
Sta rze nie się skóry jest pro ce sem wie lo kie run ko wym, wy wo ła nym
czyn ni ka mi en do- i eg zo gen ny mi. Ma na nie wpływ pro mie nio wa nie
UVB (290-315 nm) i UVA (315-400 nm). W pro ce sie fo to sta rze nia 
ob ser wu je my prze mia ny kli nicz ne, hi sto lo gicz ne i funk cjo nal ne za cho -
dzą ce w skórze, na kła da ją ce się na pro ce sy sta rze nia zwią za ne go
z wie kiem. Na po zio mie skóry wła ści wej wy stę pu je spa dek za war to ści
ko la ge nu w ma cie rzy po za ko mór ko wej skóry (ECM) oraz de gra da cja
włókien ela sty ny. 

Skórę moż na sty mu lo wać do odbu -
do wy po przez śród skór ne wstrzyk nię cie
sub stan cji bio lo gicz nie czyn nych o wła -
ści wo ściach re wi ta li zu ją cych. Sub stan cją
sze ro ko sto so wa ną w me dy cy nie este -
tycz nej i re ge ne ra cyj nej jest kwas hia lu -
ro no wy, ale je go dzia ła nie jest nie wy star -
cza ją ce dla sku tecz nej sty mu la cji odbu -
do wy ECM oraz ela sty ny.

Su ne kos® jest pro duk tem opra co wa -
nym przez wło ski in sty tut bio tech no lo gii

i bio in ży nie rii Pro fes sio nal Die te tics z Me -
dio la nu, po sia da ją cym w skła dzie,
oprócz nie u sie cio wa ne go kwa su hia lu -
ro no we go, kla ster ami no kwa sów,
których wza jem na pro por cja zo sta ła do -
bra na na pod sta wie ba dań in-vi tro,
w których po twier dzo no tak że ko rzy st -
ny efekt sty mu lu ją cy re ge ne ra cję ma cie -
rzy po za ko mór ko wej (ECM). Do stęp ne
wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych we
Wło szech i w Pol sce po twier dza ją wy -
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so ką sku tecz ność pre pa ra tu w le cze niu
trud nych oko lic twa rzy. Au to rzy
polskiego ba da nia pod kre śla ją, że pre pa -
rat Su ne kos®200 jest ide al nym wy bo rem
do le cze nia oko li cy oka ze wzglę du na
znacz ną li kwi da cję cie ni pod ocza mi,
a tak że od po wie dnie na wil że nie i po pra -
wę ela stycz no ści skóry w tej oko li cy.

Pro ces starzenia się skóry za czy na
się w nie wi docz ny spo sób oko ło 25-30
ro ku ży cia, a je go prze bieg ma in dy wi -
du al ny cha rak ter. Na sta rze nie się skóry
istot ny wpływ ma pro mie nio wa nie UVB
(290-315 nm) i UVA (315-400 nm).
W pro ce sie fo to sta rze nia ob ser wu je my
za cho dzą ce w skórze prze mia ny kli nicz -
ne, hi sto lo gicz ne i funk cjo nal ne, na kła -
da ją ce się na pro ce sy sta rze nia zwią za -
ne go z wie kiem. Choć pro ce sy te prze -
bie ga ją nie za leż nie (fo to sta rze nie
i sta rze nie we wnątrz po chod ne), to
trud no od dzie lić od sie bie za cho dzą ce
w skórze ne ga tyw ne pro ce sy. Na po -
zio mie na skór ka do cho dzi do zwięk szo -
nej apop to zy ko mórek ma cie rzy stych,
a w kon se kwen cji do atro fii na skór ka
oraz za bu rze nia pig men ta cji i spo wol -
nie nia go je nia. Z ko lei na po zio mie
skóry wła ści wej wy stę pu je spa dek za -
war to ści ko la ge nu w ma cie rzy po za ko -
mór ko wej skóry (ECM) oraz de gra da cja
włókien ela sty ny. Sta rze ją ca się skóra
sta je się cien ka, su cha i ma ło ela stycz na
z wi docz ny mi licz ny mi zmar szcz ka mi,
szcze gól nie w oko li cy oczu, ust, na szyi
i grzbie tach rąk. Z cza sem po ja wia się
też po stę pu ją ce po gor sze nie za ry so wa -
nia owa lu twa rzy ja ko efekt dzia ła nia
gra wi ta cji i ob ni że nia w skórze ilo ści ela -
sty ny i ko la ge nu.

