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chirurgia estetyczna

Wy bór pa cjen tów do ww. pro ce dur za le -
ży czę ścio wo od roz mia ru i kształ tu po ślad ków,
a tak że od pod skór nych za so bów tkan ki tłu -
szczo wej, które moż na wy ko rzy stać w pro ce -
sie te ra peu tycz nym. In nym aspek tem jest wy -
so ki pro cent po wierzch nio wej (pod skór nej)

tkan ki tłu szczo wej, jak rów nież coś, co moż na
okre ślić ja ko szer szą struk tu rę po ślad ków, czy li
kształt A lub C. Ko lej nym istot nym pa ra me trem
jest sto su nek ob wo du po ni żej dwu na ste go że -
bra (ta lii) do naj więk sze go ob wo du na wy so ko -
ści krę ta rza więk sze go – tzw. in deks kle psy dry.

Ist nie je wie le ro dza jów za bie gów chi rur gicz nych wy ko rzy sty wa nych
w ce lu kształ to wa nia po ślad ków. Na le żą do nich mię dzy in ny mi: im -
plan ty si li ko no we, der mo li pek to mia, au to lo gicz ny prze szczep tłu -
szczu, które gwa ran tu ją osią gnię cie sa ty sfak cjo nu ją cych efek tów. Nie -
wąt pli wie po wo dze nie tej pro ce du ry wy ni ka z wła ści wo ści oko lic po -
ślad ków, które po sia da ją olbrzy mie po kła dy tkan ki mię śnio wej. W po -
niż szym ar ty ku le au to rzy pre zen tu ją wła sne tech ni ki au to lo gicz ne go
prze szcze pia nia tkan ki tłu szczo wej, opar te na li po suk cji z wy ko rzy -
sta niem wo dy wa ter-jet as si sted li po con to u ring (WAL), odwi ro wy wa niu
do da nych ko mórek oraz wa chla rzo wa tym umiej sco wie niu prze szcze -
pio ne go ma te ria łu.
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Au to rzy za le ca ją opi sa ną me to dę pa cjen -
tom, którzy po sia da ją in deks BMI na po zio -
mie więk szym niż 26. Ist nie je oba wa, że
oso by o niż szym in de ksie BMI czę ściej bę dą
mo gły czuć się roz cza ro wa ne z po więk sze -
nia, ja kie moż na osią gnąć. W związ ku z tym
oso by o in de ksie niż szym niż 26 po win ny
mieć re a li stycz ne ocze ki wa nia co do zre a li -
zo wa nia wy ma rzo nych efek tów. Dla osób
z BMI po mię dzy 23 a 26 za le ce nia au to rów
są uza leż nio ne od ocze ki wa nych przez pa -
cjen ta re zul ta tów. Je że li pa cjent ocze ku je

spek ta ku lar nych efek tów, za le ca się po łą cze -
nie dwóch ele men tów: im plan tów si li ko no -
wych oraz prze szcze pu pod skór nej tkan ki
tłu szczo wej. 

Jak wy ni ka z do świad cze nia au to rów,
u pa cjen tów, których BMI nie prze kra cza
po zio mu 23, speł nie nie ich ocze ki wań przy
uży ciu je dy nie au to lo gicz ne go prze szcze pu
tkan ki tłu szczo wej jest nie zwy kle trud ne do
osią gnię cia. Dla prze szcze pu po ni żej 2000
ml au to rzy za le ca ją znie czu le nie miej sco we,
na to miast dla ob ję to ści więk szych niż wspo -
mnia na za le ca się znie czu le nie ogól ne. 

Me to dy skal pe lo we

Ope ra cja roz po czy na się od uło że nia pa -
cjen ta w po zy cji na wznak, która za pew nia
lep szy do stęp do pod skór nych za so bów
tkan ki tłu szczo wej. Wy ko nu ją cy za bieg za -
czy na ją od tzw. przed-in fil tra cji po przez wy -
ko na nie na cię cia w oko li cach bi ki ni i pęp ka,
uży wa jąc sy ste mu bo dy-jet evo z czę sto tli wo -
ścią ok. 60 stru mie ni na mi nu tę. W ce lu po -
wyż szej przed-in fil tra cji uży wa się ka niu li
z po je dyn czym otwo rem i nie wiel kim ką tem
(45°). Przed-in fil tra cję wy ko nu je się z za sto -
so wa niem roz wią zań Kle i na, po za znie czu le -
niem ogól nym. 

