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II Międzynarodowy Awatarowy e-Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
W dniach 2–3 października 2021 r. ze studia
na warszawskim Stadionie PGE Narodowym emitowaliśmy II Międzynarodowy Awatarowy e-Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Organizatorem
kongresu było PTMEiAA–PTL – Oddział w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły:
kwartalnik „Academy of Aesthetic and Anti-Aging
Medicine”, „Aesthetica”, „Estetyczny Magazyn”, Estetyczny Portal.pl, „Rynek Estetyczny”, „Twój Styl”,
„Uroda i Medycyna” oraz Zatoka Piękna.
Kongres rozpoczął się w sobotę od otwarcia,
w którym uczestniczyli: wiceprezes PTMEiAA dr
Waldemar Jankowiak, prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański oraz członkowie zarządu PTMEiAA –
prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak oraz dr n. ekon.
Dorota Wydro. Podczas ceremonii otwarcia odczytano listy gratulacyjne od prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzeja Matyji i prezes Sekcji Medycyny Estetycznej PTD prof. dr hab. n.
med. Barbary Zegarskiej.
Kongres cieszył się ogromną popularnością. Przez
dwa dni na platformie zalogowanych było non stop
681 osób, a transmisję na żywo w języku angielskim
oglądało 498 osób – członków UIME z całego świata,
ponieważ udostępniliśmy link do transmisji wszystkim towarzystwom medycyny estetycznej zrzeszonym w UIME (transmisje w języku polskim i angielskim odtwarzane są nadal przez lekarzy). Podczas
kongresu 39 wykładowców wygłosiło 41 wykładów
w 9 sesjach; odbyły się dwa warsztaty i masterclass.
W części wystawowej swoje wirtualne stoiska
i nowości zaprezentowało 11 firm: AESTHETIC
CONCEPT, ALLERGAN AESTHETICS, CROMA
PHARMA, FILLMED LABORATOIRES, GALDERMA POLSKA, INTO BEAUTY, MERZ Aesthetics,
METRUM, NOVA GROUP, PANDA MEDICAL, VIVACY WARSAW.
Sponsorami kongresu były następujące firmy: GALDERMA – PARTNER NAUKOWY KONGRESU, ALLERGAN AESTHETICS i SINCLAIR
– SPONSORZY DIAMENTOWI, VIVACY – SPONSOR ZŁOTY, AESTHETIC CONCEPT, NOVA GROUP I PANDA MEDICAL – SPONSORZY BRĄZOWI.
Sobotni wykład otwarcia należał do dr. Marka
Karasia, który prosto z Dubaju wygłosił wykład zatytułowany „Kiedy jeden zabieg nie wystarczy”.

W pierwszej sesji „Trudne przypadki” swoich
pacjentów zaprezentowali: prof. dr hab. n. med.
Romuald Olszański, dr Beata Cybulska, dr Robert Chmielewski, dr Natallia Romanowska,
dr Waldemar Jankowiak i dr n. med. Piotr Drozdowski.
W sesji „Wypełniacze”, którą moderowali dr Waldemar Jankowiak i Cezary Pszenny,
przedstawiono dwie nowości na rynku: dr Magdalena Boczarska-Jedynak – Maili, nowy kwas hialuronowy firmy Sinclair, a dr Natallia Romanowska – Stylage® Lips Plus, preparat do nowoczesnych
technik objętościowych w obrębie ust. Poza tym
wystąpili: prof. Alessio Redaelli (plastyka nosa up-to-date), prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
(jak uniknąć powikłań po zabiegach iniekcyjnych)
oraz dr Magdalena Korwin (efektywność zabiegów
z wykorzystaniem HA okiem okulisty).
W samo południe lekarze mieli możliwość uczestniczenia w warsztacie dr. Roberta Chmielewskiego i firmy Fillmed pt. Bionutrishape™ – zabieg 3 w 1
– podparcie + kształt + stymulacja w 1 koncepcji 3S:
Structure + Shape + Stimulate.
W popołudniowej sesji „Toksyna botulinowa”
prof. Joanna Czuwara omówiła nową formułę toksyny botulinowej typu A – Alluzience, dr Magdalena Korwin przedstawiła czynniki sukcesu w zabiegach z toksyną botulinową – aktywną toksynę,
precyzję i dawkę; dr Alicja Rustowska-Rogowska,
zaprezentowała toksynę botulinową w leczeniu bliznowców, a dr Aleksandra Znajewska-Pander –
zastosowanie toksyny botulinowej u pacjentów onkologicznych.
Sesję wieczorną zdominowały lasery. Sesję moderowali: prof. Paweł Surowiak i dr Jacek Kaczyński. Dr Agnes Frankel przedstawiła terapie
łączone z wykorzystaniem najnowszej platformy
laserowej ZYE; dr Beata Cybulska zaprezentowała
laserowe zabiegi na rewitalizację pochwy u kobiet;
dr Firas Al Niami omówił miejsce lasera Nd:YAG
w gabinecie medycyny estetycznej; dr Virginia Benitez Roig przedstawiła SoftWave – przełomowe
zastosowanie ultradźwieków, a dr Hans Bayer zaprezentował wykład PICO and beyond – możliwości laserów pikosekundowych na przykładzie lasera
PICO Star.

89

II iecaam

90

II iecaam

91

II iecaam

Pierwszy dzień kongresu zakończyła masterclass prof. Alessio Redaellego na temat technik zaawansowanych w okolicy wokół oczu i ust.
W niedzielę rozpoczęliśmy od sesji „Chirurgia
plastyczna”, w której dr n. med. Piotr Drozdowski wygłosił wykład pt. Pojęcie piękna w chirurgii
plastycznej - fakt czy mit?, a dr n. med. Ireneusz
Łątkowski omówił operacje estetyczne w obrębie
twarzy.
Następnie odbyły się dwie sesje „Biostymulacja – Lifting – Odmładzanie”. Podczas pierwszej
wszyscy wykładowcy skupili się na temacie kwasu
poli-L-mlekowego i preparatów z jego wykorzystaniem (Krzysztof Widerkiewicz, Ilona Osadowska, Natalia Markova i Krzysztof Kaczyński).
W drugiej sesji omówiono: stymulator tkankowy
Ellanse (Karina Felberg), FAT for BEAUTY (Włodzimierz Rosiński) postępowanie w razie zdarzeń
niepożądanych w zabiegach z Radiesse® (Iwona
Radziejewska-Choma), protokoły zastosowania
osocza bogatopłytkowego Regen ACR w celu korekcji oznak starzenia się skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni (Inna Sharypova), thread lifting – 25 lat
doświadczeń (George Sulamanidze) oraz system
immunologiczny i warunki sukcesu w medycynie regeneracyjnej (Joseph Choukroun).
W niedzielne południe odbył się warsztat firmy Vivacy Warsaw, podczas którego dr Philippe
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Deprez przedstawił nowość: RRS Long Lasting Skin
Builder i jego skuteczność potwierdzoną badaniami
klinicznymi.
W sesji „Medycyna estetyczna i dermatologia
w dobie Covid-19”, którą moderował dr n. med. Cezary Pszenny, prof. Lidia Rudnicka omówiła problemy z włosami u ozdrowieńców po Covid-19, prof. Irena Walecka zmiany skórne u tychże pacjentów,
a prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek objawy
niepożądane u osób szczepionych przeciwko Covid-19
po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego.
Ostatnia sesja dotyczyła diet i suplementów. W jej
trakcie, eksperci: Anna Cabeca z USA, prof. Zygmunt Zdrojewicz, dr Edyta Adamczyk-Kutera,
dr Marzena Lorkowska-Precht oraz dr Dorota
Wydro omówili swoje ulubione diety i suplementy.
Jeszcze dwa lata temu chyba nikt z nas nie spodziewał się, że idzie nowe. Ograniczenia w organizowaniu wydarzeń naukowych i spotkań wymusiły
szczególną formułę kontaktów. Oprócz oczywistych
ograniczeń zyskaliśmy jednak również nowe możliwości. Korzystajmy więc z nich, zachowując to,
co dobre i sprawdzone. Spotkania on-line stały się
rzeczywistością, ale formuła, na którą zdecydowaliśmy się podczas tego kongresu, poszła znacznie dalej i dla większości była wręcz niespotykaną.
Zaprosiliśmy uczestników na kongres awatarowy,
który przeniósł nas do świata wirtualnego. Spotkaliśmy się w Wirtualnym Centrum Targowo-Konferencyjnym Avatarland. Znajdowała się tam wielka
sala audytoryjna na 1000 osób, hala wystawowa umożliwiająca prezentowanie się firm oraz kontakt z nimi,

stoiska partnerów medialnych kongresu i czasopisma z możliwością ich pobrania. Były również miejsca mniej formalne, jak przestrzeń do rozmów, taras
na dachu centrum konferencyjnego, parkiet ze sceną,
gdzie można było potańczyć, ale absolutnym hitem
okazała się plaża, gdzie można było nieformalnie się
spotkać, przejść na szczyt latarni morskiej, a potem
wskoczyć do motorówki i wypłynąć na pełne morze.
Mimo wirtualnej formuły mogliśmy swobodnie rozmawiać ze sobą i wykładowcami, słuchać wykładów
i uczestniczyć w warsztatach.
Ten kongres pod każdym względem był inny niż
wszystkie wcześniejsze. Poza zastosowaną po raz
pierwszy w środowisku lekarskim formułą awatarową i nową lokalizacją na Stadionie Narodowym
kongres zorganizował nowy team organizacyjny:
Dorota Wydro, Krzysztof Kaczyński, Waldemar
Jankowiak i Paweł Surowiak. Ogromnym powodzeniem cieszyła się uruchomiona na czas kongresu
specjalna aplikacja, za pomocą której lekarze mogli
znaleźć potrzebne informacje na temat kongresu
oraz zapoznać się z aktualnościami.
Stoiska firmowe po raz pierwszy zorganizowały
z pomocą Avatarlandu konkursy, w czasie których,
nagrody wygrało 33 lekarzy. Stworzyliśmy również
specjalny program komputerowy pozwalający lekarzom się zarejestrować, wypełnić ankietę ewaluacyjną o kongresie, a następnie wygenerować dla siebie
Certyfikat Uczestnictwa, a tym samym otrzymać
18 punktów edukacyjnych. Dzięki przeprowadzonej
ankiecie dowiedzieliśmy się, że kongres został bardzo dobrze oceniony przez lekarzy.
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Kiedy jeden zabieg nie wystarczy…
When one procedure is not enough…
Marek Karaś
W październiku tego roku minęło 40 lat mojej
pracy w chirurgii szczękowo-twarzowej. Jakoś tak
niepostrzeżenie… Czterdzieści lat temu odpowiedziałem sobie na pytanie: „Co chcę w życiu robić?”
i robię to do dziś. Tak naprawdę przez całe dorosłe
życie uprawiam swoje hobby. I nawet trochę mi za to
płacą…
Oczywiście przez te lata uzbierało mi się mnóstwo przypadków rzadkich, wyjątkowych i skomplikowanych. Zbyt wiele, żeby zmieścić wszystkie
w krótkim wykładzie czy artykule Kiedy jeden zabieg
nie wystarczy. Takie zdanie słyszą wszyscy pacjenci
w obszarze medycyny estetycznej – jak często moi?
Niesłychanie rzadko, bo z reguły potrzebna jest jedna
operacja, wieloetapowe leczenie to ewenement.
Wzorując się na Piotrze Kaczkowskim, który
puszczał w „Minimaxie” utwory z najnowszej płyty
(„przywiezionej dzień wcześniej z Londynu”), nigdy
w kolejności, w jakiej zostały nagrane, chciałbym
opowiedzieć kilka historii z bardzo grubej (jeszcze
niedokończonej) książki Chirurgia 1001 nocy. Też
nie po kolei.
Wiele lat temu przyjąłem propozycję zorganizowania („od zera”) systemu chirurgii szczękowo-twarzowej w małym emiracie w Zatoce Perskiej. Osiągnąłem już wtedy samodzielność zawodową (II stopień
specjalizacji) i miałem przed sobą długą drabinę
akademickiej kariery. Pracowałem w prawdopodobnie najlepszej wtedy w Polsce Klinice Chirurgii
Szczękowej WAM. Zdarzyło mi się nawet prowadzić
oddział (profesor na urlopie, docent na urlopie…) –
no, ale drabina… I nagle dostałem propozycję bycia
pierwszym w kraju. Projekt był planowany na dwa
lata… Tymczasem nad Zatoką Perską mieszkam ciągle. Życie potrafi płatać figle…

Rozdział 14. Abdulla

Abdulla jest pacjentem, z którym znam się najdłużej ze wszystkich przeze mnie leczonych osób.
Spotkaliśmy się po raz pierwszy w 2002 r. z powodu
łagodnego guza żuchwy.
Szkliwiak (ameloblastoma) – łagodny, zębopochodny guz, który prawie zawsze długo rośnie bezobjawowo, co często prowadzi do masywnych zniszczeń kości.
Abdulla pojawił się po raz pierwszy ze stosunkowo niewielkim guzem, ale z jakiegoś powodu zniknął
94

na 6 mies. i wrócił dopiero, kiedy asymetria twarzy
stała się ewidentna. Obrazy radiologiczne pokazują znaczny stopień zniszczenia trzonu żuchwy: wielotorbielowaty guz wchodzący z powodu zniszczenia
warstwy korowej w tkanki miękkie – stąd asymetria
twarzy. Ale widzimy również zachowany dolny brzeg
żuchwy (fot. 1, 2).

Fot. 1

Fot. 2

Przeprowadzam konserwatywny zabieg: wewnątrzustną resekcję guza z zachowaniem ciągłości
żuchwy, którą w najcieńszym miejscu wzmacniam
tytanową płytką. Patolog potwierdza diagnozę (ameloblastoma) i radykalność operacji, a ja wystawiam
Abdulli zaświadczenie, że jest tak ciężko poszkodowany, iż nie może pracować. Oczywiście naginam rzeczywistość. Dzięki mojemu zaświadczeniu
Abdulla zaczyna dostawać od szejka comiesięczną
rentę. Pół roku po zabiegu widzę bardzo satysfakcjonującą regenerację kości (fot. 3, 4), po czym Abdulla znika i pojawia się ponownie po 3 latach z prośbą o nowe zaświadczenie dla szejka. Korzystając
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z okazji, wysyłam go na radiologię i widzę wznowę
guza w obrębie nowo powstałej kości. Dzieje się coś,
co nie może się zdarzyć… wznowa w nowopowstałej kości (fot. 5).

alarmującego, ale pokazuję go moim dermatologom.
Klasyczne postępowanie: antybiotyk doustnie, antybiotyk miejscowo. Na moich oczach coś, co zaczęło się jako trywialny „pryszcz”, drąży w głąb do przeszczepu i 4 mies. później widzę katastrofę: odsłonięta
tytanowa płyta, ropny wyciek (fot. 9).

Fot. 3
Fot. 6

Fot. 4

Fot. 7

Fot. 5

Fot. 8

Tomografia komputerowa pokazuje zakres
zniszczeń, który wyklucza jakikolwiek konserwatywny zabieg (fot. 6). Wykonuję resekcję niemal połowy
żuchwy z wyłuszczeniem w stawie skroniowo-żuchwowym i jednoczasową rekonstrukcję z użyciem
kości własnej z talerza lewej kości biodrowej (fot. 7).
Patolog potwierdza radykalność zabiegu… i diagnozę. Abdulla goi się świetnie, (fot. 8) aż do momentu (4–5 tyg. po operacji), kiedy przychodzi z powodu skórnej infekcji w prawej okolicy żuchwowej. Nic

Fot. 9
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Postępowanie w takim przypadku jest oczywiście jedno:
1. wyrzuć wszystko,
2. odczekaj min. 6 mies.,
3. zacznij od początku.
Abdulla niewątpliwie spodziewał się takiego rozwiązania i chował się przede mną przez prawie 2 lata.
Ale… potrzebował nowego zaświadczenia dla szejka, więc pewnego dnia pojawił się znowu. I co widzę
– skóra nad tytanową płytą pękła, brzegi zagoiły się
pod płytą, żadnego wycieku, żadnego objawu zapalenia. Taki most nad wyschniętym korytem rzeki. Abdulla chodził z tym przez prawie 2 lata! (fot. 10).

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 10

Przed operacją obiecałem mu jedno: „jeżeli będzie
to możliwe, zachowam przeszczep”. Po otwarciu widzę: martwak kostny, będący fragmentem przeszczepu, trochę martwiczych tkanek miękkich, niewiele
ziarniny. W sumie nie jest tak źle. Po wyjęciu płyty
i usunięciu martwaka miałem już w ręku piłę, gotowy do przecięcia i usunięcia przeszczepu (fot. 11, 12).
Odłożyłem ją, sięgnąłem po wiertarkę. Małym wiertłem nawierciłem w kilku miejscach przeszczep i we
wszystkich punktach zobaczyłem krwawiącą kość.
Przeszczep pomimo miejscowego zapalenia (martwak!) okazał się być żywą, dobrze wygojoną i bardzo
dobrze ukrwioną kością. (fot. 13).

Fot. 11
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Miesiąc po zabiegu Abdulla wygląda bardzo dobrze, a wyrzeźbiony przeze mnie nowy wyrostek
stawowy żuchwy funkcjonuje bez zarzutu i skutkuje
przyzwoitym zgryzem (fot. 14).

Fot. 14

Udaje mi się utrzymać kontakt z Abdullą przez
niemal rok. Wszystko wygląda świetnie, żadnych
dolegliwości. Radiologia potwierdza dobrą kondycję
przeszczepu. Swoim zwyczajem Abdulla ponownie
znika i pojawia się 3 lata później, oczywiście po nowe
zaświadczenia dla szejka. Widać od razu asymetrię
twarzy – obrzmienie prawej okolicy przyuszniczo-żwaczowej. Badanie radiologiczne pokazuje „częściowo zjedzony” przeszczep i torbielowaty guz
(fot. 15, 16).
Obraz śródoperacyjny: torbielowaty guz
wychodzący z przeszczepu(!) pobranego kilka
lat wcześniej z talerza kości biodrowej. Ben-Akiba mówił, że „wszystko już było”, ale coś takiego?!
(fot. 17, 18). Resekuję guz wraz z przeszczepem
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i ponownie rekonstruuję żuchwę, tym razem przeszczepem z prawego talerza kości biodrowej (fot. 19).
Patolog potwierdza radykalność zabiegu i diagnozę (ameloblastoma). Gojenie przebiega bez problemów. Abdulla tym razem pozostaje w kontakcie
ze mną na długi – według jego standardów – czas,
co pozwala na okresową kontrolę radiologiczną.

Fot. 15

Fot. 19

Wyniki badań radiologicznych są świetne: bardzo dobre gojenie i przebudowa przeszczepu, właściwie niezauważalna resorbcja (fot. 20, 21).

Fot. 16

Fot. 20

Fot. 17

Fot. 21

Fot. 18

Cierpliwość Abdulli wyczerpuje się jednak pewnego dnia i przestaje się pojawiać na kolejne wizyty kontrolne, ale… Po prawie 4 latach potrzebuje
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nowego zaświadczenia o niezdolności do pracy, więc
pojawia się znienacka. I co widzę? Dyskretne, ale
wyraźne obrzmienie w prawej okolicy żuchwowej.
Wyraźny w badaniu wewnątrzustnym guz z tkanek
miękkich w przedsionku jamy ustnej (fot. 22, 23).

Po wyłuszczeniu otorbionego guza widzę czystą
lożę, mały fragment tytanowej płyty i nieodsłonięty
przeszczep (fot. 26, 27). Rozpoznanie histopatologiczne: szkliwiak tkanek miękkich usunięty
z marginesem.

Fot. 22

Fot. 26

Fot. 23

Fot. 27

Badanie radiologiczne pokazuje perfekcyjny stan
przeszczepu, a CBCT (niskiej rozdzielczości tomografia) okrągły guz w tkankach miękkich prawego
policzka/okolicy żuchwowej (fot. 24, 25).

Od ostatniej operacji minęły 4 lata. I wszystko
wygląda świetnie: perfekcyjny stan przeszczepu,
odtworzone funkcje. Tylko pacjent kilkanaście kilogramów starszy (fot. 28, 29). Abdulla dostał ode
mnie w tym czasie kolejne zaświadczenia o ryzyku
związanym z podjęciem przez niego pracy i wiem,
że dzięki konieczności wznawiania szejkowskiej
renty pewnego dnia znowu go zobaczę.

Fot. 24

Fot. 28

Fot. 25
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Dlaczego obserwowałem rzeczy niesłychane/
niemożliwe? Wyjaśnieniem może być odkrycie
prof. P. Stoelingi, ogłoszone w latach 80. ubiegłego
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wieku. Jego zespół odkrył komórki szkliwiaka w otaczających tkankach miękkich i uznał to za wyjaśnienie
wznów, szczególnie w przypadkach zabiegów przeprowadzonych z mikroskopowo potwierdzoną radykalnością. Uczulałem na to moich patologów, którzy
w żadnym przypadku tych satelitarnych komórek nie
znaleźli. No, ale…wznowa w przeszczepie?

Fot. 29

Można gonić kormorany, można gonić króliczka.
Ja od prawie 20 lat gonię szkliwiaka. I nawet go doganiam, ale on co jakiś czas wychyla się skądś znowu,
jak królik z nory. Oby nigdy więcej.

Rozdział 16. Dalia

Dalia ma dziś 18 lat, właśnie skończyła szkołę średnią i ma zamiar studiować diagnostykę laboratoryjną.
Ja znam Dalię prawie od urodzenia. Zobaczyłem ją
po raz pierwszy, kiedy miała 7 mies. Jej rodzice pojawili się u mnie po szeregu konsultacji u specjalistów
różnych dyscyplin (laryngologii, neurologii, neurochirurgii, pediatrii…). Pojawili się przerażeni i kompletnie zdezorientowani różnymi koncepcjami, które
wcześniej usłyszeli. Zdanie, które podobno powtarzało się przy wcześniejszych konsultacjach brzmiało (mniej więcej): „trzeba natychmiast operować jej
twarz”. No, a jak twarz, to doktor Karaś. (fot. 30).

Fot. 30

W wieku 7 mies. Dalia prezentowała w tomografii komputerowej wczesne objawy atrofii mózgu,

na szczęście bez jakichkolwiek objawów neurologicznych. Jaki będzie efekt atrofii mózgu na tak
wczesnym etapie rozwoju, jeżeli nie podejmiemy
się chirurgicznej interwencji? Na pewno deficyt
intelektualny – nie do przewidzenia, jak ciężkiego
stopnia. Wachlarz możliwych zaburzeń i upośledzeń jest ogromnie szeroki. Zdarza się przecież,
że dziecko z kraniosynostozą operuje się w pierwszych dniach życia ze wskazań życiowych. Twarz,
no cóż, wyglądała typowo jak u dziecka urodzonego
z kraniosynostozą. Poza tym mały rozszczep podniebienia miękkiego, rozszczep górnych powiek.
Oczywiście twierdzenie o pilnej potrzebie operacji twarzy było w przypadku Dalii „trzecią prawdą ks.
Tischnera”. Operacje twarzy u dzieci z kraniosynostozą są istotnie wykonywane na wczesnym etapie
rozwoju, ale zawsze konieczny jest powtórny zabieg
po osiągnięciu dojrzałości kostnej. Warto?
W długiej rozmowie z jej rodzicami wyjaśniłem wszystkie konieczne zabiegi, przedstawiając
kalendarium leczenia (nie tylko chirurgicznego)
do 15.–16. r.ż. Oboje pamiętają, że zapowiedziałem
im, że będą musieli odpowiedzieć na wiele trudnych
pytań w ciągu najbliższych 15 lat. Mój koncept był
prosty: operuję po kolei to, co niezbędne, zostawiając korektę twarzy na później („po 15. urodzinach”)
i uzyskuję trwały efekt dzięki jednemu zabiegowi.
Zaufali mi. 2 tyg. później w tandemie z neurochirurgami, którzy wcześniej jakoś nie kwapili się do interwencji, zrobiliśmy Dalii kranioplastykę w obrębie
kości czołowej i ciemieniowej. Mózg dostał przestrzeń potrzebną do prawidłowego wzrostu. Kilka
miesięcy później zreperowałem Dalii podniebienie,
a w wieku ok. 2 lat przeszła korektę rozszczepów
powiek. Operację gościnnie wykonał amerykański
chirurg okuloplastyk, jeden z tzw. visiting surgeons
w szpitalu.
Zabieg niestety nie był w 100% udany, ale na szczęście bez funkcjonalnych konsekwencji. Dalia rozwijała się prawidłowo, a jej mama ubrankami, kapelusikami, kolorowymi okularami kamuflowała to,
co trzeba. Widywaliśmy się co kilka miesięcy, żeby
nie przeoczyć czegoś nieoczekiwanego.
Typowym momentem na korektę odstających
uszu u dziecka jest wiek 6 lat. Przed rozpoczęciem
nauki w szkole. Chodzi o wysłanie w nowe otoczenie „normalnie” wyglądającego małego człowieka.
Dzieci bywają okrutne, a takie uszy jak Dalii bywają
często przedmiotem bolesnych żartów. Dalia miała
uszka poprawione w wieku 5 lat. Nie z powodu nowej szkoły, ale z powodu wakacyjnych odwiedzin
u dziadków, których nigdy przedtem nie widziała.
Pamiętam do dziś jej mamę płaczącą ze szczęścia
po tym, jak zdjąłem opatrunki… (fot. 32, 33).
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Fot. 32

Fot. 33

W rekordowo chyba młodym wieku udało się zacząć u Dalii leczenie ortodontyczne, początkowo tzw. aparatem czynnościowym, który stymuluje
wzrost szczęki. Niezbędne, bo szczęka przestaje rosnąć zbyt wcześnie – jest związana z podstawą czaszki,
która przestaje rosnąć z powodu synostozy. Trudne,
bo małe dzieci nie chcą nosić aparatów w buzi. Dalia
była (na szczęście) grzecznym dzieckiem, więc udało
się coś, co udaje się rzadko. Finalne kształtowanie łuków zębowych wykonano przy użyciu aparatów stałych, uzyskując naprawdę dobry rezultat (fot. 35).

Fot. 31

Fot. 34

Fot. 35

Przy braku jakichkolwiek alarmujących sygnałów neurologicznych Dalia miała wykonaną tomografię komputerową jeszcze dwukrotnie: w wieku
7 i 12 lat. W obu przypadkach wynik był spełnieniem
życzeń – żadnych objawów podwyższonego ciśnienia
śródczaszkowego, żadnego ucisku na mózg. Co być
może zaskakuje, to wciąż widoczne ślady po kranioplastyce pomimo upływu 6 lat (fot. 31, 34).
Dalia rośnie prawidłowo, jest najlepszą uczennicą w klasie, aż nie wiadomo, kiedy nadchodzą jej
15. urodziny. I wygląda tak:
zz ewidentny niedobór środkowego odcinka twarzy;
zz wada zgryzu (bardzo ładnie skorygowana, ale
jednak);
zz wymagający uwagi zbyt długi, „wiszący” nos;
zz okropne okulary;
zz najgorsza możliwa fryzura – odsłania cofnięte
czoło (fot. 36, 37).
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Fot. 36

Fot. 37

Plan operacji opowiedziany rodzicom kilkanaście lat wcześniej przewidywał wysunięcie do przodu czoła i środkowego piętra twarzy. Operacja
ryzykowna, bo skutkująca odsłonięciem płatów
czołowych, a w połączeniu z osteotomią szczęki
niosąca ogromne ryzyko infekcji (wewnatrzczaszkowej!). Decyduję się na „uproszczenie” zabiegu:
wysoka osteotomia szczęki (LeFort I), nad nosem zastanowię się później. W czasie letnich wakacji operuję Dalię – wysuwam szczękę do przodu o 8 mm. Twarz nabiera proporcji i harmonii
(fot. 38). Kilka miesięcy później, w czasie przerwy
zimowej koryguję nos za pomocą silikonowego implantu – trochę go skracam, trochę podnoszę koniuszek. Nabiera dziewczęcego i może trochę zawadiackiego wyglądu.
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Fot. 38

Fot. 39

Wskazania pooperacyjne: zmień okulary i fryzurę (bardzo proszę o grzywkę). Dalia stwierdziła, że chce mieć takie same okulary jak jej doktor…
(fot. 39). Efekt finalny – nie jest to facebook face, ale
buzia przeciętnej nastolatki. Tyle że ta nastolatka
po moich operacjach zaczęła być niesłychanie aktywna w mediach społecznościowych. Nie wstydzi
się swojej twarzy. Sukces? Oczywiście jest możliwe,
że za 7–10 lat dojrzała twarz Dalii będzie wymagała
rewizji nosa. I ona, i jej rodzice o tym wiedzą. Oczywiście ode mnie.

poważne urazy łatwiej jest leczyć, jeżeli pacjent
trafia do nas bezpośrednio po wypadku: złamania
zreponowane, rany tkanek miękkich zaopatrzone. A pół roku po zabiegu pacjent wygląda tak…
(fot. 40–44).
Nikita zderzyła sią z ciężarówką, jadąc (bez zapiętych pasów!) 120 km/godz. Ocalała dlatego, ze duży
4x4 zaabsorbował energię zderzenia, ale uderzenie
twarzą o kierownicę dokonało masakry. Przywieziono ją do mnie 6 dni po wypadku z innego ośrodka,
gdzie rany twarzy zostały zaopatrzone w paskudny, niechlujny sposób. Przywieziono w momencie,
w którym korekta była już właściwie niemożliwa.
Udało mi się trochę poprawić, ale… ran twarzy się nie
wycina, więc zdziałałem niewiele. Alarmujące jest,

Rozdział 22. Nikita

Leczenie urazów twarzy jest oczywiście stałą
składową życia i pracy każdego lekarza pracującego
w chirurgii szczękowo-twarzowej. Nikt poza nami
nie zajmuje się złamaniami kości twarzy. Nawet

Fot. 40

Fot. 41

Fot. 42

Fot. 43

Fot. 44
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że widać już objawy porażenia prawego nerwu
twarzowego (fot. 45).

Fot. 47

Fot. 45

Tomografia komputerowa pokazuje rozmiar
zniszczeń w obrębie szkieletu twarzy: złamania dużych masywów kostnych (kość jarzmowa, żuchwa)
i strzaskana w drzazgi/wióry/trociny prawa szczęka,
dno oczodołu, nos (fot. 46), Repozycja złamań żuchwy czy kości jarzmowej jest stosunkowo prosta.
Zmiażdżona środkowa część twarzy musi być pozostawiona do samoistnego gojenia.

Fot. 48

Z nowym nosem Nikita wygląda tak:
zz nos wydaje się do zaakceptowania;
zz zapadnięta
prawa okolica podoczodołowa,
enophthalmos;
zz ewidentne porażenie prawego nerwu twarzowego
(fot. 49).

Fot. 49

Fot. 46

Chirurgiczne otwarcie prawdopodobnie spowoduje, że stracimy mnóstwo wolnych fragmentów kostnych. Należy pozwolić na zagojenie się
tych obszarów, i myśleć o ewentualnej operacji
korekcyjnej w przyszłości. 2 mies. po wypadku Nikita wyglądała tak jak na fot. 47, a pół roku później
– jak na fot. 48. Widać poprawę, blizny ewoluują,
stają się mniej, ale wciąż widoczne. Bardzo słaba
regeneracja nerwu twarzowego. Prawie półtora
roku po wypadku odtworzyłem Nikicie nos. Z użyciem dwóch(!) silikonowych implantów ułożonych
jeden na drugim. Jak się okazało, udało się to zrobić „rzutem na taśmę”, przed covidowym lockdownem w grudniu 2019 r.
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Dalsze plany uległy zawieszeniu z powodu zarazy
(Covidu). Tym bardziej że wskutek zarazy szalejącej w ekonomii i biznesie Nikita straciła pracę i wyjechała do Indii. Straciłem ją z oczu na ponad rok.
Pojawiła się niedawno z krótką wizytą. Jeżeli wróci
na stałe, mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić
korekcyjne zabiegi:
zz rekonstrukcję oczodołu i przedniej ściany zatoki szczękowej z zastosowaniem tytanowej siatki
(mniej więcej w taki sposób – fot. 50);

Fot. 50
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zz korektę

prawej strony twarzy (nie można mieć
nadziei na jakąkolwiek dalszą regenerację nerwu
twarzowego), mam 2 koncepcje, zobaczymy…
Pytania na razie bez odpowiedzi i zdecydowanie
niedokończona historia…

Rozdział 19. Majid

Historia Majida właściwie nie mieści się w temacie. Potrzebował jednego zabiegu, ale od pierwszego naszego spotkania do dnia operacji minęło 8 lat.
Spotykaliśmy się w tym czasie kilkakrotnie i za każdym razem musiałem mówić rodzinie, że „jeszcze
nie teraz” i tłumaczyć dlaczego. Widziałem Majida
po raz pierwszy, kiedy przyprowadził go do mnie jego
wujek(?), który domagał się operacji natychmiast,
„najlepiej dziś”. Wujka na szczęście nigdy więcej nie
widziałem (fot. 51, 52).

Fot. 53

trudno się o coś przyczepić. Twarz, już dorosła, wygląda znacznie lepiej, ale w dalszym ciągu jest psychologicznym problemem chłopaka i jego matki
(fot. 54, 55).

Fot. 54

Fot. 55

Fot. 51

Zabieram Majida na salę operacyjna i rzeźbię
mu twarz. Właściwszym określeniem byłaby chyba obróbka skrawaniem. Trochę mniej eleganckie,
więc zostańmy przy rzeźbie (fot. 56). Efekt? Może
mogłem wyrzeźbić więcej, głębiej. Ale chłopak jest
wreszcie zadowolony ze swojego wyglądu, a jego
mama niesłychanie szczęśliwa (fot. 57, 58).

Fot. 52

Majid miał wtedy 12 lat i torbielowatą postać
dyspazji włóknistej twarzy. Rzadka patologia
tkanki kostnej, często obserwowana w kościach
twarzoczaszki. Twarzowa postać dysplazji jest często określana jako „lwia twarz” (leontiasis faciei)
i cherubizm. Podobieństwo do cherubinka jest raczej nienachalne. Majid w wieku 15 lat wyglądał lepiej. Torbielowate zmiany pozostały tej samej objętości, a twarz urosła, i proporcje zmieniły się na jego
korzyść, choć deformacje są wciąż widoczne. Jeszcze nie teraz (fot. 53). W wieku lat 20… właściwie

Fot. 56

Dlaczego czekałem 8 lat? Nie wolno operować
dysplazji u dzieci, bo prawie na pewno zaskutkuje
to gwałtownym rozrostem, który może być trudny
do opanowania. Leczenie dysplazji włóknistej jest
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to metoda zarzucona. I że historia Majida dobiegła
końca.


Fot. 57

Fot. 58

wyłącznie chirurgiczne i zasadniczo polega na korekcie deformacji. Próby leczenia energią jonizującą dały w wielu przypadkach złośliwą metaplazję w kierunku mięsaka. Mam nadzieję, że jest





Ciągle mieszkam nad Zatoką Perską. Wychowałem tu już 3 pokolenia młodych lekarzy. Szkolę nowych. Mam ogromną satysfakcję z tego, że przez te
lata wielokrotnie udało mi się wziąć udział w szkoleniu młodszych kolegów w Polsce – czy to wykładami,
czy współprowadzeniem kursów. Dostaję zaproszenia i nigdy nie odmawiam…
Życie codziennie dopisuje nowe rozdziały do tej
już bardzo grubej książki o chirurgii szczękowo-twarzowej w piaskach pustyni, pod biało-czerwoną flagą wysoko na maszcie. Ile jeszcze dopisze?

dr Marek J. Karaś (Polska)
Absolwent AM w Warszawie (1981), od 1981 r. zatrudniony w Klinice Chirurgii Szczękowej rodzimej
alma mater, specjalista II stopnia chirurgii szczękowej (1987). Na zaproszenie rządu Dubaju od 1989 r.
pionier specjalności i organizator systemu chirurgii szczękowo-twarzowej w emiracie. Od 1984 r.
konsultant i szef Departamentu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Federalnym Ministerstwie Zdrowia Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szpitalu Al Qassimi w Sharjah. Od 2009 r. profesor na
Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu w Sharjah. Od 1998 r. prowadzący i odpowiedzialny za
szkolenie kliniczne specjalizantów (chirurgia szczękowo-twarzowa) objętych programem szkolenia
na Uniwersytecie. Od 1984 r. wygłosił liczne wykłady na największego kalibru kongresach w Europie,
Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Żonaty, ma 2 synów i 3 wnuków.
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Powikłania naczyniowe po iniekcji
wypełniacza na podstawie przypadków
Vascular complications after filler injection
on a case by case basis
prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
Wstęp
Najpoważniejszym powikłaniem po iniekcji
wypełniacza jest utrata wzroku, która może pojawić się już w czasie iniekcji lub w kilka sekund albo
minut po podaniu wypełniacza. Jest to rzadkie powikłanie, ale katastrofalne zarówno dla pacjenta, jak
i dla lekarza.
Zaburzenia widzenia występują w liczbie 3–9
na 10 tys. iniekcji wypełniacza [1]. Obszary wysokiego ryzyka znajdują się w tzw. dangerous triangle
– trójkącie, którego szczyt znajduje się w okolicy międzybrwiowej czoła, a podstawa w ⅔ fałdów nosowo-wargowych. Najczęściej utrata wzroku występowała
po iniekcjach w okolicy nosa 44%, następnie gładzizny 21% i fałdów nosowo-wargowych 15% [2].
Na szczęście najczęściej podanie wypełniacza nie
tylko igłą, ale i kaniulą w okolicy dangerous triangle
może wywołać kompresję naczynia i w wyniku niedotlenienia – zmiany skórne. Poniżej są przedstawione 2 przypadki własne powikłań naczyniowych,
które były przyczyną zmian skórnych bez zaburzeń
widzenia.

Opis przypadków własnych
Przypadek 1

30-letniej kobiecie kosmetyczka podała igłą
0,3 ml wypełniacza w okolicę gładzizny. Pacjentka
podczas iniekcji odczuwała silny ból. Następnego
dnia w okolicy podania pojawiła się sinica siateczkowata. Kosmetyczka rozpoznała biofilm i zleciła
ciprofloksacynę. Po 10 dniach podano 500 IE hialuronidazy w miejsce podania wypełniacza, a także
w kilku wkłuciach co 3 cm w zmiany zapalne skóry oraz wzdłuż przebiegu tętnicy nadbloczkowej
prawej. Następnie hialuronidazę podawano jeszcze
3 razy co 3. dzień. Po 1 mies. nastąpiło całkowite
ustąpienie zmian skórnych.

pacjentka odczuwała bardzo silny ból. Następnego
dnia po iniekcji w miejscu podania wypełniacza wystąpiła sinica siateczkowata i ból promieniujący do lewego oka. Kosmetyczka rozpoznała opryszczkę.
Po 3 dniach konsultacja w szpitalu na oddziale
ratunkowym. Zlecono tylko maść antybiotykową.
Obrzęk i ból uniemożliwiał nawet noszenie okularów. Po 1 tyg. od zabiegu pojawiło się owrzodzenie 2 cm x 1 cm. Po 10 dniach podano hialuronidazę 500 IU: w miejscu podania wypełniacza, a także

Przypadek 1 przed leczeniem

Przypadek 2

45 letniej pacjentce kosmetyczka podała igłą
wypełniacz w górną lewą część fałdu nosowo-wargowego. W czasie podawania wypełniacza

Przypadek 1 po leczeniu
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Przypadek 2 przed leczeniem

Przypadek 2 po leczeniu

w kilku wkłuciach co 3 cm w zmiany zapalne skóry
oraz wzdłuż przebiegu tętnicy twarzowej lewej i powtórzono ten zabieg po 3 dniach.
W celu przyśpieszenia leczenia owrzodzenia zastosowano hiperbarię tlenową – przeprowadzono
30 sesji. Każda sesja trwała 90 min pod ciśnieniem
2,5 ATA, podczas której pacjentka oddychała tlenem
z przerwami 5-minutowymi, w czasie których oddychała powietrzem. Wskutek przyjętej terapii zmiany
skórne zostały wyleczone.

pozytywny efekt. Jeśli nie ma poprawy, procedurę
należy powtarzać co 1 godz., a nawet jest wskazane
podanie hialuronidazy pozagałkowo aż do uzyskania
poprawy klinicznej [4].
Do 2019 r. opisano 190 przypadków utraty
wzroku po wypełniaczach – większość z Korei Południowej, następnie z Chin, Tajwanu, USA, Japonii,
Holandii, Brazylii i Kanady [6]. Natomiast w Polsce
pierwszy przypadek utraty wzroku w wyniku iniekcji wypełniacza i wywołania zatoru wystąpił w październiku 2021 r.
Niekiedy po właściwym leczeniu można odzyskać widzenie. Bae i wsp. opisują 29-letnią kobietę,
której wstrzyknięto kwas hialuronowy w koniuszek
nosa [6]. Podczas zabiegu doznała bólu i zawrotów
głowy oraz zaburzenia widzenia. Natychmiast podano 1500 IU hialuronidazy i po roku zaburzenia widzenia ustąpiły.
Wibowo i wsp. opisują 46-letnią kobietę, która
otrzymała 2 ml wypełniacza kwasu hialuronowego
kaniulą 25G w okolicę grzbietu nosa [7]. Następnego
dnia wystąpiła sinica siateczkowata i utrata wzroku
w oku prawym. Podano 5-krotnie 1500 IU hialuronidazy co 2 dni. Po 3 mies. objawy całkowicie ustąpiły. Thanasarnaksorn i wsp. opisują 31-letnią kobietę,
której podano 0,1 ml wypełniacza w okolicę przedniej
gałęzi powierzchownej tętnicy skroniowej lewej, łączącej się z tętnicą nadbloczkową i będącą końcową
gałęzią tętnicy ocznej [8]. Po kilka minutach pacjentka straciła wzrok w lewym oku. W miejscu podania
wypełniacza zastosowano 600 IU hialuronidazy oraz
600 IU hialuronidazy w okolicy tętnicy nadbloczkowej. Po kilku godzinach kobieta odzyskała wzrok.

Dyskusja

W opisanych przypadkach wystąpiła kompresja
tętnicy nadbloczkowej prawej i tętnicy twarzowej lewej. Po podaniu hialuronidazy oraz zastosowaniu w drugim przypadku hiperbarii tlenowej
owrzodzenie i zmiany skórne zostały wyleczone.
Podobne przypadki są opisywane w literaturze. Loh
i wsp. opisują przypadek 40-letniej kobiety, której wstrzyknięto w policzek 2 ml wypełniacza [3].
Po 35 min wystąpiła sinica siateczkowata w okolicy policzka, nasady nosa i gładzizny bez zaburzeń
widzenia. Nastąpiło uciśnięcie tętnicy podoczodołowej, która łączy się z tętnicą twarzową i kątową.
Podano 3-krotnie co 1 godz. 1000 IU hialuronidazy.
Po 3 tyg. zmiany skórne ustąpiły.
Jednak w przypadku zatoru w tętnicy wywołanego tylko 0,01 ml wypełniacza może wystąpić
utrata wzroku. Najczęściej jest to zator, rzadziej
kompresja tętnicy ocznej, a także jej gałęzi końcowych: tętnicy nadbloczkowej, nadoczodołowej,
grzbietowej nosa, a szczególnie tętnicy środkowej
siatkówki. Jedynym lekiem w powikłaniach naczyniowych jest hialuronidaza, która może dyfundować
przez ściany naczyń.
W przypadku niedrożności tętnicy środkowej
siatkówki lub tętnicy ocznej wskazane jest podanie hialuronidazy w dużych dawkach, aby uzyskać
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Wnioski

Ból, zblednięcie i sinica siateczkowata są
wczesnymi objawami powikłań naczyniowych,
które najczęściej występują po kompresji
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naczyń. Jedynym leczeniem jest podanie hialuronidazy w okolicy podania wypełniacza, którą należy zastosować jak najszybciej, ale nawet
po kilku dniach od iniekcji. Najpoważniejszym powikłaniem po podaniu wypełniacza donaczyniowo
jest utrata wzroku.
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Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Od ponad 20 lat zajmuje się problemami powikłań
w medycynie estetycznej.

107

sesja trudne przypadki

Postępowanie w leczeniu powikłań
naczyniowych środkowej części twarzy
oraz okolic wargi górnej i nadkorekcji
po iniekcjach z HA

Management of vascular complications
of the middle part of the face and the area of the upper
lip and overcorrection after injections with HA
Natallia Romanowska
Przypadek kliniczny 1
Pacjentka lat 48, bez obciążonego wywiadu chorobowego, nie przyjmuje żadnych leków, brak reakcji alergicznych w wywiadzie, od kilku lat korzysta
z zabiegów medycyny estetycznej.
Wykonano zabieg uzupełnienia objętości centralnej części policzka usieciowanym kwasem
hialuronowym 20 mg/g po 0,4 ml po obu stronach
za pomocą kaniuli 25G o długości 5 cm. Produkt został podany w podskórną tkankę tłuszczową (ryc. 1).
Brak odczuć bólowych podczas przeprowadzenia
zabiegu. W trakcie zabiegu obserwowano nieobfite
krwawienie z miejsca wprowadzenia kaniuli po stronie prawej. Od razu po zabiegu uzyskano pożądany
efekt wolumetryczny. Wygląd skóry – bez zastrzeżeń.

Rycina 1. Schemat iniekcji

Następnego dnia pacjentka zaobserwowała delikatne zaczerwienienie prawego policzka o rozmiarze
5 x 3 cm; na 3. dobę zgłosiła się do gabinetu. Badanie
wykazało: brak bólu zarówno spoczynkowego, jak
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i przy palpacji, brak zaburzeń mimiki i problemów
z wydzielaniem śliny, brak świądu skóry oraz obrzęku
miejscowego i uogólnionego, ucieplenie tkanek porównywalne do innych okolic, nawrót kapilarny (ang.
capillary refill time – CRT) w normie (<2 s), widoczny
żółty obszar ok. 5 mm średnicy w okolicy środkowej
części zaczerwienionej okolicy, zaczerwienienie: górna część obszaru – nieregularnie zaczerwieniona (siateczkowata), dolna – jednolicie różowa.
Diagnostyka różnicowa: incydent naczyniowy,
nadwrażliwość na produkt, infekcja, krwiak. Wykluczono nadwrażliwość na produkt (reakcja tylko
w 1 miejscu podania produktu, brak reakcji na poprzednie iniekcje tego samego produktu), infekcja
(zbyt wczesny początek objawów, brak zwiększonego ucieplenia tkanek, bólu, obrzęku), krwiak (żółty
obszar 5 mm świadczył o wynaczynieniu krwi, nie
zmieniał koloru przy ucisku, reszta zaczerwienionego obszaru z prawidłowym nawrotem kapilarnym).
Rozpoznano incydent naczyniowy, podjęto decyzję
o podaniu hialuronidazy, natomiast pacjentka nie
wyraziła zgody na przeprowadzenie zabiegu.
W kolejnych dniach obserwowano nasilenie intensywności zaczerwienienia. W 5. dobie po uzyskaniu
zgody pacjentki zastosowano leczenie: hialuronidazą po 1000 IU przez 3 dni (igła 30G 12 mm podskórnie na całym obszarze zaczerwienienia), heparyna
80 mg podskórnie przez 5 dni. Od 14. doby wykonano 2-krotnie zabieg z osoczem bogatopłytkowym
i 3-krotnie mezoterapię z nieusieciowanym kwasem
hialuronowym i bursztynianem sodu (iniekcje śródskórne), uzyskując całkowite wygojenie w 6 tyg. od
momentu wystąpienia powikłania (ryc. 2).
Wyjaśnienie anatomiczne. Okolica skóry w obszarze powstania powikłania naczyniowego jest
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Rycina 2. Ewaluacja zmiany skórnej

zaopatrywana przeważnie z poprzecznej tętnicy twarzy, będącej końcową gałęzią powierzchownej tętnicy
skroniowej. Tętnica poprzeczna twarzy przechodzi
przez śliniankę przyuszną, następnie biegnie w kierunku środkowej części twarzy (pomiędzy dolnym
brzegiem łuku jarzmowego a przewodem ślinianki
przyusznej). Uszkodzenie tej tętnicy jest możliwe
przy głębokich iniekcjach w okolicy mięśnia żwacza
i ślinianki przyusznej. Natomiast opisane zdarzenie
naczyniowe miało miejsce przy pracy kaniulą w warstwie podskórnej i może być wytłumaczone uszkodzeniem, uciskiem lub częściową embolizacją perforatorów poprzecznej tętnicy twarzy (ryc. 3). Najczęściej
opisywana w literaturze lokalizacja perforatorów
mieści się w projekcji przedniej ⅓ mięśnia żwacza.

Rycina 4. Wygląd pacjentki przed wykonanym zabiegiem z kwasem hialuronowym

Po 2 godz. od zabiegu pacjentka obserwowała
stopniowo narastający obrzęk górnej wargi i dolnej
części twarzy, uczucie nabrzmienia i rozpierania górnej wargi, bez intensywnego bólu, zasinienie skórnej

Rycina 3. Schemat pokazujący mięśniowo-skórne perforatory. Źródło: Taylor G.L., The angiosomes of the
body and their supply to perforator flaps, Clin. Plast.
Surg.2003(3), s. 331–342

Rycina 5. Wygląd pacjentki 2 godziny po zabiegu iniekcji kwasu hialuronowego

Przypadek kliniczny 2

Pacjentka, lat 37, bez obciążonego wywiadu chorobowego, nie przyjmuje żadnych leków, brak reakcji alergicznych w wywiadzie; od 5 lat korzysta
z zabiegów medycyny estetycznej (ryc. 4). Kobieta
zgłosiła się na zabieg wypełnienia bruzd nosowo-wargowych oraz podkreślenia trójkąta Kupidyna górnej wargi i środkowej części dolnej wargi.
Przeprowadzono zabieg 1 ml HA 20 mg/g igłą 30G
12 mm: 0,6 ml – bruzdy nosowo-wargowe, 0,15 ml
– środkowa część górnej wargi, 0,25 ml – środkowa
część dolnej wargi; bezpośrednio po zabiegu – bez
wyraźnego obrzęku i widocznych wylewów podskórnych i podśluzówkowych.

Rycina 6. Obserwowane zmiany 2 godz. po wykonanym
zabiegu iniekcji kwasu hialuronowego
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nad mięśniem okrężnym ust). Należy unikać głębokich iniekcji między mięśniem okrężnym ust a śluzówką mokrą warg. Powierzchowne iniekcje konturu
ust są bezpieczne pod względem położenia tętnicy
wargowej (ryc. 11, 12).