Moż na sty mu lo wać odbu do wę skóry
po przez śród skór ne wstrzyk nię cie sub -
stan cji bio lo gicz nie czyn nych o wła ści wo -
ściach re wi ta li zu ją cych – wie my to za -
rów no z ba dań, jak i wła sne go do świad -

cze nia czy wie lu pu bli ka cji. Ide al ną sub -
stan cją, sze ro ko sto so wa ną w me dy cy nie
este tycz nej i re ge ne ra cyj nej, jest kwas
hia lu ro no wy. Dzię ki swo im na tu ral nym
wła ści wo ściom na wil ża ją cym i sty mu lu ją -
cym, pro mu ją cym pro li fe ra cję fi bro bla -
stów i syn te zę ko la ge nu, zna lazł on sze -
ro kie za sto so wa nie w no wo cze snej me -
dy cy nie.

Nie tyl ko ko la gen, ale tak że włók na
ela sty no we od gry wa ją istot ną ro lę w bu -
do wie i funk cjo no wa niu wie lu tka nek,
ta kich jak chrzą st ki, wię za dła, na czy nia
czy skóra. Dla te go na u kow cy szu ka li in -
nych sub stan cji, które do da ne do kwa su
hia lu ro no we go, nie tyl ko za pew nią po -
pra wę na wil że nia i sty mu la cję syn te zy
ko la ge nu, ale rów nież po bu dzą odbu do -
wę włókien ela sty no wych. Z wcze śniej -
szych ba dań wia do me by ło, że ta kie
dzia ła nie ma ją wy bra ne ami no kwa sy: gli -
cy na, pro li na, hy dro ksy pro li na i hy dro -
ksy li zy na (od po wie dzial ne za pro duk cję
ko la ge nu) oraz wa li na i ala ni na (od po -
wia da ją za sty mu la cję wy twa rza nia ela -
sty ny). Nie zna na by ła jed nak wła ści wa
wza jem na pro por cja tych ami no kwa -
sów, by pro ce sy syn te zy ECM,
a w szcze gól no ści ela sty ny, mo gły za -
cho dzić bez ne ga tyw ne go wpły wu na
pro ces odbu do wy ko la ge nu.

Czym jest Su ne kos®?

Su ne kos® jest opra co wa nym przez
wło ski in sty tut bio tech no lo gii i bio in ży -
nie rii Pro fes sio nal Die te tics z Me dio la nu,
opa ten to wa nym (PCT/IB2015), kla -
strem nie u sie cio wa ne go kwa su hia lu ro -
no we go z do bra ną na pod sta wie ba dań
in-vi tro mie sza ni ną ami no kwa sów (gli cy -
na, L-pro li na, L-li zy na, L-ala ni na, L-wa -
li na, L-leu cy na), sty mu lu ją cy re ge ne ra -
cję ma cie rzy po za ko mór ko wej (ECM)
(Ryc. 1).
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Su ne kos®200 jest pro duk tem sto so -
wa nym w przy pad ku wiot ko ści i su cho ści
skóry, szcze gól nie wraż li wych i de li kat -
nych oko lic twa rzy (ide al nie nada je się
do oko li cy oczu, ale też ust i po licz ków),
szyi, de kol tu czy dło ni. U pa cjen tów
z za bu rzo ną wo lu me trią wska za ne jest
roz po czę cie le cze nia od pre pa ra tu Su ne -
kos®1200.

Co o sku tecz no ści i bez pie czeń -
stwie pre pa ra tu Su ne kos® wie my
z ba dań kli nicz nych?

Ba da nia in-vi tro

Ba da nia in-vi tro z wy ko rzy sta niem
ludz kich fi bro bla stów skła da ły się
z dwóch faz: w pierw szej uży to róż nią ce
się skła dem ja ko ścio wym i ilo ścio wym
czte ry róż ne mie sza ni ny ami no kwa sów
(jed na nie za wie ra ła ala ni ny i wa ni li ny,
po zo sta łe za wie ra ły róż ne mie sza ni ny
wszy st kich ami no kwa sów), a w dru giej
sku pio no się na szu ka niu wza jem nej pro -
cen to wej pro por cji ami no kwa sów nie -
zbęd nych do sty mu la cji pro duk cji ela sty -
ny w sto sun ku do ami no kwa sów nie -
zbęd nych do pro duk cji ko la ge nu.
W ba da niach tych wy ka za no, że ala ni na
i wa ni li na są nie zbęd ne do po bu dze nia

Ryc. 1. Zawartość opakowania Sunekos®200.

