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Sza now ni Pań stwo, 

Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer
dwumiesięcznika „Aesthetica”. W bieżącym numerze znajdą Państwo
kilkanaście ciekawych artykułów napisanych przez najlepszych specjalistów 
w swoich dziedzinach. 

Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy niciom liftingującym. Mam
nadzieję, że przedstawienie przeglądu procedur medycznych z ich
wykorzystaniem z punktu widzenia czterech wybitnych specjalistów pomoże
Państwu lepiej zorientować się w tym zagadnieniu. Temat ten jest o tyle
istotny, że zabiegi z wykorzystaniem nici zdobywają w Polsce coraz większą
popularność. Procedury te wpisują się w trend, aby maksymalizować efekty
zabiegów przy jak najmniejszej inwazyjności i skracaniu czasu rekonwalescencji.
W prezentowanej serii artykułów znajdą Państwo informacje o wykorzystaniu
nici w zabiegach w okolicach twarzy, ale również w liftingu piersi, ramion,
brzucha, a także w coraz popularniejszych zabiegach z zakresu ginekologii
estetycznej. 

Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na artykuł dotyczący zabiegów
przeszczepu włosów. Jego autorka – dr n. med. Małgorzata Kolenda nie tylko
opisuje teoretyczne aspekty samego zabiegu, ale, co szczególnie warte
podkreślenia, przedstawia różne systemy zabiegowe oraz przedstawia swoje
własne doświadczenia z zabiegami przeszczepu włosów. 

Nie mniej ciekawym artykułem jest publikacja na temat mezoterapii
laserowej autorstwa dra n. med. Wojciecha Rybaka. Od lat medycyna
estetyczna i kosmetologia poszukują nowych metod, które ułatwiłyby transport
substancji czynnych do skóry. Niemniej jednak pomimo coraz doskonalszych
postaci kosmetyku, jakimi są: układy ciekłokrystaliczne, nanoemulsje, liposomy,
nanosomy, kolasfery czy zastosowanie promotorów przenikania, nie udało się
osiągnąć satysfakcjonujących efektów. Z pewnością mezoterapia laserowa jest
ważnym krokiem w zwiększeniu dostępności biologicznej substancji czynnych
stosowanych w kosmetologii i medycynie estetycznej. 

Oprócz wyżej opisanych tematów znajdą Państwo w bieżącym numerze
wiele innych ciekawych zagadnień. Jestem pewien, że różnorodność
poruszanych na naszych łamach tematów oraz utylitarny charakter artykułów
sprawi, że każdy z Państwa znajdzie coś interesującego dla siebie.

Sławomir Wilczyński
redaktor naczelny
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Z wie kiem skóra i tkan ka pod skór na
pod le ga ją zna czą cym prze mia nom, w efek -
cie których skóra sta je się mniej ela stycz na,
po fał do wa na i ob wi sła pod wpły wem dzia ła -
nia gra wi ta cji. Tym in wo lu cjom pod le ga za -
rów no twarz, jak i cia ło.

Naj bar dziej ra dy kal nym roz wią za niem
na dro dze do li kwi da cji nadmia ru skóry
i opa du tka nek mięk kich by ły by dzia ła nia chi -
rur gicz ne, ale i te, choć in wa zyj ne i ry zy kow -
ne dla pa cjen ta, nie gwa ran tu ją pew ne go
suk ce su w każ dym przy pad ku kli nicz nym. 

A to głów nie ze wzglę du na fakt, iż
w oko li cy twa rzy kon cen tru ją się na bocz -
nych jej ob sza rach, a jej cen tral na część (fał -
dy no so wo-war go we, li nie ma rio net ki,
zmar szcz ki pa la cza) po zo sta je bez po pra wy,
a w ob sza rze cia ła po waż nym pro ble mem są
olbrzy mie bli zny (np. w przy pad ku usu wa nia
na wi su tka nek w ob sza rze we wnę trz nej
stro ny ra mion, ud czy pier si).

We współ cze snym świe cie me dy cy ny
este tycz nej sta now czo prze wa ża ten den cja
do upra szcza nia me tod ko rek cji oznak sta -
rze nia przy za cho wa niu wy so kiej efek tyw no -

ści za bie go wej. Na pierw szy plan wy cho dzą
ta kie kry te ria wy bo ru me to dy ki, jak prze wi -
dy wal ność za bie go wa, efek tyw ność, bez pie -
czeń stwo, ma ła in wa zyj ność prze kła da ją ca
się na krót ki okres re kon wa le scen cji po za -
bie go wej przy jed no cze snym wy dłu że niu
trwa ło ści osią ga nej efek tyw no ści.

Sa mi chi rur dzy w swo jej prak ty ce za czy -
na ją sto so wać in iek cyj ne pro ce du ry odmła -
dza ją ce. Le ka rze me dy cy ny este tycz nej się -
ga ją zaś w swo jej pra cy po ka niu le, które do
nie daw na by ły pod sta wo wym na rzę dziem
chi rur gów. Je ste śmy świad ka mi za cie ra nia
gra nic po mię dzy spe cja li za cja mi w dzie dzi nie
me dy cy ny este tycz nej. Na stę pu je ko rzy st na
dla pa cjen tów wy mia na do świad czeń, dą że -
nie do kom ple kso wej ob słu gi.

Wol ny ry nek ge ne ru je więk szą kon ku -
ren cję, co z jed nej stro ny sty mu lu je per ma -
nent ny roz wój me dy cy ny este tycz nej,
podwyż sza stan dar dy i roz sze rza ofer tę pro -
duk to wą. Nie rzad ko, nie ste ty, tak że o pro -
duk ty bar dzo ni skiej ja ko ści, co przy ni czym
nie o gra ni czo nych dzia ła niach mar ke tin go -
wych, czę sto na po gra ni czu ety ki, ma mi pa -

medycyna estetyczna

Współ cze sna me dy cy na este tycz na sta nę ła przed trud nym za da niem
re a li za cji po trzeb pa cjen tów w za kre sie po wstrzy my wa nia pro ce sów
sta rze nia, ni we lo wa nia je go skut ków oraz za po bie ga nia te mu pro ce -
so wi. Trud no się dzi wić. Każ dy pra gnie wy glą dać atrak cyj nie i czuć się
pew nie w swo jej skórze, co prze kła da się tak że na suk ce sy w ży ciu
oso bi stym i za wo do wym.

Renata Frączek
Właścicielka firmy Aestetic Concept – wyłącznego dystrybutora nici Aptos w Polsce

Nici Aptos 
w zabiegach na ciało
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cjen tów ni ską ce ną i nie re al ny mi ocze ki wa -
nia mi za bie go wy mi.

W obli czu tak po wszech nie sto so wa nej
dez in for ma cji na le ży wy bie rać spraw dzo -
nych le ka rzy i kli ni ki cie szą ce się za u fa niem,
które sta wia ją na pro fe sjo na lizm, sku tecz -
ność za bie go wą i bez pie czeń stwo pa cjen ta,
który po wie rza nie tyl ko este ty kę swo je go
wy glą du, ale tak że zdro wie. Tak więc bez -
pie czeń stwo, przy za cho wa niu sku tecz no ści
za bie go wej, nie roz er wal nie wią że się z do -
brze prze szko lo nym z da nej tech ni ki za bie -
go wej le ka rzem, wy so kiej ja ko ści wy ro bem
me dycz nym sto so wa nym pod czas za bie gu,
pod par tym do świad cze niem wie lo let nie go
bez piecz ne go i sku tecz ne go sto so wa nia (ba -
da nia kli nicz ne) oraz au to ry te tem twór cy. 

Ta kie są wła śnie tech ni ki li ftin gu przy
użyciu ni ci Ap tos, które na pro wa dza ją opa -
dnię te tkan ki na pier wot ne po ło że nie, przy -
wra ca jąc na tu ral ny mło dy wy gląd bez uży cia
skal pe la. 

Nici Liftingujące Aptos
– patent dra M.A. Sulamanidze

War to przy po mnieć, że upo wszech nie -
nie sto so wa nia ni ci do li ftin gu mia ło miej sce

za spra wą dok to ra Mar le na Su la ma ni dze –
chi rur ga pla sty ka gru ziń skie go po cho dze nia,
za ło ży cie la fir my Ap tos, który w 1996 ro ku
opra co wał wy pu sty na ni ciach chi rur gicz -
nych, umoż li wia ją ce ich ko twi cze nie w tkan -
kach w ce lu ich uno sze nia – fak tycz ne go li -
ftin gu. A wszy st ko to bez uży cia skal pe la.

Przez dłuż szy czas li fting z uży ciem ni ci
Ap tos był uwa ża ny za pre ro ga ty wę chi rur -
gów pla stycz nych. To by ło ab so lut nie uza -
sa dnio ne, gdyż w prak ty ce wy ko rzy sty wa -
no ni ci nie wchła nia ją ce się z wa run ko wo
per ma nent nym efek tem. Li fting z uży ciem
ni ci sto so wa ny był ja ko do da tek do ope ra cji
chi rur gicz nych lub ja ko sa mo dziel na pro ce -
du ra dla pa cjen tów z umiar ko wa nie wy ra -
żo ny mi zmia na mi lub dla osób, które nie
by ły skłon ne zgo dzić się na in ter wen cję chi -
rur gicz ną.

