wą rolę w procesie starzenia i w występowaniu chorób degenera-
cyjnych. Potwierdza to fakt, że osoby, u których receptor hormo-
nu wzrostu jest niewrażliwy nie chorują na raka i cukrzycę typu II  
(Guevara-Aguirre i wsp. 2015).

Ostatnie badania wykazały również pozytywny efekt stoso-
wania diety imitującej głodówkę podczas chemioterapii. Dla-
tego można sądzić, że głodówka i bardziej realistyczna dieta 
imitująca głodówkę może mieć wiele zastosowań jako prewen-
cyjne podejście do chorób zwyrodnieniowych związanych ze 
starzeniem się, a także w połączeniu z terapiami standardo-
wymi.

ROBERT MOŁDACH,  
JANUSZ WIĘCKOWSKI

Kultura bezpieczeństwa – czyli co łączy  
lotnictwo z medycyną?

Just culture – what is the connection between 
aviation and medicine

Umiejętności, procedury, nawyki, kultura współpracy, odpo-
wiedzialność, konsekwencje błędu to tylko niektóre obszary sek-
tora lotniczego mogące służyć za przykład w podnoszeniu jakości 
i bezpieczeństwa w medycynie. 

Lotnictwo, w którym skutki błędu mogą objąć setki istnień 
ludzkich, jako pierwsze wypracowało narzędzia ograniczające 
w sposób systemowy prawdopodobieństwo błędu i skalę jego skut-
ków. Do najważniejszych należy sformalizowana kultura bezpie-
czeństwa, opierająca się na zdolności do uczenia się, wyciągania 
wniosków z popełnionych błędów, koniecznej adaptacji, raporto-
waniu zdarzeń, informowaniu i zaufaniu.

Prelegenci na przykładzie własnych błędów podzielą się do-
świadczeniem lotniczym i wskażą najlepsze praktyki sektora 
lotniczego, na których medycyna może się wzorować, a już dziś 
niejednokrotnie czerpie z nich przykład.

AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA

Plazma jako nieinwazyjne narzędzie  
do labioplastyki

Plasma – the non-invasive labiaplasty tool

Cel. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności nieinwazyjnej la-
bioplastyki za pomocą urządzenia generującego plazmę.

Materiał i metody. Do badania włączono kobiety z hiper-
trofią warg sromowych mniejszych. Oceny przeprowadzono na 
początku badania i po 4 tyg. po leczeniu. W celu oceny prze-
rostu przez pacjentki zastosowano wizualne skale analogowe. 
Satysfakcję mierzono na 5-pkt. skalach Likerta (1 – bardzo nie-
zadowolona, 5 – bardzo zadowolona). Zastosowano 1 terapię 
za pomocą plazmy. Wyniki oceniano w punkcie wyjściowym 
i 1 mies. po terapii. 

W badaniu wzięły udział 33 kobiety (średnia wieku 
36 ± 7,5 roku). Średnia poprawa wyników w skali Visual Analog 
Scale dla hipertrofii była statystycznie istotna w punkcie końco-
wym. Pacjentki były zadowolone z leczenia w 90% przypadków.

Wniosek. Plazma jest dobrą opcją leczenia dla standardo-
wej labioplastyki.

PIOTR NIEDZIAŁKOWSKI

Współczesne leczenie przebarwień

Contemporary treatment of hyperpigmentations

Przebarwienia skóry to narastający problem cywilizacyjny. 
Obecnie nie istnieje określona etiologia, ale istnieje wiele czyn-
ników, w tym promieniowanie ultrafioletowe, zmiany hormo-
nalne, predyspozycje genetyczne i/lub zapalenie, które mogą 
przyczyniać się do rozwoju tej nieprawidłowości. Nie bez zna-
czenia jest też dodatkowe, patologiczne ukrwienie tych okolic. 
Wszystko jest więc wynikiem szeroko pojętych zaburzeń me-
chanizmów homeostatycznych, które kontrolują pigmentację 
skóry i prowadzą do nadmiaru barwnika.

Tradycyjne metody leczenia za pomocą peelingów chemicznych 
nie przynoszą długotrwałych i zadowalających efektów. Skutecz-
niejsze są zabiegi laserowe, ale istnieje wysoki poziom nawrotów 
w czasie i związane z tym ryzyko wystąpienia hiper- lub hipopig-
mentacji pozapalnych. Lasery naczyniowe nie wydają się skutecz-
ne. Lasery frakcyjne należy stosować ostrożnie, ponieważ stanowią 
wysokie ryzyko pozapalne i niepotrzebne przekrwienie. Lasery 
niefrakcyjne w porównaniu z innymi mogą dawać dłuższe okresy 
remisji. Lasery pikosekundowe są być może przyszłością w leczeniu 
przebarwień, jednak tylko w terapii kombinowanej. Coraz częściej 
zwraca się uwagę na ogólny stan zdrowia i terapie przygotowujące 
do zabiegu oraz podtrzymujące leczenie.

Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się terapia lasera-
mi działającymi w miejscu zaistnienia problemu. Dobrym przy-
kładem jest laser o długości fali 1927 nm, która penetruje war-
stwę rogową na głębokość 200 µm, czyli tam, gdzie znajdują się 
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malanosomy i melanofagi, zlokalizowane na granicy skórno-na-
skórkowej i powierzchniowej skóry. Laser 1927 nm ma 10 razy 
większe powinowactwo do wody niż 1440 nm, 1540 nm i 1550 nm 
i dlatego jest tak mało inwazyjny.

W badaniach wykazano, że 4 zabiegi w odstępie 1 mies. ener-
gią 10–20 mJ i zagęszczeniu energii 252–784 MTZ/cm2 nie powo-
dowały pozapalnych przebarwień, a pacjenci odnotowywali po-
prawę sięgającą nawet o 51% względem stanu wyjściowego przez 
6 mies., co potwierdza, że jest to dobra technologia w leczeniu 
powierzchownych i głębszych przebarwień.

Leczenie laserem o takiej długości fali to obiecująca metoda 
walki z przebarwieniami. Warto o tym pamiętać.

BEATA NOWASZEWSKA,  
DOROTA DZIEMIAŃCZYK-PAKIEŁA, 
JÓZEF RYBAK,  
NATALIA TOŁOCZKO-IWANIUK,  
JAN BORYS,  
JOANNA RESZEĆ

Doświadczenia własne w leczeniu rhinophymy

Own experience in the treatment of rhinophyma
Rhinophyma jest rzadkim schorzeniem skóry twarzy, uzna-

wanym przez niektórych autorów za najbardziej zaawansowane 
stadium trądziku różowatego. Etiologia powstawania tej choro-
by jest wciąż niejasna.

Przeanalizowano 15 przypadków z rozpoznaniem rhino-
phyma leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
i Plastycznej UM w Białymstoku w latach 2013–2018. U wszyst-
kich pacjentów zmiany były znacznie zaawansowane i obej-
mowały ⅔ dolnej części nosa. Pacjenci zgłaszali rozwój zmian 
w okresie 2–40 lat, średnio 11 lat. 64% pacjentów było uprzednio 
leczonych dermatologicznie z powodu trądziku różowatego. 

Rozpoznanie stawiano na podstawie charakterystycznego 
obrazu klinicznego, potwierdzonego późniejszym badaniem hi-
stopatologicznym zmiany.

Wszyscy pacjenci byli leczeni metodą chirurgicznej resek-
cji zmian z zastosowaniem noża elektrycznego. Na tak przy-
gotowane podłoże stosowano jałowy opatrunek parafinowy 
z chlorheksydyną (Bactigras, Smith & Nephew) usuwany po 
kilku dniach. Dalsze leczenie prowadzono z zastosowaniem 
bezbiałkowego dializatu z krwi cieląt (Solcoseryl, MEDA 
Pharma GmbH & Co. KG), uzyskując wygojenie rany po 2–4 
tyg. W wieloletniej obserwacji u żadnego pacjenta nie zaobser-
wowano nawrotu zmian.

Metoda resekcji zmian z zastosowaniem noża elektryczne-
go spełnia oczekiwania zarówno chirurga, jak i pacjenta. Proces 
gojenia pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących efektów ko-
smetycznych. 

W leczeniu zmian mniej zaawansowanych uzyskuje się lep-
sze efekty, bez konieczności zabiegów wtórnych. Gorsze efekty 
estetyczne uzyskuje się w przypadkach opóźnienia leczenia chi-

rurgicznego, co najczęściej wynika z przedłużającego się lecze-
nia farmakologicznego.

Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych 
zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek mającego 
bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały 
badane w danej pracy.

MONIKA NUNBERG-SAWICKA

PROFHILO – wpływ hybrydowych kompleksów  
HA na odnowę skóry i podskórnej tkanki  
tłuszczowej, wzmocnienie różnicowania 
i żywotności ludzkich adipocytarnych 
komórek macierzystych

PROFHILO – renewal of skin and subcutaneous 
adipose tissue to enhance the differentiation 
and viability of human adipocytic stem cells

Procesy regeneracyjne w skórze wymagają obecności kwasu 
hialuronowego o dwóch zakresach ciężarów cząsteczkowych: 
ciężkich HMW-HA i lekkich LMW-HA. Każda z tych długości 
łańcuchów specyficznie oddziałuje na receptory CD44, TLR, 
RHAMM, obecne m.in. na keratynocytach, fibroblastach czy 
też makrofagach, wspierając podział, różnicowanie, funkcje wy-
dzielnicze konieczne dla utrzymania homeostazy tkankowej. 
Kwas hialuronowy wykorzystywany jest w większości prepara-
tów w medycynie/dermatologii estetycznej, wykazując zależnie 
od charakterystyki fizyko-chemicznej różne efekty biologiczne.

Wprowadzony w 2015 r. na rynek PROFHILO firmy farmaceu-
tycznej IBSA jest nowoczesnym preparatem wyprodukowanym 
w innowacyjnej technologii NAHYCO. W opatentowanym pro-
cesie stabilizacji termicznej otrzymano kompleks wyselekcjono-
wanych pod kątem procesów regeneracyjnych ciężkich (1100–1400 
kDa) i lekkich (80–100 kDa) łańcuchów kwasu hialuronowego po-
łączonych ze sobą za pomocą wiązań wodorowych bez obecności 
dodatkowych chemicznych substancji sieciujących (BDDE).

Dzięki wyjątkowej charakterystyce PROFHILO, mając bar-
dzo wysoką koncentrację Ha, wynoszącą 64 mg/2 ml ampułko-
strzykawki, bardzo łatwo się podaje. Wykazuje przy tym opty-
malną dyfuzję i integrację tkankową, pozwalającą na 10-pkt. 
technikę podawania z efektem na całej twarzy, szyi czy innych 
leczonych obszarach.

Udowodniona w wielu opublikowanych badaniach klinicz-
nych skuteczność remodelingu tkankowego opiera się na dzia-
łaniu na wszystkie 3 warstwy zewnętrznej powłoki tkankowej: 
naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Bezpośrednia 
stymulacja keratynocytów i fibroblastów, z bardzo niską odpo-
wiedzią zapalną, prowadzi do produkcji kolagenu, elastyny, Ha.

Jednak najistotniejszy w osiągnięciu pełnego efektu bio-
remodelingu jest fakt, że PROFHILO jako jedyny produkt ma 
udowodnione w badaniu porównawczym oddziaływanie na 
przeżywalność, różnicowanie i proliferację HASCs (and. human 
adipose-derived stem cells) podskórnej tkanki tłuszczowej. 
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Ta niezwykła cecha pozwala na osiągnięcie pełnej trój- 
warstwowej poprawy napięcia, gęstości, nawilżenia – z efek-
tem liftingu już przy zastosowaniu 2 comiesięcznych za- 
biegów.

MARIUSZ OBODA

Co pacjent widzi, gdy słucha lekarza?  
Jak pokazać korzyści kompleksowych zabiegów  
pacjentom, zamiast rozmawiać o 1 ml  
kwasu hialuronowego

Methods of working with the patient using the image 
– how to show the patient the benefits of treatments 
instead of taking 1 ml of acid

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, analizy rozmów 
lekarzy z pacjentami oraz bogatego doświadczenia z branży sto-
matologicznej powstała koncepcja pracy z pacjentem medycy-
ny estetycznej. Zostały określone najczęściej popełniane błędy 
podczas rozmowy, które skupiają się na technicznym podejściu 
do zabiegu. Tymczasem można się zastanowić: Co widzi pa-
cjent gdy słucha lekarza? Jak zbudować w pacjencie motywację 
do zmiany i zaangażowanie w proces terapeutyczny? Jaka jest 
różnica między tymi dwoma pojęciami? Jak bezpiecznie, efek-
tywnie i etycznie prowadzić rozmowę z pacjentem na temat 
możliwych do osiągnięcia efektów i długofalowej współpracy? 
Dlaczego to jest ważne i korzystne zarówno dla lekarza, jak i pa-
cjenta? Niewielkie zmiany wprowadzone w codziennej pracy 
mogą zaowocować większą skutecznością podejmowanych dzia-
łań i zadowoleniem pacjentów.

ROMUALD OLSZAŃSKI

Powikłania naczyniowe po wypełniaczach 
na podstawie przypadków własnych

Vascular complications after fillers – based on own 
cases

Najbardziej niebezpieczne reakcje niepożądane w medy-
cynie estetycznej to powikłania naczyniowe, które powstają 
już w czasie iniekcji wypełniacza lub w kilka godzin po jego 
podaniu. Najczęściej jest to tylko uciśnięcie tętnicy przez wy-
pełniacz wywołujące sinicę siateczkowatą i martwicę. Szcze-
gólnie niebezpieczne są zabiegi w okolicę międzybrwiową 
i okolicę nosa, gdzie znajdują się odgałęzienia tętnicy ocznej: 
tętnica nadoczodołowa, nadbloczkowa i grzbietowa nosa. Inną 
niebezpieczną okolicą jest bruzda nosowo-wargowa, w której 
przebiega tętnica twarzowa, przechodząca w tętnicę kątową 
i łącząca się z tętnicą oczną.

Błędne rozpoznanie to długotrwała nieskuteczna terapia, zaś 
postawienie właściwej diagnozy to szybkie wyleczenie. O wiele 
poważniejsze są iniekcje donaczyniowe, ponieważ podanie tylko 

0,05 ml wypełniacza może prowadzić nie tylko do martwicy skó-
ry, ale i do utraty wzroku.

W przypadku wystąpienia powikłań naczyniowych najważ-
niejsze jest podanie hialuronidazy w celu rozpuszczenia kwasu 
hialuronowego. W ciężkich przypadkach zalecana jest hiperba-
ria tlenowa.

Wystąpienie przedstawia przypadki powikłań naczyniowych 
po podaniu wypełniaczy.

EFRAIN OLSZEWER

Jak się starzejemy i co możemy zrobić  
(kontrola stresu oksydacyjnego, ograniczenia  
kaloryczne, biogeneza mitochondrialna, 
stan zapalny)

How we age and what we can do (oxidative 
stress, control, caloric restriction, mitochondrial 
biogenesis, inflammation)

Medycyna ortomolekularna jest ściśle związana ze stoso-
waniem mniejszych dawek leków w połączeniu z suplemen-
tami w celu uzyskania homeostazy organizmu. Starzenie się 
jest w zasadzie procesem fizjologicznym, który rozpoczyna się 
blisko 30. roku życia, kiedy to aktywność niektórych hormo-
nów słabnie, a mózg osiąga poziom dojrzałości. Między 31. 
a 45. rokiem życia zauważalne są pierwsze oznaki starzenia, ta-
kie jak przybieranie na wadze, zmarszczki, siwe włosy, otyłość 
itp. Od 46. do 64. roku życia pacjenci będą mieli do czynienia 
z większością chorób przewlekłych, które obejmują: tętnice, 
serce, stawy, mózg i inne organy. Pacjent po 65. roku życia uwa-
żany jest za starzejącego się.

