
12

medycyna estetyczna

Zastosowanie nici PDO
w skutecznym niechirurgicznym
liftingu twarzy i szyi

Sto so wa nych jest kil ka ro dza jów ni ci
PDO. Ni ci pro ste słu żą przede wszy st kim
do uję dr nia nia i po pra wy kon dy cji skóry.
W ma ło in wa zyj nym li ftin gu twa rzy i szyi naj -
le piej spraw dza ją się dłu gie ni ci ha czy ko we.
No wo ścią na ryn ku pol skim są ni ci wy peł -
nia czo we, zna ko mi te do wy peł nia nia zmar -
szczek po zio mych na szyi, ale tak że bruzd
no so wo-war go wych i zmar szczek po zio -
mych na czo le. Na suk ces za bie gu nić mi
PDO wpły wa kil ka czyn ni ków: do bór i przy -
go to wa nie skóry pa cjen ta, prze strze ga nie
prze ciw ska zań, od po wie dni do bór ro dza ju
ni ci i tech ni ki ich im plan ta cji, asep ty ka wy ko -
na nia za bie gu, a tak że prze strze ga nie za sad
po za bie go wych przez pa cjen ta. Uwzglę -
dnie nie tych czyn ni ków zwięk sza efek tyw -
ność za sto so wa nia ni ci PDO w ma ło in wa -
zyj nym li ftin gu twa rzy i szyi, a tak że w in nych
za bie gach wy ko ny wa nych za ich po mo cą.
Za sto so wa nie róż ne go ro dza ju ni ci li ftin gu ją -
cych w me dy cy nie este tycz nej ma swo ją

dłu gą hi sto rię. Wśród le ka rzy pra cu ją cych
nad ich roz wo jem, na le ży wy mie nić ta kie
na zwi ska jak: Al ca mo, Fu ku da, Ruff, Bunc ke,
ale przede wszy st kim Su la ma ni dze – twór cę
i pro pa ga to ra tech ni ki AP TOS, która ode -
gra ła klu czo wą ro lę w roz wo ju tech ni ki im -
plan ta cji ni ci w ce lach po pra wy wy glą du
skóry i uzy ska nia efek tu li ftin gu[1,2]. Bio re sor -
bo wal ne ni ci zbu do wa ne z po li dio ksa no nu
(PDO) za czę to, dla odmia ny, naj pierw sto -
so wać w Ko rei Po łu dnio wej.

Ni ci PDO

Po li dio ksa non jest zna nym ma te ria łem
uży wa nym w me dy cy nie do pro duk cji ni ci
me dycz nych o róż nym za sto so wa niu. Sto -
so wa ne są one od daw na w in nych ga łę -
ziach me dy cy ny, ta kich jak kar dio lo gia czy
orto pe dia, a od kil ku lat w me dy cy nie este -
tycz nej. Po li dio ksa non jest sub stan cją bez -
piecz ną, ule ga w orga ni zmie bio de gra da cji

Od kil ku lat ni ci PDO (po li dio ksa non) ma ją za sto so wa nie w me dy cy -
nie este tycz nej. Me cha nizm ich dzia ła nia na skórę zwią za ny jest
z dzia ła niem me cha nicz nym podwie sze nia tkan ki w przy pad ku uży cia
ni ci ha czy ko wych, a tak że efek tem sty mu la cji pro duk cji ko la ge nu, ela -
sty ny i na tu ral ne go kwa su hia lu ro no we go.
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w re ak cji hy dro li zy w cią gu oko ło 6 mie się cy,
a pro duk ty koń co we wy da la ne są z mo -
czem. Po li dio ksa non zwy kle da je mi ni mal -
ną (o nie wiel kim zna cze niu kli nicz nym) re -
ak cję od czy no wą, zwią za ną z im plan ta cją
cia ła ob ce go. Zna ne przy pad ki te go ty pu
od czy nów opi sy wa ne w pi śmien nic twie
zwy kle mia ły ogra ni czo ny miej sco wo i cza -
so wo cha rak ter[3]. Za sto so wa nie po li dio -
ksa no nu w me dy cy nie este tycz nej po cząt -
ko wo zwią za ne by ło przede wszy st kim
z je go dzia ła niem po bu dza ją cym w tkan -
kach pro ces ne o ko la ge ne zy, czy li pro duk -
cję no we go ko la ge nu. Zna ne jest rów nież
je go dzia ła nie sty mu lu ją ce na fi bro bla sty,
po bu dza ją ce syn te zę ela sty ny – biał ka od -
po wie dzial ne go za sprę ży stość i ela stycz -
ność skóry. W ba da niach in vi vo stwier dzo -
no rów nież, że po li dio ksa non wpły wa tak -
że na syn te zę na tu ral ne go (en do gen ne go)
kwa su hia lu ro no we go[4, 5, 6].