Ory gi nal na me to da Ap tos tak że pod le ga -
ła ewo lu cji. Do świad cze nia ko lej nych lat (ak -
tu al nie już 17), kon struk tyw ne podej ście do
po trzeb pa cjen tów, prze pro wa dze nie roz le -
głych ba dań kli nicz nych na te mat bez pie -
czeń stwa sto so wa nia, wy daj no ści uży te go
ma te ria łu i kon struk cji ni ci pod wzglę dem ich
sku tecz no ści za bie go wej, w tym te stów

Ryc. 1. Zdjęcie animacyjne przebiegu nici Aptos w zabiegach liftingujących (fot. Aptos).
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z pla ce bo wpły nę ło na skon stru o wa nie już
po nad 22 mo de li ni ci z róż ny mi ty pa mi wy -
pu stów i gład kich, w kształ cie sprę ży nek
i war ko czy, za ta cza ją cych pod skór ne pę tle
i po dą ża ją cych po li nii pro stej, po da wa nych
ka niu la mi i wy spe cja li zo wa ny mi pa ra mi igieł,
a wszy st ko to nie po to, aby utru dnić pra cę
le ka rzom, ale że by pre cy zyj nie roz wią zy wać
pro ble my wy ni ka ją ce z pro ce sów sta rze nia
każ de go pa cjen ta z uwzglę dnie niem je go in -
dy wi du al nych po trzeb. Praw dzi wym hi tem
by ło wpro wa dze nie ni ci Ap tos z ma te ria łu
roz pu szczal ne go na ba zie ko po li me ru kwa su
po lim le ko we go i ka pro lak to nu, które,
oprócz efek tu li ftin gu, po wo du ją tak że
odmła dza nie skóry za spra wą sty mu la cji pro -
duk cji wła sne go ko la ge nu. W no wym opra -
co wa niu au to rzy po ło ży li szcze gól ny na cisk
na usu wa nie de fek tów este tycz nych ta kich
czę ści cia ła, jak rę ce, no gi i szy ja.

Wie le za gra nicz nych firm próbo wa ło
wzo ro wać się na wy na laz ku dra Su la ma ni -
dze, opra co wu jąc swo je wła sne tech no lo gie.
Sa ma próba na śla dow nic twa (obar czo na do -
dat ko wo ogra ni cze nia mi pa ten to wy mi) bez
ro zu mie nia czę sto za leż no ści po mię dzy kon -
struk cją da nej ni ci, jej ce cha mi fi zy kal ny mi
a wła ści wo ścia mi li ftin gu ją cy mi czy bio re wi ta -
li za cyj ny mi przy czyn po słu gi wa nia się da ny mi
we kto ra mi prze bie gu ni ci, spo wo do wa ła po -
ja wie nie się na ryn ku pro duk tów, które swo -
ją efek tyw no ścią w za kre sie li ftin gu roz cza ro -
wu ją pa cjen tów. Sa mo okrzyk nię cie ni ci  ni -

cią z wy pu sta mi nie czy ni jej sku tecz ną w za -
kre sie li ftin gu. 

Aptos Excellence Visage – najlepszy
produkt do niechirurgicznego liftingu

Ni ci Ap tos zna ne są na świe cie, a tak że
w Pol sce nie tyl ko ja ko ma te riał do nie zwy -
kle sku tecz ne go ma ło in wa zyj ne go li ftin gu
w ob sza rze twa rzy, ale tak że szyi, de kol tu,
pier si, ra mion, ud, ko lan, brzu cha oraz dło ni.
Je den z naj no wo cze śniej szych pro duk tów
z li nii Excel len ce zo stał już do ce nio ny przez
le ka rzy zaj mu ją cych się me dy cy ną este tycz ną
i na gro dzo ny naj więk szym wy róż nie niem
w bran ży, tj. Per łą Der ma to lo gii Este tycz nej
2013 w ka te go rii „Naj lep szy pro dukt do nie -
chi rur gicz ne go li ftin gu”.

Li nia Excel len ce to bo ga ta li nia pro duk -
tów wchła nial nych, przeznaczonych za rów -
no do twa rzy, jak i cia ła. Ich pod sta wo wą 
ce chą jest no wo cze sny typ dwu kie run ko -
wych wy pu stów, uło żo nych pa ra mi na prze -
mien nie wo kół ni ci po ca łej jej dłu go ści,
moc no chwy ta ją cych tkan ki i na pro wa dza ją -
cych je na wła ści we z este tycz ne go punk tu
wi dze nia po ło że nie. Za le tą tej kon struk cji ni -
ci jest jej wy so ka sku tecz ność przy za cho wa -
niu moż li wo ści jej im plan ta cji za po mo cą nie -
in wa zyj nych ka niul, które nie trau ma ty zu ją
tka nek, wpro wa dza ne są po przez po je dyn -
cze punk ty wkłu cia (bez wy kłu wa nia). Przy
po da niu ma łej ilo ści znie czu le nia miej sco we -

Ryc. 2. Efekty zabiegu w okolicach przedramienia: 
A – przed zabiegiem, B – miesiąc po zabiegu (fot. Aptos).

A B
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go za bieg jest cał ko wi cie bez bo le sny, a pro -
ces re ge ne ra cji tka nek eks pre so wy.

W ob sza rze cia ła ni ci te wy ko rzy stu je
się z ogrom nym po wo dze niem do uję dr -
nia nia i re wi ta li za cji szyi, która jest tak trud -
nym ob sza rem dla me dy cy ny este tycz nej.
Szy ja za wsze zdra dza wiek, do brze to zna -
my. Te raz istnieje sku tecz na i bez bo le sna
me to da odmło dze nia te go ob sza ru  – ni ci
wchła nial ne Ap tos Excel len ce Bo dy. Te sa -
me tech ni ki za bie go we moż na za sto so wać
tak że w ce lu przy wróce nia na pię cia w ob -
sza rze we wnę trz nej stro ny ra mion (tzw.
pe li ka ny), jak rów nież zre du ko wać fał dy na
gra ni cy z pier sia mi. Rów nie pro ble ma tycz -
ne są tak że nie rów no ści po we wnę trz nej
stro nie ud czy na wi sy w ob sza rze ko lan,
które moż na sku tecz nie roz gła dzić od po -
wie dnią tech ni ką ni ci Ap tos Excel len ce Bo -
dy. Z po wo dze niem moż na je za sto so wać
tak że dla przy wróce nia utra co nej w okre sie
cią ży ję dr no ści po włok brzu sznych lub w ce -
lu mo de lo wa nia oko lic pęp ka. Dla de li kat -
nych ob sza rów, ta kich jak de kolt de dy ko wa -
ne są spe cjal ne ro dza je cie niut kich ni ci Ap tos
Exel len ce Con to ur bądź naj now szej ge ne ra -
cji ni ci Ap tos Na no. Na no Vi tis w po sta ci
sple cio ne go war ko cza roz prę ża ją się po kil ku
ty go dniach od im plan ta cji, uno sząc i sil nie re -
wi ta li zu jąc tkan ki, przy wra ca jąc na tu ral ną gę -
stość i ję dr ność. Dla te go też do sko na le
spraw dza ją się w za bie gach odmła dza ją cych
dło nie. Na no Sprin gi z ko lei na za sa dzie
sprę ży stej roz cią gli wej spi ra li prze zna czo ne
są do li ftin gu ob sza rów o wzmo żo nej ru cho -
mo ści mię śnio wej. Mo że my ko ry go wać np.
po przecz ne zmar szcz ki szyi, li nie ma rio net ki
lub np. tzw. zmar szcz ki pa la cza.

Zabiegi przywracające
jędrność piersiom

Szcze gól ną uwa gę pra gnie my zwrócić na
za bie gi prze ciw dzia ła ją ce pto zom (opa da niu)

pier si. Pro blem ten do ty czy ko biet w każ -
dym wie ku. Na sku tek upły wu cza su, cią ży,
kar mie nia ko bie ce pier si sta le pod le ga ją
prze mia nom, zwięk sza ją i zmniej sza ją swo ją
ob ję tość i cię żar, tra cą ela stycz ność, ję dr ność
oraz kształt. Pro ces opa du tka nek jest wie lo -
stop nio wy i ade kwat nie do po zio mu je go za -
a wan so wa nia moż na za sto so wać od po wie -
dnie me to dy ko ry go wa nia tych zmian. Chi -
rur gia pla stycz na od lat wal czy z opa da niem
pier si za po mo cą kil ku ty pów ma sto pe ksji,
które do bie ra ne są za leż nie od stop nia de -
for ma cji pier si, po zio mu po ło że nia bro daw ki
wzglę dem fał du pod pier sio we go, ocze ki wań
pa cjen tek. Cza sa mi wią że się to ze zmniej -
sze niem pier si lub uzu peł nie niem ob ję to ści
po przez do ło że nie im plan tu. Mo de la cja
pier si me to dą chi rur gicz ną za wsze wy ma ga
mniej sze go lub więk sze go cię cia chi rur gicz -
ne go. W naj bar dziej de li kat nym przy pad ku –
przy umiar ko wa nych pto zach ma łych i nie -
zbyt cięż kich pier si – ko niecz ne jest cię cie
wo kół otocz ki bro daw ki, przy więk szych
pier siach lub bar dziej za a wan so wa nym opa -
dzie tka nek gru czo łu pier sio we go, wy ma ga -
ne są już do dat ko we cię cia. 