Rycina 11. Schemat pokazujący najczęściej opisywaną
w literaturze topografię tętnicy wargowej. Źródło: Rajanikanth B.R. i wsp., Odontogenic infection progressing
to necrotizing fasciitis, Oral Maxillofac. Surg. Cases
2019(1), art. 100084

Rycina 7, 8, 9. Porównawcze zdjęcia przed rozpoczęciem
leczenia (po lewej) i po 1 godz. od rozpoczętego leczenia
(po prawej). Po podaniu 1500 IU hialuronidazy

części górnej wargi, niejednolitość koloru śluzówki
górnej wargi (ryc. 5, 6). Po badaniu stwierdzono cechy
incydentu naczyniowego, wykonano próbę uczuleniową na hialuronidazę (wynik – ujemna próba) oraz
rozpoczęto iniekcje hialuronidazy igłą 30G 12 mm
po 750 IU co 30 min podśluzówkowo oraz podskórnie
w obszarze górnej wargi z masażem po każdej sesji
iniekcji (ryc. 7–9). Łącznie zostało podano 3000 IU
hialuronidazy. Uzyskano stopniową poprawę wyglądu
skóry i śluzówki wargi górnej (ryc. 10).
Konkluzje. Najbardziej bezpieczna głębokość iniekcji kwasu hialuronowego podczas zabiegu powiększania ust – do 3 mm głębokości (warstwa podśluzówkowa suchej czerwieni wargowej

Rycina 12. Schemat lokalizacji tętnicy wargowej górnej
wraz z odchodzącymi gałęziami do skóry, czerwieni
wargowej i śluzówki. Źródło: Tansatit T. i wsp., A typical
pattern of the labial arteries with implication for lip augmentation with injectable fillers, Aesthetic Plast. Surg.
2014(6), s. 1083–1089

Rycina 10. Wygląd pacjentki 4 godz. od rozpoczęcia leczenia. Łącznie podano 3000 IU hialuronidazy
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Trudny przypadek? Nie sądzę...
Powikłania, których mogło nie być
Hard case? I don’t think so…
Complications that may not have been
Waldemar Jankowiak
Powikłania są nieodłączną częścią leczenia
zabiegowego [1–4]. Ich całkowita eliminacja jest
niemożliwa. Jest jednak grupa powikłań, których
uniknięcie było możliwe, a powstanie związane było
z błędami, a czasami celowym, nieracjonalnym działaniem. Przyczyny? Brak wiedzy i kompetencji, nieodpowiednie materiały lub sprzęt, niewłaściwa kwalifikacja do leczenia, ewidentne przeciwwskazania,
a czasami zupełny brak wskazań. Osobnym zagadnieniem jest użycie wprowadzanych na rynek preparatów i metod, których promocja przeważa nad dokładną oceną bezpieczeństwa stosowania. Pytanie,
które się nasuwa, brzmi: czy taki „kurs na górę lodową” bywał świadomy i mimo ryzyka oczywistych
konsekwencji miał przynieść jakąś korzyść, czy tylko wynikał z niefrasobliwości? Post factum można
przecież twierdzić, że przypadek był trudny, a powikłanie mało prawdopodobne.
Definicja trudnego przypadku nie jest jednoznaczna. Czy przypadek był trudny dla wykonującego zabieg, czy obiektywnie należałoby go tak ocenić? Czy trudności można było przewidzieć przed
zabiegiem, czy też wystąpiły w trakcie lub po zabiegu? Czy efektem było powikłanie, czy „tylko” zły
efekt estetyczny?
Dla lekarza wykonującego zabieg trudność może
wystąpić na etapie kwalifikacji pacjenta do zabiegu,
braku odpowiednich materiałów i sprzętu oraz braku umiejętności i techniki. Może się zdarzyć również
niewłaściwe połączenie tych elementów.
Przedstawione tutaj powikłania stanowiące swego rodzaju studium niefrasobliwości dotyczą trzech
grup zabiegów wykonywanych przy pomocy iniekcji.
Wydają się one najczęstsze, a ich przyczyna najbardziej oczywista. Są to: korekcja ust z użyciem materiałów wypełniających, wypełnianie „doliny łez”
i zabiegi mezoterapii.
Zabiegi z użyciem materiałów wypełniających
należą obecnie do podstawowych procedur medycyny estetycznej. Wydają się szybkie i łatwe, możliwe do poprawnego wykonania przez początkujących lekarzy. Są również często niezbyt drogie,
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niekłopotliwe, a okres rekonwalescencji po zabiegu
jest krótki. Ponadto w przypadku braku alternatywnych sposobów leczenia te zalety sprawiają, że lekarze często nie chcą zaproponować innego, czasami
właściwszego postępowania, np. bardziej inwazyjnego zabiegu chirurgicznego czy kłopotliwego resurfacingu laserowego. Wypełniacze często są uważane
niemal za środek uniwersalny.
Cechy idealnego wypełniacza:
zz bezpieczny,
zz nie wymaga testów przed zabiegiem (niealergizujący),
zz niekarcynogenny i nieteratogenny,
zz nie wywołuje zmian skórnych i odczynu zapalnego,
zz wymaga minimalnego okresu rekonwalescencji
po zabiegu,
zz biokompatybilny,
zz nie ulega migracji z miejsca podania,
zz stabilny,
zz charakteryzuje się korzystnym stosunkiem efektu do kosztów,
zz całkowicie biodegradowalny lub łatwy do usunięcia,
zz daje dobry efekt estetyczny,
zz łatwo dostępny i niekłopotliwy w przechowywaniu,
zz daje długotrwały i przewidywalny efekt w procesie degradacji izowolemicznej,
zz nie wymaga częstych zabiegów korekcyjnych.
Idealny wypełniacz powinien również spełniać
wymogi techniki podawania: być niebolesny, powtarzalny i łatwy w aplikacji, stosowany ambulatoryjnie i uniwersalny w zastosowaniu. Każdy produkt,
który pojawił się na polskim rynku, obiecywał
spełnienie tych warunków.
Przykład z prezentacji firmowej jednego
z materiałów permanentnych:
zz wyniki 48-miesięcznych badań 251 pacjentów;
zz w 18 rożnych ośrodkach w 6 krajach europejskich;
zz do badań kontrolnych po 48 miesiącach zgłosiło
się 82 pacjentów [komentarz autora: 33%, zaledwie 4-5 pacjentów na ośrodek];
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zz wyniki

estetyczne dobre i bardzo dobre u ponad
90% pacjentów;
zz stwierdzono jedynie przejściowe reakcje miejscowe na iniekcję – obrzęki, zaczerwienienie, ból
i swędzenie;
zz nawet po 4 latach prawie wszyscy pacjenci [komentarz autora: 30% – sic!] są zadowoleni z efektów zabiegów.
Jedną z zalet tego implantu wypełniającego jest
m.in. to, że praktycznie bez żadnego ryzyka niepożądanych efektów można wprowadzać duże ilości
endoprotezy.
Dość odważne stwierdzenia w kontekście późniejszych losów pacjentów.
Nasi koledzy promujący materiały wykazywali podobny entuzjazm: Czołowi europejscy lekarze
medycyny estetycznej stosują tę procedurę od przeszło 25 lat i wykonali przeszło 10 000 zabiegów […]
kolejne 5000 do 10 000 zabiegów zostało wykonanych
w Rosji. Zatem w Europie wykonanych zostało około
20 000 zabiegów [...], przy czym nie stwierdzono wystąpienia powikłań.
Jeszcze jeden przykład promocji nowego materiału (źródło: „Magazyn Medycyny Estetycznej”
2002, nr 2, maj–lipiec): „Alkohol poliwinylowy jako
nowy syntetyczny wypełniacz niepermanentny”. Autorzy oceniali jakość i trwałość efektów estetycznych
uzyskanych dzięki nowemu zastosowaniu alkoholu
poliwinylowego jako wypełniacza do korekcji ubytków tkanki miękkiej. Przedstawili wyniki doświadczenia przeprowadzonego na grupie 35 [sic!] pacjentek,
u których dokonano korekcji defektów estetycznych
twarzy i dekoltu za pomocą wstrzyknięcia żelu Bioinblue. Kontrole kliniczne przeprowadzono po 7, 14,
30, 45, 60 i 90 dniach od implantacji. Uzyskany efekt
estetyczny został wysoko oceniony zarówno przez
pacjentki, jak i lekarzy. Żel Bioinblue cechuje ponadto bezpieczeństwo biologiczne, minimalna ilość
skutków niepożądanych i długie utrzymywanie się
uzyskanego efektu - zalety poszukiwanego idealnego wypełniacza. Jakiej oceny bezpieczeństwa i długotrwałości efektu można dokonać po 3 miesiącach od
zabiegu?
Materiał szybko zniknął z rynku, a efekty u pacjentek po 18 latach od zabiegu nie są powodem
do dumy.
Aby uzyskać dobry efekt estetyczny oraz
uniknąć nadmiernego ryzyka powikłań, konieczne jest rozważenie zasadności terapii łączonych lub użycie innych metod leczenia. Zabieg i użyte materiały powinny ponadto spełniać
kilka kryteriów.
Cechy dobrego efektu zabiegu z użyciem materiałów wypełniających:

zz niedostrzegalny

dla otoczenia, choć nie zawsze
taki efekt jest oczekiwany;
zz fizyczna integracja materiału z tkanką;
zz nie ogranicza mimiki, materiał niezbyt wyczuwalny palpacyjnie;
zz spełnia oczekiwania pacjenta (dobrze poinstruowanego);
zz nie wyłącza z aktywności lub o akceptowalnym
stopniu wyłączenia.
Konieczne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu:
zz ocena medyczna i psychologiczna;
zz przedstawienie opcji terapeutycznych i ustalenie
planu leczenia:
–– objętość i rodzaj materiału,
–– lokalizacja zmian,
–– alternatywne metody korekcji;
zz przedstawienie następstw i efektów zabiegu:
–– trwałość efektu,
–– stopień korekcji,
–– obciążenie zabiegiem,
–– stosunek ryzyka do korzyści;
zz ew. zmiana stosowanych leków – aspiryna, NLPZ,
pochodne kumaryny (PT^2,0);
zz ustalenie występujących u pacjenta przeciwwskazań:
–– nadwrażliwość na materiały,
–– opryszczka,
–– ciąża, laktacja,
–– choroby immunologiczne.
Konieczne jest również sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz uzyskanie od pacjenta świadomej zgody na zabieg.
Zabiegi wypełniania tkanek są obarczone dobrze opisanym ryzykiem objawów ubocznych i powikłań. Ich ciężkość jest różna. Od łagodnych,
zupełnie niedokuczliwych dla pacjenta po powodujące trwałe oszpecenie a nawet zagrożenie zdrowia i życia.
Niewielki krwiak po zabiegu wypełniania ust
(fot. 1). Treść ropna zawierająca przetrwały materiał
wypełniający po usunięciu z ust (fot. 2).

Fot. 1
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Tyndalla. Zła technika zabiegu ze zbyt płytkim podaniem materiału daje bardzo zły efekt estetyczny,
widoczne depozyty materiału oraz obrzęki okolic
podoczodołowych. Zmiany te potrafią się utrzymywać przez kilka lat, nie ustępują samoistnie i wymagają usunięcia. Właściwe wskazania do zabiegu i odpowiednia technika podania pozwala na uniknięcie
tych niepowodzeń (fot. 4–7).
Fot. 2

Powikłania częste:
zz rumień;
zz obrzęk;
zz bolesność, tkliwość;
zz krwiaki;
zz świąd;
zz opryszczka;
zz niewłaściwe rozmieszczenie materiału, asymetria.
Powikłania rzadkie:
zz infekcja;
zz ekstruzja materiału;
zz opóźniona nadwrażliwość miejscowa;
zz ziarniniaki;
zz zatorowość tętnicza, niedrożność żylna;
zz zmiany trądzikowe.
Trudnością w wypełnianiu tkanek obarczone są
często zabiegi korekcji ust. Są jednak powszechnie
wykonywane, a jednocześnie trudne technicznie. Zły
efekt estetyczny tego zabiegu nie jest rzadkością. Przyczyny niepowodzeń to niewłaściwa technika wykonania i błędne określenie wskazań do zabiegu (fot. 3).

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 3

Kolejną okolicą ze znaczną liczbą niepowodzeń
w korekcji defektów estetycznych jest okolica podoczodołowa. Zabiegi wypełniania „doliny łez”, wygładzania powiek dolnych czy zmniejszania „cieni
pod oczami” są powszechnie wykonywane, często
z niewłaściwych wskazań. Ponadto są one trudne
technicznie. Podanie preparatów kwasu hialuronowego wbrew intencjom wykonującego zabieg może
pogłębić efekt cieni i zasinienia na skutek efektu
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Fot. 7

Wypełniacze
Bardzo dużym problemem są obecnie pacjenci zgłaszający się z powikłaniami po podaniu niewłaściwych
materiałów wypełniających. Bywa, że problemy
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pojawiają się dopiero po kilku latach. Skutkiem może
być nawet trwałe oszpecenie mimo wieloletniego, złożonego leczenia operacyjnego i farmakologicznego.
Dotyczy to głównie materiałów permanentnych, choć
również kwasu hialuronowego modyfikowanego pochodnymi akrylowymi oraz produktami niebędącymi
wyrobami medycznymi, nieznanego pochodzenia,
zanieczyszczonych biologicznie, podawanych bez zachowania sterylnego pola operacyjnego. Szczególnie
często dotyczy to zabiegów korekcji ust.
Pacjentka po zabiegu powiększania ust nieznanym materiałem (fot. 8–10).

zz po

2 latach od zabiegu – ziarniniaki (fot. 11, 12);

Fot. 11

Fot. 8

Fot. 12

zz po

4 latach od zabiegu – ziarniniaki; leczenie
miejscowe iniekcjami betametazonu (fot. 13, 14);

Fot. 9

Fot. 13
Fot. 10

Fakt zarejestrowania materiału wypełniającego
jako wyrobu medycznego nie gwarantuje bezpiecznego stosowania i braku odległych skutków jego
użycia. Krótki okres obserwacji i niewielka liczba
zabiegów nie pozwalają na ujawnienie wszystkich
niebezpieczeństw stosowania preparatu.
Ewolucja powikłań po podaniu Dermalive (modyfikowany akrylem preparat kwasu hialuronowego):
pacjentka od wielu lat leczona operacyjnie i farmakologicznie z powodu ziarniniaków, obecnie trwale
oszpecona:

Fot. 14
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zz po

16 latach od zabiegu – ziarniniaki; leczenie
miejscowe iniekcjami betametazonu; konieczne leczenie psychiatryczne pacjentki z powodu
trwałego oszpecenia (15, 16);

Fot. 19

Fot. 15

Fot. 20

Fot. 16
zz tworzenie

ziarniniaków po podaniu Dermalive;
szpecące zmiany wystąpiły dopiero po 5 latach
(fot. 17–22);

Fot. 21

Fot. 22
Fot. 17
zz po

Fot. 18
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17 latach nadal aktywne, ewoluujące zmiany;
pacjentka leczona operacyjnie i miejscowo betametazonem; wystąpiło trwałe oszpecenie, rozległe, wieloletnie zmiany ziarniniakowe po iniekcji
Dermalive (fot. 23–25).
Większość zmian została usunięta chirurgicznie.
Po 15 latach nadal powstają ziarniniaki. Z powodu
ograniczonych możliwości dalszego leczenia chirurgicznego niosącego ryzyko dalszego oszpecenia
prowadzone jest przewlekłe leczenie iniekcjami betametazonu. Dermalive został wycofany z użycia,
pozostawiając trwale oszpeconych pacjentów.
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Fot. 26
Fot. 23

Fot. 27
Fot. 24

Fot. 28
Fot. 25

Bio-Alcamid (polyalkilamid)
Materiał wykorzystany do powiększenia ust dawał stały dyskomfort i różnego rodzaju dolegliwości.
Po 2 latach zadecydowano o usunięciu chirurgicznym. Całkowite usunięcie było bardzo trudne i groziło zniekształceniem ust. Chora leczona z tego powodu
psychiatrycznie (fot. 26–28). Po 13 latach pozostałości materiału uległy przemieszczeniu pod śluzówkę,
co pozwoliło na dalsze leczenie chirurgiczne. Ponadto
u pacjentki rozpoznano fibromialgię.
zz Pacjentka po zabiegu korekcji zmarszczek okolicy ust i fałdów nosowo-wargowych preparatem
Bio-Alcamid w żelu (fot. 29, 30). Materiał uległ zakażeniu i ekstruzji. Przeprowadzono chirurgiczne
usunięcie materiału oraz późniejszą korekcję blizn.
Pacjentka leczona z tego powodu psychiatrycznie.
Przyczyna powikłań to błędne określenie wskazań do zabiegu ze złą techniką jego wykonania.
Bio-Alcamid został wycofany z użycia, pozostawiając trwale oszpeconych pacjentów.

Fot. 29

Fot. 30
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Aquamid (żel, polyacrylicamid)
Nie tak dawno był to szeroko stosowany wypełniacz permanentny, promowany jako naturalny produkt dający trwały, bezpieczny efekt o dużym profilu
bezpieczeństwa.
zz Aquamid po 2 latach od zabiegu powiększania
ust (fot. 31–33).

Fot. 34

Fot. 31

Fot. 35

Fot. 32
Fot. 36

Fot. 33

po 13 latach od zabiegu. W tym przypadku udało się usunąć chirurgicznie materiał
niemal w całości (fot. 34–36).
zz Aquamid po 10 latach od zabiegu. Wieloletni
świąd, ból, rumień, obrzęk ust. Pacjentka leczona miejscowo iniekcjami betametazonu. Leczona z tego powodu również psychiatrycznie
(fot. 37–40).

Fot. 37

zz Aquamid
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Fot. 38
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Fot. 39

Fot. 43

Fot. 40
Fot. 44

Artecoll (zawiesina mikrogranulek PMMA
w kolagenie wołowym)
Preparat dawał późne powikłania o charakterze ziarniniaków wokół ciała obcego, zazwyczaj
po kilku latach (fot. 41–43). Tworzenie ziarniniaków po ok. 2 latach od zabiegu. Pacjentka leczona
ok. 20 lat chirurgicznie i miejscowo farmakologicznie. Brak możliwości całkowitego usunięcia materiału powoduje okresowe nawroty zmian. Pacjentka
jest trwale oszpecona (fot. 44–46).
Fot. 45

Fot. 41

Fot. 46

Fot. 42

Oprócz stosowanych powszechnie preparatów,
które choć posiadały status wyrobów medycznych,
nie spełniły wymogów bezpiecznego stosowania,
używane są wyroby, które nigdy nie powinny być
użyte jako implant tkankowy.
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Silicone
Z informacji lekarza wynikało, że wypełniacz nie
powoduje żadnych skutków ubocznych, albowiem
jest to naturalny krzem, który wchłania się do organizmu po 5 latach. Materiał ten nie jest wyrobem
medycznym przeznaczonym do implantacji. Został
użyty u wielu pacjentów w znacznych ilościach jako
implant tkankowy (fot. 47).
Fot. 50
zz Powiększanie

ust nieznanym materiałem przez
kosmetyczkę. Natychmiastowe objawy rozległej
infekcji po zabiegu (fot. 51, 52). Pacjentce wykonano również rozległy zabieg wprowadzenia nici
liftingujących, mających wyszczuplić twarz (sic!).
Po nim też doszło do rozległej infekcji w miejscu
implantacji nici. Pacjentka leczona farmakologicznie i chirurgicznie (fot. 53, 54).

Fot. 47
zz Silicone

– pacjentka po 19 latach od zabiegu powiększania ust. Leczona chirurgicznie z powodu
rozległych ziarniniaków powodujących wieloletnie dolegliwości i trwałe oszpecenie (fot. 48–50).
Fot. 51

Fot. 48
Fot. 52

Fot. 49
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Fot. 53
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Fot. 54

Fot. 56

Mezoterapia
Niezwykle popularne stały się obecnie zabiegi
mezoterapii. Są powszechnie wykonywane również
w gabinetach kosmetycznych. Przeprowadza się je
bez określania właściwych wskazań, z pominięciem
przeciwwskazań oraz z użyciem wyrobów niebędących produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, rozprowadzanymi przez dystrybutorów
kosmetycznych poza obrotem farmaceutycznym.
Zabiegi te są technicznie proste, wydają się bezpieczne, więc wykonywane są powszechnie w warunkach
niespełniających wymogów działalności leczniczej.
Skutkuje to licznymi i bardzo wczesnymi powikłaniami.
zz Pacjentka po zabiegu mezoterapii wykonanym
przez kosmetyczkę. Wprowadzony został nieznany materiał zawierający silikon, niebędący
produktem leczniczym ani wyrobem medycznym. Natychmiast po zabiegu wystąpiły objawy
rozległego stanu zapalnego ewoluujące później
w mnogie ziarniniaki. Pacjentka poddana wielomiesięcznemu miejscowemu leczeniu iniekcjami
betametazonu. Leczona również z tego powodu
psychiatrycznie (fot. 55–57).

Fot. 55

Fot. 57
zz Pacjentka

po podskórnym podaniu substancji
przez kosmetyczkę podającą się za lekarza dermatologa podczas zabiegu mającego uchodzić
za zabieg mezoterapii. Wystąpiły natychmiastowe objawy zapalne ewoluujące w rozległą infekcję. Pacjentka leczona chirurgicznie i farmakologicznie (fot. 58, 59).

Fot. 58
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Fot. 61

Fot. 59
Fot. 62

Wg producenta substancja była przeznaczona
do „wirtualnej mezoterapii”(?!!) i nie była zarejestrowana jako produkt leczniczy lub wyrób medyczny
do iniekcji (fot. 60–63).

Fot. 63

Podsumowanie

Fot. 60
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Zabiegi wypełniające przy użyciu materiałów
wypełniających są podstawową procedurą przeprowadzaną w medycynie estetycznej. Zastosowany
odpowiedni materiał niepermanentny i właściwa technika pozwalają na osiągnięcie dobrego,
precyzyjnego i długotrwałego, nawet kilkuletniego efektu. Pierwsze powikłania z powodu użycia
niewłaściwego materiału występują czasami po kilku latach. Zastosowanie nowego materiału, posiadającego odpowiednią rejestrację po przeprowadzeniu
wymaganych prawem badań klinicznych nie gwarantuje jego długotrwałego bezpieczeństwa. Warto
rozważyć rzeczywistą korzyść użycia nowych preparatów i ich przewagę nad dotychczas stosowanymi.
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Nie należy bezkrytycznie wierzyć producentom
i dystrybutorom, szczególnie nowych preparatów.
Procedury implantacji są zabiegami medycznymi, chirurgicznymi, inwazyjnymi i wymagają spełnienia określonych warunków wykonywania tych
zabiegów. Korzystny efekt zabiegu wymaga określenia właściwych wskazań, przeciwwskazań, techniki
zabiegu, doboru rodzaju i ilości materiału. Czasami
najkorzystniej jest odstąpić od wykonania zabiegu.
Powszechne wykonywanie tych zabiegów przez osoby nieuprawnione, niebędące lekarzami znacznie
zwiększyło liczbę i ciężkość powikłań.
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Przywrócenie naturalnej objętości
twarzy po znacznej utracie masy ciała

Restoration of natural facial features after significant
weight loss
Robert Chmielewski
Otyłość to choroba przewlekła i choć w takim
przypadku utrata zbędnych kilogramów jest warunkiem zdrowia, to stosowanie diety odchudzającej
często prowadzi do utraty elastyczności i jędrności
skóry oraz niekorzystnie wpływa na wygląd twarzy.
Podskórna tkanka tłuszczowa w dużej mierze decyduje o wyglądzie twarzy: wypełnia i podtrzymuje
skórę, zapewniając jej naturalne podparcie. Niestety, na skutek utraty znacznej ilości kilogramów
skóra twarzy traci elastyczność i gęstość – wiotczeje,
a na jej powierzchni pojawiają się zmarszczki. Mniej
solidne stają się także połączenia pomiędzy skórą
właściwą a naskórkiem, w efekcie czego owal twarzy
opada.
Niekorzystne zmiany na twarzy po odchudzaniu
najbardziej widoczne są w okolicach skroniowych
oraz w rejonie policzków oraz kości policzkowych.
Wbrew pozorom problem pogorszenia wyglądu twarzy nie dotyczy tylko kobiet, ale również mężczyzn.
Wykład dotyczy właśnie przywrócenia naturalnej
objętości twarzy po znacznej utracie masy ciała
u mężczyzny.

Trudny przypadek

Paweł, lat 35, w ciągu 2 lat schudł 60 kg i mimo,
że proces ten przebiegał stopniowo i pacjent zaczął
prowadzić zdrowy styl życia (zbilansowana dieta
i aktywność fizyczna), to zgłosił się do mnie z problemem zmęczonego i niezdrowego wyglądu. To
częsty paradoks, gdy pacjent wraz z utratą zbędnych
kilogramów odzyskuje zdrowie i lepsze samopoczucie, a jednocześnie zaczyna wyglądać na bardziej
zmęczonego i starszego, niż wskazywałby na to jego
wiek metrykalny. Wynika to głównie z lipoatrofii
jarzmowej, czyli miejscowego zaniku tkanki tłuszczowej oraz podskórnej, która traci swoją wcześniejszą objętość. W takim przypadku prawdziwe wyzwanie dla lekarza stanowi wymodelowanie i naturalne
przywrócenie objętości, ale przy zachowaniu typowo
męskich rysów twarzy i bez ryzyka jej feminizacji.
Ponadto, szczególnie pacjenci płci męskiej, oczekują od nas bardzo dyskretnych i przede wszystkim
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naturalnie wyglądających efektów poprawy wyglądu.
Taką gwarancję daje odpowiednio dobrana, niezwykle
uniwersalna procedura zabiegowa BioNutriShape™,
która opiera się na koncepcji 3S, czyli SHAPE (modelowanie twarzy i odbudowa utraconej objętości
tkanki tłuszczowej), STRUCTURE (dotyczy strefy
nieruchomej twarzy, polega na wzmocnieniu struktury podtrzymywanej przez kości) oraz STIMULATE
(biostymulacja, polirewitalizacja i poprawa struktury skóry). W przypadku tego pacjenta celem zabiegu
BioNutriShape™ było przede wszystkim przywrócenie
twarzy wypoczętego i zdrowego wyglądu po znacznej
utracie wagi oraz maskulinizacja rysów twarzy.
W przypadku Pawła niezwykle ważne okazało
się odbudowanie objętości tkanki podskórnej, która tak naprawdę jest kluczowa dla młodego i wypoczętego wyglądu twarzy. Zastosowany w ramach
zabiegu BioNutriShape™ wypełniacz ART FILLER®
VOLUME z kwasem hialuronowym o bardzo długich łańcuchach nie tylko działa antyoksydacyjnie
oraz stymuluje fibroblasty do produkcji nowych
włókien kolagenu i elastyny, ale jednocześnie stabilizuje podkładową tkankę tłuszczową i przywraca jej
utraconą objętość. Kwas hialuronowy w technologii
Tri-Hyal sprawia, że preadipocyty zachowują zdolność akumulowania lipidów, zmniejsza się również
ich aktywność lipolityczna oraz dochodzi do zatrzymania fizjologicznej degradacji tkanki tłuszczowej.
W przypadku tak dużej utraty wagi nie bez znaczenia okazała się także biostymulacja, antyoksydacja i polirewitalizacja tkanek za pomocą preparatu NCTF®135HA. Dzięki temu poprawiła się
kondycja i wygląd skóry pacjenta, która odzyskała
świeży koloryt i stała się lepiej napięta.
Zgodnie z procedurą BioNutriShape™ podczas
zabiegu skupiliśmy się na przywróceniu objętości,
podpierając struktury anatomiczne nieruchomej
części twarzy, oraz na stabilizacji systemu mięśniowo-powięziowego i odbudowie objętości w strategicznych punktach podporowych w części nieruchomej twarzy. Dzięki odpowiedniej znajomości
anatomii, preparatów oraz technik iniekcyjnych
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udało się w bezpieczny sposób odbudować pakiety
tłuszczowe oraz wzmocnić punkty podporowe twarzy, bez ryzyka infiltracji naczyń krwionośnych kwasem hialuronowym.
Prawidłowo operując mikrokaniulą i poruszając
się na poziomie podsysytemu mięśniowo-powięziowego, udało się ominąć magistrale naczyniowe, które
w tym miejscu przechodzą nad okostną lub są zatopione w powierzchownym listku powięzi głębokiej,
czyli w SMAS. W tym konkretnym przypadku, kluczowy okazał się rejon tylnej skroni oraz odbudowa
pakietów tłuszczowych nosowo-wargowych, określających bruzdę nosowo-wargową, które wymagały
odpowiedniej stabilizacji oraz odbudowy objętości.

Dzięki temu udało się przywrócić twarzy Pawła
zdrowszy i bardziej wypoczęty wygląd bez konieczności odbudowy pakietu tłuszczowego podoczodołowego, co w przypadku mężczyzny jest wysoce niewskazane, gdyż grozi nadmierną feminizacją twarzy.
W efekcie pacjent odzyskał nie tylko zdrowszy
i bardziej wypoczęty wygląd, ale przede wszystkim
wzrosła jego samoocena i nabrał większej pewności
siebie. Co więcej, efekty zabiegu okazały się na tyle
naturalne i dyskretne, że nikt z bliskich znajomych
nie domyślił się, że Paweł skorzystał z zabiegu medycyny estetycznej. Nie zmienia to faktu, że wszyscy
zauważyli poprawę, którą powiązali z wakacyjnym
wypoczynkiem nad morzem.
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Zdjęcie 1. Pacjent Paweł, 35 lat – odbudowa objętości twarzy spowodowanej nagłą utratą wagi oraz wymodelowanie
i podkreślenie typowo męskich rysów twarzy

dr Robert Chmielewski (Polska)
Chirurg, specjalista z zakresu medycyny rodzinnej II stopnia oraz medycyny estetycznej. Dyrektor
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medycyny estetycznej wykonywanych
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Wstęp
Medycyna estetyczna jest gałęzią medycyny,
którą można zakwalifikować do estetologii medycznej, czyli nauki, której przedmiotem jest piękno ciała ludzkiego [1]. Zgodnie z przyjętą przez prezydium
Naczelnej Rady Lekarskiej wykładnią definiuje się ją
jako „zespół świadczeń zdrowotnych, wiążących się
z ingerencją w tkanki ludzkie, wykonywanych przez
lekarzy i lekarzy dentystów, służącym przywracaniu
lub poprawie fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia pacjenta, poprzez poprawę jego
wyglądu lub jego akceptacji” [3].
Zabiegi takie, wykonane przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, są bezpieczne, ale nie wolne
od powikłań. Stopień ryzyka ich wystąpienia koreluje z poziomem wiedzy i umiejętności osoby,
która tego typu zabiegi wykonuje. Fakt, że zabiegi
charakteryzują się niskim stopniem inwazyjności,
tylko zachęca osoby często nieuprawnione do ich
wykonywania.
Pomimo powszechności i nieustannie rosnącej
popularności medycyna estetyczna jest wciąż tematem sporów prawnych między środowiskiem lekarskim a innymi grupami zawodowymi bezprawnie
podejmującymi się praktyk, których nierozerwalną
częścią jest przerywanie ciągłości skóry. Grupą zawodową szczególnie chętnie podejmującą się wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
poza lekarzami są kosmetolodzy.
Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na problem, jaki stanowią powikłania po zabiegach medycyny estetycznej wykonywanych przez osoby
do tego nieuprawnione, charakterystyka najpowszechniejszych powikłań, a także przybliżenie
aspektów prawnych.

Granice kompetencji – rola lekarza
medycyny estetycznej i rola specjalisty
kosmetologii
Medycyna estetyczna nie jest unormowana jako
specjalizacja ani lekarska, ani pielęgniarska. Każda osoba, która tytułuje siebie mianem „specjalisty
medycyny estetycznej”, wprowadza potencjalnych
pacjentów w błąd [2]. Ze względu na niejednoznaczność legislacyjną zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są obecnie wykonywane nawet przez
osoby bez wykształcenia medycznego – kosmetologów, a nawet bez jakiegokolwiek wykształcenia.
Prawnie kosmetolodzy są upoważnieni do wykonywania zabiegów kosmetycznych, tj. takich,
które nie wiążą się z naruszaniem funkcji ani
ciągłości skóry poniżej warstwy rogowej naskórka. Do zagadnień, jakimi najczęściej zajmuje
się kosmetolog, możemy zaliczyć: zapobieganie rozwojowi zmian i defektów skórnych, utrzymywanie
skóry w najlepszej kondycji przez jak najdłuższy
czas, profilaktyka opóźniająca postępowanie procesów starzenia się, opracowywanie składu preparatów
kosmetycznych, dopasowanie typu i parametrów zabiegu do rodzaju skóry, edukacja nt. rodzajów skóry
i sposobu prawidłowej pielęgnacji, wpływu promieniowania UV na skórę. Kosmetolog nie ma prawa
wypisywać recepty, a tym samym zlecać stosowania
preparatów leczniczych.
Lekarze są natomiast grupą zawodową, którzy
w znacznie rozleglejszym zakresie poznają w toku
swojej nauki anatomię, fizjologię i patofizjologię
człowieka, które stanowią niezbędną bazę, aby nie
tylko wykonywać zabiegi medyczne, ale również
żeby wziąć za nie pełną odpowiedzialność i umieć
leczyć powikłania w razie niepowodzenia terapii.
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Pomimo tych drastycznych różnic w poziomie wykształcenia nieustannie toczy się spór o możliwość
wykonywania zabiegów medycyny estetycznej przez
przedstawicieli innych grup zawodowych, w którym
dominuje grupa kosmetologów i kosmetyczek. Często
zarzucają oni lekarzom, że ich koronny argument dotyczący możliwości przerywania ciągłości skóry jest
niespójny i sprzeczny z rzeczywistością, ponieważ
oponując wobec wykonywania przez kosmetologów
takich zabiegów jak podawanie wypełniaczy, stosowanie mezoterapii igłowej, peelingów medycznych, środowisko lekarskie jednocześnie nie wykazuje oporu
wobec wykonywania tatuaży, makijażu permanentnego czy przekłuwania uszu i innych części ciała.
Środowisko lekarskie sprzeciwia się jednak wykonywaniu procedur z możliwością przerywania
ciągłości tkanek nie z powodu chęci uzyskania monopolu na świadczenie tych usług, a z powodu licznych, coraz częściej zgłaszanych groźnych powikłań
towarzyszących zabiegom wykonywanym przez osoby bez fachowego przeszkolenia i wiedzy [3].
Co istotne, dotkankowe podawanie wypełniaczy,
leków i stymulatorów powoduje długotrwałe skutki,
które czynią z osoby zgłaszającej się do specjalisty
długookresowego pacjenta, a nie jedynie jednorazowego klienta. Dlatego taką osobą musi się opiekować
specjalista posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w leczeniu odległych skutków terapii oraz powikłań – właśnie lekarz.

Powikłania po zabiegach bezprawnie
wykonywanych przez osoby nie będące
lekarzami
Jak powiedział Napoleon Bonaparte: „Tylko ten
nie popełnia błędów, kto nic nie robi”. Jest to nie tylko prawda, ale i truizm. W medycynie jednak błędy
mają szczególne znaczenie, ponieważ ich popełnianie wiąże się często z zagrożeniem stanu zdrowia
i życia pacjentów. Każdy lekarz, bez wyjątku, miewa
powikłania. Ważne natomiast jest to, aby umieć je
leczyć i na bazie doświadczenia próbować uniknąć
pojawienia się identycznych w przyszłości.
Leczenie powikłań po zabiegach medycyny estetycznej ma kontekst jednostkowy, ale także i systemowy. Lekarze świadczący usługi z zakresu medycyny estetycznej ponoszą prawną odpowiedzialność
za stan zdrowia swojego pacjenta i to oni najczęściej
płacą za leczenie powikłań. Nie przyczyniają się zatem do obciążania publicznego systemu ochrony
zdrowia wydatkami związanymi z leczeniem pacjentów prywatnych.
W przypadku kosmetologów i kosmetyczek
nie można mówić o prawnej odpowiedzialności
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za powikłania, ponieważ specjalistom tych dziedzin
nie przysługuje prawo do świadczenia usług medycznych. Nie posiadają oni wiedzy, umiejętności i prawa do zlecania stosowania preparatów leczniczych,
często koniecznych w działaniach terapeutycznych.
Leczeniem ich „klientów” zajmują się państwowe
ośrodki specjalizujące się w dziedzinie dermatologii
i wenerologii, a także chirurgii plastycznej, co nieodłącznie wiąże się z obciążaniem budżetu publicznego [4].
Aspekt społeczny choć ważny, jest niczym w porównaniu do ludzkich tragedii, które są jednostkowe.
W trakcie wykonywania zabiegów małoinwazyjnych
na każdym etapie może potoczyć się coś niezgodnie
z planem. W fazie przygotowania do zabiegu można np. nie zapewnić należytej aseptyki, mogącej
wiązać się z drastycznym wzrostem ryzyka infekcji.
Do przyczyn powikłań, których genezy należy upatrywać bezpośrednio z czasu trwania zabiegu, należą chociażby zła technika wykonywania zabiegu
czy niewłaściwe dawkowanie preparatu leczniczego. Do przyczyn pozabiegowych należą m.in. brak
czujności co do występowania objawów wczesnych
towarzyszących niewłaściwie przeprowadzonemu
zabiegowi, a także niewłaściwy nadzór i kontrola
nad pacjentem.
Powikłania w medycynie estetycznej i ich częstość wynikają także z tego, że obszarem szczególnego zainteresowania tej dziedziny jest okolica twarzy człowieka, która jest bardzo bogato
unaczyniona i unerwiona. Istnieją ponadto bardzo
liczne połączenia naczyniowe twarzy ze strukturami
wewnątrzczaszkowymi, co niesie za sobą poważne
implikacje kliniczne. Wybitnym przykładem takiego połączenia jest łączność między zatoką jamistą
a żyłą kątową poprzez żyły oczne górną i dolną. Trójkątny obszar anatomiczny pomiędzy żyłami kątowymi, którego podstawę tworzy linia łącząca kąciki ust,
a wierzchołkiem jest glabella, nazywany jest czasami
„trójkątem śmierci”. Jego zawartość stanowią warga
górna i piramida nosa.
Podanie śródnaczyniowe preparatu w tej okolicy
grozi infekcjami ośrodkowego układu nerwowego,
a także zakrzepicą zatoki jamistej. W pobliżu wierzchołka tego trójkąta znajdują się również gałęzie
tętnic ocznych. Przypadkowe podanie wypełniaczy,
np. kwasu hialuronowego do tego naczynia, grozi ślepotą [5]. W październiku 2021 r. odnotowano
niestety pierwsze tego typu powikłanie w Polsce,
do którego doszło w gabinecie kosmetycznym. Ta
sama pacjentka, której dotyczyła powyższa sytuacja,
przejawiała w szpitalu również objawy udaru [6]. Takie powikłanie może zdarzyć się każdemu lekarzowi zajmującemu się medycyną estetyczną, jednak
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w przeciwieństwie do kosmetyczek i kosmetologów
lekarze dysponują arsenałem możliwości, aby spróbować odwrócić tę kaskadę zdarzeń.
Specjalistami najlepiej przystosowanymi do przeprowadzania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej są lekarze dermatolodzy i chirurdzy plastyczni,
ponieważ w programie ich kształcenia zawarte są
różne techniki z zakresu medycyny estetycznej. Pomimo tego każdy lekarz po odbyciu odpowiedniego
szkolenia lub uczestnictwie w kursach praktyczno-teoretycznych może świadczyć te usługi [7, 8]. Zdarzają się także przekroczenia uprawnień w obrębie
innych zawodów medycznych, kiedy to np. pielęgniarki, położne lub fizjoterapeuci zaczynają świadczyć usługi z zakresu medycyny estetycznej. Jest
to jednak zjawisko nieporównywalnie rzadsze niż
w przypadku kosmetyczek i kosmetologów.
Do innych, poza wymienionymi, najczęstszych
i najgroźniejszych powikłań związanych z zabiegami medycyny estetycznej należą:
zz oparzenia po zabiegu redukcji zmian naczyniowych przy użyciu lasera diodowego i nadmiernego owłosienia przy użyciu lasera wykorzystującego technologię intense pulsed light (IPL);
zz blizny zanikowe przy zabiegu redukcji tatuażu
z wykorzystaniem kwasu mlekowego lub lasera
długoimpulsowego;
zz blizny zanikowe przy zabiegu redukcji tatuażu
przy użyciu lasera długoimpulsowego;
zz oparzenia przy zabiegu redukcji tatuażu;
zz oparzenia na skutek światłoterapii UV w celu redukcji zmian łuszczycowych;
zz powikłania naczyniowe po podaniu śródnaczyniowych wypełniaczy w dorzeczu naczyń nadbloczkowych, nadoczodołowych i twarzowych,
takie jak zatory, martwica tkanek, silny stan zapalny, infekcje;
zz porażenie mięśni po niewłaściwym podaniu toksyny botulinowej, w nielicznych przypadkach
prowadzące do śmierci [9–12].

Rola mediów społecznościowych

Media społecznościowe odegrały i wciąż odgrywają niebagatelną rolę w rozwoju rynku, jakim są zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Bardzo dużo
osób decydujących się na tego typu usługi kieruje się
informacjami zawartymi na kontach tych, którzy je
świadczą, zazwyczaj nie weryfikując ich ze znacznie
bardziej rzetelnymi stronami internetowymi odpowiednich towarzystw lekarskich.
Bardzo łatwo można ulec manipulacji, sugerując się wyłącznie informacjami zawartymi na portalach społecznościowych. Nierzadką praktyką jest
bezprawne przypisywanie sobie nieistniejących

w rzeczywistości tytułów, jak wyżej wspomniane
bycie „specjalistą medycyny estetycznej”, „zabiegowcem i trenerem medycyny estetycznej” itd.
Najpopularniejsze portale społecznościowe oddziałują przede wszystkim na nasz wzrok. Autorzy
profili wrzucają „spektakularne” metamorfozy swoich pacjentów, jednak niewiele osób ma świadomość,
że każdy zamieszczony na nich post jest starannie
wyselekcjonowany spośród najlepszych rezultatów
po zabiegowych, a czasami niestety także zoptymalizowany („podrasowany”) w programach do obróbki
zdjęć, aby zakamuflować niedoskonałości. Nierzadką
praktyką jest także wprowadzanie pacjentów w błąd
co do możliwych powikłań, czasu rekonwalescencji.
Oczywiście istnieje bardzo dużo profili prowadzonych
przez prawdziwych ekspertów, którzy aby móc rywalizować z nieuczciwymi konkurentami, zostali zmuszeni do założenia i prowadzenia swoich kont.

Rzeczywiste uprawnienia kosmetologów

W  2005 r. doszło do zderegulowania ówczesnych standardów kształcenia na kierunku kosmetologia, ponieważ w Prawie o szkolnictwie
wyższym, które określa standardy kształcenia absolwentów takich kierunków jak m.in. lekarski,
lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo,
położnictwo, analityka medyczna i medycyna laboratoryjna, nie zostały one określone. Przede wszystkim należy podkreślić, że kosmetolodzy nie zostali
ujęci także w przepisach prawnych regulujących
udzielanie świadczeń zdrowotnych [13].

Podsumowanie

Medycyna estetyczna dotarła do Polski w latach
90. XX w. [14]. Jest to zatem dziedzina relatywnie
młoda, która wciąż cierpi na brak odpowiednich
uregulowań prawnych. Na przestrzeni ostatnich lat
poczyniono jednak szereg działań mających to zmienić. Te starania były i są podyktowane ciągle rosnącą
grupą pacjentów, którzy poddają się tym zabiegom
każdego roku, a rocznie jest blisko 500 tys. osób wydających ok. 4 mld zł. [15].
Biorąc pod uwagę statystyki prowadzone w skali
globalnej przez International Society of Aesthetic
Plastic Surgery, liczba tych procedur wykonywanych
corocznie będzie wyłącznie rosnąć [16]. Wynika to
bezpośrednio ze wzrostu świadomości i chęci dbania o swoje zdrowie i urodę, ale także pośrednio z powodu procesu starzenia się naszego społeczeństwa
[17]. Popyt ten tłumaczy także rosnące zainteresowanie wykonywaniem tych zabiegów przez lekarzy
różnych specjalizacji, a także niestety innych przedstawicieli zawodów medycznych i niemedycznych.
Absurdalny argument tej ostatniej grupy dotyczący
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chęci zawłaszczenia możliwości wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej przez lekarzy pomimo, iż zabiegi te zdaniem tych osób mają
charakter niemedyczny, a kosmetyczny, jest tym bardziej pozbawiony sensu, że ich następstwem bywają
powikłania, których leczeniem później się nie zajmą.
Patrząc holistycznie na kwestię związaną z medycyną estetyczną, oczywiste jest, że zabiegi te mają
charakter zdrowotny. Preparaty i urządzenia wykorzystywane w trakcie wykonywania tych zabiegów
są lekami lub mają działanie lecznicze. To dawka,
wiedza i umiejętne zastosowanie czynią substancję
lekiem, a nie trucizną. Dlatego tak ważne jest, aby
to właśnie lekarz, który posiada odpowiednie przeszkolenie w technikach medycyny estetycznej wykonywał te zabiegi.
Luki prawne nie wykluczają jednoznacznie możliwości przeprowadzania tych zabiegów przez przedstawicieli osób innych grup zawodowych, jednak
usługi przez nich świadczone będą zawsze wątpliwej
jakości i bezpieczeństwa. Problemem są także kursy, szkolenia, a także studia podyplomowe kończone
przez te osoby. Zajęcia w ramach programu nauczania często są prowadzone przez lekarzy.
Należy rozważyć wprowadzenie regulacji, które
umożliwiłyby wyciągniecie wobec nich konsekwencji
prawnych, ponieważ działają nie tylko na szkodę pacjentów, ale także na szkodę własnej grupy zawodowej. W wyklarowaniu granic kompetencji kosmetologów i kosmetyczek pomogłoby także opracowanie
standardów nauczania w kosmetologii – podobnie
jak w przypadku zawodów medycznych. Należy
ponadto uświadamiać kosmetologów, że jako lekarze nie dążymy do generowania z nimi konfliktów,
a do współpracy. Taka współpraca, mieszcząca się
w granicach kompetencji poszczególnych zawodów,
mogłaby wnieść nową jakość i pożytek dla pacjentów.
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and management of complications from hyaluronic acid fillers
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dr n. med. Piotr Drozdowski (Polska)
Certyfikowany specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Szczególne zainteresowanie: mikrochirurgia rekonstrukcyjna, plastyka nosa. Członek Europejskiego Zarządu Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Członek zespołu mikrochirurgów w Państwowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Autor i współautor ponad 90 artykułów, rozdziałów książek i prezentacji klinicznych. Szczęśliwy mąż i ojciec 2 córek. Uwielbia wędrówki piesze,
biegi przełajowe, narciarstwo, fortepian i bębny.
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Nadwrażliwość na preparat
biorewitalizujący skórę na bazie
usieciowanego kwasu hialuronowego
– przykład współpracy polsko-angielskiej
Hypersensitivity to cross-linked skin
biorevitalizer based on hyaluronic acid – an example
of Polish-English collaboration
Beata Cybulska, Monika Kuźmińska, Ewa Rybicka
Wstęp
Przypadek dotyczy podania powszechnie uznanego przez lekarzy i lubianego przez pacjentów preparatu usieciowanego kwasu hialuronowego Volite
produkowanego przez firmę Allergan. Preparat należy do grupy preparatów Vycross, charakteryzujących
się występowaniem zarówno długich, jak i krótkich
łańcuchów kwasu hialuronowego. Jest on przeznaczony do rewitalizacji skóry, a podawany w głębokiej
mezoterapii.

Przebieg przypadku

Kobieta, lat 65, wieloletnia pacjentka kliniki
z wywiadami choroby nowotworowej pęcherza
moczowego w 1998 r., raka tarczycy leczonego chirurgicznie (usunięcie gruczołu tarczowego) w latach 2000–2002 oraz follicular lymphoma, leczona
chemioterapią w latach 2007–2012. Obecnie bez leczenia pod kontrolą onkologa poza Polską, pacjentka na stałe mieszka zagranicą. Kobieta zgłosiła się
do kliniki w celu poprawy jakości skóry oraz owalu twarzy. Dotychczas miała wykonywane zabiegi
toksyną botulinową oraz wypełniaczami na bazie
kwasu hialuronowego oraz hydroksyapatytu wapniowego.
Ze względu na wywiady nowotworowe odstąpiono
od zabiegów stymulujących, takich jak HIFU czy RF.
Zdecydowano, że najpierw poprawiona zostanie jakość skóry, a następnie ewentualnie wykonane będą
zabiegi z użyciem wypełniaczy. Początkowo przeprowadzono zabieg mezoterapii nieusieciowanym
kwasem hialuronowym preparatem Electri zarówno
na twarz, jak i szyję. Zabiegi przebiegły bez powikłań, uzyskano poprawę kolorytu i nawilżenia skóry.
Ze względu na to, że pacjentka na stałe mieszkała

poza Polską, zaproponowano zabieg z użyciem preparatu dłużej utrzymującego się w skórze, który nie
wymaga częstego powtarzania.
Pod koniec czerwca wykonano zabieg preparatem Volite na twarz, używając 2 amp á 1 ml preparatu, po 1 na stronę. Na szyję ze względu na cienką
skórę ponownie wykonano 1 amp Electri.
Przebieg zabiegu bez powikłań. Po znieczuleniu
kremem znieczulającym oraz dezynfekcji skóry wykonano głęboką mezoterapię, głównie w okolicy policzków, wzdłuż bocznej linii żuchwy, linii bocznej
twarzy; niewielką ilość depozytów podano wokół
ust. Po zabiegu przemasowano skórę. Nie stwierdzono żadnych grudek, założono sterylną maskę w celu
przyspieszenia gojenia.
Po zabiegu pacjentka nie miała żadnego odczynu, jedynie drobne ślady po nakłuciach, nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Po ok. tygodniu pacjentka
zadzwoniła do gabinetu, że ma jakieś „bolesne grudy” na twarzy, które pojawiły się kilka dni po zabiegu
i powiększają się z dnia na dzień. Natychmiast poproszono o przyjście na konsultację.
W trakcie wizyty stwierdzono 3 konglomeraty obrzękowe w kształcie dużych grudek głęboko
pod skórą, z bolesnością oraz niewielkie zaczerwienienie w zmianie na policzku prawym pod okiem.
Zmiany były właściwie niewidoczne na wykonanych zdjęciach. Podano 4 mg deksametazonu i.m.,
włączono Tazocin á 0,4 2 razy dziennie oraz zaordynowano LED światłem czerwonym codziennie.
Poproszono o zgłoszenie się na kontrolę za 3–4 dni.
Pacjentka nie zgłosiła się na naświetlania LED.
Na wizycie kontrolnej po 4 dniach stwierdzono znaczną poprawę, radykalne zmniejszenie odczynu, bolesności. Podano kolejne 4 mg
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deksametazonu i.m., zalecono kontynuację antybiotyku. Poproszono pacjentkę o jeszcze jedną wizytę kontrolną za 3 dni.
Na kolejnej wizycie kontrolnej ponownie większy odczyn zapalny i bolesność zmian. Grudki głęboko podskórne były większe, ewidentnie zbudowane z komponenty obrzękowej – średnica grudek
od 3–4 mm do 10–12 mm, ponownie miejscowo
nad zmianami zaczerwienienie.

Ryc. 2

Ryc. 1

Skonsultowano telefonicznie przypadek z konsultantem i trenerem firmy Allergan, zalecono
Metypred 8 mg oraz kontynuację naświetleń LED
światłem czerwonym i podczerwonym. W sumie pacjentka miała 5 sesji naświetleń.
Po zastosowanym leczeniu zmiany ustąpiły, zalecono kontynuację sterydu w stosowanej dawce min.
przez 10 dni. Podano pacjentce kontakt do dermatolog na stałe prowadzącej klinikę medycyny estetycznej w Londynie, przekazano też wszelkie informacje
dotyczące pacjentki tamtejszej lekarce.
Po ok. 10–14 dniach od powrotu do Londynu pacjentka zgłosiła się do rekomendowanego gabinetu
z bardziej nasilonymi zmianami niż poprzednio
(istnieje prawdopodobieństwo, że nie przyjmowała sterydu). Wcześniej otrzymała od swojego lekarza rodzinnego fluksloksacylinę (3 razy po 0,5), ale
nie było poprawy. Miała również naświetlenia LED
kosmetycznym światłem czerwonym, które dawały
okresową poprawę.
W Londynie po zgłoszeniu się na konsultację do dermatologa pacjentka nie wyraziła zgody
na użycie hialuronidazy w największe grudki. Zaproponowano jej leczenie laserem long pulse ND:YAG
(1064 nm) – FRAC3 i PIANO 160 J, 0,3 Hz, 5 ms,
rozgrzewającym skórę do 42°C wraz z terapią LED,
polegającą na połączeniu światła niebieskiego
415 nm, czerwonego 635 nm oraz podczerwonego
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830 nm. Laseroterapię stosowano 1 raz w tyg. Po trzecim zabiegu zaobserwowano uspokojenie się zmian.
W tym samym czasie pojawiły się zmiany łuszczycowe na stopach i dłoniach które także były poddane terapii laserem Nd:YAG i lampą LED z dobrym
efektem.
Po ok. 2–3 tyg. pacjentka ponownie przyjechała do Polski. W trakcie konsultacji stwierdzono
na policzkach jedno malutkie zgrubienie ok 5 mm
po stronie prawej oraz podobnej wielkości zgrubienie na linii żuchwy po stronie lewej. Zmiany nie były
zaczerwienione ani bolesne. Rozpoczęto podgrzewanie za pomocą kontaktowego RF.

Ryc. 3

Po kilku dniach udało się również wykonać umówione wcześniej USG skóry. Opis był następujący:
w obrębie skóry właściwej i tuż pod skórą w tkance
podskórnej stwierdzono pojedyncze dobrze odgraniczone ogniska o charakterze hypoechogenicznym.
Największe po stronie prawej o wymiarach ok. 4,37
x 2,34 mm, 3,46 x 2,24 mm; po stronie lewej – 2,71
x 2,07 mm, 1,45 x 1,35 mm. Wokół ognisk w obrębie
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skóry właściwej i tkanki podskórnej w badaniu MFI
nie uwidoczniono cech przekrwienia tkanek, co nie
przemawia za procesem zapalnym, który mógłby
się toczyć wokół zmian. Obraz nie jest jednoznaczny – może odpowiadać ziarniniakom. Ze względu
na okres urlopowy nie udało się wykonać biopsji, kiedy występowały zmiany. Wykonano 4 zabiegi (2 razy
w tyg.) podgrzewania RF obszarów, gdzie podawano
preparat, kontynuowano również naświetlania LED
światłem czerwonym i podczerwienią.
Mimo stosowanego leczenia, po ok. 2 tyg.
na jednym policzku pojawiła się niewielka, niebolesna grudkowa zmiana. W międzyczasie pacjentka
miała wykonane badania laboratoryjne w kierunku
chorób autoimmunologicznych i układowych, których wyniki wykluczyły ich istnienie.
Pacjentka wyjechała z powrotem do domu. Wg relacji telefonicznej zmiana zniknęła sama i więcej nie
pojawiały się żadne zmiany grudkowe. Kobieta obserwowała jedynie przebarwieniowe zmiany pozapalne, które planowano usunąć podczas kolejnego
przyjazdu do Polski.

hialuronidazy. Ponadto przy chęci próby podania
hialuronidazy w dużą grudkę pacjentka odmówiła
zastosowania hialuronidazy, podobnie jak nie chciała dłużej doustnie przyjmować sterydów.
Poniżej przedstawiamy algorytm postępowania
w sytuacjach podania kwasu hialuronowego z wystąpieniem opóźnionego odczynu zapalnego [3].