Ryc. 2. Spłycenie zmarszczek po 3 zabiegach Sunekos®200, mierzonych skalą WSRS.
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pro duk cji ela sty ny, a tak że, że leu cy na
jest swo i stym pri me rem nie zbęd nym do
syn te zy bia łek. Po nad to wy ka za no, że
dla jed no cze snej sty mu la cji pro duk cji ela -
sty ny i ko la ge nu nie zbęd na jest okre ślo -
na wza jem na pro por cja mie sza ni ny ami -
no kwa sów bę dą cych ich pre kur so ra mi.

Ba da nia kli nicz ne

We Wło szech – przed wpro wa dze -
niem Su ne kos® 200 do sprze da ży – prze -

pro wa dzo no ba da nia z udzia łem 25
zdro wych pa cjen tek, po da jąc pre pa rat
co 10 dni (łącz nie 4 za bie gi). Po 2 mie -
sią cach od roz po czę cia te ra pii uzy ska no
47,4% po pra wę ob ję to ści po licz ków,
35% po pra wę zmar szczek mie rzo ną za
po mo cą ska li WSRS oraz 22% po pra wę
na wil że nia skóry. Ba da nie po twier dzi ło
sku tecz ność i bez pie czeń stwo pre pa ra -
tu, a pa cjent ki nie zgła sza ły dzia łań nie -
po żą da nych, po za drob ny mi si nia ka mi,
ustę pu ją cy mi po kil ku dniach. 

Do świad cze nia w Pol sce

Pro dukt Su ne kos® po ja wił się w Pol -
sce z po cząt kiem mar ca 2018, za raz po
świato wej pre mie rze pro duk tu na kon -
gre sie IM CAS w Pa ry żu. W tym cza sie
roz po czę ło się tak że ba da nie ob ser wa -
cyj ne w 2 ośrod kach w Pol sce, Ka czyń -
scy Cli nic oraz Ju we na. Do sierp nia 2018
na 20 pa cjent kach w wie ku 47,5
(SD±10,9) wy ko na no trzy za bie gi pre -
pa ra tem Su ne kos® 200, a na stęp nie pod -
da no je dwu mie sięcz nej ob ser wa cji efek -
tów le cze nia. Obe cnie dys po nu je my
wy ni ka mi 18 pa cjen tek po jednym mie -
sią cu oraz 9 pa cjen tek po dwóch mie sią -
cach od za koń cze nia le cze nia. Po mie sią -

Ryc. 3. Pacjentka lat 44, okolica oka –
zdjęcie przed (A) i po trzech zabiegach (B).

Ryc. 4. Pacjentka lat 52, okolica policzka – zdjęcie przed (A) i po trzech zabiegach (B).

A B

A

B
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cu (31,9 dni; SD±4,0) uzy ska no spły ce -
nie zmar szczek o 49,8% (Ryc. 2),
a pierw sze efek ty le cze nia by ły wi docz ne
już po 12,7 dniach (SD±5,7) od wy ko -
na nia pierw sze go za bie gu.

Ana li za wy ni ków le cze nia wska zu je,
że naj lep sze efek ty (po wy żej 50% sku -
tecz no ści), mie rzo ne w ska li WSRS ja ko
spły ce nie zmar szczek, uzy ska no od po -
wie dnio dla czo ła (64,3%, n=5) oraz
oko li cy oczu (57,1%, n=12).

Bio rąc jed nak pod uwa gę dwa pa ra -
me try, tj. za rów no naj wyż szy uzy ska ny
re zul tat, jak i naj więk szą ilość pa cjen tów
pod da ną le cze niu w tym ob sza rze, to bez
wąt pie nia naj lep sze re zul ta ty od no to wa -
no w oko li cy oka, w tym na dol nej i gór -
nej po wie ce, gdzie u 12 pa cjen tów osią -
gnię to wy nik na po zio mie 57,1%. U pa -
cjen tów tych do dat ko wo au to rzy
polskiego ba da nia za ob ser wo wa li znacz ną
li kwi da cję cie ni pod ocza mi, a także na -
wilżenie i po pra wę ela stycz ności.