Ze wzglę du na da lej po stę pu ją cy pro ces
de ge ne ra cji gru czo łu pier sio we go i wpływ
gra wi ta cji w okre sie po o pe ra cyj nym efekt,
choć po cząt ko wo spek ta ku lar ny, nie ste ty,
nie utrzy mu je się per ma nent nie i wy ma ga
dal szych ko rekt, po tę gu ją cych wi docz ność
blizn, które je szcze bar dziej zmniej sza ją efekt
este tycz ny wy ko na nej ope ra cji. De cy zja
o ta kiej in ter wen cji mu si być prze my śla na
i uwzglę dniać pla no wa ne cią że oraz dłuż szy
okres re kon wa le scen cji. 

Ana li za przy pad ków pa cjen tów z na wra -
ca ją cy mi pto za mi tka nek gru czo łu pier sio we -
go, nie za do wo lo nych z ustę pu ją cych po o pe -
ra cyj nych efek tów za bie go wych sta ła się
pod sta wą pra cy na u ko wej prze pro wa dzo nej
przez dra Mar le na A. Su la ma ni dze i je go sy -
nów Ge or ge'a i Kon stan te go – chi rur gów
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pla stycz nych, wła ści cie li fir my Ap tos – „Ma -
sto pe ksja. Jak osią gnąć sta bil ne wy ni ki. No -
we podej ście”. 

Au to rzy, ba zu jąc na wie lo let nim do świad -
cze niu, śle dze niu wy ni ków po o pe ra cyj nych
u pa cjen tów, a tak że ana li zie prze pro wa dzo -
nych ope ra cji do szli do wnio sku, że po wo -
dem utra ty efek tów za bie go wych ma sto pe ksji
w dłuż szej per spek ty wie cza su i po ja wie nia się
po o pe ra cyj nej pto zy gra wi ta cyj nej jest:
• sła bość struk tur, do których przy szy wa

się pod cią gnię te gru czo ły mle ko we
(po więź mię śnia pier sio we go, oko st na
że ber),

• nie wy trzy ma łość za ło żo nych szwów chi -
rur gicz nych,

• nie wy star cza ją ce wspar cie pod cią gnię tej
pier si od do łu i po bo kach.

Wnio ski te zo sta ły prze ku te w dzia ła nia
i przez le ka rzy z ro dzi ny Su la ma ni dze zo sta -
ła za pro po no wa na ory gi nal na tech ni ka ope -
ra cji ma sto pe ksji. Dla sta bil ne go podwie sze -
nia pier si wy bra no pod szy cie podo boj czy ko -
we za po mo cą spe cjal ne go ma te ria łu szew -
ne go, a dla za pew nie nia lep sze go kształ tu
pier si, jej unie sie nia i wspar cia już pod cią -
gnię tej pier si za sto so wa no siat ko we en do -
pro te zy, mo co wa ne za po mo cą szwów chi -
rur gicz nych lub ob szy cie pod skór ne po li pro -
py le no wy mi (sta ły mi) nić mi Ap tos, z uży ciem
wy spe cja li zo wa nej dwu stron nej igły. Tech ni -

Ryc. 3. Efekt zabiegu liftingu piersi:
A, B  – przed zabiegiem; C, D – 5 lat po zabiegu   (fot. Aptos).

A C

DB
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ka ta zy ska ła mia no „pod skór ne go biu sto no -
sza” i od 2002 ro ku sto so wa na jest z po wo -
dze niem przez uczniów dra Su la ma ni dze na
ca łym świe cie. Po le ca na tech ni ka este tycz nej
mam mo pla sty ki za pew nia moż li wość osią -
gnię cia ocze ki wa ne go kształ tu pier si bez po -
o pe ra cyj nych blizn lub z ma ło wi docz ny mi
bli zen ka mi w na tu ral nych miej scach, a tak że
po zwa la utrzy mać sta bil ność for my i wy so -
kie go uty tu ło wa nia pier si.

Pa cjent ki z umiar ko wa ny mi pto za mi
pier si o roz mia rze 1-2,5 kwa li fi ko wa ne są
wy łącz nie do ma ło in wa zyj nych za bie gów li -
ftin gu ją cych z uży ciem ni ci Ap tos (tzw. pod -
skór ny biu sto nosz). U pa cjen tek z bar dziej
za a wan so wa nym pro ce sem opa du pier si,
z du żym nadmia rem skóry lub z ko niecz no -
ścią uzu peł nie nia ob ję to ści im plan tem lub
z du ży mi pier sia mi, ko niecz na jest kla sycz na
mam mo pla sty ka, ale z uwzglę dnie niem
podwie sze nia podo boj czy ko we go i „pod -
skór ne go biu sto no sza” pa ten tu dra Su la ma -
ni dze, która po zwo li ochro nić efekt za bie go -
wy przed wpły wem gra wi ta cji na la ta.

Dla osób chcą cych zre wi ta li zo wać
biust, po pra wić je go for mę, a przez to też
de li kat nie po więk szyć i unieść, istnieje al ter -
na ty wa w po sta ci bez in wa zyj nej tech ni ki

z uży ciem oma wia nych już roz pu szczal nych
ni ci Ap tos Excel len ce Bo dy. Wpro wa dza ne
za po mo cą ka niu li, za le dwie pod miej sco -
wym znie czu le niem, po przez po je dyn cze
punk ty wkłu cia (bez wy kłu wa nia), nie trau -
ma ty zu ją tka nek i nie wy łą cza ją pa cjen ta
z nor mal ne go try bu ży cia. Oczy wi ście, ak -
tyw ność fi zycz na mu si być ogra ni czo na
przez kil ka ty go dni i za le ca ne jest no sze nie
przez 10 dni spe cjal nej bie li zny.

Sze ro ka pa le ta ni ci Ap tos, za rów no sta -
łych (po li pro py le no wych), jak i wchła nial nych
(na ba zie ko po li me ru kwa su po lim le ko we go
i ka pro lak to nu), po zwa la na bar dzo zin dy wi -
du a li zo wa ne podej ście do po trzeb każ de go
pa cjen ta i pre cy zyj ne roz wią za nie pro ble mu
utra ty ję dr no ści i opa da nia tka nek w da nym
ob sza rze za rów no twa rzy, jak i cia ła.

Aby osią gnąć sa ty sfak cjo nu ją cy efekt
este tycz ny z uży ciem ni ci Ap tos, do każ dej
tech ni ki nie zbęd ne jest wła ści we za kwa li fi ko -
wa nie pa cjen ta do za bie gu. Po nad 17-let nie
do świad cze nie fir my Ap tos w wy ko ny wa niu
za bie gów li ftin gu ją cych z uży ciem ni ci Ap tos
i two rze nie sta le no wych roz wią zań ade -
kwat nie do po trzeb pa cjen tów jest dla nas
gwa ran cją ja ko ści i sku tecz no ści.
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chirurgia plastyczna

Naj czę st szym ty pem utra ty wło sów jest
ły sie nie an dro ge no we. Po sia da ono dwie
za sa dni cze ce chy: za leż ność utra ty wła ści wej
struk tu ry wło sów i ich licz by od wraż li wo ści
okre ślo nych re cep to rów na hor mo ny mę -
skie  – an dro ge ny oraz ty po wy prze bieg te -
go pro ce su, obej mu ją cy ko lej ne oko li ce gło -
wy, z za o szczę dze niem oko lic bocz nych
i tyl nej gło wy. To wła śnie te ob sza ry są
źródłem „moc nych” wło sów, które są uży -
wa ne w za bie gach od twa rza nia owło sie nia,
zwa nych po pu lar nie prze szcze pem wło -
sów. U podło ża tej me to dy le ży spo strze że -
nie pio nie ra te go ty pu za bie gów Nor ma na
Oren tre i cha sfor mu ło wa ne ja ko tzw. te za

„do nor do mi nan ce” w ły sie niu an dro ge no -
wym, zgo dnie z którą prze szcze pio ne wło -
sy po bra ne z oko li cy o wzro ście per ma nent -
nym (oko li ca daw cza) po umie szcze niu
w oko li cy wy ły sia łej (oko li ca bior cza) za cho -
wu ją swo je ce chy in dy wi du al ne, ta kie jak
gru bość, ko lor i re gu ły wzro stu. Trwa łość
tych cech utrzy mu je się tak dłu go jak w oko -
li cy daw czej. Te spo strze że nia po zwo li ły na
sze ro kie za sto so wa nie au to gen ne go prze -
szcze pu jed no stek wło so wych (fol li cu lar unit
ha ir trans plant). Za pio nie ra te go ty pu za bie -
gów ofi cjal nie uwa ża się Nor ma na Oren tre i -
cha (1959 r.), choć już w 1939 ro ku ja poń -
ski le karz Oku da opi sał tę tech ni kę. W Pol sce

W pro ce sie ewo lu cji czło wie ka ro la ochron na je go owło sie nia cał ko wi -
cie stra ci ła na war to ści. Na to miast w ludz kiej kul tu rze wło sy nadal
od gry wa ją ogrom ną ro lę. Ich szcze gól ne zna cze nie jest zwią za ne
z kształ to wa niem wi ze run ku twa rzy. Za rów no u męż czyzn, jak i u ko -
biet wło sy sta no wią nie za prze czal ny ele ment ich oso bo wo ści. Wszel -
kie za bu rze nia wzro stu wło sów spo wo do wa ne róż ny mi czyn ni ka mi
mo gą być po wo dem znacz ne go dys kom for tu psy chicz ne go i zna czą co
wpły wać na re la cje z oto cze niem. 