Podsumowanie

Ze względu na wywiady pacjentki zdecydowano
się na, jak się wydawało, prosty i bezpieczny zabieg.
Pacjentka miała wykonywane zabiegi wypełnienia
innymi preparatami kwasu hialuronowego, nie były
to preparaty Vycross.
Opisany przypadek został zgłoszony do firmy
Allergan, która wykluczyła winę użytego preparatu,
podkreślając że nadwrażliwość na usieciowany kwas
hialuronowy jest możliwa, a przebieg opisany u pacjentki jest „typowy” dla takiej nadwrażliwości.
Przedstawiony przypadek jest przykładem
skutecznego zastosowania w leczeniu nadwrażliwości spowodowanej usieciowanym preparatem
do biorewitalizacji skóry następujących metod:
zz lasera Nd:YAG (1064 nm),
zz radiofrekwencji (RF),
zz fotobiomodulacji LED.
Trudność leczenia związana była z małymi depozytami preparatu rozłożonymi na powierzchni twarzy, co uniemożliwiało podanie dokładnie w punkt

Rycina 4. Algorytm postępowania w sytuacjach podania kwasu hialuronowego z wystąpieniem opóźnionego odczynu zapalnego. Źródło: Artzi O. i wsp., CCID
2018(May 18), s. 371–378

Piśmiennictwo
Chiang Y.Z. i wsp., Dermal fillers: pathophysiology, prevention
and treatment of complications, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2016(3), s. 405–413.
2. Galadari H. i wsp., Complication of soft tissue fillers: prevention and management review, J. Drugs Dermatol. 2020(9),
s. 829–832.
3. Artzi O. i wsp., Delayed inflammatory reactions to hyaluronic
acid fillers: a literature review and proposed treatment algorithm, Clin. Cosmet. Invetig. Dermatol 2020(13), s. 371–378.
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dr Beata Cybulska (Polska)
Jest dermatologiem-wenerologiem, seksuologiem oraz lekarzem medycyny estetycznej praktykującym w Polsce oraz Wielkiej Brytanii w założonej przez nią Eternal Clinic, oferującej kompleksowe
zabiegi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Eternal Clinic otrzymała prestiżową Aesthetic Award 2019 oraz została nominowana do Safety in Beauty Diamond Awards 2021 w kategorii
najlepsze doświadczenie/transformacja klienta. Przez wiele lat pracowała w londyńskich szpitalach
uniwersyteckich, zdobyła ogromne doświadczenie z zakresu zdrowia seksualnego. Dzięki temu i wykształceniu seksuologicznemu pozwoliło jej to na lepsze zrozumienie pacjentów z zaburzeniami okolic intymnych. W latach 2010–2012 pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Zdrowia Seksualnego oraz
Reprodukcji w Royal Society of Medicine w Londynie, w którym prezydowała wielu spotkaniom dla
lekarzy oraz psychoterapautów. Jest członkiem COSRT – Collage of Sexual and Relationship Therapy oraz wykładowcą w RELATE. Studiowała medycynę estetyczną i przeciwstarzeniową w Polsce
i w Stowarzyszeniu Dermatologów Estetycznych oraz w Londynie, gdzie otrzymała tytuł magistra
z medycyny estetycznej na St Mary’s University w Londynie. Poza prezentacjami na wielu międzynarodowych kongresach, takich jak ESCAD, AMWEC, FACE, IAGGSW i ICAAM, opublikowała wiele
artykułów w czasopismach z zakresu medycyny estetycznej w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania obejmują: zabiegi laserowe, włącznie z rewitalizacją pochwy, zabiegi regeneracyjne przy użyciu
osocza i fibryny, takie jak P shot, O shot, lifting wampirzy, wypełniacze, peelingi, leczenie zaburzeń
pigmentacyjnych, blizn oraz wypadanie włosów.

Monika Kuźmińska (Polska)
W 1992 r. ukończyła AM w Warszawie. Specjalizuje się w laseroterapii estetycznej. Po 1998 r. pracowała w USA, na University of California w Los Angeles, University of Southern California i California State University Long Beach. Jest konsultantem medycznym i głównym wykonawcą klinicznych grantów naukowych dla National Institute of Health. Odbyła staże w zakresie dermatologii
estetycznej i laseroterapii w Dermatology Associates i Wydziale Dermatologicznym University of
California w San Diego pod kierunkiem prof. Richarda Fitzpatricka i Mitchela Goldmana. Od lat
prowadzi szkolenia w zakresie laseroterapii. Uczestniczy w szkoleniach w USA. Członek PTMEiAA.
Jako pierwsza w Polsce zdobyła mistrzowski certyfikat stosowania nici PDO, wydany w Korei przez
Hyundai Medtech PDO Technology Institute oraz PDO Master Education Board.

dr Ewa Rybicka
Absolwentka AM w Warszawie, lekarz z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła
PSME przy PTL. Uczestniczy w programie certyfikacji lekarzy medycyny estetycznej. Jest certyfikowanym trenerem metod Aptos, prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, w tym autorski program szkoleniowy z zakresu medycyny estetycznej w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice.
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Toksyna botulinowa w leczeniu
bliznowców

Botulinum toxin in the treatment of keloids
Alicja Rustowska-Rogowska
Bliznowce powstają w wyniku nadmiernego,
niekontrolowanego procesu naprawczego i wykraczają poza granice pierwotnej rany. Ich nazwa
pochodzi od greckiego słowa chele, oznaczającego
szczypce kraba, ze względu na obecność przypominających szczypce wypustek na obrzeżach zmian.
Mają postać grubych guzków i blaszek o wzmożonej spoistości, wykraczających poza granice pierwotnej rany. Rozrosty mogą mieć kilka centymetrów grubości i twardą konsystencję. Mają gładką
lustrzaną powierzchnię i są pozbawione przydatków. Świeże zmiany mają barwę czerwonobrązową,
później bledną, ostatecznie są niemal białe z widocznymi teleangiektazjami. Nie są bolesne, ale
swędzące. Mogą ograniczać ruchomość ścięgien
stawów i skóry. Pojawią się kilka tygodni lub miesięcy po urazie [1].
Częstość występowania bliznowców nie jest
dokładnie znana, częściej występują u osób rasy czarnej, istnieje rodzinna predyspozycja do rozwoju keloidów. Dzieci i osoby młode są bardziej podatne niż
osoby w podeszłym wieku. Większe ryzyko stanowią
u kobiet niż u mężczyzn. Występują częściej u chorych z innymi schorzeniami tkanki łącznej. Mogą
powstać wskutek urazów lub podrażnienia (urazy,
zabiegi chirurgiczne, po ukąszeniach, oparzeniach,
szczepieniach, ospie, w przebiegu trądziku, po piercingu). Najczęściej występują w miejscach cechujących się wzmożonym napięciem (ramiona, mostek,
płatki małżowin usznych, okolice pępka, po operacjach gruczołu tarczowego) [1, 2].
Przyczynami powstania keloidów jest nadmierna proliferacja fibroblastów, zwiększona synteza
różnych białek strukturalnych macierzy zewnątrzkomórkowej, szczególnie śródmiąższowego kolagenu, oraz przetrwała odpowiedź zapalna z wyraźnym
naciekiem z limfocytów T. Rolę w tym procesie odgrywają wydzielające cytokiny, które mogą indukować zmiany w skórze właściwej. Czynniki prozapalne takie jak interleukina IL-1α, IL-1β, IL-6 i TNF α
cechują się zwiększoną ekspresją w tkankach keloidów. Sprzyja to przewlekłemu procesowi zapalnemu, co w konsekwencji może powodować ich niekontrolowany wzrost [1].

Leczenie
W leczeniu miejscowym stosowane najczęściej
są silnie działające kortykosteroidy pod okluzję,
opatrunki uciskowe, plastry i żele silikonowe. Doogniskowo podawane są m.in.: roztwór acetonidu
triamcynolonu, bleomycyna, Verapamil, kwas hialuronowy lub hialuronidaza, toksyna botulinowa i kolagenaza. Stosowane terapie to: krioterapia, laseroterapia, radiofrekwencja, radioterapia, chirurgiczne
opracowanie lub wycięcie zmiany [3–5].

Mechanizm działania toksyny botulinowej
(BXT) w bliznowcach

Polega on na przede wszystkim łagodzeniu napięcia, czyli tzw. chemoimmobilizacji. Napięcie

Rycina 1. Skala VSS
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w trakcie gojenia się rany/blizny jest uważane za istotny czynnik przyczyniający się do powstawania keloidów. Dzięki paraliżowi sąsiedniej masy mięśniowej
BXT może zmniejszyć napięcie powstałe podczas
gojenia, może to złagodzić reakcję zapalną związaną z komórkową aktywnością metaboliczną, która
prawdopodobnie leży u podstaw przerostu blizny.
Kolejnym etapem jest modulacja aktywności
fibroblastów. BXT może modulować aktywność fibroblastów za pomocą mechanizmów, takich jak obniżenie poziomu czynnika wzrostu (TGF)-β1 i czynnika wzrostu tkanki łącznej (CTGF) powodującego
hamowanie proliferacji fibroblastów. BXT wpływa
na ekspresję genów zaangażowanych w keloidogenezę, w tym S100A (zwiększa), TGF-β1, VEGF,
MMP-1 i PDGFA (zmniejsza). Wpływa też na cykl
komórkowy fibroblastów oraz zapobiega różnicowaniu fibroblastów do miofibroblastów [5].

Ocena bliznowców: VSS, VAS

Do oceny bliznowców stosowane są dwie skale. Vancouver Scar Scale (VSS) bierze pod uwagę kolor, unaczynienie, możliwość odkształcenia
i wielkość zmiany (ryc. 1) [6]. Visual Analog Scale
(VAS), czyli wizualna skala analogowa, jest oceną
subiektywną dokonywaną przez pacjenta w trakcie
zabiegu (ryc. 2) [6].
W piśmiennictwie istnieją doniesienia o stosowaniu BXT w opracowywaniu bliznowców. Spośród
wielu wybrałam te, które są najciekawsze.

Rycina 2. Skala VAS

Badanie Shaaravy’ego i wsp. porównuje efektywność stosowania doogniskowego BXT i kortykosteroidu [8]. Wzięły w nim udział 24 osoby
z obecnością bliznowców po urazie lub na tle idiopatycznym. Zostały podzielone na 2 grupy, 12 osób
otrzymało doogniskowo triamcynolon, a 12 doogniskowo BXT. Stwierdzono znaczne zmniejszenie
masy bliznowca: 82,7% w grupie otrzymującej
triamcynolon, a 79,2% w grupie otrzymującej
BTX. Pozostałe cechy bliznowca, takie jak wysokość
i zaczerwienienie, u wszystkich pacjentów nie uległy zmianie w trakcie 7-mies. obserwacji. Nie stwierdzono znamiennie statystycznie różnicy pomiędzy
grupami odnośnie parametrów masy bliznowców.
W grupie otrzymującej BXT stwierdzono większą
satysfakcję pacjentów, tj. 75% vs 50%.

Rycina 3. Wykres porównujący wyniki wizualnej skali analogowej (VAS) pomiędzy grupą leczoną iniekcjami toksyny botulinowej typu A do zmiany chorobowej i grupą leczoną kortykosteroidem wstrzykiwanym do zmiany chorobowej. Źródło: [7]
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Tabela 1. Bezpieczeństwo i zadowolenie pacjenta z BXT-A do użytku estetycznego. Źródło: [13]

Rycina 5. Bezpieczeństwo i skuteczność BXT w leczeniu blizn: przegląd systematyczny z metaanalizą i sekwencyjną
analizą badania. Źródło: [14]

Badanie Rasaii i wsp. oceniało skuteczność
doogniskowego podania triamcynolonu i/lub
w połączeniu z BXT [9]. Zostało przeprowadzone
na 40 keloidach przypisanych do 2 grup. Pacjenci
z pierwszej grupy otrzymali triamcynolon w monoterapii, a pacjenci w drugiej grupie w skojarzeniu z BXT. W obu grupach stwierdzono podobne
zmniejszenie wielkości ognisk w porównaniu
z badaniem wyjściowym. Natomiast odnotowano znamienne zmniejszenie bólu i świądu w grupie drugiej.
Badanie Li i wsp. zostało przeprowadzone
na 85 keloidach [10]. Ogniska podzielono na 3 grupy:
pierwsza otrzymywała doogniskowo betametazon
w połączeniu z BXT, druga – betametazon i 5-fluorouracyl, trzecia – sam betametazon. Po terapii nie
stwierdzono różnic w poszczególnych grupach, jeśli chodzi o objętość, twardość i wygląd bliznowca,

jednakże istniała znamienna różnica pomiędzy grupami pierwszą i trzecią pod względem odczuwania
bólu i świądu.
Badanie Pruksaponga i wsp. oceniało efektywność stosowania BXT względem ryzyka nawrotu
po zabiegu chirurgicznym [11]. Oceniono 25 keloidów. Pierwsza grupa otrzymała doogniskowo BXT,
a druga grupa dogniskowo triamcynolon. W obu
grupach leczenie rozpoczęto 7 dni po zabiegu chirurgicznym. Wyniki oceniono na podstawie skali
VSS. Co ciekawe, o ile podczas wczesnych kontroli po leczeniu przewagę wykazywała toksyna
botulinowa, to w późniejszym czasie stwierdzono
lepsze wyniki dla grupy kontrolnej.
Badanie Wilsona, w którym wzięło udział
80 pacjentów z obecnością bliznowców powyżej
roku [12]. Pojedyncza dawka 5-fluorouracylu w połączeniu z BXT podawana była w 9. dobie po zabiegu
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chirurgicznym. Korzyść z leczenia odnieśli wszyscy
pacjenci, w tym 83% zgodnie z kryteriami skali VAS.
Bi i wsp. przeprowadzili metaanalizę badań,
w których oceniano skuteczność terapii bliznowców
za pomocą skali VAS (ryc. 3) [7]. Stwierdzili statystycznie znamienną skuteczność BXT względem
kortykosteroidów.

Bezpieczeństwo stosowania BXT

BXT jest znana od 1817 r. Przerodziła się z silnej
trucizny w prawdziwy eliksir młodości. Dobrze znane są jej działania niepożądane w medycynie anti-aging. W przypadku stosowania w obrębie bliznowców najczęściej jest mowa o bólu i pieczeniu skóry
(ryc. 4, tab. 1) [13, 14].
Leczenie bliznowców wciąż stanowi wyzwanie
zarówno dla pacjenta jaki i lekarza.
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Zastosowanie toksyny botulinowej
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Choroby nowotworowe należą do najczęściej występujących schorzeń i dotyczą sfery somatycznej,
emocjonalnej, społecznej i psychicznej człowieka.
W polskiej populacji 1,17 mln osób żyje z chorobą
nowotworową rozpoznaną w ciągu poprzedzających
15 lat, z czego u 840 tys. diagnozę postawiono w ciągu poprzedzających 10 lat. W 2018 r. stwierdzono
niemal 167,5 tys. nowych zachorowań na nowotwory
i 101,4 tys. zgonów z ich powodu. Szacowana liczba
zachorowań w 2020 r. to 182,5 tys., tj. ok. 91,3 tys.
mężczyzn i ok. 91,3 tys. kobiet [1, 2].
Obserwuje się dynamiczny rozwój systemowego
leczenia nowotworów, a co za tym idzie, łączny czas
trwania terapii systemowej nieuchronnie się wydłuża; rejestrowane są kolejne leki, poszerzają się wskazania do systemowej terapii nowotworowej. Obecnie
leczy się pacjentów w gorszym stanie sprawności
ogólnej, obciążonych innymi schorzeniami nieonkologicznymi. Wymienione czynniki sprawiają,
że częstość występowania działań niepożądanych
terapii onkologicznych się zwiększa [3].
Wg programu „Europa Przeciwko Rakowi” w najbliższych latach dwóch na trzech Europejczyków będzie
chorowało na raka. Pomimo zwiększonej częstotliwości
zachorowań wydłuża się przeżycie osób z rozpoznaną
chorobą nowotworową. Te czynniki sprawiają, że pacjenci onkologiczni są coraz częstszymi odbiorcami zabiegów estetycznych czy kosmetologicznych.
Medycyna estetyczna może pomóc pacjentom
z chorobą onkologiczną na kilku poziomach: w profilaktyce, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu.
Pacjenci onkologiczni tworzą 2 grupy odbiorców.
Pierwszą stanowią pacjenci, którzy chcą minimalizować niepożądane skutki i stygmaty związane
z chorobą. To pacjenci, u których możemy starać się
redukować działania niepożądane związane z terapią przeciwnowotworową. Drugą grupę reprezentują pacjenci pragnący poprawić sobie komfort, jakość
życia czy samopoczucie, nawet już w trakcie leczenia
onkologicznego.
Dane z piśmiennictwa wskazują, że miejscowe
wstrzyknięcie toksyny botulinowej ma korzystny

wpływ na leczenie licznych stanów wynikających
z systemowego leczenia onkologicznego. Dodatkowo
zabieg z użyciem toksyny botulinowej w celu redukcji zmarszczek mimicznych poprawia samopoczucie
oraz jakość życia pacjentów w trakcie i po leczeniu
onkologicznym. Jest to istotna informacja w świetle
doniesień, iż depresja obserwowana jest u 8–24%
chorych na nowotwory. Najwyższe wskaźniki depresji obserwuje się u pacjentów z nowotworami
trzustki oraz głowy i szyi. W porównaniu z pacjentami z cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami serca,
reumatycznym zapaleniem stawów, przewlekłymi
chorobami płuc i udarami mózgu u chorych na nowotwory ryzyko wystąpienia depresji jest 3,5-krotnie
wyższe [4].
Neuropatia obwodowa indukowana chemioterapią (CIPN) jest poważnym działaniem niepożądanym, które często występuje u 30–40% pacjentów podczas leczenia. Objawy często pojawiają się
w palcach rąk i nóg i rozprzestrzeniają proksymalnie
w układzie „rękawiczka i pończocha”. CIPN może
wystąpić od tygodni do miesięcy po rozpoczęciu leczenia i osiągnąć szczyt w jego trakcie lub pozostać
po zakończeniu. Charakteryzuje się przeczulicą bólową, allodynią, drętwieniem, mrowieniem, pieczeniem [5]. Ogranicza stosowanie chemioterapeutyków. Wstrzyknięcie toksyny botulinowej w obrębie
opuszków palców rąk czy stóp może zmniejszyć opisywanie odczucia.
Mechanizm działania, dzięki któremu BTX-A wywiera działanie terapeutyczne u pacjentów z objawem Raynauda indukowanym chemioterapią, nie
jest jeszcze w pełni zrozumiany. Jednak dobrze udokumentowano, że toksyna botulinowa hamuje uwalnianie acetylocholiny, co prowadzi do zahamowania
skurczu naczyń wywołanego neuroprzekaźnikami,
a w efekcie zmniejszenie dolegliwości bólowych.
Badania wykazały, że gojenie się owrzodzeń u pacjentów z objawem Raynauda po zastosowaniu toksyny botulinowej jest szybsze, dochodzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych i poprawy jakości
życia pacjenta w trakcie leczenia onkologicznego.
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Niewątpliwie w tym przypadku toksyna botulinowa
jest dobrym nieoperacyjnym środkiem leczniczym,
szczególnie gdy terapie podstawowe mogą być przeciwwskazane lub nieskuteczne [6].
Mięśniaki gładkokomórkowe skóry imitujące
keloidy mają znaczenie w praktyce klinicznej, ponieważ ich obecność może świadczyć o wrodzonej
mięśniakowatości oraz raku nerkowokomórkowym.
Mięśniaki skórne to guzy mięśni gładkich, najczęściej wywodzące się z mięśnia przywłosowego, które wywołują ból u 92% chorych. W przypadku bólu
miejscowe wycięcie daje ulgę, niestety nie wszystkie
zmiany mogą być podatne na operację ze względu
na ich lokalizację lub liczbę. W przypadku tych pacjentów obecne opcje postępowania są na ogół niezadowalające. Toksyna botulinowa zmniejsza intensywność i częstotliwość bólu powodowanego przez
mięśniaki gładkie skóry poprzez blokadę szlaków
cholinergicznych [7, 8].
Toksyna botulinowa skutecznie tymczasowo
zmniejsza wytwarzanie śliny u pacjentów z rakiem
jamy ustnej poddawanych operacji usunięcia guza.
Zmniejszenie wydzielania śliny po wstrzyknięciu
toksyny botulinowej powoduje zmniejszenie występowania miejscowych powikłań związanych ze
śliną, poprawia gojenie ran, zapewnia pacjentom
szybszy powrót do naturalnego żywienia doustnego
i krótszy okres pooperacyjny. W tym przypadku zaletą leku jest efekt tymczasowy i niskie ryzyko skutków ubocznych. Ponadto technika wstrzyknięć jest
łatwa – toksynę podaje się w płaty powierzchowne
i głębokie ślinianki – oraz dobrze tolerowana przez
pacjentów [9].
Zespół Frey po raz pierwszy został opisany przez
polską neurolog Łucję Frey w 1923 r. Pojawia się on
2–12 mies. po urazie w okolicy ślinianki usznej. Polega na poceniu, zaczerwienieniu oraz nadmiernym
uciepleniu skóry w okolicy nerwu uszno-skroniowego, które występuje podczas jedzenia posiłków.
Proponowane są różne metody jego leczenia, nadal
jednak brakuje badań potwierdzających ich skuteczność i bezpieczeństwo. Wystąpienie smakowej
potliwości uzależnione jest od odpowiednich metod
chirurgicznych, które wypełniają pustą przestrzeń
po usuniętej śliniance oraz precyzyjne planowanie
samego zabiegu. W leczeniu powszechnie wykorzystuje się toksynę botulinową. Jest to optymalna
metoda terapeutyczna, jednak aby utrzymać efekt,
należy systematyczne powtarzać zabiegi [10].
Postawiono hipotezę, że zastosowanie toksyny
botulinowej w bliznach działa poprzez stabilizację
i zapobieganie rozszerzaniu się rany oraz lepsze jej
gojenie, co w efekcie zmniejsza stan zapalny, zwłóknienie, rumień i rozmiar blizny [11]. Potwierdzili ją
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Gassner i wsp., którzy połączyli leczenie chirurgiczne ran na skórze twarzy z jednoczasowym podaniem
toksyny botulinowej [12]. Jest to w ich opinii bezpieczna metoda w rękach doświadczonego chirurga,
dzięki której wygląd kosmetyczny blizn po usuwaniu
raków podstawno- lub kolczystokomówych czy zaopatrywaniu ran ciętych twarzy był klinicznie lepszy.
W codziennej praktyce spotykamy się także z pacjentami w trakcie lub po leczeniu onkologicznym,
którzy zgłaszają się na zabiegi typowo estetyczne.
Shamban i wsp. w badaniu z udziałem 9 kobiet,
6 mies. po chemioterapii, podawali wypełniacz w fałdy nosowo-wargowe i toksynę botulinową w okolicę
lwiej zmarszczki. Udowodnili, że bezpieczeństwo
wykonywanych zabiegów jest takie samo jak wśród
osób bez wywiadu onkologicznego [13]. Praca wskazuje, że oba badane produkty były dobrze tolerowane przez pacjentki po chemioterapii. Ponadto potwierdzili, że odmładzanie twarzy skutkuje znacznie
lepszą samooceną i poprawą jakości życia. Jednakże
nadal brakuje więcej danych na temat bezpieczeństwa zabiegów estetycznych w tej grupie pacjentów.
Podsumowując, skuteczność terapii przeciwnowotworowej w dużej mierze zależy od umiejętności
radzenia sobie lekarza z działaniami niepożądanymi, co wymaga czasochłonnego szukania zasad postępowania w różnych źródłach. Konieczne są dalsze
badania nad zastosowaniem toksyny botulinowej
u pacjentów onkologicznych, aby określić mechanizm działania, dawkowanie, częstotliwość, miejsc
iniekcji i skuteczności w stosunku do leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego.
Leczenie onkologiczne nie może stygmatyzować
i być przeciwwskazaniem do wszystkich zabiegów
z zakresu medycyny estetycznej, ponieważ stanowią one skuteczną terapię wspomagającą i pomagają
w powrocie do normalności. Decyzja zawsze należy
do lekarza prowadzącego ponieważ nadal niewiele
jest doniesień naukowych w tej dziedzinie.
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PTD (od 1996 r.), European Academy Dermatology and Venereology (od 2013 r.), European Society
for Dermatological Research ESDR (od 2015 r.), a także Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (od 2010 r.). Jest mężatką (mąż Jacek Owczarczyk) i mamą syna – Piotra. W wolnych chwilach eksperymentuje w kuchni, uwielbia koty i podróże w nieznane z mężem na motocyklu. Obszary
zainteresowań naukowych: dermatologia, dermatologia estetyczna, choroby metaboliczne i otyłość.
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Czy możemy jeszcze dowiedzieć
się coś nowego o biostymulatorach
nieautologicznych? – przegląd EBM
Is there anything else we can learn about
non-autologous biostimulants? – EBM review
Krzysztof Kaczyński
Medycyna estetyczna wykorzystuje wiele technik iniekcji, do których należą zabiegi biostymulacji
i biorewitalizacji. Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu doniesień naukowych dotyczących
tkankowych biostymulatorów nieautologicznych:
kwasu L-polimlekowego (PLLA), kwasu D,L-polimlekowego (PDLLA), hydroksyapatytu wapnia
(CaHA) i polikaprolaktonu (PCL). Analiza publikacji z ostatnich dwóch lat wykazała, że preparaty te
są bezpieczne i skuteczne, a działania niepożądane związane z ich stosowaniem występują rzadko
i można zredukować częstość ich występowania,
stosując właściwą technikę rekonstytucji.

Wstęp

Medycyna estetyczna wykorzystuje wiele technik iniekcji, do których należą zabiegi biostymulacji
i biorewitalizacji. Biostymulacja rozumiana jest jako
stymulacja funkcji anabolicznych fibroblastów skóry
właściwej, takich jak replikacja, synteza białek i wytwarzanie składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Biorewitalizacja, mimo iż wykorzystuje
tę samą technikę iniekcji, polega głównie na bezpośrednim uzupełnieniu kwasu hialuronowego, samego lub zmieszanego z innymi substancjami (np. witaminami) [2].
Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu opublikowanych w ostatnich dwóch latach w indeksowanych czasopismach doniesień naukowych
– z wykorzystaniem przeglądarki Pubmed – dotyczących tkankowych biostymulatorów nieautologicznych: kwasu L-polimlekowego (PLLA), kwasu
D,L-polimlekowego (PDLLA), hydroksyapatytu
wapnia (CaHA) i polikaprolaktonu (PCL). 2 pierwsze
(PLLA i PDLLA) wymagają rekonstytucji, a pozostałe 2: PCL i CaHA są gotowe do podania. Co ciekawe,
w celu redukcji działań niepożądanych do minimum
autorzy publikacji zalecają rozcieńczanie tych preparatów przed podaniem. Redukcja gęstości preparatów, których cząsteczki zawieszone są w zawiesinie
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karboksymetylocelulozy, to nowy trend w przygotowaniu produktów przed wstrzyknięciem [16].

Kwas polimlekowy

Kwas mlekowy jest naturalnym produktem fermentacji skrobi, a także może być wytwarzany
na drodze syntezy chemicznej. Istnieją 2 enancjomery: kwas L- i D-mlekowy. Obydwa mogą tworzyć 4 różne substancje PLA: kwas poli-D-mlekowy
(PDLA), kwas poli-L-mlekowy (PLLA), kwas poli-D,L-mlekowy (PDLLA) i mezo-PLA. Mikrocząstki
PLLA są stałe, mają nieregularny kształt i mają średnicę 40–63 µm. Mikrocząstki PDLLA mają kulisty
kształt z wieloma porami na powierzchni i średnicę
30–70 µm. Wielkość mikrocząstek, zarówno PDLLA,
jak i PLLA sprawia, że są wystarczająco małe, aby
przejść przez igłę iniekcyjną [9].

Kwas L-polimlekowy (PLLA)

Analiza retrospektywna oceniająca skuteczność
i bezpieczeństwo podawania w okolicę pośladków objęła 1–3 zabiegów wykonanych co 4–6 tyg. u 60 kobiet
w wieku 23–54 lat i zawierała 24 mies. obserwacji. W zależności od potrzeb w badaniu podawano 2–12 ampułek podczas jednej wizyty. Preparat okazał się skuteczny i bezpieczny u wszystkich kobiet. Autorzy pracy
zalecają 20 ampułek jako minimalną ilość niezbędną
do uzyskania optymalnych rezultatów [11].
We wrześniu 2021 r. zostało opublikowane badanie analizujące praktyki w rozcieńczaniu i stosowaniu PLLA na terenie USA. Ankietę zawierającą 19 pytań wypełniło 410 ośrodków. Z otrzymanych ankiet
wynika, że w 46,8% przypadkach PLLA był stosowany z powodu HIV, a w 42,4% podawany był w pośladki. Większość użytkowników (60,4%) w przypadku
leczenia twarzy stosowało rozcieńczenie 9–10 ml,
a w przypadku pośladków (51,3%) powyżej 21 ml.
59,8% użytkowników rozcieńczało preparat w jałowej H2O, a 51,0% wykonywało to na 21 godz. przed
zabiegiem. Co ciekawe, prawie wszyscy, bo 94,7%
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badanych, przygotowywało preparat z dodatkiem lignokainy, a 85,8% mieszało preparat ręcznie podczas jego przygotowywania. 83,2% klinik
znieczulało pacjentów kremem znieczulającym
przed zabiegiem [18].
W pracy z lipca 2020 r. autorzy oceniali skuteczność PLLA występującego w formie nanocząsteczek
pod względem stymulacji fibroblastów. Badanie było
in-vitro, dlatego zaobserwowano brak produkcji
kolagenu w środowisku fibroblastów, dopiero
dodatkowa obecność makrofagów powodowała produkcję kolagenu przez fibroblasty jako efekt stymulacji przez nanocząsteczki PLLA [21].
Podawanie PLLA co 4 tyg. było tematem pracy oceniającej poprawę jakości skóry w wyniku zabiegów
wykonywanych w serii (3 zabiegi wykonane co 4 tyg.
u 48 kobiet). Obserwacja pacjentów po 6, 9 i 12 tyg.
od ostatniego zabiegu potwierdziła istotną statystycznie poprawę elastyczności i nawilżenia
skóry oraz istotne statystycznie zmniejszenie
rumienia, przebarwień, wielkości porów oraz
wygładzenie skóry [5].
Podawanie PLLA miejscowe (topikalne) za pomocą ablacyjnego lasera frakcyjnego okazało się skuteczne i bezpieczne u 10 pacjentów, którzy przeszli
3 sesje leczenia w odstępach 2-mies. Z użyciem komputerowego analizatora skóry autorzy pracy wykazali redukcję WSRS (ang. Wrinkle Severity Rating
Score) o 47% oraz znaczną poprawę satysfakcji
pacjenta mierzoną skalą GAIS (ang. Global Aesthetic Improvement Scale) [14].
Autorzy pracy z 2021 r. potwierdzili skuteczność PLLA w leczeniu cellulitu. 31 kobiet przeszło 3 zabiegi co 4 tyg., otrzymując PLLA lub 0,9%
NaCL w pośladki i uda. Po fazie leczenia wszystkie
pacjentki przeszły wizyty kontrolne po 1, 3 i 6 mies.
od leczenia. Uzyskano istotną statystycznie poprawę
cellulitu w skali GAIS i CSS (ang. Cellulite Severity
Scale) [23].
W styczniu 2021 r. ukazała się praca oceniająca PLLA stosowanego na twarzy w rozcieńczeniu
7–10 ml. Była to analiza retrospektywna dotycząca
procedury podania i działań niepożądanych. Łącznie analizie zostały poddane 4483 zabiegi u 1002 pacjentów, spośród których 48% odbyło 3 lub 4 zabiegi. Najczęściej leczone były: środkowa część twarzy
(97%), skronie (94%), linia żuchwy (54%). Obserwowano łagodne działania niepożądane u 3,6%
pacjentów, natomiast guzki wystąpiły u 4 pacjentów co stanowiło 0,4% [20].
Walidacja metody podania PLLA natychmiast
po rozcieńczeniu była przeprowadzona z wykorzystaniem 3 produktów PLLA z różnych serii, które
rozcieńczono w 8 ml H2O do iniekcji a następnie

mieszano przez 1 min. Testy fizyko-chemiczne, stężenie substancji pomocniczych, pH oraz wielkość
cząsteczek, były mierzone po 0, 2, 24 i 72 godz. od
rozcieńczenia. Oceniano również stabilność preparatu po podaniu 1 ml lignokainy. Wnioski: 1-min.
mieszanie rozprowadza składniki preparatu
w taki sam sposób jak w przypadku starej procedury, a dodanie lignokainy jest bez wpływu
na cząsteczki PLLA [3].
Ocenę bezpieczeństwa podania PLLA na twarzy natychmiast po rozcieńczeniu przeprowadzono u 26 pacjentek o średnim wieku 52,6 lata, które
otrzymały 1 fiolkę preparatu rozcieńczoną w 12 ml.
Wizyta kontrolna była przeprowadzana po 3 miesiącach. Łącznie wykonano 58 zabiegów. Zgłaszane
działania niepożądane po zabiegach nie były
poważne: ból (n = 17, 29%), wybroczyny (n = 6,
10,3%), guzki (n = 2, 3,4%) [6].

Kwas D,L-polimlekowy (PDLLA)

Przygotowanie zawiesiny PDLLA wymaga zastosowania metody Vortex. Autorzy w swojej publikacji zaprezentowali inną równoważną metodę
„back-and-forth”, polegającą ma 1-min. mieszaniu
zawartości strzykawek połączonych łącznikiem typu
luer [8].
W czerwcu 2020 r. została opublikowana praca
opisująca 3 przypadki kliniczne pacjentów w wieku
30, 45 i 62 lat, którzy odbyli odpowiednio 3, 2 i 1 wizytę, otrzymując PDLLA. Przypadek 1 to 30-letnia
kobieta, która odbyła 5 wizyt w odstępach co 4 tygodnie, otrzymując PDLLA, w ilości 2–4 fiolki na wizytę. Preparat był podawany w gładziznę czoła, czoło, dół skroniowy, grzbiet nosa, okolicę jarzmową,
policzki, fałdy nosowo-wargowe, okolicę żuchwy
i podbródek. Przypadek 2 to 54-letni mężczyzna,
który odbył 2 wizyty co 2 mies., otrzymując 4 fiolki PDLLA na wizytę. Miejscami wstrzyknięć były:
dół skroniowy, okolica kości jarzmowych i policzki.
Przypadek 3 to 62-letnia kobieta, która, odbywszy 1 wizytę, otrzymała 2 fiolki PDLLA. Miejscami
wstrzyknięć były doły skroniowe i policzki. Efekty
zabiegów u pacjentów nr 1, 2 i 3 utrzymywały się
odpowiednio 12, 24 i 12 mies. [17].

Hydroksyapatyt wapnia (CaHA)

W 2018 i 2019 r. ukazały się publikacje zawierające konsensus na temat sposobu rozcieńczania
CaHA. Autorzy za rozcieńczony CaHA uznają
rozcieńczenie w stosunku 1 : 1, a za tzw. hiper-rozcieńczony – rozcieńczenia w proporcji
1 : 2 i większej. Preparat najczęściej rozcieńcza się
solą fizjologiczną i/lub lignokainą. Publikacje zawierają wskazówki w zakresie wielkości rozcieńczeń
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w zależności od leczonego obszaru oraz na temat
techniki podawania i ilości preparatu podanego
podczas jednej wizyty [1, 12].
W 2020 r. ukazała się praca prezentująca doniesienia o skuteczności i bezpieczeństwie podawania
CaHA w rozcieńczeniu 1 : 2 w środkową i dolną część
twarzy. 40 pacjentów odbyło 1 wizytę leczniczą a następnie kontrolną wizytę po 4 mies. Rozcieńczenie
CaHA w proporcji 1 : 2 okazało się skuteczne
i bezpieczne, a pacjenci byli zadowoleni i zgłaszali jedynie działania niepożądane niewielkiego stopnia [22].
W innej pracy 25 pacjentów otrzymywało mieszaninę 1 ml kwasu hialuronowego, 0,5 ml lignokainy
i 1,5 ml CaHA, łącznie 3 ml, w bruzdy nosowo-wargowe oraz linię żuchwy. Dodatkowo na potrzeby badań histologicznych podawano w okolicę zauszną
po 0,1 ml mieszaniny lub samego CaHA. Pacjenci
byli zadowoleni z efektów, a dodanie kwasu hialuronowego zabezpieczało miejsce podania przed przejściową utratą objętości do czasu neokolagenezy.
W obydwu miejscach wykazano w badaniach histologicznych neokolagenezę po 6 mies. od implantacji mieszaniny lub samego CaHA [7].
Badanie typu „Split-Face” opublikowane w 2021
objęło 10 pacjentów, którym leczono okolicę żuchwy,
podając 1 ml lub 2 ml. Wizyty kontrolne przeprowadzone były po 30, 60 i 90 dniach. Uzyskana poprawa o 1,3 pkt w 4-pkt. skali głębokości zmarszczek
po 30 dniach od zabiegu oraz poprawa o 2,3 pkt.
po 90 dniach w 5-pkt. skali GAIS potwierdziły
skuteczność i odpowiedni czas utrzymywania się rezultatów po zastosowaniu preparatu [4].
Wiotka skóra nad kolanami jest nierzadko
wyzwaniem terapeutycznym. Podawanie CaHA
w rozcieńczeniu 1 : 4 okazało się skutecznym
i bezpiecznym po jednorazowym podaniu. Uzyskano istotną redukcję Knee Cellulite Severity Score
po 3 mies. od zabiegu, a zgłaszane działania niepożądane związane z zabiegiem były łagodne (delikatny
obrzęk, siniaczki, zaczerwienienie) [13].
U osób z siedzącym trybem życia dochodzi
do atrofii tkanek obszaru kulszowego. 16 kobietom
(średnia wieku 38,5 lat) podawano CaHA w rozcieńczeniu 1 : 1 (1 ml NaCl + 0,5 ml lignokainy), wykonując 2 zabiegi co 6 mies. i podając 2,5 ml CaHA. Efekty
oceniano po 7 mies. od pierwszego zabiegu, z użyciem dermatoskopu i dokumentacji fotograficznej.
Uzyskano poprawę jakości skóry oraz zahamowanie
atrofii tkanek [15].

Polikaprolapton (PCL)

1111 zabiegów przeprowadzonych pomiędzy 2015
a 2018 r. było podstawą do analizy bezpieczeństwa
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PCL. Zabiegi przeprowadzono u 780 pacjentów, zużywając łącznie 5595 strzykawek. Zaobserwowano
50 przypadków (4,5%) obrzęku utrzymującego się
ponad 2 tyg., 30 przypadków siniaków (2,7%), 8 przypadków obrzęku okolicy policzków (0,72%), 5 przypadków obrzęku powieki (0,45%) oraz 2 przypadki
przebarwień (0,18%) [19].
W styczniu 2020 r. został opublikowany artykuł
zawierający przegląd doniesień naukowych na temat
PCL, który został zsyntetyzowany w latach 30. XX w.
i jest używany w medycynie już ponad 70 lat. Przegląd zawiera opis najczęściej występujących powikłań (najczęściej: obrzęk utrzymujący się ponad
2 tyg., nadmierna korekta oraz guzki) oraz co najważniejsze prezentuje algorytmy leczenia powikłań,
w zależności od czasu ich wystąpienia po zabiegu
oraz w zależności od charakteru powikłania. Publikacja zawiera również rekomendacje mające na celu
minimalizację ryzyka wystąpienia powikłań [10].

Wnioski

Rynek tkankowych biostymulatorów nieautologicznych bardzo dynamicznie się rozwija mimo
ciągle toczącej się pandemii. Mimo iż kwas L-polimlekowy (PLLA), kwas D,L-polimlekowy (PDLLA),
hydroksyapatyt wapnia (CaHA) i polikaprolakton
(PCL) obecne są na rynku od lat, to w ostatnich
2 latach pojawiło się wiele nowych publikacji potwierdzających ich skuteczność i bezpieczeństwo
w stosowaniu u pacjentów. Efekty zabiegów z wykorzystaniem tych preparatów utrzymywały
się powyżej 12 mies., a zgłaszane działania niepożądane były łagodne i występowały rzadko.
W celu redukcji częstości ich występowania do minimum autorzy prac będących tematem tej publikacji zalecają rozcieńczanie tych preparatów przed ich
podaniem.
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Zmiany skórne w przebiegu COVID-19
COVID-19 skin changes
Irena Walecka, Piotr Ciechanowicz
Zakażenie SARS-CoV-2 manifestuje się przede
wszystkim jako infekcja dróg oddechowych o zróżnicowanym przebiegu: od bezobjawowego nosicielstwa, poprzez łagodną infekcję grypopodobną,
aż do ciężkiego, śródmiąższowego zapalenia płuc
o bardzo poważnym rokowaniu. Do najczęstszych
objawów COVID-19 należą: gorączka, suchy kaszel,
osłabienie. Ponadto wśród objawów klinicznych wymienia się również objawy ze strony przewodu
pokarmowego: nudności, ból brzucha, biegunkę,
a także inne: zanik węchu i smaku czy różnorodne
zmiany skórne.
Wg większości publikacji naukowych do najczęstszych zmian skórnych u osób zakażonych
SARS-CoV-2 należą zmiany plamisto-grudkowe/odropodobne, pęcherzykowe oraz naczyniowe.
Zmiany plamisto-grudkowe mogą być zarówno
reakcją polekową, jak i bezpośrednią reakcją na infekcję wirusową. Objawy dotyczą głównie pacjentów
w średnim wieku i starszych, a większość zmian występuje w obrębie tułowia. Zmiany skórne o tym charakterze zazwyczaj pojawiają się po ponad 20 dniach
od pierwszych objawów COVID-19 i wiążą się z cięższym przebiegiem choroby oraz większą śmiertelnością w tej grupie pacjentów.

Zmiany o charakterze pokrzywki

Zmiany odmrozinowe (chilblain-like, palce covidove)

Zmiany wybroczynowe/plamicze

Zmiany plamisto-grudkowe

Do rzadziej opisywanych dermatoz należą zmiany pod postacią bąbli pokrzywkowych i/lub
obrzęku naczynioruchowego. Opierając się na dostępnych danych, wydaje się, że są one wynikiem
zmian polekowych lub „burzy cytokinowej”. Zmiany
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o charakterze pokrzywki dotyczą zwykle pacjentów
młodszych bądź w średnim wieku, a ich początek
często występuje jednocześnie z innymi objawami
COVID-19. Obraz dermatoz o podłożu naczyniowym
w przebiegu COVID-19 może być zróżnicowany. Wyróżniamy tutaj: zmiany odmrozinowe, wybroczynowe/plamicze oraz o charakterze siności siateczkowatej. W tej grupie chorych mogą znajdować
się zarówno pacjenci bezobjawowi, skąpoobjawowi,
jak i hospitalizowani w oddziałach intensywnej terapii. Prawdopodobnie zmiany te są wynikiem
zaburzeń krzepnięcia i wiążą się z powstawaniem mikrozatorów, które mogą manifestować
się zarówno w układzie krążeniowo-oddechowym,
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Zmiany o charakterze siności siateczkowatej (livedoid
eruptions)

Zmiany plamicze i martwicze

Zmiany pęcherzykowe

jak i ośrodkowym układzie nerwowym, a w ciężkich
przypadkach mogą prowadzić do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.
Zmiany o charakterze odmrozinowym mogą stanowić jedyny objaw COVID-19 i zazwyczaj występują wśród młodzieży oraz młodych dorosłych. Najczęściej są asymetryczne, z lokalizacją na palcach stóp,
rzadziej na palcach rąk (tzw. palce covidowe). Przebieg choroby u tych pacjentów jest zazwyczaj łagodny, a zmiany skórne pojawiają się kilka, kilkanaście
dni po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia
wirusem, dlatego często stwierdzany jest u nich
ujemny wynik testu RT-PCR SARS-CoV-2.
Zupełnie inny obraz kliniczny COVID-19 prezentują pacjenci, u których rozwijają się zmiany wybroczynowe lub plamicze, najczęściej rozsiane lub
zlokalizowane na dystalnych częściach kończyn.
Występują one u osób z cięższym przebiegiem choroby. U niektórych pacjentów z rozsianym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym może dojść do wystąpienia zmian martwiczych.
W miarę trwania pandemii SARS-CoV-2 coraz
większa liczba pacjentów, którzy przebyli COVID-19,
zaczęła zgłaszać się do lekarzy z powodu długotrwałego utrzymywania się niektórych objawów (nawet do 12 mies. od wystąpienia pierwszych objawów
zakażenia): duszności, zmęczenia, kaszlu oraz zaburzenia węchu i smaku. Oprócz długo utrzymujących się objawów charakterystycznych dla COVID-19
ostatnie doniesienia mówią o objawach o późnym
początku (late-onset symptoms). Należą do nich

Objawy o późnym początku (late-onset symptoms) –
zmiany na paznokciach

m.in. takie zmiany dermatologiczne, jak nadmierne wypadanie włosów (łysienie telogenowe, łysienie o charakterze łysienia plackowatego) oraz
zmiany w zakresie płytek paznokciowych.
Wirus SARS-CoV-2 nadal stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie.
Dokładna diagnostyka, w tym ocena zmian skórnych, może czasami okazać się kluczowa dla szybkiej
interwencji medycznej, co zapobiegnie dalszemu
rozprzestrzenianiu się choroby, szczególnie w populacji pediatrycznej, gdzie zmiany skórne mogą być
jedynym objawem COVID-19. Ponadto częste występowanie późnych objawów dermatologicznych
COVID-19 u dorosłych powinno sugerować potrzebę
dalszych badań wśród populacji dziecięcej.
Prezentowane poniżej przypadki stanowią materiał własny z Klinik i Oddziałów Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Piśmiennictwo
1. Huang C. i wsp., Clinical features of patients infected with
2019 novel coronavirus in Wuhan, China, Lancet 2020(395),
s. 497–506.
2. World Health Organization, Novel coronavirus situation reports 2021; https://covid19.who.int.
3. Nishiura H. i wsp., Estimation of the asymptomatic ratio of
novel coronavirus infections (COVID-19), Int. J. Infect. Dis.
2020(94), s. 154–155.
4. Piva S. i wsp., Clinical presentation and initial management
critically ill patients with severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection in Brescia, Italy, J. Crit.
Care 2020(58), s. 29–33.
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7. Zhang J.J. i wsp., Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China, Allergy 2020; doi:
10.1111/all.14238.
8. Carod-Artal F.J., Neurological complications of coronavirus
and COVID-19, Rev. Neurol. 2020(70), s. 311–322.
9. Vivas D. i wsp., Recommendations on antithrombotic treatment during the COVID-19 pandemic. Position statement of
the Working Group on Cardiovascular Thrombosis of the Spanish Society of Cardiology, Rev. Esp. Cardiol 2020; doi: 10.1016/j.
recesp.2020.04.006.
10. Guan W.J. i wsp., Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China, N. Engl. J. Med. 2020(382), s. 1708–1720.
11. Galvan Casas C. i wsp., Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases, Br. J. Dermatol. 2020;
doi: 10.1111/bjd.19163.
12. Mazzotta F., Troccoli T., Acute acro-ischemia in the child at the
time of COVID-19. Eur. J. Pediatr. Dermatol. 2020(30), s, 71–74.

13. Mahé A. i wsp., A distinctive skin rash associated with Coronavirus Disease 2019?, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2020;
doi: 10.1111/jdv.16471.
14. Yamada Y. i wsp., Human parvovirus B19 infection showing follicular purpuric papules with a baboon syndrome-like distribution, Br. J. Dermatol. 2004(150), s. 788–78.
15. Megna M. i wsp., Paracetamol-induced symmetrical drugrelated intertriginous and flexural exanthema (SDRIFE) in
a psoriasis patient receiving apremilast therapy, Contact Dermatitis 2019(81), s. 451–454.
16. Greenhalgh T. i wsp., Management of post-acute covid-19 in
primary care, BMJ 2020(370), s. m3026.
17. NICE, COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. NICE guideline [NG188]; https://www.nice.
org.uk/ guidance/ng188.
18. Ladds E. i wsp., Persistent symptoms after Covid-19: qualitative study of 114 “long Covid” patients and draft quality principles for services, BMC Health Serv. Res. 2020(20), s. 1144.
19. Tenforde M.W. i wsp., Symptom duration and risk factors for
delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network – United
States, March–June 2020, MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep.
2020(69), s.: 993–998.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Irena Walecka, MBA (Polska)
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, posiada specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję kierownika Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Centralnym
Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), European Academy of Dermatology and Venerelogy (EADV) oraz American Academy
of Dermatology (AAD). Poza medycyną pasjonuje się zarządzaniem w służbie zdrowia, ukończyła
studia podyplomowe w zakresie zarządzania w warunkach rynku europejskiego, studia podyplomowe MBA oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.
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Operacje estetyczne w zakresie twarzy
Facial aesthetic operations
Ireneusz Łątkowski
Lifting twarzy (fot. 1–3)
W 1932 r. E. Hollander w swojej pracy wspomina
pierwszą udaną operację estetyczną twarzy o charakterze face liftingu, która została przeprowadzona w 1901 r. u polskiej arystokratki. Z kolei E. Lexer
w pracy z 1931 r. jako datę pierwszej operacji estetycznej twarzy podaje 1906 r.; zabieg miał zostać wykonany u aktorki. Tak czy inaczej historia operacji
estetycznych twarzy ma już ponad 100 lat.
Obecnie operacje odmładzające należą do najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych.
Na przestrzeni tego czasu pojawiały się różnego rodzaju modyfikacje technik operacyjnych. Opierały
się one głównie na naukowych badaniach anatomii
tkanek miękkich twarzy, które pozwoliły na zrozumienie zmian jakie zachodzą w tkankach w procesie
starzenia.
Jak zwykle bywa, czas zweryfikował wszystkie
tzw. nowości. Nadal klasyczny face lifting z jednoczasową plastyką SMAS gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu w porównaniu z innymi
odmianami tzw. mało inwazyjnych metod operacyjnych. Wielowarstwowy sposób rekonstrukcji
zmian anatomicznych powstałych z wiekiem daje
najbardziej naturalny i wieloletni efekt. Klastyczny
face lifting uzupełniany jest w zależności od potrzeby
dodatkowymi procedurami, np. odsysaniem tkanki
tłuszczowej, modelowaniem konturów twarzy przeszczepami tkanek autogennych, głębokim złuszczaniem skóry. Nie do przecenienia jest także współpraca chirurga i lekarza medycyny estetycznej w tzw.
kondycjonowaniu tkanek przed i po operacji.

