
medycyna estetyczna

Me zo te ra pia igło wa jest bar dzo po pu lar nym za bie giem na ryn ku usług
este tycz nych. Zgo dnie z ry sem hi sto rycz nym jej po cząt ki da tu je się na
la ta sześć dzie sią te ubie głe go wie ku. Pierw szy za bieg me zo te ra pii igło -
wej prze pro wa dził w 1952 ro ku fran cu ski le karz Mi cha el Pi stor u pa -
cjen ta z nie do słu chem. Za bie go wi pod da na by ła gło wa, ze szcze gól nym
uwzglę dnie niem jej skóry, mał żo wi ny usznej i oko lic. Za bieg nie skut ko -
wał po pra wą słu chu, za ob ser wo wa no jed nak re duk cję ob ja wów to wa -
rzy szą cych, ta kich jak szu my uszne oraz do le gli wo ści bólo we w obrę bie
sta wów skro nio wo-żu chwo wych. Za chę co ny wy ni ka mi le karz oraz je go
ucznio wie sto so wa li me zo te ra pię w le cze niu mi gre ny. 

lek. Jagoda Jaroszewska-Smoleń
Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej Nowa Dermatologia w Dąbrowie Górniczej

Bezpieczeństwo popularnych
zabiegów w gabinecie medycyny
estetycznej – doświadczenia własne

Od lat sześć dzie sią tych XX w. za czę to
wy ko rzy sty wać tę me to dę w przy pad kach
nie których cho rób skóry, w tym w le cze niu
ły sie nia. Ze wzglę du na uzy ski wa nie do -
brych efek tów, me zo te ra pia igło wa zy ski wa -
ła po pu lar ność, której apo geum wi dać
w ostat nich la tach, co wią że się przede
wszy st kim z roz wo jem me dy cy ny este tycz -
nej. Za bieg po przez re ge ne ra cję tka nek pro -
wa dzi do po pra wie nia ję dr no ści skóry, wy -
wo łu je bio-re wi ta li za cję, pro wa dząc do po -
pra wy jej wy glą du.

Me zo te ra pia igło wa po zwa la na pre cy -
zyj ne po da nie sub stan cji bez po śre dnio do
tkan ki pod skór nej, skóry wła ści wej i wtór nie
do na skór ka. Ta ka dro ga po da nia po zwa la
na apli ka cję wie lu sub stan cji po bu dza ją cych
ko mór ki do pro duk cji ko la ge nu i no wych na -
czyń krwio no śnych, co sty mu lu je wzrost
no wych i re ge ne ra cję ist nie ją cych już fi bro -
bla stów, a tak że po zwa la na hy dra ta cję tka -

nek. W me zo te ra pii czę sto sto su je się rów -
nież an ty o ksy dan ty, które chro nią przed
wol ny mi ro dni ka mi. Jed no cze śnie przy za -
sto so wa niu me zo te ra pii igło wej uni ka się
strat, ja kie mo gą wy stą pić przy su ple men ta -
cji do u st nej lub apli ka cji miej sco wej przez
nie uszko dzo ną skórę.

Ry nek este tycz ny ma w ofer cie wie le
atrak cyj nych go to wych pre pa ra tów. Am puł -
ki za wie ra ją róż ne skła dni ki: ami no kwa sy,
pep ty dy, wi ta mi ny B2, B6, B7, kwas askor -
bi no wy, kwas hia lu ro no wy, kwas pan to te -
no wy. Ostat nio le ka rze chęt nie się ga ją po
oso cze bo ga to płyt ko we i fi bry nę bo ga to -
płyt ko wą, które da ją moż li wość po zy ski wa -
nia na tu ral nych czyn ni ków wzro stu i ko -
mórek ma cie rzy stych. Każ da z tych pro po -
zy cji po win na być bio kom pa ty bil na
i bez piecz na, a pro duk ty po win ny opa trzo -
ne cer ty fi ka ta mi CE i ozna cze niem kla sy
pro duk tu me dycz ne go.
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Za bieg ten wy ko nu je się u przed sta wi -
cie li obu płci, nie ma ogra ni czeń wie ko wych,
po to roz wią za nie się ga się tak że w przy pad -
ku pro ble mów u mło dych pa cjen tów. Oczy -
wi sty mi prze ciw wska za nia mi są: cią ża, cho -
ro ba no wo two ro wa, uczu le nie na który kol -
wiek ze skła dni ków pre pa ra tu go to we go,
cho ro by z au to a gre sji lub sto so wa nie le ków
im mu no su pre syj nych. U dzie ci i mło dzie ży
ro dzi ce lub opie ku no wie pra wni mu szą wy -
ra zić zgo dę na za bieg.