Przeszczep włosów

Ryc. 1. Jed no st ki mie szko we (FU) wi docz ne w obra zie A – hi sto lo gicz nym, B – wi de o mi kro sko -
po wym, C – pojedyncza jednostka mieszkowa (FU) po pobraniu metodą FUE.

A B C

Dr n. med. Małgorzata Kolenda, specjalista chirurgii ogólnej
Klinika Kolasiński, Swarzędz-Nowa Wieś



za bie gi prze szcze pu wło sów ja ko pierw szy
wy ko nał dok tor Je rzy Ko la siń ski, było to
w 1984 ro ku. War to w tym miej scu wspo -
mnieć, że w tym samym ro ku He a ding ton
opu bli ko wał pra cę opi su ją cą roz mie szcze nie

mie szków wło so wych w skórze. Od po zio -
mu gru czo łów ło jo wych łą czą się one w ze -
spo ły skła da ją ce się z dwóch do czte rech
mie szków ter mi nal nych i co naj mniej jed ne -
go mie szka zmi nia tu ry zo wa ne go. Są za o pa -
try wa ne przez zgru po wa ne gru czo ły ło jo we
i je den mię sień przy wło śny ota cza ją cy ca ły
ze spół w oko li cy cie śni. He a ding ton na zwał
te struk tu ry jed no st ka mi mie szko wy mi (fol li -
cu lar units – FUs). Sta no wią one obe cnie
pod sta wo we ele men ty prze no szo ne pod -
czas pro ce su au to gen ne go prze szcze pu
mie szków wło so wych. Za pew nia to uzy ski -
wa nie na tu ral nych efek tów le cze nia chi rur -
gicz ne go.

Jed no st ki mie szko we po zy sku je się obe c-
nie w dwo ja ki spo sób: po przez po bra nie
pa ska skóry owło sio nej z oko li cy tyl nej gło -
wy i po cię ciu go na po je dyn cze FU (me to da
strip) lub po przez bez po śre dnie po bra nie
FU przy po mo cy od po wie dnio skon stru o -
wa ne go na rzę dzia (me to da FUE  – Fol li cu lar
Unit Extrac tu ion). To wła śnie ta dru ga me to -
da wzbu dza dziś naj więk sze za in te re so wa -
nie. Po raz pierw szy zo sta ła opi sa na w 1995
ro ku przez au stra lij skich le ka rzy: dra
Raya Wo od sa i dr An ge lę Cam bell w po pu -
lar nej ga ze cie „The Sun He rald” i pier wot -
nie by ła nie co igno ro wa na. Do pie ro po
pu bli ka cjach du e tu dr Bill Ras sman i dr Bob
Bern ste in w 2002 ro ku za czę ła zy ski wać
co raz wię cej zwo len ni ków, za rów no
wśród le ka rzy, jak i pa cjen tów. Jej pod sta -
wo wą za le tą jest bar dzo pre cy zyj ne po bie -
ra nie po je dyn czych jed no stek mie szko -
wych (FUs) z po zo sta wie niem mi kro sko -
pij nych bli ze nek, nie wi docz nych go łym
okiem. Do ce nia ją to szcze gól nie te oso by,
które pra gną no sić bar dzo krót ko ostrzy -
żo ne wło sy. Naj więk szą trud no ścią za bie -
gu jest ta kie po bra nie roz bież nie ro sną -
cych mie szków w ob sza rze po je dyn czej
jed no st ki, by za cho wać ich nie uszko dzo ną
struk tu rę.
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Ryc. 2. Okolica dawcza: 
A  – bezpośrednio po operacji, 
B – tydzień po operacji, 
C – trzy miesiące po operacji.

A

B

C



Na prze strze ni lat stwo rzo no sze reg sy -
ste mów słu żą cych do prze pro wa dza nia za -
bie gów me to dą FUE, ta kich jak: Po wer Co -
le Iso la tion De vi ce, Har ris Sa fe Sy stem, Ne -
o Gra ft, True de vi ce, Fel ler de vi ce i in ne.
Nie zmier nie cie ka wą pro po zy cją na ryn ku
jest ro bot AR TAS, który wy rę cza chi rur ga
w pro ce sie wy ci na nia prze szcze pów. 

Nie za leż nie od te go, ja ki ro dzaj urzą dze -
nia jest sto so wa ny w ce lu po bra nia prze szcze -
pów, naj waż niej szą rze czą w za bie gach prze -
szcze pu wło sów me to dą FUE jest do świad -
cze nie i spraw ność chi rur ga i je go ze spo łu. To
ten ele ment sta no wi o ja ko ści prze szcze pów
i osta tecz nym efek cie le cze nia.

Oko li ca daw cza goi się nie zmier nie
szyb ko, bez po zo sta wie nia wi docz nych śla -
dów in ge ren cji chi rur gicz nej.

Po bra ne prze szcze py są umie szcza ne
w ob sza rze wy ły sia łym. Naj czę ściej sto su je
się tzw. tech ni kę slit in ci sion, która po zwa la
na nie zmier nie na tu ral ne roz mie szcze nie
prze szcze pów w oko li cy bior czej.

Pod sta wo wą trud no ścią w za bie gu prze -
szcze pu wło sów me to dą FUE jest je go cza -
so chłon ność. Tyl ko do brze wy szko lo ny ze -
spół jest w sta nie wy ko nać 2000-3000
prze szcze pów pod czas jed nej ope ra cji.
Prze kła da się to za rów no na lep szą prze ży -
wal ność prze szcze pów i ich do bry wzrost,
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Ryc. 3. Przebieg zabiegu przeszczepu włosów
A –  izolacja jednostek mieszkowych
B – robot ARTAS 

Ryc. 4. Okolica biorcza: 
A – bezpośrednio po zabiegu, 
B – po pół roku – widoczny dobry odrost przeszczepionych włosów

A

A

B

B



jak rów nież znacz nie zmniej sza dys kom fort
pa cjen ta pod czas za bie gu. 

Współ cze śnie wy ko ny wa ne za bie gi
prze szcze pu wło sów po zwa la ją na uzy ski -
wa nie bar dzo na tu ral nych efek tów. Me to da
FUE wal nie przy czy ni ła się do po stę pu
w tym za kre sie, a jed no cze śnie po zwo li ła na

ko rzy sta nie z in nych, po za gło wą, oko lic
daw czych. Z ogrom nym na ci skiem na le ży
pod kre ślić, że współ cze sna chi rur gia od -
twór cza wło sów jest re a li zo wa na przez ze -
spół in ter dy scy pli nar ny, w które go skład po -
za chi rur giem wcho dzi: der ma to log, en do -
kry no log, try cho log i psy cho te ra peu ta.

Autorka jest specjalistą chirurgiem od 20 lat
zajmującym się zabiegami przeszczepu włosów. Jest
członkiem elitarnego grona Fellow of The International
Society of Hair Restoration Surgery.

Klinika Kolasiński
- Hair Clinic Poznań

62-020 Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Staszica 20A

tel: (+48 61) 81 87 550
fax: (+48 61) 81 87 551 

www.klinikakolasinski.pl 
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medycyna estetyczna

Od lat w medycynie estetycznej królują botoks i kwas hialuronowy.
Trwają poszukiwania, by znaleźć złoty środek zatrzymujący młodość. 

Dr n. med. Gabriela Mercik
Hebe Aesthetic and Antiaging Clinic United Kingdom
www.hebeclinic.co.uk

Nici PDO podnoszące
linię żuchwy – Angelina Jolie 

i Brad Pitt jako przykłady

najlepszych linii żuchwy

Świat ce le bry tów osza lał na punk cie
New Jaw Li ne. Tak w mo dzie, jak i w me -
dy cy nie este tycz nej po dą ża my za tren da mi
i już nie są tak waż ne zmar szcz ki wo kół
oczu, ale pięk na li nia żu chwy. To jest cel,
który na le ży osią gnąć, by od jąć pa cjen to wi
i wie ku, i wa gi.

Obe cnie lu dzie, a szcze gól nie ce le bry ci
nie chcą wy glą dać sztucz nie, a je dy nie mło -
do i świe żo. Po przez uży cie ni ci PDO w za -
bie gach este tycz nych moż na osią gnąć naj -
bar dziej efek tyw ne i bez piecz ne wy ni ki. Do
chwi li obe cnej nie by ło żad ne go ma ło in wa -
zyj ne go za bie gu, który by po zwa lał na osią -
gnie cie tak re we la cyj nych efek tów, jak za -
sto so wa nie dłu gich ni ci PDO w po łą cze niu
z nić mi spi ral ny mi.

Ni ci PDO zna my od 30 lat (głów nie
z chi rur gii i orto pe dii), a w me dy cy nie este -
tycz nej uży wa my ich od 2008 ro ku. 