Fot. 1. Wielowarstwowe preparowanie – skóra, SMAS.
Źródło: materiały własne

Fot. 2a. Stan przed operacją – en face. Źródło: materiały
własne

Fot. 2b. Stan po operacji – en face. Źródło: materiały
własne

Fot. 2c. Stan przed operacją – profil. Źródło: materiały
własne
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Fot. 2d. Stan po operacji – profil. Źródło: materiały własnea

Fot. 3d. Stan po operacji – profil. Źródło: materiały własne

Fot. 3a. Stan przed operacją – en face. Źródło: materiały
własne

Fot. 3b. Stan po operacji – en face. Źródło: materiały własne

Operacja powiek górnych z jednoczasową
korekcją brwi (fot. 4)

Fot. 3c. Stan przed operacją – profil. Źródło: materiały
własne
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Operacje odmładzające powiek górnych przeważnie nie wiążą się z większymi problemami. Oczywiście warunkiem uzyskania dobrego efektu końcowego jest odpowiednie zaplanowanie i wykonanie
takiej operacji, która staje się źródłem zadowolenia
zarówno dla pacjenta, jak i dla chirurga. Dla większości, zwłaszcza początkujących operatorów, operacje powiek górnych wydają się proste i bezproblemowe. Niestety, w ostatnim czasie coraz większa liczba
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Fot. 4a. Stan przed operacją – en face. Źródło: materiały
własne

Fot. 4d. Mocowanie płytki resorbowalnej do stropu
w okolicy nadoczodołowej. Źródło: materiały własne

Fot. 4b. Stan przed operacją – profil. Źródło: materiały
własne

Fot. 4e. Wczesny wynik pooperacyjny. Źródło: materiały
własne

Fot. 4c. Wytwarzanie otworu w blaszce zewnętrznej
stropu oczodołu. Źródło: materiały własne

Fot. 4f. Późny wynik pooperacyjny po 10 latach. Źródło:
materiały własne
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pacjentów boryka się z oszpeceniami i problemami
funkcjonalnymi po źle wykonanych operacjach. Ponieważ operacje powiek należą do najczęściej wykonywanych procedur w chirurgii plastycznej, wspomniane problemy będą coraz częstsze.
Doświadczony chirurg wie, że bez odpowiedniego zaplanowania operacji, indywidualnego
podejścia do każdego pacjenta nie ma mowy
o uzyskaniu dobrego efektu końcowego. Należy
zawsze uwzględnić warunki anatomiczne i zmiany
związane z procesem starzenia się okolicy oczodołowej. Jednym z takich problemów jest nieprawidłowe
ułożenie brwi. Opadanie brwi jest jednym z najczęstszych syndromów starzenia się. Nieuwzględnienie tego problemu przed podjęciem korekcji powiek
nie pozwoli uzyskać korzystnego efektu operacji. Istnieje wiele sposobów korekcji ustawienia brwi, m.in.
lifting wieńcowy, skroniowy. Mogą być one wykonywane metodami klasycznymi lub endoskopowymi.

Autor przedstawia swoje wieloletnie doświadczenie korekcji powiek górnych z jednoczasową korekcją,
uniesieniem skroniowego odcinka brwi z wykorzystaniem implantu bioabsorbowalnego – EndoQne
TransBleph. Zaletą prezentowanej metody jest to,
że są to procedury wykonywane jednoczasowo, dostęp chirurgiczny nie wymaga dodatkowych cięć.
Jednoczasowe, przezpowiekowe uniesienie brwi nie
wydłuża procesu gojenia, nie zwiększa ryzyka powikłań. Należy również podkreślić efekt operacyjny,
który utrzymuje się przez wiele lat.
Zdaniem autora jednoczasowe przezpowiekowe
uniesienie brwi z użyciem płytek resorbowalnych
EndoQne jest skuteczną metodą operacyjną pacjentów wymagających korekcji powiek górnych i uniesienia brwi. W takich wypadkach, niewykonanie
korekcji ustawienia brwi, jakąkolwiek metodą operacyjną, nie może dać dobrego końcowego rezultatu
operacyjnego.

dr n. med. Ireneusz Łątkowski (Polska)
Chirurg plastyczny od początku pracy zawodowej związany ze Szpitalem i Kliniką Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju. Przez wiele lat piastował stanowisko adiunkta Kliniki Chirurgii Plastycznej
UM we Wrocławiu. W latach 2011–2017 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii plastycznej dla województwa dolnośląskiego. Od 2017 r. kieruje Oddziałem Chirurgii Plastycznej SCM
w Polanicy-Zdroju. Należy do Śródziemnomorskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTCHPiR), pozostając od 2011 r. członkiem jego zarządu. Od ponad 20 lat prowadzi własny Ośrodek Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju, w którym przeprowadzane są operacje z dziedziny chirurgii
plastycznej, rekonstrukcyjnej, twarzowo-czaszkowej. Specjalizuje się w leczeniu wad wrodzonych
i zmian pourazowych.

152

SESJA ANTI-AGING I ŻYWIENIE

Moja dieta – moje suplementy
My diet – my supplements
Marzena Lorkowska-Precht
Nieograniczony dostęp do gotowego jedzenia
spowodował, że już od najmłodszych lat ludzie
odżywiają się nieprawidłowo. Reklamowane jako
zdrowe produkty dla dzieci składają się prawie wyłącznie z cukru i mąki, a we wszechobecnych fast
foodach młodzież zjada drugie śniadanie. W sklepikach szkolnych zamiast jabłek leżą batoniki i chipsy.
Nadwaga i otyłość u dzieci dotyczy już nawet 30%
uczniów szkół podstawowych [1].
Dietozależne choroby cywilizacyjne to już
dziś zmora pacjentów i lekarzy. Wynikiem nieprawidłowego odżywiania jest nie tylko nadwaga czy
otyłość, ale także choroba niedokrwienna serca,
zawał mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa,
udary mózgu, zwężenia tętnic, tętniaki, choroby
nowotworowe (np. rak sutka, gruczołu krokowego,
żołądka, jelita grubego), cukrzyca insulinoniezależna, niektóre choroby układu trawiennego (np. stany zapalne pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa), niektóre choroby trzustki, przewlekłe zaparcia,
uchyłkowatość jelit i zapalenia uchyłków, próchnica
zębów i osteoporoza [2].
Najprawdopodobniej większość z nas zachoruje
w przyszłości lub już teraz choruje na którąś z chorób dietozależnych. Zgodnie z raportami WHO
ponad 30% epizodów sercowo-naczyniowych związanych jest z nieprawidłowym żywieniem [3]. Stosowanie odpowiedniej diety opartej na zasadach
prawidłowych proporcji białek i tłuszczów roślinnych do zwierzęcych oraz obniżonej zawartości węglowodanów znacznie obniża ryzyko zachorowania
na choroby nowotworowe [4–7].
Dieta to sposób żywienia dobrany indywidualnie
dla konkretnej osoby, dzięki któremu do jej organizmu dostarczane są wszystkie niezbędne składniki
odżywcze i energetyczne w odpowiednich ilościach
i proporcjach dostosowanych do potrzeb, z uwzględnieniem wieku, płci, stanu fizjologicznego, stanu
zdrowia, trybu życia i rodzaju pracy [8].
Prawidłowa dieta powinna dostarczać wszystkich
substancji egzogennych – aminokwasów, NNKT,
witamin i mikroelementów. Szczególnie ważne dla
naszego zdrowia i dobrego samopoczucia są nienasycone kwasy tłuszczowe; jednonienasycone
(MUFA), których najważniejszym przedstawicielem jest kwas oleinowy (omega-9), ważny w walce z otyłością brzuszną, oraz wielonienasycone

kwasy tłuszczowe (PUFA), do których należą:
kwas alfa-linolenowy (omega-3), będący prekursorem kwasu dokozaheksaenowego DHA i kwasu eikozapentaenowego EPA, oraz kwas linolowy
(omega-6) – prekursor kwasu arachidonowego.
Kwas arachidonowy i kwas eikozapentaenowy
to prekursory tzw. hormonów tkankowych: prostaglandyn (PG), prostacyklin (PGI), tromboksanu
(TXA), leukotrienów (LT) i lipoksyn (LX). Kwas dokozaheksaenowy jest ważnym składnikiem komórek
mózgu, siatkówki oka i plemników. Źródła NNKT
przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Źródła NNKT
Przedstawiciel

Źródło

MUFA
oleinowy
– kwasy omega-9

oliwa, olej rzepakowy

PUFA
alfa-linolenowy
– kwasy omega-3

olej lniany, olej
rzepakowy

PUFA
linolowy
– kwasy omega-6

olej z pestek winogron,
olej słonecznikowy,
kukurydziany, sojowy

Działanie NNKT jest bardzo szerokie. Wykazują one
działanie przeciwnowotworowe, ochronne dla układu immunologicznego, przeciwdepresyjne poprzez
sprzyjanie prawidłowemu działaniu funkcji błon
komórek nerwowych kory mózgu, przeciwdziałają
otyłości poprzez hamujący wpływ na lipogenezę,
korzystnie oddziałują na skórę, zwłaszcza w przypadku schorzeń skórnych (np. w atopowym zapaleniu skóry). Zbyt niski poziom DHA w diecie kobiet
powoduje skrócenie ciąży i niską masę urodzeniową
dzieci. Niedobór DHA u niemowląt przyczynia się
do obniżenia ostrości widzenia i zdolności uczenia
się w wieku późniejszym, a w ekstremalnych przypadkach może zaburzać proces mielinizacji komórek nerwowych i sprzyjać powstawaniu pewnych
niedorozwojów umysłowych.
Efektem działania NNKT jest normalizacja ciśnienia krwi związana ze zwiększeniem poziomu
prostacyklin oraz hamowaniem syntezy TXA. NNKT
wykazują działanie przeciwzakrzepowe wynikające
z przedłużenia czasu krwawienia poprzez zmniejszanie podatności płytek krwi na zlepianie (hamowanie tworzenia substancji silnie protrombotycznych). NNKT mają wpływ na hamowanie rozwoju
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choroby niedokrwiennej i wieńcowej serca, działanie przeciwmiażdżycowe (modyfikacja w syntezie eikozanoidów, redukcja poziomu cholesterolu
w osoczu oraz hamowanie adhezji płytek), a także
działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne (hamowanie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej, ostrości przebiegu procesów zapalnych w etiologii wirusowej i bakteryjnej). Wykazano również,
że niski poziom omega-3 i wysoki omega-6 w fosfolipidach błon komórkowych mięśni szkieletowych
jest związany ze wzrostem ich oporności na insulinę,
co sprzyja rozwojowi cukrzycy.
W diecie powinny znajdować się również niezbędne aminokwasy egzogenne. Ich niedobór
w znaczący sposób rzutuje na nasze samopoczucie,
a często i zdrowie. Działanie i objawy niedoboru poszczególnych aminokwasów przedstawia tabela 2.

Dieta śródziemnomorska

Z uwagi na potwierdzone licznymi badaniami
działanie zmniejszające ryzyko chorób dietozależnych warto przyjrzeć się podstawom diety śródziemnomorskiej (MD). Już w latach 60. zaobserwowano
znaczący wpływ sposobu odżywiania na zdrowie
i życie mieszkańców basenu Morza Śródziemnego.
Badanie Seven Countries Study wykazało, że osoby mieszkające na tym obszarze są zdrowsze i żyją

dłużej niż np. Amerykanie [9]. Założenia MD są stosunkowo proste i łatwe do wdrożenia, nie tylko jako
czasowa zmiana żywienia, ale przede wszystkim jako
stała zmiana stylu odżywania.
Wśród założeń MD należy podkreślić:
zz spożywanie oliwy jako głównego źródła tłuszczów;
zz spożywanie dużych ilości warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych oraz orzechów;
zz jedzenie codziennie pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz fermentowanych produktów
mlecznych;
zz unikanie jaj oraz czerwonego mięsa i zastępowanie go rybami i owocami morza.
Dieta powinna bazować na produktach nieprzetworzonych, najlepiej z lokalnych źródeł, ponadto
należy używać tylko naturalnych przypraw i unikać
soli.
Najważniejszą korzyścią z MD jest ochrona
układu sercowo-naczyniowego. NNKT pochodzące
głównie z oliwy mają potwierdzone badaniami znaczenie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
poprzez obniżenie poziomu lipidów, zwłaszcza LDL,
ochronę przed stresem oksydacyjnym, działanie
przeciwzapalne i antyagregacyjne, zmniejszenie
sztywności tętnic i obniżenie ciśnienia tętniczego. Badanie PREDIMED, przeprowadzone w Hiszpanii w latach 2003–2009 na grupie 7447 kobiet

Tabela 2. Źródła w diecie, działanie i objawy niedoboru aminokwasów egzogennych
Aminokwas

Źródło

Działanie

Niedobór

fenyloalanina

mięso, ryby, mleko,
sery, jajka

niezbędna w produkcji tyrozyny

osłabienie, apatia, zaburzenia pamięci,
niedokrwistość, wypadanie włosów,
zaburzenia wzrostu

metionina

mięso, groch, sezam, orzechy brazylijskie, soczewica

zwalcza homocysteinę

słaba odporność, niedokrwistość,
zatrzymanie wzrastania u dzieci

walina, leucyna,
izoleucyna

sezam, migdały,
siemię lniane,
mleko, ryby

wspomagają budowę mięśni i ich
wytrzymałość, redukują tkankę
tłuszczową i stymulują układ nerwowy,
zmniejszając objawy zmęczenia

bezsenność, zaburzenia koncentracji,
nadwrażliwość na dotyk

treonina

mleko, mięso

reguluje pracę układu nerwowego,
trawiennego i immunologicznego

wpływa na układ immunologiczny,
utrzymuje nawodnienie skóry

tryptofan

ryby, soja, mięso

odpowiada za produkcję melatoniny
i endorfin, wspomaga regulację
metabolizmu

obniżenie nastroju, stany lękowe,
depresja

lizyna

żelatyna, mięso,
fasola, kasza
gryczana

bierze udział w tworzeniu przeciwciał

rozdrażnienie, zmęczenie, wypadanie
włosów

histydyna

jaja, ryby, soja,
kasze, banany

poprawia funkcjonowanie układu
trawiennego, stymuluje właściwą pracę
układu odpornościowego

zmęczenie, brak energii
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i mężczyzn w wieku 55–80 lat z niezdiagnozowaną
chorobą sercowo-naczyniową, jednak obarczonych
czynnikami ryzyka (cukrzyca typu 2, palenie tytoniu, nadciśnienie, wysokie stężenie cholesterolu
LDL i niskie HDL, nadwaga lub otyłość), wykazało,
że stosowanie MD zmniejszyło ryzyko wystąpienia
zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób podwyższonego ryzyka o 30% oraz potwierdziło dobroczynny
wpływ diety śródziemnomorskiej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia [10].
Obserwacje z tego i wielu innych badań doprowadziły do kolejnych modyfikacji MD w postaci
wprowadzenia diety DASH (Dietary Approaches to
Stop Hypertension) i MIND (Mediterranean-DASH
Intervention for Neurodegenerative Delay). Różnice
w założeniach diety przedstawia tabela 3. Badania
nad wpływem tych modyfikacji trwają, a ich wczesne wyniki sugerują korzyści i skłaniają ku dalszym
obserwacjom [11–13].
Badanie Physicians Health Study i badanie
CARDIO 2000 potwierdziły, że u osób spożywających 5 i więcej sztuk owoców dziennie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca zmniejszyło
się 72% w porównaniu z osobami, które jadły mniej
niż jedną sztukę owocu dziennie [14, 15]. Konsumpcja warzyw i owoców 3 razy dziennie lub częściej
znamiennie wpływała na zmniejszenie ryzyka
wystąpienia udaru mózgu i choroby wieńcowej oraz śmierci z obu tych przyczyn w porównaniu z konsumpcją mniej niż jednej sztuki
dziennie [16].
W metaanalizie 42 opublikowanych badań eksperymentalnych wykazano związek między spożywaniem etanolu w ilości 30 g (kieliszek wina)
a korzystnym wpływem na stężenia cholesterolu
całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, trójglicerydów i fibrynogenu, co powoduje redukcję ryzyka
choroby niedokrwiennej serca o prawie 25%. Copenhagen City Heart Study, przeprowadzone na grupie
ok. 25 tys. pacjentów w okresie ok. 10 lat, wykazało
spadek ryzyka zgonu z powodu choroby serca o 42%
wśród osób spożywających niewielkie ilości wina
w porównaniu z abstynentami [17].
Przestrzeganie MD przez cukrzyków poprawia wartość hemoglobiny glikolowanej
(HbA1C) oraz stężenie glukozy na czczo, jak
i po posiłku, zmniejsza ryzyko wystąpienia
zespołu metabolicznego oraz pozwala lepiej
kontrolować glikemię [18]. Za mechanizm tego
zjawiska przyjmuje się zmniejszenie wytwarzania
przez system odpornościowy cytokin prozapalnych, a w zamian zwiększenie wytwarzania cytokin
przeciwzapalnych – brak stanu zapalnego sprzyja uwrażliwieniu tkanek na insulinę, co ogranicza

Tabela 3. Modyfikacje wprowadzone w dietach DASH
i MIND
Dieta
Duża
ilość

MD

DASH

MIND

oliwa

oliwa

ryby

ryby

pieczywo
i płatki

ziarna

pełne ziarna

owoce

owoce

jagody

warzywa

warzywa

zielone warzywa liściaste
inne warzywa

orzechy

orzechy

strączkowe
nasiona

orzechy
strączkowe

nasiona
niskotłuszczowe produkty
mleczne
drób

Średnie nabiał
ilości
drób

drób

alkohol

alkohol/wino
ryby

Małe
ilości

czerwone
mięso

czerwone
mięso

czerwone
mięso

słodycze

słodycze

wędliny
słodycze

tłuszcze stałe
sól
sery
masło/
margaryna

ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2. MD w profilaktyce pierwotnej cukrzycy
może zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby
nawet o 83%. Badanie PREDIMED wykazało spadek ryzyka zachorowania na cukrzycę u osób obciążonych takim ryzykiem aż o 30%. MD z umiarkowanie zwiększonym udziałem tłuszczów
kosztem węglowodanów jest równie skuteczna jak
dieta ubogotłuszczowa w zmniejszeniu masy ciała,
a prawdopodobieństwo otyłości u osób stosujących
MD jest o 29–51% mniejsze [19].
Zjawisko utraty wagi na MD tłumaczone jest
dużą ilością produktów pochodzenia roślinnego, zawierających znaczne ilości dającego
uczucie sytości błonnika pokarmowego i produktów o niskim indeksie glikemiczym. Duża
ilość MUFA nasila poposiłkową oksydację tłuszczów,
termogenezę indukowaną pożywieniem oraz całkowity dzienny wydatek energetyczny. Mechanizmów
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ochronnych MD upatruje się w antyoksydacyjnym
i przeciwzapalnym działaniu jej składników, przede
wszystkim warzyw i owoców (bogatych w witaminy
i polifenole), oliwy i tłustych ryb morskich.
Obserwacja prawie 500 tys. osób w wieku
35–70 lat z 10 krajów Europy pod kątem zachorowalności na nowotwór żołądka pokazała, że wśród
osób, które bardziej restrykcyjnie przestrzegały zasad MD stwierdzono zmniejszenie ryzyka tego
nowotworu o 33% [20]. Podobne obserwacje dotyczyły nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku [21]. Badanie ponad 300 tys. kobiet w ramach
obserwacji EPIC wykazało, że częste spożywanie
owoców, warzyw i oliwy zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór piersi. Spożycie owoców i warzyw obniża odpowiednio o 11% i 27% ryzyko
hormonozależnego (ER+/PR+) i hormononegatywnego (ER-/PR-) raka piersi [22, 23]. Spożycie
soków owocowych, najprawdopodobniej z powodu
wysokiej zawartości cukru, podwyższa ryzyko obu
nowotworów.
Jak wynika z metaanalizy 64 badań z lat 1997–
2015 stosowanie MD zmniejsza ryzyko rozwoju
zaburzeń poznawczych o 28%, a ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera o 48%. Dzieje
się tak w wyniku dostarczania w diecie dużej ilości
DHA, niezbędnego do tworzenia połączeń synaptycznych w mózgu, działającego przeciwzapalnie
oraz zapobiegającego uszkodzeniom i apoptozie
neuronów poprzez neutralizowanie skutków działania wolnych rodników, a także poprzez działanie
antyoksydacyjne witamin E i C oraz karotenoidów
i flawonoidów.
Badania w RZS, chorobie Crohna, Hashimoto potwierdzają wspomagające znaczenie MD w chorobach na podłożu autoimmunologicznym. Najprawdopodobniej złagodzenie objawów wymienionych
chorób spowodowane jest obniżeniem tzw. dietetary
inflammatory index w wyniku zwiększonej ochrony
przed stresem oksydacyjnym, silnego działania przeciwzapalnego i działania antyoksydacyjnego witamin E i C oraz karotenoidów i flawonoidów, a także
normalizacją stanu mikrobioty w jelitach [24].
Nie do zbagatelizowania jest także korzystne
działanie MD w profilaktyce niepłodności, zwłaszcza
u par starających się o dziecko metodą in vitro. Procesy wolnorodnikowe uznawane są za jedną z przyczyn niepłodności. U kobiet mogą zaburzać dojrzewanie i funkcje oocytów, upośledzać implantację
oraz funkcje ciałka żółtego, a także prowadzić do poronień. U mężczyzn, ze względu na dużą wrażliwość
i niewielką ochronę antyoksydacyjną plemników,
wpływają nie tylko na gorszą jakość nasienia i mniejszą zdolność do zapłodnienia, ale również na ryzyko
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poronienia u kobiety. Zastąpienie 5% energii z białka zwierzęcego białkiem roślinnym obniżało o 50%
ryzyko niepłodności wynikającej z zaburzeń owulacji. Skuteczność MD potwierdzono w badaniach par
w trakcie IVF, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę
zwiększyło się o nawet 40% przy przestrzeganiu zasad tej diety [25].
Zalety zmiany stylu życia proponowane wraz
z MD wydają się rozwiązaniem prozdrowotnym
dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi,
a więc dla nas wszystkich.
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Moja dieta – moje suplementy
My diet – my supplements
Edyta Adamczyk-Kutera
W badaniach oceniających wpływ diety na ekspresję genów Ornish wykazał, że zaledwie po 3 mies.
od radykalnych zmian sposobu odżywiania
dochodzi do zmiany ekspresji 500 genów [1].
Wykazano też, że regulacje żywieniowe wpływają
na długość życia i kancerogenezę poprzez modulację telomerazy i białka p16 [2]. Restrykcja glukozy
hamuje senesencję komórkową poprzez przebudowę chromatyny, acetylację histonów i metylację
promotora p16. Ograniczenia kaloryczne regulują
aktywność mTOR, sygnalizację IGF1 oraz SIRT [3].
W badaniach fibroblastów wyizolowanych z płuc,
wykazano, że CR (ang. caloric restrictions – restrykcje kaloryczne) zmniejszają liczbę modyfikacji histonów związanych z wiekiem, a w konsekwencji
ograniczają częstość występowania chorób towarzyszących starzeniu [4, 5].
Wykazano, że otyłość i starzenie są ze sobą ściśle
związane. W otyłości występuje zwiększona zmienność wzorców metylacji DNA, modyfikacji histonów
[5, 6]. W towarzyszących otyłości fenotypach obserwuje się dysregulację epigenetyczną. Modyfikacje histonów stanowią interfejs, poprzez który dieta i stres
wpływają na organizm na poziomie molekularnym.
W badaniach na modelach zwierzęcych wiek biologiczny naczelnych po CR różnił się od ich wieku
metrykalnego. W modelach mysich CR zmieniają
wzorce metylacji w regionach genów zaangażowanych w metabolizm lipidów, co prowadzi do obniżenia poziomu trójglicerydów. Na poziomie molekularnym mechanizm CR może być naśladowany
przez polifenole, które aktywują SIRT1, ograniczają fenotyp sekrecyjny, indukują autofagię, neutralizują ROS. Podawanie aktywatorów SIRT wydłuża życie otyłych myszy oraz myszy karmionych
optymalnie. U starzejących myszy oscylujący transkrypt dobowy jest przebudowywany w komórkach
macierzystych naskórka i mięśni, zmieniając ekspresję genów zaangażowanych w homeostazę zależnie
od SIRT [7, 8]. Myszy z nadekspresją SIRT są chronione przed zaburzeniami rytmów okołodobowych,
co jest szczególnie ważne np. dla osób dyżurujących
lub często zmieniających strefy czasowe.
Nasz sposób odżywiania jest istotnym czynnikiem epigenetycznej regulacji, wpływa na to,
jak geny, które odziedziczyliśmy po przodkach,
będą oddziaływały na nasze zdrowie [9–11].
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Etymologia słowa „dieta” wywodzi się z greki
i oznacza styl życia, który poprawia samopoczucie.
Współcześnie słowo to utożsamiane jest z ograniczeniami lub rekonwalescencją, czymś czasowym
i niekoniecznie przyjemnym. Jeśli jednak powrócimy do korzeni definicji, możliwe jest wprowadzenie
zdrowych i racjonalnych nawyków żywieniowych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
W ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się
dieta sirtuinowa, znana dzięki spektakularnej metamorfozie brytyjskiej wokalistki Adele. Dieta została opracowana przez 2 naukowców z Surrey – Aidana Gogginsa i Glena Mattena. W założeniach opiera
się ona na produktach, które powinny znaleźć się
w codziennym jadłospisie. Ten styl życia składa się
z 4 etapów. Pierwszy etap trwa 3 dni, podczas których kaloryczność posiłków to 1000 kcal. Spożywamy 3 koktajle sirtuinowe i 1 posiłek stały. Etap drugi
trwający od 4. do 7. dnia to kaloryczność na poziomie 1500 kcal.: 2 koktajle sirtuinowe i 2 posiłki stałe. Od 8. do 14. dnia rekomenduje się 1800 kcal.:
3 posiłki stałe i 1 koktajl. Od 15. nie ma konkretnych
restrykcji kalorycznych, ważne jest spożywanie koktajlu sirtuinowego.
W  codziennym menu powinny znaleźć się:
zielone warzywa, takie jak jarmuż, rukola, seler, pietruszka, szparagi, owoce jagodowe, truskawki, czerwona cebula, kapary, cykoria, źródła dobrych tłuszczów (oliwa extra virgin, orzechy), zielona herbata,
czerwone wino, czekolada. Pamiętając maksymę
Paracelsusa „wszystko jest trucizną i nic nią nie jest”,
dawka czyni truciznę w odniesieniu do czerwonego wina. Dieta SIRT po krótkim czasie CR zakłada
wprowadzenie zdrowych nawyków na długie lata.
W celu redukcji wagi wprowadzamy wszystkie etapy.
Jeśli redukcja wagi nie jest potrzebna, realizujemy
od razu etap 4.
Starszym rodzeństwem diety SIRT jest fleksitarianizm, opracowany przez Lindę Anthony.
Jest to model ograniczający spożycie białka
zwierzęcego. Fleksitarianizm możemy realizować
na 2 sposoby:
zz określone dni są bez mięsa;
zz sporadycznie spożywa się mięso, np. 1 raz w mies.
W obu modelach w codziennej diecie powinny
znaleźć się aktywatory SIRT. Są to tzw. drugie metabolity roślinne m.in. flawony, stilbeny, polifenole,

SESJA ANTI-AGING I ŻYWIENIE

katechiny, flawonony, izofawony [8, 12]. Związki te
zwiększają aktywność sirtuin co najmniej dwukrotnie [13–15].
Efekt wzmacniający działanie diety możemy osiągnąć, wprowadzając określone nutraceutyki:
zz Maślan sodu. Maślany są łącznikiem pomiędzy
organizmem człowieka, a mikrobiotą. Modulują proces starzenia, wykazują efekt ochronny
dla kolonocytów, co udowodniono w badaniach
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego. Maślan wydłuża telomery, stymuluje
naprawę DNA w ludzkich fibroblastach po ekspozycji na UV. Bierze udział w bioregeneracji
mitochondriów, obniża tempo sarkopenii
związanej z wiekiem. Maślan należy do inhibitorów deacetylaz, których ekspresja wzrasta
w synovium u pacjentów z artrozą. Inhibitory deacetylaz ograniczają uszkodzenia w obrębie stawów [16, 17].

Jest to istotne wsparcie, szczególnie wtedy, kiedy ograniczamy podaż białka zwierzęcego, ale
również przed i po zabiegach z uszkodzeniem
tkanek [20–22].
zz Polifenole: Oligo-Elite (wyciąg z liczi i zielonej
herbaty) i Etas (wyciąg ze szparagów). Preparaty zawierają polifenole, katechiny o małej masie
cząsteczkowej, co warunkuje ich 5-krotnie lepszą
wchłanialność w przewodzie pokarmowym, a zarazem wielokrotnie silniejsze działanie na organizm [23, 24]. W badaniach udowodniono, że stosowanie Oligo-Elite redukuje tkankę tłuszczową
wisceralną bez zmiany nawyków żywieniowych.
Obydwa te polifenole przedłużają tzw. dług tlenowy, przyczyniając się do szybszej regeneracji
po wysiłku [25, 26], polepszają elastyczność skóry, redukują zmarszczki i przebarwienia, poprawiają krążenie krwi, wzmacniając ściany naczyń
(poprzez lepszą reologię krwi) [27–29].

zz Berberyna.

Ma ona właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwbiegunkowe.
Reguluje poziom glukozy, obniża ciśnienie krwi.
Nasila aktywność adiponektyny, jest cennym
wsparciem podczas redukcji wagi. Berberyna
HCL wykazuje skuteczność porównywalną ze statynami w regulacji poziomu cholesterolu. Poprawia neurogenezę [17–19].
zz Amino-Ther. Nutraceutyk ten, o udowodnionej
w badaniach skuteczności biogenezy mitochondriów, pojawił się na polskim rynku przed rokiem. Jest to szczególnie istotne w dobie dużej zapadalności na infekcje wirusowe. Liczne wirusy,
w tym SARS-CoV za cel manipulacji obierają właśnie mitochondria. Amino-Ther zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy w odpowiednich
proporcjach stechiometrycznych, witaminy B1,
B6 oraz 3 kwasy organiczne biorące udział
w cyklu Krebsa. Jego skuteczność została poparta badaniami klinicznymi w ograniczaniu tempa
sarkopenii i promowaniu korzystnej mikrobioty.
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Moja dieta – moje suplementy
My diet – my supplements
Dorota Wydro
Suplementami interesuję się od ponad 30 lat. 15 lat
spędzonych w USA i śledzenie na bieżąco postępów
amerykańskiej medycyny regeneracyjnej, prewencyjnej i przeciwstarzeniowej zrobiło swoje. A ta nie byłaby efektywna, gdyby nie suplementy diety.
Lista suplementów powinna być uzupełniana i modyfikowana przez całe życie – w zależności od płci,
wieku, stylu życia, sposobu odżywiania czy towarzyszących chorób. Trzy suplementy, które towarzyszą
mi od dawna i codziennie przedstawiam poniżej.

2.

Melatonina [1–10]

Prawdopodobnie słyszeli Państwo o tym, że przyjmowanie melatoniny może ułatwiać zasypianie i pomóc w odzyskaniu sił w czasie podróżniczego jet-lag.
Ale mogą Państwo nie zdawać sobie sprawy z tego,
że istnieją setki badań naukowych, które pokazują,
jak ogromny wpływ ma ona na wiele naszych organów, w tym mózg, żołądek i krew. Melatonina jest
silnym przeciwutleniaczem i m.in. zmniejsza stany
zapalne w organizmie (ma o 200% większą moc antyoksydacyjną niż witamina E). Moim zdaniem powinna zyskać miano hormonu młodości, zwłaszcza
że zaczyna jej brakować już po ukończeniu 30. r.ż.
Melatonina to naturalny hormon syntetyzowany
w szyszynce w mózgu. Często nazywana jest „hormonem snu”, ale rozpuszczona w tłuszczach lub
w wodzie z łatwością przemieszcza się po całym organizmie, wpływając na wiele narządów. Co ciekawe,
melatonina jest również produkowana w roślinach
i chroni komórki roślinne jako przeciwutleniacz, dlatego jest obecna w wielu produktach spożywczych,
np. w orzechach włoskich, bananach, wiśniach,
pomidorach, produktach mlecznych, a nawet w piwie. Oprócz światła dziennego naturalną produkcję
melatoniny w organizmie zmniejsza kilka innych
czynników, w tym starzenie się i niebieskie światło
z komputera lub urządzeń używanych w nocy.
Skąd biorą się korzyści prozdrowotne i przeciwstarzeniowe melatoniny?
1. Jako silny przeciwutleniacz zwiększa poziom
enzymów antyoksydacyjnych w organizmie,
wiąże się z reaktywnymi formami tlenu i azotu
(ROS i RNS), neutralizując je i czyniąc mniej
szkodliwymi. Proces ten zachodzi w całym organizmie, ale w szczególności w gałkach ocznych,
szpiku kostnym, mózgu, a także w układzie

3.
4.

5.

6.

7.

8.

pokarmowym i rozrodczym. Wg naukowców
jedna cząsteczka melatoniny ma moc neutralizacji do 10 cząsteczek ROS i RNS.
Chroni odpowiedzialne za wytwarzanie energii
mitochondria w komórkach i hamuje śmierć
komórek. Ich produktami ubocznymi, gdy wytwarzają energię, są wspomniane wolne rodniki
ROS i RNS, które uszkadzają mitochondrialne
DNA i białka, prowadząc do śmierci komórek.
W kilku badaniach nad toksynami, które atakują mitochondria komórek, melatonina okazała
się skuteczną bronią i pomogła mitochondriom
przywrócić ich normalne funkcje.
Zmniejsza stan zapalny w organizmie, a tym
samym wspomaga układ odpornościowy.
Reguluje rytm dobowy organizmu (osiąga najniższy poziom w ciągu dnia, a szczyt wieczorem),
przydaje się zatem wtedy, kiedy nasz rytm dobowy
jest zakłócony (podróżowanie, praca zmianowa).
Wspomaga regenerację komórek mózgowych, badania pokazują bowiem, że BDNF
(brain-derived neutrophic factor), czyli czynnik
neuropatyczny pochodzenia mózgowego – białko odpowiedzialne za zdrowie, dobre samopoczucie i regenerację komórek nerwowych – jest
aktywowane przez melatoninę, co prowadzi
naukowców do wniosku, że melatonina może
poprawić zdrowie mózgu na poziomie komórkowym i pomóc w regeneracji tych komórek.
Wzmacnia barierę krew-mózg, co jest ważnym odkryciem. Naukowcy stwierdzili, że melatonina zmniejsza obrzęk mózgu i śmierć jego
komórek, przepuszczalność bariery mózgowej
i ciśnienie wewnątrzczaszkowe po uszkodzeniach lub udarze mózgu.
Choroba Alzheimera i Parkinsona coraz częściej
dotykają coraz młodsze osoby i znacznie częściej kobiety. Badania wykazują, że melatonina
jest znacznie obniżona u pacjentów z obiema
tymi chorobami, a połowa pacjentów ma problemy ze snem, można ją zatem traktować jako
przydatny suplement w profilaktyce chorób
neurodegeneracyjnych.
Pomaga zwalczyć jet-lag (zespół nagłej zmiany
strefy czasowej, czyli seria objawów wiążących
się z nagłą zmianą strefy czasowej), szczególnie
podczas podróży na wschód, ponieważ resetuje
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harmonogram snu i czuwania organizmu. Jednak aby była skuteczna, bardzo ważny jest czas,
w którym się ją zażywa, i zależy to od kierunku,
w którym się poruszamy. Np. jeśli podróżujemy
na wschód, powinniśmy zażywać go o lokalnej
porze snu przez kilka dni, aż się przyzwyczaimy.
Ale jeśli podróżujemy na zachód i próbujemy
przestawić swój wewnętrzny zegar na wcześniejszy czas, powinniśmy zażyć melatoninę rano.
Melatonina o przedłużonym działaniu jest również skuteczna w leczeniu zaburzeń snu u osób
w wieku 55 lat i starszych, nie wywołując skutków odstawienia. Badania wykazują, że nie tylko
znacznie poprawiała się u tych osób jakość snu,
ale też czujność w ciągu dnia.
Pomaga osobom z lękami, depresją i chorobą
dwubiegunową. Problemy ze snem są powszechne u osób z lękiem, depresją i chorobą afektywną
dwubiegunową, a badania nad wpływem melatoniny na takie osoby są obiecujące. U pacjentów
z zaburzeniami lękowymi, którym przez 10 tyg.
podawano ramelteon (syntetyczny analog melatoniny), zauważono znaczną redukcję objawów.
Ponadto osoby te szybciej zasypiały i spały dłużej.
Pomaga osobom zmagającym się z szumem
w uszach! To jedno z najbardziej zaskakujących i obiecujących badań, bowiem melatonina
okazała się 150 razy skuteczniejsza w zmniejszaniu objawów szumu w uszach niż inne leki
przeznaczone do leczenia tego schorzenia. I ja to
potwierdzam, ponieważ z szumem po zapaleniu
ucha zmagałam się wraz z laryngologami kilka
razy – zwiększenie dawki do 20 mg bardzo szybko uwolniło mnie od tego przykrego objawu.
Wspomaga nasz wzrok. Oczy są jednym z obszarów wytwarzających melatoninę, w zależności od ilości i rodzaju światła, które do nich dociera, toteż jej niedobór w okresie rozwojowym
może powodować problemy ze wzrokiem. Naukowcy uważają również, że zaburzenia produkcji melatoniny mogą być jedną z przyczyn jaskry.
Może chronić przed cukrzycą. Nowe dowody sugerują, że naturalny spadek melatoniny
wraz z wiekiem może być powiązany z rozwojem cukrzycy typu 2. Badanie przeprowadzone
w National Institute of Health w USA i opublikowane w tegorocznym kwietniowym numerze
„Journal of the American Medical Association”
wykazało, że kobiety z niskim poziomem melatoniny były obciążone dwukrotnie wyższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2, nawet
po uwzględnieniu masy ciała i diety.
Wspomaga zdrowie serca, ponieważ mamy
coraz więcej naukowych dowodów na to,
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że melatonina może chronić serce dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, pomaga
obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
A jako przeciwutleniacz może być skutecznym
narzędziem w zapobieganiu chorobom układu
krążenia.
Chroni żołądek. Kilka badań sugeruje, że niski
poziom melatoniny w żołądku może być związany z problemami żołądkowymi, takimi jak
GERD (choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa), zgaga i wrzody. Naukowcy z Łodzi wykazali, że poziom melatoniny u pacjentów z GERD
i nawracającymi wrzodami był niższy niż u osób
zdrowych, ale również, że niższy poziom melatoniny był związany z wystąpieniem i progresją
wielu schorzeń żołądkowych. Zażywając melatoninę, pacjenci z GERD i zgagą zauważyli znaczne
złagodzenie objawów. Uważa się, że powodem,
dla którego melatonina ma taki wpływ na te
schorzenia, jest to, że wzmacnia dolny zwieracz
przełyku, pomagając mu blokować przedostawanie się kwasu z żołądka do przełyku.
Profilaktyka onkologiczna. Nowe badania
sugerują, że melatonina może mieć właściwości
przeciwnowotworowe, co oznacza, że ma zdolność zwalczania komórek rakowych i zapobiegania ich tworzeniu się. Jest to związane z jej
właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwutleniającymi. Wykazano również, że melatonina spowalnia postęp choroby i zmniejsza skutki
uboczne leczenia w zaawansowanym stadium
choroby. U pacjentów, którzy przyjmowali 20 mg
melatoniny raz dziennie, w porównaniu z tymi,
którzy otrzymywali tylko konwencjonalne leczenie raka, całkowita lub częściowa remisja poprawiła się o prawie 50 procent. Zwiększył się również
roczny wskaźnik przeżycia o 45% i zmniejszyło
zmęczenie spowodowane leczeniem o 65%.
Wspomaga płodność. Badania przeprowadzone przez University of Texas Health Center
w San Antonio sugerują, że płodność jest zoptymalizowana przy zdrowym poziomie melatoniny, a przeciwutleniająca natura melatoniny
jest ważna dla zdrowia jajników, co prowadzi
do zdrowej produkcji komórek jajowych. Melatonina opóźnia również starzenie się jajników,
a ponieważ kontroluje także temperaturę ciała
i żeńskie hormony rozrodcze, w tym początek
dojrzewania oraz częstotliwość i czas trwania
cykli menstruacyjnych, oczywiste jest, że prawidłowy jej poziom może wspierać płodność i pomóc kobietom w zapłodnieniu.
Remedium na wypadające włosy? Tak. Melatonina okazała się korzystna nie tylko jako
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suplement doustny, ale także w miejscowym leczeniu jej roztworem (0,0033%), zarówno w wypadaniu włosów związanym ze starzeniem się,
jak i w stanach chorobowych. W jednym z badań wykazano zmniejszenie łysienia po 30 i 90
dniach leczenia, ze wzrostem gęstości włosów
odpowiednio o 29% i 41%.
Zdania na temat dawkowania melatoniny są
podzielone. Jedni sugerują, że najmniejsze dawki
są najskuteczniejsze i zalecają zdrowym osobom
nie więcej niż 0,3–0,5 mg. Inni wręcz przeciwnie.
Np. hiszpański ekspert medycyny przeciwstarzeniowej José Cabo Soler, wielokrotnie goszczący w Polsce, zażywa jej aż 60 mg na dobę. Melatonina może
wchodzić w interakcje z innymi przyjmowanymi
lekami, takimi jak np. antykoncepcyjne, dlatego zawsze lepiej skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania zaleceń.
Moja dawka dzienna to 20 mg.

Ashwagandha [11–15]

Ashwagandha należy do adaptogenów – substancji zwiększających zdolności przystosowawcze (adaptacyjne) organizmu w odpowiedzi na niekorzystne
warunki środowiskowe (ułatwiają dostosowanie się
do nasilenia niekorzystnych czynników stresowych,
zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych). Jest jednym z najważniejszych ziół w ajurwedzie, używanym
od ponad 3 tys. lat w celu złagodzenia stresu, zwiększenia poziomu energii i poprawy koncentracji. Jej
botaniczna nazwa to Withania somnifera, znana jest
również jako żeń-szeń indyjski i zimowa wiśnia.
Ashwagandha jest popularnym suplementem ze
względu na wyjątkowe korzyści zdrowotne:
1. Obniża poziom cukru we krwi, ponieważ
zwiększa wydzielanie insuliny i poprawia wrażliwość na insulinę w komórkach mięśniowych zarówno u osób zdrowych, jak i chorych na cukrzycę.
2. Ma właściwości przeciwnowotworowe, bowiem badania laboratoryjne wykazały, że witaferyna A – związek zawarty w ashwagandzie
– pomaga indukować apoptozę, która jest zaprogramowaną śmiercią komórek rakowych oraz hamuje wzrost nowych komórek nowotworowych.
3. Jest pomocna w walce ze stresem i lękami,
ponieważ obniża poziom kortyzolu uwalnianego
w odpowiedzi na stres, a także wtedy, gdy poziom
cukru we krwi jest zbyt niski. U niektórych osób
poziom kortyzolu może być przewlekle podwyższony, co może prowadzić do wysokiego poziomu
cukru we krwi i zwiększonego magazynowania
tłuszczu w jamie brzusznej. Działanie antystresowe i przeciwlękowe potwierdzają liczne badania
naukowe. W 60-dniowym badaniu z udziałem

64 osób pod wpływem przewlekłego stresu, osoby z grupy suplementowanej ashwagandhą odnotowały zmniejszenie lęku i bezsenności średnio o 69% w porównaniu z 11% w grupie placebo.
4. Może łagodzić objawy depresji. W wspomnianym wyżej badaniu z udziałem 64 dorosłych
osób z depresją, które przyjmowały 600 mg ekstraktu z ashwagandhy, zaobserwowano zmniejszenie objawów depresji o 79%, podczas gdy grupa placebo odnotowała wzrost o 10%.
5. Może podnieść poziom testosteronu i płodność u mężczyzn, zwiększając liczbę i ruchliwość plemników.
6. Może zwiększyć masę i siłę mięśniową,
co potwierdzają liczne badania. W jednym z nich
u mężczyzn, którzy przyjmowali ashwagandhę,
zaobserwowano znacznie większy przyrost siły
i wielkości mięśni oraz ponad dwukrotnie większą redukcję odsetka tkanki tłuszczowej względem grupy placebo.
7. Ma działanie przeciwzapalne i wspomagające układ immunologiczny za sprawą zwiększania aktywności komórek NK (tzw. naturalni
zabójcy – natural killers), które są komórkami
odpornościowymi zwalczającymi infekcje. Wykazano również, że zmniejsza markery stanu
zapalnego, takie jak białko C-reaktywne (CRP).
W jednym z badań w grupie, która codziennie
przyjmowała 250 mg standaryzowanego ekstraktu z ashwagandhy, zaobserwowano spadek
CRP o 36% w porównaniu z spadkiem w grupie
placebo wynoszącym 6%.
8. Może obniżyć poziom cholesterolu i trójglicerydów. W 60-dniowym badaniu z udziałem
przewlekle zestresowanych osób dorosłych grupa przyjmująca najwyższą dawkę standaryzowanego ekstraktu z ashwagandhy doświadczyła
spadku poziomu cholesterolu LDL (złego) średnio o 17% i trójglicerydów o 11%.
9. Może poprawiać funkcjonowanie mózgu,
w tym pamięć. W 8-tyg. badaniu z udziałem
50 osób dorosłych wykazano, że przyjmowanie
300 mg ekstraktu z korzenia ashwagandhy 2 razy
dziennie znacznie poprawiło ogólną pamięć, wydajność zadań i uwagę.
Ashwagandha jest suplementem bezpiecznym dla
większości ludzi, jednak niektóre osoby nie powinny jej przyjmować, w tym kobiety w ciąży i karmiące piersią. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi powinny również unikać ashwagandhy, chyba
że za zgodą lekarza prowadzącego. Mowa o pacjentach z takimi chorobami, jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy, zapalenie tarczycy Hashimoto i cukrzyca typu 1. Osoby przyjmujące leki
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na choroby tarczycy powinny też zachować ostrożność podczas przyjmowania ashwagandhy, ponieważ może ona podwyższyć poziom hormonów tego
gruczołu.
Moja dzienna dawka to 240 mg ekstraktu.

5-HTP [16–19]

5-HTP to suplement, który może znacznie poprawić jakość życia. 5-hydroksytryptofan (5-HTP)
jest substancją chemiczną wytwarzająca serotoninę,
która jest ważna dla regulacji wielu funkcji umysłowych. Ten suplement oferuje zaskakujące korzyści.
Oto jego możliwości:
1. Skutecznie leczy bezsenność. Serotonina jest
kluczowym składnikiem cyklu snu i czuwania
organizmu. W rzeczywistości melatonina, która
sygnalizuje ciału, że czas iść spać, jest wytwarzana z serotoniny. 5-HTP nie tylko pomaga w regulacji serotoniny i melatoniny, ale może również
łagodzić stres i niepokój. To z kolei często pomaga zmniejszyć bezsenność.
2. Działa antydepresyjnie. Serotonina została
nazwana naturalnym stabilizatorem nastroju organizmu. Jej niedobór może wywołać niski poziom energii i „poczucie przygnębienia”. I wtedy
może pomóc 5-HTP. W rzeczywistości niektóre badania wykazały, że suplementacja 5-HTP
bywa tak samo skuteczna jak tradycyjne leki
przeciwdepresyjne.
3. Jest pomocny w fibromialgii, przewlekłej
chorobie o nieznanej etiologii, która powoduje,
że ludzie odczuwają zmęczenie, ból mięśniowo-szkieletowy i mgłę mózgową. Osoby z fibromialgią mają zwykle niski poziom serotoniny,
a badania pokazują, że suplementy 5-HTP mogą
pomóc złagodzić objawy tej choroby.
4. Badania potwierdzają, że 5-HTP może zmniejszyć lęk i atak paniki. W badaniu z udziałem
młodych ludzi z wysokim poziomem stresu romantycznego wszyscy spośród 15 jego uczestników mieli znacznie lepsze samopoczucie i niższy
poziom leku po 6 tyg. przyjmowania 5-HTP.
5. Pomoc w odchudzaniu. 5-HTP to naturalny
środek tłumiący apetyt, który może prowadzić
do utraty wagi. W badaniu przeprowadzonym
na grupie, które przyjmowały 5-HTP przez zaledwie 2 tyg., jego uczestniczki straciły średnio 2 kg
(w grupie placebo było to tylko 0,1 kg). 5-HTP
nie tylko pomaga tłumić apetyt, ale jak wykazały
badania, osoby przyjmujące ten suplement sięgają po mniej węglowodanów i tłuszczów.
6. Ulga w migrenach. Naukowcy nadal nie wiedzą,
co wywoduje migreny. Istnieją jednak dowody
na to, że ich wyzwalaczem może być niski poziom
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serotoniny. Ponieważ 5-HTP zwiększa jej poziom,
może być skutecznym sposobem leczenia migreny. Jedno z badań wykazało, że 71% osób, które
codziennie przyjmowały 5-HTP przez 6 mies.,
zauważyło zmniejszenie częstotliwości migren.
W innym badaniu osoby przyjmujące 5-HTP, odnotowały spadek natężenia migren o 70%, podczas gdy w grupie placebo wynosił on tylko 11%.
Moja dzienna dawka to 100 mg.






Kilkanaście lat temu jako dziennikarka pracująca dla działu Zdrowie miesięcznika „Uroda” zainteresowałam się dietą optymalną dr. Jana Kwaśniewskiego [20]. Spędziłam 2 tyg. w jego ośrodku
w Jastrzębiej Górze i byłam zachwycona rezultatami,
smakami i dobrym samopoczuciem emanującym
energią. Dieta ta, zwana optymalną, zaleca spożywanie zredukowanej ilości węglowodanów do 15%, białka do 20–30% oraz tłuszczu w ilości 55–65%. W przeliczeniu na kg m.c. przedstawia się to następująco:
1 g białka – 2,5 g tłuszczu – 0,8 g węglowodanów.
Dieta uchodzi za odchudzającą i prozdrowotną,
bowiem zalecana jest np. dla osób z cukrzycą. Podczas jej stosowania je się: tłuszcze zwierzęce, żółtka
jaj (do 4 dziennie), śmietanę, warzywa niskocukrowe, niewielkie ilości owoców jagodowych. Należy
całkowicie zrezygnować z cukru i słodyczy, miodu, mleka, białek jaj, ryb, drobiu, przetworów
owocowych, kasz, pieczywa, ciast, klusek i potraw mącznych, ziemniaków, strączkowych.
Dieta dr. Kwaśniewskiego wzbudza liczne kontrowersje, które łączyć należy z jej bezpośrednim
wpływem na życie i zdrowie człowieka. Zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy może ona prowadzić
do rozwoju chorób cywilizacyjnych, np. otyłości i cukrzycy. Jej stosowanie negują współcześnie zarówno
członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, jak i eksperci reprezentujący Komitet Nauki
o Żywieniu Człowieka PAN. Ich zdaniem zwiększenie w diecie Kwaśniewskiego podaży tłuszczów
zwierzęcych przy jednoczesnym ograniczeniu spożycia warzyw i owoców skutkuje większym ryzykiem
zachorowania na choroby niedokrwienne, zawały
serca czy udary mózgu.
Nie sposób nie zauważyć jej podobieństwa
do będącej obecnie u szczytu popularności diety
keto, z tym że keto-maniacy ograniczają węglowodany nawet do 5%. Czy dieta wysokotłuszczowa może
się jednak okazać nieskuteczna? Okazuje się, że tak,
i osobiście jestem tego przykładem. Mimo ścisłego
przestrzegania tego sposobu żywienia (pod kontrolą dietetyka) i obniżonej dobowej kaloryczności,
wskazówka wagi nie wykonywała żadnych ruchów.
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Zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje. Wyjaśniły to dopiero wyniki testów genetycznych, które
wykryły u mnie upośledzony metabolizm tłuszczów.
Należało zatem szukać dalej i udało się.
W 2015 r. wpadła mi w ręce książka amerykańskiego trenera personalnego Philipa Hoffmana
9 głównych zasad, aby mieć szczupłe i zdefiniowane ciało. Niezbędny przewodnik o redukcji
tkanki tłuszczowej i rozwijaniu beztłuszczowej
masy mięśniowej w każdym wieku [21]. Autor
uważa, że 95% ludzi, którzy się odchudzają, nie
jest w stanie utrzymać rezultatów diety dłużej
niż 12 mies. i zachęca, aby znaleźć się wśród tych
5%, którym się to udaje!