Podczas prezentacji omówione zostaną wszystkie bioche-
miczne i fizjopatologiczne sposoby, które zwiększają szybkość 
starzenia się, a także to, co dziś można zrobić, aby je kontrolo-
wać i uczynić starzenie fizjologicznym z wykorzystaniem pod-
stawowej koncepcji farmakogenomiki.

EFRAIN OLSZEWER

Medycyna ortomolekularna – czy może mieć 
zastosowanie w medycynie estetycznej

Orthomolecular medicine – can it be used in 
aesthetic medicine

Koncepcje ortomolekularne zostały wprowadzone 
w 1960 r. przez nieżyjącego już Linusa Paulina, dwukrotnego 
noblisty (w dziedzinie chemii i jako laureat nagrody poko-
jowej) oparte na idei, że ciało składa się z bilionów cząste-
czek; kiedy są one w równowadze, mówimy o zdrowiu, a gdy 
ta równowaga znika, mówimy o chorobie. Medycyna ortomo-
lekularna zajmuje się badaniem nutrigenomiki (jak poprawić 
korzyści środowiskowe w celu blokowania genów i wyrażania 
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fenotypu) lub nutrigenetyki (jak się odżywiać w celu uzyska-
nia homeostazy).

Zbadamy, w jaki sposób stres oksydacyjny przez syntezę wol-
nych rodników może wpływać na starzenie się skóry z uwzględ-
nieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, oraz jak mo-
żemy suplementować dietę w celu kontroli tych procesów.

Starzenie się jest procesem fizjologicznym, na który 
może wpływać wiele czynników, takich jak telomery, stany za-
palne, stres wątroby, stres nadnerczy czy spadek hormonalny. 
Wszystkie te aspekty zostaną omówione podczas prezentacji.

EFRAIN OLSZEWER

Otyłość z ortomolekularnego punktu widzenia

Obesity and orthomolecular point of view

Otyłość jest chorobą endemiczną dotykającą miliony ludzi na 
całym świecie, o niskim wskaźniku skuteczności obecnych terapii, 
w tym chirurgii bariatrycznej, w której dochodzi do odzyskania 
wagi po 2 latach od operacji. Otyłość ma skomplikowany mecha-
nizm. Uzależniona jest bardziej od metabolizmu niż procesów ge-
netycznych (biorąc pod uwagę 10–20% przyczyn patologicznych). 
Czynniki biochemiczne mogą być kontrolowane przez dietę, ćwi-
czenia, leki i suplementy diety, pod warunkiem, że są odpowiednio 
stosowane. Otyłość należy traktować jako chorobę przewlekłą. Po 
utracie wagi organizm jest skłonny ponownie ją zwiększyć, dlate-
go czynniki biochemiczne powinny być kontrolowane długotrwale 
w celu reedukacji pacjenta z problemami zdrowotnymi.

Przedstawię neuropeptydy uwalniane przez organizm, które 
działają jak oreksyny lub zmniejszają łaknienie. Wyjaśnię, jak 
możemy kontrolować ich ekspresję, a także jak neuroprzekaź-
niki wpływają na głód i sytość oraz co możemy zrobić w celu 
kontroli działania neuroprzekaźników pobudzających i hamu-
jących. Dokonam przeglądu suplementów diety mogących po-
móc pacjentowi w osiągnięciu jego celu.

MAŁGORZATA ORNATOWSKA

Powikłania po podaniu kwasu hialuronowego: 
przyczyny i leczenie. Szeroka analiza problemu 
na podstawie przypadków własnych

Complications after hyaluronic acid injections: reasons 
and treatment. Broad analysis based on own experience

Każdemu lekarzowi, który zajmuje się medycyną estetyczną, 
może przydarzyć się działanie niepożądane lub wręcz powikłanie po 
wykonanym zabiegu. Jak pokazuje praktyka i statystyka: im więcej 
wykonanych zabiegów, tym większa szansa na powikłanie. Co zro-
bić w takiej sytuacji? Jakie są rodzaje powikłań? Z czego zazwyczaj 
wynikają? Jak na nie zareagować? Dlaczego warto o nich mówić?

Autorka na podstawie przypadków własnych przedstawia 
analizę przyczyn, przebiegu leczenia, uzyskanych efektów oraz 

prostą ścieżkę postępowania w trudnych sytuacjach. Nie trzeba 
się powikłań bać. Trzeba o nich mówić, aby wypracowywać jak 
najlepsze rozwiązania i metody leczenia, tak aby pacjent czuł się 
bezpiecznie.

GEORGE OSKARBSKI

Zachowanie kapitału młodego wyglądu skóry: 
progresywna fizjoregeneracja i sztuczki

Preserving the capital of youthful appearance in the 
skin: progressive physio-regeneration and tricks

Tło. Wśród wielu propozycji terapeutycznych ważne jest 
odzyskanie procesów fizjologicznych, które pozwalają na ciągłą 
regenerację skóry. Chodzi głównie o dorosłe komórki macierzy-
ste warstwy podstawnej naskórka i fibroblasty skóry właściwej 
zdolne do wytwarzania składników macierzy pozakomórkowej.

Materiały i metody. Zabiegi na naskórku będące w stanie 
przeniknąć przez warstwę rogową dzięki buforowanemu mięk-
kiemu peelingowi, wodzie zjonizowanej i z bardzo powierzchow-
nym igłowaniem umożliwiają penetrację docelowego kompleksu 
peptydu biomimetycznego w celu zoptymalizowania, rekonstruk-
cji, ochrony i nawilżenia, a poprzez warstwę podstawną powyżej 
połączenia skórno-naskórkowego w celu dotarcia do skóry właści-
wej, wywołując również proliferację fibroblastyczną.

Dodając iniekcyjną techniką mezoterapeutyczną aminokwa-
sy, fragmenty kwasu hialuronowego w wielkości 20–38 mono-
merów, zdolne do wiązania się z receptorami CD4 fibroblastów, 
stymulujemy produkcję kolagenu III, kwasu hialuronowego, ela-
styny, stanu witalnego, ewentualnie wzmacniając ją działaniem 
antyoksydacyjnym. Jeśli chcemy uzyskać bardziej agresywne 
działanie dla natychmiastowego rezultatu (efekt wow) możliwe 
jest w niektórych przypadkach łagodne uszkodzenie fizyczne 
z bardzo małymi, delikatnymi oparzeniami, dobrze rozmiesz-
czone i zlokalizowane w zdrowej tkance przez plazmę (porażenie 
prądem z gazem jonizowanym). Zabiegi stosuje się co tydzień, 
a długoterminowa opieka domowa obejmuje podawanie pepty-
dów i antyoksydantów w kremie. W tkance podskórnej odzysku-
jemy objętość i jędrność skóry przez różne HA lub głębokie RF.

Wnioski. Różne poziomy starzenia się skóry można leczyć za 
pomocą innowacyjnych, ale dobrze znanych technik. Metody sy-
nergistyczne są w stanie przeciwdziałać wiotkości skóry, jednocze-
śnie przywracając funkcję bariery na jej powierzchni. Dzięki temu 
metody restrukturyzacji podskórnej staną się skuteczne.

ANDY PICKETT

Nowe toksyny botulinowe w estetyce – 2018

New botulinum toxins in aesthetics – 2018

Wraz ze wzrostem wykorzystania toksyny botulinowej 
(BoNT) w medycynie estetycznej na rynek wchodzą nowe pro-
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dukty. Część z nich ma charakter regionalny (Rosja, Iran, Indie) 
i ich los na rynku światowym nie jest jeszcze znany, ale więk-
szość nowych produktów pochodzi obecnie z Korei. Oprócz 
produktów BoNT wytwarzanych przez duże firmy (Allergan, 
Ipsen, Galderma i Merz) obecnie dostępnych jest 5 dodatkowych 
zarejestrowanych produktów o serotypie A: 2 są w trakcie badań 
klinicznych w Stanach Zjednoczonych i/lub Europie, a 1 (Nuce-
iva) został zarejestrowany w Kanadzie latem 2018 r.

Produkty do stosowania miejscowego jeszcze nie pojawiają 
się na horyzoncie, za to produkty płynne są obecnie opracowy-
wane przez Ipsena i Galdermę. Inne nowe produkty zawiera-
jące toksynę (o określonych recepturach) są obecnie testowa-
ne w krajach zachodnich (np. Revance RT002), ale dostępne 
dotychczas dane kliniczne nie przedstawiają nic więcej prócz 
czasu trwania efektu w zależności od dawki, który był już mie-
rzony i zgłaszany w związku z innymi zarejestrowanymi pro-
duktami.

ANDY PICKETT

Toksyna botulinowa w estetyce 
– aktualizacja 2018

Botulinum toxin in aesthetics – update 2018

Nie ma wątpliwości, że stosowanie toksyny botulinowej 
(BoNT) w estetyce nadal rośnie w niezwykłym tempie. Produk-
ty BoNT znalazły zastosowanie w wielu obszarach poza górną 
częścią twarzy, który jest jedynym zarejestrowanym obszarem 
leczenia dla większości produktów. Produkty te są obecnie 
szeroko stosowane na twarz środkową i dolną, a także w wielu 
specjalistycznych dziedzinach, takich jak leczenie platyzmy, 
usuwanie poziomych zmarszczek na szyi i przedłużenie brody. 
Mężczyźni coraz częściej sięgają po ten produkt, jednak nadal 
stanowią niewielki odsetek pacjentów.

Wykazano wysoką skuteczność śródskórnego zastosowania 
małych ilości BoNT w poprawie jakości skóry, co prowadzi do 
dalszych zastosowań środka w dermatologii przy leczeniu rzad-
kich chorób skóry, owrzodzeń palców oraz, co bardzo ważne, 
ran i blizn na wielu obszarach ciała. Skuteczne leczenie istnie-
jących blizn również przyniosło realne korzyści dla pacjentów.

Wykorzystanie BoNT w świecie medycyny estetycznej jest 
nadal przedmiotem intensywnych badań.

LUCA PIOVANO

Jalu-botox w procedurach estetytki twarzy

Jalu-botox in face aesthetics procedures

Jalu-botox to mieszanka wolnego kwasu hialuronowego 
i toksyny botulinowej. Kilka jednostek toksyny botulinowej apli-
kuje się na powierzchnię mięśnia, a nie domięśniowo. Działa to 
dobrze, zmniejszając powierzchowną kurczliwość. Ponadto za-

pewnia rozluźnienie i rozciągnięcie zmarszczek, takich jak ku-
rze łapki i pionowe zmarszczki, takie jak zmarszczki palacza.

Wolne kwasy hialuronowe o niskiej gęstości (200 kDa) 
transportują toksynę botulinową, która pomaga nawilżyć po-
wierzchnię skóry, dzięki czemu jest bardziej napięta. Pacjenci 
z zaawansowanymi zmarszczkami przeszli dłuższe i zróżnico-
wane leczenie za pomocą Jalu-botox i mieszaniny chemicznej 
substancji stymulucjących za pomocą Amino Acid Replacement 
Therapy (AART).

Od lat toksyna botulinowa jest podstawowym materiałem 
medycyny estetycznej, głównie dzięki łatwości stosowania i jej 
naturalnym skutkom. Podobnie jak kwas hialuronowy, który stał 
się drugim szeroko stosowanym narzędziem w podstawowej me-
dycynie estetycznej dzięki swoim właściwościom jako doskonałe-
mu wypełniaczowi i jego działaniu nawilżającemu tkanki łącznej.

Autor eksperymentował z mieszaniną toksyny botulinowej 
i nieusieciowanego kwasu hialuronowego (Jalu-botox), apli-
kując go w postaci mikroiniekcji na całej twarzy. Ta miesza-
nina umożliwia redukcję drobnych zmarszczek dzięki działaniu 
zarówno na komponent mięśniowy (toksyna botulinowa), jak 
i nawilżenie skóry właściwej (kwas hialuronowy). Jalu-botox był 
mieszaniną toksyny botulinowej A (8 IU) i 1 ml aminokwasu lub 
niesieciowanego kwasu hialuronowego.

Możemy stwierdzić, że:
1. Jest to prosta i bezpieczna procedura.
2. Nie ma negatywnego wpływu na życie osobiste lub zawodo-

we pacjenta.
3. Może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych.
4. Wyniki są bardzo satysfakcjonujące, nawet po pojedynczym 

zastosowaniu.
5. Efekt utrzymuje się przez 2 mies.
6. Procedurę można powtórzyć.
7. Preparat jest stosunkowo niedrogi.

LUCA PIOVANO

Porównanie wypełniaczy o różnym sposobie  
indukcji kolagenu

Comparison between fillers with different induction 
of collagen

Upłynęło już kilka lat, odkąd medycyna estetyczna zainte-
resowała się medycyną anti-aging. Zjawisko to zmieniło nawet 
nasze podejście kliniczne. Kiedy tylko jest to możliwe, perso-
nalizacja procedur stosownie do wieku i sytuacji pacjenta (jak 
np. zmiany menopauzalne) daje bardzo dobre efekty zabiegowe.

Jest to możliwe, ponieważ możemy używać nowoczesnych 
urządzeń z niesamowitą wydajnością. Stosujemy coraz więcej 
wypełniaczy opartych na polikaprolaktonie (PCL), kwasie po-
limlekowym (PLLA), hydroksyapatycie wapnia (CaHA), które 
powodują odnowę tkanek i reintegrację za pomocą procesu 
neokolagenezy. Ich bezpieczeństwo zostało potwierdzone 
w raportach.
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Z uwagi na ich szczególne cechy: lepkość i sprężystość, 
a także w zależności od produktu i długości utrzymywania się 
efektu kuracje zabiegowe oferują wszechstronne niechirurgiczne 
opcje powiększania, podwieszania i konturowania tkanek mięk-
kich z wieloma potencjalnymi zastosowaniami estetycznymi. Co 
więcej, naszym celem jest nie tylko zastosowanie wypełniacza do 
generowania objętości i kolagenu, ale ostatecznie połączenie za-
biegów, tak aby uzyskać harmonię twarzy, która zależy od pro-
porcji między wklęsłością i wypukłością, wraz z efektem liftingu.

Wprowadzenie. Zastosowanie wypełniaczy PCL, PLLA, 
CaHA rozpoczyna złote standardy odmładzania twarzy, szcze-
gólnie dojrzałej skóry.

Materiały i metody. Połączenie PCL, CaHA, których mi-
krosfery przenoszone są przez żel karboksymetylocelulozowy, 
glicerynę i roztwór soli fizjologicznej oraz PLLA zostało użyte 
do stymulacji, odbudowy i konturowania twarzy. Zabiegi prze-
prowadzono w odpowiednim środowisku ambulatoryjnym, sto-
sując wielokrotne iniekcje na wiele sposobów (w zależności od 
konkretnego defektu, który chciano wyeliminować): techniką 
liniową, wachlarzową, krzyżową.

Wnioski. Kombinacja procedur jest prosta i bezpieczna, nie 
zakłóca normalnego życia społecznego ani aktywności zawodo-
wej pacjenta. Wyniki są bardzo satysfakcjonujące, nawet w przy-
padku pojedynczej aplikacji, a ponadto są powtarzalne.