Ni ci po li do ksa no nu po wpro wa dze niu
do cia ła są po wo li roz kła da ne w cią gu 180

(do 240) dni na czą stecz ki wo dy i dwu tlen -
ku wę gla, które są neu tral ne dla cia ła i cał ko -
wi cie ab sor bo wa ne przez skórę. Po przez
swo ją cha rak te ry stycz ną bu do wę czą stecz -
ko wą po wo du ją od po wiedź ze stro ny tkan -
ko wej, co w re zul ta cie po wo du je pro duk cję
no we go ko la ge nu w skórze.

Włók na z po li do ksa no nu nie po sia da ją
wła ści wo ści pi ro gen nych, przez co nie 
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po wo du ją żad nej od po wie dzi ze stro ny
ukła du im mu no lo gicz ne go.

No wo cze sne ni ci PDO sty mu lu ją ko la -
gen i me cha nicz nie uno szą tkan ki, two rząc
kon struk cję, ja ką wcze śniej osią ga li śmy, sto -
su jąc tech ni kę we kto ro wą z kwa sem hia lu -
ro no wym.

Przy za sto so wa niu PDO nie ma po wi -
kłań ty po wych dla ni ci me cha nicz nie uno -
szą cych tkan ki, ta kich jak nie rów no ści po -
wierzch ni skóry czy jej za cią gnię cia.

Są one ma te ria łem dłu go sto so wa nym
w me dy cy nie i bar dzo bez piecz nym.

Jest to bar dzo waż ne w prak ty ce le ka -
rza z po wo du bra ku kom pli ka cji przy ich
sto so wa niu.

Dłu gie ni ci PDO, wpro wa dzo ne tech ni -
ką Sna ke, po wo du ją pod cią gnię cie skóry
i wy mo de lo wa nie V-li ftu. Waż ne jest, że
prze cho dząc igłą w tkan kę pod skór ną, po -
bie ra my nie wiel ką ilość tkan ki tłu szczo wej
na koń ców kę igły i wpro wa dza my ją w bar -
dziej po wierz chow ne par tie skóry, sty mu lu -
jąc syn te zę fi bro bla stów. Po wta rza my ten
ruch wie lo krot nie. Syn te za no we go ko la ge -

nu wpły wa na po pra wę gę sto ści i ja ko ści
skóry.

Za sto so wa nie ni ci spi ral nych w miej -
scach tzw. cho mi ków li kwi du je je i wy gła dza
skórę w tym miej scu.

Do osią gnię cia opty mal ne go re zul ta tu
nie mo że my za po mnieć o wiot kiej skórze
pod bro dą. Wbi ja jąc kil ka ni ci skrzy żo wa -
nych w for mę gwia zdy pod bro dą, pod cią -
ga my lu źną skórę. Je że li znaj du je się tam
nie wiel ka ilość tkan ki tłu szczo wej, po wo du -
je my jej ni we la cję, po nie waż do syn te zy ko -
la ge nu po trzeb na jest ener gia, a orga nizm
praw do po dob nie po bie rze ją z lo kal nej
tkan ki tłu szczo wej. 

Efek ty są wi docz ne już po 1-2 ty go dni,
a na efek ty li ftin gu ją ce PDO na le ży po cze kać
oko ło 6-8 ty go dni. 

Ni ci PDO sta no wią al ter na ty wę dla za -
bie gów chi rur gicz ne go li ftin gu twa rzy i szyi,
ale tak że po ma ga ją ko ry go wać nie do sko na -
ło ści po ope ra cjach pla stycz nych, ta kich jak
opa da ją ca brew al bo do dat ko wa wiot ka
skóra pod podbród kiem.

Ryc. 1. Efekty zabiegu zastosowania nici PDO: 
A, B  – przed zabiegiem,
C, D – 5 minut po zabiegu.

A B

C D
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medycyna estetyczna

Dr n. med. Wojciech Rybak
ArsESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii

Mezoterapia
laserowa

Dziś wy ko rzy sty wa ny jest głów nie w le -
cze niu roz ma i tych scho rzeń skóry, a tak że do
od no wy i prze bu do wy skóry. By wy le czyć
zmie nio ne cho ro bo wo miej sca, po da wa ne są
bez po śre dnio do skóry wła ści wej spe cjal nie
do bra ne sub stan cje lecz ni cze, re ge ne ru ją ce
lub odżyw cze. Me zo te ra pia sto so wa na jest
w ce lu re ge ne ra cji, odmło dze nia i ogól nej
po pra wy wy glą du skóry, a tak że w le cze niu
cel lu li tu, roz stę pów oraz ły sie nia. Me to da po -
sia da tak że za sto so wa nie w pro fi lak ty ce sta -
rze nia się skóry czy wy pa da nia wło sów. Sub -
stan cje po da wa ne są miej sco wo w nie wiel -
kich daw kach, a ro dzaj pre pa ra tu do bie ra ny
jest w za leż no ści od po trzeb pa cjen ta. Kok taj -
le skła da ją się z wi ta min, kwa su hia lu ro no we -
go, kwa su po lim le ko we go, ami no kwa sów,
krze mion ki orga nicz nej, mi kro e lemn tów czy
też róż ne go ro dza ju wy cią gów.

W mia rę po stę pu me dy cy ny le ka rze za -
czę li po szu ki wać al ter na tyw nych me tod dla
tra dy cyj nej me zo te ra pii igło wej, by nie na ra -
żać pa cjen ta na ból zwią za ny z nie przy jem -
nym kłu ciem i za si nie nia mi skóry po za bie -
gach. Za bieg po mi mo że przy no sił do bre re -

zul ta ty, od stra szał pa cjen tów my ślą o gę stym
na kłu wa niu da ne go ob sza ru i to wa rzy szą ce -
mu te mu uczu ciu roz pie ra nia. Na kłu wa nie
jest cza so chłon ne, ukłu cia wy ko nu je się ma -
nu al nie, przez co ko niecz na jest nie zwy kła
pre cy zja i cier pli wość, by by ły wy ko na ne
rów no mier nie i na od po wie dnią głę bo kość.
W tym ce lu do stęp ne są me to dy, które uła -
twia ją in iek cję, ta kie jak np. spe cjal ny pi sto let
do me zo te ra pii. Mi nu sem urzą dze nia jest
jed nak wy wo ły wa nie si nia ków, stąd za zwy -
czaj uży wa się go wy łącz nie na cia ło. Po da -
wa nie sub stan cji dro gą in iek cji wy ma ga, aby
by ła ona ste ryl na oraz izo to nicz na.

Mniej in wa zyj ną al ter na ty wą mia ła być
me zo te ra pia bez i gło wa, która opie ra się na
wy ko rzy sta niu zja wi ska elek tro po ra cji, czy li
pro ce su, który za cho dzi w bło nie ko mór ko -
wej pod wpły wem wy so ko na pię cio wych pól
elek trycz nych. Efek tem mi li se kun do we go
dzia ła nia ta kie go po la są od wra cal ne zmia ny,
po le ga ją ce na cza so wej de sta bi li za cji w struk -
tu rze bło ny ko mór ko wej, a szcze gól nie w jej
skła dni kach li pi do wych, w których po wsta ją

Me to da me zo te ra pii z po wo dze niem wy ko rzy sty wa na jest w me dy cy -
nie od wie lu lat. Za bieg po le ga na in iek cji sub stan cji do skóry. Obe cnie
szcze gól ne za sto so wa nie ma jed nak w me dy cy nie este tycz nej i der ma -
to lo gii. Nie chi rur gicz ny, dzia ła ją cy miej sco wo za bieg, pier wot nie miał
na ce lu le cze nie mi gre ny, cho rób neu ro lo gicz nych, ży la ków i cho rób
dróg od de cho wych.
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po ry. Me to da jest bez piecz na, bo wiem nie
na ru sza błon ko mór ko wych, a umoż li wia
wpro wa dze nie od po wie dnich pre pa ra tów
do po szcze gól nych ko mórek. Mia ło to spra -
wić, że czą st ki sub stan cji utrzy my wa ły by się
na wet po za koń cze niu pro ce du ry. 

W rze czy wi sto ści jed nak po za bie gu
skóra, co praw da, jest bar dziej uję dr nio na,
sprę ży sta, zmar szcz ki mi micz ne i bru zdy no -
so wo-war go we uwy pu kla ją się, a skóra jest
peł na bla sku i pro mie nie je, ale ta ki stan trwa
za le dwie kil ka dni. Me to da bez i gło wa nie jest
więc tak efek tyw na jak igło wa, po nie waż
sub stan cje o więk szej czą stecz ce nie mo gą
przejść przez ba rie rę po wierz chow nej war -
stwy skóry, która jest mar twa. Aby to osią -
gnąć, na le ży me cha nicz nie stwo rzyć po ry na
od po wie dnią głę bo kość, co umoż li wi przej -
ście sub stan cji do głęb szych warstw skóry.
Wy ni ka z te go, że w nie których przy pad kach
me zo te ra pia bez i gło wa dzia ła wy łącz nie na
na skórek, nie do cie ra jąc głę biej, cze go efek -
tem jest krót ko trwa ły re zul tat. Po win no się
ją po wta rzać raz lub dwa ra zy w ty go dniu,
tak by sty mu lo wać skórę do od no wy i re wi -
ta li za cji. Rów no mier nie apli ko wa ne skła dni ki
wy peł nia ją prze strzeń mię dzy ko mór ko wą,
co da je nam wy ra źne efek ty na prę że nia. Po
se rii 10 za bie gów skóra by ła by w lep szej
kon dy cji o wie le dłu żej. Po tem do brze by ło -
by zro bić raz na dwa mie sią ce za bieg przy -
po mi na ją cy. W me zo te ra pii igło wej za bie gi
wy ko ny wa ne są rza dziej, a efek ty utrzy mu ją
się dłu żej, co sta no wi nie wąt pli wie jej prze -
wa gę nad me zo te ra pią bez i gło wą. 