Bar dzo do bre re zul ta ty wy ka za no
w oko li cy ust (52%) i gła dzi zny (50%),
na to miast spły ce nie zmar szczek w obrę -
bie po licz ków i oko li cy ma rio ne tek wy -
no si ło od po wie dnio 47,3% oraz 45,3%.
Z ob ser wa cji wy ni ka, że in te re su ją ce re -
zul ta ty po ja wi ły się tak że w oko li cy bruzd
no so wo-war go wych, gdzie u 10 pa cjen -
tów osią gnię to wy nik 33,3%.

Pa cjent ki by ły za do wo lo ne z efek tów
le cze nia (3,56 w ska li GA IS po 4 ty go -
dniach i 3,78 po 8 ty go dniach od za koń -
cze nia le cze nia), nie zgła sza ły istot nych
dzia łań nie po żą da nych w trak cie za bie -
gów oraz pod czas kil ku ty go dnio wej ob -
ser wa cji.

Wnio ski

Su ne kos® oprócz nie u sie cio wa ne go
kwa su hia lu ro no we go za wie ra kla ster
ami no kwa sów (gli cy na, L-pro li na, L-li zy -
na, L-ala ni na, L-wa li na, L-leu cy na),
których wza jem na pro por cja zo sta ła do -
bra na na pod sta wie ba dań in-vi tro,
W ba da niach zo stał po twier dzo ny rów -
nież ko rzy st ny efekt sty mu lu ją cy re ge ne -
ra cję ma cie rzy po za ko mór ko wej (ECM).
Wy ka za no, że tyl ko wła ści wa pro por cja
2 mie sza nin ami no kwa sów gwa ran tu je
eks pre sję ge nów od po wie dzial nych za
jed no cze sną syn te zę ko la ge nu i ela sty ny.

Ba da nia kli nicz ne prze pro wa dzo ne
we Wło szech wy ka za ły sku tecz ność
i bez pie czeń stwo Su ne kos® w le cze niu
fo to sta rze nia na po pu la cji 25 pa cjen tek. 

Wy ni ki ba da nia ob ser wa cyj ne go
prze pro wa dzo ne go w Pol sce po twier -
dza ją wcze śniej sze da ne o wy so kiej sku -
tecz no ści pro duk tu w po pra wie ja ko ści
skóry oraz spły ca niu zmar szczek. Pierw -

Ryc. 5. Pacjentka lat 60, okolica oka – zdjęcie przed (A) i po trzech zabiegach (B).

A B
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sze efek ty le cze nia by ły wi docz ne już po
12,7 dniach (SD±5,7) od wy ko na nia za -
bie gu. Śre dnia re duk cja zmar szczek na
twa rzy wy nio sła 49,8%, bar dzo do bre
re zul ta ty uzy ska no dla czo ła (64,3%)
oko li cy oka (57,1% po pra wy), po licz -
ków (47,3%), oko li cy ust (52%) i li nii
ma rio net ki (45,3%). 

Na le ży zwrócić uwa gę na ła twą pro -
ce du rę przy go to wa nia pre pa ra tu, brak
ko niecz no ści spe cjal ne go przy go to wa nia
pa cjen ta do za bie gu oraz spe cjal ne go
po stę po wa nia po za bie gu. 

Autorzy polskiego badania, Dr
Krystyna Pawelczyk-Pala i Dr Krzysztof
Kaczyński, zgadzają się, że pre pa rat Su -
ne kos® 200 jest ide al nym wy bo rem  do
le cze nia oko li cy oka, ze wzglę du na
znacz ną li kwi da cję cie ni pod ocza mi,
a także na wilżenie i po pra wę ela stycz -
ności skóry, rów nież w oko li cy ust i po -
licz ków. Pre pa rat do sko na le spraw dza
się tak że w le cze niu czo ła, gła dzi zny i li -
nii ma rio net ki. W przy pad ku bruzd no -
so wo-war go wych na le ży przed za bie -
giem uświa do mić pa cjen ta, że pre pa rat
Su ne kos® 200 do sko na le po ra dzi so bie

z ja ko ścią skóry w oko li cy sa mej bru zdy,
na to miast nie wpły nie na jej głę bo kość.
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