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

Komórki macierzyste 
w dermatologii estetycznej

Stem cells in aesthetic dermatology

Komórki macierzyste mają wyjątkowe właściwości: są zdolne 
do samoodnawiania własnej populacji oraz do różnicowania się 
w komórki wyspecjalizowane. Odgrywają rolę w rozwoju zarod-
kowym, w życiu płodowym, podczas wzrostu organizmu i od-
powiadają za regenerację tkanek. Ze względu na pochodzenie 
dzieli się je na zarodkowe, płodowe i dorosłych organizmów, a ze 
względu na potencjał różnicowania na totipotencjalne, pluripo-
tencjalne, multipotencjalne i unipotencjalne.

Komórki totipotencjalne są zdolne do różnicowania się we 
wszystkie tkanki, które tworzą ludzkie ciało, w tym łożysko 
i błony komórek embrionalnych. Przykładem mogą być zygota 
i komórki blastomerowe.

Komórki pluripotencjalne mogą się różnicować w komórki 
pochodzące z różnych listków zarodkowych ektodermy, mezo-
dermy, endodermy, np. komórki pięciodniowej blastocysty, któ-
re mogą dać początek każdemu typowi komórek poza jednym 
– nie mogą przekształcić się z powrotem w komórki totipoten-
cjalne obecne na początku rozwoju człowieka.

Komórki multipotencjalne mogą dać początek komórkom 
pochodzącym tylko z jednego listka zarodkowego i mają mniej-

szy zakres różnicowania się: np. z ektodermy powstają neurony, 
nabłonki, komórki gruczołowe, a z mezodermy komórki mię-
śniowe, krwiotwórcze komórki macierzyste, których źródłem 
jest również ludzka krew pępowinowa.

Komórki unipotecjalne, tzw. somatyczne komórki macierzy-
ste, mogą wytworzyć tylko jeden typ komórek, np. komórki war-
stwy podstawnej naskórka regenerujące keratynocyty. Występu-
ją w organizmie przez całe życie. Skóra, obok szpiku kostnego, 
jest niewyczerpanym źródłem komórek macierzystych. Są one 
łatwe do pozyskania, oprócz tego, że są to komórki autologiczne, 
pozwalają na uniknięcie powikłań, takich jak reakcja graft-ver-
sus-host. Ich rola to odnowa puli komórek (wymiana komórek 
przez podział asymetryczny), regeneracja tkanki i plastyczność 
(zdolność do wytworzenia innych typów komórek).

Typy komórek macierzystych w skórze. Komórki macierzy-
ste pochodzenia ektodermalnego (ang. interfollicular stem cells) 
występują w naskórku, w pobliżu błony podstawnej. Ich głównym 
zadaniem jest odnowa naskórka po urazach. Stanowią 5–10% ke-
ratynocytów. Jednostka epidermalna (ang. epidermal prolifera-
tion unit) składa się z komórek potomnych proliferacji ok. 10 komó-
rek podstawnych, klonogennej komórki w centrum oraz otoczonej 
przez komórki potomne ponadpodstawne i korneocyty.

Komórki macierzyste mieszków włosowych (ang. folli-
cular stem cells). W mieszku włosowym, w zewnętrznej osłonce 
włosa, która powstała na skutek wpuklenia naskórka do skóry 
właściwej, obecne jest „wybrzuszenie” (ang. bulge) – przyczep 
mięśnia przywłośnego. Komórki te przez całe życie organizmu 
stanowią pulę komórek służących do odbudowy nie tylko wło-
sa, ale i gruczołu łojowego oraz naskórka. Komórki macierzyste 
mieszków włosowych są dwojakiego pochodzenia: mezenchymal-
ne komórki macierzyste w torebce włóknistej i w brodawce włosa 
i komórki macierzyste pochodzenia mezodermalnego związane 
z naczyniami krwionośnymi, które dają początek fibroblastom 
i miofibroblastom, które aktywnie uczestniczą w mechanizmach 
naprawczych. Ich zadanie to procesy naprawy i regeneracji tkanek 
miękkich mięśniowo-szkieletowych i naczyniowych.

Najważniejsze i najłatwiejsze do uzyskania są mezenchy-
malne komórki zrębu tkanki tłuszczowej (ang. mesenchymal 
stromal cells – ASC). Podane egzogennie komórki te mobili-
zują inne komórki macierzyste, w tym komórki macierzyste 
naskórka z regionu bulge. Działanie to opiera się m.in. na wy-
twarzaniu wielu czynników wzrostu. Komórki ADSC (ang. adi-
pose-derived stem cells) są multipotentne i mogą różnicować się 
w osteoblasty, chondrocyty, miocyty oraz komórki neuronów, co 
daje ogromne możliwości w medycynie regeneracyjnej. Tkanka 
tłuszczowa jest tanim, nieograniczonym rezerwuarem komó-
rek macierzystych: 300 ml tkanki tłuszczowej daje 2–3 × 108  
ADSCs, czyli 100–1000 razy więcej niż BM-MSC ze szpiku kost-
nego. Główną funkcją ASCs jest stymulacja angiogenezy przez 
ich różnicowanie w komórki śródbłonka i pobudzanie endote-
liocytów. ASCs mogą przekształcać się w fibroblasty, a w odpo-
wiednich warunkach również w keratynocyty.

Komórki macierzyste pobrane z tzw. galarety Whar-
tona (komórki wypełniające sznur pępowiny) mają zdolność do 
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przekształcania się w wiele typów komórek i tkanek, w tym ko-
mórki nerwowe, kostne lub chrzęstne. To właśnie te unikatowe 
właściwości komórek mezenchymalnych wykorzystują polscy 
lekarze, podając je w ramach eksperymentu medycznego pa-
cjentom okulistyki i neurologii.

Źródłem komórek macierzystych może być: szpik kostny, 
krew obwodowa, krew pępowinowa, embriony, tkanka nerwo-
wa, tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa, skóra, fibryna boga-
topłytkowa, wątroba, galareta Whartona.

Komórki macierzyste znalazły zastosowanie w leczeniu ły-
sienia niebliznowaciejącego: androgenowego, plackowatego 
i telogenowego, przy zabiegach leczenia blizn, w terapiach od-
mładzających, przy zabiegach poprawiających elastyczność skó-
ry (rozstępy), w leczeniu bielactwa, w likwidacji przebarwień.

Prezentacja przedstawia wyniki podawania komórek macie-
rzystych różnego pochodzenia w ww. wskazaniach.

ELŻBIETA PODGÓRSKA

Wysokowydajna recepta na liposomalną 
witaminę C – zdrowie, młodość, uroda…

High-performance recipe for liposomal vitamin C – 
health, youth, beauty…

Organizm ludzki nie potrafi sam syntetyzować witaminy C. 
Musi ona być dostarczana wraz z pożywieniem lub zewnętrz-
nie na skórę. Rola witaminy C w medycynie jest znana od daw-
na, chociaż nieustannie odkrywamy jej nowe efekty działania 
w utrzymaniu zdrowia organizmu, przedłużaniu długości życia, 
poprawie witalności i urody.

W medycynie estetycznej witamina C może być stoso-
wana m.in.:
 y w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym;
 y jako witamina piękności wspierająca produkcję kolagenu i za-
pewniająca właściwą elastyczność i gęstość skóry;

 y podczas procesu gojenia się i regeneracji skóry po zabiegach 
medycyny estetycznej;

 y celem rozjaśnienia skóry i wyrównania jej kolorytu;
 y aby zapobiec kruchości naczyń, pękaniu naczynek i obrzękom.

ASCOLIP (liposomalna witamina C) dzięki zastosowaniu 
technologii liposomalnej LIPOSHELL zapewnia:
 y bardzo wysoką jakość liposomalnej witaminy C;
 y długotrwałe i stabilne zamknięcie witaminy C;
 y zabezpieczenie witaminy C przed czynnikami degradacyjnymi 
(np. tlen, sok żołądkowy, enzymy trawienne);

 y łatwą penetrację witaminy C do wnętrza komórki;
 y utrzymanie stałego, wysokiego poziomu witaminy C w obsza-
rze docelowym.

W preparacie ASCOLIP witamina C jest pozyski-
wana w opatentowanej, wysokowydajnej technologii LIPO-
SHELL. Liposomy LIPOSHELL w preparacie ASCOLIP są 
w optymalnym i jednorodnym rozmiarze. Zamknięcie wita-
miny C w liposomach preparatu ASCOLIP zapewnia wyższe 

stężenie witaminy C we krwi, które utrzymuje się dłużej w po-
równaniu z tradycyjną formą doustną. W preparatach kon-
kurencyjnych liposomy są co najmniej dwukrotnie większe 
i mniej jednorodne.

Zastosowane w preparacie ASCOLIP liposomy LIPOSHELL 
są nietoksyczne, biozgodne, optymalnej wielkości, biodegrado-
walne, nieimmunogenne, jednorodne pod względem wielkości 
(indeks polidyspersyjności poniżej 0,2), najwyższej jakości. Wła-
ściwości liposomów LIPOSHELL (ich wielkość i jednorodność) 
zostały poparte niezależnymi badaniami prowadzonymi m.in. 
w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej.

Innowacyjna technologia pozyskiwania liposomalnej wi-
taminy C w preparacie ASCOLIP daje znacznie lepsze przy-
swajanie, wyższe stężenie witaminy C, co zostało potwier-
dzone w niezależnym badaniu klinicznym prowadzonym 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodku Badaw-
czo-Rozwojowym we Wrocławiu, co czyni ten preparat jed-
nym z najlepszych suplementów witaminowych na naszym 
rynku medycznym.

HANNO POTOTSCHNIG

PRP, SVF i Microfat w naturalnym odmładzaniu

PRP, SVF and Microfat in a natural rejuvenation

Koncepcja samoodmładzania organizmu skupia na sobie co-
raz większą uwagę w medycynie estetycznej i anti-aging. Osocze 
bogatopłytkowe (PRP), Microfat i frakcja podporowo-naczynio-
wa (SVF) to naturalne substancje, które można szybko przygoto-
wać i zastosować w warunkach ambulatoryjnych.

W prezentacji przedstawiono minimalnie inwazyjną tech-
nikę z zastosowaniem podwójnej strzykawki Arthrex ACP 
do przygotowania/wstrzykiwania Mikrofatu, SVF i PRP. Po-
nadto omówiono podstawy naukowe i zastosowania kliniczne 
tych 3 produktów autologicznych. PRP i SVF są silnymi środka-
mi, których działanie skupia się na regeneracji i gojeniu (np. le-
czeniu łysienia, blizn, elastoidozy, odmładzaniu skóry), podczas 
gdy Mikrofat jest wypełniaczem biologicznym o działaniu rege-
nerującym na otaczającą tkankę.

ANDRZEJ PRZYLIPIAK
Samodzielna Pracownia Medycyny 
Estetycznej, UM w Białymstoku

Poprawa atrakcyjności twarzy po leczeniu  
estetycznym

Improvement of the attractiveness of the face after 
aesthetic treatment

Zamiarem zabiegów chirurgii estetycznej jest poprawa atrak-
cyjności wyglądu pacjentki lub pacjenta. Celem przeprowadzo-
nych badań była ocena poprawy atrakcyjności twarzy po leczeniu 
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estetycznym. Metodą inteligencji zbiorowej oceniono różnicę 
atrakcyjności twarzy przed leczeniem i po leczeniu estetycznym. 

Badania przeprowadzono, używając dokumentacji fotogra-
ficznej „przedtem–potem” 4 najważniejszych postępowań este-
tycznych: facelift, toksyna botulinowa, blepharoplastyka i powięk-
szanie warg wypełniaczem. Każdy z zabiegów reprezentowany był 
przez 26 kompletów dokumentacji „przedtem–potem”. Zdjęcia 
pacjentów oceniane były przez 167 niezależnych, nietrenowanych 
obserwatorów. Probanci dokonali łącznie 18 036 ocen.

Ustalono że blepharoplastyka przynosi najwyższą zna-
mienną statystycznie poprawę atrakcyjności twarzy (32,79 AU). 
Stopień powtarzalności wyników oceniano przy zastosowaniu 
współczynnika korelacji rang Spearmana. Najwyższy współ-
czynnik i co za tym idzie najlepsza standaryzacja cechuje facelift 
(0,24) oraz toksynę botulinową (0,22). Wyniki są ilustrowane 
wykresami rozrzutu oraz tabelami wykazującymi zależność 
między oceną przed i po zabiegu.

PIOTR RAK, ROMUALD OLSZAŃSKI

Odległe powikłania po zastosowaniu 
wypełniacza nieznanego pochodzenia 
po powiększaniu piersi

Long-term complications after using a filler of 
unknown origin for breast augmentation

Pacjentka lat 35 zgłosiła się z licznymi miejscowymi i ogólnymi 
dolegliwościami, powstałymi na skutek wprowadzenia do obu pier-
si wypełniacza. Zabieg został wykonany w 2014 r., do każdej piersi 
podano 140 ml wypełniacza. Od ponad 3 lat pacjentka zgłasza się 
do licznych placówek medycznych z wielopostaciowymi dolegliwo-
ściami (ropne przetoki, stany zapalne, olbrzymie torbiele, deforma-
cja obu piersi, migracja wypełniacza poza obszar piersi, gorączka). 
We wnioskach autorzy proponują własny algorytm postępowania.

RAFFAELE RAUSO

Żuchwa i szyja: niechirurgiczna zmiana kształtu

The lower jaw and the neck: non–surgical reshaping

Podczas procesu starzenia się, dolna szczęka i szyja, podob-
nie jak i inne obszary twarzy, ulegają drastycznym zmianom, 
a zatarcie granicy żuchwy oraz kąta szyjno-bródkowego skutkują 
nieprzyjemnym wyglądem. Główne zmiany w obszarze szyi i żu-
chwy w procesie starzenia się polegają na powiększeniu przed-
platyzmowej tkanki tłuszczowej, wiotkości skóry szyi i resorpcji 
żuchwy. Ich chirurgiczna korekcja jest wykonywana za pomocą 
kilku technik, takich jak liposukcja szyi, lifting szyi i dość czę-
sto również wszczepianie implantów podbródka i szczęki.

Niechirurgiczna korekcja tych obszarów jest wyzwaniem. 
Wprowadzono wiele urządzeń bazujących na energii (EBD), 
takich jak HIFU, w celu uzyskania „niechirurgicznego liftingu”, 

jednak żadne urządzenie EBD nie potrafi całkowicie przywrócić 
wygląd starzejącej się żuchwie i szyi. Uzyskanie pełnych efektów 
jest możliwe przy użyciu różnych technik. Obecnie istnieje kilka 
metod proponowanych i wykonywanych w celu przywracania 
kształtu dolnej części twarzy.

Autor koncentruje się na niechirurgicznych korektach żu-
chwy i szyi wykonywanych tylko za pomocą iniekcji kwasu hia-
luronowego dla uzyskania właściwej budowy żuchwy oraz iniek-
cji deoksycholanu sodu w celu redukcji ilości tłuszczu w okolicy 
szyi i naciągnięcia skóry szyi.

ANNA REZNIK

Niechirurgiczna korekcja powieki dolnej i okolicy 
kącika bocznego oka przy użyciu wypełniaczy

Non-surgical correction of the lower eyelid and 
lateral canthus zone using fillers

Znaczenie. Tradycyjnie główną metodą odmładzania oko-
lic oczu jest chirurgiczna blepharoplastyka. Ale często niewy-
starczająca skuteczność tego zabiegu w dalszej perspektywie 
i wzrost zainteresowania małoinwazyjnymi sposobami lecze-
nia czynią blepharoplastykę iniekcyjną ważną metodą korekcji 
dolnej powieki. Istotne są opóźnione działania niepożądane ko-
rekcji doliny łez i iniekcyjnego kamuflażu widocznego tłuszczu 
oczodołowego powieki dolnej. Są to: nagromadzenie wypełnia-
cza HA w tym obszarze, powiększenie przepukliny dolnej po-
wieki, obrzęk strefy około oczodołu, oraz krótki i niewystarcza-
jący efekt korekcji.