W me dy cy nie este tycz nej i kla sycz nej
der ma to lo gii wie le przy pad ków z po wo dze -
niem le czo ne jest me to da mi prze pro wa dza -
ny mi miej sco wo. Nie ste ty, czę sto zda rza się,
że wła ści wo ści ochron ne skóry i co wię cej
zwięk szo na gru bość war stwy ro go wej w po -
łą cze niu z pew ny mi cho ro ba mi, sta ją się
prze szko dą do do sta nia się do do ce lo wej
tkan ki. Za czę to więc po szu ki wać ide al nej

me to dy, która umoż li wi ła by pre cy zyj ne prze z-
skór ne do tar cie do okre ślo nej war stwy.
W tym ce lu wy ko rzy sta no la ser. Te ra pia me -
zo te ra pii przy za sto so wa niu la se ra po zwa la
na stwo rze nie po rów o okre ślo nej głę bo ko -
ści i wpro wa dze nie dzię ki nim sub stan cji ak -
tyw nych w głąb skóry. Ba da nia wy ka za ły wy ż-
szą sku tecz ność do star cza nia nie których sub -
stan cji, ta kich jak wi ta mi na C czy kwas hia lu -
ro no wy do od po wie dnich warstw skóry. 

Ochron ny cha rak ter skóry ha mu je lub
zmniej sza prze ni ka nie sub stan cji czyn nych
w skórze, ta kich jak np. kwas hia lu ro no wy.
Pre cy zyj nie wy ko na ne mi kro o two ry mu szą
być wy ko na ne w skórze tak, by nie po wo -
do wa ły nadmier ne go ura zu ota cza ją cej ka na -
lik tkan ki. La ser Er:YAG two rzy na skórze
mi kro o two ry, które umoż li wia ją prze ni ka nie
od po wie dnie go skła dni ka ak tyw ne go do pra -
wi dło wej war stwy. W ce lu osią gnię cia ocze -
ki wa nych re zul ta tów, moż na do star czać
sub stan cje do le cze nia za rów no su chej, jak
i tłu stej ce ry, me la smy, nie wiel kich blizn czy
w ce lu ogól nej po pra wy kon dy cji skóry. 

Me zo te ra pia la se ro wa jest no wa tor ską
te ra pią ze wska zań este tycz nych i me dycz -
nych. Pro ces skła da się z dziur ko wa nia skóry,
czy li two rze nia mi kropo ry oraz w na stęp -
nym eta pie z po da nia środ ka bio lo gicz nie
czyn ne go oraz na ło że nia opa trun ku oklu zyj -
ne go na le czo ny ob szar. Istot na jest tu taj ja -
kość mi kro po rów. Są one wy wier co ne rów -
no mier nie na od po wie dnią głę bo kość. Wie -
le czyn ni ków po da nych na nie od po wie dnią
głę bo kość nie przy no si ocze ki wa nych re zul -
ta tów. Sub stan cje mu szą zo stać po da ne na
głę bo kość 100-300 mi kro nów, by by ły sku -
tecz ne. Po nad to po ry po win ny być two rzo -
ne przy moż li wie mi ni mal nym ura zie, po zo -
sta wia jąc po wierzch nię otwar tą na prze ni ka -
nie skła dni ków. Na le ży uni kać ura zów me -
cha nicz nych i od dzia ły wa nia ter micz ne go.
Dzię ki za sto so wa niu la se ra Er:YAG moż li we
jest two rze nie otwo rów z do kład no ścią 

A B
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5-10 mi kro nów, przy rów no cze snym bra ku
ry zy ka ura zów me cha nicz nych i ter micz -
nych. Do dat ko wo licz ba po rów mo że sta -
no wić kon tro lę od po wie dniej daw ki po da -
wa nej sub stan cji. 

Me zo te ra pia la se ro wa ma wie le róż nych
za sto so wań: re duk cja zmar szczek, po pra wa
te kstu ry skóry, zmniej sze nie wiel ko ści po -
rów, zwięk szo na ela stycz ność skóry, pla my
star cze, roz stę py, bli zny po trą dzi ko we,
uszko dze nia na skór ka, trą dzik, me la sma czy
bli zny.

Ba da nia

Pro wa dzo ne są ba da nia, po twier dza ją ce
sku tecz ność me to dy. Do tych czas za bieg
me zo te ra pii la se ro wej wy ko na no u 40 pa -
cjen tów w róż nym wie ku i z róż ny mi pro -
ble ma mi, ta ki mi jak prze bar wie nia, roz stę py,
bli zny oraz ce lem ogól nej po pra wy kon dy cji
skóry. W przy pad ku sta rych roz stę pów za -
bieg był wy ko ny wa ny ja ko uzu peł nia ją cy do
la se ra frak cyj ne go CO2. Za bie gi wy ko ny wa -
ne by ły na prze mien nie co 2-3 ty go dnie, roz -
po czy na jąc od za bie gu la se rem frak cyj nym
CO2. Se ria obej mo wa ła 4 za bie gi CO2 oraz

4 za bie gi me zo te ra pii la se ro wej. Po ca łej ku -
ra cji wi docz ne by ło zmniej sze nie i spły ce nie
roz stę pów u wszy st kich pa cjen tów. 87,5%
pa cjen tów oce ni ło efekt te ra pii ja ko bar dzo
do bry lub do bry. 12,5% oce ni ło efekt te ra pii
ja ko za do wa la ją cy.

Je śli cho dzi zaś o świe że czer wo ne roz -
stę py, wy ko na na by ła wy łącz nie me zo te ra -
pia la se ro wa bez in nych za bie gów uzu peł -
nia ją cych. Już po pierw szym za bie gu wi docz -
na by ła wy ra źna po pra wa wy glą du roz stę -
pów. Po se rii 4 za bie gów uzy ska no znacz ną
re duk cję i za tar cie zmian. 92% pa cjen tów
pod da nych za bie gom oce ni ło efekt te ra pii ja -
ko bar dzo do bry.

Me zo te ra pia la se ro wa sto so wa na w ce lu
re ge ne ra cji skóry, uję dr nie nia i li kwi da cji
drob nych prze bar wień by ła zaś wy ko ny wa -
na w se rii 3 za bie gów co 4-6 ty go dni.
U 84% pa cjen tek za u wa żal na by ła po pra wa
w na wil że niu skóry, u 34 % pa cjen tek z nie -
znacz ny mi prze bar wie nia mi pla my sta ły się
mniej wi docz ne, na to miast po nad po ło wa
pa cjen tek za u wa ży ła uję dr nie nie i na pię cie
skóry oraz zli kwi do wa nie drob nych zmar -
szczek już po pierw szym za bie gu.

Po za bie gu wi docz ne są nie wiel ki
obrzęk, podraż nie nie i za czer wie nie nie
skóry, które utrzy mu je się 2-4 dni. Rzad ko
ob ser wo wa ną re ak cją jest uczu le nie na po -
da ne pre pa ra ty, ob ja wia ją ce się naj czę ściej
moc ną opu chli zną i za czer wie niem skóry,
utrzy mu ją cy mi się na wet do ty go dnia. Po da -
nie 10 mg hy dro kor ty zo nu do żyl nie przez 1-
3 dni po zwa la zła go dzić ww. ob ja wy
i skrócić okres re kon wa le scen cji.

Prze zskór ne do star cza nie
pro duk tów far ma ceu tycz nych

Za sto so wa nie la se ra Fo to na Er:YAG
umoż li wia do star cze nie miej sco wo sto so wa -
nych le ków ogól no u stro jo wych, ta kich jak

Ryc. 1. Mezoterapia laserowa:
A – przed zabiegiem,
B – po zabiegu.
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du że czą stecz ki bia łek w le cze niu wy stę pu ją -
cych w sta nach przedra ko wych zmian skór -
nych. Ana li zy in vi tro wy ka za ły, że ta ka te ra -
pia mo że uła twić szyb ki prze zskór ny trans -
port róż nych sto so wa nych miej sco wo le ków
prze ciw no wo two ro wych do od po wie dniej
war stwy w ce lu sku tecz ne go le cze nia
przedra ko wych zmian. Wy ni kiem jest przy -
śpie sze nie od po wie dzi bio lo gicz nej i wzrost
sku tecz no ści le cze nia. 

Te ra pia umoż li wia rów nież le cze nie ke -
lo i dów – bli znow ców – przy za sto so wa niu
me zo te ra pii la se ro wej ma my moż li wość nie
tyl ko uzy ska nia sa ty sfak cjo nu ją cych efek tów,
ale tak że lep szej po dat ności pa cjen tów na te -
go ty pu me to dę, z uwa gi choć by na bez bo -
le sność za bie gu. 