Czę stość sto so wa nia me zo te ra pii w ga bi -
ne tach este tycz nych spra wia, że nie wy o bra -
ża my so bie wy stę po wa nia po wi kłań po za -
bie gu. Mi ni mal ne wy stę po wa nie ta kich zda -
rzeń bu du je prze ko na nie, że po wi kła nia nie
wy stę pu ją, ale jed nak się zda rza ją.

Po ni żej przed sta wio no przy pa dek pa -
cjent ki, u której za bieg me zo te ra pii igło wej
był wy ko ny wa ny trzy krot nie, róż ny mi pre pa -
ra ta mi, za wsze bez po wi kłań.

Pierw szy raz pa cjent ka zgło si ła się do ga -
bi ne tu w 2014 ro ku z po wo du drob nych
zmian trą dzi ko wych ty pu au to la sio. W ba da -
niu stan do bry, w wy wia dzie: nie cho ru je,
nie go rącz ku je, nie bie rze le ków sta łych (cza -
sa mi le ki prze ciw bólo we), bez żad nych istot -
nych do le gli wo ści i cho rób prze wle kłych,
w ba da niach la bo ra to ryj nych: bez od chy leń
od nor my, uczu le nia: kurz roz to cza, używ ki -
ne go wa ła. Zde cy do wa no, po wy ra że niu
zgo dy, o włą cze niu do u st nych re ti no i dów
w daw ce 20 mg na do bę, te ra pia sze ścio -
mie sięcz na za koń czy ła się znacz ną po pra wą
sta nu miej sco we go i emo cjo nal ne go.

W 2017 ro ku u pa cjent ki wy ko na no pe -
e ling z wy ko rzy sta niem 50% kwa su gli ko lo -
we go oraz � i � kwa sów; oba za bie gi bez
po wi kłań, podob nie jak za bieg me zo te ra pii
igło wej ca łej twa rzy i na wil że nia czer wie ni
war go wej w tym sa mym ro ku w opar ciu
o kwas hia lu ro no wy 1%.
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Na po cząt ku 2018 ro ku wy ko na no u pa -
cjent ki za bieg oso czem bo ga to płyt ko wym
oraz iPRF, po da jąc 5ml oso cza PRP i 1 ml
IPRF dro gą po da nia de po zy tów w skórę
owło sio ną gło wy, oko ło 7 ml PRP na twarz
i oko ło 1ml do czer wie ni war go wej. Prze -
bieg za bie gu bez po wi kłań.

W sierp niu 2018 ro ku pa cjent ka zgło si ła
się do po now ne go za bie gu me zo te ra pii igło -
wej oso czem bo ga to płyt ko wym i fi bry ną iPRF.
W wy wia dzie: stan do bry, bez do le gli wo ści,
nie cho ru je, nie go rącz ku je, nie bie rze le ków,
uczu le nia: kurz i roz to cza. Zgło si ła na si le nie
stre su, by ła w trak cie mie siącz ki. Pa cjent ka
wy ra zi ła zgo dę na za bieg, który prze biegł bez
po wi kłań. Po now ny za bieg me zo te ra pii igło -
wej twa rzy i skóry owło sio nej wy ko na no po 3
mie sią cach, w paź dzier ni ku 2018 ro ku.

Pa cjent ka w wy wia dzie: bez do le gli wo -
ści, stan ogól ny do bry, miej sco wo bez
zmian za pal nych czy in fek cyj nych. Le ki:
Glu co pha ge 500 z po wo du praw do po dob -
nej in su li no o por no ści, ale obe cnie bez le -
ków. Czu ła się do brze, do le gli wo ści nie
zgła sza ła, nie go rącz ko wa ła, nie cho ro wa ła
w ostat nich 4-6 ty go dniach. Uczu le nia:
kurz i roz to cza.

Nie po da wa ła wy ko ny wa nych żad nych
in nych za bie gów z za kre su me dy cy ny este -
tycz nej. W ba da niach la bo ra to ryj nych: mor -

fo lo gia bez zmian, glu ko za 89 mg%, TSH
nor ma, T4 nor ma, nie po da ła cho rób prze -
wle kłych, P/ ANA ujem ne.

Do ku men ta cja po ni żej przed sta wia pa -
cjent kę przed za bie giem i po za bie gu.

Po 5 go dzi nach: pa cjent ka skon tak to wa ła
się te le fo nicz nie z po wo du złe go sa mo po -
czu cia i obrzę ku czer wie ni war go wej. W ba -
da niu bez po śre dnim: pa cjent ka przy tom na,
w lo gicz nym kon tak cie, nie go rącz ku je. Po -
da ła, że czte ry go dzi ny po za bie gu wy stą pił
obrzęk naj pierw dol nej, a na stęp nie gór nej
war gi, który na ra stał. 