Materiały i metody. Przedstawiono autorską klasyfikację 
kliniczną zmian związanych ze starzeniem się dolnej powieki 
dla korekcji przy użyciu wypełniacza z HA. Zaprezentowano 
metody korekcji doliny łez i fałdu powiekowo-policzkowego, 
w zależności od istnienia i ekspresji widocznego tłuszczu oczo-
dołowego powieki dolnej za pomocą wypełniacza HA oraz me-
todę iniekcyjnego liftingu konta szpary powiekowej.

Wnioski. Korekta wypełniaczem HA dolnej powieki musi 
być wykonana z uwzględnieniem cech anatomicznych każdego 
pacjenta, zwłaszcza istnienia i ekspresji widocznej tkanki tłusz-
czowej oczodołowej dolnej powieki.

ZBIGNIEW RYBAK
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania 
Biomateriałów, UM we Wrocławiu

Polski laser 1940 nm do zastosowań we  
flebologii

Polish laser 1940 nm for applications in phlebology 
and surgery

Wstęp. Porównując różne techniki endowaskularne stosowa-
ne we współczesnej flebologii z klasyczną operacją, nie stwier-
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dza się statystycznie istotnych różnic co do częstości nawrotów 
choroby. Zabiegi z zastosowaniem najnowszych zdobyczy tech-
niki dają jednak pacjentom większy komfort, są prostsze w wy-
konaniu i bezpieczniejsze, gdyż można je wykonać w warunkach 
ambulatoryjnych bez znieczulenia ogólnego lub rdzeniowego.

Każda operacja jest obarczona ryzykiem wystąpienia ob-
jawów niepożądanych, zatem wysiłki idą w tym kierunku, aby 
produkować urządzenia zmniejszające ryzyko tego typu zmian. 
Urządzeniem bardzo obiecującym pod tym względem jest obec-
nie laser tulowy o długości fali 1940 nm. Z uwagi na mniejszą 
penetrację ściany żyły ta długość chroni naczynie przed ewentu-
alną perforacją. Dodatkowo laser ten pozwala uzyskiwać dobry 
efekt przy mniejszej mocy urządzenia, co przekłada się na zna-
cząco mniejszy efekt bólowy po zabiegu operacyjnym.

Cel pracy. Celem pracy było porównanie skuteczności lasera 
tulowego 1940 nm z laserem diodowym 1470 nm w skuteczności 
oddziaływania na ścianę żyły w modelu zwierzęcym.

Materiał i metoda. Zakupiono po 8 goleni końskich i kro-
wich od padłych zwierząt. Wypreparowano żyły, które następnie 
wypełniono krwią króliczą, aby zasymulować warunki panują-
ce w trakcie operacji. Do eksperymentu użyto lasera skonstru-
owanego w Wojskowej Akademii Technicznej (laser tulowy 
1940 nm o mocy 30 W) oraz lasera produkowanego przez firmę  
METRUM-KRIO komercyjnie dostępnego na rynku (laser dio-
dowy 1470 nm o mocy 12 W). Ablację laserową wykonano zgod-
nie z protokołem stosowanym w tego typu zabiegach przy użyciu 
światłowodów Radial Emission 400 µm. Po operacji pobrano do 
badania histologicznego po 10 cm operowanych fragmentów żył.

Wnioski. W badanych naczyniach w zależności od rodzaju 
zastosowanego lasera oraz wyzwolonej energii na 1 cm długości 
naczynia obserwowano zmniejszenie światła żyły przy równocze-
snym uszkodzeniu struktury ściany (części wewnętrznej i środko-
wej) aż do całkowitego zamknięcia. Zastosowanie innowacyjnego 
lasera tulowego 1940 nm nie powodowało perforacji ściany żyły 
oraz charakteryzowało się znacznie mniejszą karbonizacją.

ZBIGNIEW RYBAK

Wpływ skleroterapii pianą na układ oddechu 
i krążenia – badania na zwierzętach

Impact of foam sclerotherapy upon respiratory system 
and central hemodynamics in an animal model

Wstęp. Skleroterapia jest najczęściej wykonywaną proce-
durą we współczesnej flebologii. W Polsce dostępne są 2 pre-
paraty dopuszczone do stosowania: lauromakrogol i siarczan 
sodowy tetradecylu. Sklerozant dostępny jest w formie płyn-
nej w ampułkach, a po zmieszaniu z powietrzem przekształca 
się w pianę, co wpływa na jego większą kliniczną skuteczność 
zwłaszcza w zamykaniu większego kalibru niewydolnych żył. 
Skleroterapia wykonywana zarówno płynem, jak i pianą nie jest 
pozbawiona ryzyka efektów niepożądanych, a nawet powikłań. 
W sytuacji chorego z rozległymi zmianami chorobowymi żył 

zabieg wymaga powtarzania niekiedy wielokrotnie w różnych 
odstępach czasu.

Cel pracy. Celem pracy było zbadanie wpływu lauromakro-
golu 400 (Kreussler-Pharma) podanego dożylnie do żyły szyjnej 
owcy na układ oddechu i krążenia.

Materiał i metoda. Eksperyment przeprowadzono na 
9 owcach rasy polski merynos o wadze 40–50 kg. Na badanie 
otrzymano stosowne pozwolenie Komisji Bioetycznej Instytutu 
Immunologii PAN we Wrocławiu. Zwierzęta poddano znieczu-
leniu ogólnemu z użyciem propofolu (3 mg/kg wagi ciała).

Po uzyskaniu dostępu do żyły szyjnej wstrzykiwano 5 ml lau-
romakrogolu w formie piany w stężeniu 3%. Akcję oddechową 
monitorowano wizualnie, natomiast krążenie i pracę serca mo-
nitorowano przy użyciu aparatu EKG (3-kanałowy aparat firmy 
SCHILLER AT-1) oraz echokardiografu firmy TERASON (głowi-
ca 3,5–5 MHz zgodnie ze standardami Amerykańskiego Towa-
rzystwa Echokardiograficznego).

Analizowano całe spektrum zapisu EKG (I, II ,III, aVR, aVL, 
aVF, V1, V2, V3) oraz objętość lewego przedsionka, wielkość prze-
pływu krwi w tętnicy płucnej, objętość prawej i lewej komory ser-
ca, grubość przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionko-
wej zarówno w skurczu, jak i w rozkurczu. Wszystkie parametry 
były oznaczane przed podaniem lauromakrogolu (T0), po 5 min 
od podania lauromakrogolu (T1) po 15 min (T2) i po 25 min (T3).

Wyniki. Zaburzenia oddechu zaobserwowano u 6 z 9 owiec. 
Był to bezdech występujący tuż po podaniu leku trwający  
30–180 s, po czym następował spontaniczny powrót akcji od-
dechowej. Tachykardia wystąpiła u 2 owiec (240 uderzeń/min), 
znaczące obniżenie załamka ST u 3 zwierząt, uniesienie ST u 1. 
Odwrócenie załamka T u 1 owcy. U 2 owiec nie stwierdzono za-
burzeń w pracy serca. Nie stwierdzono statystycznie istotnych 
zmian w częstości pracy serca przed i po podaniu leku, jak rów-
nież w objętości lewej komory w trakcie skurczu.

Wykazano statystycznie istotne powiększenie objętości prawej 
komory serca od T1 do T3 w porównaniu z T0 (p = 0,00057). Stwier-
dzono ujemną korelację pomiędzy wzrostem szybkości przepływu 
krwi w tętnicy płucnej do objętości prawej komory serca (r = -0,31, 
p < 0,05). Uzyskano również statystyczną istotność zmniejszenia 
frakcji wyrzutowej lewej komory w T1 i T2 w porównaniu z T0 
(p = 0,0052). W T3 następował powrót do wartości wyjściowej.

Wnioski. Przeprowadzone badanie wykazało, że podanie 
sklerozantu w formie piany u owiec ma wpływ na akcję odde-
chową oraz na pracę serca i krążenie krwi. Otrzymane wyniki 
powinny uwrażliwić lekarzy na wystąpienie podobnych obja-
wów u chorych poddanych tego typu zabiegom.

ANDREA SBARBATI

Nowe poglądy na patogenezę cellulitu

New concepts in cellulite development

Wprowadzenie. Stosując podejście ultrastrukturalne, na-
sza grupa badawcza opisała stadium rozwoju cellulitu charak-
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teryzujące się występowaniem śródskórnych skupisk komórek 
tłuszczowych. Takie skupiska wydają się złożone głównie z doj-
rzałych adipocytów i zostały zidentyfikowane jako struktury 
grudkowate lub wrzecionowate, często powiązane z gruczołami 
potowymi. 

W obrębie takich formacji tłuszczowych w skórze właściwej 
architektura kolagenu macierzy wydaje się niezwykle luźna. 
Powyższe cechy morfologiczne przemawiają za tym, że tkanka 
tłuszczowa śródskórna znacznie różni się od tkanki tłuszczowej 
podskórnej.

Materiał i metody. W celu weryfikacji powyższej hipotezy 
oraz wyjaśnienia roli tkanki tłuszczowej śródskórnej w rozwoju 
cellulitu przeprowadziliśmy badania z zastosowaniem technik 
biologii komórkowej. Zbadaliśmy składniki macierzy międzyko-
mórkowej powyższej tkanki z analogiczną komponentą tkanki 
tłuszczowej podskórnej. Próbki obu tkanek tłuszczowych były 
hodowane in vitro i poddane badaniom przy użyciu cytometrii 
przepływowej.

Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały istotne różni-
ce pomiędzy składnikami macierzy 2 rodzajów tkanki tłusz-
czowej. W szczególności największe różnice odnotowano 
w odniesieniu do tkanki tłuszczowej osób cierpiących na cel-
lulit. Odkryto podwyższony odsetek komórek macierzystych 
z ekspresją antygenów zarodkowych stresu. Powyższe komórki 
wydają się stanowić mało znaną subpopulację mezenchymal-
nych komórek macierzystych charakteryzujących się pluripo-
tencją.

Wnioski. Wstępne dane sugerują, że cellulit wywodzi 
się z śródskórnej tkanki tłuszczowej i że aktywacja macierzy 
może reprezentować kluczowy czynnik w rozwoju grudek tłusz-
czowych. Komórki macierzyste mogą stanowić potencjalny cel 
w określeniu nowych strategii terapeutycznych.

JOSE SERRES

Optymalne wykorzystanie toksyny 
botulinowej w połączeniu z wypełniaczami

Optimal use of combined botulinum toxin and fillers

Starzenie się twarzy wiąże się z utratą objętości i elastycz-
ności skóry, zmarszczkami dynamicznymi spowodowanymi 
działaniem mięśni oraz pojawieniem się statycznych rytydów. 
Wykazano, że toksyna botulinowa i wypełniacze są najlepszym 
niechirurgicznym rozwiązaniem do wyeliminowania zmarsz-
czek i przemodelowania twarzy. Techniki te są najczęściej sto-
sowane na świecie w dziedzinie medycyny estetycznej i derma-
tologii estetycznej. 

W większości przypadków mają one charakter uzupełnia-
jący. Toksyna botulinowa wykazała najlepsze wyniki w okolicy 
czoła, gdzie nawet zabiegi chirurgiczne nie przyniosły dobrych 
efektów.

Zdarzenia niepożądane związane z iniekcjami to zazwyczaj 
łagodny, łatwy do zwalczenia ból, a następnie zaczerwienie-

nie, obrzęk i zasinienie. Rzadziej występują: asymetria, guzki, 
ptoza i okluzja wewnątrznaczyniowa. W celu uzyskania opty-
malnych wyników leczenie przy użyciu obu technik powinno 
być wykonywane sekwencyjnie, jak zostanie to przedstawione 
w prezentacji.

EWA SKRZYPEK1,  
WALDEMAR JANKOWIAK2,  
ROBERT KRZYSZTOF MLOSEK3,  
DAISY MIRIAM SKRZYPEK4

1 Studium Historii Medycyny, WUM
2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Klinika Estetyki  
Ciała, Poznań
3 Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego, WUM
4 Zakład Medycyny Sądowej, WUM

Usta permanentnie piękne…

Lips permanently beautiful…

Według ostatnich danych Amerykańskiego Towarzystwa 
Chirurgów Plastycznych z 2017 r. pośród 15,7 mln wykona-
nych minimalnie inwazyjnych procedur estetycznych wy-
pełnianie tkanek miękkich jest na 2. miejscu, tuż za toksyną 
botulinową. W 2017 r. wykonano 2,7 mln tych zabiegów, co 
daje 3-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Do-
minującymi preparatami do wypełnień są te na bazie kwasu 
hialuronowego, jednak w dalszym ciągu obserwuje się wzrost 
liczby zabiegów wypełniających z użyciem chociażby polime-
tylmetakrylatu (PMMA).

W pracy przedstawiono m.in. 2 pacjentki, które zgłosiły się 
z powikłaniami. Pierwsza z nich była 19 lat po zabiegu powięk-
szenia ust preparatem zawierającym polimetylmetakrylat. Od 
ok. 2 lat po zabiegu poddawała się licznym próbom usunięcia 
rozwijających się sukcesywnie trwałych, zniekształcających 
zmian. 

Wykonane badania ultrasonograficzne oraz histopatologicz-
ne pobranych wycinków potwierdziły istnienie ziarniniaków, 
a także zmian związanych z licznymi zabiegami chirurgicznymi. 
Badania psychologiczne nie wykazały ryzyka zaburzeń zdrowia 
psychicznego. Druga była 12 lat po zabiegu powiększenia ust 
z użyciem żelu poliakrylamidowego, z licznymi widocznymi 
klinicznie twardymi zmianami związanymi z gromadzeniem 
materiału. 

Diagnostyka ultrasonograficzna i histopatologiczna po-
twierdziły depozyty fillera, zarówno w wardze górnej, jak i dol-
nej. Badania psychologiczne ujawniły występowanie objawów 
obsesyjno-kompulsyjnego zaburzenia osobowości.

W obu przypadkach, jak u większości dotychczas ba- 
danych pacjentek powikłanych, odnotowano wysokie wy-
niki w Inwentarzu Zachowań Zdrowotnych (IZZ), głównie 
w obszarze nawyków żywieniowych oraz wewnętrzne umiej- 
scowienie kontroli zdrowia, mierzone za pomocą skali  
MHLC-B.
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JOSÉ CABO SOLER

Ozon i medycyna regeneracyjna

Ozone and regenerative medicine

Ozonoterapia to stosowanie ozonu medycznego jako środ-
ka leczniczego. Ozon medyczny jest mieszaniną tlenu i ozonu 
w stężeniach poniżej 100 μg/ml. Ozon nie jest wolnym rodni-
kiem, ale jest silnym utleniaczem. To gaz niestabilny, który nie 
może być magazynowany i musi być natychmiast użyty, ponie-
waż jego okres półtrwania w temperaturze 20°C wynosi 40 min. 
W organizmach ozon wchodzi w reakcję z kwasami tłuszczowy-
mi z podwójnymi wiązaniami w reakcji ogólnej:

R–CH=CH–R’ + O3 + H2O → R–CH=O + R’–CH=O + H2O2

i z nadtlenkiem wodoru (H2O2) (jedną z najbardziej reaktyw-
nych cząsteczek utleniających); podczas reakcji 2 cząsteczki 
produktów utleniania lipidów (LOP) są produkowane jednocze-
śnie. Nadtlenek wodoru (H2O2) jest specjalną cząsteczką wśród 
reaktywnych form tlenu (ROS) i pośredniczy w szeregu efektów 
w erytrocytach, leukocytach i płytkach krwi. LOP (tłuszcze wie-
lonienasycone) są mediatorami kilku efektów w śródbłonku, 
szpiku kostnym i innych organach.