9 zasad opisanych przez Hoffmana:
1. Zasady twojego planu powinny być
uproszczone i łatwe do przestrzegania.
zz Zasada 2. Buduj mięśnie za pomocą treningu siłowego (ciężarki).
zz Zasada 3. Naucz się prawidłowo wykonywać odpowiednie ćwiczenia.
zz Zasada 4. Stymuluj wzrost mięśni za pomocą treningu o dużej intensywności.
zz Zasada 5. Zapomnij o wszystkim, co wiesz o fitness. „Ćwiczyć rano czy wieczorem”? „Jeść żywność organiczną”? „Podobno pestycydy sprzyjają
tyciu…”. „Całkowicie wyeliminować węglowodany? Podobno szybciej się tyje…”. „Lżejsze ciężarki, ale więcej powtórzeń, żeby nie wyglądać jak
kulturysta”? „Sześć posiłków dziennie, żeby przyspieszyć metabolizm”? TO WSZYSTKO JEST
NIEISTOTNE!
zz Zasada 6. Nawyki żywieniowe to 80% sukcesu!
zz Zasada 7. Żywność przetworzona UZALEŻNIA! Jak narkotyki!
zz Zasada 8. ZORGANIZUJ SIĘ! (W weekend przed
kolejnym tygodniem przygotuj potrawy i produkty na cały tydzień).
zz Zasada

zz Zasada

9. Nie ma magicznych tabletek!
Wiedza to potęga! Realna ilość tłuszczu, którą można stracić tygodniowo, to 1% masy ciała!
Przy wadze 80 kg jest to 800 g.
Najważniejszą rzeczą w odchudzaniu i utrzymywaniu wagi jest określenie zapotrzebowania
kalorycznego. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne to NAJWAŻNIESZA LICZBA którą MUSISZ
ZNAĆ, jeśli chcesz zredukować tkankę tłuszczową!
Kto uważa inaczej, nie rozumie praw równowagi
energetycznej:
zz energia pochłaniana (pożywienie) = energia zużywana + zmiany w zasobach ciała.
Schemat diety Hoffmana jest następujący:
zz utrata tkanki tłuszczowej – 10–12 kcal/funt m.c.;
zz utrzymanie wagi – 14–16 kcal/funt m.c.:
–– 10 kcal w przypadku siedzącego trybu życia;
–– 11 kcal dla osoby średnio aktywnej;
–– 12 kcal dla osoby bardzo aktywnej fizycznie;
przykład dla wagi 190 funtów (86 kg):
– tryb siedzący: 10 x 190 funtów = 1900 kalorii
dziennie (1 funt = 0,454 kg);
zz maksymalna utrata tkanki tłuszczowej:
–– 45–50% białka, 25–30% węgowodanów, 25%
tłuszczu (schemat idealny dla osób z BMI 35%,
które są nie aktywne i wrażliwe na węglowodany); redukcja węglowodanów poniżej 25% jest
nie komfortowa i nierekomendowana;
zz średnia utrata tkanki tłuszczowej:
–– 40% białka, 30% węglowodanów, 30% tłuszczu;
zz utrzymanie wagi:
–– 30% białka, 50% węglowodanów, 20% tłuszczu.
Moje doświadczenia z tą dietą są fenomenalne.
Podczas 12 tyg., przyswajając 1800 kcal na dobę i ćwicząc 2 razy w tyg. po 1 godz., straciłam kilkadziesiąt
cm w obwodach i prawie 10 kg. To naprawdę działa.
Polecam również książkę dostępną w Kindle. Mała,
ale niezwykle treściwa i skuteczna.
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Moja dieta – moje suplementy
My diet – my supplements
Zygmunt Zdrojewicz
Suplementy to ewentualne uzupełnienie żywienia (a nie dieta, co oznacza w chorobach eliminację) i nie jest to zastępowanie naturalnych produktów sztucznymi środkami. Polacy na ten cel wydają
rocznie ok. 5 mld zł. Suplementy nie powinny być
stosowane jako lek pierwszego rzutu. Produkowane
są głównie na bazie surowców roślinnych bogatych
w błonnik, polifenole, oktakosanol, polikosanol, naryginę, kwas hydroksycytrynowy, inulinę czy ocet
jabłkowy.
Działanie suplementów:
zz hamują łaknienie (podwzgórze),
zz utrudniają wchłanianie pokarmów,
zz nasilają termogenezę i lipolizę,
zz mają korzystny wpływ na gospodarkę lipidową
i węglowodanową,
zz neutralizują wolne rodniki,
zz działają jak oksydanty.
W suplementacji diety wykorzystywane są następujące substancje:
zz L- karnityna,
zz hydroksymetylomaślan,
zz sprzężony kwas linolowy,
zz kwas hydroksycytrynowy,
zz polifenole roślinne,
zz chrom,
zz drożdże,
zz chitozan,
zz błonnik,
zz koenzym Q-10,
zz zioła,
zz probiotyki,
zz kwas omega-3 i omega-6 (w proporcji 1 : 3).
Popularne złożone suplementy to:
zz Collaflex (kolagen typu II, siarczan chondroityny,
kwas hialuronowy),
zz Liverol (fosfolipidy sojowe, L-asparginian L-ornityny),
zz Alcachofa forte (spalacz tłuszczu z hiperskoncentrowanym wyciągiem z karczocha z Laon).
Na uwagę zasługują również:
zz glukomonan – działa probiotycznie, poprawia
równowagę jelitową i stan nabłonka jelitowego,
usuwa toksyny, działa korzystnie na inne bakterie;
zz glutation (należy do najaktywniejszych) – działa wewnątrzkomórkowo, koreluje syntezę tlenku
azotu (NO), jest głównym stymulatorem erekcji

u mężczyzn [10]; w naturze występuje w: granacie, borówkach, czekoladzie, zielonej herbacie,
czerwonym winie, soi.
Najpopularniejsze w Polsce suplementy przedstawiam poniżej.

Preparaty żeń-szenia (ginseng)

Działanie: usprawnia seksualność u mężczyzn
(NO), poprawia procesy mózgowe, jest adaptogenem. Rodzaje: koreański, rosyjski, amerykański.
W Indiach to żen-szeń „korzeń ekstazy”, w Chinach
– „korzeń nieba” [11]. Preparaty: bilobil, żeńszeń,
gingo biloba.
Uwaga: nie wolno żeń-szenia stosować w cukrzycy [2].

Selen

Jego nazwa pochodzi od greckiej bogini Selene.
Występuje w 3 odmianach alotropowych: szarym,
czerwonym i bezpostaciowym. Działanie: jest antyoksydantem, wspomaga spermatogenezę i syntezę
hormonów tarczycy. Występowanie: brokuły, kapusta, cebula, czosnek, drób, wątroba, mleko, jaja,
grzyby, brązowy ryż. Zapotrzebowanie dobowe:
55 mg. Preparaty: Selenium Aguettant, Forceval,
Cefasel [7].

Cynk

Jest pierwiastkiem śladowym. Uwaga na naczynia cynkowe! Działanie: utrzymuje stężenie insuliny, zapobiega przerostowi gruczołu krokowego, stabilizuje stężenie testosteronu, odgrywa rolę
w profilaktyce raka prostaty. Występowanie: chude mięso, mleko, żółtka jaj, orzechy, cebula, szpinak, wątróbka wołowa, a głównie ostrygi (100 g zawiera 65 mg cynku). Zapotrzebowanie dzienne:
10 mg [4].
Na marginesie – ostrygi były głównym składnikiem menu Casanovy, a właściwie Giovanniego
Giacomo Casanovy di Seingalt (1725–1798) – legendarnego miłośnika kobiet, ale i lekarza alchemika,
prawnika, matematyka, tłumacza, a nawet tajnego
agenta Inkwizycji, który bywał często we Wrocławiu
(Breslau), gdzie zatrzymywał się w hotelu „Pod kurwią Górką” i w tym mieście zraził się kiłą. Jego motto to: „Gdzie piękne kobiety tam doskonałe jedzenie” [7, 9].
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Witamina D3

DHEA (dehydroepiandrosteron)

Jest syntetyzowana w skórze głównie dzięki promieniom słonecznym, wchłaniana w przewodzie pokarmowym (konieczny tłuszcz). Wpływa na układ
kostny, insulinę, nerki, naczynia krwionośne, gospodarkę fosforanowo-wapniową i białka – C reaktywne. Pokarmy bogate w witaminę D3: ryby
morskie, jaja, mleko, orzechy, nasiona. Objawy
niedoboru: krzywica, osteomalacja, choroby serca,
choroby zwyrodnieniowe mózgu, nowotwory złośliwe, depresja. Dzienna dawka dietetyczna wynosi
2000 IU (Polska). Statystycznie 90% osób ma obniżony poziom witaminy D3. Optymalna dawka profilaktyczna: 2000–4000 IU. Dawki wyższe zawarte
w suplementach (10 000–40 000 IU) wg nefrologów
są kontrowersyjne [1, 5].

Jest hormonem, wzmaga libido, poprawia samopoczucie i nastrój, wśród pacjentów uchodzi
za suplement o właściwościach afrodyzjaku. Historia jego stosowania w Polsce jest niezwykle
ciekawa. Kilkanaście lat temu jako młody, dobrze
zapowiadający się naukowo doktor habilitowany
ówczesnej AM otrzymałem telefon od Ojca Grande (wybitny zielarz z Zakonu Bonifratrów we Wrocławiu), który przywiózł z USA (dar tamtejszego
Zakonu) worek z tabletkami mającymi czynić
cuda, tzn. odmładzać i zapewniać wigor do późnej
starości. Jako pierwsi w Polsce, w ramach współpracy z AR wykonaliśmy badania na szczurach
– wyniki były obiecujące. W wydawnictwie PAN
ukazała się pierwsza publikacja w Polsce na ten
temat [13].
Obecnie ten pseudomedykament jest dostępny w dawce 50–100 mg. A efekty medyczne? Nie
przynosi wyraźnej korzyści osobom, u których
nie występują objawy chorobowe. I tu uwaga: może powodować rozwój nowotworów
hormonalnozależnych.
Na marginesie: Ojciec Grande na ziołach wykonywał wspaniałe nalewki. Nasza przyjaźń trwała
wiele lat, a zaczęła się od poważnej nauki.

Magnez

Jest kationem występującym przede wszystkim
wewnątrzkomórkowo (98%) i dlatego powinien być
oznaczany w krwinkach, a nie surowicy (to niestety
błąd laboratoryjno-diagnostyczny). Ciało człowieka
o masie 70 kg zawiera ok. 1000 mmol Mg, z czego
1% znajduje się w przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Ok. 50% Mg znajduje się w kościach. Prawidłowa magnezemia jest zależna przede wszystkim od
wielkości poboru pierwiastka z pokarmem i sprawności nerek w zakresie jego wydalania. Mg wchodzi
w skład enzymów, białek, kwasów RNA, DNA, wspomaga wzrost kości, pracę mięśni i nerwów.
Źródła Mg: migdały, awokado, banan (1 dziennie
pokrywa zapotrzebowanie), kakao, orzechy, owoce
morza, składnik wód mineralnych, np. karolińska,
czyli karlsbadzka.
W lecznictwie Mg występuje w preparatach podskórnych, dożylnych i domięśniowych. Stosowany
jest jako nadtlenek, trójkrzemian, węglan, siarczan
(sól gorzka). W przypadku przedawkowania stosuje
się wapń.
Często pada pytanie: „Czy picie kawy wpływa
na poziom magnezu?”. Spożycie umiarkowane
(2–4 filiżanek) nie powoduje hipomagnezemi. Filiżanka naparu zawiera 0,05 g kofeiny, a najmniejsza dawka
lecznicza tego związku to 0,2 g. Zatem 4 kawy dziennie
są akceptowalne. Dawka dzienna wynosi 300–400 mg,
a zapotrzebowanie dobowe – 5 mg/kg mc.
Preparaty: aspargina, Asmag, Neomag, Slowmag B6, Fundamox, Neomag forte D3, Magne B6,
Magnefar. Przeciwwskazania: duża niewydolność
nerek. Nie należy łączyć związków magnezu z preparatami żelaza, lekami przeciwzakrzepowymi i fosforanami. Głównym objawem niedoboru Mg jest
tężyczka, a także zburzenia czynności ośrodkowego
układu nerwowego oraz pracy serca [1, 14].
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Jako seksuolog z wielką przyjemnością przedstawiam fragmenty moich prac dotyczących seksualności mężczyzn w kontekście żywienia.
Żywienie a seksualność u mężczyzn:
zz należy odżywiać się zdrowo, jeść warzywa i owoce
(makro i mikroelementy);
zz stosować ruch fizyczny (to ważny element
zdrowia);
zz unikać tłuszczów zwierzęcych, soli, używek;
zz nie stosować tzw. cudownych diet;
zz na suplementy patrzeć łaskawym okiem (konieczność!);
zz wykonywać konieczne badania profilaktyczne
i odwiedzać lekarza rodzinnego;
zz uprawiać seks (to istotny element naszego życia)
[3, 6, 8, 12].
Otyłość a seks u mężczyzn:
zz mężczyźni jadający bardzo tłusto mają o 43%
mniej nasienia w wytrysku i aż o 46% mniej
plemników w nasieniu;
zz zwiększenie masy ciała o 10 kg skutkuje obniżeniem płodności o 10% (badania prof. Sallmena
z Finlandii);
zz dieta wskazana w otyłości: produkty nieprzetworzone, pełnoziarniste pieczywo, warzywa bogate
w witaminy E i C oraz cynk i kwas foliowy;
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zz tradycyjne

trzymanie laptopa na kolanach
zmniejsza wydolność seksualną i wpływa negatywnie na płodność;
zz należy zrezygnować z długich rozmów przez
„komórkę” (emituje fale elekromagnetyczne,
pod wpływem których następuje uszkodzenie
plemników i zmniejszenie ich liczby);
zz odłożenie telefonu daje więcej czasu na spłodzenie potomstwa.
„Im częściej mężczyzna uprawia seks, tym
lepiej mają się jego plemniki”. Podsumowując tę
część, stawiamy zasadnicze pytanie: „Czy istnieje
idealne żywienie, a nawet dieta, która zapewni
nam, a szczególnie naszym pacjentom komfort
życia seksualnego?”. Niestety NIE! Ale stosując się
do wyżej podanych zaleceń, mamy duże szanse, aby
zbliżać się do ideału. Niestety, nie można być jednocześnie młodym, ładnym, zdrowym, mądrym bogatym i seksownym...
I jeszcze o dietach. Jest ich wiele, a już sam ten
fakt oznacza, że nie ma idealnej.

Przegląd najpopularniejszych
niekonwencjonalnych diet

zz Dieta

wegetariańska: laktoonowowegetarianizm, laktowegetarianizm, wegetarianizm ścisły (weganizm), witarianizm, frutarianizm,
semiwegetarianizm.
zz Makrobiotyka.
zz Dieta Diamondów.
zz Dieta Cambridge.
zz Dieta dr W.H. Haya (w Polsce popularne: dr Dąbrowskiej, dr Zięby).
zz Dieta Jana Kwaśniewskiego.
zz Tzw. diety odchudzające, np. Atkinsa, Stilmana, Beverly Hils, Kliniki Mayo.
zz Dieta białkowa - P. Dukana (przeciwwskazania
– choroby nerek!).

Najpopularniejsze obecnie diety

zz DASH

(dietary approaches to stop hypertension).
Jej podstawą są produkty zbożowe, owoce i warzywa oraz przetwory mleczne, zaś jej naczelna
zasada brzmi: „mniej soli, a więcej zdrowego nieprzetworzonego jedzenia”.
zz VLCD (very-low-calorie diet) – dieta o bardzo
niskiej zawartości energii, tzw. reżim VLCD. Dostarcza 450–800 kcal na dobę i zapewnia w kompletnych posiłkach wszystkie niezbędne składniki odżywienia: węglowodany, tłuszcze, witaminy,
makro i mikroelementy, białko, niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
zz Dieta dr Budwig (Johanna Budwig, 1909–2003,
niemiecka naukowiec, fizyk, biolog, prof.

Uniwersytetu Münster, 7-krotnie nominowana
do Nagrody Nobla). Dieta ma za zadanie dostarczyć organizmowi chorego zwiększoną ilość
kwasów omega-3 (olej lniany – codziennie,
np. Len-Vitol) i antyoksydantów. Jedynym zalecanym źródłem tłuszczu jest olej lniany oraz
ryby, tłuszcze zwierzęce są zakazane. Jej stosowanie powinno trwać od kilku tygodni do kilku
miesięcy. Lista schorzeń, przy których pomocna
jest dieta dr Budwig jest długa: nowotwory, schorzenia prostaty, stwardnienie rozsiane, choroba
Alzheimera, choroby reumatyczne na tle autoimmunologicznym, alergie, schorzenia układu
krążenia, schorzenia wieku starczego, cukrzyca,
choroby układu pokarmowego. Niestety, nie jest
to dieta idealna, bo przy dłuższym stosowaniu
powoduje przybór masy ciała.

Ranking najgłupszych i najdziwniejszych
diet w historii świata

zz Starożytni

Grecy. Najlepszym sposobem
na zrzucenie zbędnych kilogramów jest chodzenie nago, unikanie seksu, uprawianie zapasów.
zz XVIII w. Malcolm Flemyng rekomendował odchudzanie poprzez spożywanie mydła.
zz Lata 20. XIX w. Lord Byron spopularyzował dietę
opartą na occie.
zz Lata 50. XIX w. Szczupła, eteryczna sylwetka była
wymogiem mody. Zalecano „pigułki–cud”, oparte
na niebezpiecznych składnikach, takich jak arszenik i strychnina.
zz 1895 r. Horacy Fletcher był piewcą diety żucia
i plucia (każdy kęs należało przeżuć 700 razy!);
zwolennikami tej diety byli m.in. Franz Kafka
i Henry James.
zz 1900 r. „Jedz ile chcesz i zawsze bądź szczupła
– polecamy puszkowane, odkażane tasiemce!” –
tak brzmiał plakat reklamowy (podobno na tym
specyfiku chudła Maria Callas).
zz 1925 r. reklama papierosów Lucky Strike: „Sięgnij
po papieroska zamiast słodyczy”.
zz XXI w. Dieta wacikowa (połykanie strzępków
waty, które zalegając w przewodzie pokarmowym, dają uczucie wypełnienia, powodują jednocześnie poważne problemy zdrowotne).
zz XXI w. Dieta HCG (human chronic gonadotropin)
zakłada przyjmowanie 500 kcal dziennie i robienie iniekcji z hormonu produkowanego przez łożysko ciężarnej kobiety.

Feedersi

Feedersi (od ang. feeder – dokarmiacz, wypasacz) to osoby z zaburzeniami preferencji seksualnych, u których podniecenie wywołuje otyłość
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partnera (masa ciała powyżej 200 kg). W większości przypadków są to mężczyźni. Źródłem fascynacji feedersa jest tuczenie drugiej osoby. W Stanach
Zjednoczonych ich ofiary noszą nazwę gainers, czyli „rosnące”, a ich samych nazywa się encouragers,
czyli „zachęcacze” „Feedersizm” wg seksuologów
to odmiana fetyszyzmu, czyli dewiacji seksualnej,
w której fetyszem staje się nadmiernie otyłe ciało
kobiety [15].
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Nowe stymulatory kolagenu na bazie kwasu mlekowego
w terapii zmian starzeniowych twarzy i ciała
New lactic acid-based collagen stimulants in the treatment of
aging changes in the face and body
Natalia Markova
Zabiegi polegające na iniekcyjnym podawaniu
preparatów na bazie stymulatorów tkankowych
z każdym rokiem zyskują więcej zwolenników,
stopniowo wypierając wypełniacze na bazie kwasu
hialuronowego. To zainteresowanie jest uzasadnione, gdyż nie tylko wypełniamy w ten sposób ubytki
tkankowe, odbudowujemy utraconą objętość, ale też
wpływamy na rewitalizację skóry, zwiększając produkcję kolagenu i elastyny, przywracając właściwy
koloryt i jędrność.
Firmy prześcigają się, proponując nowe, bardziej
przystępne metody mieszania preparatu i tworzenia,
w jak najkrótszym okresie czasu, zawiesiny gotowej
do podania. Warto jednak przyjrzeć się bliżej strukturze chemicznej tej grupy biodegradowalnych polimerów syntetycznych, gdyż ma to wpływ na sposób
rozcieńczenia, proces biodegradacji i skuteczność
zabiegową, a w konsekwencji na bezpieczeństwo pacjenta i jego poziom zadowolenia, a także satysfakcję
i komfort lekarza.
Kwas polimlekowy możemy uzyskiwać syntetycznie na skutek polimeryzacji kwasu mlekowego, oddziałując temperaturą, ciśnieniem oraz dodaniem katalizatorów. Dzięki polimeryzacji łączymy
monomery w kompleksy zwane polimerami. Mamy
różne jego postacie: L-laktyd, D-laktyd i pośrednią DL-laktyd, zwany też polilaktydem, mezolaktydem. Wygląd tych cząsteczek jest odmienny,
jeżeli chodzi o ich krystaliczność, czas resorpcji,
gdyż jest to kontrolowane przez izomery D i L, które
zostały użyte w procesie polimeryzacji (ryc. 1).
W L-laktydzie wszystko jest jasne – to polimer,
w którym grupy atomów są ułożone liniowo, tworząc
jedną cząsteczkę o wysokiej masie cząsteczkowej. Jeżeli chodzi o D-laktyd, to ten polimer nie ma struktury łańcuchowej, czyli liniowej; atomy ułożone są
w strukturze bardziej przestrzennej. Te parametry
wpływają na proces biodegradacji, na możliwość
zastosowania szybkiego procesu rozcieńczania, tuż

Rycina 1. PLA Polilaktyd: PLLA Poli (L-laktyd), PDLA
Poli (D-laktyd), PDLLA Poli (D,L-laktyd)

przed procedurą zabiegową, i nie mają wpływu na reakcję skóry po iniekcji, jak ostatnio spekulowano.
Przykładem preparatu, który łączy w sobie oba
monomery L- i D-laktydu (PDLLA) o wysokim profilu bezpieczeństwa jest AestheFill i PowerFill,
opracowany przez Laboratorium Regen Biotech Inc.
Jest to doskonała metoda leczenia objawów atrofii
skóry, czyli zmian starzeniowych w obszarze naskórka i skóry właściwej, szczególnie przy 3. morfotypie
starzenia. Naszym celem jest przywrócić zdolność
regeneracji skóry, odnowić składniki macierzy pozakomórkowej, poprawić elastyczność i jędrność skóry. Mamy świadomość, że przy atrofii skóry mamy
do czynienia z różnicą aktywności fibroblastów
i zmienioną aktywnością enzymów proteolitycznych.
A zatem jaki będzie wpływ kwasu polimlekowego? Otóż będzie on przyczyniał się do zwiększenia
grubości skóry w wybranych obszarach i poprawy
jej jakości, głównie poprzez stymulację kolagenu.
Najważniejszą cechą pozwalającą wybrać kwas
polimlekowy jako skuteczny wypełniacz biostymulujący tkanki są następujące cechy: biodegradacja, biokompatybilność i bioaktywność.
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Biodegradacja – przez wszystkich badaczy określana jako najważniejsza – polega na rozpadzie preparatu w żywym organizmie, a ze względu na fakt,
że kwas polimlekowy nie jest toksyczny, rozkłada się
do dwutlenku węgla i wody, a następnie jest wydalany z organizmu.
Biokompatybilność to zdolność preparatu
do integracji z komórkami żywego organizmu bez
powodowania działań niepożądanych. Dzięki temu
i organizm, i materiał mogą funkcjonować bez żadnej interakcji ze strony komórek, co zapewnia optymalny efekt stosowania.
Bioaktywność to cecha takich substancji, które
po implantacji mogą powodować korzystny wpływ
na tkanki.
Spełnienie tych 3 warunków uprawnia do nazwania kwasu polimlekowego, mającego zastosowanie
w leczeniu atrofii skóry związanej z wiekiem, biostymulatorem. Warto wspomnieć badanie przeprowadzone w 2017 r. analizujące odpowiedź tkankową
na implantację różnych bioresorbowalnych materiałów (nici) w tkankę ludzką okolicy brzucha (ryc. 2).
Badania wykazały, że kwas polimlekowy wywołuje
rewaskularyzację tkanki i tym samym poprawę trofizmu, odżywienie tkanek, kontrolowaną produkcję
kolagenu i elastyny, po czym zachodzi dekompozycja – rozkład wszczepionego materiału.

Rycina 3. Struktura wewnętrzna mikrosfery 20 μm

Skuteczność w zakresie stymulacji doskonale obrazuje poniższy przypadek pacjentki.

Studium przypadku: pacjentka 49 lat,
3. morfotyp starzenia

Po 14 miesiącach od pierwszego zabiegu dokonano pomiarów parametrów skóry (ryc. 4–6). Wyniki pomiaru ultrasonografem wykazały: wzrost
grubości skóry właściwej o 1 mm, a tkanki podskórnej o 2 mm. Co ważne, nie znaleziono żadnych

Ryc. 4

Rycina 2. Rewaskularyzacja tkanki pod wpływem kwasu
poli-L-mlekowego. Źródło: Zhukova i wsp., Reaction of
human tissues to bioresorbable implants: morphological study, Innovative Medicine of Kuban 2021(2), s. 14–20

Ryc. 5

Od czego zależy jakość nowego
wystymulowanego pod wpływem kwasu
polimlekowego kolagenu?
Jakość kolagenu zależy od głębokości iniekcji,
ilości wszczepionego materiału, wielkości mikrosfer,
jednolitości zawiesin, substancji transportujących,
substancji mocujących, a także gładkości bądź porowatości mikrosfer. Jednocześnie mamy biodegradację mikrosfer zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
tych mikrosfer (ryc. 3).
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Ryc. 6

Ryciny 4–6. Przed i 14 mies. po podaniu preparatu
AestheFill na bazie kwasu polimlekowego PDLLA
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grudek oraz osiągnięto równomierny efekt korekcji po jednej i po drugiej stronie twarzy. Pomiar
poziomu elastyczności skóry kutometrem, jak
pokazuje poniższy wykres (ryc. 7), systematycznie się poprawiał od dnia iniekcji, i po 180 dniach
wzrósł z 55 do 90%.

Za pomocą metody korneometrii zmierzono
poziom warstwy rogowej skóry w celu sprawdzenia, jak wygląda pojemność tej struktury, i zaobserwowano wzrost do prawie 60% po 90 dniach od
zabiegu. W badaniu histologicznym po 90 dniach
pojawiło się charakterystyczne wybarwienie
(ryc. 8, 9). Ważny jest także kształt i struktura mikrosfer (ryc. 10, 11).

Rycina 7. Wyniki badania elastyczności kutometrem.
Źródło: Khazaka & Courage Electronics

Ryc. 10

Ryc. 8

Ryc. 11

Ryciny 10, 11. Suchy kwas mlekowy pow. 40x i rozcieńczony – pow. 1000x. Źródło: Svetlana Pervykh, 2019

Ryc. 9

Ryciny 8, 9. Warstwa rogowa skóry przed i po 90 dniach
od zabiegu. Źródło: Josef Shach, Praga 2019

Badanie mikroskopem molekularnym (po lewej stronie suchy kwas mlekowy PDLLA mikrosfera zaznaczona strzałką – powiększenie 40-krotne,
po prawej rozcieńczony w wodzie sterylnej do iniekcji – powiększenie 1000-krotne). Takie mikrosfery zapewniają większą kolonizację fibroblastów.
Po rozrzedzeniu, niezależnie czy w roztworze wody,
czy lignokainy, w dalszym ciągu mikrosfery mają
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niezniszczone otoczki, tak jak w suchym proszku.
To pozwala przewidzieć bezpieczny proces biostymulacji [1–15].

Podsumowanie

Wybierając i stosując preparaty na bazie kwasu
polimlekowego, warto zwrócić uwagę na najważniejsze parametry:
zz bezpieczeństwo – potwierdzone przez badania
i próby kliniczne;
zz dawkowanie produktu – należy postępować zgodnie z wytycznymi;
zz diagnostyka
– anatomiczna, fizjologiczna
i patologiczna;
zz przygotowanie roztworu oraz kontrola ilości podawanego preparatu, aby unikać powikłań;
zz cel zabiegu biostymulującego – prognoza oparta
o świadomość zachodzących reakcji chemicznych, znajomość procesu biodegradacji preparatu oraz bioaktywności materiału.
Piśmiennictwo
1. Rotunda A.M., Narins R.S., Poly-L-lactic acid: a new dimension in soft tissue augmentation, Dermatol. Ther. 2006(3),
s. 151–158.
2. Burgess C.M., Quiroga R.M., Assessment of the safety and efficacy of poly-L-lactic acid for the treatment of HIV-associated
facial lipoatrophy, J. Am. Acad. Dermatol. 2005(2), s. 233–239.

3. Athanasiou K.A. i wsp., Applications of biodegradable lactides
and glycolides in podiatry, Clin. Podiatr. Med. Surg. 1995(3),
s. 475–495.
4. Lam S.M. i wsp., Injectable poly-L-lactic acid (Sculptra): technical considerations in soft-tissue contouring, Plast. Reconstr.
Surg. 2006; 118(suppl. 3), s. 55S–63S.
5. Gogolewski S. i wsp., Tissue response and in vivo degradation
of selected polyhydroxyacids: polylactides (PLA), poly (3-hydroxybutyrate) (PHB), and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHB/VA), J. Biomed. Mater. Res. 1993(9), s. 1135–1148.
6. Vleggaar D., Bauer U., Facial enhancement and the European
experience with Sculptra (poly-l-lactic acid), J. Drugs Dermatol. 2004(3),.s. 542–547.
7. Woerle B. i wsp., Poly-L-lactic acid: a temporary filler for soft
tissue augmentation, J. Drugs Dermatol. 2004(3), s. 385–389.
8. Lowe N.J., Optimizing poly-L-lactic acid use, J. Cosmet. Laser
Ther. 2008(10), s. 43–46.
9. Moyle G.J. i wsp., A randomized open-label study of immediate
versus delayed polylactic acid injections for the cosmetic management of facial lipoatrophy in persons with HIV infection,
HIV Med. 2004(5), s. 82–87.
10. Humble G., Mest D., Soft tissue augmentation using sculptra,
Facial Plast. Surg. 2004(2), s. 157–163.
11. Borelli C. i wsp., Deep subcutaneous application of poly-L-lactic acid as a filler for facial lipoatrophy in HIV-infected patients, Skin Pharmacol. Physiol. 2005(6), s. 273–278.
12. Sandulescu T. i wsp., Histological, SEM and three-dimensional
analysis of the midfacial SMAS – new morphological insights,
Ann. Anat. 2019(222), s. 70–78.
13. Farkas J.P. i wsp., The science and theory behind facial aging,
Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open 2013(1), s. e8–e15.
14. Petersen M.J., Aging of the skin, w: The Biology of the skin,
London 2001, s. 209–217.
15. Guyuron B. i wsp., Factors contributing to the facial aging of
identical twins, Plast. Reconstr. Surg. 2009(4), s. 1321–1331.

dr Natalia Markova (Czechy)
Dermatowenerolog, dermatolog, kosmetolog, aktywny uczestnik międzynarodowych konferencji,
specjalizuje się w iniekcjach toksyny botulinowej, wypełniaczach na bazie kwasu hialuronowego
i hydroksyapatytu wapnia, biostymulatorów kolagenu PLA i PCL. Certyfikowany trener Aptos, członek Aesthetics’ Injections (Czechy), kierownik Medical Esthetic, organizator kursu anatomicznego
„Anatomic Cadaver“ w Pradze.
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Bezpieczeństwo i skuteczność zabiegowa
PDLLA:

Skuteczny. Bezpieczny. Bioresorbowalny.
Biodegradowalny. Długotrwały rezultat.
Bez skutków ubocznych. Prosta procedura
zabiegowa. Bez toksycznych produktów rozpadu.

Przed zabiegiem:
nos, żuchwa

3 miesiące po zabiegu:
czoło, skroń, policzek

12 miesięcy po zabiegu:
policzki, owal twarzy

24 miesiące po zabiegu

Zdjęcia: Regen BioTech Inc.

AestheFill® i PowerFill® to wysokiej klasy preparaty
na bazie najnowocześniejszej formy kwasu polimlekowego w postaci polimeru D- i L- laktydu (PDLLA)
o długotrwałej skuteczności i potwierdzonym
bezpieczeństwie. Stymulują aktywność komórkową,
wzmacniają syntezę kolagenu i innych substancji macierzy
zewnątrzkomórkowej, w celu poprawy jakości skóry
i jej zagęszczenia oraz przywrócenia naturalnej objętości.
Preparat AestheFill V200 dedykowany jest do zabiegów
twarzy, szyi i dekoltu. Doskonale sprawdza się u pacjentów
z suchą, wiotką skórą i dużą ilością drobnych zmarszczek
oraz z zaburzonym konturem. Odbudowuje utraconą
jędrność oraz objętość skóry, przywracając trójwymiarowy
wygląd twarzy.
Preparat PowerFill V1000 polecany jest do modelowania
pośladków oraz powiększania prącia.
Certyfikat CE i Rejestracja medyczna w Polsce.

Zapraszamy na szkolenia do certyfikowanych trenerów:
Bydgoszcz: dr Iwona Karaszewska, IK Clinic, ul. Marii Konopnickiej 31, www.ikclinic.pl
Łódź: dr Martyna Gabryjelska, Klinika Satinell, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92, www.satinell.pl
Puławy: dr Jerzy Berbecki, Klinika Berbecki, ul. mjr Bernaciaka Orlika 6, www.drberbecki.pl
Wieliczka: dr Anna Ciaćma, Anestetica Medycyna Estetyczna, ul. Ochota 15f, www.anestetica.pl

Dołącz do nas! Aesthetic Concept

Warszawa, ul. Hanki Czaki 2/69, tel. +48 22 415 67 92
www.aestheticconcept.com.pl

Nowa generacja
biostymulujących
wypełniaczy skórnych
dla odbudowy
naturalnego piękna
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Lifting nićmi – 25 lat doświadczeń
Thread lifting – 25 years of experience
George Sulamanidze
Mimo że pierwsze próby podwieszania tkanek za pomocą nici sięgają lat 50. XX w., to dzięki
dr. Marlenowi Sulamanidze, założycielowi firmy
Aptos, znanemu chirurgowi plastycznemu i właścicielowi patentów, na stałe weszły do kanonu medycyny estetycznej. Opracował on wypusty na niciach
chirurgicznych, które zaczepiały się w tkankach,
przemieszczając je we właściwe położenie. Niewątpliwie rozwiązanie to zrewolucjonizowało rynek
chirurgii plastycznej, gdyż od tego momentu zaczęto wykonywać lifting twarzy w sposób bezinwazyjny,
bez rozcinania skóry.
Było to 25 lat temu. Od tego momentu wiele firm
podjęło próby stworzenia własnego projektu nici,
wykorzystując materiał chemiczny, taki jak PDO,
PDS, PLA/GL, PGL, PLA, PCL, często wykorzystywany w chirurgii tradycyjnie do szycia, nie opracowany w celu unoszenia tkanek czy ich stymulacji
i odmłodzenia.
Tymczasem materiałem, na którym pierwotnie
bazował Aptos był polipropylen, a następnie wchłanialny kopolimer kwasu polimlekowego i kaprolaktonu P(LA/CL), aż po III generacji nici na bazie
P(LA/CL)HA – wzbogaconych o kwas hialuronowy,
a przeznaczonych do zabiegów natychmiastowego
liftingu i rewitalizacji skóry.
Jeśli chodzi o efektywność zabiegową liftingu nićmi, to najpierw trzeba zwrócić uwagę, z jakiego materiału są one wykonane. Skład chemiczny determinuje
sposób wchłaniania (lub jego brak), określoną reakcję organizmu na ciało obce i wywoływane procesy,
a co za tym idzie wpływa na bezpieczeństwo i długość
utrzymywania się efektu zabiegowego. Dla przykładu
nici PDO, PDS wykazują najszybszy czas całkowitej
resorpcji trwający od 4 do maksymalnie 8 mies.
Pytanie: czego oczekujemy od zabiegu z nićmi?
Przede wszystkim powinien być to zabieg łatwy,
małoinwazyjny, unoszący i przemieszczający tkanki, utrzymujące je w tej pozycji minimum przez rok
dzięki ich prawidłowej fiksacji oraz nie tworzący
tkanki włóknistej i blizn, a stymulujący do odnowy
w długim okresie czasu.
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto odwołać się do wyników badań. Aptos przed wprowadzeniem nowego pod względem składu chemicznego czy struktury modelu nici, testuje je i bada w nie
krótszym niż 2-letnim cyklu, opracowując też najbardziej optymalną metodę zabiegową.
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Badania wykazały, że nici Aptos P(LA/CL)
po 18 mies. wciąż wykazują 60% swojej pierwotnej średnicy; całkowita resorpcja zajmuje 2 lata.
Istotne znaczenie dla efektu zabiegowego ma siła
udźwigu tkanek danej konstrukcji nici. Badania japońskich naukowców (Tomihata, Suzuki i Ikada)
z 2000 r., porównujące nici z polidioksanonu z nićmi z tej samej struktury co Aptos P(LA/CL) wykazały, że nici wykonane z polidioksanonu PDS II tracą
w 80% swoje mocowanie, a co za tym idzie siłę uniesienia tkanek już w 8 tyg. od implantacji. Po 10 tyg.
tracą całkowicie fiksację, a po 12 już się całkowicie
rozpuszczają. To z założenia nie może zapewnić długotrwałego rezultatu liftingu i rewitalizacji. Włoska
praca naukowa z 2015 r. odnosi się z kolei do procesu
resorpcji nici Silhouette, których stożki mocujące
wykonane w większości z kwasu glikolowego rozpuszczają się całkowicie już w 6. mies., a co za tym
idzie nić traci swoją zdolność unoszenia tkanek.
Dr G. Sulamanidze dokonał także przeglądu prac
naukowych podejmujących tematykę właściwości
stymulujących nici, z której wynika, że materiał
PDO tworzy przede wszystkim tkankę włóknistą i to
będącą wynikiem reakcji na ciało obce, a nie efektem
uwalniania materiału chemicznego do tkanek. Najbardziej pożądany byłby kolagen typu I, tak ważny
dla poprawy jakości skóry oraz stymulacja elastyny.
Najlepszy rezultat pod tym względem wykazuje
najnowszy materiał wykorzystywany do produkcji III generacji nici Aptos złożony z kwasu polimlekowego, kaprolaktonu i kwasu hialuronowego
P(LA/CL)HA, co potwierdzają liczne badania, przeprowadzone także w Polsce (dr Bożena Jendrysik).
Gwarantuje on silną stymulację kolagenu i elastyny już w 14 dni od zabiegu, która systematycznie
postępuje. Nić rozpuszcza się w okresie 24 mies.
i wykazuje wysoki poziom udźwigu tkanek, dzięki
wielu punktom fiksacji, co wiąże się ze specyficznym kształtem i układem wypustów, występujących
po 4 sztuki na każdym centymetrze nici oraz wielu
zapętleniom, na co pozwala długość nici (aż 19 cm)
oraz nieinwazyjne narzędzie do implantacji.
Wszystkie te właściwości gwarantują długotrwały
i natychmiastowy efekt liftingu z jednoczesnym odmłodzeniem i przebudową skóry na lata. Obecność
kwasu hialuronowego przyczyniła się do zwiększenia nawilżenia i znaczącego skrócenia okresu rekonwalescencji.
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Metoda implantacji jest bardzo przyjazna. Obecnie wraz z nićmi do ginekologii estetycznej dostępne
są już 4 modele nici z kwasem hialuronowym.
Jednym słowem nici Aptos III generacji z linii
Excellence HA to skuteczna i nieinwazyjna metoda
korekcji opadu tkanek w obszarze twarzy, gwarantująca wysoki poziom zadowolenia zarówno pacjenta,
jak i lekarza. W korekcji stref intymnych nici Aptos
Intimate z udziałem kwasu hialuronowego wykorzystywane są w zabiegach zwężania pochwy z jednoczesną poprawą nawilżenia oraz przeciwdziałaniem
w nietrzymaniu moczu. To odpowiedź na ogromne
zapotrzebowanie kobiet na całym świecie i szansa
na przywrócenie im komfortu życia. Kolejne metody
zabiegowe już w opracowaniu!!!
Liczne międzynarodowe nagrody oraz przyznane
certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, FDA i CE oraz
ISO dla nici Aptos zobowiązują do utrzymywania
stale najwyższego standardu wytwarzania i skuteczności zabiegowej.
Piśmiennictwo
1. Adamyan A. i wsp., Morphological foundations of facelift using
APTOS filaments. Miniinvasive face and body lifts-closed suture lifts or barbed threads lifts, IntechOpen 2013.
2. Turkevych M. i wsp., Patomorphological criteria of use efficiency of resorbable and permanent implants in aesthetic
medicine and cosmetic dermatology, J. Cosm. Derm. 2018(5),
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3. Sulamanidze M. i wsp., Facial lifting with “APTOS” threads:
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6. Sulamanidze M. i wsp., Avoiding complications with Aptos sutures, Aesthet. Surg. J. 2011(8), s. 863–873.
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on poly (L-lactide-co-caprolactone) based threads. case report,
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2010(3), s. 219–228.

dr George Sulamanidze (Gruzja)
Chirurg plastyczny. W 2002 r. ukończył Rosyjski Uniwersytet 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 Towarzystwa Chirurgów Plastycznych,
Rekonstrukcyjnych i Estetycznych Rosji, Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych
i Estetycznych Gruzji, Amerykańskiego Towarzystwa Dermatochirurgów, Towarzystwa Chirurgów
Estetycznych Francji, Rosyjskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, honorowy członek Japońskiego Towarzystwa Liposukcji. Opublikował ponad 30 prac naukowych, 18 z nich w wiodących czasopismach międzynarodowych.

Porównanie ilości kolagenu I i III w przypadku zastosowania nici EV i EVHA (skóra)
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Degradacja i miejscowa odpowiedź tkankowa na nici w podskórnym modelu Rabbit Implant (GLP), Październik 2017. 4,13,26,34,52,64 i 72 tygodnie po implantacji (reakcja tkankowa i fragmenty EV)

Tkanka łączna, po 30 dniach, barwienie metodą Weigert-Van-Gleson, powiększenie 100x. Nici P(LA/CL). Nici P(LA/CL)
z kwasem hialuronowym

Skóra, po 30 dniach, barwienie metodą Weigert-Van-Gleson, powiększenie 100x. Nici P(LA/CL). Nici P(LA/CL) z kwasem hialuronowym.
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Fat For Beauty – skutecznie i bezpiecznie
Fat For Beauty – effectively and safely
Włodzimierz Rosiński
Historia przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej zaczęła się pod koniec XIX w., kiedy to w 1893 r.
Neuber wykonał pierwszy zabieg z wykorzystaniem
fragmentu tłuszczu. Jednak właściwy rozwój obecnie stosowanego lipofillingu nastąpił w latach 90.
XX w. dzięki pracom dr Colemana, który opisał nową
technikę pobierania tłuszczu oraz jego oczyszczania
i podawania w miejsce biorcze. Metoda ta spowodowała znaczne zmniejszenie występowania powikłań po przeszczepie oraz zwiększyła przeżywalność
przeszczepianej tkanki. Od tego momentu nastąpił
gwałtowny wzrost liczby wykonywanych zabiegów
lipofillingu na całym świecie.
Obecnie przeszczep tłuszczu jest zabiegiem szeroko stosowanym w chirurgii plastycznej oraz rekonstrukcyjnej. Zabiegi z wykorzystaniem przeszczepu
tkanki tłuszczowej to np.: powiększanie piersi, powiększanie pośladków, uzupełnianie ubytków tkanki po operacjach onkologicznych czy po urazach.

Lipofilling w medycynie estetycznej

Coraz częściej lipofilling znajduje zastosowanie w medycynie estetycznej ze względu na łatwość
i bezpieczeństwo wykonywania tego zabiegu w warunkach gabinetu zabiegowego.
Wskazania do zastosowania lipofillingu w medycynie estetycznej to:
zz głębokie zmarszczki,
zz utrata objętości twarzy,
zz zapadnięte policzki,
zz asymetria twarzy,
zz blizny potrądzikowe i pourazowe,
zz korekta kształtu i rozmiaru ust,
zz zapadnięcia i cienie pod oczami,
zz wypadanie włosów.
Rosnącą popularność wśród lekarzy medycyny
estetycznej lipofilling zawdzięcza kilku cechom:
zz przede wszystkim własna tkanka – brak reakcji
uczuleniowej;
zz wraz z tłuszczem przeszczepiamy komórki macierzyste, dzięki czemu poza efektem wolemicznym osiągamy silne ujędrnienie skóry i jej
odmłodzenie;
zz korzystny ekonomicznie przy większych objętościach.
Przeszczepiony
tłuszcz
ma
przewagę
nad dotychczas stosowanymi wypełniaczami
ze względu na podwójne działanie: wolumetria
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plus regeneracja. Zawarte w tłuszczu komórki
macierzyste uruchamiają procesy regeneracyjne
w miejscu biorczym, co powoduje bardzo silny
efekt odmłodzenia. Komórki macierzyste pochodzenia tłuszczowego (ang. adipose-derived stem
cells – ADSC), uruchamiając procesy regeneracyjne są także bardzo skutecznym środkiem w leczeniu trudno gojących się ran i usuwaniu (poprawianiu wyglądu) blizn.

Ważne zasady w lipofillingu

Pomimo już dość długiej historii zabiegów przeszczepu tłuszczu nadal pozostaje kwestia odsetka
wchłaniania się przeszczepionego tłuszczu w dłuższym okresie po zabiegu. W wielu pracach stopień
ubytku objętości uzyskanej w trakcie zabiegu określa się szacunkowo na 30–40%, niektóre prace mówią o nawet 50% wchłaniania się przeszczepionego
tłuszczu w okresie 6 mies. od zabiegu.
Na przeżywalność komórek tłuszczowych ma
wpływ wiele czynników. Jednak kilka z nich zostało dokładnie przebadanych i można je wyeliminować poprzez zastosowanie właściwych zasad:
1. Ciśnienie pobierania lipoaspiratu. Zastosowanie strzykawki 10 cc pozwala wytworzyć podciśnienie skutecznie zasysające lipoaspirat bez
uszkadzania komórek tłuszczowych.
2. Objętość podawanego tłuszczu. Im większa
objętość w jednym miejscu, tym wyższy odsetek
jej utraty w okresie kilku miesięcy po zabiegu.
Przeciwnie – im mniej objętości, tym przeżywalność większa. Stąd zabiegi na twarzy kojarzą
się ze znacznie większą przeżywalnością komórek tłuszczowych. Dlatego w okolicy oczu należy unikać hiperkorekcji, ponieważ prawie cały
tłuszcz podany w tę okolicę przeżywa.
3. Właściwa kaniula do pobierania materiału.
W wielu pracach opisano kaniulę do pobierania, której średnica powinna wynosić 2–3 mm
z otworami bocznymi w kształcie eliptycznym.
Taka kaniula nie traumatyzuje tkanek w miejscu
dawczym, a pozwala pobrać mikro fat – postać
tłuszczu gotową do podawania bez konieczności
rozdzielania klastrów tkanki na mniejsze elementy. W ten sposób ogranicza się do minimum
czas całego zabiegu.
4. Oczyszczanie lipoaspiratu. W dostępnej literaturze jako równie skuteczne są opisane 3
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5.

6.

7.

8.

metody oddzielania komórek tłuszczowych od
płynu Kleina (roztwór stosowany do znieczulania miejsca dawczego przed pobieraniem) oraz
elementów krwi. Są to: wirowanie, sedymentacja
oraz zastosowanie sitek. Wirowanie może powodować uszkodzenie komórek poprzez zastosowanie zbyt dużych sił przeciążających, co wykazano w kilku publikacjach; dodatkowo złożoność
czynności wydłuża cały zabieg i może spowodować podwyższone ryzyko kontaminacji. Sitka filtrujące są dostępne na rynku w kilku postaciach,
najbardziej znane i łatwe w zastosowaniu są worki z sitkiem (również dostępne na polskim rynku). Metoda sedymentacji jest równie skuteczna,
a przy tym prostsza i pozwalająca na wykonanie
procedury w krótszym czasie.
Technika podawania tłuszczu. Sposób podawania tłuszczu różni się od podawania innych wypełniaczy, np. kwasu hialuronowego.
Bardzo istotne jest unikanie tworzenia „bolusów”, samo podawanie tylko przy wycofywaniu
kaniuli; przede wszystkim tłuszcz jest podawany wyłącznie przy zastosowaniu kaniuli,
co wymaga umiejętności jej użycia. Nie stosuje
się ostrych igieł.
Czas trwania zabiegu. Im krócej pobrane komórki przebywają poza organizmem pacjenta,
tym lepsza przeżywalność. Dlatego warto posługiwać się zestawem, który zapewnia skuteczne,
szybkie i bezpieczne wykonanie całego zabiegu.
Stosowanie się pacjenta do zaleceń. Jednym
z nich jest zaprzestanie palenia przez 2 tyg. od
przeszczepu. Nikotyna hamuje angiogenezę.
To właśnie szybkie wytworzenie siatki nowych
naczyń w podanym tłuszczu jest decydującym czynnikiem o przeżywalności komórek
po przeszczepie.
Ukrwienie miejsca biorczego. Przeżywalność przeszczepu zależy od szybkiego zaopatrzenia komórek w tlen i czynniki odżywcze,
dlatego lipofilling w miejscach bliznowatych
wymaga kilku powtórzeń. Ponieważ twarz jest
okolicą bardzo dobrze unaczynioną, warunki
na przeszczep w tej okolicy są bardzo dobre.
Szczególnie okolica oczu sprzyja przeżywalności przeszczepu.

Komórki ADSC

Jak wcześniej wspomniano, tkanka tłuszczowa
jest bardzo bogatym źródłem komórek macierzystych. Według kilku publikacji zawiera ich ok. 100
razy więcej niż szpik kostny. Dodatkową przewagą nad szpikiem kostnym jest łatwość pozyskania. Niespełna 10 lat temu belgijski chirurg plastyk

opracował metodę przygotowania preparatu zawierającego komórki macierzyste gotowe do zastosowania – pod nazwą nano fat.
Dr Patrick Tonnard w 2012 r. opracował i udostępnił sposób przygotowywania komórek nano
fat z pobranej tkanki tłuszczowej i do dnia dzisiejszego ta metoda jest z powodzeniem stosowana na całym świecie. Polega ona na 30-krotnym
przestrzykiwaniu pomiędzy dwiema strzykawkami o pojemności 10 cc. W trakcie tego procesu
dochodzi do rozbicia klastrów komórek zawartych
w micro facie i do uwolnienia szeregu komórek
(ADSC, pericyty). Przygotowany w ten sposób roztwór komórek możemy podawać cienką kaniulą
(zalecana 22G) w każdą okolicę, w której chcemy
uzyskać regenerację.

Nano fat – zastosowanie

Od momentu opracowania metody uzyskiwania
nano fatu przez dr Tonnarda pojawiło się bardzo
wiele publikacji na temat zastosowania tego preparatu i zawartych w nim komórek macierzystych.
Wiele prac wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu blizn (w tym po trądziku), wypadania włosów,
również w chorobach autoimmunologicznych (łysienie plackowate, atopowe zapalenie skóry, bielactwo itd.).
Zmieniło się też wyjaśnienie mechanizmu działania komórek macierzystych. Pierwotnie uważano, że potrafią one zmieniać się w komórki docelowe (chondrotycy, fibroblasty, komórki mięśniowe)
i w ten sposób uzupełniać „braki” w tkance docelowej. Obecnie przeważa teoria sekrecyjna: ADSC,
podane w miejsce docelowe, wydzielając szereg cytokin i czynników wzrostowych, stymulują komórki
obecne w miejscu „leczonym” do uruchomienia procesów naprawczych i namnażania się brakujących
komórek.

Możliwości zastosowania lipofillingu
z innymi zabiegami medycyny estetycznej

Przeszczep tłuszczu pomimo swojej bardzo wysokiej skuteczności może być stosowany łącznie
z innymi zabiegami. Poprzez silne działanie regeneracyjne nano fat możemy stosować łącznie z mikroneedlingiem lub nawet zabiegami laserem frakcyjnym. Nałożenie „maseczki” nano fatu na skórę
wykonanymi „kanalikami” w niej pozwala na wnikanie w skórę czynników regenerujących. Zabieg
ten znacznie skraca okres rekonwalescencji. Oczywiście nieco skuteczniejsze wnikanie będzie w przypadku lasera erbowo-yagowego niż CO2 ze względu
na mniejszą koagulację tkanki i co za tym idzie kanaliki w skórze pozostają dłużej drożne.
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Bardzo zasadnym jest połączenie lipofillingu
z zabiegiem nićmi liftingującymi. W przypadku pacjentek z bardzo wiotką skórą i małą ilością tkanki podskórnej wykonanie przeszczepu tłuszczu
na miesiąc przed zabiegiem nićmi pozwoli uzyskać
znaczni lepszy efekt zabiegu. Jeśli pacjentka ma
cienką i wiotką skórę, założenie nici może spowodować ich widoczność oraz wywołać nasilenie lub pojawienie się zmarszczek. Ponadto u niektórych osób
po wykonaniu zabiegu nićmi na policzkach może się
nasilić niedobór objętości w okolicach dolnych powiek – dlatego może zajść konieczność wypełnienia.
Czasami mamy do czynienia z widoczną asymetrią przed zabiegiem. Lifting nićmi nie zawsze
pozwala to w pełni wyrównać. Dlatego wykonanie
przeszczepu tłuszczu w miesiąc po liftingu nićmi
jest bardzo dobrym rozwiązaniem na wyrównanie
niedoborów objętości.
Podanie samego nano fatu na całej powierzchni
twarzy znacznie przedłuży efekt wielu zabiegów,
które były stosowane wcześniej czy to radiofrekwencja mikroigłowa, czy wypełniacze. Warto pamiętać
tylko, żeby unikać stosowania zabiegów energetycznych (laser, RF) przez 3 mies. od lipofillingu. W tym
czasie następuje pełne unaczynienie przeszczepionego tłuszczu i staje się on w pełni dojrzały.
Przyjmuje się też 3 mies. jako okres pełnej oceny
działania regeneracyjnego nano fatu, dlatego inne
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zabiegi regeneracyjne w tym miejscu zaburzą ocenę
skuteczności lipofillingu.