W ba da niu: uwa gę zwrócił na ra sta ją cy
obrzęk tyl ko czer wie ni war go wej przy jed no -
cze snym bra ku obrzę ku błon ślu zo wych ja my
ust nej, brak obrzę ku gar dła czy krta ni, pa cjent -
ka od dy cha ła swo bo dnie, nie zgła sza ła du szno -
ści, nos i bło ny ślu zo we no sa by ły droż ne, od -
dy cha ła swo bo dnie, skóra twa rzy po zba wio na
obrzę ku, skóra owło sio na gło wy bez zmian
za pal nych i do le gli wo ści. Za py ta na o za ży wa ne
le ki przed za bie giem: pa cjent ka nie za sto so wa -
ła kwa su ace ty lo sa li cy lo we go, sa li cy la nów al ni
in nych NLPZ, przed za bie giem za sto so wa ła na
usta: LIO TON żel i szty ft na tłu szcza ją cy z wi ta -
mi ną A (wcze śniej te pre pa ra ty by ły już sto so -
wa ne). Ci śnie nie krwi: RR 140/ 90, puls 86 /
mi nu tę. Po da no: Pa bi De xa me tha son 4 mg
do u st nie i De va ven 16mg im. oraz 2 am puł ki

Ryc. 1. Pacjentka przed zabiegiem. Ryc. 2. Pacjentka po zabiegu. Ryc. 3. Pacjentka 5 godzin 
po zabiegu.
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Phe na zu li num im., Cal cium Po lfa 2 am puł ki
im., Lo ra ta di num 2 ta blet ki do u st nie. Miej sco -
wo zim ne okła dy. Do dat ko wo trzy krot nie po -
da no wziew Sym bi cort 320.

Mi mo po da nia le ków, pa cjent ka zgła sza -
ła brak po pra wy. Zde cy do wa no o prze wie -
zie niu do Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go (SOR) w szpi ta lu miej skim, gdzie pa -
cjent kę po zo sta wio no na od dzia le do
ob ser wa cji. Po bra no ma te riał do ba dań,
w wy ni kach brak od chy leń od nor my, brak
pa ra me trów za pal nych.

Na od dzia le szpi tal nym po da no 200
mg HCT iv. i Hy dro ksy zi num 20 mg im.
Na stęp ne go dnia pa cjent ka zo sta ła wy pi sa -
na z roz po zna niem aler gii nie o kre ślo nej
i za le co no za ży wa nie Amer ti lu (ta blet ki,
1x1 do u st nie).

Pa cjent ka zgło si ła się do ga bi ne tu na kon -
tro lę na stęp ne go dnia. Do ku men ta cja zdję -
cio wa znaj du je się po ni żej.

Na wi zy cie kon trol nej za ob ser wo wa no
brak ob ja wów pa to lo gicz nych. Pa cjent ka
przy po mi na so bie in cy dent z dzie ciń stwa,
kie dy w miej scu po ką sa nia przez osę utwo -
rzył się stan za pal ny utrzy mu ją cy się kil ka dni,
le czo ny an ty bio ty ka mi (brak do ku men ta cji).
Po da ła tak że, że kil ka dni przed me zo te ra pią
po gru bia ła rzę sy w ga bi ne cie ko sme tycz nym.

U pa cjent ki wy ko na no trzy krot nie za bieg
me zo te ra pii igło wej oso czem bo ga to płyt ko -

wym i dwu krot nie pre pa ra tem kwa su hia lu -
ro no we go w stę że niach 1% i 2%. Pod czas
za bie gów nie wy stę po wa ły żad ne po wi kła -
nia. Nig dy nie stwier dzo no tak że cech der -
mo gra fi zmu w ba da niu fi zy kal nym.

Po ja wia ją ce się py ta nia

Ja kie za tem wy stą pi ły czyn ni ki ry zy ka, które
mo gły spo wo do wać ta ki od czyn miej sco wy? 
• wy wiad: uczu le nie na kurz i roz to cza od

dziec ka wy da wał się bez zna cze nia, pa -
cjent ka nie mia ła do le gli wo ści, ani też nie
bra ła le ków prze ciw hi sta mi no wych;

• za bieg do kle je nia rzęs miał miej sce dwa
ty go dnie wcze śniej; 

• nadwraż li wość na ja dy owa dów (w wy -
wia dzie: utrzy mu ją cy się kil ku dnio wy stan
obrzę ku w miej scu po ką sa nia przez osy).