Te ra pia fo to dy na micz na

Przy fo to dy na micz nym le cze niu ro go wa -
ce nia sło necz ne go wy ma ga ją ce go zwy kle se -
rii za bie gów zda rza się, że bra ku je roz pro -
wa dze nia jed no rod ne go środ ka świa tło czu -
łe go z po wo du zmien no ści gru bo ści war stwy
ro go wej, a prze ni ka nie le ku do skóry trwa
czę sto kil ka go dzin. Dzię ki za sto so wa niu la -
se ra mo że my do star czyć sub stan cje rów no -
mier nie do do ce lo wych warstw skóry, za -
pew nia jąc bar dziej ho mo ge nicz ne i prze wi -

dy wal ne re zul ta ty, a cał ko wi ty czas le cze nia
jest du żo krót szy. 

Prze zskór ne do star cza nie 
ko smo ceu ty ków

Gra ni ca mię dzy sta nem zdro wia a za -
cho wa niem uro dy jest cza sa mi płyn na. Nie -
które skła dni ki po da wa nych sub stan cji ak tyw -
nych za pew nia ją pa cjen tom du żą sa ty sfak cję.
Tu taj me zo te ra pia mo że po d nieść ta kie te ra -
pie na no wy po ziom w od nie sie niu do cał ko -
wi te go cza su le cze nia i osią gnię tych efek tów.
Su cha lub tłu sta ce ra, zmia ny barw ni ko we
i odmło dze nie skóry moż na roz wią zać za
po mo cą in dy wi du al nej te ra pii w po łą cze niu
z me zo te ra pią la se ro wą. 

Pod su mo wa nie

Me zo te ra pia la se ro wa da je le ka rzo wi
wie le opcji, aby zwięk szyć sku tecz ność 
le cze nia i za o fe ro wać no we roz wią za nia. 
La ser umoż li wia wstęp ne okre śle nie pa ra me -
trów dla róż nych przy pad ków, dzię ki cze mu
uzy ska ne re zul ta ty mo gą być po wta rzal ne
i bar dziej prze wi dy wal ne. Pre cy zja i ja kość mi -
kro po rów jest klu czem do suk ce su. Osta tecz -
nym ce lem jest po pra wa wy ni ków tra dy cyj -
nych te ra pii oraz wzrost sa ty sfak cji pa cjen ta.
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medycyna estetyczna

Dr n. med. Katarzyna Skwara-Guzikowska 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Katowice BAŻANTOWO BEAUTY & SPA

Alidya – skuteczna

metoda terapii cellulitu

Pod czas te go spo tka nia odby ła się pre -
mie ra naj now sze go za re je stro wa ne go pre -
pa ra tu do le cze nia cel lu li tu – Ali dya (An ty Li -
po Dys tro phic Agent), stwo rzo ne go przez
przed wcze śnie zmar łe go pro fe so ra Pa squ a le
Mo to le se.

Ali dya to ostat nie z od kryć Pro fe so ra,
które go do ko nał po wie lo let nich pra cach ba -
daw czych nad przy czy na mi i moż li wo ścia mi
te ra peu tycz ny mi cel lu li tu.

Wcze śniej opra co wał zna ną od kil ku lat
i bar dzo sku tecz ną tech ni kę nie chi rur gicz nej
re duk cji tkan ki tłu szczo wej o na zwie in tra li -
po te ra pia oraz pro dukt Aqu a lyx – po sia da ją -
cy ja ko je dy ny re je stra cję do in iek cyj nej re -
duk cji pod skór nej tkan ki tłu szczo wej.

W opar ciu o wie lo let nie ba da nia nad
zro zu mie niem me cha ni zmów i ge ne zy sta -
rze nia się oraz me tod le cze nia cel lu li tu i lo -
kal nie na gro ma dzo nej tkan ki tłu szczo wej
prof. Mo to le se od krył pew ną ana lo gię
między wie lo ma in ny mi cho ro ba mi tj. 
cho ro bą Al zhe i me ra, cho ro bą Par kin so na
czy stwar dnie niem roz sia nym, prze sta wia jąc
no wą hi po te zę na te mat czyn ni ków ma ją -
cych wpływ na roz wój cel lu li tu, w której
swo i stą ro lę od gry wa ją jo ny że la za i he mo sy -
de ry na przedo sta ją ce się z mi kro krą że nia do
ma cie rzy po za ko mór ko wej.

Cel lu lit, w prze szło ści okre śla ny ja ko
czę sty de fekt ko sme tycz ny o cha rak te rze
skór ki po ma rań czo wej, wy stę pu ją cy u pa -
cjen tek w każ dym wie ku, za rów no szczu -
płych i ak tyw nych fi zycz nie, jak i oty łych, sta -
no wi bar dzo po waż ny pro blem me dycz ny
o prze wle kłym tle za pal nym z to wa rzy szą cą
nie wy dol no ścią krą że nia. 

Obe cnie w no men kla tu rze me dycz nej
cel lu lit okre śla ny jest za mien nie ter mi nem
PE FS (pa ni ku lo pa tia obrzę ko wo-zwłók nie -
nio wo-stwar dnie nio wa) lub li po dy stro fią gy -
no i dal ną (po ślad ko wo-udo wy za nik tkan ki
tłu szczo wej). 

Cel lu lit jest scho rze niem po ja wia ją cym
się już w okre sie doj rze wa nia, na si la jąc się
w trak cie prze mian i za bu rzeń hor mo nal -
nych: cią ża, okres oko ło- i me no pau zal ny,
pod czas sto so wa nia do u st nych środ ków an -
ty kon cep cyj nych oraz hor mo nal nej te ra pii
za stęp czej.

Scho rze nie to my lo ne jest z oty ło ścią
pro stą, po mi mo że są to dwa odręb ne sta -
ny cho ro bo we, cho ciaż czę sto wy stę pu ją
łącz nie (oty łość pro sta – po więk sze nie licz -
by i prze rost ko mórek tłu szczo wych; PE FS
– prze rost pod skór nej tkan ki tłu szczo wej
z to wa rzy szą cym obrzę kiem śród miąż szo -
wym, zmia na mi zwy ro dnie nio wy mi tkan ki

W dniach 7-9 marca 2014 odbył się w Warszawie XV Jubileuszowy
Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych,
podczas którego wykładowcy z wielu krajów prezentowali najnowsze
rozwiązania terapeutyczne w dziedzinie medycyny estetycznej.
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pod skór nej oraz nie pra wi dło wo ścia mi na -
czy nio wy mi mi kro krą że nia skór no-pod -
skór ne go). 

Pro ces roz wo ju cel lu li tu jest dłu go trwa ły.
Wśród przy czyn i czyn ni ków pre dy spo nu ją -
cych na le ży rów nież wspo mnieć tło ge ne -
tycz ne, na wy ki ży wie nio we (źle zbi lan so wa -
na die ta ze zwięk szo ną po da żą tłu szczów
na sy co nych, wę glo wo da nów pro stych, so li,
a rów no cze śnie ubo ga w błon nik), tryb ży cia
(brak ru chu), sto so wa nie uży wek (al ko hol,
ni ko ty na), za bu rze nia emo cjo nal ne oraz
udział stre su oksy da cyj ne go.

Ze wzglę du na za a wan so wa nie ob ja -
wów wy stę pu ją cych w obrę bie skóry i tkan -
ki pod skór nej wy róż nia my kil ka stop ni kli -
nicz nych i hi sto pa to lo gicz nych cel lu li tu. Naj -
czę ściej zmia ny zlo ka li zo wa ne są na po ślad -
kach, udach, bio drach, brzu chu, rza dziej na
ko la nach, ra mio nach i sut kach. Po wszech nie
zna ne ja ko nie e ste tycz nie wy glą da ją ce zmia -
ny na po wierzch ni skóry, po cząt ko wo przy -
po mi na ją ce po wierzch nię skór ki po ma rań -
czy, na to miast w za a wan so wa nych sta diach
mówi się o skórze ma te ra co wej (w za leż no -
ści od wiel ko ści gru dek).

W po cząt ko wych fa zach, kie dy zmia ny
nie są na si lo ne, wal ka z li po dy stro fią gy no i -
dal ną ma naj więk sze szan se po wo dze nia.
W póż niej szych eta pach cho ro by co raz bar -
dziej do kucz li we sta ją się do le gli wo ści bólo -
we po ja wia ją ce się już nie tyl ko pod czas uci -
sku, ale rów nież w spo czyn ku, a prze wle kły
pro ces cho ro bo wy unie moż li wia sku tecz ne
le cze nie.

Dla te go nie po win no się zbyt nio zwle kać
z pod ję ciem te ra pii i od po wie dnio wcze śnie
za po bie gać ewo lu cji cho ro by, która we dług
da nych sta ty stycz nych do ty ka pra wie 98%
ko biet.

Ali dya (An ty Li po Dys tro phic Agent) jest
ma te ria łem me dycz nym, który uzy skał re je -
stra cję z głów nym wska za niem do le cze nia
li po dy stro fii gy no i dal nej. Ze wzglę du na obe c-

ność róż nych skła dni ków w pre pa ra cie 
Ali dya uru cha mia wie lo kie run ko wo waż ne
me cha ni zmy w tkan kach, po pra wia jąc ich
funk cjo nal ność, a rów no cze śnie ha mu jąc
roz wój cel lu li tu. 