Gdy ozon wchodzi w interakcję z krwią, powoduje natych-
miastową reakcję (za pośrednictwem H2O2) z erytrocytami, 
zwiększając uwalnianie O2, leukocytów, uaktywniając odpor-
ność i płytki krwi oraz uwalniając czynniki wzrostu.

Ozon powoduje również późną reakcję (za pośrednictwem 
LOP), w wyniku której następuje zwiększenie ilości tlenku azotu 
(NO) uwalnianego z śródbłonka naczyniowego, a w szpiku kost-
nym wytwarza bardziej zróżnicowane erytrocyty (z większą ilością 
enzymów antyoksydacyjnych); mobilizuje komórki macierzyste.

Ozon poprawia krążenie poprzez uwalnianie śródbłonko-
wego tlenku azotu (NO), poprawia dotlenienie tkanek poprzez 
uwolnienie większej ilości tlenu i wzrost 2,3-BPG w erytrocy-
tach, a także zwiększa elastyczność erytrocytów.

Z drugiej strony ozon uwalnia autakoidy, czynniki wzrostu i cy-
tokiny oraz działa immunomodulująco i przeciwzapalnie. Poprawia 
też gojenie ran i zmniejsza endogenny stres oksydacyjny. W rze-
czywistości ROS i submikromikromolarne stężenia LOP (osiąga-
ne przy zastosowaniu terapeutycznych dawek ozonu) zwiększają 
stężenie enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza po-
nadtlenkowa (SOD), peroksydaza glutationowa (GSP-Px), reduk-
taza glutationowa (GSP-Rd) i katalaza w różnych typach komórko-
wych. Podsumowując, ozon poprawia zdolność antyoksydacyjną, 
zmniejsza stres oksydacyjny i zwiększa syntezę ATP.

Ozon indukuje również białka stresu oksydacyjnego, takie 
jak hemo-oksygenaza 1 (HO–1=HSP–32) (ochrona antyoksyda-
cyjna) oraz zwiększa zawartość CO, bilirubiny i żelaza z utle-
niania grupy hemowej. CO współpracuje z NO w wazodylatacji, 
a bilirubina działa jak przeciwutleniacz lipofilowy. Poza tym 
ozon jest środkiem przeciwzapalnym poprzez zahamowanie 
fosfolipazy A2 i COX. Ozon wpływa pozytywnie również na mo-
dulację (zmniejszenie) syntezy prozapalnych cytokin i uwalnia-
nie IL-1 beta, PG E2 i TNF-alfa.

Ozon poprawia gojenie ran poprzez zahamowanie MMP, łago-
dzenie zwyrodnień, uwalnienie komórek macierzystych (co przy-
czynia się do regeneracji tkanek) oraz poprzez uwalnianie czynni-
ków wzrostu, takich jak FGF, PGF, które stymulują regenerację.

Badano wpływ przedoperacyjnej doodbytniczej insuflacji ozo-
nu (6 sesji, co 2. dzień 70 μg/ml w mieszaninie 12 ml O2–O3 do-
odbytniczo) na gojenie ran chirurgicznych, na cytokiny prozapalne 
oraz na zmiany histopatologiczne u królików. Poziomy TNF-alfa 
i IL-6 były istotnie niższe w porównaniu z grupą kontrolną u króli-
ków leczonych ozonem. W badaniu histopatologicznym obserwo-
wano wzrost angiogenezy, zmniejszenie liczby komórek zapalnych, 
regenerację naskórka i skóry, lepsze odkładanie kolagenu oraz 
wzrost rogowacenia w warstwie rogowej. Zaobserwowano też, że 
gojenie się ran w grupie ozonowej znacznie przyspieszyło. Dlatego 
przedoperacyjna insuflacja ozonu doodbytnicza miała pozytywny 
wpływ na chirurgiczne gojenie się ran w okresie tuż po zabiegu.

Kolejne badanie zostało podjęte w celu oceny terapeutyczne-
go wpływu miejscowo ozonowanej oliwy z oliwek na gojenie się 
ran skórnych na modelu świnki morskiej. Zbadano efekt miej-
scowo stosowanej ozonowanej oliwy z oliwek (grupa ozonowa) 
na gojenie się ran w porównaniu z czystą oliwą z oliwek (grupa 
olejowa) i niepoddawaną leczeniu (grupa kontrolna). Grupa 
ozonowa świnek morskich miała istotnie mniejszy rozmiar ran 
i pozostałą powierzchnię ran niż grupa olejowa, odpowiednio 
w 5. dniu (p < 0,05) i w 7. dniu po operacji (p < 0,01 i p < 0,05). 
W grupie ozonowej zaobserwowano zwiększoną ilość włókien 
kolagenowych i większą liczbę fibroblastów w porównaniu 
z grupą olejową w 7. dniu. Barwienie immunohistochemiczne 
wykazało zwiększenie ekspresji czynnika wzrostu pochodzące-
go z płytek krwi (PDGF), transformującego czynnika wzrostu 
beta (TGF-beta) i czynnika wzrostu sródbłonka naczyń (VEGF), 
ale nie czynnika wzrostu fibroblastów w grupie ozonowej w 7. 
dniu w porównaniu z grupą olejową. Podsumowując, wyniki te 
pokazują, że miejscowe stosowanie ozonowanej oliwy z oliwek 
może przyspieszyć gojenie ran u świnek morskich w połączeniu 
ze zwiększoną ekspresją PDGF, TGF-beta i VEGF.

Przeprowadzono też badanie dotyczące leczenia cukrzyco-
wych wrzodów stóp (DFU) u 50 pacjentów chorych na cukrzycę 
typu 2 z powikłanymi DFU, stopień 2∼4, którzy zostali losowo 
podzieleni na grupę kontrolną leczoną wyłącznie standardo-
wą terapią i grupę ozonową leczoną terapią standardową uzu-
pełnioną o leczenie tlenowo-ozonowe. Rozmiary ran zostały 
zmierzone na początku badania i w 20. dniu. Biopsje tkanek 
wykonano na początku badania i w 11 dniu. Na podstawie badań 
immunohistochemicznych określono ekspresję VEGF, TGF-be-
ta oraz PDGF w próbkach patologicznych. Efektywność grupy 
ozonowej była istotnie wyższa niż grupy kontrolnej (92% w po-
równaniu z 64%, p < 0,05). Redukcja wielkości rany była istotnie 
większa w grupie ozonowej niż w grupie kontrolnej (p < 0,001). 
Po leczeniu ekspresja białek VEGF, TGF-beta i PDGF w 11. dobie 
była istotnie wyższa w grupie ozonowej niż w grupie kontrol-
nej. Podsumowując, ozonoterapia wspomaga gojenie ran DFU 
poprzez potencjalne indukowanie VEGF, TGF-beta i PDGF na 
wczesnym etapie leczenia.
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Reasumując, można stwierdzić, że:
 y rany mogą stać się przewlekłe, gdy nie ustępuje w nich stan 
zapalny;

 y  ozon jest objecującym sposobem leczenia przewlekłych ran, 
który jest już stosowany;

 y uważa się, że leczenie ozonem prowadzi do łagodnego stresu 
oksydacyjnego i ma właściwości dezynfekcyjne; cechy te mogą 
pomóc ranom przejść przez stan zapalny i pomóc w gojeniu;

 y terapia ozonowa nie została powszechnie przyjęta z powodu 
obaw związanych z jej toksycznością;

 y metaanaliza wykazała znaczną poprawę w gojeniu ran przy 
zastosowaniu ozonoterapii w porównaniu z terapią kontrolną;

 y w żadnym badaniu nie stwierdzono działań niepożądanych 
związanych bezpośrednio z terapią ozonem.

MASSIMO SPATTINI

Miejscowa redukcja tłuszczu uzyskana dzięki 
chronomorfodiecie i treningowi celowanemu

Spot reduction obtained with the chronomorfodiet 
and target training

W dzisiejszych czasach „redukcja punktowa” jest nadal bar-
dzo żywym tematem. Celem tego badania, przeprowadzonego 
wśród kobiet z gynoidalną budową ciała, było udowodnienie, 
że redukcja punktowa za pośrednictwem chronomorfodiety 
(COM) jest możliwa.

Kobiety z gynoidalną budową ciała mają skłonność do aku-
mulacji tłuszczu w okolicy pośladkowo-udowej oraz tricepsów. 
Cechą charakterystyczną w tym wypadku jest dominacja estroge-
nów, która w tych częściach ciała stymuluje produkcję perylipiny 
– białka, które zamyka adipocyty, ingerując w proces lipolityczny. 
Ponadto ekspresja receptorów alfa-adrenergicznych zwiększa się 
w pośladku i udzie, zaś adrenalina i noradrenalina, wytwarzane 
w wyniku ćwiczeń fizycznych, wiążą się z receptorami hamu-
jącymi lipolizę. Dieta COM to zintegrowane podejście, które 
uwzględnia chronobiologię hormonów i ludzką morfologię.

Metoda. Badanie kliniczno-kontrolne rozpoczęło się we 
wrześniu 2017 r. i trwało 2 mies. Wzięło w nim udział 35 kobiet 
z gynoidalną budową ciała. Podzieliliśmy je na grupę kontrolną 
i grupę badawczą: w grupie badawczej było 19, a w kontrolnej 16 
kobiet z gynoidalną budową ciała. Osoby w grupie kontrolnej 
stosowały dietę COM, a osoby w grupie badawczej dietę „stan-
dardową” z taką samą ilością makroskładników pokarmowych 
co grupa kontrolna, ale z innym rozkładem w ciągu dnia.

Badane uprawiały też regularne treningi, 1 godz. 3 razy w tyg. 
Grupie badawczej przydzieliliśmy specyficzny trening obwodo-
wy (circuit training) w celu poprawy krążenia. Grupa kontro-
lna ćwiczyła z równą intensywnością, ale w innej konfiguracji 
ćwiczeń: na początku ćwiczenia beztlenowe dużych mięśni, na-
stępnie małych, a na koniec 20 min aktywności aerobowej.

Wyniki. Na pierwszy rzut oka bioelektryczna analiza impe-
dancji w organizmie pokazała nam, że obie grupy miały podob-

ne wyniki pod względem utraty wagi, trzewnej tkanki tłusz-
czowej, masy tłuszczu i masy wolnego tłuszczu, jednak różniły 
się one znacząco przy analizie pojedynczych fałdów skóry. Na-
wet jeśli utrata tłuszczu całkowitego była podobna pod wzglę-
dem jego ilości, to badanie fałdu skórnego wykazało, że odby-
ła się ona w inny sposób. Kobiety z gynoidalną budową ciała, 
które przeszły na dietę COM, straciły średnio 4,7 mm obwodu 
tricepsu (20,3%) i 4,6 mm uda (13,8%); kobiety z grupy przy-
padków straciły tylko 2,6 mm na tricepsie (10,7%) i 0,1 mm na 
udzie (-0,4%).

Wnioski. Chociaż istnieje wiele diet i wszystkie z nich mogą 
przynieść korzyści w zakresie odchudzania, ważne jest, aby w za-
leżności od poszczególnych biotypów stosować konkretne podej-
ście w celu uzyskania jak najlepszych wyników. Dystrybucja tłusz-
czów jest silnie uzależniona od struktury hormonalnej, a sposób 
odżywiania może wpływać na hormony. Badanie to potwierdza, że 
redukcja punktowa jest możliwa dzięki diecie COM, która skupia 
się na różnych biotypach i zaburzeniach równowagi hormonalnej.

GEORGE SULAMANIDZE

Lifting nićmi – oczekiwania a rzeczywistość. 
Spostrzeżenia lekarza i pacjenta

Thread lifting, expectation and reality: view of 
doctor and patient

Wprowadzenie. Na przestrzeni ostatnich lat metody lif- 
tingu nićmi coraz częściej znajdują zastosowanie w praktyce 
lekarzy medycyny estetycznej, dermatologów i chirurgów pla-
stycznych. Na dzień dzisiejszy w ofercie znajdują się dziesiątki, 
a nawet setki różnych nici i metod odmładzania twarzy i ciała. 
Bardzo często firmy nie zadają sobie trudu, aby szkolić lekarzy 
z metod implantacji, jedynie oferują zakup produktów, nawet 
nie wspominając o możliwych konsekwencjach pozabiegowych. 
Właśnie z tego powodu lekarze i pacjenci mają błędne oczeki-
wania co do efektu zabiegowego, natomiast rzeczywistość liftin-
gu nićmi jest zupełnie odmienna.

Materiały i metody. Informacje przekazane przez autora są 
oparte na ponad 20-letnich doświadczeniach w stosowaniu me-
tod liftingu nićmi przez grupę lekarzy. Przeprowadzono badania 
z zastosowaniem różnych metod na ponad 300 pacjentach, aby 
podnieść skuteczność zabiegową danej techniki. Przez wiele lat 
techniki podskórnej implantacji nici były modyfikowane w celu 
podniesienia bezpieczeństwa i skuteczności zabiegowej.

Rezultaty. W wyniku długotrwałej pracy autorowi udało się 
zgromadzić wszystkie elementy i szczegóły metod implantacji 
nici w celu odmładzania twarzy i ciała, zróżnicować i ustruk-
turyzować proces liftingu nićmi oraz przekazać kolegom prak-
tyczne rady i techniki w celu lepszego zrozumienia, czego lekarz 
i pacjent mogą oczekiwać od tych procedur.

Konkluzje. Celem wykładu jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa implantacji nici liftingujących, satysfakcji pacjentów, jako-
ści uzyskiwanych efektów oraz ułatwienie pracy lekarzy.
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GEORGE SULAMANIDZE

Premiera III generacji nici  
Aptos – P(LA-CL)HA – jak osiągnąć  
repozycję oraz odmłodzenie tkanek  
miękkich i skóry za pomocą 
jednej metody zabiegowej

Premiere of 3rd generation Aptos thread  
P(LA-CL)HA – how to achieve reposition and soft 
tissue and face skin rejuvenation by one method

Wprowadzenie. W ostatnim czasie metody liftingu za po-
mocą nici są coraz szerzej stosowane w dermatologii i chirurgii 
estetycznej. Główną ideą liftingu przy użyciu nici zawsze była 
walka ze zwisaniem tkanek miękkich. Nie wystarczy jednak 
mechanicznie przesunąć tkanki, aby uzyskać efekt całkowitego 
odmłodzenia. Konieczne jest również wpłynięcie na strukturę 
i jakość skóry. Niestety skład chemiczny oferowanych na ryn-
ku nici (PDO, PDS, PGA, PLA, CL, polipropylen, silikon) nie 
daje oczekiwanego efektu. 

Na dzień dzisiejszy najskuteczniejszą substancją jest kwas 
hialuronowy. Wiedząc o tym, prawie każdy specjalista łączy pro-
cedurę liftingu nićmi z iniekcjami kwasu hialuronowego.

Materiały i metody. Od 2016 r. Aptos stosuje nici P(LA-
-CL) z dodatkowym kwasem hialuronowym w składzie (wzór 
nici wygląda następująco: P(LA-CL)HA). Wykonaliśmy 
ponad 100 zabiegów u 55 pacjentów przy użyciu nici Aptos III 
generacji. 