• sto so wa nie miej sco we: Lio ton żel lub
szty ft z wi ta mi ną A

Prze my śle nia

W re ak cjach skór nych mo gą za cho dzić
róż ne od czy ny aler gicz ne, tak że te wcze -
sne, w pierw szym me cha ni zmie uczu le nia.
W tym kon kret nym przy pad ku re ak cja ana -
fi la ksji nie mia ła miej sca. Po wszech nie zna -
ny jest me cha nizm, zwią za ny z pierw szym
me cha ni zmem re ak cji aler gicz nej, który

Ryc. 4. Zdjęcie wykonane na oddziale SOR, dzień po
zabiegu o godzinie 7.30.

Ryc. 5. Pacjentka w trakcie kontroli po pobycie na SOR.
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mo że roz wi nąć się po kil ku go dzi nach. Nie
jest on zwią za ny z hi sta mi ną, tyl ko z re ak -
cją za leż ną od: leu ko trie nów, pro sto glan -
dyn i in ter leu kin IL-6,-12,-13,-16. Ich dzia -
ła nie wa run ku je wy stę po wa nie obrzę ku
i ru mie nia miej sco we go.

Stan pa cjent ki i wy wiad: brak sto so wa nia
le ków, an ty bio ty ków i cho ro by ak tyw nej, in -
fek cyj nej, brak cho rób prze wle kłych lub cho -
rób z au to a gre sją. Po ten cjal nie wy klu cza się
me cha nizm II i III re ak cji aler gicz nej.

Miej sco wo sto so wa ła po za bie gu szty ft
z wi ta mi ną A i żel Lio ton 1000. 

W pre pa ra tach ty pu szmin ki, bły szcz ki
lub szty fty do ust, czę stym do dat kiem jest kit
pszcze li lub pro po lis, które mo gły być po -
wo dem re ak cji miej sco wej ty pu IV me cha ni -
zmu kon tak to we go, podob nie jak lek z he -
pa ry ną, który, po pra wia jąc mi kro krą że nie,
wy wo łał lub mógł na si lić ob jaw obrzę ku
czer wie ni war go wej.

Trud no jed no znacz nie wnio sko wać
czy był zwią zek mię dzy za bie giem, a wy -
stą pie niem obrzę ku czer wie ni war go wej,
stąd prze ka za nie pa cjent ki do oce ny
nadwraż li wo ści lub aler gii w dal szej dia -
gno sty ce z wy ko na niem IgE cał ko wi te go,
pa ne li po kar mo wych i wziew nych oraz te -
stów aler gicz nych prick i na skór ko wych. 

Wnio ski

Za bieg me zo te ra pii igło wej wy da wał
się być naj bez piecz niej szą pro po zy cją po -

zy ska nia do bre go efek tu este tycz ne go,
jed nak wy stę pu ją ce po wi kła nia na su nę ły
wie le py tań i wąt pli wo ści. Opi sa ny przy pa -
dek jed no znacz nie wska zu je na fakt, że na -
wet naj bar dziej zna ny i prze wi dy wal ny za -
bieg me zo te ra pii igło wej mo że dać po wi -
kła nia, za tem mu si być prze pro wa dza ny
wy łącz nie przez le ka rza i tyl ko w ga bi ne cie
le kar skim za o pa trzo nym w ze staw le ków
umoż li wia ją cy na tych mia sto wa po moc
w przy pad ku po wi kłań.

Kon takt z pa cjen tem po wy ko na nym
za bie gu, wy wiad i oce na pa cjen ta jest bez -
względ na w każ dym ro dza ju za bie gu.
Podob nie jak zgo da na za bieg po je go do -
kład nym omówie niu. O bez piecz nym
prze bie gu za bie gu de cy du je wy bór go to -
we go pre pa ra tu za bie go we go go to we go
lub sy ste mu do po zy ski wa nia oso cza PRP
oraz/lub iPRF, po wi nien to być wy rób me -
dycz ny, po sia da ją cy wła ści wa kla sę bez pie -
czeń stwa me dycz ne go i ozna czo ne go wła -
ści wym zna kiem CE.

W tej sy tu a cji ogrom ny nie po kój bu dzi
obe cność za bie gów este tycz nych (me zo -
te ra pii, oso cza, fi bry ny, to ksy ny bo tu li no -
wej, in iek cji kwa sem hia lu ro no wym oraz
wy peł nia czy) w rę kach fry zje rów, ko sme -
ty czek lub ra tow ni ków me dycz nych oraz
przy pad ko wych osób, np. orga ni zu ją cych
szko le nia, czy też dys try bu to rów, którzy
nie li czą się z po wi kła nia mi, a w przy pad ku
ich wy stą pie nia, od sy ła ją tzw. klien ta do
ko rek ty i le cze nia w ga bi ne tach le kar skich.

lek. med. Jagoda Jaroszewska-Smoleń
Specjalista Dermatolog-Wenerolog

Specjalista Medycyny Estetycznej

Nowa Dermatologia
nowadermatologia.pl
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