W mo men cie po ja wie nia się ni ci ha czy -
ko wych PDO za czę to wy ko rzy sty wać dru gi
me cha nizm ich dzia ła nia – efekt me cha nicz -
ny, czy li podwie sze nia tkan ki. Z jed nej stro -
ny ma my więc na tych mia sto wy efekt me -
cha nicz ny, z dru giej roz ło żo ny w cza sie sty -
mu lu ją cy, dzię ki cze mu re zul ta ty ni ci PDO
mo gą utrzy my wać się dłu żej.

Ro dza je ni ci PDO

Ni ci pro ste PDO

Ni ci pro ste bez ha czy ków wy stę pu ją
w róż nych for mach: od naj pro st szych ni ci ty -
pu mo no, ni ci spi ral nych ty pu screw, po przez
podwój nie skrę co ne twin czy wre szcie
podwój nie skrę co ne o bu do wie spi ral nej,
czy li screw twin. Ni ci pro ste spraw dza ją się
przy uję dr nia niu skóry twa rzy i cia ła, mo gą
być tez sto so wa ne w ce lu nie wiel kie go li ftin -
gu twa rzy, ale zwy kle re zul ta ty li ftin gu ją ce
osią gnię te przez ich uży cie nie są spek ta ku -
lar ne, a na pew no nie na tych mia sto we.

Ni ci ha czy ko we PDO

Ni ci ha czy ko we są ko lej nym eta pem
roz wo ju ni ci PDO. Dzię ki spe cjal nym na cię -
ciom wzdłuż ni ci, po jej im plan ta cji i na cią -
gnię ciu, do cho dzi do otwo rze nia się na cięć
i po wsta nia ha czy ków. Umoż li wia ją one
efekt pod cią gnię cia tkan ki, w której nić jest
umie szczo na. Wpro wa dze nie do uży cia ni ci
ha czy ko wych dia me tral nie zwięk szy ło efek -
tyw ność ni ci PDO w este tycz nych za bie -
gach li ftin gu ją cych. Jest wie le ro dza jów ni ci
ha czy ko wych, po cząt ko wo po ja wia ły się ni -
ci z ha czy ka mi jed no stron ny mi. W chwi li
obe cnej co raz więk szą po pu lar no ścią cie szą
się te z ha czy ka mi dwu stron ny mi. Klu czo -
wy mi w ich sku tecz no ści i trwa ło ści wy da ją
się być gru bość i dłu gość ni ci, które zwięk -
sza ją np. efek tyw ność w za sto so wa niu ich
w ce lu li ftin gu. Im dłuż sza i grub sza nić, tym
lep sze re zul ta ty. W za bie gach li ftin gu twa rzy
i szyi spraw dza ją się przede wszy st kim ni ci
dłu gie, im plan to wa ne za po mo cą spe cjal nie
za o blo nej pro wa dni cy.

Ist nie ją rów nież krót sze ni ci ha czy ko we
na pro wa dni cach, ten ro dzaj ni ci spraw dza
się szcze gól nie do uno sze nia brwi i tzw.
„otwo rze nia” oka.