W tym okresie część pacjentów poddano zabiegowi 2 lub 
więcej razy. Nici były wstrzykiwane głównie w 2. i 3. strefie twa-
rzy, po 5 z każdej strony. Średnica nici z wielokierunkowymi ha-
czykami wynosiła 2/0. 

Przeprowadziliśmy również badania histologiczne na  
szczurach, porównując nici P(LA-CL) i z nićmi P(LA-CL)  
z dodatkiem kwasu hialuronowego w składzie. Badania trwały 
1 rok.

Wyniki. Badania histologiczne porównujące nici P(LA-CL) 
i P(LA-CL)HA dały następujące wyniki przemawiające na ko-
rzyść nici z kwasem hialuronowym:
 y zmniejszenie procesu zapalnego i włóknistej torebki obrasta-
jącej nić;

 y spadek ilości elastyny wokół nici od 1. tygodnia implantacji;
 y zwiększenie ilości kolagenu typu I i III odpowiednio o 5% 
i 20%.

Badania te i ich wyniki u pacjentów wykazały, że zastosowa-
nie nici Aptos III generacji z kwasem hialuronowym przyspie-
sza proces rehabilitacji po zabiegu, wyklucza ryzyko pojawienia 
się blizn podskórnych, zwiększa rozwój elastyny i kolagenu na-
turalnie wpływając na jakość oraz strukturę skóry. 

Zastosowanie nici o składzie chemicznym P(LA-CL)HA oraz 
wielokierunkowych haczyków pozwala na uzyskanie efektu za-
stąpienia i repozycjonowania tkanek miękkich jako poprawy ja-
kości i struktury skóry.

PIOTR SZNELEWSKI

Terapia ProLon FMD – indukcja regeneracji 
obniżająca wiek biologiczny

ProLon FMD therapy - induction of regeneration  
reducing biological age

Znane są pozytywne efekty krótkotrwałych głodówek, m.in. 
w zakresie poprawy gospodarki lipidowej, glikemii, redukcji 
przewlekłych stanów zapalnych, poprawy pracy układu krąże-
nia i układu nerwowego, a także podniesienia ilości multipo-
tencjalnych komórek mezenchymalnych. Niestety głodówki, 
także krótkotrwałe, wpływają negatywnie na masę mięśniową.

Autor przedstawił koncepcję diety imitującej krótkotrwałą 
głodówkę, która daje podobne pozytywne efekty na organizm 
z działaniem protekcyjnym względem mięśni.

PIOTR SZNELEWSKI,  
KRZYSZTOF ŁUKSZA

Terapie laserowe w połączeniu z terapiami 
autologicznymi w medycynie estetycznej

Laser therapies combined with autologous therapies 
in aesthetic medicine

Głębokie peelingi chemiczne jako metoda poprawy jakości skó-
ry zostały prawie całkowicie wyparte przez zabiegi przy użyciu abla-
cyjnych laserów frakcjonujących – jeden ze złotych standardów te-
rapii w medycynie estetycznej. Łącząc procedury z użyciem laserów 
ablacyjnych z terapiami medycyny regeneracyjnej z wykorzysta-
niem tkanek autologicznych, uzyskujemy efekt unikalnej synergii.

Autorzy przedstawili technikę zabiegu jednoczasowego re-
surfacingu frakcjonującym laserem CO2 wraz z transferem auto-
logicznej tkanki tłuszczowej.

PIOTR SZNELEWSKI,  
KRZYSZTOF ŁUKSZA

Terapie łączone (ozonoterapia, krioterapia, 
wlewy dożylne) w medycynie ortomolekularnej

Combined therapies (ozone therapy, cryotherapy, 
intravenous infusions) in orthomolecular medicine

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zaintere-
sowania możliwościami hamowania procesów starzenia. Wszy-
scy chcielibyśmy przez długie lata, poza nienaganną sylwetką, 
utrzymać lub powiększać beztłuszczową masę mięśniową, nie 
tracić z wiekiem wydolności fizycznej.

Autorzy przedstawili schemat procedury diagnostyczno-te-
rapeutycznej z zaangażowaniem wielu specjalistów z zakresu 
m.in. dietetyki, endokrynologii, kardiologii, urologii, gastro-
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enterologii, psychologii oraz medycyny sportowej. Przedstawili 
propozycję terapii łączonej w medycynie anti-aging, składającej 
się z odpowiedniej suplementacji, w tym także hormonalnej, 
niekontuzjogennej aktywności sportowej, oraz metod fizykal-
nych, m.in. ozonoterapii i krioterapii ogólnoustrojowej.

MARTA TAZBIR

Dotyk przyszłości w renowacji skóry  
– BTL Unison

Touch the future of skin restauration – BTL Unison

Dlaczego BTL Unison jest tak skuteczny, że wystarczy wy-
konać 4 zabiegi, podczas gdy inne technologie wymagają nawet 
20 powtórzeń? Ponieważ Unison to innowacja! Pierwsze połą-
czenie 2 najskuteczniejszych technologii wykorzystywanych do 
tej pory oddzielnie do wysmuklania i modelowania sylwetki, 
redukcji cellulitu i ujędrniania. Unison pokonuje aż 5 przyczyn 
niedoskonałości skóry. Badania kliniczne pokazują, że urządze-
nie daje szybkie efekty i dużą satysfakcję pacjentów.

BTL Unison to urządzenie, które łączy siłę radiofrekwencji 
monopolarnej z ukierunkowaną falą akustyczną. Obie techno-
logie mają potwierdzoną skuteczność w zabiegach na ciało, ale 
nikt do tej pory nie połączył ich w jeden zabieg.

BTL Industries Limited, globalna firma zajmująca się produk-
cją innowacyjnego sprzętu medycznego, od kilku lat prowadziła 
badania nad takim połączeniem 2 technologii, przewidując, że 
jednoczesne zastosowanie obu energii zwiększy ich skuteczność 
w modelowaniu sylwetki i walce z cellulitem. Faktycznie! Okazało 
się, że łączące obie technologie urządzenie BTL Unison szybko 
eliminuje aż 5 głównych przyczyn niedoskonałości skóry.

Badania kliniczne potwierdzają jego skuteczność. Pacjentów 
zachwyca też fakt, że serie zabiegowe są krótkie (pełna terapia 
mieści się w 1 mies.) i całkowicie bezinwazyjne. Urządzenie 
ma certyfikację amerykańskiej agencji FDA, co także potwier-
dza jego skuteczność.

FERDINANDO TERRANOVA

Eutanazja komórkowa w starzeniu skóry

Cell euthanasia for skin aging

Istnieją biologiczne mechanizmy, które w celu ograniczenia 
proliferacji nowotworowych zapobiegają mnożeniu się komó-
rek w nieskończoność: telomery, czyli niekodujące segmenty na 
końcach włókien chromosomowych, ulegają skróceniu w każdym 
cyklu mitotycznym. Gdy ich skrócenie osiągnie poziom krytycz-
ny, genom destabilizuje się, wywołując reakcję na uszkodzenie 
DNA. Prowadzi ona do aktywacji za pośrednictwem białka p53 
czynników p21 i p16, inhibitorów kinaz cyklinozależnych, co skut-
kuje ostatecznym i nieodwracalnym zatrzymaniem mitotycznym.

Komórki przerywają również znaczną część swojej fizjolo-
gicznej aktywności i wchodzą w pewien rodzaj „wieku emery-
talnego”, określanego jako senescencja komórek, charaktery-
zującego się dysfunkcyjnym zachowaniem, które objawia się 
wydzielaniem substancji prozapalnych i uszkadzających ko-
mórki białek sekrecyjnych związanych z senescencją (ang. sene-
scent associated secreted proteins – SASP).

Starzenie komórkowe występuje również w tkankach post-mi-
totycznych, które nie są miejscem replikacji, ponieważ może ono 
zostać wywołane z jednoczesnym (lub bez) skróceniem telome-
rów również przez subletalne zdarzenia o różnym charakterze, 
takie jak rozległe uszkodzenia genomowe, stres oksydacyjny, de-
naturacja białek i silne bodźce zapalne lub onkogenne.

Najnowsze dane sugerują, że komórki w stanie senescencji 
mogą pełnić pewne przydatne funkcje, zwłaszcza podczas em-
briogenezy i gojenia się ran. Jednak ze względu na to, że są one 
odporne na apoptozę, a także w związku ze spadkiem specy-
ficznego nadzoru immunologicznego wraz z wiekiem ich licz-
ba w tkankach, w których komórki te mają bardzo szkodliwe 
działanie, wzrasta. Przedłużające się narażenie na działanie pro-
duktów SASP powoduje zmiany morfologiczne i funkcjonalne 
prowadzące do starzenia się innych komórek, co promuje prze-
wlekły stan zapalny oraz sprzyja występowaniu schorzeń ogól-
noustrojowych, w tym paradoksalnie raka.

W ten sposób senescencja komórkowa przyczynia się do de-
terminowania stopniowej utraty funkcji związanej z wiekiem, 
o czym świadczy znalezienie odwrotnej zależności między dłu-
gością telomerów w leukocytach krwi i częstością występowania 
wielu chorób związanych z wiekiem.

Ponadto badania dotyczące osób w wieku podeszłym wy-
kazały, że one i ich krewni charakteryzują się spowolnieniem 
w redukcji telomerów. Spowolnienie takie stwierdzono rów-
nież u osób, które regularnie wykonują aktywność fizyczną lub 
zmniejszają spożycie kalorii albo mają dietę bogatą w witaminy 
lub kwasy tłuszczowe omega-3. Wykazano, że selektywna elimi-
nacja senescentnych komórek jest w stanie zwiększyć średnią 
długość życia myszy, zmniejszyć związane z wiekiem występo-
wanie nowotworów i zachować funkcjonalność wielu tkanek.

Niektóre substancje, takie jak kwercetyna (flawonoid obec-
ny w rumianku, dziurawicu, Ginkgo biloba, zielonej herbacie, 
borówce itp.), fisetyna (flawonol zawarty w truskawkach, jabł-
kach, persymonie, cebuli, ogórkach), piperlongumina (produkt 
naturalny pozyskiwany z pieprzu długiego, pikantnej rośliny 
indyjskiej), nawitoklaks (inhibitor kinazy tyrozynowej) oraz 
niektóre białka BCL-2, BCL-w i BCL-xL (czynniki antyapopto-
tyczne) wywierają selektywne działanie toksyczne na komórki 
w stanie senescencji, których eliminacja towarzyszy u zwierząt 
regresji wielu objawów starzenia.

Ostatnio podobny rezultat uzyskano, stosując syntetyczny 
oligopeptyd zdolny do przenikania w obrębie komórek w stanie 
senescencji i zakłócania mechanizmów zapobiegających apop-
tozie, ponieważ przerywa on działanie hamujące, jakie czynnik 
FOXO4 wywiera na białko p53.



Wykładowcy

152

Terapie mające na celu wyeliminowanie komórek w stanie 
senescencji, zdefiniowanych jako komórki starzeniowe, należą 
obecnie do najbardziej obiecujących perspektyw w medycynie 
anti-aging. Badania na ten temat otrzymują dofinansowania 
w imponującej wysokości, zwłaszcza w USA.

Alternatywne podejście, nazwane podejściem senomorficz-
nym, polega na stosowaniu leków zdolnych do działania nie 
przeciwko komórkom starzeniowym, ale produktom ich sekre-
cji również poprzez blokowanie szlaków metabolicznych, które 
wywołują uwalnianie i funkcję SAPS.

Obecnie dostępne substancje senolityczne mają specyficzną 
dla tkanki aktywność, więc żadna z nich nie jest w stanie wyeli-
minować komórek starzeniowych ze wszystkich obszarów ciała. 
Jest zatem prawdopodobne, że pierwsze terapie senolityczne 
dopuszczone do użytku klinicznego u ludzi będą miały skutecz-
ność ograniczoną do poszczególnych narządów lub tkanek.

Z dwóch powodów skóra prawdopodobnie będzie pierw-
szym z nich. Po pierwsze skóra jest jednym z organów, w któ-
rych komórki w stanie senescencji mają tendencję wzrostową, 
ponieważ jest narażona na działanie czynników środowisko-
wych, przede wszystkim promieni UV, które uszkadzają ge-
nom, indukują starzenie komórkowe. W skórze osób o dużej 
ekspozycji na światło ponad 60% fibroblastów wykazuje ce-
chy komórek starzeniowych. Wykazano ścisłą korelację po-
między liczbą tych komórek a klinicznymi oznakami starze-
nia się skóry.

Drugi powód związany jest z możliwością stosowania miej-
scowych leków senolitycznych w celu zminimalizowania wszel-
kich ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy również 
zauważyć, że niektóre substancje o znanym działaniu senoli-
tycznym są pochodzenia roślinnego i już się je stosuje w różnych 
celach jako składniki produktów kosmetycznych. Selektywne 
zabijanie komórek starzeniowych będzie prawdopodobnie pod-
stawą do kolejnych terapii starzenia się skóry.

FERDINANDO TERRANOVA

To... może… się udać! W poszukiwaniu 
prawdziwego leku przeciw starzeniu

It… could… work! Looking for a real anti-aging 
medication

W krajach zachodnich społeczeństwa coraz bardziej się 
starzeją. Tendencja ta otwiera szereg niepokojących proble-
mów gospodarczych, społecznych i zdrowotnych: w niedalekiej 
przyszłości osoby w wieku produkcyjnym będą musiały ponosić 
znaczne obciążenia finansowe i socjalne niezbędne do zapew-
nienia akceptowalnego standardu życia rosnącej rzeszy eme-
rytów wymagających opieki. Zaawansowane techniki współ-
czesnej medycyny są w stanie przedłużyć życie nawet u bardzo 
starych osób, które w minionych czasach byłyby skazane na 
śmierć. Lecz aby to osiągnąć, potrzebne jest długie i kosztowne 
leczenie – łagodzące, ale nie eliminujące zwykle nakładających 

się przewlekłych stanów patologicznych, które nie są całkowicie 
uleczalne.

W laboratoriach badawczych na całym świecie inwe-
stuje się ogromne środki w nieustanne próby opracowania co-
raz skuteczniejszych metod leczenia schorzeń typowych dla 
osób starszych. Jednak wśród naukowców i decydentów za-
czyna szerzyć się świadomość potrzeby zmiany strategii. Czy 
zamiast interwencji terapeutycznej w odniesieniu do poszcze-
gólnych chorób geriatrycznych nie byłoby bardziej produk-
tywne spowolnienie lub nawet zatrzymanie postępującej de-
gradacji tkanek i procesów biologicznych, które są wspólnym 
mianownikiem patogenicznym?

Cel ten nie wydaje się nieosiągalny, co zostało już wielokrot-
nie potwierdzone na zwierzętach doświadczalnych. U ssaków, 
czyli kręgowców, które są nam najbliższe genetycznie, znaczne 
wydłużenie maksymalnego czasu życia (o 5–40%) związane ze 
znacznym zmniejszeniem liczby chorób związanych z wiekiem 
uzyskano przy wielokrotnych interwencjach.