W ta kim przy pad ku w ce lu zmniej sze nia
ura zu che micz ne go dla ko mórek sto su je się
roz wią za nia z pominięciem li do ka i ny. W po -
rów na niu z tra dy cyj ną li po suk cją po żą da ne
jest ni skie tem po/ob ję tość in fil tra cji. Wska -
zów ka dla po cząt ku ją cych uży wa ją cych tej
tech ni ki – na le ży uży wać ob ję to ści przed-in -
fil tra cji od po wia da ją cej 10% tkan ki tłu szczo -
wej, ja ka ma zo stać po zy ska na. Je że li chi rurg
za kła da, że po zy ska np. 1,000 cm3 czy ste go
tłu szczu, naj bar dziej wła ści wa jest przed-in fil -
tra cja ze 100 cm3 w cią gu 5 mi nut po prze -
dza ją cych roz po czę cie pro ce su po zy ski wa -
nia tłu szczu. Tak ni skie tem po/ob ję tość
przed-in fil tra cji to jed na z naji stot niej szych
za let tech ni ki z za sto so wa niem wa ter-jet (hy -
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Ryc. 1. Kształ to wa nie po ślad ków przy za sto so wa niu au to lo gicz -
ne go prze szcze pu tkan ki tłu szczo wej, wstrzyk nię cie
1,200 cm3 przy uży ciu tech ni ki wa ter-jet; re zul ta ty 
w 2 i 6 mie się cy po za bie gu z pra wie iden tycz na ilo ścią.

przed ope ra cją 2 mie sią ce po ope ra cji 6 mie się cy po ope ra cji

przed ope ra cją 2 mie sią ce po ope ra cji 6 mie się cy po ope ra cji

przed ope ra cją 2 mie sią ce po ope ra cji 6 mie się cy po ope ra cji
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dro- jet), po nie waż nie po wo du je po wsta wa -
nia opu chli zny tka nek. To ozna cza, że pro -
ce du ra po zy ski wa nia jest nie tyl ko szyb sza,
ale tak że bar dziej pre cy zyj na. W ko lej nym
eta pie chi rur dzy prze cho dzą do wy sy sa nia
tłu szczu ostrą ka niu lą (po zy ski wa nie tłu szczu)
z cen tral nym otwar ciem (otwo rem) do in fil -
tra cji i bocz ną szcze li ną do za sy sa nia, uła twia -
ją cą jed no cze sną in fil tra cję. Hy dro-jet, tzw.
bo dy-jet® evo dru giej ge ne ra cji zo stał wy po -
sa żo ny w do kład ny pro gram do trans por tu
tłu szczu, w którym sy stem au to ma tycz nie
utrzy mu je si łę ssa nia po ni żej 350 mmHg.
Cha rak te ry stycz ne miej sca, na ja kich sto su je
się li po suk cję, to: brzuch, ple cy i bocz ki
(miej sca od kła da nia się tłu szczu). Kształ to wa -
nie tych stref zna czą co po pra wia wy gląd ze -
wnę trz ny. Urzą dze nie bo dy-jet łą czy się
z sy ste mem fil trów (Li po Col lec tor) roz dzie -
la ją cych tłuszcz od tkan ki włók ni stej, jed no -
cze śnie pro du ku jąc tłuszcz nada ją cy się do
na tych mia sto we go prze szcze pu. 

Li po Col lec tor zo stał pier wot nie za pro -
jek to wa ny w ta ki spo sób, że ża den do dat ko -
wy pro ces po zy ski wa nia tkan ki tłu szczo wej
nie był wy ma ga ny. Do pie ro później au to rzy
zmo dy fi ko wa li pro ces po zy ski wa nia oraz
gro ma dze nia tłu szczu i, mi mo że nie ma ta -
kiej po trze by w trak cie pra cy z Li po Col lec to -
rem, osią gnę li podwyż szo ną ja kość ma te ria -
łu, który mo że być uży ty pod czas kon fi gu ra -
cji ręcz nej – wy star czy 60 se kund, by wzbo -
ga cić prze szczep tłu szczu o do dat ko we
10%. Dal szy czas kon fi gu ro wa nia nie po wo -
du je wy ższe go stę że nia, ale za czy na pro du -
ko wać wię cej ole ju, wska zu jąc na mar twi cę
tłu szczu. 