Ni ci wy peł nia czo we PDO

Zu peł ną no wo ścią na ryn ku są ni ci wy peł -
nia czo we, wy ko na ne z wie lo krot nie skrę co -
nych i skom pre so wa nych ni ci pro stych. Ni ci
te, im plan to wa ne w zmar szcz ki po zio me na
szyi, bru zdy no so wo-war go we i zmar szcz ki
po przecz ne na czo le, sta no wić mo gą al ter na -
tyw ną me to dę dla wy peł nia czy kwa sem hia -
lu ro no wym, a tak że zwięk sza ją za kres za sto -
so wa nia ni ci. Zna ko mi cie spraw dza ją się w li -
kwi do wa niu pier ście ni We nus (po zio me
zmar szcz ki szyi), które sta no wią po wszech ny
pro blem ko biet w wie ku śre dnim, z którym
nie za wsze moż na by ło so bie po ra dzić do -
tych czas do stęp ny mi me to da mi. Do łą cze nie



do asor ty men tu tech nik po ma ga ją cych li kwi -
do wać po zio me zmar szcz ki na szyi i nie tyl ko
– ni ci wy peł nia czo wych – zwięk sza moż li wo -
ści le ka rzy w tym za kre sie.

Jak z suk ce sem użyć ni ci PDO

Do bór i przy go to wa nie pa cjen ta

Bar dzo istot nym ele men tem jest od po -
wie dni do bór pa cjen ta. Waż ne, by za a wan -
so wa nie zmian po zwo li ło na osią gnię cie
trwa łe go, czy li oko ło rocz ne go, efek tu za bie -
gu. Naj le piej wy ko ny wać za bie gi na twa rzach
szczu płych, bez du żych de po zy tów tkan ki
tłu szczo wej w do le twa rzy. Je że li jest to
moż li we, do brze jest przy go to wać skórę do
za bie gu la se ra mi frak cyj ny mi, fa la mi ra dio wy -
mi igło wy mi lub kon tak to wy mi, skin bo o ste -
ra mi, oso czem bo ga to płyt ko wym etc. Jak
po ka zu ją do świad cze nia wła sne, wy ko na nie
za bie gu na skórze wcze śniej przy go to wa nej
da je znacz nie lep sze re zul ta ty.

Wy e li mi no wa nie prze ciw ska zań

Wy klu cze nie przez le ka rza prze ciw ska -
zań do za bie gu to rów nie istot ne za da nie.
Naj waż niej sze prze ciw ska za nia to: współ i st -
nie ją ce sta ny za pal ne skóry, sta ny za pal ne
w obrę bie ja my ust nej, cho ro ba no wo two -
ro wa, cią ża, ak tyw na in fek cja (rów nież wi ru -
sem Her pes). Bar dzo istot ną kwe stią są cho -
ro by au to im mu no lo gicz ne, w tym, tak czę -
sto wy stę pu ją ca wśród po pu la cji ko biet, cho -
ro ba Ha shi mo to. Je że li de cy du je my się na
za bieg u oso by z cho ro bą Ha shi mo to waż -
ne, by cho ro ba by ła już dłuż szy czas (oko ło
ro ku) wy rów na na. Ko lej nym pro ble mem
mo że być aler gia. Je że li ma my pa cjen ta
z licz ny mi wy wia da mi aler gicz ny mi, wska za -
ne jest przed kwa li fi ka cją do za bie gu wy ko -
nać próbę z jed ną lub dwie ma nit ka mi pro -
sty mi, wpro wa dzo ny mi w skórę szyi tak, by
je den ko niec wy sta wał po za skórę i umoż li -

wiał usu nię cie. Je śli po ja wi się od czyn tzn. za -
czer wie nie nie, świąd, pie cze nie, pę che rzyk
czy ja ki kol wiek dys kom fort, nie na le ży wy ko -
ny wać za bie gu.

Asep ty ka wy ko na nia za bie gu

Jed nym z istot niej szych ele men tów jest
pra wi dło we wy ko na nie za bie gu z prze -
strze ga niem wszel kich za sad asep ty ki, ta kich
jak: umy cie i zde zyn fe ko wa nie skóry przed
za bie giem, obło że nie ser we ta mi ja ło wy mi,
uży wa nie pra wi dło wo wy ste ry li zo wa ne go
sprzę tu i ja ło wych rę ka wi czek oraz ma sek
na twarz. Za bieg po wi nien być wy ko na ny
przez le ka rza prze szko lo ne go w tech ni ce
im plan ta cji ni ci.