Takie podejście, oprócz tego, że jest bardziej skuteczne 
z klinicznego punktu widzenia, mogłoby w perspektywie 
średnio- i długoterminowej być bardzo korzystne ekono-
micznie dla społeczeństwa, a także dla przemysłu farmaceu-
tycznego. W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost 
inwestycji w sektorze biotechnologii poświęconym przeciw-
działaniu starzeniu się. W marcu 2016 r. w amerykańskim 
magazynie „Fortune” ukazał się artykuł ujawniający ogromne 
fundusze, jakie sektor badań nad terapiami anti-aging ostat-
nio otrzymał nawet od gigantów Doliny Krzemowej. Wśród 
inwestorów byli: Facebook, Oracle, PayPall, Amazon i przede 
wszystkim Alphabet Inc. Właściciel słynnej wyszukiwarki 
Google, przelał ponad 1 mld dolarów na powstanie Calico, 
biotechnologicznej firmy wyraźnie poświęconej rozwojowi 
nowych metod terapeutycznych w celu zwiększenia długo-
wieczności gatunku ludzkiego.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA), która od 
dawna uparcie odmawiała traktowania starzenia się jako scho-
rzenia chorobowego podatnego na terapię, zakazując ekspe-
rymentalnej weryfikacji wszelkich dyskutowanych działań 
farmakologicznych przeciwstarzeniowych, wreszcie w 2016 r. 
wyraziła zgodę na rozpoczęcie randomizowanego badania ma-
jącego na celu ocenę skuteczności leku w stosunku do oznak 
starzenia.

Planowane rozpoczęcie 3. fazy kontrolowanych ekspe-
rymentów nad innymi związkami potencjalnie zdolnymi 
do zapewnienia dodatkowych lat życia dało impuls do prób 
opracowania panelu markerów starzenia się w celu oceny wy-
ników przyszłych prób z wykorzystaniem punktów końcowych 
innych niż długość życia, która u ludzi jest zbyt długa, by jej 
użycie mogło sprostać potrzebom badań naukowych. Iden-
tyfikacja tych biomarkerów będzie przydatna również w celu 
ukierunkowania i wsparcia działalności klinicznej medycyny 
anti-aging, nowej gałęzi nauk medycznych, która dzięki tym 
nowoczesnym narzędziom zaczyna przyjmować bardziej prak-
tyczny kształt.
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Dziedziny, w których badania są bardziej zaawansowane 
w celu opracowania terapii mogących zwiększyć długowiecz-
ność gatunku ludzkiego przedstawiają się następująco:
 y jakościowa i ilościowa regulacja spożycia makroskładników;
 y modulacja receptorów zależnych od składników odżywczych;
 y czyszczenie tkanek starzejących się komórek;
 y wdrożenie urządzenia proteazy komórkowej;
 y przywrócenie epigenetycznych zmian starczych;
 y zastąpienie lub reaktywacja komórek macierzystych.

Można sądzić, że największe perspektywy prowadzące do 
wyeliminowania z tkanek komórek starzejących się u ludzi 
otwierają badania prowadzone na zwierzętach.

TOMASZ URBANEK
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń  
Angiologii i Flebologii, SUM

Co nowego w leczeniu zabiegowym 
niewydolności żył powierzchownych?

What’s new in the treatment of superficial veins 
insufficiency

Postęp technologiczny, wysoka skuteczność leczenia jak 
również bezpieczeństwo i małoinwazyjny charakter zabiegów 
ablacji wewnątrznaczyniowej przyniósł ich coraz powszechniej-
sze zastosowanie w leczeniu niewydolności układu żył powierz-
chownych. 

Wykorzystanie metod ablacji termicznej (ablacja laserowa 
– EVLT) stanowi obecnie punkt odniesienia do oceny skutecz-
ności innych metod mających na celu małoinwazyjne leczenie 
niewydolności żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej.

Niewątpliwym postępem w zakresie wykorzystania tech-
niki laserowej są wyższe długości fali (obecnie najczęściej 
używa się laserów o długości fali 1470 nm; jednakże zawan-
sowane badania kliniczne prowadzone są już nad laserami 
o długości fali 1920–1940 nm), jak również zmodyfikowane 
konstrukcje włókien światłowodowych, w tym włókna radial-
ne, sferyczne czy też inne sposoby rozproszenia energii świa-
tła laserowego.

W aspekcie małoinwazyjnego leczenia niewydolności du-
żych żył powierzchownych coraz większe zainteresowanie budzi 
wykorzystanie metod nie wymagających znieczulenia tume-
scencyjnego, wśród nich ablacji farmakomechanicznej (np. przy 
wykorzystaniu cewników Clarivein lub Felbogrif) oraz zamknię-
cia żyły przy pomocy kleju w oparciu o technologie związane 
z miejscową aplikacją cyjanoakrylatu. Wyniki zarówno wczesne, 
jak i średnioterminowe wskazują na dużą skuteczność nowych 
nietermicznych metod ablacji; weryfikacji wymagają wyniki od-
ległe powyższego leczenia. 

Niewątpliwą nowością jest pojawienie się (na razie na etapie 
badań klinicznych) technologii całkowicie przezskórnego za-
mykania naczyń żylnych za pomocą fali ultradźwiękowej niskiej 
częstotliwości o wysokiej energii.

TOMASZ URBANEK

Pajączki żylne w okolicy kostki i stopy  
– problem kosmetyczny czy poważna choroba?

Spider veins around the ankle and foot – cosmetic 
problem or serious illness?

Pojawienie się pajączków żylnych oraz poszerzeń naczyń 
żylnych w okolicy kostki, w szczególności na wysokości i poniżej 
stawu skokowego, wiąże się często z występowaniem istotnych 
patologii i nadciśnienia w układzie żylnym kończyny dolnej. 
Podkreślić w tym miejscu należy, że pajączki w okolicy kostki 
nie musza być tylko zwykłymi teleangiektazjami, bardzo czę-
sto ich występowanie łączy się z istnieniem zmian o charakterze 
corona phlebectatica (CP), o znacznie istotniejszym niż jedynie 
kosmetycznym charakterze i znaczeniu klinicznym.

Zgodnie z doniesieniami piśmiennictwa i obserwacjami co-
dziennej praktyki klinicznej pojawienie się zmian odpowiadają-
cych CP jest silnym predyktorem przyszłych zmian skórnych, jak 
również ryzyka szybkiego rozwoju i progresji przewlekłej niewy-
dolności żylnej. Zmiany o charakterze CP często korelują z obecno-
ścią niewydolnych perforatorów oraz niewydolnej żyły odpiszcze-
lowej (charakterystyczne dla istotnego klinicznie zastoju żylnego).

Ze względu na dużą wartość predykcyjną występowania prze-
wlekłej niewydolności żylnej oraz postępu choroby u każdego cho-
rego ze zmianami w tej okolicy poddać należy kompleksowej ocenie 
w kierunku obecności niewydolności układu żylnego, obejmującej 
także badanie USG dupleks Doppler. Stwierdzenie obecności re-
fluksu w dużych naczyniach żylnych, odpowiedzialnego równo-
cześnie za nadciśnienie i powstawanie zmian miejscowych, w tym 
zmian troficznych w okolicy kostki, skutkować powinno podjęciem 
kompleksowej terapii uwzględniającej nie tylko leczenie zmian 
miejscowych, ale również profilaktykę dalszego postępu miejscowo 
obserwowanej patologii (w tym leczenie uciskowe lub zabiegowe).

EMAR VOGELAAR

Poprawa jakości skóry dzięki wspomaganiu/
testowaniu żywieniowemu

Additional improvement of skin quality with 
nutritional support/testing

Niezbędne składniki odżywcze są uważane za niezbędne dla 
życia człowieka. Witaminy i minerały są kofaktorami enzymów. 
Aminokwasy są częścią wszystkich białek, w tym skóry i ukła-
du odpornościowego. Niezbędne składniki odżywcze pełnią 
również wiele innych ważnych funkcji w organizmie człowieka. 
Skóra ma wysoką częstotliwość odnowy komórkowej, co powo-
duje duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

Niedobór kilku z ponad 40 niezbędnych składników odżyw-
czych może powodować problemy skórne lub choroby. Jednak 
większość ludzi spożywa za mało niezbędnych składników od-
żywczych, aby osiągnąć zalecane dzienne spożycie (ZDS) i ma 
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deficyty powodujące zwiększone ryzyko wystąpienia proble-
mów skórnych.

Aby uzyskać optymalny powrót do zdrowia w przypadku 
problemów skórnych lub chorób, należy przeanalizować stan 
niezbędnych składników odżywczych, ponieważ dokładne za-
potrzebowanie lub zaburzenia równowagi nie są znane, a każda 
osoba ma unikalne potrzeby. 

Oczekuje się, że większość poważnych braków wykazanych 
w raporcie laboratoryjnym danej osoby ma duży wpływ na le-
czenie, co może zapoczątkować kontrolę organizmu pod kątem 
anti-aging.

W prezentacji zostaną przytoczone z literatury fachowej 
przykłady ważnych składników odżywczych, takich jak argi-
nina, tauryna, inne aminokwasy, magnez, cynk, miedź, man-
gan, selen, witamina A, B, C, E i EPA/DHA, GLA, nasiona lnu. 
Uczestniczą one w zwalczaniu trądziku, zapalenia skóry, wy-
prysku, łuszczycy, pokrzywki, obrzęku i gojeniu ran. Prawie 
wszystkie są zaangażowane w układ odpornościowy, co jest 
ważne dla redukcji infekcji powodujących problemy skórne 
i choroby skóry. Na podstawie uzyskanych wyników laborato-
ryjnych można rozpocząć bardzo specyficzną, zindywidualizo-
waną terapię żywieniową składającą się z produktów żywno-
ściowych i suplementów.

EMAR VOGELAAR

Wsparcie/testy żywieniowe w celu 
poprawy jakości operacji

Nutritional support/testing to improve quality of the 
operations

Istnieją składniki odżywcze, które uważane są za niezbędne 
dla życia człowieka. Witaminy i minerały są kofaktorami enzy-
mów. Aminokwasy są częścią wszystkich białek, w tym ukła-
du immunologicznego. Niezbędne składniki odżywcze pełnią 
również wiele innych ważnych funkcji w organizmie człowieka. 
np. przy gojeniu ran. Niedobór kilku z ponad 40 niezbędnych 
składników odżywczych może mieć negatywny wpływ na goje-
nie się ran.

Optymalna rekonwalescencja pooperacyjna i gojenie ran 
może być bardziej wymagająca pod względem odżywiania 
niż standardowa dieta. Jednak większość ludzi spożywa za mało 
niezbędnych składników odżywczych, aby osiągnąć zalecane 
dzienne spożycie (ZDS) i ma ich deficyt już przed operacją.

W celu uzyskania optymalnej regeneracji po operacji ko-
nieczne jest jak najszybsze przeanalizowanie stanu niezbęd-
nych składników odżywczych przed planowaną operacją. Lep-
sze odżywianie powinno być wdrożone jak najszybciej, a gdy 
tylko wyniki laboratoryjne będą dostępne, należy rozpocząć 
dalszą zindywidualizowaną poprawę diety, włączając suple-
menty. Analiza stanu niezbędnych składników odżywczych 
może być również postrzegana jako część procesu kontroli an-
ti-aging.

Ponadto stan składników odżywczych ma znaczenie nie tyl-
ko przed operacją, ale również w jej trakcie i po niej. Z literatury 
fachowej przytoczone zostaną przykłady ważnych składników 
odżywczych, takich jak arginina, tauryna, magnez, cynk, miedź, 
mangan, selen, witamina A, B, C, E i koenzym Q10, karotenoidy, 
likopen, luteina, zeaksantyna i EPA/DHA. Prawie wszystkie te 
składniki odżywcze są zaangażowane w układ odpornościowy. 
Ważne, aby zapobiec infekcji. Dbałość o optymalne odżywia-
nie przed, w trakcie i po operacji skutkuje krótszą hospitaliza-
cją, mniejszą ilością powikłań i krótszą rekonwalescencją oraz 
niższymi kosztami opieki zdrowotnej. Podana zostanie również 
praktyczna receptura do stosowania przy wspomaganiu gojenia 
się ran.

IRENA WALECKA,  
PIOTR SOBOLEWSKI,  
PIOTR SZNELEWSKI

Mikroskopia konfokalna jako narzędzie 
diagnostyczne w dermatologii i medycynie  
estetycznej

Confocal microscopy as a diagnostic device in 
dermatology and aesthetic medicine

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo 
reflectance confocal microscopy – RCM) to nowoczesna, nie-
inwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, umożliwiająca wi-
zualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania 
histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry 
możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowa-
tej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, 
jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, 
czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontal-
nym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej 
głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi ok. 
200–300 µm.

Badania z wykorzystaniem RCM okazały się szczególnie 
przydatne w diagnostyce nowotworów skóry, w tym zwłasz-
cza we wczesnej diagnostyce czerniaka oraz niemelanocytowych 
nowotworów skóry. Mikroskopia konfokalna znalazła również 
zastosowanie w monitorowaniu nieinwazyjnych metod le-
czenia stanów przednowotworowych oraz nowotworów skóry 
bez konieczności wykonywania badania histopatologicznego, 
a także w kontrolowaniu marginesów chirurgicznego wycięcia 
raka podstawnokomórkowego metodą Mohsa. W ostatnich la-
tach podejmuje się próby wykorzystania refleksyjnej mikrosko-
pii konfokalnej w diagnostyce chorób zapalnych, takich jak łusz-
czyca, toczeń rumieniowaty skórny, pęcherzyca.

RCM jest metodą młodą, rozwijającą się, a jej zastosowanie 
w medycynie estetycznej pozostaje wciąż na etapie badań – 
obecnie dostępne są pojedyncze doniesienia naukowe. Dalszy 
rozwój tej metody obrazowania skóry z pewnością doprowadzi 
do jej upowszechnienia i udoskonalenia.
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KRZYSZTOF WIDERKIEWICZ

Wolumetria jako zabieg odmładzający  
na przykładzie liftingu hybrydowego Restylane

Volumetry as a rejuvenating treatment  
– as exemplified by the Restylane hybrid lift

Co takiego sprawia, że patrząc na czyjąś twarz, już po se-
kundzie jesteśmy w stanie określić dość precyzyjnie wiek osoby, 
którą widzimy? Co takiego rejestruje nasze oko, że natychmiast 
uzyskujemy przekonanie, iż ktoś wygląda promiennie czy raczej 
sprawia wrażenie osoby zmęczonej? Doświadczony lekarz me-
dycyny estetycznej zna odpowiedzi na te pytania. Wie, jak zmie-
nia się anatomia twarzy pod wpływem czasu.

Zabieg liftingu hybrydowego dotyczy środkowej części twa-
rzy, części, której korekta wykonana umiejętnie najbardziej 
„cofa czas” i pozwala odzyskać świeży i naturalny wygląd.

Podczas warsztatu zostaną szczegółowo przedstawione 
techniki odbudowy/korekty środkowej części twarzy za pomo-
cą kwasu hialuronowego. Zostaną omówione podstawy anato-
miczne oraz uzasadnienie użycia konkretnych preparatów w za-
leżności od budowy twarzy i typu skóry. Przedstawiony będzie 
także praktyczny schemat wykonywania zabiegu.

MARCIN WILCZYŃSKI

Wielofunkcyjny system laserowy 
Fotona Dynamis SP

Multifunction laser system Fotona Dynamis SP

Dynamis SP, wyprodukowany przez firmę Fotona, będącą 
liderem w światowej branży najbardziej zaawansowanych sys-
temów laserowych, to jeden z najnowocześniejszych obecnie na 
rynku modeli zapewniających profesjonalne zabiegi medycyny 
estetycznej. Innowacyjność lasera polega na zastosowaniu tech-
nologii VSP (Zmienny Impuls Kwadratowy), przez co zoptymali-
zowane zostaje działanie lasera na tkankę. Energia wyjściowa la-
sera jest zawsze zgodna z ustawionymi parametrami, zapewniając 
w ten sposób najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Technologia VSP pozwala uzyskać bezprecedensowy zakres 
trybów leczenia, od skrajnie krótkich (impulsów mikrosekun-
dowych) przez intensywne napromieniowanie wybranych ob-
szarów po bardzo długie, trwające do 1 s impulsy w delikatniej-
szym leczeniu większych obszarów.