Wnioski

Przeszczep tłuszczu jest zabiegiem bardzo skutecznym i bezpiecznym, możliwym do wykonania
w warunkach gabinetu zabiegowego pod warunkiem
właściwego doboru narzędzi (gotowy zestaw do przeszczepu tłuszczu) oraz przebyciu profesjonalnego
przeszkolenia. Sprawność wykonania zabiegu skraca
czas jego wykonywania, co jest ważnym czynnikiem
wpływającym na przeżywalność komórek tłuszczowych, a więc i uzyskiwanym efektem zabiegu.
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Ogromną zaletą metody FAT for BEAUTY
jest całkowite bezpieczeństwo,
gdyż wypełniaczem staje się własna tkanka pacjenta,
a tłuszcz pobierany jest i podawany w sposób sterylny,
oczyszczony, za pomocą jednorazowych profesjonalnie
dobranych narzędzi, zgodnie z najnowszą wiedzą naukową.
Ze względu na obecność komórek macierzystych
w przeszczepianym tłuszczu osiągamy nie tylko
wypełnienie bruzd i ubytków, ale poprawiamy
ujędrnienie skóry i osiągamy efekt odmłodzenia.
„Zestaw do liposukcji podbródka” FAT for BEAUTY
– to komplet wszystkich sterylnych, jednorazowych
narzędzi, kaniul i akcesoriów zabiegowych,
potrzebnych do wykonania liposukcji podbródka
tzw. metodą strzykawkową. Zabieg jest małoinwazyjny,
bezpieczny, gwarantuje natychmiastowy rezultat.

Zalety FAT for BEAUTY

Jednoczesny efekt wypełnienia i regeneracji tkanek, wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym, niskie ryzyko powikłań, brak reakcji odrzucenia
przeszczepu tkanki autologicznej, brak blizn, krótki czas rekonwalescencji, możliwość powtarzania zabiegu, możliwość łączenia z innymi zabiegami.
Certyfikowani trenerzy FAT for BEAUTY:

dr n.med. Piotr Rak - Wyspa Medycyny Przyjaznej, ul. Toruńska 15, Gdańsk, www.wyspamedycynyprzyjaznej.pl | dr n.med. Henryk Mekle - Centrum Estetyki Ciała,
ul. Panewicka 5/2, Katowice, www.centrumestetyki.pl | dr Włodzimierz Rosiński - Aestetic Clinic, ul. Promienista 132/1, Poznań, www.wrosinski.pl |
dr n.med. Tadeusz Witwicki - One Clinic, ul. Przy Bażantarni 8B, Warszawa, www.oneclinic.pl

AESTHETIC CONCEPT | Wyłączny Dystrybutor FAT for BEAUTY | ul. Hanki Czaki 2/69, Warszawa | +48 22 415 67 92 | www.aestheticconcept.com.pl
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dr Włodzimierz Rosiński (Polska)
Ukończył Wydział Lekarski AM w Poznaniu (1992). W trakcie studiów odbywał praktyki zagraniczne,
m.in. w Wielkiej Brytanii (1990) w klinice chirurgicznej oraz we Francji w Klinice Przeszczepu Szpiku. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej. Odbył szkolenia z implantacji piersi u prof. Marcosa
Sforzy oraz dr. Frederico de Mayo. Stosuje tradycyjne metody operacyjne: blepharoplastyka powiek,
labioplastyka oraz techniki z wykorzystaniem lipofillingu i przeszczepu komórek macierzystych. Jest
autorem wielu doniesień zjazdowych, a swoją wiedzę na bieżąco pogłębia, uczestnicząc w licznych
kursach, szkoleniach i kongresach zagranicznych. Jest międzynarodowym trenerem metod Aptos.
Kilkukrotnie prezentował swoje osiągnięcia na kongresach IMCAS w Paryżu oraz w Monte Carlo.
Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadząc autorskie kursy.

Aesthetic Concept
– medycyna estetyczna przyszłości
Od momentu powstania w 2013 r. Aesthetic Concept prężnie działa w branży medycyny estetycznej.
Naszą pozycję wśród najbardziej rozpoznawalnych
firm na rynku zawdzięczamy w dużej mierze marce
APTOS – pionierowi w technologii nici liftingujących na świecie, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku. Dzisiaj APTOS stanowi kompleksową ofertę skupiającą wysokiej klasy
metody leczenia, niezbędne w zabiegach medycyny
estetycznej, ginekologii czy urologii.
Rozumiejąc potrzeby udzielenia wsparcia kobietom z problemem wysiłkowego nietrzymania
moczu, wprowadziliśmy rewolucyjny preparat do
iniekcji UROLON na bazie wchłanialnego stymulatora tkankowego – polikaprolaktonu, który doskonale sprawdza się także w odmładzaniu warg
sromowych. Zajmujemy się również kosmetyką
regeneracyjną i anti aging z udziałem francuskich kosmeceutyków Cebelia czy najnowszych
izraelskich preparatów i peelingów na bazie kwasów Noon Aesthetics, w innowacyjnej technologii
DermshieldTM o wysokiej skuteczności leczenia.
Gwarantuje ona unikalną możliwość zastosowania
wysokich stężeń składników aktywnych przy pH <1,
nie powodując podrażnień.
Nowością w ofercie są nowe preparaty TOSKANI
do iniekcji bazujące na usieciowanym kwasie hialuronowym. W skład linii TOSKANIMED FILLERS
wchodzą 3 preparaty przeznaczone do poprawy
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jakości skóry, wypełnienia zmarszczek, nadania
skórze objętości oraz korekcji kształtu ust i nosa.
Cząsteczka kwasu hialuronowego w każdej z trzech
propozycji marki Toskani wynosi 3000 kDa.
Ważnym elementem naszej oferty, wspierającym codzienną ergonomię pracy lekarza są kaniule do liposukcji Trimed, wysokiej klasy, eleganckie
i funkcjonalne fotele niemieckiej marki Gharieni
czy mobilne systemy do obrazowania 3D. Aparaty
3D Lifeviz firmy Quantificare zostały wielokrotnie nagrodzone, gdyż ułatwiają współpracę lekarza z pacjentem. Służą nie tylko do wykonywania
zdjęć twarzy i ciała w systemie 3D, ale także analizują dermatologiczny stan skóry i wykonują symulację zabiegową, z przymierzaniem implantów
włącznie.
Kolejnym elementem, będącym równocześnie
naszym największym atutem, jest edukacja. Od kilku lat prowadzimy wyjątkowe i niezwykle dobrze
odbierane przez specjalistów szkolenia i warsztaty
dla lekarzy z zakresu stosowania wybranych technik estetyki twarzy, ciała i stref intymnych. Programy tworzymy przy współpracy z największymi
autorytetami w kraju i na świecie, m.in. z dr Marlenem Sulamanidze, dr Tinatin Tomadze, dr Dennisem Oerlemansem i dr Bożeną Jendrysik.
Dostarczamy na rynek tylko sprawdzone, skuteczne i nowoczesne rozwiązania, dbając o zadowolenie i satysfakcję naszych klientów.
Zapraszamy do współpracy lekarzy medycyny
estetycznej, dermatologów, urologów, chirurgów
i ginekologów estetycznych.

fillmed

FILLMED
BIONURISHAPE™ – Zabieg 3 w 1. Podparcie + Kształt +
+ Stymulacja w 1 koncepcji 3S: Structure + Shape + Stimulate
BIONURISHAPE™ – Procedure 3 in 1. Structure + Shape +
+ Stimulation in 1 conception 3S
Robert Chmielewski
W ostatnim czasie wyraźnie zmienia się podejście
do kwestii odmładzania twarzy, a co za tym idzie do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Coraz częściej pacjenci oczekują od lekarza nie tylko spektakularnych efektów i poprawy samego wyglądu, ale także
zindywidualizowanego podejścia. Nie bez znaczenia
jest też bezpieczeństwo samych preparatów do iniekcji, ale także technik zabiegowych, które powinny być
zgodne z fizjologią ludzkiego organizmu.
Dobrym przykładem takiego nowoczesnego
myślenia o medycynie anti-aging jest protokół zabiegowy BioNutriShape™ marki Fillmed. Jednym
z współtwórców koncepcji tego zabiegu jest dr Robert Chmielewski, który w ramach tegorocznego,
II Międzyanrodowego e-Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging zorganizowanego przez Polskie
Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
poprowadził interesujący wykład na temat współczesnego odmładzania twarzy na wielu poziomach
tkankowych.
BioNutriShape™ nowoczesna bio-nutri stymulacja wszystkich tkanek twarzy. To nowatorska
koncepcja wielopoziomowego odmładzania twarzy,
regeneracji, polirewitalizacji oraz rekonstrukcji tkanek
podczas jednego zabiegu, wykorzystująca właściwości długołańcuchowego kwasu hialuronowego i która daje szybkie efekty, utrzymujące się nawet do kilkunastu miesięcy po zabiegu. W ramach procedury
BioNutriShape™ lekarz w oparciu o swoją wiedzę jest
w stanie opracować procedurę dla każdego pacjenta,
biorąc pod uwagę jego płeć, wiek, kondycję skóry, i odpowiednio dobrać ilość preparatu z kwasem hialuronowym oraz zaplanować miejsca wkłucia. Dzięki temu
lekarz, jak i pacjent mają gwarancję, że efekty zabiegu
będą naturalne, bez ryzyka przerysowanego efektu.

Koncepcja 3 S – Shape, Structure, Stimulate

Procedura zabiegowa BioNutriShape™ jest
oparta na koncepcji 3 S, czyli SHAPE (modelowanie

twarzy i odbudowa utraconej objętości tkanki
tłuszczowej), STRUCTURE (dotyczy strefy nieruchomej twarzy, polega na wzmocnieniu struktury
podtrzymywanej przez kości) oraz STIMULATE
(biostymulacja, polirewitalizacja i poprawa struktury skóry). BioNutriShape™ daje lekarzowi nieograniczone możliwości tworzenia zindywidualizowanych protokołów medycznych dopasowanych
do oczekiwań każdego pacjenta, w tym – w zależności od potrzeby – do maskulinizacji lub feminizacji rysów twarzy.

Kompleksowe podejście do odmładzania
twarzy

W praktyce lekarskiej kluczowa jest nie tylko
prawidłowa ocena przypadku, ale także oczekiwania pacjentek. Jak pokazują badania aż 19%. kobiet
uskarża się na wiotką skórę w dolnej części twarzy
i utratę owalu, a 17% z nich jest niezadowolona
z wyglądu policzków, które z wiekiem tracą swoją
młodzieńczą objętość [1]. Oprócz tego pacjentki
najczęściej narzekają na wyraźne i pogłębiające się
z wiekiem bruzdy nosowo-wargowe, opadającą skórę linii żuchwy, a także pogorszenie kondycji skóry,
która staje się cienka, o nierównym i poszarzałym
kolorycie.
Wszystkie zmiany wyglądu twarzy związane są
nie tylko z procesami zachodzącymi w samej skórze,
która traci gęstość, elastyczność, ale także tkance
podskórnej (ryc. 1), gdzie m.in. dochodzi do poluzowania więzadeł podtrzymujących przegrody tłuszczowe, warstwa tłuszczowa ulega ścieńczeniu, a kości twarzoczaszki ulegają stopniowej resorpcji
(ryc. 2). Pacjentki zauważają na swojej twarzy oznaki
działania grawitacji, która niejako zaczyna spływać
w dół. Dochodzi wówczas do odwrócenia tzw. trójkąta młodości, co ma związek m.in. z procesami starzenia się górnego piętra twarzy, które określa i podtrzymuje jej naturalną i fizjologiczną geometrię.
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Zindywidualizowana
procedura
zabiegowa
BioNutriShape™ pozwala w przypadku każdego pacjenta nie tylko na przywrócenie twarzy młodszego
wyglądu, ale także spowolnienie naturalnych procesów starzenia się skóry i tkanek położonych głębiej.

Rycina 1. Zmiany w obrębie skóry i tkanki tłuszczowej

odpowiednio dopasować protokół zabiegowy w taki
sposób, aby uwypuklić indywidualne cechy fizjonomii pacjenta.
Każda twarz jest inna, a cechy twarzy dorosłych
w dużej mierze wynikają z działania hormonów
płciowych [2]. Bardziej wydatne kości policzkowe,
kwadratowy podbródek i mocno zaznaczona linia
żuchwy to cechy typowej męskiej twarzy. Kobieta
z kolei ma bardziej owalną twarz, większą odległość
pomiędzy brwiami mającymi kształt łuku i łagodnie
zaznaczony podbródek. To bardzo istotne różnice,
które determinują zastosowanie odpowiednich technik iniekcyjnych gwarantujących naturalne i harmonijne efekty zabiegu, bez ryzyka przerysowanego
efektu i np. nadmiernej feminizacji twarzy pacjenta
płci męskiej.

Przywrócenie naturalnej objętości twarzy
po znacznej utracie wagi

Rycina 2. Zmiany w obrębie tkanki mięśniowej i kostnej

Zindywidualizowany protokół zabiegowy.
Inny dla kobiet, inny dla mężczyzn
BioNutriShape™ to zdecydowanie więcej niż zabieg odmładzający twarz, bo przecież modelowanie
i przywrócenie odpowiedniego kształtu także poprawia urodę. W zależności od płci pacjenta (kobieta, mężczyzna, osoba transseksualna) lekarz może
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Procedura zabiegowa BioNutriShape™ pozwala nie tylko odmłodzić i wymodelować twarz przy
zachowaniu jej naturalnych proporcji. To także doskonałe rozwiązanie w przypadku pacjentów, którzy
w wyniku znacznej utraty wagi cierpią na lipoatrofię
jarzmową, czyli miejscowy zanik tkanki tłuszczowej
oraz podskórnej.
Działanie zastosowanego w ramach procedury medycznej wypełniacza ART FILLER® VOLUME
na bazie kwasu hialuronowego nie ogranicza się
tylko do odbudowy objętości twarzy i korygowania
owalu. W wyniku działania kwasu hialuronowego w technologii Tri-Hyal preadipocyty zachowują
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zdolność akumulowania lipidów, zmniejsza się również ich aktywność lipolityczna, dochodzi do zatrzymania fizjologicznej degradacji tkanki tłuszczowej.
Dodatkowo kwas hialuronowy działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie.

Jak przywrócić naturalną geometrię twarzy
i wygląd wypoczętej twarzy?

Obszary twarzy potrzebujące podparcia, czyli miejsca iniekcji są 3 i występują w przebiegu
tzw. linii S: skroń, okolica kości policzkowych
i kąt żuchwy. W przypadku maskulinizacji i feminizacji przy wykonywaniu iniekcji występują punkty
wspólne i odrębne dla obu płci.
Feminizacja to przywrócenie gładkiego, delikatnego owalu twarzy, nadanie harmonii jej kształtu.
W tym przypadku należy skupić się na lekkim uniesieniu brwi, zaokrągleniu okolicy skroniowej i pracy
na przedniej okolicy skroniowej. Większą objętość
dodaje się także na łukach jarzmowo-policzkowych w przedniej części oczodołowej oraz zaokrągla
kąt żuchwy. U mężczyzn w kącie żuchwy umieszcza się dodatkowy depozyt, aby stworzyć kąt ostry.

Maskulinizacja obejmuje również podkreślenie łuków brwiowych, w tym wypadku trzeba skupić się
na środkowo-tylnej okolicy skroniowej. Wykonując
iniekcję w okolicy łuków jarzmowo-policzkowych,
należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zaokrąglić
przedniej części oczodołowej.

Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Przebadane preparaty i bezpieczne
techniki iniekcyjne

Znajomość anatomii jest kluczowa dla bezpieczeństwa zabiegu. Wszystkie wkłucia wykonywane są kaniulą 25G 55 mm, co gwarantuje bezpieczeństwo, bezbolesność i skuteczność. Ilość
wstrzykiwanego preparatu jest uzależniona od płci
oraz poziomu wiotkości skóry.
Podczas zabiegu wykorzystywane są 2 produkty: NCTF®135HA oraz ART FILLER® VOLUME.
NCTF®135HA to połączenie nieusieciowanego kwasu
hialuronowego oraz 59 składników polirewitalizujących skórę. To czynnik czysty biologicznie, który pobudza fibroblasty oraz działa antyoksydacyjnie, poprawia jędrność skóry, koloryt, zwiększa jej nawilżenie,
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Rycina 3. Pacjentka Anna, 45 lat; naturalne odmłodzenie i przywrócenie twarzy objętości, poprawa owalu

Rycina 4. Pacjent Paweł, 35 lat; przywrócenie zdrowego i wypoczętego wyglądu twarzy po utracie 60 kg w ciągu 2 lat

Rycina 5. Pacjentka Katarzyna, 37 lat; przywrócenie twarzy bardziej wypoczętego wyglądu i poprawa kondycji skóry

spłyca zmarszczki. ART FILLER® VOLUME składa
się z usieciowanego kwasu hialuronowego (HA)
25 mg/ml, nieusieciowanego HA oraz substancji
znieczulającej – lidokainy 0,3%. To tzw. technologia
TRI-HYAL®, czyli kwas hialuronowy w postaci długich i bardzo długich łańcuchów, co daje mu wysoką
plastyczność i odpowiednią elastyczność.
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Sukces zabiegu zapewnia również właściwa technika iniekcji. Po podaniu ART FILLER®
VOLUME w głębsze warstwy skóry i odbudowaniu
struktury, zaników tkanki kostnej i tłuszczowej,
na koniec podaje się w płytsze warstwy preparat
NCTF®135HA w celu intensywnej polirewitalizacji
skóry.
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Efekty zabiegu
Zdjęcia wykonane przed i po zabiegach udowadniają, że zabieg BioNutriShape™ daje spektakularne
i przede wszystkim naturalne efekty, przy zachowaniu i ndywidualnych rysów twarzy (ryc. 3–6).
Piśmiennictwo
Badanie Arcane, kwiecień 2018 r., Badanie ilościowe na grupie
8646 kobiet w wieku 18-75 lat, z których 824 poddało się już
zabiegowi z zakresu medycyny estetycznej.
2. Little A.C. i wsp., Facial attractiveness: evolutionary based
research, Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2011(366),
s. 1638–1659.
1.

Rycina 6. Pacjent Adam, 47 lat; naturalne odmłodzenie
przy zachowaniu męskich rysów twarzy

dr Robert Chmielewski (Polska)
Chirurg, specjalista medycyny estetycznej i anti-aging z Prime Clinic w Warszawie. Członek
PTMEiAA oraz Międzynarodowej Asocjacji Wielospecjalistycznej Medycyny Estetycznej (AMS –
Aesthetic Multispeciality Society International), międzynarodowy ambasador marki FILLMED oraz
krajowy ambasador i konsultant medyczny FILLMED Polska. Wykładowca w Europejskim Centrum
Szkoleniowym Anti-Aging. Międzynarodowy ekspert i trener nowoczesnych technik zabiegowych.
Autor innowacyjnych metod terapeutycznych z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, PRP, PRF,
autologicznego tłuszczu oraz komórek macierzystych (m.in. wolumetrii podporowej, SmasLift,
SMARTlift) zapewniających skuteczne i naturalne efekty odmładzania. Prekursor nieoperacyjnego
liftingu z użyciem Ultherapy i Jet Plasma Medical. Fundamentem jego filozofii jest naturalny, zindywidualizowany program zabiegów przeciwstarzeniowych.

LABORATOIRES FILL-MED POLSKA to oficjalne przedstawicielstwo francuskiej firmy Laboratoires
Fillmed – wyłączny dystrybutor uznanych marek z dziedziny medycyny estetycznej i pielęgnacji dermokosmetycznej. Marka FILLMED to
wysokiej jakości linie produktowe: wypełniacze
zmarszczek ART FILLER®, preparaty do mezoterapii

NCTF® i zabiegi NANOSOFT™ BOOSTERS, peelingi, innowacyjne zabiegi odżywiające i liftingujące skórę BIONUTRILIFT™, zabiegi na okolicę
oczu BEAUTIFEYE™ oraz zabiegi wolumetryczne
BIONUTRISHAPE™, a także SKIN PERFUSION (linia profesjonalnych kosmetyków do zabiegów pielęgnacyjnych w gabinetach i do pielęgnacji domowej).
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GALDERMA
Nowa formuła toksyny botulinowej typu A – innowacja
poparta danymi naukowymi. Grant naukowy GALDERMA

A new formula of botulinum toxin type A
– an innovation supported by scientific data.
Scientific grant by GALDERMA
dr hab. n. med. Joanna Czuwara
Sukces zabiegu estetycznego z użyciem neuromodulatora BoNT-A uwarunkowany jest wieloma
czynnikami, pośród których właściwe przygotowanie produktu do użycia i precyzja jego podania są
kluczowe dla osiągnięcia satysfakcjonujących oraz
powtarzalnych efektów leczniczych.
Wszystkie dotychczas zarejestrowane w Europie
toksyny botulinowe typu A mają postać proszku wymagającego rekonstytucji [1]. Od wielu lat mówiło
się o potrzebie stworzenia płynnej, gotowej do użycia formuły neuromodulatora. Lekarze oczekiwali
w nadziei, że ten moment kiedyś nadejdzie, a firmy
prowadziły intensywne badania, jak to zrobić. Stworzenie płynnej formuły nie było sprawą prostą, ponieważ należało wypracować takie warunki roztworu
i przechowywania BoNT-A, aby utrzymać stabilność
cząsteczki i zachować jej aktywność. I taki innowacyjny cel właśnie osiągnięto. Wprowadzenie na rynek europejski w 2021 r. pierwszej płynnej, gotowej
do użycia BoNT-A (Alluzience®) to początek nowej
ery leczenia zmarszczek górnej części twarzy. Ta
przełomowa formuła zapewnia wygodę stosowania,
precyzję, spójność uzyskiwanych rezultatów i odpowiedź na stale rosnące potrzeby pacjentów [1, 2].
Toksyna abobotulinowa typu A w formie płynnej
zawiera tę samą neurotoksynę rdzeniową 150 kDa,
co inne BoNT-A i ma taki sam mechanizm działania [3]. Tworzy kompleks białkowy, który dysocjuje
w fizjologicznej wartości pH [4].
Nowa AboBoNT-A to płynny bezbarwny preparat
zawierający 125 j. Speywood w 0,63 ml roztworu [2].
Wskazany jest do stosowania u dorosłych pacjentów
w celu redukcji nasilenia zmarszczek gładzizny przy
zalecanej dawce 0,05 ml na każdy z 5 punktów iniekcji [2]. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od innych
preparatów BoNT-A produkt Alluzience® nie zawiera
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powszechnie stosowanych substancji pomocniczych
pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, takich jak albumina ludzka (HSA) czy laktoza [2, 5–7].
W programie badań klinicznych określono optymalną dawkę, przeprowadzono analizę w zakresie efektywności i bezpieczeństwa produktu w krótko- i długoterminowym okresie obserwacji [1, 9]. Celem badania II
fazy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania płynnej toksyny abobotulinowej typu A w 3 różnych
dawkach (20 j. Speywood, 50 j. Speywood i 75 j. Speywood) w leczeniu zmarszczek gładzizny czoła o nasileniu
umiarkowanym do ciężkiego [8]. To randomizowane
badanie prowadzono metodą podwójnie ślepej próby
z grupą kontrolną otrzymującą placebo lub aktywny
komparator [8]. W badaniu udział wzięło 176 pacjentów, a średnia ich wieku wynosiła ponad 46 lat [8].
Wykazano, że AboBoNT-A w formie płynnej
jest skuteczna w redukcji umiarkowanych i ciężkich zmarszczek gładzizny czoła [8]. W 29. dniu
87,9–88,9% (w ocenie badacza) i 81,8–91,7% (w ocenie pacjentów) probantów wykazywało odpowiedź
po podaniu toksyny w formie płynnej we wszystkich 3 grupach dawek – tym samym osiągnięty został pierwszorzędowy punkt badania. Produkt był
dobrze tolerowany [8]. Nie stwierdzono różnic
między AboBoNT-A 50 j. Speywood w formie płynnej i AboBoNT-A 50 j. Speywood w postaci proszku pod względem bezpieczeństwa stosowania ani
pod względem skuteczności 29 dni od zabiegu [8].
W 6-mies., randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu III fazy potwierdzono bezpieczeństwo i skuteczność nowej, płynnej AboBoNT-A (dawka 50 j. Speywood) w leczeniu zmarszczek gładzizny
czoła w porównaniu do placebo w populacji probantów liczącej łącznie 185 pacjentów o średniej wieku
ponad 47 lat [1].
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29 dni po podaniu Alluzience® stwierdzono statystycznie istotnie większy odsetek pacjentów z odpowiedzią w grupie otrzymującej AboBoNT-A w płynie
w ocenie dokonywanej wg badacza (ILA) (88% vs.
1%) i w ocenie samego pacjenta (SSA) (76% vs. 5%)
przy maksymalnym zmarszczeniu czoła (p <0,0001
w obu przypadkach)1[1].
Dane kliniczne wykazały, że odpowiedź po podaniu AboBoNT-A w formie płynnej może utrzymywać
się do 6 mies. [1]. Po upływie pół roku od zabiegu
u 5% pacjentów zmarszczki gładzizny czoła były
określane wg ILA jako niewystępujące lub niewielkie przy maksymalnym zmarszczeniu czoła [1]. Tak
samo oceniało ich nasilenie 27% pacjentów dokonujących samooceny (SSA) [1].
Alluzience® zapewnia szybki początek działania
po jednorazowym zabiegu [1]. Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wyniosła 3 dni (p <0,0001 w porównaniu z placebo)2[1].
Nowe dane wynikające z badań klinicznych III
fazy płynnego neuromodulatora wprowadzają także
istotne uzupełnienie dotyczące znamiennej poprawy wyglądu, zadowolenia i samopoczucia pacjentów
leczonych Alluzience® zgłaszanych przez pacjentów
i ocenianych w kwestionariuszach psychologicznych
(FACE-Q). Pacjenci po jednorazowym zabiegu neuromodulatora na okolicę gładzizny w stopniu zawansowania umiarkowanym lub nasilonym podawali
znaczącą poprawę wyglądu i poprawę dobrostanu
psychicznego. Takie wnioski z badania nad neuromodulatorem stanowią przełom w rozumieniu wpływu prawidłowo wykonanego zabiegu na jakość życia
pacjenta, obecnie kluczowego parametru w doborze
*1 Odpowiedź definiowano jako nasilenie zmarszczek gładzizny czoła
określone jako brak lub niewielkie zmarszczki w dniu 29. przy umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w momencie rozpoczęcia badania
w populacji mITT.
2 Samoocena wg dzienniczka pacjenta populacji mITT; twierdząca odpowiedź na pytanie: „Czy od czasu wstrzyknięcia zaobserwował(a)
Pan/Pani jakikolwiek jego wpływ na wygląd zmarszczek gładzizny
czoła (zmarszczek między brwiami)?”.

terapii i ocenie jej skuteczności [1]. W związku z tym
Alluzience® to sprawdzony, poprawiający nastrój, gotowy do użycia płynny preparat BoNT-A o klinicznie
potwierdzonym korzystnym wpływie na dobrostan,
dzięki któremu pacjenci czują się bardziej atrakcyjni, akceptują swój wygląd, mają więcej pewności siebie i są szczęśliwsi [1, 2].
Wszystkie związane z podaniem nowego neuromodulatora zdarzenia niepożądane oceniano jako
łagodne lub o umiarkowanym nasileniu [1]. Wśród
pacjentów, którzy otrzymali AboBoNT-A w formie
płynnej, odnotowano 1 przypadek (0,8%) opadania
powieki, jednocześnie nie odnotowano przypadków
odległego efektu działania [1].
Alluzience® to przełomowy produkt w medycynie estetycznej, efekt wieloletnich badań
nad formułą płynnej toksyny, której skuteczność
i bezpieczeństwo poparte jest solidnymi danymi klinicznymi [1, 2, 8, 9]. Dzięki innowacji uzyskaliśmy
skuteczny produkt AboBoNT-A, którego udowodnione właściwości będzie można doskonale wykorzystać, a zaoszczędzony na rekonstytucji czas przeznaczyć na doskonalenie precyzji zabiegu.
Skróty:

——BoNT-A

– neurotoksyna botulinowa typu A

——AboBoNT-A – neurotoksyna abobotulinowa typu A
——ILA

– ocena na żywo przez badacza
——SSA – samoocena przez pacjenta
——Populacja mITT – populacja pacjentów zgodna
z zaplanowanym leczeniem
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ascher B. i wsp., Aesthet. Surg. J. 2020(1), s. 93–104.
Alluzience, ChPL, 2021 r.
Poulain B. i wsp., Botulinum J. 2008(1), s. 14–87.
Eisele I. i wsp., Toxicon 2011(57), s. 555–565.
Azzalure, ChPL, 2021 r.
Vistabel, ChPL, 2021 r.
Bocouture, ChPL, 2021 r.
Ascher B. i wsp., Aesthet. Surg. J. 2018(2), s. 183–191.
Kestemont P. i wsp., Aesthet. Surg. J. 2021, Sep 2; doi: 10.1093/
asj/sjab329.

dr hab. n. med. Joanna Czuwara (Polska)
Specjalista dermatolog, dermatopatolog certyfikowany egzaminem europejskim, adiunkt w Klinice
Dermatologicznej WUM. Zabiegi medycyny estetycznej praktykuje od 2004 r. w gabinecie Viva-Derm
w Warszawie. Wieloletni szkoleniowiec, ambasador neurotoksyny w Polsce oraz trener i mentor z dermatologii estetycznej w Fundacji Anti-Aging i WUM. Jej dorobek naukowy obejmuje granty, artykuły
i rozdziały w publikacjach z dziedziny dermatologii, dermatopatologii i biologii molekularnej (4-letnie
stypendium naukowe w USA). Należy do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (zasiada w zarządzie), Amerykańskiego Towarzystwa Dermatopatologicznego (ASDP – zasiada w History Commitee),
Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (ISD) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE). Jest trenerem Galdermy w zakresie stosowania toksyny
botulinowej Azzalure oraz wypełniaczy tkankowych na bazie kwasu hialuronowego Restylane.
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Aktywna toksyna, precyzja i dawka
– czynniki sukcesu w zabiegach z zastosowaniem
toksyny botulinowej typu A. Grant naukowy GALDERMA
Active toxin, precision and dose – success factors in treatments
with botulinum toxin type A. Scientific grant GALDERMA
Magdalena Korwin
Neurotoksyna botulinowa (BoNT) jest wytwarzana przez bakterię Clostridium botulinum. Istnieje
8 głównych serotypów BoNT (typy A–H). W zabiegach medycyny estetycznej wykorzystuje się tylko
BoNT‑A, która charakteryzuje się najdłuższym czasem działania. Toksyna botulinowa wiąże się z zakończeniami nerwowymi, gdzie jest internalizowana
i blokuje uwalnianie acetylocholiny – zahamowanie
skurczu mięśnia.
Bakteria Clostridium botulinum wytwarza kompleks składający się z neurotoksyny rdzeniowej
o masie 150 kDa, białek kompleksujących, które otaczają rdzeń. Rdzeń neurotoksyny jest podobny dla
wszystkich BoNT‑A. Składa się on z 2 części: łańcucha ciężkiego, umożliwiającego wnikanie do zakończeń nerwowych oraz łańcucha lekkiego, który
hamuje interakcję pomiędzy nerwem a mięśniem.
Neurotoksyna rdzeniowa jest wolna od białek kompleksujących w fizjologicznym pH. Rolą białek kompleksujących jest ochrona białka 150 kDa w środowisku kwaśnym, zaś białka uwalniane są z rdzenia
neurotoksyny przy fizjologicznych wartościach pH.
W związku z tym białka kompleksujące nie odgrywają roli w zastosowaniu terapeutycznym i estetycznym preparatu.
Neurotoksyna rdzeniowa bez białek kompleksujących jest niestabilna, dlatego dodaje
się albuminy surowicy ludzkiej (HSA) w celu
ustabilizowania cząsteczki.
Dodaje się również inne substancje pomocnicze
w celu kontrolowania pH, stężenia soli i konformacji
sferycznej (struktury 3D) neurotoksyny, jak również
w celu ułatwienia stosowania produktu.
Cząsteczka BoNT‑A wyszukuje receptory na zakończeniach nerwowych i wiąże się z nimi. Ulega
internalizacji w zakończeniu nerwowym, gdzie blokuje uwalnianie acetylocholiny, a zatem do szczeliny synaptycznej nie jest uwalniana acetylocholina,
co powoduje w efekcie zahamowanie skurczu mięśni. Jednakże, należy pamiętać, że zawsze utrzymuje się aktywność resztkowa mięśnia. Proces
ten jest w pełni odwracalny, a funkcja mięśnia
z czasem powraca.
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Wstrzyknięty preparat BoNT‑A działa na pewien
obszar tkanki, czyli ma swoje określone pole działania. Może ono odnosić się do tkanki mięśniowej lub
gruczołowej.
Istotne jest podkreślenie, że pole działania generowane przez toksynę abobotulinową typu A jest precyzyjnie określone i możliwe do kontrolowania.
Dlaczego należy posługiwać się określeniem
„pole działania”, a nie dyfuzja, rozprzestrzenianie się czy migracja? Terminy „dyfuzja”, „rozprzestrzenianie się” i „migracja” mają określone znaczenia; żaden z nich nie opisuje skomplikowanego
procesu zachodzącego po wstrzyknięciu BoNT‑A.
W przypadku dyfuzji roztwór przechodzi z wysokiego stężenia do przestrzeni o niskim stężeniu.
Jest to proces powolny, bierny. Przepływ ten opisują prawa Ficka. Rozprzestrzenianie się oznacza fizyczne przemieszczanie wstrzykniętej cieczy
poza miejsce wstrzyknięcia. Jest to proces szybki
i aktywny, który zachodzi w momencie wstrzyknięcia. Zależy od gęstości tkanek oraz od prędkości
wstrzyknięcia (siły wstrzyknięcia, wielkości igły),
a zatem jest zasadniczo zależny od osoby wykonującej wstrzyknięcie. Określenie „migracja” wykorzystuje się do opisania, w jaki sposób ludzie lub
zwierzęta aktywnie przemieszczają się do nowych
obszarów. Nie ma to nic wspólnego z przemieszczaniem się wstrzykniętego roztworu. Dlatego po prostu skupiamy się na polu działania, czyli strefie,
w której produkt wykazuje działanie kliniczne,
oraz na tym, w jaki sposób osoba wykonująca
wstrzyknięcie może ją kontrolować.
Pole działania zależne jest od gęstości receptorów, z którymi BoNT-A się wiążą, dawki (pojedynczego czynnika mającego największy wpływ na pole
działania), objętości wstrzyknięcia oraz miejsca
wstrzyknięcia. Objętość wstrzyknięcia ma wpływ
na pole działania, jednak nie jest istotna przy typowych objętościach wstrzyknięcia. Natomiast miejsce
wstrzyknięcia, jego siła i orientacja otworu igły mogą
także mieć wpływ na pole działania. Logiczne zatem
jest stwierdzenie, że w przypadku mniejszej dawki uzyskujemy mniejsze pole działania aniżeli
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Zdjęcia 1–4. Przed i po podaniu toksyny botulinowej. Źródło: materiał własny

przy zastosowaniu większej dawki przy tej samej objętości wstrzyknięcia.
Należy pamiętać, że wiązanie się BoNT‑A z zakończeniem nerwowym wykazuje właściwość wysycenia. Zatem w przypadku przekroczenia pułapu dawki zwiększa się ryzyko wydostania się BoNT‑A poza
mięsień docelowy. Jeżeli pole działania staje się zbyt
duże, może to potencjalnie zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych w związku z działaniem na sąsiadujące tkanki.
Zatem istnieją określone czynniki ryzyka wystąpienia powikłań po zastosowaniu toksyny
botulinowej. Najważniejsze z nich to: nieprawidłowe przygotowanie preparatu, nieprawidłowe
podawanie preparatu (zła technika, zła dawka),
nieprawidłowe rozcieńczenie oraz nieprawidłowa kwalifikacja pacjenta (anatomiczna zmienność
osobnicza, współistniejące choroby ogólne). Należy
pamiętać także o ewentualnych błędach w przechowywaniu leku oraz nieprawidłowym odstępie pomiędzy kolejnymi sesjami terapeutycznymi (kumulacja dawki). Mając na uwadze wszystkie powyższe
stwierdzenia, w celu uzyskania optymalnego działania i efektu preparatu, a co za tym idzie, satysfakcji
pacjenta jak i naszej, lekarzy przeprowadzających
zabieg, konieczne jest postępowanie zgodnie ze
standardami.

Niezbędna jest zatem prawidłowa dokumentacja pacjenta, czyli zgoda na wykonanie zabiegu,
wywiad dotyczący wcześniejszych zabiegów estetycznych, wywiad dotyczący schorzeń ogólnych,
dokumentacja fotograficzna, udokumentowanie rodzaju preparatu, podanej dawki, numeru seryjnego
i okresu przydatności. Jako lekarze mamy obowiązek postępować zgodnie z zasadami GCP (good
clinical practice). Niezbędna jest prawidłowa
kwalifikacja pacjenta, ocena anatomiczna, jak
również indywidualne podejście.
Pamiętajmy też o konieczności prawidłowego
przechowywania oraz przygotowania produktu
do podania, odpowiedniej, prawidłowej technice
podania, czyli dokładności i precyzji. Nie należy
chłodzić miejsca iniekcji, jak również nie ma wskazań do znieczulenia miejsca iniekcji.
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poulain B. i wsp., Botulinum J. 2008(1), s. 14–87.
Barash J.R., Arnon S.S., J. Infect. Dis. 2014(2), s. 183–191.
Eisele K.H. i wsp., Toxicon 2011(4), s. 555–565.
Pickett A., Perrow K., J. Drugs Dermatol. 2010(9), s. 1085–1091.
Frevert J., Drugs in R&D 2015(1), s. 1–9.
Arnon S.S. i wsp., JAMA 2001(8), s. 1059–1070.
Hexsel D. i wsp., J. Am. Acad. Dermatol. 2012(2), s. 226–232.
Dolly i wsp., Nature 1984(302), s. 457–460.
Krystkowiak P., Kreisler A., Ann. Readapt. Med. Phys.
2007(50), s. S12–S16.
10. Fick A., Annalen der Physik 1855(170), s. 59–86.

dr Magdalena Korwin (Polska)
Lekarz okulista. Starszy asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki WUM i Klinicznym Szpitalu Okulistycznym. Zajmuje się badaniami nad m.in. dziedziczną neuropatią wzrokową Lebera (LHON), soczewkami
kontaktowymi miękkimi i twardymi, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną powiek oraz oczodołów, chirurgią zaćmy, jaskry, przedniego odcinka oka, plastyczną i rekonstrukcyjną powiek, zespołem suchego
oka. Prowadzi badania kliniczne leków oraz genetyczne dotyczące LHON i choroby Stargardta.
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Sculptra – naukowe dowody skuteczności a praktyka
kliniczna wykorzystania kwasu L-polimlekowego

Sculptra – scientific evidence of efficacy and clinical practice
of using L-polyactic acid
Krzysztof Widerkiewicz

W porównaniu z młodą starsza skóra charakteryzuje się cieńszą warstwą rogową naskórka, małą liczbą komórek, brodawek i listewek, cieńszą warstwą
podskórną oraz zmniejszoną zdolnością do produkcji kolagenu. W rezultacie procesu starzenia dochodzi do utraty objętości i opadania tkanek.
Stymulatory tkankowe mają zastosowanie
w odbudowie zmniejszonej ilości kolagenu
w starzejącej się skórze. To substancje (polimery)
powodujące wytwarzanie kolagenu poprzez kontrolowaną odpowiedź zapalną. Wyjątkowo silnym
stymulatorem kolagenu stosowanym w medycynie
estetycznej jest kwas L-polimlekowy (PLLA), zarejestrowany pod nazwą handlową Sculptra. Preparat
ten jest dostępny w postaci jałowego liofilizowanego
proszku w przezroczystej szklanej fiolce zawierającej 150 mg PLLA (substancja aktywna) oraz 90 mg
soli sodowej karboksycelulozy (środek zawiesinowy
umożliwiający równomierny rozkład cząstek PLLA)
i 127,5 mg mannitolu (ułatwia otrzymanie homogenicznego krążka proszku).
Po wstrzyknięciu do tkanek drobiny PLLA zostają otoczone przez makrofagi, które łączą się ze sobą,
tworząc wielojądrzaste komórki olbrzymie. Po ok. 3
tyg. dzięki wydzielanym przez te komórki cytokinom
fibroblasty migrują w pobliże drobin PLLA i rozpoczynają zwiększoną produkcję kolagenu. Z czasem cząstki PLLA ulegają całkowitej biodegradacji, komórki
olbrzymie i fibroblasty rozpraszają się, a w miejscu
pierwotnie wstrzykniętego PLLA pozostaje wytworzony w dużej ilości kolagen. Badania kliniczne
wykazały, że ilość kolagenu typu I  zwiększa się
o 66,5 % po 3 mies. od podania PLLA [1].
Przygotowanie do użycia preparatu Sculptra
polega na uwodnieniu suchej substancji w 9 ml płynu.
Najpierw należy dodać 5 ml wody do iniekcji i wstrząsać zawartością fiolki przez 1 minutę. Następnie dodaje się 3 ml wody do iniekcji oraz 1 ml lidokainy 2%. Tak

przygotowaną zawiesinę można użyć bezpośrednio
po rekonstytucji lub przechowywać przez 72 godz.
w temperaturze pokojowej bądź 2–8°C [2].
Preparat Sculptra jest zarejestrowany w Polsce
do zwiększania objętości obszarów obniżonych
w obrębie twarzy celem korekty zagłębień skóry,
takich jak fałdy, zmarszczki, blizny, oraz przy objawach starzenia się skóry, a także do korekcji zaników
dużych objętości tkanki tłuszczowej (lipoatrofii).
Wg ulotki należy preparat wstrzykiwać za pomocą igły 26G lub 25G do głębokich warstw skóry
właściwej lub tkanki podskórnej w ilości 0,1 ml
zawiesiny na 1 cm2 powierzchni skóry. Rekomendowane obszary podania to środkowa i dolna część
twarzy – tam, gdzie występuje odpowiednie pokrycie tkankowe (okolice przyuszniczo-żwaczowa, jarzmowa, podoczodołowa, policzkowa, bródkowa). Nie
należy wstrzykiwać preparatu w miejsca, gdzie skóra
jest bardzo cienka lub okolice o dużej ruchomości
mimicznej, takich jak czoło, nos, okolice oczu i ust.
Proponowane techniki podania to: wachlarzowa za pomocą igły 25G 40 mm lub liniowa z użyciem
igły 25G 25 mm. Aby uzyskać pożądany efekt, zwykle wykonuje się 2–3 zabiegi w odstępach 2–3 mies.
i następnie 1 zabieg co ok. 2 lata. Po każdym zabiegu
należy wymasować okolice poddane zabiegowi oraz
zalecić pacjentowi wykonywanie masażu przez 5 dni
5 razy dziennie przez 5 min.
Efekty po zastosowaniu preparatu Sculptra
rozwijają się stopniowo i utrzymują się
ok. 2,5 roku. Zadowolenie zarówno lekarzy, jak
i pacjentów z efektów zabiegu po 24 mies. wyniosło odpowiednio 86 i 80% [3].
Piśmiennictwo
1. Baumann K. i wsp., J. Drugs Dermatol. 2020(12), s. 1199–1203.
2. Goldberg D. i wsp., Dermatol. Surg. 2013(6), s. 951–922.
3. Brown S. i wsp., Plast. Reconstr. Surg. 2021(4), s. 1684–1692.

dr Krzysztof Widerkiewicz (Polska)
Certyfikowany lekarz medyny estetycznej, neurolog, absolwent i członek PTMEiAA PTL. Od 1995 r.
stosuje preparaty toksyny botulinowej, a od 1999 r. zajmuje się wyłącznie medycyną estetyczną. Właściciel kliniki Esmediqua w Warszawie, trener Restylane, toksyny botulinowej Azzalure oraz preparatu
Sculptra w medycynie estetycznej.
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Okolica oka okiem okulisty – efektywność zabiegów
z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Eye area with the eye of an ophthalmologist – effectiveness of
treatments using hyaluronic acid
Magdalena Korwin
Zagadnienie piękna zgłębiali już starożytni filozofowie. Wiązali oni piękno z proporcjami, czyli matematyką – królową nauk. Wg Polikleta idealne proporcje ciała występują wówczas, gdy wysokość głowy
stanowi ⅛ wysokości całego ciała. Idealne proporcje zwane są również boską proporcją, czyli Φ.
Φ jest niezwykła, gdyż można ją odnaleźć nie tylko w matematyce (np. w ciągu Fibonacciego i tzw.
złotej spirali), ale też w przyrodzie: w proporcjach
części organów u niektórych zwierząt i roślin,
w układzie łusek szyszki i pestek słonecznika, w ułożeniu nerwów w liściu. Fakt, że umysł człowieka
postrzega przedmioty, kształty, zjawiska, sylwetki,
twarze o złotych proporcjach jako bardziej atrakcyjne, przełożono na działania praktyczne.
Dr Stephen Marquardt, chirurg plastyczny,
stworzył maskę (archetypal mask), która jest komputerowym modelem twarzy idealnej – oczywiście
opartej na liczbie φ i jej wielokrotnościach. Taką
maskę w postaci geometrycznej siatki nakłada się
na zdjęcie twarzy, aczkolwiek opracowano obecnie
maski uwzględniające różnice związane z wiekiem,
płcią i pochodzeniem etnicznym.
Okolicę oczu możemy podzielić na kilka obszarów: okolicę brwi, powieki górne i dolne, gładziznę, górną część policzka, okolicę jarzmową, skroniową oraz grzbiet nosa.
Skóra wokół oczu starzeje się szybciej niż
w innych rejonach ciała, głównie dlatego, że jest
bardzo cienka i niemal pozbawiona gruczołów łojowych. Narażona jest również na wiele niekorzystnych czynników: promieniowanie słoneczne, praca mięśni, makijaż. Z wiekiem oraz wraz z utratą
kolagenu górne powieki opadają i oczy robią się
mniejsze. Pogłębiają się i utrwalają zmarszczki
boczne, tzw. kurze łapki, a zanikanie tkanki podskórnej i ścieńczenie skóry pod oczami powodują
powstawanie cieni. Starzenie się środkowej części
twarzy jest procesem dynamicznym, wieloczynnikowym, głównie wywołanym przez zanik kości policzkowych oraz poduszek tłuszczowych. Zmiany
są najbardziej widoczne w obrębie doliny łez oraz
trójkąta podjarzmowego. Utrata objętości i wiotkość w tych obszarach sprawia, że twarz wygląda
na smutną i zmęczoną.
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Uważa się, że oczy są zwierciadłem duszy. Jasne,
bystre spojrzenie to także synonim młodzieńczego
wyglądu oraz dobrej kondycji całego ciała. Równie
ważne jest to, jaką oczy mają oprawę, czyli w jakiej
kondycji jest skóra wokół oczu. Z wiekiem okolice
oczu zmieniają się na gorsze. Pojawia się opadanie
powiek, wiotkość skóry, zmarszczki wokół oczu, cienie pod oczami, dolina łez, „worki” pod oczami. Wygląd oczu i obszaru wokół stanowi podstawą cechę
twarzy i określa jej atrakcyjność i piękno. Ogólne
zasady dotyczące symetrii, standardu, wielkości
stanowią podstawę oceny i planowania zabiegów na tym obszarze. Należy ocenić jakość skóry,
proporcje powiek, brwi oraz środkową część twarzy
biorąc pod uwagę wiek pacjenta, jego pochodzenie
etniczne, płeć oraz oczekiwania.
W przypadku planowania jakichkolwiek zabiegów i procedur warto opierać się na tzw. podstawowych kanonach piękna. Obowiązujące wzorce urody zmieniały się przez wieki. Wpływało na to wiele
czynników, takich jak środowisko, kultura, sztuka,
media. Twarze atrakcyjne są symetryczne (mózg
uznaje to za zdrowe). Młody wygląd to najważniejszy komponent atrakcyjności, zatem pragniemy, by
nasza skóra nie miała zmarszczek, była gładka, jędrna i jasna. Młoda twarz ma z reguły kształt odwróconego trójkąta (trójkąt młodości). Niestety z wiekiem
proporcje te ulegają odwróceniu.
Od brzegu powieki dolnej, skośnie do linii nosa,
w dół, na policzku z czasem dochodzi do zaniku tkanki tłuszczowej i powstaje tzw. dolina łez. Na szybkość jej formowania wpływa budowa anatomiczna,
grubość tkanki tłuszczowej na twarzy oraz tryb życia. Można również podzielić ją zgodnie z metodą
opisaną przez Hirmanda w 2010 r. na 3 stopnie
w zależności od zaawansowania zmian:
zz w klasie I obserwuje się utratę objętości ograniczoną przyśrodkowo do doliny łez; w tej grupie
może też występować łagodne spłaszczenie sięgające środkowej części policzka;
zz w klasie II widoczna jest utrata objętości w bocznej części obszaru oczodołowego, także przyśrodkowo; ponadto możne występować umiarkowana
utrata objętości w przyśrodkowej części policzka
i spłaszczenie środkowej górnej części policzka;
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klasie III obserwuje się pełne zagłębienie zlokalizowane obwodowo wzdłuż brzegu oczodołu,
od części przyśrodkowej do bocznej.
W przypadku kwalifikacji pacjenta do zabiegu
z zastosowaniem wypełniaczy w obrębie dolny łez
należy bardzo dokładnie ocenić całą okolicę. Podajemy niewielkie ilości kwasu hialuronowego, z reguły
0,3–0,5 ml preparatu na każdą stronę. Preparat
podajemy głęboko w celu uniesienia tkanek przy pomocy igły lub kaniuli. Dodatkowo można również
podać preparat pod mięsień okrężny oka. Preferowanym preparatem powinien być kwas hialuronowy o wysokim G’, niskiej zdolności wiązania
wody, np. Restylane Classic.
Zawsze oceniamy też mimikę pacjenta. Kończymy zabieg z uczuciem „niedosytu” w celu uzyskania
optymalnych efektów. Kontrola po zabiegu powinna zostać przeprowadzona po ok. 2–3 tyg. Wtedy
również możliwe jest ewentualne dokorygowanie
i dodanie niewielkiej ilości preparatu. W przypadku bardzo początkowych zmian możemy zastosować inne preparaty, o większej elastyczności, np.
Restylane Refyne, a nawet Skinboosters Vital/Vital
Light (zdj. 1–12).
Zmiany w obrębie powieki górnej dzielimy
na 4 typy:
zz typ 1 to ubytek tkanek w części przyśrodkowej
w kształcie A, tzw. A-frame;
zz typ 2 oznacza głęboki oczodół i widoczny pogłębiony fałd powieki górnej w kształcie litery C,
tzw. C-shape;
zz typ 3 to ubytek objętości tkanek miękkich po plastyce powiek górnych;
zz typ 4 to niewielkie opadanie powieki górnej, rozciągnięcie dźwigacza powieki górnej i przemieszczenie fałdu powieki górnej.
W przypadku przyśrodkowego ubytku tkanek
w kształcie litery A podajemy kwas hialuronowy
o wysokim G’ i niskiej zdolności wiązania wody przy
użyciu kaniuli/igły. Miejscem podania może być
ROOF i/lub pod mięsień okrężny oka i/lub pozaprzegrodowo igłą.
W  sytuacji głębokiego oczodołu i ubytku
w kształcie litery C podajemy kwas hialuronowy
o wysokim G’ i niskiej zdolności wiązania wody
igłą/kaniulą pod ROOF i/lub mięsień okrężny
oka i/lub pozaprzegrodowo. Dodatkowo w przypadku widocznego obniżenia kątów bocznych – podanie kwasu na depozyt pod więzadło powiekowe
boczne.
U pacjentów z ubytkiem objętości tkanek
miękkich po plastyce powiek górnych podajemy kwas hialuronowy o wysokim G’ i niskiej
zdolności wiązania wody kaniulą/igłą pod ROOF

Zdjęcia 1, 2. Przed i po zabiegu. Źródło: materiały własne

Zdjęcia 3, 4. Przed i po zabiegu. Źródło: materiały własne

lub/i pod mięsień okrężny oka przedprzegrodowo
lub/i pozaprzegrodowo. Dodatkowo należy ocenić
położenie brzegów powiek względem siebie, ewentualny nadmiar skóry oraz sprawdzić tkanki w kierunku ew. bliznowacenia.
W  przypadku niewielkiego opadania powieki górnej, rozciągnięcia dźwigacza powieki górnej
i przemieszczenia fałdu powieki górnej sytuacja jest
najtrudniejsza. Preferowana jest technika łączona,
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Zdjęcia 5, 6. Przed i po zabiegu. Źródło: materiały własne

czasami dodatkowo konieczna jest chirurgiczna korekcja opadania powieki górnej z uwagi na rozciągnięcie dźwigacza.
W przypadku opadających brwi można w pewnym stopniu skorygować ich położenie poprzez
podanie kwasu hialuronowego o wysokim G’ i niskiej zdolności wiązania wody głęboko nadokostnowo. Należy oczywiście pamiętać o dokładnym
rozmasowaniu i ułożeniu preparatu.
U pacjentów z pustym oczodołem, po usunięciu gałki ocznej i wszczepie implantu oczodołowego, w celu uzyskania optymalnych efektów estetycznych podajemy np. Restylane Classic
metodą łączoną – pozaprzegrodowo oraz w obrębie bruzdy powiekowej pod mięsień okrężny
oka.