Prze strze ga nie za sad po za bie go wych
przez pa cjen ta

Re zul ta ty za bie gu za le żą rów nież od
sa me go pa cjen ta i prze strze ga nia przez
nie go za le ceń po za bie go wych, czy li: uni ka -
nie wy sił ku fi zycz ne go i sau ny przez ty -
dzień, ab sty nen cja przez trzy dni, uni ka nie
ma sa żu i za bie gów ko sme tycz nych na twa -
rzy przez mie siąc. Ze wzglę du na to, że
miej sca wpro wa dze nia ni ci w skórę owło -
sio ną gło wy, ja ko po ten cjal ne wro ta za ka -
że nia, za bez pie cza ne są spe cjal nym pre pa -
ra tem o kon sy sten cji kle ju (na pol skim ryn -
ku me dycz nym są już do stęp ne ta kie pro -
duk ty) bar dzo waż ne jest nie my cie gło wy
przez trzy dni po za bie gu, by nie usu nąć
pre pa ra tu chro nią ce go miej sce wkłu cia
i wpro wa dze nia ni ci.

Od po wie dni do bór ni ci

Na ryn ku me dy cy ny este tycz nej po ja wi ło
się wie le ro dza jów ni ci. Naj więk szą po pu lar -
no ścią cie szą się naj dłu żej sto so wa ne ni ci
pro ste. Zde cy do wa nie lep sze efek ty li ftin gu
moż na jed nak uzy skać sto su jąc przede wszy -
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st kim ni ci ha czy ko we w po łą cze niu z zu peł -
ną no wo ścią, ja ką są ni ci wy peł nia czo we.

Naj sku tecz niej sze tech ni ki 
im plan ta cji ni ci PDO

Wia do mo, że pod sta wę współ cze śnie
wy ko ny wa nych chi rur gicz nych za bie gów li -
ftin gu twa rzy sta no wią za bie gi na po zio mie
SMAS (Su per fi cial Mu scu lar Apo neu ro tic Sy -
stem), czy li tzw. war stwy mię śnio wo-po wię -
zio wej twa rzy. War stwa ta skła da się z mię -
śni mi micz nych twa rzy i ich po wię zi, roz cią -
ga się od pla ty zmy do czep ca ścię gni ste go,
po kry wa ją ce go skle pie nie cza szki. Naj now -
sze tech ni ki im plan ta cji ni ci PDO oraz ni ci li -
ftin gu ją cych zbu do wa nych z in ne go ma te ria -
łu[2] wy ko rzy stu ją tę wie dzę. Uwa ża się w pi -
śmien nic twie, że naj lep sze efek ty li ftin gu za
po mo cą ni ci uzy sku je się im plan tu jąc je przy
uży ciu spe cjal nych pro wa dnic wła śnie
w SMAS[7].

W przy pad ku li ftin gu nić mi PDO im plan -
tu je my dłu gie i jak naj grub sze (0-0 USP) ni ci
ha czy ko we. Apli ka cja ni ci ha czy ko wych PDO
w SMAS da je zna ko mi ty re zul tat li ftin gu już
bez po śre dnio po za bie gu, bez re kon wa le -
scen cji ko niecz nej po za bie gach chi rur gicz -

nych. Sku tecz ność im plan ta cji ni ci li ftin gu ją -
cych w SMAS w ce lu li ftin gu twa rzy z uży ciem
od po wie dnio do bra nych we kto rów po twier -
dza ją już pierw sze opu bli ko wa ne pra ce[8].

Za bieg wy ko nu je się w znie czu le niu
miej sco wym li do ka i ną, ostrzy ku jąc pre pa ra -
tem ob szar wpro wa dza nia ni ci lub, co sto su -
je się rza dziej, wy ko nu jąc prze zpo licz ko wą
krót ko trwa łą blo ka dę włókien czu cio wych
n trój dziel ne go. 