Ja kość tłu szczu po zy ska ne go za po mo cą
urzą dze nia wa ter-jet jest do sko na ła. Uży wa -
jąc tej tech no lo gii pod czas li po suk cji, au to rzy
po zy sku ją cał ko wi tą ob ję tość tłu szczu,
z które go śre dnio na wet do 80% mo że zo -
stać prze szcze pio ne. Po nad to do da je się do
tłu szczu 1% oso cza wzbo ga co nej w płyt ki
krwi (PRP). 

Pro ce du ry prze szcze po we

W trak cie prze szcze pu au to lo gicz ne go
waż ne jest sto so wa nie wa chla rzo wych, war -
stwo wych złóż. Chi rur dzy wkłu wa ją ok.
80% ob ję to ści prze szcze pio nej tkan ki tłu -
szczo wej do mię śnio wo. W do mię śnio wej
in fil tra cji ma ją za sto so wa nie strzy kaw ki 
10-cen ty me tro we wraz z BE AU LI ka niu la mi
(14G). Do mię śnio we au to lo gicz ne po więk -
sze nie tkan ki tłu szczo wej po wo du je zwięk -
sze nie roz mia ru po ślad ków, ale ma nie wiel -

Ryc. 2. Brazylijskie pośladki z przeszczepioną tkanką tłuszczową
na poziomie 950 cm3 po każdej ze stron; rezultaty
odpowiednio po 2 i 10 miesiącach z niezmienioną
wielkością.

przed ope ra cją 2 miesięcy po operacjii 10 mie się cy po ope ra cji

przed ope ra cją 2 miesięcy po operacjii 10 mie się cy po ope ra cji

przed ope ra cją 2 miesięcy po operacjii 10 mie się cy po ope ra cji
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ki wpływ na ich kształt, dla te go też w ce lu
osią gnię cia za o krą glo ne go kształ tu tak waż ny
jest au to lo gicz ny prze szczep tkan ki tłu szczo -
wej na war stwy po wierzch nio we. Ta po -
wierz chow na war stwa nie jest jed nak zbyt
do brze una czy nio na, co utru dnia prze szczep
tkan ki tłu szczo wej. Na bio drach za le ca się
ra czej in fil tra cję po wierz chow ną i pod skór -
ną. Z te go po wo du spe cja li ści de cy du ją się

na strzy kaw ki 5 cm3 oraz ka niu le 16G. Ta
tech ni ka ro bie nia in iek cji zde cy do wa nie na le -
ży do żmud nych, ale jed no cze śnie gwa ran -
tu je lep sze wy ni ki pod wzglę dem kształ tu
i roz mia ru. W ce lu opty ma li za cji do brych
wy ni ków tkan ka nie po win na być przede
wszy st kim nadmier nie na sy co na. Je że li ob -
szar, który pod da wa ny jest za bie go wi za czy -
na twar dnieć, pod żad nym wa run kiem chi -
rurg nie po wi nien kon ty nu o wać wstrzy ki wa -
nia tłu szczu. 

Opie ka po o pe ra cyj na

Dla celów medycyny estetycznej naj czę -
ściej uży wa się bie li zny kom pre syj nej, spe cjal -
nie za pro jek to wa nej (Co lom bia Fa jas, Bar ce -
lo na, Spa in), przez 6 ty go dni po za bie gu.

Stan dar do we pa sy przy le ga ją ce (ta śmy
Ki ne sio), na co dzień uży wa ne w fi zjo te ra pii,
tak że są za kła da ne w pierw szy dzień po ope -
ra cji. Na le ży uni kać jed nak za kła da nia przy le -
ga ją cych pa sów bez po śre dnio na sa li ope ra -
cyj nej, gdyż czę sto za u wa ża się ta śmo wą
wy syp kę/pę che rze w związ ku z obrzę kiem
po o pe ra cyj nym. 