Zdjęcia 9–12. Przed i po zabiegu. Źródło: materiały własne

Podsumowując, opracowanie okolicy oczu stanowi wielokrotne wyzwanie dla lekarza, a podstawą
do uzyskania satysfakcjonujących efektów jest prawidłowa ocena zaawansowania zmian, prawidłowa
kwalifikacja, doskonała znajomość anatomii, dobór
odpowiednich preparatów oraz oczywiście technika
podania.
Piśmiennictwo

Zdjęcia 7, 8. Przed i po zabiegu. Źródło: materiały własne
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galderma

Galderma to największa na świecie niezależna firma dermatologiczna, która została założona w roku 1981 r. a jej misją jest zmieniać sposób,
w jaki świat myśli o zdrowiu skóry. Produkty Galderma pomagają odzyskać i utrzymać zdrową skórę, poprawiając jakość życia pacjentów, oraz chronią
skórę przed negatywnymi czynnikami środowiska
przywracając jej młodzieńczy wygląd.
W obszarze medycyny estetycznej firma dostarcza lekarzom najszersze i najbardziej komplementarne portfolio produktów do zabiegów iniekcyjnych.
W tym roku Galderma jako lider tej kategorii w Polsce wprowadza pierwszą gotową do użycia płynną
toksynę botulinową typu A w Europie, której efekty
są widoczne w ciągu 24 godz. i utrzymują się do 6
mies., rozpoczynając nową erę w standardach zabiegów z użyciem neuromodulatora z klinicznie udowodnionym wpływem na poprawę samopoczucia.
Abobotulinę Azzalure (toksyna do rekonstytucji), dostępną na rynku od ponad 10 lat, cechuje szybkość działania i efekty widoczne w ciągu
24 godz., utrzymujące się do 5 mies.
Galderma obchodzi w tym roku swoje 40-lecie, jednocześnie celebrując 25 lat powstania

pierwszego na świecie kwasu hialuronowego
pochodzenia niezwierzęcego – RESTYLANE.
RESTYLANE to gama wypełniaczy pozwalająca
na personalizację zabiegów dzięki dwóm komplementarnym technologiom NASHA i OBT, oferując
możliwości liftingu, wypełniania oraz modelowania twarzy. Wypełniacze RESTYLANE cechuje
certyfikacja produktów zarówno przez FDA, jak
i udowodniona skuteczność kliniczna poparta
wieloma badaniami opublikowanymi w pismach
naukowych poświęconych dermatologii i medycynie estetycznej.
Ponadto Galderma oferuje oryginalny i silny
stymulator kolagenu – kwas L-polimlekowy, czyli
Sculptrę, która zapewnia odbudowę jędrności i jakości skóry dzięki syntezie kolagenu typu I. Obecnie Sculptra dostępna jest z nowym protokołem
przygotowania pozwalającym na natychmiastowe
podanie preparatu pacjentom.
Galderma, czerpiąc ze swojego dziedzictwa
dermatologicznego, oferuje unikatowe programy
edukacyjne i zapewnia doskonałą obsługę każdego
klienta. Dostarcza swoje produkty do 99% klinik
w ciągu 24 godz. od zamówienia.
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Radiesse – możliwe powikłania i postępowanie
Radiesse – management of adverse effects
Iwona Radziejewska-Choma
Hydroksyapatyt (CaHA) nie jest nowym preparatem wykorzystywanym w zabiegach z zakresu
medycyny estetycznej. Początek jego historii to lata
90. ubiegłego wieku, kiedy to wykorzystywany był
w urologii. Do pierwszego użycia CaHA w celach
estetycznych doszło we Włoszech w 2001 r. Wtedy
był on produkowany przez firmę BioForm i nosił
nazwę Radiance. W 2002 r. preparat dostał rejestrację do zastosowania w celach estetycznych w Europie, a w 2003 r. CE i zmienił nazwę na Radiesse. Ma
on większość zatwierdzeń FDA.W 2006 r. otrzymał
rejestrację do leczenia lipoatrofii u pacjentów HIV-pozytywnych, co świadczy o jego wysokim profilu
bezpieczeństwa i małej immunogenności. Radiesse
jest również jednym z najlepiej przebadanych preparatów. Dane na koniec 2020 r. pokazały, że sprzedano ponad 10 mln strzykawek i opublikowano ponad
250 publikacji naukowych na jego temat.
Radiesse to wypełniacz iniekcyjny, którego
głównymi składnikami są: syntetyczny CaHA
oraz karboksymetyloceluloza. CaHA jest w 100%
kompatybilny z tym, który stanowi składnik naszych
kości czy zębów. Zawartość CaHA w preparacie Radiesse wynosi 30%; jest on zawieszony w żelowej
strukturze uwodnionej soli karboksymetylocelulozy
(70%). Dzięki zawartości karboksymetylocelulozy
po wstrzyknięciu do skóry uzyskujemy natychmiastowy efekt korekcji objętości, natomiast mikrosfery CaHA indukują stopniowe i długotrwałe
tworzenie nowej tkanki włóknistej. Mikrosfery CaHA po kontakcie z fibroblastami aktywują je
do produkcji de novo kolagenu typu III (który stopniowo przekształca się w kolagen typu I), elastyny
oraz proteoglikanów, w tym kwasu hialuronowego.
Oprócz samej aktywacji fibroblastów dochodzi
do zwiększenia ich liczby, część przekształca się
również w miofibroblasty, które noszą cechy komórek mięśniowych gładkich i mają właściwości
kurczliwe. Dzięki procesom angiogenezy dochodzi
również do lepszego ukrwienia i odżywienia skóry
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w miejscu zabiegu. Procesy te zaczynają zachodzić
około 3 tyg. po podaniu preparatu do skóry, a narastają jeszcze przez kolejne 6 mies. W tym czasie
powoli zanika podana w preparacie karboksymetyloceluloza, a jej miejsce zajmuje siatka z nowo
tworzącego się kolagenu i elastyny. Przeprowadzone badania przy użyciu mikroskopu elektronowego pokazują utrzymywanie się tego efektu nawet
po 78 tyg. po podaniu.
CaHa nie powoduje zwapnień ani powstawania ognisk kostnienia. Nie może formować kości
w tkankach miękkich, gdzie nie ma osteoblastów ani
ich komórek macierzystych. Właściwości formowania kości wykorzystywane są w stomatologii, gdzie
używany jest w postaci proszku lub bloczków, którymi wypełnia się ubytki kostne. Materiał nie jest widoczny w RTG, ale może być widoczny w CT. Liczne
badania kliniczne wykazały, że cząsteczki Radiesse
nie migrują ze względu na swoją wielkość 25–45 μm.
Są zbyt duże, żeby zostały otorbione przez makrofagi i migrowały przez układ limfatyczny. Dodatkowo
„siatka kolagenowa” powstająca naokoło mikrosfer CaHA stanowi rusztowanie, które utrzymuje je
w miejscu podania. CaHA zawarty w preparacie
Radiesse ma bardzo niskie ryzyko indukowania
reakcji na ciało obce oraz odczynu zapalnego,
ponieważ jest chemicznie i cząsteczkowo identyczny jak występujący w kości składnik.

CaHA – bezpieczeństwo i działania
niepożądane (dane z metaanalizy)

W 2017 r. ukazał się artykuł Calcium hydroxylapatite – a review on safety and complications [1].
Metodologia. Przeprowadzono szeroko zakrojone poszukiwania literatury w elektronicznej bazie
danych MEDLINE/PubMed, używając słów kluczowych: „Radiesse filler” i „calcium hydroxylapatite
filler”. W sumie znaleziono 165 oryginalnych artykułów. Uwzględniono 5081 zabiegów z użyciem CaHA
wykonanych u 2779 pacjentów. Łącznie odnotowano
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173 (3%) działań niepożądanych (AE). Oceniane rodzaje AE obejmowały:
zz guzki – n = 166 (96%),
zz utrzymujący się stan zapalny/obrzęk – n = 4 (2%),
zz utrzymujący się rumień – n = 2 (1%),
zz nadmierną korekcję – n = 1 (1%).
Wnioski z publikacji:
zz CaHA ma dobry profil bezpieczeństwa;
zz najczęstszym AE są guzki; spośród zgłoszonych
49% wystąpiło w obszarach „dynamicznych”, które są obarczone większą skłonnością do występowania guzków;
zz istnieje kilka metod leczenia guzków CaHA, jednak w większości przypadków są one niewidoczne i ustępują bez interwencji.
Guzki
Mają one średnicę powyżej 5 mm, czyli są większe
od grudek. Histologicznie nie ma w nich cech stanu
zapalnego, w tym nacieku limfocytarnego lub widocznych makrofagów. Przyczyną ich powstania jest
najczęściej nadkorekta, nieprawidłowo umieszczony materiał, migracja produktu, reakcja nadwrażliwości typu IV, infekcja lub reakcja na ciało obce.
Aby zminimalizować ryzyko powstania guzków,
należy unikać podawania CaHA w depozytach powyżej 0,1 ml, nie wstrzykiwać w tzw. okolicach hipermobilnych, m.in. w okolicy ust.
Typ guzka oraz czas jego pojawienia się determinują leczenie. Gdy początek jest wczesny
(do 2 tyg.), wynikający najczęściej z techniki iniekcji, najczęściej wystarczy masaż sam lub połączony
z iniekcją wody sterylnej / soli fizjologicznej z ewentualną aspiracją. Późny początek ( powyżej 2 tyg.)
może być związany z akumulacją produktu, jego
migracją lub reakcją na ciało obce. Wtedy należy
rozważyć iniekcje z kortykosteroidem. Wg zaleceń
jest to 0,3 ml triamcynolonu + 0,2 ml lignocainy 2%
( jeśli pacjent nie jest uczulony) + 0,5 ml NaCl 0,9%
(podajemy bezpośrednio do zmiany do 0,5 ml roztworu, wyjątek stanowi okolica oczodołowa, gdzie
podajemy do 0,1 ml). Iniekcje powtarzamy w razie
potrzeby po 4 tyg.
Neowaskularyzacja
Może się ona pojawić od kilku dni do kilku tygodni po podaniu wypełnienia. Najczęściej dotyczy
to obszaru brody oraz bruzd nosowo-wargowych.
Częściej występuje u osób predysponowanych, mających trądzik różowaty lub widoczne poszerzone
teleangiektazje na twarzy. Zmiany znikają najczęściej samoistnie po kilku tygodniach lub miesiącach.
Czasem należy je usunąć stosując lasery naczyniowe
lub IPL.
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Hiperpigmentacja
Jest rzadkim powikłaniem. Bardziej narażeni na nią są pacjenci z wysokim fototypem (IV–VI
wg Fitzpatricka). Różnicujemy ją ze złogami hemosyderyny. Terapia to przede wszystkim fotoprotekcja, peelingi chemiczne, preparaty rozjaśniające,
IPL, laser Nd-YAG.
Zespół późnej reakcji zapalnej (LIRS)
W przypadku tego powikłania możliwe jest powstanie biofilmu i przejście w przewlekłą reakcję zapalną z wytworzeniem ziarniniaków.
W etiologii bierze się pod uwagę czynnik genetyczny,
czynniki zależne od produktu oraz immunologiczne,
jak również typ IV reakcji alergicznej. Istotny wpływ
mają infekcje, zwłaszcza wirusowe oraz wszelkie stany zapalne obecne w organizmie, zwłaszcza w okolicy jamy ustnej czy w zatokach przynosowych. LIRS
może pojawić się po tygodniach, miesiącach a nawet
latach po wykonaniu zabiegu. Manifestacja kliniczna to guzki i cysty zapalne. W obrazie histopatologicznym widoczne są nacieki limfocytarne, makrofagi oraz skłonność do włóknienia.
Leczenie polega na aplikowaniu antybiotyków
o szerokim spektrum przez 3–6 tyg.; często podaje
się do zmiany hialuronidazę, kortykosteroidy (poza
przypadkami potwierdzonej infekcji) czy 5-FU. Zapobieganie to przede wszystkim sterylność podczas zabiegu oraz wykluczenie czynników ryzyka,
zwłaszcza infekcji oraz przewlekłych stanów zapalnych (szczegółowy wywiad z pacjentem!). Trudno
leczący się biofilm może wynikać z obecności chorób reumatologicznych czy autoimmunologicznych.
Konsensus ekspertów
W 2020 r. ukazał się konsensus ekspertów dotyczący postępowania w incydentach naczyniowych po podaniu donaczyniowym Radiesse. Nie
różni się ono od zaleconego przy incydentach
naczyniowych z użyciem kwasu hialuronowego.
Obejmuje ono podanie dużych dawek hialuronidazy (1000–1500 U), najczęściej powtarzanych w czasie masażu, ciepłych kompresów, aspiryny w dawce
500–600 mg. Późniejsze postępowanie, jeżeli dojdzie do objawów niedokrwienia (a w najgorszym
przypadku do powstania owrzodzenia), obejmuje
podawanie antybiotyków, leczenie w komorze hiperbarycznej. Tabela przedstawia strefy zwiększonego
ryzyka iniekcji w obrębie twarzy.
Zatkanie/niedokrwienie tętnicy środkowej
siatkówki
Jednym z najrzadszych (ocenianym na 0,001%) powikłań przy użyciu wszystkich rodzajów wypełniaczy
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jest zatkanie/niedokrwienie tętnicy środkowej
siatkówki, które grozi ślepotą. Badania pokazują,
że w 25% ten incydent może wiązać się z ryzykiem
powstania udaru niedokrwiennego mózgu.
Gdy podejrzewamy tego typu incydent, mamy
„złote” 90 min na dowiezienie pacjenta na ostry dyżur
okulistyczny i podanie pozagałkowe hialuronidazy.
Pomocniczo w międzyczasie można wykonywać masaż gałki ocznej oraz zalecić pacjentowi oddychanie
do papierowej torby, żeby zwiększyć stężenie CO2,

a przez to spowodować rozszerzenie naczyń, podać
aspirynę w dawce 500–600 mg, 2–3 krople tymololu
0,5% do niewidzącego oka.
Zapobieganie tego typu incydentom to przede
wszystkim doskonała znajomość anatomii oraz stref
zwiększonego ryzyka naczyniowego: zastosowanie
kaniul o średnicy co najmniej 25G (preferowane 22G)
w strefach zwiększonego ryzyka, powolne podawanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na reakcje pacjenta. Jeżeli pracujemy igłą, głębokość wstrzyknięć
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zależy od obszaru anatomicznego i stref ryzyka,
a depozyty nie powinny być większe niż 0,1 ml. Gdy
wyczuwalny jest opór lub bolesność, należy zaprzestać podawania w tym miejscu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkiego
rodzaju blizny. Są to miejsca, gdzie tętnica może być
„ przyrośnięta” do skóry i wtedy łatwiejsza jest penetracja donaczyniowa igłą lub cienka kaniulą. W wywiadzie z pacjentem zwracamy uwagę na wszelkiego
rodzaju przebyte zabiegi chirurgiczne oraz z zakresu
medycyny estetycznej.

Piśmiennictwo
1. Kadouch J.A., Calcium hydroxylapatite: a review on safety and
complications, J. Cosmet. Dermatol. 2017(2), s. 152–161.
2. van Loghem J. i wsp., Managing intravascular complications
following treatment with calcium hydroxylapatite: an expert
consensus, J. Cosmet. Dermatol. 2020(11), s. 2845–2858.
3. Goodman G.J. i wsp., A consensus on minimizing the risk
of hyaluronic acid embolic visual loss and suggestions for
immediate bedside management, Aesthet. Surg. J. 2020(9),
s. 1009–1021.
4. Liu Y.C. i wsp., Near complete recovery of visual acuity after
calcium hydroxylapatite injection-related vision loss: a case report and literature review, Ann. Plast. Surg. 2020(84, suppl. 1),
s. 123–127.

dr Iwona Radziejewska-Choma (Polska)
W 2002 r. ukończyła warszawską AM, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jest flebologiem oraz
lekarzem medycyny estetycznej. Współpracowała z Centrum Flebologii w Warszawie oraz z najbardziej prestiżowymi gabinetami i klinikami. W kręgu jej zainteresowań od zawsze znajdowała
się medycyna estetyczna, dlatego od 2014 r. prowadzi swoją własną klinikę Saska Clinic. W 2009 r.,
po ukończeniu Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, uzyskała tytuł lekarza medycyny
estetycznej. Jest absolwentką Master Course in Phlebology zorganizowanego przez Baltic Society
of Phlebology. Posiada certyfikat potwierdzający jej kwalifikacje w zakresie medycyny estetycznej,
nadawany i honorowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Estetycznej w Paryżu. W 2012 r. uzyskała tytuł specjalisty medycyny przeciwstarzeniowej, a 2021 r. kwalifikacje trenera międzynarodowego firmy MERZ. Jest członkiem wielu prestiżowych
stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Union Internationale de Medicine Esthetique, World Society of Interdisciplinary
Aesthetic and Anti-Aging Medicine, European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology oraz
American Academy of Aesthetic Medicine. Jest szkoleniowcem w zakresie zaawansowanych technik
podawania wypełniaczy Radiesse i kwasu hialuronowego. Szkoliła lekarzy w Europejskim Centrum
Szkoleniowym Fenice w Warszawie z technik intralipoterapii, współpracowała jako szkoleniowiec
z technik implantacji nici. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych kursach
oraz kongresach z zakresu medycyny i dermatologii estetycznej oraz anti-aging w Polsce i na świecie. Jest wykładowcą i prelegentem na wielu kongresach, jak również autorem artykułów naukowych
w czasopismach branżowych. Często występuje jako ekspert w programach telewizyjnych i w prasie.

Merz Aesthetics, należąca do Merz Pharma
Group, jest jedną z wiodących na świecie firm, której preparaty do zabiegów medycyny estetycznej są
dostępne w ponad 90 krajach. Firma Merz Aesthetics z centralą we Frankfurcie w Niemczech oferuje
kompleksowe portfolio innowacyjnych i bezpiecznych preparatów w dziedzinie medycyny estetycznej. Portfolio produktowe Merz Aesthetics dostępne w Polsce to:
zz Bocouture® toksyna botulinowa typu A – jako
jedyna toksyna na rynku nie zawiera łańcucha
białek kompleksujących;
zz Belotero® bogata gama wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego, w tym nowość
skinbooster Belotero® Revive – unikalny preparat do głębokiego nawilżania, który dodat-
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kowo wygładza powierzchnię skóry i redukuje
zaczerwienienia;
zz Radiesse® jedyny preparat na rynku posiadający
badania kliniczne i certyfikat FDA na bazie hydroksyapatytu wapnia; stymuluje proces produkcji kolagenu i elastyny, przeznaczony do liftingu i konturowania twarzy;
zz Ulthera® unikalne urządzenie do bezinwazyjnego
liftingu z obrazowaniem USG – DeepSee®, którego
skuteczność i bezpieczeństwo została potwierdzona
przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków;
jedyne HIFU na rynku, które swoją skuteczność potwierdziło w licznych Badaniach Klinicznych.
Od października 2016 r. firmę Merz Aesthetics
reprezentuje w Polsce wyłączny dystrybutor na rynku polskim firma URGO Aesthetics.

METRUM CRYOFLEX

metrum
Miejsce lasera Nd:YAG w gabinecie medycyny
estetycznej – doświadczenia własne

Place of the Nd: YAG laser in an aesthetic medicine office
– own experience
Krzysztof Kaczyński
W decyzji wyboru nowego urządzenia musimy
uwzględnić kilka ważnych aspektów. Niezmiernie
ważna jest perspektywa pacjenta, ale również motywacja gabinetu w rozwoju swojego parku maszynowego.
Pacjent najczęściej szuka gabinetu wyposażonego w urządzenia. Ale to nie wszystko. Oczekuje,
że urządzenia są skuteczne w zwalczaniu problemów, z jakimi się zgłasza. W przypadku braku efektów leczenia może zrezygnować z naszych usług.
Ważne też jest bezpieczeństwo i brak powikłań
pozabiegowych. Pacjent np. akceptuje swoje blizny
(np. po przebytym w młodości trądziku), ale nie zaakceptuje blizny po źle wykonanym zabiegu.
Rozwój parku maszynowego zależy od strategii
rozwoju gabinetu. Jest wiele gabinetów bez urządzeń, które sobie zapewne świetnie radzą, ale jeżeli
chcemy zaoferować coś więcej ponad zabiegi iniekcyjne, to warto zastanowić się nad wprowadzeniem
do oferty laserów. Czy laser Nd:Yag Q-Switch jest
pierwszym wyborem? To zależy od tego, jakich pacjentów ma obecnie klinika albo jakich pacjentów
klinika chce pozyskać. Najczęściej tym pierwszym
wyborem jest laser frakcyjny CO2, ale nie we wszystkich wskazaniach się on sprawdza i wtedy naturalnym jego uzupełnieniem staje się laser Nd:YAG.
Z punktu widzenia rozwoju gabinetu ważne jest,
że laser Nd:YAG nie podlega modzie, gdyż problemy z poszerzonymi naczynkami, przebarwieniami,
łagodnymi zmianami barwnikowymi ma wiele osób,
a terapia wymaga wykonania kilku powtórzeń więc
pacjent będzie do nas wracał.
Laser Nd:YAG to laser zbudowany na bazie kryształu granatu itrowo-aluminiowego domieszkowanego jonami neodymu. Generuje promieniowanie
na długości fali 1064 nm, a 90% promieniowania
laserowego absorbowane jest na głębokości 0,4 cm.
Promieniowanie lasera wnika stosunkowo głęboko
w obszar tkanki. Laser wysyła falę 532 nm – drugą
harmoniczną częstotliwość emisji lasera Nd:YAG.
Laser Nd:YAD ma wiele zastosowań klinicznych.

Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów lasera Nd:YAG:
zz z trybem long pulse (zamykanie naczyń);
zz z funkcją Q-switch (tatuaże);
zz mikrosekundowe (np. zabieg Genesis, grzybice
paznokci).
Istotne jest by skupić wszystkie te cechy w jednym
urządzeniu. Dlatego optymalny laser powinien generować impulsy w zakresie nanosekund (Q-switch),
mikrosekund (tryb Genesis) oraz milisekund (tryb
long pulse).

Melasma

Melasma to wyzwanie dla lekarza, gdyż pacjent
był już leczony często nieodpowiednim sprzętem
lub agresywnymi metodami. Najczęściej ma postać
mieszaną, tj. skórno-naskórkową. W przypadku
melasmy w obrębie naskórka można radzić sobie np.
używając peelingów, natomiast w przypadku melasmy sięgającej skóry właściwej należy myśleć o dedykowanych do tego celu laserach.
Doniesienia naukowe potwierdzają, że skóra
rzadko wraca do normalnego koloru, a agresywne
nastawy laserów (włączając laser aleksandrytowy,
rubinowy czy Nd:YAG) mogą zamiast zniwelować
to zintensyfikować przebarwienia. Dlatego warto
stosować niskie energie, a efekty uzyskiwać większą
ilością powtórzeń. Z racji innego ryzyka – wystąpienia odbarwień skóry – doskonale sprawdza się głowica frakcyjna. W trudnych przypadkach należy wspomagać się terapią domową z użyciem dedykowanych
do przebarwień kosmeceutyków. Rycina 1 prezentuje
efekt usuwania melasmy po 4 zabiegach.

Zmiany barwnikowe

Laser Nd:YAG jest skutecznym narzędziem
w leczeniu łagodnych zmian barwnikowych skóry.
Do tego celu można używać zarówno długości fali
532 nm, jak i 1064. Do usuwania plam typu Café-au-lait (CALMs) doskonale będzie sprawdzał się
tryb melasma. Stosowanie niskich energii rzędu
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Q-MASTER Plus
To laser Nd:YAG czyli wszechstronna platforma
zabiegowa umożliwiająca pracę przy zastosowaniu
wielu wyspecjalizowanych programów:
Nanosekundy – redukcja tatuaży (czarnych i kolorowych) i makijażu
permanentnego, melasmy, przebarwienia, peeling węglowy.
Mikrosekundy – nieablacyjne zabiegi odmładzania skóry GENESIS,
grzybice paznokci.
Milisekundy – przezskórne zamykanie naczyń na twarzy i nogach.

Dodatkowo platformę zabiegową Q-MASTER Plus można rozbudować
o głowice barwnikowe oraz głowicę frakcyjną.
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„Laser Nd:YAG Q-MASTER PLUS to idealny wybór do gabinetu, który chce poszerzyć swoją ofertę. Gwarantuje on
duże bezpieczeństwo wykonywanych procedur oraz
wysoką skuteczność w leczeniu melasmy i przebarwień,
zamykaniu drobnych naczyń oraz redukcji tatuaży.”

Lek. Krzysztof Jacek Kaczyński
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i zielonych tatuaży [2]. Rycina 2 prezentuje efekt
usuwania tatuażu po 6 zabiegach.

Rycina 1. Melasma, efekt 4 zabiegów. Źródło: materiały
własne

2–2,5 J/cm2 w 2-tyg. odstępach jest gwarancją sukcesu, minimalizując ryzyko nawrotów i wystąpienia
działań niepożądanych [4].

Rycina 2. Tatuaże, efekt 6 zabiegów. Źródło: materiały
własne

Tatuaże

Tryb Genesis

Mimo iż społeczeństwo raczej jest zainteresowane robieniem tatuaży, to co raz częściej pojawiają się
pacjenci chcący je usunąć. Powodów może być wiele, np. tzw. błędy młodości lub chęć zrobienia w tym
samym miejscu nowego tatuażu lub inne względy,
jak usuwanie źle zrobionego makijażu permanentnego brwi. W takiej sytuacji pacjent będzie szukał
skutecznego lasera o odpowiedniej mocy oraz optymalnej długości impulsu.
Chociaż lasery rubinowe i aleksandrytowe typu
Q-switch były najwcześniejszymi laserami do tatuaży, to Nd:YAG 1064 nm Q-Switch, ze względu
na dłuższą długość fali, wyższą gęstość energii i krótszy czas impulsu, okazał się lepszym urządzeniem
do usuwania czerni i granatu. Zmiany tekstury,
blizny i hipopigmentacja po laserze Nd:YAG w porównaniu do wcześniej wymienionych laserów są
wyjątkowo niskie. Jednak w przypadku pigmentów
kolorowych stosowanie wielu długości fal jest obowiązkowe.
W przypadku profesjonalnych tatuaży, gdzie
atrament rozmieszcza się równomiernie głównie
w tkance podskórnej wymaga się 4–6 zabiegów.
Jeżeli są wykonane płytko albo są stare i małe lub
przeznaczone do pokrycia kolejnym, to zabiegów
może być mniej. Laser wykorzystuje falę 532 nm
(tatuaż czerwony, fioletowy i pomarańczowy) oraz
1064 nm (tatuaż czarny, niebieski i brązowy). Można
go rozbudować o głowice barwnikowe (np. 585 nm
i 650 nm), co umożliwia usuwanie błękitnych
210

Laser Q-Switched Nd:YAG dzięki fali 1064 nm oferuje tryb Genesis, wykorzystując wnikającą głęboko
energię, która nie uszkadzając górnej warstwy skóry,
stymuluje ją do produkcji kolagenu. Zabieg jest bezbolesny, więc nie wymaga znieczulenia ani okresu
rekonwalescencji. Pacjent opuszcza gabinet z lekkim
zaczerwienieniem skóry ustępującym w ciągu kilku godzin. Zabieg może być przeprowadzany o każdej porze roku, nawet na skórze opalonej. W celu
uzyskania optymalnych rezultatów należy wykonać
3–6 zabiegów. W efekcie następuje odmłodzenie skóry, wygładzenie zmarszczek, poprawa napięcia skóry,
redukcja rumienia i popękanych naczynek.

Epilacja laserowa

Tryb Long Pulse 5–30 ms pozwala na przeprowadzenie zabiegów epilacji laserowej. Plamka
o średnicy do 15 mm oraz repetycja do 10 Hz umożliwia szybkie i sprawne przeprowadzenie zabiegu. Zaletą są predefiniowane programy dla każdego fototypu skóry oraz obszaru zabiegowego. Efekty widać już
po 1–2 zabiegach [3]. Zastosowanie coolera podnosi
komfort zabiegu.

Przezskórne zamykanie naczyń

Przezskórne zamykanie naczyń laserem Nd:YAG
jest możliwe dzięki trybowi Long Pulse oraz dużej
energii generowanej przez laser, który powinien
mieć predefiniowane tryby pracy zależne od obszaru zabiegowego oraz od fototypu skóry. Chłodzenie
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coolerem poprawia komfort zabiegu. Dla uzyskania
optymalnych efektów niezbędne jest wykonanie kilku zabiegów co 4–6 tyg. [1]. Rycina 3 prezentuje efekt
zabiegu przezskórnego zamykania naczyń.

zabieg pozwalający na oczyszczenie skóry i zwężenie porów za pośrednictwem kremu węglowego.
Krem, reagując z promieniem lasera odparowuje
wraz z martwym naskórkiem. Zabieg pozwala oczyścić i zwęzić pory, a nieprzerywanie ciągłości skóry
pozwala cieszyć się rozświetloną, napiętą i oczyszczoną skórą bezpośrednio po zabiegu.

Wnioski

Laser Nd:YAG to idealny wybór do gabinetu, który
chce poszerzyć swoją ofertę zabiegową. Istotne jest,
by skupić wszystkie możliwe cechy lasera Nd:YAG
w jednym urządzeniu. Dlatego optymalne urządzenie powinno generować impulsy w zakresie nanosekund (Q-switch – tatuaże), mikrosekund (tryb Genesis i leczenie grzybicy paznokci) oraz milisekund
(tryb long pulse niezbędny do leczenia hirsutyzmu
i zamykania naczynek).
Piśmiennictwo
1.

Rycina 3. Zamykanie naczyń, efekt 1 zabiegu. Źródło:
materiały własne

Grzybica paznokci

Laser Nd:YAG jest skutecznym narzędziem
w walce z grzybicą paznokci. Istnieje wiele publikacji
potwierdzających skuteczność oraz bezpieczeństwo
lasera Nd:YAG w terapii skojarzonej, jak i monoterapii grzybicy paznokci [5, 6].

Peeling węglowy

Peeling węglowy z wykorzystaniem lasera Nd:YAG to popularna procedura. Jest to nieinwazyjny
METRUM CRYOFLEX jest znanym i cenionym
europejskim producentem nowoczesnej aparatury
medycznej istniejącym od 1992 r. Głównym obszarem działalności firmy są lasery chirurgiczne oraz
aparaty z zakresu kriochirurgii, krioterapii i presoterapii. METRUM CRYOFLEX jest najbardziej
utytułowaną polską firmą na światowym rynku
zaawansowanych technologii medycznych, której
rozwiązania chronione są kilkoma międzynarodowymi patentami.
METRUM CRYOFLEX jest marką globalną obecną na 5 kontynentach, działającą obecnie w ponad
50 krajach, wyposażającą ponad 10 tys. jednostek
na całym świecie. Misją firmy jest wprowadzanie
na rynek najnowocześniejszych aparatów spełniających oczekiwania wymagającego rynku, dlatego
w ciągu ostatnich 4 lat przeznaczyła ponad 2 mln

2.
3.
4.
5.
6.

Asiran S.Z., Fisek I.N., The evaluation of long-pulsed Nd:YAG
laser efficacy and side effects in the treatment of cutaneous
vessels on the face and legs, J. Cosmet. Dermatol. 2020(7),
s. 1656–1661.
Henley J.K. i wsp., Laser tattoo removal, 2021 Jul 23. In: StatPearls [Internet].
Lee C.M., Laser-assisted hair removal for facial hirsutism in
women: a review of evidence, J. Cosmet. Laser Ther. 2018(3),
s. 140–144.
Kim J. i wsp., Treatment of café-au-lait macules with a high-fluenced 1064-nm Q-switched neodymium:yttrium aluminum
garnet laser, J. Cosmet. Laser Ther. 2018(1), s. 17–20.
Zhang R.N. i wsp., Different numbers of long-pulse 1064-nm
Nd-YAG laser treatments for onychomycosis: a pilot study,
Biomed. Res. Int. 2020(Jan. 20), s. 1216907.
Zhong S. i wsp., Efficacy of Two-Stage Treatment of Onychomycosis Using a Long-Pulsed Nd:YAG 1064-nm Laser,
Evid. Based Complement Alternat Med. 2019(Jun. 16),
s. 3647519.

euro na programy badawczo-rozwojowe, projektowanie i produkcję innowacyjnych technologicznie
produktów, takich jak lasery diodowe chirurgiczne,
urządzenia kriochirurgiczne i krioterapeutyczne.
Interdyscyplinarny zespół METRUM CRYOFLEX
tworzą wysokiej klasy specjaliści, w którego skład
wchodzą m.in. lekarze, inżynierowie laserowi, kriogenicy, inżynierowie oprogramowania, mechanicy
oraz optoelektronicy. Zespół stale pracuje nad udoskonalaniem parametrów oferowanych urządzeń,
optymalizując poziom zużycia energii, ergonomię,
funkcjonalność czy koszty, ściśle współpracując
z najlepszymi polskimi uczelniami medycznymi
i technicznymi oraz dziesiątkami lekarzami z kraju i zagranicy. Wynikiem tej pracy są aparaty, które
zwiększają konkurencyjność placówek, a także skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów.
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Terapie łączone z wykorzystaniem najnowszej platformy
laserowej ZYE
Combined therapies using the latest ZYE laser platform
Agnes Frankel
W zawodzie lekarza praktyka naszym obowiązkiem jest odpowiedź na potrzeby pacjenta. W obecnym czasie najwyższe standardy i wiedza oparta
na EWB to elementy terapii mogące okazać się niewystarczającymi. Pacjent ma coraz większe wymagania – zwłaszcza w zakresie minimalnego okresu
rekonwalescencji oraz jak najlepszych efektów,
ukierunkowanych na holistyczne problemy. Rzadko
jest to jeden problem skórny, częściej szerokie spektrum dermatoz (np. melasma, niechciane owłosienie) lub problemów estetycznych (np. zwiotczenie
sprężyste, blizny.)
Rosnące potrzeby naszych pacjentów w dużej
mierze zostają spełnione przez terapie łączone.
Poziom samej satysfakcji osoby poddanej procedurom jest nieporównanie wyższy niż w przypadku
zastosowania pojedynczych zabiegów. Bardziej niż
pojedynczy zabieg ukierunkowany na jeden problem – kompleksowe zaspokojenie potrzeb podczas
(najlepiej) jednego spotkania – wydaje się adekwatną odpowiedzią na obecne tempo życia, a więc i konkretnych wymagań czasowych jak i minimalnego
czasu rekonwalescencji.
Celem tego artykułu jest przybliżenie informacji
na temat wszechstronności zabiegowej, jakości leczenia, efektów pozabiegowych, które możemy zapewnić dzięki pracy platformą laserową ZYE.

Kilka słów o samej platfornie i jej
możliwościach

Plataforma ZYE określana jest przez producenta mianem SMART ze względu na swoje unikatowe
na ten moment możliwości technologiczne. Mowa
tutaj nie tylko o efektach odczuwalnych i zaobserwowanych przez pacjenta, o którym oczywiście
myślimy przede wszystkim, ale również o tym jakie
ułatwienia takie urządzenie oferuje specjaliście wykonującemu daną procedurę. Wymienić tu należy
np. interface z internetem, zdalny i inteligentny
system diagnostyczny online, co więcej istnieje
możliwość generowania raportów dostępnych online
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z historią serwisu, co daje pełny nadzór nad urządzeniem. Osobom wykonującym zabieg, niezawodna
staje się kontrola np. daty i godziny pracy z ustawieniami parametrów. Ponadto urządzenie ma
wskaźnik wykorzystania impulsów.
Obecnie dostępne są 2 modele: Platforma
ZYE YAG – Nd:YAG (1064 nm). Platforma ZYE ALX
(755 nm). Przybliżając obie platformy, należy przedstawić na początku istotną charakterystykę zmiennych: moc optyczna to 110 W  w obu typach.
Dodatkowo 4 światłowody dla hps, w pełni kompatybilny z MX hps; kwadratowy płaski profil
wiązki. Dodatkowe udogodnienie to Wi-Fi 24/7 monitoring online.

ZYE ALX – pełnozakresowy system laserowy
z aleksandrytem 755 nm

Główne zastosowania tego lasera to: epilacja,
odmłodzenie, zmiany pigmentacyjne, przebarwienia, zmiany naczyniowe. Warto wspomnieć o istnieniu funkcji i trybu DYNAMICS® dedykowanego dla peelingu laserowego. Wspomniany tryb
(DYNAMICS®) z krótkimi impulsami 0,25–1 ms
do peelingu termicznego jest bardzo skuteczny
w rozjaśnianiu i usuwaniu hiperpigmentacji, piegów, przebarwień, w terapii poikilodermy i trądziku
różowatego.
Kolejny aspekt wart uwagi w przypadku tego
urządzenia to opcja zastosowania wiązki lasera
aleksandrytowego. ZYE jest w stanie dostarczyć
do 55 J energii, co w praktyce pozwala na użycie
większej fluencji i krótszych czasów impulsu, dzięki
czemu terapia składa się z mniejszej liczby zabiegów.
Oprócz jednorodnej wiązki FLAT-FRAME (równomierny rozkład energii na obszarze zabiegowym
i brak zlokalizowanych punktów przegrzania) technologia COOL-&-CLEAR® utrzymuje optymalny
poziom chłodzenia skóry podczas zabiegu. Kolejne
ułatwiające pracę operatorowi rozwiązanie to tryb
ULTRA SPEED. Dzięki niemu (plamka 18 mm, która obejmuje do 25% większy obszar zabiegowy oraz
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częstotliwość powtarzania 3 Hz) ZYE ALX jest jednym z najszybszych systemów usuwania włosów
na świecie.
Wszechstronność zastosowania jest związana
z trzema trybami pracy. Tryb DYNAMICS® z krótkimi czasami impulsów 0,25–1 ms w terapii grzybicy
paznokci i peelingu tonującego; tryb LONGPULSE®
z dłuższymi czasami impulsów – do 100 ms –
do terapii zmian naczyniowych i usuwania owłosienia w przypadku wyższych fototypów; tryb
INTENSE® z ciągłym wyzwalaniem wiązki lasera dla
liftingu i poprawy napięcia skóry.
Procedury, które można zaoferować pacjentowi podczas jednego spotkania to laserowe tonowanie skóry, ujednolicenie kolorytu, poprawa napięcia i grzybica paznokci. Należy również
wspomnieć o wskaźniku temperatury skóry i kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą systemu

monitorowania ACCUSENSE® do terapii grzybicy paznokci, laserowego wyrównywania kolorytu
i poprawy napięcia skóry.
Kolejny aspekt to terapia zmian naczyniowych
COOL-&-CLEAR®: głowica z szafirem chłodzącym
do 4°C i średnicą plamki 3–10 mm z cyfrowym systemem optycznego zoomu do leczenia zmian naczyniowych. Głowica z systemem COOL-&-CLEAR®
z rozmiarem plamki 8–18 mm, technologia rekomendowana dla usuwania włosów w przypadku
wyższych fototypów (Fitzpatrick III–VI).

Terapie łączone

Znając już większość możliwości, które oferuje platforma ZAE, kolejnym etapem są indywidualnie dobrane parametry i procedury. Daje to
wprawnemu operatorowi ogrom możliwości zabiegowych. Np. protokół Black Dress dla wygładzenia
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nierówności i zmarszczek, protokół Glow dla redukcji rozszerzonych ujść gruczołów łojowych, Red
Carpet dla rozświetlenia i ujędrnienia czy protokół
Magnific dla rozpromieniania, odświeżania skóry
i resurfacingu powiek [1–8].

4.
5.
6.
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Nd:YAG laser in the treatment of hypertrophic scars and keloid: a comparative randomized split-scar trial, Abd El-Shakour
Abd El-Hafiz, J. Cosmet. Laser Ther.2016(4), s. 208–212.
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dr n. med. Agnes Frankel (Polska)
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim SUM w Katowicach, gdzie również obroniła rozprawę doktorską. Skupia się na łączeniu najnowszej, sprawdzonej wiedzy medycznej z jak najbardziej naturalnym
podejściem dla osiągnięcia najlepszych rezultatów terapeutycznych. Jest autorką licznych publikacji
i artykułów naukowych z zakresu dermatologii i medycyny regeneracyjnej. Wykłada na krajowych
i międzynarodowych kongresach. Swoje umiejętności doskonaliła, ucząc się od światowych ekspertów, m.in. w Nowym Yorku, Los Angeles, Paryżu, Berlinie. Uzyskała Międzynarodową Specjalizację
Anti-Aging oraz dyplom specjalisty Europejskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Panda Medical to firma, która dzięki wielu
międzynarodowym kontaktom dostarcza najwyższej jakości, sprawdzone oraz w pełni bezpieczne urządzenia i najnowsze technologie z zakresu medycyny estetycznej i wyspecjalizowanej
kosmetologii.
Niezwykle istotnym dla firmy czynnikiem
sukcesu jest innowacyjność, jednak kluczowe
zawsze pozostaje bezpieczeństwo i precyzyjnie sprawdzana skuteczność działania i oddziaływania urządzeń oraz technologii na organizm
ludzki.
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Panda Medical jest wyłącznym dystrybutorem
na terenie Polski:
zz najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń do przeszczepu włosów: robota Artas iX oraz Neograft;
zz wszechstronnych platform laserowych Etherea MX
i Zye;
zz wyjątkowych dermakosmeceutyków Nimue.
Panda Medical to również dystrybutor produkowanych w Panda Trzebnica wyspecjalizowanych
mebli medycznych: foteli zabiegowych SANMED,
leżanek PRINCE, foteli ATHENA.

SINCLAIR

sinclair
Premiera kongresowa: MaiLi, czyli kwas hialuronowy w roli
głównej. Poznaj nowe oblicze piękna medycyny estetycznej
Congress premiere: MaiLi – hyaluronic acid in the lead role.
How to get to know the new face of the beauty of aesthetic
medicine?
Magdalena Boczarska-Jedynak
Technologia i badania
Produkty MaiLi są produkowane w Szwajcarii przy wykorzystaniu najnowszej opatentowanej
technologii OxiFreeTM, wykorzystującej długie
łańcuchy kwasu hialuronowego (HA) o wysokiej
masie cząsteczkowej, które następnie – w procesie
hydratacji – doprowadzane są do formy roztworu.
Kolejny krok odbywa się w atmosferze bezwładnej
przy użyciu niskiej ilości BDDE w procesie sieciowania przekształcany jest roztwór w żel. Przez cały
czas reaktywne formy tlenu są usuwane z żelu, aby
lepiej zachować usieciowaną sieć HA: zmniejsza to
ilość wymaganego sieciowania chemicznego i chroni
sieć HA przed degradacją. W ostatniej fazie produkcyjnej lepiej zachowana (zawierająca mniej reaktywnych form tlenu) usieciowana sieć HA OxiFree™ jest
przygotowana do sterylizacji.
W rezultacie otrzymujemy HA o wyjątkowych
cechach: plastyczny, z dużą zdolnością projekcyjną,
pozostający w miejscu podania, dobrze integrujący
się z tkanką i powracający do pierwotnego kształtu
podczas nacisku. MaiLi ma silne działanie zwiększające objętość, a jednocześnie jest elastyczny i ma
długotrwałe działanie. Udowodniono, że zapewnia
większą moc projekcji niż jedna z wiodących
marek wypełniaczy HA1.
Wyjątkowe właściwości reologiczne żelu przekładają się na doskonałe wyniki. MaiLi jest usieciowany
przy użyciu niewielkiej ilości BDDE, dzięki czemu
HA ma współczynnik MoD (stopień modyfikacji)
poniżej 5%. MaiLi jest synonimem bezpieczeństwa
i zawiera lidokainę dla większego komfortu pacjentów. Wstrzyknięty żel pozostaje w stałym kontakcie
z otaczającymi tkankami, a dzięki właściwościom
1 Badanie kliniczne 17E1176: w porównaniu do Juvéderm® Voluma
wstrzyknięto o 24% mniej produktu MaiLi Extreme, uzyskując te
same wyniki w kuracji okolicy policzka.
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Smart Spring powraca do swojego pierwotnego
kształtu.

Asortyment wypełniaczy skórnych z HA

MaiLi otrzymał oznaczenie CE jako wyrób medyczny zgodny z dyrektywą dotyczącą wyrobów
medycznych MDD 93/42/EWG (CE2797). Portfolio
MaiLi składa się z 4 produktów, seria została przed
wprowadzeniem na rynek zbadana pod kątem biokompatybilności, bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności klinicznej.
Produkty MaiLi spełniają wszystkie wymogi normy ISO 10993 dotyczące wyrobów medycznych in vitro i in vivo. Bezpieczeństwo kliniczne i skuteczność
4 wariantów żelu MaiLi przebadano w badaniu klinicznym, zwanym dalej badaniem. Przeprowadzono
je na 50 pacjentach. 3 z 4 grup pacjentów leczono
w 2 różnych obszarach. Każdy z 3 produktów: MaiLi
Precise, MaiLi Define i MaiLi Volume został przebadany w 2 różnych zastosowaniach lub obszarach
docelowych: zmarszczki około ustne i podkreślenie
konturu ust; umiarkowane powiększenie fałd nosowo-wargowych i zwiększenie objętości ust; silne fałdy nosowo-wargowe i obszar podpoliczkowy.
W badaniu z zastosowaniem podwójnie ślepej
próby porównano produkty MaiLi Extreme i Juvéderm Voluma w 1 zastosowaniu – na kościach
policzkowych. Łączna liczba badanych miejsc
iniekcji wyniosła 140. Oceny dokonywano w dniu
D0 i w miesiącach: M1, M6 i M12. Wyniki potwierdziły dobry profil bezpieczeństwa i skuteczność
gamy produktów MaiLi, co opisano w warunkach
badania.
Produkty MaiLi zostały opatrzone oznakowaniem CE po zrecenzowaniu i rozważeniu danych
klinicznych 50 leczonych pacjentów przez jednostkę
badawczą UE (CE 2797). Badanie kliniczne mające
na celu potwierdzenie bezpieczeństwa klinicznego
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Badanie cytotoksyczności in vitro

brak dowodów na cytotoksyczność
yy żel MaiLi nie jest cytotoksyczny

Badanie na reaktywność śródskórną (podrażnienie)

brak oznak podrażnienia skóry (rumień, obrzęk,
martwica)
yy żel MaiLi nie powoduje podrażnień

Badanie uczulania (nadwrażliwość)

brak dowodów na opóźnione uczulanie kontaktowe skóry

Badanie ostrej toksyczności ogólnoustrojowej

brak dowodów na toksyczność ogólnoustrojową przez
okres do 3 dni po implantacji

Badanie pirogenności

brak dowodów na pirogenność
yy żel MaiLi nie wywołuje gorączki

Badanie toksyczności podprzewlekłej

brak oznak toksyczności, podrażnienia lub stanu
zapalnego do 3 mies. po implantacji
yy żel MaiLi nie wywołuje podprzewlekłej toksyczności

Badanie genotoksyczności:
test Amesa i badanie na komórkach myszy

brak dowodów na genotoksyczność
yy żel MaiLi jest uważany za niemutagenny

Badanie oddziaływania miejscowego po implantacji
śródskórnej

brak oznak podrażnienia lub niewielkich miejscowych
reakcji tkanek do 3, 6 i 12 mies. po implantacji śródskórnej

Badanie oddziaływań miejscowych po implantacji
podskórnej

brak oznak podrażnienia lub niewielkich miejscowych
reakcji tkanek do 3, 6 i 12 mies. po implantacji śródskórnej
yy żel MaiLi jest dobrze tolerowany i uważany za
niedrażniący

i skuteczności produktów MaiLi zostało przeprowadzone przez 40 renomowanych Europejskich
Liderów Opinii (ang. key opinion leaders – KOL)
na ponad 100 pacjentach, dając doskonałe i satysfakcjonujące wyniki. Producent MaiLi prowadzi dalsze
badania kliniczne i zbiera dane, które w przyszłości
będzie publikował.
Na podstawie dostępnych badań i doświadczeń
klinicystów można stwierdzić, że nowe wypełniacze MaiLi oferują bardzo wysoką skuteczność i dobre wyniki kliniczne. W porównaniu do konkurencyjnych wypełniaczy klasy premium dla uzyskania
podobnych wyników potrzeba mniejszej ilości wypełniacza2, co daje większe możliwości leczenia.
Wyjątkowe właściwości łączą zoptymalizowaną elastyczność i dużą miękkość ze znakomitą zdolnością
projekcji, dając naturalne odczucia i wygląd. Wg lekarzy, którzy testowali produkt, wypełniacze MaiLi
są łatwe do wstrzyknięcia, nie wymagają specjalnej
techniki, dają się łatwo formować i dobrze integrują
się z tkanką.

zapewniające pacjentom możliwie najwyższy komfort podczas kuracji. W zabiegach estetycznych
satysfakcja pacjenta z rezultatów leczenia jest kluczowym celem, a jego komfort podczas zabiegu jest
częścią ogólnej satysfakcji. Najczęstszą dolegliwością pacjentów podczas zabiegu jest ból, niektórzy
pacjenci są bardzo wrażliwi. Gama wypełniaczy
MaiLi ma w składzie lidokainę (0,3%), co sprawia,
że cały proces jest znacznie bardziej komfortowy dla
pacjenta.

Bezpieczeństwo i zgodność z normami

Produkty MaiLi są zgodne z normami biokompatybilności wyrobów medycznych (vide tabela)
oraz wymaganiami dotyczącymi oznakowania CE

Znieczulenie

Na rynku produktów HA klasy premium istnieje popyt na produkty zawierające lidokainę

2 Tamże.

217

SINCLAIR

wyrobów medycznych, w tym wypełniaczy skórnych
(zakres badań wg ISO 10993). Wypełniacze MaiLi
mają oznaczenie CE (BSI CE 2797).

Przykłady pacjentów, którzy skorzystali
z kuracji MaiLi

Dystrybucja MaiLi w tkance w długim
okresie
W testach implantacji zgodnie z odpowiednią
normą ISO 10993 badania histologiczne wykazały
prawidłową dystrybucję produktu w tkankach skóry
właściwej lub tkankach podskórnych. Żel MaiLi jest
z biegiem czasu dobrze tolerowany przez tkanki
i chroni struktury tkanek, potwierdzając wysoki profil tolerancji wypełniacza MaiLi.
Przełomowa opatentowana technologia OxiFree™
zmniejsza ilość wymaganego sieciowania chemicznego i chroni sieć HA przed degradacją. W rezultacie HA w MaiLi silnie oddziałuje na zwiększenie
objętości, a jednocześnie jest elastyczny i ma długotrwałe działanie. Udowodniono, że zapewnia
większą moc projekcji niż jedna z wiodących marek
wypełniaczy HA3.
Przełomowa
opatentowana
technologia
OxiFreeTM zmniejsza ilość wymaganego sieciowania chemicznego i chroni sieć HA przed degradacją.
W rezultacie HA zawarty w MaiLi ma silne działanie
zwiększające objętość, a jednocześnie jest elastyczny
i ma długotrwałe działanie4. Udowodniono, że zapewnia większą moc projekcji niż jedna z wiodących
marek wypełniaczy HA5.

A

Fot. 1. Zabieg na całą twarz – przed (A) i 2 tyg. po (B).
Obszar kuracji i ilość zużytego preparatu. Skronie:
MaiLi Volume 2 ml, policzki: MaiLi Define 2 ml, usta:
Maili Define 1 ml, podbródek: MaiLi Extreme 2 ml, linia żuchwy: MaiLi Define 2 ml, okolice czoła: MaiLi
Precise 2 ml. Źródło: Sinclair Pharma

A

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Tamże.