Nie zmier nie istot nym ele men tem za bie -
gu li ftin gu twa rzy jest od po wie dnie do bra nie
na niej  wek to rów, wzdłuż których im plan to -
wa ne bę dą ni ci. Dłu gość ni ci oraz ich licz ba,
a tak że kąt na chy le nia we kto ra uza leż nio ne są
od za kre su za bie gu, ja ki po wi nien być wy ko -
na ny u da ne go pa cjen ta oraz ukła du ana to -
micz ne go twa rzy. Im plan tu jąc ni ci wy so ko
w skórze owło sio nej gło wy oraz wy so ko za
uchem, wy ko rzy stu je my ma ksy mal nie dłu gie
we kto ry li ftin gu ją ce twarz i szy ję, a im dłuż szy
ta ki we ktor, tym lep szy efekt pod cią gnię cia.

Po ni żej umie szczo no przy kła do we we -
kto ry wpro wa dza nia ni ci w róż nych sy tu a -
cjach kli nicz nych. [Ryc. 1, 2, 3]

Z mo je go do świad cze nia, naj lep sze efek -
ty li ftin gu twa rzy nić mi ha czy ko wy mi PDO
uzy sku je się u osób szczu płych, z ma ły mi
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Ryc. 1. Podstawowy lifting
twarzy: czoło – 1 wektor,
policzek – 1 wektor, linia
podbródka – 2 wektory.

Ryc. 2. Podwójny lifting twarzy:
czoło – 2 wektory, policzek – 2
wektory, linia podbródka – 4
wektory.

Ryc. 3. V-line lifting: linia
żuchwy – 6 wektorów.
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i śre dni mi na wi sa mi skór ny mi w li nii żu chwy
(tzw. „cho mi ki”) i za ni ka mi tkan ki tłu szczo wej.
Waż na jest rów nież re a li stycz na oce na, czy
na si le nie i ro dzaj zmian u da ne go pa cjen ta
umoż li wi osią gnię cie po żą da ne go efek tu.
Zna jo mość ana to mii twa rzy jest tu rów nież
gwa ran tem suk ce su, co pod kre śla ją pra ce
opi su ją ce uży cie in nych ro dza jów ni ci[9].

Sto su jąc wła ści we tech ni ki im plan ta cji ni -
ci ha czy ko wych i wy peł nia czo wych PDO

u pa cjen tów od po wie dnio do bra nych i po
wcze śniej szym przy go to wa niu skóry, mo że -
my uzy skać do bre i dłu go trwa łe re zul ta ty li -
ftin gu ją ce. Efek ty te są bar dzo obie cu ją ce 
i, jak wy ni ka z do świad czeń wła snych, zde cy -
do wa nie trwal sze niż opi sy wa ne w do tych -
czas opu bli ko wa nych pra cach. Do tych cza so -
we pra ce, do ty czą ce uży cia in nych ro dza jów
ni ci roz pu szczal nych w li ftin gu twa rzy, po ka -
zy wa ły krót ko trwa ły re zul tat za bie gu nić mi

Ryc. 4a. Pacjentka przed zabiegiem liftingu
nićmi haczykowymi PDO.

Ryc. 4c. Pacjentka tuż po zabiegu liftingu
twarzy nićmi haczykowymi PDO.

Ryc. 4d. Pacjentka kilka miesięcy po zabiegu
liftingu nićmi haczykowymi PDO.

Ryc. 4b. Pacjentka w trakcie zabiegu liftingu 
lewej połowy twarzy nićmi haczykowymi PDO.
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w sto sun ku do li ftin gu chi rur gicz ne go. Po -
twier dza ły one rów no cze śnie mi ni mal ną in -
wa zyj ność i krót ki czas re kon wa le scen cji po
za bie gu nić mi[10].

Pod su mo wu jąc, za sto so wa nie ni ci PDO
w li ftin gu twa rzy i szyi roz wi ja się bar dzo
pręż nie, po ja wia ją się no we ro dza je ni ci,
a tech ni ki ich sto so wa nia ule ga ją cią głe mu
do sko na le niu. Za sto so wa nie ni ci ha czy ko -
wych PDO do li ftin gu twa rzy i szyi to jed na
z naj lep szych me tod nie in wa zyj ne go za bie gu
z krót kim okre sem re kon wa le scen cji, obar -
czo na nie wiel kim ry zy kiem po wi kłań z rów -
no cze sny mi zna ko mi ty mi re zul ta ta mi.
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