Spektrum zastosowania lasera jest bardzo szerokie i w głów-
nej mierze obejmuje takie zabiegi jak:
 y usuwanie zmarszczek;
 y leczenie blizn, blizn potrądzikowych;
 y likwidacja zmian skórnych;
 y depilacja laserowa;
 y Fotona 4D – endolifting twarzy;
 y endolifting powiek górnych i dolnych;
 y blepharoplastyka – laserowe cięcie powiek:

 y Twin Light;
 y fotoodmładzanie T3;
 y frakcjonowanie Smooth;
 y peeling laserowy;
 y Fotona TS – laserowe, bezinwazyjne ujędrnianie ciała;
 y usuwanie przebarwień;
 y usuwanie rumienia naczyniowego;
 y leczenie trądziku w fazie ostrej;
 y leczenie chrapania;
 y leczenie grzybicy paznokci i skóry;
 y redukcja nadpotliwości pach;
 y ginekologia estetyczna;
 y usuwanie naczynek, pajączków żylnych, żylaków EVLT.

Laser Fotona Dynamis SP umożliwia także wykonywanie 
zabiegów naczyniowych dla wszystkich typów skóry. Unikalny 
program wygładzania łączy nieablacyjne efekty termalne z zimną 
ablacją, zapewniając tym samym wysoki efekt odmłodzenia skó-
ry. Parametry pracy lasera Fotona Dynamis SP pozwalają na osią-
gnięcie maksimum efektów przy minimalnym uszkodzeniu tka-
nek, co czyni zabiegi szybszymi i mniej męczącymi dla pacjenta.

Właściwości lasera Nd:Yag Fotony pozwalają sięgać do głębszych 
struktur skóry bez uszkadzania naskórka, bez względu na typ skóry. 
Z kolei laser Er:Yag Fotony daje możliwość przeprowadzenia mini-
malnie ablacyjnych i szybkich zabiegów, które usuwają mikroele-
menty uszkodzonej tkanki, czego rezultatem jest niespotykany efekt 
termalny. Klasyczne nieablacyjne zabiegi frakcyjne wykonywane na 
innych laserach pozostawiają w skórze miliony mikroelementów 
składających się z gorących, martwych pozostałości leczonej tkanki. 
Nadmiar ciepła z tej tkanki zostaje uwięziony w skórze, powodując 
niepotrzebny ból, dyskomfort i dłuższy czas gojenia. Głowica frakcjo-
nująca Fotony natychmiast usuwa gorące pozostałości tkanki ze skó-
ry, zmniejszając ból i przyspieszając rekonwalescencję. Po zabiegu 
mikrokanaliki zamykają się i leczą o wiele szybciej niż w przypadku 
innych klasycznych nieablacyjnych technik frakcyjnych.

Zabiegi wykonywane z zastosowaniem lasera Fotona Dy-
namis SP są niezwykle precyzyjne i całkowicie bezpieczne. Za-
pewniają wysoki komfort oraz krótki okres rekonwalescencji, 
pozwalając na szybki powrót do codziennych zajęć.

SŁAWOMIR WILCZYŃSKI,  
ANNA STOLECKA-WARZECHA, 
ANNA DEDA, ROBERT KOPROWSKI, 
ANNA BANYŚ,  
BARBARA BŁOŃSKA-FAJFROWSKA

Czy możliwa jest ochrona skóry 
przed promieniowaniem IR?

Is it possible to protect the skin from IR radiation

Fotoprotekcja ludzkiej skóry jest obecnie skoncentrowana na 
promieniowaniu UVA i UVB. Niemniej jednak w świetle nowych 
badań mówiących o negatywnym oddziaływaniu promieniowa-
nia podczerwonego (IR) poszukuje się coraz skuteczniejszych me-
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tod ochrony przed nim. W przypadku minimalizowania skutków 
oddziaływania IR główną strategią obrony są antyoksydanty chro-
niące przed wolnymi rodnikami i reaktywnymi formami tlenu gene-
rowanymi podczas napromieniowania. W przypadku ekranowania 
promieniowania podczerwonego poszukuje się składników mogą-
cych odbijać, rozpraszać bądź pochłaniać promieniowanie podczer-
wone chroniąc jednocześnie skórę przed jego odziaływaniem.

Celem badania była weryfikacja skuteczności komercyjnie 
dostępnych preparatów kosmetycznych, których producenci za-
deklarowali ochronę przed promieniowaniem podczerwonym. 
Sumarycznie zbadano 18 preparatów. Zaproponowano również 
nową metodę opartą na reflektancji kierunkowej, która jako je-
dyna na świecie pozwala na identyfikacje parametrów promie-
niochronnych filtrów IR in vivo. Do pomiarów zastosowano re-
flektometr hemisferyczny SOC-410 DHR.

Zarejestrowana różnica w reflektancji kierunkowej dla skóry 
pokrytej preparatami promieniochronnymi jest nieistotna staty-
stycznie. Zbadane kosmetyki nie zabezpieczają jej przed promie-
niowaniem podczerwonym. Zakres ochrony przed promieniowa-
niem IR nie jest skorelowany ze współczynnikiem SPF preparatów 
kosmetycznych ani z czasem, który minął od aplikacji preparatu.

PATRYCJA WIŚLIŃSKA, 
PIOTR SZNELEWSKI,  
ROBERT MLOSEK

Zastosowanie ultrasonografii wysokich 
częstotliwości w diagnostyce oraz 
monitorowaniu powikłań po zabiegach 
z zakresu medycyny estetycznej

The use of high-frequency ultrasonography in the 
diagnostics and monitoring of complications after 
aesthetic medicine procedures

Ultrasonografia wysokich częstotliwości jest skuteczną nie-
inwazyjną metodą z powodzeniem wykorzystywaną w derma-
tologii do obrazowania zdrowej i zmienionej chorobowo skóry 
i tkanki podskórnej. Z uwagi na rosnącą ilość powikłań po zabie-
gach z zakresu medycyny estetycznej ultrasonografia wysokich 
częstotliwości jest przydatnym narzędziem wykorzystywanym 
do diagnostyki, różnicowania oraz monitorowania przebiegu 
powikłań po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, w szcze-
gólności po zabiegach z zastosowaniem wypełniaczy.

TADEUSZ WITWICKI

Małoinwazyjna metoda korekcji zniekształceń 
po porażeniu nerwu twarzowego nićmi

Minimally invasive method of correction of 
distortion following facial nerve paralysis with threads

Metoda podnoszenia tkanek nićmi wchłanialnymi lub nie-
wchłanialnymi zyskuje ostatnio na popularności. Nici te nie 

tylko liftingują opadające tkanki, ale w przypadku użycia nici 
wchłanialnych również powodują rewitalizację tkanek. Stano-
wią one niejednokrotnie alternatywę dla bardziej inwazyjnych 
metod leczenia opadania tkanek (liposukcja, facelifting). Nici 
można stosować nie tylko w ramach medycyny estetycznej, ale 
także w leczeniu porażenia nerwu twarzowego.

U pacjenta z porażeniem nerwu twarzowego musimy stwier-
dzić jego całkowite i nieodwracalne uszkodzenie. W przypad-
kach onkologicznych uszkodzenie nerwu jest opisywane przez 
operatora. W przypadkach pourazowych, jak również w samo-
istnym uszkodzeniu nerwu twarzowego konieczne jest wykona-
nie badania EMG i przeprowadzenie konsultacji neurologicznej 
stwierdzającej nieodwracalność uszkodzenia. Z wydaniem ta-
kiej opinii odczekujemy 2 lata od uszkodzenia.

Porażenie nerwu twarzowego z reguły bardzo zniekształca 
twarz, upośledzając funkcję mięśni mimicznych twarzy, co po-
woduje nie tylko niekorzystny wygląd twarzy, ale również zabu-
rzenia funkcji: niewyraźne mówienie, łzawienie oka, niedomy-
kalność szpary powiekowej, przygryzanie policzka.

Operacje przywracające funkcję nerwu są technicznie skom-
plikowane, obarczone dużym ryzykiem niepewnego ostatecz-
nego wyniku. Natomiast operacje poprawiające wygląd twarzy 
wymagają rozległego preparowania tkanek, podwieszania kąta 
ust, policzka, powieki dolnej na paskach powięzi pobranych 
z oddzielnego cięcia z powięzi szerokiej z uda. Wprowadzenie 
nici liftingujących powodujących uniesienie tkanek twarzy po-
zwala w wybranych przypadkach uzyskać bardzo dobre wyniki 
estetyczne u osób z porażeniem nerwu twarzowego. Oczywi-
ście poprawienie wyglądu twarzy nićmi nie poprawia funkcji 
mimicznej porażonych mięśni, a jedynie pozwala na statyczne 
podniesienie opadających tkanek. Większość chorych akcep-
tuje to ograniczenie za cenę poprawy wyglądu zbliżonego do 
normalnego, co ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie.

TADEUSZ WITWICKI

Metoda podniesienia piersi nićmi

Breast lifting with threads – a method

U dojrzałych kobiet po przebytych porodach i karmieniu, 
jak również u osób z utratą wagi dochodzi do opadnięcia piersi. 
Opadanie piersi spowodowane jest zwiotczeniem skóry, rozcią-
gnięciem więzadeł, a także włókien sprężystych skóry i obni-
żeniem się piersi poniżej fałdu podpiersiowego. Istnieją różne 
metody chirurgiczne pozwalające na przywrócenie pożądanego 
wyglądu piersi, jednakże ich następstwem są mniej lub bardziej 
rozległe blizny.

Poszukując metody mniej inwazyjnej, dr Marlen Sulamani-
dze wprowadził metodę podwieszania piersi na „podskórnym 
biustonoszu” zawieszonym na obojczyku. Metoda ta pozostawia 
ok. 4–5 blizenek o długości 3–4 mm umiejscowionych w linii 
środkowo-obojczykowej. Można ją zastosować w piersiach do 
rozmiaru średniego C. Można ją stosować również w przypadku 
opadania piersi u pacjentek, które wcześniej poddały się zabie-
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gowi powiększenia piersi implantami. To mało inwazyjne roz-
wiązanie stanowi alternatywę dla chirurgicznego podniesienia 
piersi.

DOROTA WYDRO

Moje życie przed i po teście genetycznym

My life before and after the genetic test

Badania genetyczne stają się coraz bardziej popularne 
w medycynie konwencjonalnej, ale także prewencyjnej, re-
generacyjnej i przeciwstarzeniowej. Obecnie dostępne są te-
sty prognostyczne wykrywające w DNA mutacje genetyczne 
zwiększające ryzyko zachorowania na konkretną chorobę, te-
sty nutrigenomiczne, diagnostyczne, prenatalne, na nosiciel-
stwo, farmakogenomiczne, test na ustalenie ojcowstwa oraz 
testy po poronieniach.

Prezentacja przedstawia wyniki testu genetycznego, który 
określał wariant genu poprzez ustalenie indywidualnych poli-
morfizmów (ang. single nucleotide polymorphism – SNP) w na-
stępujących dziedzinach: dieta (witaminy, celiakia, gluten, lak-
toza, alkohol, kofeina, cholesterol); sport i masa ciała: zdrowie 
(mutacja MTHFR, otyłość, depresja, schizofrenia, udar mózgu, 
nadczynność tarczycy, cukrzyca i niewydolność trzustki, em-
patia); metabolizm leków (antydepresanty, warfaryna, NLPZ, 
IPP, metotreksat) i inne (skłonność do zmarszczek, cellulitu, 
przebarwień i łuszczycy, oddziaływanie na placebo, zdolność 
do ochrony przed wolnymi rodnikami, długowieczność oraz typ 
osobowości) oraz możliwości wykorzystania tego rodzaju testów 
w praktyce lekarza medycyny estetycznej i anti-aging.

NICOLA ZERBINATI

Histologiczne i kliniczne wyniki 
modelowania sylwetki przy użyciu nowego 
urządzenia emitującego mikrofale

Histological and clinical results of a new microwaves 
device for the body contouring

Wprowadzenie. W ostatnich miesiącach zaprezentowa-
no nowe urządzenie terapeutyczne do modelowania sylwetki. 
Emituje ono energię w zakresie mikrofal i zapewnia interakcję 
z tkanką tłuszczową i tkanką łączną skóry właściwej.

Materiały i metody. W celu zbadania mechanizmu dzia-
łania tego urządzenia przeanalizowaliśmy histologiczne efekty 
naświetlania skóry mikrofalami przy użyciu dwóch różnie za-

projektowanych głowic zdolnych do różnej penetracji i różnych 
interakcji z tkanką docelową.

Wyniki. W badaniu ex vivo na skórze ludzkiej poddano 
analizie uszkodzenie histologiczne błony adipocytów i ich 
histologiczne zachowanie po napromieniowaniu elektro-
magnetycznym. Przy różnej energii i głębokości penetracji 
oceniliśmy interakcję z przedziałem kolagenowym warstwy 
tłuszczu, która jest dobrze wyrażona w ocenie histologicz-
nej i immunochemicznej. Dowody mikroskopowe pozostają 
w korelacji z wynikami badań ultrasonograficznych i wyni-
kami klinicznymi.

Dyskusja. W prezentacji omawiamy korelacje między wy-
nikami klinicznymi a emisją promieniowania mikrofalowego do 
skóry i jego wpływem na podskórną warstwę anatomiczną.

NICOLA ZERBINATI

Wpływ frakcyjnego lasera pikosekundowego 
na obraz histologiczny i kliniczny skóry

Histological and clinical effect of picosecond 
fractional laser on skin

Wprowadzenie. Nowe podejście terapeutyczne do blizn po-
trądzikowych i odmładzania skóry za pomocą frakcyjnego lasera 
pikosekundowego staje się coraz bardziej popularne ze względu 
na wysoką jakość wyników i bardzo niskie ryzyko rozwoju hiper-
pigmentacji pozapalnej (PIH).

Materiały i metody. W celu zbadania mechanizmu działa-
nia tego nowego podejścia terapeutycznego przeanalizowaliśmy 
histologiczne efekty pikosekundowego naświetlania skóry za 
pomocą końcówki frakcyjnej z soczewką mikrokrążkową, która 
jest w stanie zwiększyć podawanie energii impulsu światła do 
każdej wiązki do 40 J/cm2.

Wyniki. W testach przeprowadzonych ex vivo przy użyciu 
rękojeści frakcyjnej przeanalizowaliśmy ludzką skórę. Lasero-
wo wywoływany rozpad optyczny (LIOB) w skórze właściwej 
obserwuje się, począwszy od energii impulsu światła o war-
tości 0,3 J/cm2. Wraz ze wzrostem energii impulsu LIOB wy-
stępuje głębiej w skórze właściwej. Przy mocy 1 J/cm2 obser-
wuje się pęcherzyki ulokowane w skórze właściwej, podczas 
gdy wiązki kolagenu w głębszych warstwach. Wakuole mają 
średnicę 20–60 µm. Ablacja epitelialna występuje od 1 J/cm2 
przy szerokości ok. 200 µm.

Dyskusja. W prezentacji przedstawiamy korelacje między 
wynikami klinicznymi a LIOB od powierzchniowej do środko-
wej warstwy skóry właściwej i omawiamy ogniskowe uszkodze-
nie naskórka.