B

B

Fot. 2. Zabieg: korekta doliny łez i ust – przed (A) i 2 tyg.
po (B). Obszar kuracji i ilość zużytego preparatu. Dolina:
łez 2 ml, usta: 1 ml MaiLi Precise. Źródło: Sinclair Pharma
dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak (Polska)
Specjalista neurolog, lekarz medycyny bólu i certyfikowany lekarz medycyny estetycznej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego SUM, studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna dla Lekarzy
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Medycyna Bólu Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Były nauczyciel akademicki,
przez wiele lat związana z Kliniką Neurologii SUM. Obecnie zarządza prywatną interdyscyplinarną
placówką medyczną – Instytutem Zdrowia w Oświęcimiu, gdzie w sposób holistyczny łączy możliwości leczenia z zakresu wielu dziedzin medycyny. Szczególny obszar jej zainteresowań i działalności
klinicznej stanowi terapia toksyną botulinową i kwasem hialuronowym, zarówno w medycynie estetycznej, jak i w neurologii. Jest wykładowcą i trenerem z zakresu leczenia toksyną botulinową przewlekłej migreny oraz Krajowym Mentorem międzynarodowego programu edukacyjnego Allergan
Medical Institute, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji lekarzy w tym zakresie. Współautorka
licznych prac naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych,
rozdziałów książkowych oraz doniesień zjazdowych. Ceniony wykładowca na konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych. Jest członkiem zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń
Ruchowych oraz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji, a także członkiem Polskiego Towarzystwa
Badania Bólu oraz International Neurotoxin Association.
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Małoinwazyjne procedury liftingujące z wykorzystaniem
preparatów na bazie kwasu L-polimlekowego
Non-invasive lifting procedures with the use
of PLLA-based products
Ilona Osadowska
Kwas L-polimlekowy (PLLA) pobudza wytwarzanie włókien kolagenowych i elastynowych poprzez
stymulację procesów regeneracyjnych w skórze. Zapewnia tkankom elastyczność i za pośrednictwem
sieci włókien tworzy swego rodzaju rusztowanie dla
tkanek. Dzięki temu zwiększa napięcie skóry, poprawia jej jędrność, a tym samym odmładza wygląd.
Prezentowany produkt likwiduje zmarszczki, wygładza fałdy nosowo-wargowe, poprawia i podnosi
owal twarzy. Istotne jest to, że efekty zastosowania
LANLUMA™ wynikają bezpośrednio z odbudowania
trójwymiarowej struktury włókien kolagenowych.
LANLUMA™ jest innowacyjnym preparatem wykorzystywanym w medycynie estetycznej do odbudowy objętości i odmładzania skóry. Jej skład bazuje
na PLLA – związku chemicznym występującym fizjologicznie w organizmie. PLLA uważany jest za najbardziej efektywny stymulator dostępny na rynku,
wyjątkowo skuteczny w pobudzaniu syntezy włókien kolagenowych i elastynowych.
Innowacją i cechą godną uwagi jest zawartość
PLLA w LANLUMA™, która należy do najwyższych
wśród preparatów dostępnych na rynku i wynosi
odpowiednio 210 mg dla fiolki 15 ml (Lanluma V
do twarzy), co stanowi średnio o 40% więcej preparatu w porównaniu do dotychczasowych preparatów,
i 630 mg dla fiolki 40 ml (Lanluma X do augmentacji pośladków), co jest absolutną nowością na rynku
i ciekawą alternatywą dla wieloletnich użytkowników PLLA w przypadku pacjentów z dużymi ubytkami objętości.

LANLUMA™ – jak działa?

Działanie regeneracyjne preparatu LANLUMA™
(PLLA) przebiega w kilku etapach. W początkowym etapie, po wstrzyknięciu preparatu, otrzymywany jest pierwotny efekt wynikający z wypełnienia
preparatem. Następnie woda wchodząca w skład
LANLUMA™ zostaje wchłonięta, co skutkuje zauważalnym powrotem objętości do stanu wyjściowego w miejscach wstrzyknięcia. W kolejnym etapie,
na skutek stymulacji syntezy włókien kolagenowych,
dochodzi do stopniowej odbudowy struktury kolagenowej będącej szkieletem tkanki skórnej. Prowadzi to
do budowy naturalnego „rusztowania” kolagenowego,

czyli naturalnej objętości, co skutkuje odmłodzeniem
i poprawą wyglądu, a zarazem uzyskania ostatecznego
efektu zabiegu, który dzięki wykorzystaniu naturalnych zdolności i mechanizmów organizmu utrzymuje
się długotrwale.

Jak wygląda zabieg z wykorzystaniem
preparatu LANLUMA™?

Istotne jest, żeby pamiętać, iż zabieg z wykorzystaniem preparatu LANLUMA™ może być przeprowadzony wyłącznie przez lekarza posiadającego
odpowiednie kwalifikacje. Na początku jest konsultacja lekarska, podczas której ustalane są wskazania do zabiegu oraz ewentualny jego zakres, a także
określane są wskazania i identyfikowane są ewentualne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia.
Preparat LANLUMA™ aplikowany jest w ustalone partie twarzy i/lub ciała za pomocą nakłuć przy
użyciu igły i/lub kaniuli. Po zakończeniu aplikacji
lekarz wykonuje masaż ostrzykiwanych miejsc, który jest niezbędnym elementem każdej procedury
i powinien być kontynuowany przez pacjenta przez
2 tyg. po zabiegu, 2 razy dziennie przez ok. 5–10 min
po to, aby równomiernie rozprowadzić wstrzyknięty
preparat. Szacunkowy czas trwania zabiegu wynosi
20–30 min.
Ostateczny rezultat widoczny jest zazwyczaj
po upłynięciu kilku tygodni od przeprowadzenia zabiegu. Zazwyczaj do osiągnięcia optymalnego efektu
konieczne są 2–4 zabiegi w mniej więcej 6-tyg. odstępach, aczkolwiek zdarzają się przypadki, że już
po pierwszym zabiegu ostateczny rezultat zostaje
osiągnięty.
Najczęściej na 1 zabieg na twarz stosuje się 1 fiolkę, przy bardziej nasilonej wiotkości skóry można
zastosować 2 fiolki. Decyduje o tym lekarz wykonujący zabieg. W przypadku zabiegu augmentacji pośladków pierwsza sesja to 1 fiolka na stronę, kolejna
– jeżeli będzie potrzebna – 1–2 fiolki.
Trwałość efektu oczywiście zależy od indywidualnych predyspozycji. Zabiegi z wykorzystaniem PLLA
uważane są za jedne z najefektywniejszych procedur.
Dają doskonałe i długotrwałe efekty, które wynikają
bezpośrednio z przyrostu tkanki wskutek stymulacji
produkcji włókien kolagenowych.
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Zdjęcie 1. Pacjentka A przed zabiegiem

Zdjęcie 2. Pacjentka A po zabiegu

Jakie są zalecenia po zabiegu preparatem
LANLUMA™?

są one niewielkie oraz samoistnie ustępują w ciągu
kilku dni. Zazwyczaj obejmują niewielkie zaczerwienienie, zasinienie, może im towarzyszyć obrzęk,
nadwrażliwość na dotyk, a czasem nawet i ból (często związane bezpośrednio chociażby z nakłuwaniem skóry). Ponadto w miejscach poddawanych
zabiegowi mogą tworzyć się niewielkie grudki podskórne. Opisane objawy często ustępują w krótkim
czasie samoistnie.

Podstawowym zaleceniem po przeprowadzeniu
zabiegu z wykorzystaniem preparatu LANLUMA™
jest wykonywanie masażu twarzy: min. 2 tyg. po zabiegu, 2 razy dziennie przez 5–10 min. Zakres oraz
częstotliwość masażu zależy oczywiście od okolicy
poddawanej zabiegowi i jest indywidualnie określany przez lekarza. Pacjent otrzymuje poradnik po zabiegowy i pełny instruktaż dotyczący postępowania
w domu.
Czasami rekomendowana częstotliwość wykonywania masażu przy zastosowaniu preparatów
na bazie PLLA wynosi nawet 5 razy dziennie. Bardzo
istotne jest również, aby po zabiegu unikać ekspozycji na promieniowanie UV, czyli ekspozycji na słońce
oraz korzystania z solarium. Przeciwwskazane jest
również korzystanie z sauny oraz krioterapia.

Jakie są potencjalne powikłania
po zabiegu?

Zabiegi z wykorzystaniem PLLA charakteryzują
się wysokim profilem bezpieczeństwa, a jego działania niepożądane nie występują często i zazwyczaj
220

U kogo LANLUMA™ jest wskazana i zabieg
przyniesie najlepsze rezultaty?

Zastosowanie preparatu LANLUMA™ wskazane jest tam, gdzie zaistnieje potrzeba zwiększenia objętości okolic skóry. Stanowi idealne
rozwiązanie dla tych, którzy chcą przeciwdziałać
objawom starzenia się skóry. Może być stosowana w usuwaniu różnych postaci zmarszczek, jest
świetnym rozwiązaniem powodującym odbudowę
objętości, takich jak zapadnięte policzki, korekcję
owalu twarzy, ubytki w okolicach skroni. Oprócz
tego poprawia jędrność skóry, a także odmładza.
Jest zalecana np. w celu leczenia cellulitu czy
uwydatnienia i zaokrąglenia pośladków. Czasami
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Zdjęcie 3. Pacjentka B przed zabiegiem

Zdjęcie 4. Pacjentka B po zabiegu

nazywana przez lekarzy procedurą „brzoskwiniowych pośladków”.

laktacji. Ponadto zabieg LANLUMA™ jest przeciwwskazany u osób:
zz z czynnymi chorobami infekcyjnymi w zakresie
skóry,
zz z chorobami autoimmunologicznymi,
zz ze skłonnością do bliznowców,
zz stosujących niektóre leki (np. leki przeciwzakrzepowe czy niesteroidowe leki przeciwzapalne).

U kogo nie należy wykonywać zabiegu
LANLUMA™?

Jak każdy zabieg z zakresu medycyny estetycznej,
również wykorzystanie preparatu LANLUMA™ jest
przeciwwskazane u pewnej grupy pacjentów. Nie
należy go wykonywać u kobiet w ciąży i w okresie

dr Ilona Osadowska (Polska)
Posiada specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej. Międzynarodowy trener lekarzy w zakresie liftingu
twarzy nićmi Aptos oraz biostymulacji materiałami Ellanse i Lanluma. Instruktor w zakresie liposukcji LipoLife. Ukończyła zagraniczne szkolenia specjalistyczne, m.in. w klinikach we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Szwecji. Posiada certyfikaty w zakresie stosowania większości terapii
medycyny estetycznej. W latach 2007 i 2008 wyróżniona godnością Ambasadora Marki Restylane.
Uczestniczyła w projektach badawczych i wdrażaniu nowych materiałów medycznych marki. Członek PTMEiAA PTL. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2004). Absolwentka
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1999 r. prowadzi prywatną praktykę lekarską w zakresie chirurgii, zaś od 2004 r. w zakresie medycyny estetycznej.
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Wyjątkowy stymulator tkankowy: Ellansé®.
Naturalna droga do odbudowy skóry i przywrócenia
młodszego wyglądu twarzy
Exceptional tissue stimulator: Ellansé®. Natural way to skin
rebuilding and restore a younger appearance of the face
Karina Felberg
Ellansé® to innowacyjny produkt do wstrzykiwania, który łączy w sobie cechy wypełniacza i biostymulatora tkankowego. Zapobiega pierwszym oznakom starzenia, odmładza i ujędrnia skórę, upiększa
i koryguje, ma silnie regenerujące właściwości.
Ellansé® składa się:
zz w 70% z wodnej karboksymetylocelulozy (CMC),
nośnika żelowego;
zz w 30% z mikrosfer syntetycznego polikaprolaktonu (PCL).
Taki skład pozwala uzyskać natychmiastowy
efekt wypełniający, po którym następuje stymulacja
produkcji własnego kolagenu: neokolagenogeneza.
Produkt jest w postaci białego żelu, w strzykawce

gotowej do użycia o pojemności 1 ml. W opakowaniu
są 2 strzykawki zapakowane w osobne saszetki.
Ellansé® działa dwukierunkowo: wypełnia
zmarszczki oraz stymuluje produkcję kolagenu,
dzięki czemu efekty zabiegu są natychmiastowe
i długotrwałe. Unikatowy mechanizm działania
Ellansé® sprawia, że zmiany i poprawa wyglądu następuje w sposób dyskretny, subtelny, jest rozłożona
w czasie. Pierwsze rezultaty zabiegu można zauważyć już po wyjściu z gabinetu. Skóra staje się bardziej
napięta i gładka, a zmarszczki spłycone. Następnie
w kolejnych miesiącach pojawia się nowa objętość,
skóra nabiera jędrności i zdrowego, młodzieńczego
wyglądu.

Zdjęcie 1. Pacjentka 1 – przed zabiegiem

Zdjęcie 2. Pacjentka 1 – 1 mies. po zabiegu

Zdjęcie 3. Pacjentka 1 – 6 mies. po zabiegu

Zdjęcie 4. Pacjentka 1 – 12 mies. po zabiegu
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Zdjęcie 5. Pacjentka 2 – przed zabiegiem

Zdjęcie 6. Pacjentka 2 – 24 mies. po zabiegu

Za działanie stymulujące odpowiada w Ellansé®
znany i stosowany w medycynie od ponad 20 lat
PCL, który silnie pobudza procesy regeneracyjne
w skórze: stopniowo pojawia się naturalne rusztowanie, czyli objętość zbudowana z naszego własnego
kolagenu.

Bezpieczeństwo Ellansé®

Badania kliniczne

Profil bezpieczeństwa Ellansé® utrzymuje się od
lat na stale niskim poziomie, jest jednym z najbezpieczniejszych, najlepiej przebadanych i udokumentowanych klinicznie preparatów na rynku. Na całym
świecie sprzedano ponad 1 mln strzykawek Ellansé®.

Naukowo udowodniona stymulacja
kolagenu

Ellansé® jest jednym z najlepiej udokumentowanych i przebadanych preparatów na rynku. Naukowo udowodniono neokolagenezę, poprawę gęstości
i jędrności skóry, zadowolenie pacjentów [1–5].

Ellansé® jest pierwszym zaawansowanym produktem, który łączy w sobie funkcje wypełniacza z funkcją
biostymulatora tkankowego. Wypełnia i jednocześnie

Zdjęcie 7. Pacjentka 3 – przed zabiegiem

Zdjęcie 8. Pacjentka 3 – 6 mies. po zabiegu

Zdjęcie 9. Pacjentka 3 – 12 mies. po zabiegu

Zdjęcie 10. Pacjentka 3 – 24 mies. po zabiegu
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Zdjęcie 11. Pacjentka 4 – przed zabiegiem

Zdjęcie 12. Pacjentka 4 – 1 mies. po zabiegu

Zdjęcie 13. Pacjentka 4 – 12 mies. po zabiegu

Zdjęcie 14. Pacjentka 4 – 24 mies. po zabiegu

pobudza produkcję kolagenu, ponadto produkt jest
dostępny w 2 wariantach (S i M), co sprawia, że mamy
możliwość wyboru czasu utrzymywania się efektu
zabiegowego. Mikrosfery PCL w Ellansé® są źródłem
optymalnej biokompatybilności.
Charakterystyka mikrosfer PCL:
zz kształt: kulisty i gładki,
zz rozmiar: średnica 25–50 μm.
Rozmiar i kształt mikrosfer to 2 kluczowe cechy dobrej biokompatybilności, co potwierdzają
różne badania [3–5].

naturalny efekt, który pojawia się stopniowo, subtelnie wraz z upływem czasu. Twarz przez cały czas
wygląda naturalnie, a z każdym tygodniem wygląda
lepiej dzięki silnej rewitalizacji.
Odpowiednie użycie Ellansé® pozwala odtworzyć
objętość, którą skóra utraciła z wiekiem, oraz skorygować niedoskonałości, tak by przywrócić odpowiednie proporcje i harmonię twarzy. Efekty utrzymują się średnio od 1,5 roku do ponad 2 lat.

Tworzenie kolagenu po podaniu Ellansé®

Kolagen odgrywa najważniejszą rolę w dialogu
pomiędzy fibroblastami i keratynocytami. Wchodzi
w reakcje z macierzą zewnątrzkomórkową, elastyną,
kwasem hialuronowym. Jakość skóry zależy od
włókien typu I [5].

Kiedy pojawiają się efekty i jak długo się
utrzymują?

Pierwsze efekty zabiegu są widoczne bezpośrednio po wstrzyknięciu preparatu – skóra staje się napięta, zmarszczki wygładzone. W tym samym czasie
mikrosfery PCL zaczynają silną stymulację produkcji kolagenu – ten proces odpowiada za długotrwały,

Wskazania do zabiegu Ellansé®

zz Widoczne

zmarszczki i zagłębienia w skórze.
zz Ubytki tkanki, np. w okolicach skroni i łuków
brwiowych.
zz Odmładzanie i nadawanie objętości w okolicy
policzków.
zz Korekta fałdów nosowo-wargowych.
zz Modelowanie linii żuchwy.
zz Korekta kształtu nosa.
zz Korekta linii marionetek.
zz Modelowanie brody.
Ellansé® odmładza, rewitalizuje, upiększa i działa
prewencyjnie. Naturalny efekt pozabiegowy narasta
subtelnie na przestrzeni czasu, co sprawia, że nie ma
ryzyka przerysowania i gwałtownej zmiany rysów
twarzy na „obce”. Głęboko regeneruje skórę.
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Niewymagane są testy alergiczne (Ellansé® nie
zawiera komponentów pochodzenia zwierzęcego,
bakteryjnego czy ludzkiego). Preparat jest biozgodny i wyróżnia go najwyższy profil bezpieczeństwa
utrzymujący się na stale niskim poziomie od lat. Jest
w pełni wydalany z organizmu naturalnymi ścieżkami metabolicznymi (jest bioresorbowalny).
Zabieg z użyciem Ellansé® jest krótki i bezbolesny ze względu na to, że przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym. Rodzaj znieczulenia dobiera
lekarz. Może to być np. krem Emla, który nakłada się
ok. 30 min do 1 godz. przed iniekcją preparatu. Następnie, kiedy znieczulenie zacznie działać, lekarz
wstrzykuje preparat pod skórę za pomocą cienkiej
igły i/lub kaniuli. Bezpośrednio po zabiegu może
wystąpić lokalne zaczerwienienie, obrzęk i/lub zasinienie. Wspomniane efekty uboczne zwykle samoistnie znikają po ok. 2–3 dniach.

Przeciwwskazania do zastosowania
preparatu Ellansé®

zz Ciąża

i okres karmienia.
infekcje i choroby drobnoustrojowe.
zz Choroby nowotworowe.
zz Problemy skórne, stany zapalne w okolicy podawania preparatu.
zz Alergie.
zz Choroby autoimmunologiczne, np. cukrzyca.
Bezpośrednio po zabiegu zaleca się rezygnację
z nałożenia makijażu, rekomendowane jest zachowanie „czystej skóry”, szczególnie w miejscu iniekcji.
Rekomendujemy stosowanie pielęgnacji zaleconej
przez lekarza. Unika się nadmiernego nagrzewania
skóry, ekspozycji na ciepło (sauna, solarium, słońce).
Nie powinno się spożywać alkoholu. Nie wstrzykujemy preparatu w miejscach, w których wcześniej
zaimplementowano wypełnienia permanentne. Nie
powinno się wykonywać kolejnego zabiegu Ellansé®
przed upływem 3 mies.
zz Wirusowe
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Podsumowanie
Zabieg Ellansé® jest wyjątkowy. Dzięki niemu
możemy zapobiegać procesowi starzenia oraz odmładzać dojrzałych pacjentów. Zabieg powinien być
stosowany przez wyszkolonych lekarzy specjalizujących się w zabiegach na tkankach miękkich i bezpiecznych technikach wstrzykiwania.
Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami użycia
(IFU) dołączonymi do produktu. Stosując Ellansé®
w okolicy twarzy, zaleca się podanie podskórne
(tj. podskórne, nadokostnowe).
Wskazówki dotyczące użycia:
zz w przypadku stosowania na twarzy zaleca się
podanie podskórne lub głębsze, tj. podskórne,
nadokostnowe;
zz w przypadku stosowania w okolicy dłoni zaleca
się podanie powierzchowne;
zz w przypadku iniekcji podskórnych zaleca się
wkłucia i ruchy wsteczne, tworząc kanaliki
w tkance; wskazana jest technika wachlarza lub
kresek poprzecznych;
zz preparat należy zawsze wstrzykiwać powoli;
zz po wstrzyknięciu należy delikatnie masować okolicę zabiegu;
zz wypełnianie należy stosować stopniowo – aż do pełnego efektu; trzeba unikać efektu nadmiernego wypełnienia: mniej znaczy więcej!
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.

Nicolau P., Marijnissen-Hofsté J., Neocollagenesis after injection of a polycaprolactone based dermal filler in a rabbit, Eur.
J. Aesthet. Med. Dermatol. 2013(1), s. 19–26.
Kim J., van Abel D., Neocollagenesis in human tissue injected
by a polycaprolactone based dermal filler, J. Cosmet. Laser
Ther. 2015(2), s. 99–101.
Laeschke K., Biocompatibility of microparticles into soft tissue
fillers, Sem. Cut. Med. Surg. 2004(23), s. 214–217.
Anderson J.M., Mechanism of inflammation and infection with
implanted devices, Cardiovasc. Pathol. 1993(2), s. 33S–41S.
Nicolau P.J., Long-lasting and permanent fillers: biomaterial
influence over host tissue response, Plast. Reconstr. Surg.
2007(7), s. 2271–2286.
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dr Karina Felberg (Polska)
Pracuje w zawodzie od 2001 r., kiedy ukończyła uczelnię medyczną i otrzymała dyplom lekarza.
Absolwentka WUM (2001), w 2011 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
a 3 lata później zdobyła tytuł specjalisty w zakresie urologii dziecięcej. Stypendystka Uniwersytetu
w Perugii (Włochy), certyfikowany specjalista medycyny estetycznej z ponad 8-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Ekspert medycyny estetycznej. Prowadzi kursy i szkolenia dla lekarzy. Kładzie
nacisk na bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych zabiegów. Pracuje na preparatach najwyższej jakości. Regularnie śledzi nowości w medycynie, uczestnicząc w konferencjach medycznych,
szkoleniach oraz kursach doskonalących.

Sinclair Pharma to firma z siedzibą główną
w Londynie, która zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów wykorzystywanych w sektorze
medycyny estetycznej, w szczególności w terapiach odmładzających i stymulujących wytwarzanie kolagenu. Firma nie przestaje się rozwijać, a jej
głównym celem jest zaspokojenie zapotrzebowania
na skuteczne, wysokiej jakości i pozwalające osiągnąć naturalne efekty, a przy tym bezpieczne i małoinwazyjne rozwiązania kliniczne, dzięki którym
jakość życia pacjentów i ich samopoczucie ulegną
poprawie. Sinclair Pharma jest dystrybutorem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Korei
Południowej, Meksyku i Brazylii, jednak jej produkty są dostępne na całym świecie dzięki współpracującymi z nią zewnętrznym dystrybutorom.
W maju 2021 r. firma otworzyła swój oddział
w Polsce. Oferuje bezpośrednią współpracę z producentem, który zapewnia szkolenia i bogate
wsparcie marketingowe.
Produkty. Sinclair Pharma oferuje szeroką
gamę produktów, których zadaniem jest nie tylko
powstrzymać i odwrócić procesy starzenia, ale także pobudzić skórę do produkcji kolagenu, odpowiedzialnego za utrzymanie skóry w dobrym stanie. Dlatego wśród produktów firmy znajdziemy
nie tylko nici liftingujące, ale także produkty biostymulujące. Wszystkie produkty Sinclair Pharma
spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa

i są opatrzone znakiem CE Unii Europejskiej. Jakość
i innowacyjność to filary Sinclair Pharma, dlatego
firma stale inwestuje w rozwój i badania, co jest niezwykle ważne w sektorze medycznym i kosmetycznym.
Rozwój i badania. Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość to znaki rozpoznawcze produktów tej
firmy, której centralną wartością jest rozwój i stałe
podnoszenie kwalifikacji. Sinclair Pharma koncentruje się nie tylko na rozwijaniu i ulepszaniu produktów, ale także troszczy się o to, aby specjaliści
w odpowiedni sposób korzystali z jej produktów
i byli w stanie w pełni wykorzystać ich potencjał.
Z tego względu firma założyła platformę internetową Sinclair College, będącą swego rodzaju internetowym ośrodkiem szkoleniowym. Oferta szkoleń
Sinclair Pharma przeznaczona jest dla lekarzy
i specjalistów medycyny estetycznej, którzy
dzięki niej mogą ciągle poszerzać swoje umiejętności i aktualizować wiedzę dzięki sesjom i seminariom internetowym, a także praktycznym warsztatom, dzięki którym zabiegi z użyciem produktów
Sinclair będą bezpieczne i przyniosą dobre rezultaty dla pacjentów.
Kluczowe marki Sinclair Pharma:
zz Ellansé®,
zz MaiLi®,
zz Lanluma®,
zz Silhouette Soft®.
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NOWOŚĆ: RRS Long Lasting – skin builder.
Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi.
Techniki iniekcji
NEW: RRS Long Lasting – skin builder. Efficacy confirmed
by clinical trials. Injection techniques
Philippe Deprez, Evgeniya Ranneva
Wprowadzenie

Wskazania

Historycznie medycyna estetyczna zawsze potrzebowała produktów wypełniających i regenerujących. Mezoterapia dała możliwości stymulacji,
wypełniacze skórne pozwoliły na uzupełnienie skóry właściwej, która z czasem traci swoją populację
komórkową i zdolność nawadniania. Skóra właściwa
stopniowo kurczy się równolegle z utratą objętości
kości, związaną ze spadkiem poziomu hormonów.
Z drugiej strony skóra wydaje się utrzymywać tę
samą wielkość powierzchni, a nawet zwiększać ją
w związku z przyrostami masy ciała. Utrata wagi,
jak również trwała agresja słońca stopniowo przekształcają skórę w coraz mniej elastyczną, nawilżoną
i atrakcyjną tkankę.

RRS HA LoLa zajmuje pozycję pośrednią pomiędzy standardowymi wypełniaczami przywracającymi objętość skóry a biorewitalizantami, które
skutecznie nawilżają, a tym samym regenerują skórę właściwą. Zalecany jest przy fotostarzeniu skóry i jego skutkach: elastozie skóry, wiotkości skóry
i wynikających z niej zmarszczkach, problemach
z pigmentacją i innych związanych z tym dermatologicznymi i estetycznymi niedoskonałościami skóry wynikających z fotostarzenia z bardzo wysokim
poziomem bezpieczeństwa. Mówiąc zaś o efekcie
biorewitalizacyjnym, produkt charakteryzuje się
długotrwałym efektem.
RRS HA LoLa to doskonały i długotrwały nawilżacz skóry. W związku z tym produkt będzie przydatny i skuteczny u pacjentów z atrofią skóry związaną
z wiekiem lub poszukujących profilaktyki objawów
starzenia związanych z promieniowaniem słonecznym. RRS HA LoLa to dobry „koń pociągowy”, który
sprawdził się w rozwiązywaniu problemów związanych ze starzeniem się skóry. Może być stosowany
samodzielnie lub w połączeniu z różnymi terapiami
w zależności od obszaru i okresu stosowania.

Prace badawczo-rozwojowe stopniowo poprawiały jakość i wydajność wypełniaczy skórnych oraz
produktów do mezoterapii/biorewitalizacji. Bardzo
niewiele produktów łączy w sobie cechy wypełniacza i biorewitalizacji. Jednym z nich jest RRS Long
Lasting (LoLa). RRS HA LoLa to 15. i najdłużej oczekiwany produkt z linii RRS iniekcyjnych wyrobów
medycznych klasy III produkowanych przez SKIN
TECH PHARMA GROUP, które znajdują szerokie
zastosowanie w medycynie estetycznej i dermatologii na całym świecie.
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Zalety i unikalność RRS HA LoLa

Specyficzne cechy to zalety technologiczne
LoLa 2: jego reologia i system CO-Delivery. Podstawą RRS HA LoLa jest usieciowany BDDE HA
o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej w stężeniu
21 mg/3ml. HA jest pochodzenia niezwierzęcego i chroni go bufor stabilizujący złożony z klastra
15 aminokwasów pełniących funkcję osmolitów –
substancji usprawniających proces implantacji polimerów i redukujących objawy niepożądanych reakcji związanych ze stresem osmotycznym w okolicy
wykorzystania produktów.

VIVACY

Z drugiej strony prolina, glicyna i lizyna należą do części klastra i są specjalnymi składnikami
odżywczymi skóry używanymi przez fibroblasty
do produkcji polimeru kolagenowego. W prostych
słowach: aminokwasy pełnią rolę bufora ochronnego
i odżywczego.
Technologia UHI to nowy proces wykorzystujący mniej agresywne parametry do tworzenia
wysoko stabilizowanego HA, odpornego na degradację i stres, przy zachowaniu określonej długości polimeru i zapewnieniu optymalnej reologii.
CO-DELIVERY to stopniowe uwalnianie oligomerów
HA podczas postępującego i naturalnego procesu
rozpadu długiego łańcucha HA. Obecność osmolitu
w preparacie kontroluje oczekiwany uraz w ramach
reakcji poimplantacyjnej.
RRS LoLa to ewolucyjny przełom w technologii:
łatwość implantacji, długotrwały efekt, harmonia
efektu, bezpieczeństwo i bardzo dobry stosunek
ceny do jakości oraz kompatybilność z innymi metodami. Daje uzasadnione oczekiwania na nienaganny wynik. Ten produkt zajmie należne mu miejsce
w praktyce każdego specjalisty. RRS HA Long Lasting
nie ma konkurentów pod względem składu, procesu
produkcyjnego i zastosowanych technologii. Lekarze muszą nauczyć się, jak prawidłowo z nim pracować. Można powiedzieć, że produkt powstał we
właściwym czasie i znajdzie szerokie zastosowanie
zarówno wśród profesjonalistów, jak i pacjentów.

kwasowości i temperatury. Celem technologii
UHI (un-heating investigation) jest złagodzenie
tych warunków, aby umożliwić mniej traumatyczne sieciowanie HA. Daje to jednofazowy stały HA
o mniejszym utlenianiu i lepszej reologii; unika się
częściowej degradacji podczas procesu sieciowania.
Natywny HA jest dostępny w wielu różnych masach cząsteczkowych (MW). Niskie MW znane są
z działania prozapalnego, podczas gdy wysokie MW
wykazują właściwości przeciwzapalne. Sieciowanie
o niskiej lub średniej MW jest łatwiejsze, niemniej
jednak LoLa została stworzona przy użyciu HA o wysokiej MW, średnio 3 mln Da; HA jest pochodzenia
biotechnologicznego, a zatem niezwierzęcy i wysoce
oczyszczony.

Rycina 1. HA usieciowany w zwykłych warunkach sieciowania

Technologia

LoLa to wypełniacz skórny z HA, usieciowany
eterem diglicydylowym 1,4-butanodiolu (BBDE).
3 ml produktu zawiera 21 mg usieciowanego
HA (#HA), co odpowiada średniej ilości HA zawartej
w większości wypełniaczy skórnych. Reakcja sieciowania jest wysoka, ale koncentracja produktów sprawia, że można je formować po iniekcji, a nie po prostu wolumetrycznie.
HA jest chroniony przez klaster aminokwasów.
Prolina, lizyna i glicyna należą do tego klastra; razem z tauryną tworzą klaster 15 aminokwasów. Interesującą funkcją aminokwasów jest ochrona przed
utlenianiem żelu HA podczas procesu sterylizacji
i przez cały okres trwałości produktu. Faktycznie,
aminokwasy są nadal obecne w żelu po sterylizacji,
chronią również HA przed degradacją oksydacyjną
w produkcie końcowym. Inną interesującą funkcją
aminokwasów jest ich zdolność do działania jako
osmolity, pozytywnie wpływając na miejscowy stres
osmotyczny występujący po każdej implantacji
do skóry.
Możliwości reakcji sieciowania są liczne. Zwykle
pozwalają HA reagować w stresujących warunkach

Rycina 2. HA usieciowany przy użyciu UHI

Charakterystyka reologiczna
Reologia jest niezbędna, jeśli chodzi o wypełniacze. Wysokie „G” oznacza produkt wolumetryczny, zdolny do unoszenia tkanek przez długi czas. Z drugiej strony produkt o wysokim G’ nie
może być wstrzykiwany powierzchownie, ponieważ
powodowałby powierzchowne, nieestetyczne guzki.
Reakcja sieciowania UHI skutkuje powstaniem bardzo odpornego łańcucha polimerowego jako żelu tiff
o idealnych parametrach reologicznych, co pozwala
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RRS® HA LoLa

Referencyjny
wypełniacz
zmarszczek

stężenie HA

21 mg/3 ml

22,5 mg/ml

częstotliwość
crossover (Hz)

Brak
cross-over

Brak
cross-over

elastyczność/sztywność-1
Hz wartość G’ (Pa)

52

54

lepkość-1 Hz
wartość G’ (Pa)

19

28

1 Hz faza kątowa (δ)
wartość (o)

19

28

Produkty

Pęcznienie
Pęcznienie jest ważną cechą hydrożeli HA: działają jak gąbki, które mają tendencję do wchłaniania
otaczającej wody i pęcznienia w tkankach. Nieusieciowane HA wykazują największą tendencję
do pęcznienia. Ważną częścią badań był wybór procesu produkcyjnego pozwalającego na maksymalne uwodnienie hydrożelu przed wstrzyknięciem.
Wstrzyknięcie już maksymalnie nawodnionego produktu pozwala uniknąć obrzęków po iniekcji

Degradacja produktu in vivo

Hydrożel usieciowany HA zazwyczaj podlega
procesom utleniania i niszczenia przez enzymy,
które progresywnie modyfikują właściwości wypełniające hydrożelu i ostatecznie odpowiadają za jego
całkowitą eliminację drogą fizjologiczną. Dłuższe

% Viscosity (maximal viscosity)

Tabela 1. Porównanie danych reologicznych

łańcuchy HA (wysoka MW), wyższe stężenie i siła
sieciowania spowalniają eliminację przez skórę.
W LoLa zjawisko utleniania zostało ograniczone
przez zastosowanie klastra aminokwasów.
Szybkość rozkładu #HA zależy również od stężenia produktu i dostępności enzymu hialuronidazy
do jego substratu: związek między kwasem D-glukuronowym i N-acetylo-D-glukozaminą, czyli dwoma cukrami tworzącymi dimer, powtarza się wzdłuż
długiego polimeru HA.
Natywny HA możemy sobie wyobrazić jako spaghetti, gotowane „al dente”, które się nie sklejają. Enzymy mają dostęp do substratów w całym spaghetti.
Usieciowany HA można sobie wyobrazić jako spaghetti źle ugotowane, które skleja się ze sobą. Enzymy nie
mają dostępu do substratów, ukryte są w „masie”. Usieciowany HA jest odporny na hialuronidazę w związku
z łatwością dostępu enzymów do swoich substratów.

50%
degradation

na użycie strzykawki 3 ml i igły 30G. Znaczną objętość można zatem wykorzystać powierzchownie
do modelowania twarzy, praca jest łatwa i precyzyjna
dzięki igle 30G. Niemniej jednak porównanie LoLa
z referencyjnym wypełniaczem skórnym (nieobjętościowym) wykazuje podobne wartości G’ (tab. 1).

120,00
100,00

RRS® HA LONG
LASTING

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0

5

4 min
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15

11 min

Rycina 4. Odporność na hialuronidazę dla 21 mg /3 ml

Odporność na hialuronidazę zależy więc od
stężenia HA i siły usieciowania.
Porównanie odporności na hialuronidazę pokazuje, że jeśli wypełniacz referencyjny zostanie rozcieńczony w takim samym stężeniu jak LoLa, odporność LoLa na hialuronidazę jest znacznie wyższa
ze względu na silne sieciowanie. Niemniej jednak
porównanie odporności na hialuronidazę produktów o różnym stężeniu pokazuje, że wyższe stężenie
jest bardziej odporne na hialuronidazę. Wypełniacz
o stężeniu 22,5 mg/ml jest bardziej odporny niż produkt o stężeniu 7 mg/ml (ryc. 4).

Siła wytłaczania

Rycina 3. Specyficzność hialuronidazy

10

Diluted
reference filler

Siła wytłaczania jest różna, tj. zależy od stężenia
HA, siły usieciowania, średnicy igły, objętości i średnicy strzykawki. Z klinicznego punktu widzenia potrzebna jest niewielka siła wyciskania, aby umożliwić precyzyjną pracę: kiedy trzeba przyłożyć dużą
siłę do strzykawki, ręka jest mniej stabilna, a praca
mniej precyzyjna (tab. 2).
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Tabela 2. Badanie porównawcze siły wytłaczania
Format
strzykawki

Produkt

Usieciowany
HA (mg/ml)

Rozmiar igły

Obciążenie
szczytowe (g)

Moc (mJ)

Obciążenie
końcowe (g)

1 ml

Wypełniacz referencyjny 2

22,5

27G

1593

314,3

1552

1 ml

Wypełniacz referencyjny 1

25,5

27G

2866

521,6

2856

3 ml

RRS HA Long Lasting

7

27G

1236

256,6

1188

3 ml

RRS HA Long Lasting

7

30G

2758

565,6

2538

Z tego badania wynika, że LoLa można z łatwością
używać z igłą 30G, nawet jeśli objętość strzykawki wynosi 3 ml.

Długość trwania implantu w skórze
Badania kliniczne pokazują, że implant LoLa
pozostaje w skórze bez degradacji przez 30 dni,
po czym ulega stopniowemu rozkładowi. Dlatego
zaleca się wstrzykiwanie LoLa raz w miesiącu przez
2 lub 3 mies. Konserwacja może być wykonywana
np. w tym samym czasie, w którym wykonuje się zastrzyki z toksyny botulinowej.

Jak wstrzykiwać
1 ml standardowego implantu skórnego HA
na bazie kwasu hialuronowego często nie wystarcza
do przywrócenia harmonii twarzy. Harmonię „pełnej twarzy” można łatwo osiągnąć, stosując 3 ml
RRS HA LoLa. Ważne jest również, aby respektować
„bezbolesne” i „łatwe w użyciu” podejście do leczenia. Nasi eksperci medyczni zaproponowali specjalny plan leczenia z iniekcjami w optymalne partie
twarzy, aby uzyskać natychmiastowy efekt i zwiększyć satysfakcję pacjenta.

Rycina 5. Czas trwania LoLa w tkankach (zmienna odcięta)

Wskazania i przeciwwskazania
do stosowania LoLa

LoLa to usieciowany implant skórny HA przeznaczony do korygowania i nawilżania skóry właściwej
cierpiącej na skutki fotostarzenia, atrofię skóry, suchość skóry, elastozę posłoneczną, zmarszczki. Przeciwwskazania LoLa są identyczne jak w przypadku
jakichkolwiek usieciowanych implantów skórnych
HA. Nie wymieniono żadnych konkretnych przeciwwskazań ani środków ostrożności (tab. 3).
Dane implantacji
Tabela 3. Dane implantacyjne
Typ iniekcji

śródskórny

Objętość na punkt iniekcyjny

do 0,2 ml

Rozmiar igły

30G

Całkowita objętość

3 ml

Czas zabiegu

10 min

Częstotliwość

1–3 razy w roku

Długotrwałość efektu

zależy od pacjenta/lokalizacji

Rycina 6. Mapa iniekcji (od góry: wypukłość jarzmowa,
okolica jarzmowa, kącik nosa, linie marionetek wokół
ust, linia żuchwy)

Mapowanie iniekcji musi być dostosowane do twarzy każdego pacjenta, niemniej jednak można zrobić
zalecenia wyjściowe: mapowanie 7 punktów jest dobrą praktyczną rekomendacją do rozpoczęcia kuracji
z LoLa. Jak pokazano strzałką na rycinie 6, wstrzyknięcia w 3. pierwszych punktach powinny być zgodne
z naturalnym kierunkiem wypukłości jarzmowej pacjenta. Następnie wykonuje się 2 wstrzyknięcia w fałdy
nosowo-wargowe, 1 w kąciki ust w zmarszczkach marionetek, a 2. w celu wzmocnienia linii żuchwy (ryc. 7).
Iniekcje wykonuje się śródskórnie na głębokość
0,5–1 mm. W każdym punkcie wstrzykuje się maksymalnie 0,2 ml. Wywołuje to rodzaj miękkiej grudki, która łatwo się formuje, naciskając na nią palcem
na końcu iniekcji. Zachowano ostrożność podczas
wstrzykiwania.
Pacjentka z ryciny 7 ma dość symetryczną twarz,
wymagającą symetrycznych zastrzyków. Niemniej
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Rycina 7. Pacjentka z zaznaczonymi 7 punktami

jednak pacjenci są często dość asymetryczni i dla każdego pacjenta należy ustalić inną topografię iniekcji.
Po podjęciu decyzji o mapowaniu iniekcji dla pacjenta zaleca się wykonanie zabiegu na pół twarzy i poproszenie pacjenta, aby po wstrzyknięciu usiadł, aby
sprawdzić i porównać wyniki z każdej strony.
Rycina 8 przedstawia pacjentkę, której lewa połowa twarzy jest mniejsza niż prawa połowa twarzy.
Prawa połowa twarzy otrzyma 11 punktów iniekcyjnych, a lewa tylko 5 punktów. Ocenę przeprowadza
się po zabiegu na połowie twarzy.

Rycina 8. Zdjęcie 3D pokazujące trwałość rezultatu

Rycina 9. 0,1 ml

A

B

Rycina 10. 0,2 ml

C

Rycina 7. Asymetryczna twarz potrzebuje asymetrycznych korekcyjnych punktów iniekcyjnych: A) przed,
B) po leczeniu połowy twarzy, C) natychmiast po

RRS HA LoLa można wstrzykiwać techniką
7 punktów, ale można ją również łatwo wstrzykiwać
przez kaniulę (25–27G) lub bardziej klasyczną techniką wielokrotnych wstrzyknięć retro.

Badania kliniczne

Badania fotograficzne 3D potwierdzają możliwość zrównoważenia objętości po obu stronach
i trwałość wyników (ryc. 8).
Ocena 20 MHz wykazała, że wstrzykiwana objętość 0,2 ml jest odpowiednia (ryc. 9–11).
Przeprowadzono inne badanie kliniczne w celu
oceny nawilżenia skóry po wstrzyknięciu LoLa: prospektywne, interwencyjne, wieloośrodkowe i porównawcze przed-po (Hiszpania 2020, n = 21). Znaczne
nawilżenie uzyskuje się stopniowo po 2 tyg. To nawilżenie jest nadal obecne po 4 tyg. (ryc. 12)
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Rycina 11. Próba 20 Mz

To samo badanie pozwoliło zweryfikować skalę
oceny nasilenia zmarszczek (WSRS), która wykazała znaczne zmniejszenie ich nasilenia, progresywnie
wzmacniając WSRS przez cały 1. mies. po wstrzyknięciu (ryc. 13).
Oceniono również wskaźnik zadowolenia, który
wykazał, że 63% pacjentów jest „bardzo zadowolonych”, 26% jest „zadowolonych”, 0% uznało leczenie
za niezadowalające (ryc. 14).

Wnioski

RRS HA Long Lasting (LoLa) to nowa generacja usieciowanych implantów skórnych HA, dobrze
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Rycina 12. Wskaźnik korneometryczny*, pokazujący
nawilżenie skóry przed i po 4 tyg.

Rycina 13. WSRS: zmarszczki progresywnie się zmniejszają w ciągu 1. mies. po iniekcji

Rycina 14. Wskaźnik satysfakcji – badanie prospektywne interwencyjne porównawcze i wieloośrodkowe

przystosowanych do aktywnych społecznie pacjentów w wieku 25–65 lat obu płci.
Opakowanie 3 ml pozwala na pielęgnację dużych
obszarów twarzy. Nie wymieniono żadnych przeciwwskazań dotyczących fototypów, pór roku czy
klimatu. Niewystępowanie obrzęku pozwala na leczenie z ograniczonymi objawami pozabiegowymi,
a technika 7 punktów powolnych wstrzyknięć jest
mniej bolesna. Powolne iniekcje w 7 punktach przy

* Korneometria jest szeroko praktykowaną metodą pomiaru nawilżenia skóry. Wykorzystuje czujnik pojemnościowy do pomiaru względnej przenikalności górnych warstw skóry. Ponieważ zależą one od
nawilżenia skóry, zmierzona wartość jest miarą nawilżenia skóry.
(Wikipedia)

użyciu igły 30G pozwalają na precyzyjny zabieg,
dostosowany do budowy twarzy każdego pacjenta:
iniekcje muszą być wykonane w jednolity sposób,
aby uzyskać najlepsze wyniki, a punkty iniekcyjne
należy uformować na końcu zabiegu.
Objętość 3 ml jest zwykle wystarczająca do leczenia twarzy, ale w przypadku bardziej starzejących się
twarzy można podać 3 ml z każdej strony. Zabieg jest
bardzo krótki: na jednolite wstrzyknięcia potrzeba
maksymalnie 10 min.
LoLa może być wstrzykiwana iteracyjnie w ciągu
roku. Aby zachować jak najlepsze rezultaty, stosujemy wstrzykiwanie w dolną część twarzy tego samego dnia, w którym pacjenci przychodzą na zastrzyk
toksyny botulinowej na górną część twarzy.
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dr Philippe Deprez (Hiszpania)
Absolwent Wydziału Lekarskiego i Chirurgicznego Katolickiego Uniwersytetu Louvain. Specjalizacja
w zakresie chorób żywienia i dietetyki oraz elektrokardiografii. Dyrektor Kliniki Hera w Empuriabrava w Hiszpanii. Absolwent College National de Médecine Esthétique w Paryżu i Charleroi w Belgii.
Absolwent Wydziału Medycyny Estetycznej i Kosmetycznej College Oficial de Metges de Catalunya
w Hiszpanii. Honorowy Członek National Academy of Sciences w Bukareszcie. Honorowy przewodniczący Asociación Nacional Mexicana de Medicina Estética. Honorowy przewodniczący Asociación
Mexicana de Lipoplastia w Meksyku, dyrektor naukowy w Skin Tech, członek honorowy Asociación
Científica Colombiana de Medicina Estética oraz Jordanian Society of Dermatology and Venereology.
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Nowość: Stylage Lips Plus – preparat
dostosowany do nowoczesnych technik
objętościowych ust
New product: Stylage Lips Plus – adapted to modern
lip volumising techniques
Natallia Romanowska
W obecnych czasach obserwuje się szybki rozwój nowych technik powiększania i modelowania
ust. Wzrastają również wymagania specjalistów
co do produktów kwasu hialuronowego przeznaczonych do iniekcji w obszarze ust. Celem pracy było
przeprowadzenie inject testu dla nowego produktu
kwasu hialuronowego Stylage Lips Plus firmy Vivacy (ryc. 1).

została przeprowadzona po 3 tyg. od iniekcji kwasu
hialuronowego.
Pacjentka 1. Wykonano iniekcje w czerwień wargową celem spłycenia linii cheiloskopijnych, podkreślenia trójkąta Kupidyna (w tym zaznaczenia kolumienek rynienki, uniesienia punktów Glogau-Kleina
za pomocą techniki pustych kanałów), modelowania
dolnej wargi z użyciem grubej nici dla stworzenia
przedziału w środkowej części dolnej wargi i wyodrębnienia 2 poduszeczek dolnej wargi. Po 3 tyg.
stwierdzono zwiększenie objętości warg, wygładzenie ich powierzchni, zaznaczenie trójkąta Kupidyna, utrzymanie się nadanego podczas zabiegu zarysu poduszeczek dolnej wargi. Nie obserwowano
przemieszczenia produktu poza czerwień wargową
(ryc. 2, 3).

Ryc. 1

Wskazania do stosowania Stylage Lips Plus:
korekcja konturu ust oraz zwiększenie objętości ust.
Strzykawka Stylage Lips Plus zawiera 1 ml kwasu
hialuronowego 20 mg/g z dodatkiem chlorowodorku lidokainy i mannitolu. Okres utrzymywania się
w tkankach – 9–12 mies.
Inject test polegał na iniekcji 1 ml Stylage Lips
Plus u każdej z pacjentek w znieczuleniu nasiękowym z użyciem preparatu na bazie artykainy z adrenaliną, igłą 30G 12 mm. Ocena działania produktu

Ryc. 2
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Ryc. 5

Ryc. 3

Pacjentka 2. Zastosowano wielokrotne iniekcje w czerwień wargową techniką wachlarzową od
konturu ust w kierunku mokrej śluzówki czerwieni
wargowej. W wardze górnej celem było stworzenie
podśluzówkowej płaskiej konstrukcji z kwasu hialuronowego tak, aby maksymalnie zwiększyć wysokość widocznej czerwieni wargi górnej. Po 3 tyg.
dokonano oceny i stwierdzono złagodzenie uśmiechu dziąsłowego pacjentki poprzez zwiększenie
wysokości czerwieni wargowej, wygładzenie powierzchni wargowej oraz zwiększenie objętości
obu warg. Nie obserwowano powstania grudek
podśluzówkowych na granicy czerwieni suchej
i mokrej (ryc. 4).

Ryc. 4
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Pacjentka 3. Przeprowadzono konturowanie ust,
wzmocnienie kącików ust oraz wypełnienie zmarszczek okołowargowych (ryc. 5). W celu zniwelowania
zmarszczek zastosowano śródskórne (mikrodepozyty) oraz podskórne (technika liniowa retrogradna)
iniekcje za pomocą igły 30G 12 mm. Po 3 tyg. stwierdzono wygładzenie skóry okolicy okołowargowej,
delikatne zwiększenie objętości ust z wyraźnym
zaznaczeniem ich konturu. Nie obserwowano nierówności na skórze po powierzchownych iniekcjach
kwasu hialuronowego (ryc. 6–8).
Pacjentka 4. Wykonano iniekcje w czerwień
wargową technikami łączonymi, w tym techniką
separacyjną celem zwiększenia pojemności dolnej krawędzi górnej wargi (usta w kształcie mewy).
Po 3 tyg. obserwowano harmonizację profilu

Ryc. 6
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Ryc. 9

Ryc. 7

Pacjentka 5. Przeprowadzono iniekcje do czerwieni wargowej celem zwiększenia objętości ust
w bocznej projekcji. Zabieg przeprowadzony kombinacją technik liniowej i wachlarzowej. Po 3 tyg. obserwowano zwiększenie objętości obu warg w bocznych projekcjach, wygładzenie powierzchni ust.
Palpacyjnie preparat był jednolicie wyczuwalny, bez
obecności zgrubień i guzków. (ryc. 11, 12).
Wnioski. Preparat Stylage Lips Plus może być
wykorzystywany przy pracy w obrębie ust celem
nadania objętości ustom (w tym technikach „na płasko”), wygładzania linii cheiloskopijnych, nadania

Ryc. 8

pacjentki z powodu zwiększenia objętości ust, uzyskano wypełnienie sztywnych części górnej wargi
(ryc. 9, 10).

Ryc. 10
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Ryc. 11

ustom nowego kształtu, konturowania ust, uniesienia kącików ust oraz niwelowania zmarszczek okołowargowych. Podczas inject testu stwierdzono zdolność produktu do utrzymywania nadanego podczas
zabiegu kształtu oraz płaskich podśluzówkowych
konstrukcji przy braku skłonności do tworzenia się
zgrubień i grudek.

Ryc. 12

dr Natallia Romanowska (Polska)
Absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku oraz AM w Białymstoku, specjalistka medycyny rodzinnej, absolwentka PSME PTL, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej, właścicielka specjalistycznego gabinetu medycyny estetycznej „Plastyka Twarzy”. W 2021 r.
organizatorka projektu „Metamorfozy Białystok” projektu zorganizowanego pod patronatem prezydenta Białegostoku, zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu na najlepszy efekt korekcji ust „French
Kiss by Stylage” (2019), nominacja do nagrody „Osobowość Roku” (2018) za wkład w życie lokalnej
społeczności, laureatka „Konkursu Mikrochirurgicznego” w Moskwie (2009).

LABORATOIRES VIVACY POLSKA zajmuje się dystrybucją najwyższej jakości materiałów medycznych na rynku polskim. Reprezentujemy partnerów zagranicznych: Laboratoires
Vivacy (Francja), Skin Tech Pharma Group
(Hiszpania), RegenLab (Szwajcaria) czy Softfil
(Francja). Jesteśmy obecni na polskim rynku już
prawie 20 lat.
To, co nas wyróżnia i decyduje o naszym sukcesie, to wysokiej jakości produkty, najwyższa jakość
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szkoleń oraz dbałość o długofalowe relacje z partnerami.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy i możemy współtworzyć rynek medycyny estetycznej w Polsce, który nieustannie rośnie. Edukacja, jakość i bezpieczeństwo to elementy naszej działalności, na które
kładziemy szczególny nacisk. Dążymy do tego, aby
firma LABORATOIRES VIVACY POLSKA była synonimem najwyższych standardów, kompetencji
i zaufania.

NOWOŚĆ

Korekcja objętości
dla jeszcze
PEŁNIEJSZYCH
UST

Kwas hialuronowy usieciowany
w technologii IPN-like
+ mannitol + 0,3% lidokainy

#glamItuP

@vivacylab.poland