Re zul ta ty dłu go ter mi no we

Au to rzy osza co wa li wy ni ki ope ra cji, pod -
czas których uży wa no obra zo wa nia wo lu -
me trycz ne go (Can field Mir ror Sy stem).
Opie ra jąc się na po zy ska nych da nych, udo -
ku men to wa li, że po o pe ra cyj ne za trzy my -
wa nie tłu szczu wy no si ło śre dnio 80% w 6
mie się cy po ope ra cji. Podob nie do bre re -
zul ta ty by ły uprze dnio udo ku men to wa ne
dla au to lo gicz ne go prze szcze pia nia tkan ki
tłu szczo wej wspo ma ga ne go urzą dze niem
ty pu wa ter-jet. Sa ty sfak cja u pa cjen tów,
których in deks BMI wa ha się po mię dzy 
26-30, jest na wy so kim po zio mie. U pa -
cjen tów z BMI niż szym niż 26 efek ty au to -
lo gicz ne go prze szcze pu tkan ki tłu szczo wej

Ryc. 3. Kształ to wa nie po ślad ków przy za sto so wa niu prze szcze pu
tkan ki tłu szczo wej w ilo ści 1,150 cm3 na każ dy z po ślad ków
po 6 mie sią cach oraz po 1 ro ku po za bie gu o do sko na łej ja -
ko ści. Na le ży zwrócić uwa gę, że pa cjent ka w wy ni ku za bie -
gu od no to wa ła utra tę wa gi oko ło 5 ki lo gra mów, co nie mia ło
sta łe go prze ło że nia na wiel kość. 

przed ope ra cją 6 miesięcy po operacjii 12 mie się cy po ope ra cji

przed ope ra cją 6 miesięcy po operacjii 12 mie się cy po ope ra cji

przed ope ra cją 6 miesięcy po operacjii 12 mie się cy po ope ra cji
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są za zwy czaj bar dzo do bre, a pa cjen ci za -
do wo le ni. Na wet w przy pad ku du żych ob -
ję to ści, ża den z pa cjen tów po za bie gu w kli -
ni ce au to ra nie na rze kał na nadmier ną wa gę
(ob ję tość, roz miar).

Mię sień po ślad ko wy to ide al ne miej sce
do au to lo gicz ne go prze szcze pu tkan ki tłu -
szczo wej ze wzglę du na swo ją ob szer ność
i wy so kie pro por cje tkan ki mię śnio wej. Dla
pa cjen tów z BMI po wy żej po zio mu 26 
pre fe ru je się au to lo gicz ny prze szczep tkan ki
tłu szczo wej ze wzglę du na wy so ki sto pień
po wo dze nia i mniej szą licz bę kom pli ka cji
w po rów na niu z im plan ta mi. Kształ to wa nie
po ślad ków przy uży ciu au to lo gicz ne go tłu -
szczu jest nie zwy kle sa ty sfak cjo nu ją cym za -
bie giem za rów no dla chi rur gów, jak i pa cjen -
tów, dla te go dzi wi nie wiel ka ilość pu bli ka cji
w tym te ma cie.

Ist nie je wie le me tod słu żą cych do po zy -
ski wa nia tkan ki tłu szczo wej, np.: li po suk cja
obrzę ko wa z za sto so wa niem ni skie go ci ś -
nie nia, wi bra cyj na (przy uży ciu za si la cza),
ultra dźwię ko wa oraz przy uży ciu wo dy
(wa ter-jet). Z prak ty ki au to rów wy ni ka, że
urzą dze nie WAL sta no wi do sko na łą kon ku -

ren cję dla tech nik al ter na tyw nych. Sto su jąc
tę tech ni kę, po zy sku je się więk sze ilo ści
tkan ki tłu szczo wej przy jed no cze snym za -
pew nie niu mi ni mal nej szko dy me cha nicz nej
i che micz nej dla ko mórek. Nie bez zna cze -
nia po zo sta je rów nież szyb kość po zy ski wa -
nia tkan ki tłu szczo wej.

Pod su mo wa nie

Dla chi rur gów za in te re so wa nych wy so -
ce ob ję to ścio wym au to lo gicz nym prze szcze -
pem tka nek me to da przy za sto so wa niu wo -
dy (wa ter-jet as si sted) sta no wi bar dzo efek -
tyw ny spo sób. Au to rzy za le ca ją wy ko na nie
kil ku ad ap ta cji, za nim przej dzie się do wła ści -
we go za bie gu. Fakt, że ręcz na kon fi gu ra cja
oraz podłą cze nie cien kiej ka niu li do prze pro -
wa dze nia in iek cji w po wło ki po wierzch nio -
we zaj mu ją chi rur gom spo ro cza su, jed nak
re kom pen su ją to do bre za łą cze nie po bie ra -
ne go tłu szczu w po szcze gól nych waż nych
ob sza rach oraz wy so ki po ziom po wo dze nia
prze szcze pów w czę ściach pod skór nych.

Piśmiennictwo u autorów
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