Są to:
• che la ta cja me ta li w ma cie rzy,
• po pra wa rów no wa gi osmo tycz nej

w śro do wi sku we wnątrz- i ze wną trz ko -
mór ko wym,

• po pra wa krą że nia,
• odbu do wa pro te in ma cie rzy po za ko -

mór ko wej,
• re duk cja pro ce sów wol no ro dni ko wych

sprzy ja ją cych roz wo jo wi cel lu li tu,
• al ka li za cja za kwa szo ne go śro do wi ska

ma cie rzy po za ko mór ko wej unie moż li -
wia ją ca spraw ną wy mia nę ko mór ko wej,

Sto su jąc pre pa rat Ali dya w ce lu uzy ska nia
opty mal nych i w mia rę trwa łych efek tów te -
ra peu tycz nych, na le ży za dbać o od po wie -
dnią die tę, re gu lar nie kon tro lo wa ną ak tyw -
ność fi zycz ną, dre naż lim fa tycz ny oraz te ra -
pię fa lą aku stycz ną. Nig dy nie mo że my za -
pew nić na szych pa cjen tów o stu pro cen to -
wym suk ce sie te ra peu tycz nym, po nie waż li -
po dy stro fia gy no i dal na jest scho rze niem
o cha rak te rze ewo lu cyj nym, a ewo lu cja pro -
wa dzi do nie od wra cal nych zmian hi sto che -
micz nych. Wiel kim wy zwa niem jest nie do -
pu szcze nie do roz wo ju za a wan so wa nych
sta diów cel lu ti lu i to już dzi siaj mo że my osią -
gnąć za po mo cą pre pa ra tu Ali dya. Ko lej nym
wy zwa niem, bar dzo am bit nym i pra wie uto -
pij nym jest moż li wość od wróce nia już ist nie -
ją cych za a wan so wa nych zmian. Je śli pew ne -
go dnia obu dzi my się i bę dzie my mie li ta ką
opcję, bę dzie to ozna cza ło, że nad szedł
dzień, w którym do ko nał się wiel ki po stęp
w le cze niu wie lu po waż nych i nie tyl ko este -
tycz nych pa to lo gii.
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ginekologia estetyczna

Lek. med. Katarzyna Grudzień 
Liftmed – centrum medycyny, estetyki i stomatologii w Rybniku

Lifting za pomocą nici
Vaginal Narrower®

Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że
co pią ta ko bie ta w wie ku 30-49 lat jest nie -
za do wo lo na z wy glą du oko lic in tym nych,
oko ło 40% ko biet twier dzi, że wy gląd ich
oko lic in tym nych ma wpływ na ja kość ich ży -
cia se ksu al ne go, a 54% ko biet po pra wi ło by
wy gląd oko lic in tym nych przy za sto so wa niu
bez piecz nej me to dy. 

Jed nym z ma ło in wa zyj nych za bie gów
jest li fting oko lic kro cza za po mo cą ni ci Va gi -
nal Nar ro wer®. Za bieg ten sto so wa ny jest
w przy pad kach zbyt sze ro kie go wej ścia do
po chwy czy na wet wy pa da ją cej ma ci cy. Za -
zwy czaj mo ty wa cją pa cjent ki do pod da nia się
te mu za bie go wi jest po gor szo na ja kość ży cia
se ksu al ne go, w związ ku z od czu ciem „lu źne -
go” wej ścia do po chwy. 

Za bieg wy ko ny wa ny w znie czu le niu
miej sco wym po le ga na wpro wa dze niu jed nej
lub dwu ni ci przez 4-6 bar dzo ma łych i płyt -
kich na cięć skóry kro cza. Przez te na cię cia
wpro wa dza na jest w obrę bie tkan ki pod skór -
nej i płyt ko umiej sco wio ne go pod skórą mię -
śnia jed na lub dwie ni ci, po za wią za niu
których za bieg ule ga za koń cze niu. Miej sca po
na cię ciach skóry za o pa tru je się po je dyn czy mi
cien ki mi szwa mi. Dwóch ni ci Va gi nal Nar ro -

wer® uży wa się je dy nie w przy pad kach de -
fek tów o więk szym na si le niu. W po zo sta łych
przy pad kach sto su je się nić po je dyn czą.

Prze ciw ska za nia do wy ko ny wa nia za bie -
gu są nie licz ne, na le żą do nich m.in. ostry
stan za pa la ny po chwy i sro mu, uczu le nie na
le ki sto so wa ne do znie czu le nia, za bu rze nia
krze pli wo ści krwi. Za bie gu Va gi nal Nar ro -
wer® nie po win no wy ko ny wać się w trak cie
krwa wie nia mie siącz ko we go lub in ne go
krwa wie nia z po chwy ani u pa cjen tek z to -
wa rzy szą cą cho ro bą no wo two ro wą w obrę -
bie na rzą dów płcio wych

Po wi kła nia po za bie gu zda rza ją się rzad -
ko, za zwy czaj są to po wi kła nia krwo tocz ne
lub nie gro źne in fek cje. 

Re ha bi li ta cja po za bie gu jest krót ka, zwy -
kle pa cjent ka wra ca do nor mal nej ak tyw no ści
w cią gu kil ku dni, a pod ję cie ak tyw no ści se -
ksu al nej moż li we jest po upły wie kil ku ty go -
dni od za bie gu. Opty mal ną fa zą cy klu mie -
siącz ko we go do wy ko na nia te go za bie gu jest
je go pierw sza po ło wa. W okre sie od wy ko -
na nia za bie gu do roz po czę cia na stęp ne go
krwa wie nia mie siącz ko we go za le ca się sto -
so wa nie miej sco wo środ ków do hi gie ny in -
tym nej o dzia ła niu od ka ża ją cym.

Ginekologia estetyczna koncentruje się na zabiegach, które mają na
celu poprawę wyglądu żeńskich narządów płciowych, polepszenie ich
funkcji seksualnych oraz leczenie uciążliwych dolegliwości, takich jak
np. nietrzymanie moczu. Ginekologia estetyczna poprawia tym
samym samopoczucie kobiety, zwiększa jej świadomość własnej
atrakcyjności, a także przywraca komfort psychiczny.
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medycyna estetyczna

Ja ki jest pa cjent, cze go ocze ku je, z ja ki mi
pro ble ma mi się zgła sza, ja ki jest je go po ziom
świa do mo ści? Kim jest le karz i czy jest w sta -
nie roz po znać oraz za spo ko ić ocze ki wa nia
pa cjen ta? Jak bę dzie wy glą dać przy szłość ga -
bi ne tów, które zaj mu ją się der ma to lo gią,
der ma to lo gią este tycz ną i me dy cy ną prze -
ciw sta rze nio wą? Na te i in ne py ta nia od po -
wie dzą nam wy bit ni spe cja li ści z der ma to -
chi rur gii la se ro wej i este tycz nej – lek. med.
Kin ga Ni cer oraz lek. med. Ar ka diusz Ni cer.

– Ae sthe ti ca: Ja ka jest świa do mość pa cjen ta
chcą ce go po pra wić nie do sko na ło ści uro dy,
który zgła sza się do Pań stwa kli ni ki?

– Kin ga Ni cer: Na dzi siaj wy glą da to kiep -
sko. Pa cjent czę sto za pod sta wo wą, rze -
tel ną i naj czę ściej je dy ną in for ma cję  uwa -
ża re kla mę. Bar dzo czę sto pa cjen ci są ze -
stre so wa ni, go nią za pie niędz mi, nie jed -
no krot nie są oty li, nie wy dol ni fi zycz nie,
z licz ny mi cho ro ba mi prze wle kły mi
i z pro ble mem sta rze nia.

– A: Czy ro la le ka rza me dy cy ny este tycz nej
jest podob na do ról le ka rzy in nych spe cjal -
no ści?

– Ar ka diusz Ni cer: Z przy kro ścią mu szę
stwier dzić, że le ka rze prze kształ ci li się w bi -
zne sme nów – ofe ru ją me to dy dro gie i bar -
dzo dro gie. Więk szość le ka rzy re kla mu je,
że le czy naj le piej, naj no wo cze śniej i ho li -
stycz nie przy po mo cy naj lep sze go sprzę tu.
A jest to to tal ną nie praw dą. W ga bi ne tach
odmła dza ją głów nie twarz, czy li to co wi -
dać, re szta jest mniej lub zu peł nie nie waż -
na. Pa cjent stał się klien tem. Wy da je się, że
daw ną wia rę za stą pio no no wą, zwa ną ma -
te ria li zmem na u ko wym. Czło wie ka zre du -
ko wa no do bio ma szy ny, która nie my śli,
a re a gu je. Re kla ma ma zaś wy zwa lać nie -
po ha mo wa ne pra gnie nia zu peł nie nie re al -
ne, czę sto nie po trzeb ne, ode rwa ne od
rze czy wi sto ści. Ja uwa żam czło wie ka – za
He ra kli tem – za mia rę wszech rze czy. Każ -
dy czło wiek jest nie po wta rzal ny i wy jąt ko -
wy, i za słu gu je na le ka rza z otwar tą gło wą.

Lek. med. Kinga Nicer, specjalista dermatolog, 
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologow
Estetycznych

Lek. med. Arkadiusz Nicer, specjalista chirurg

Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz Nicer, 
ul. Dekabrystów 33, pawilon 42, Częstochowa

Wywiad - pacjent 
w gabinecie dermatologa 
i chirurga estetycznego 
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– A: Czy moż li we jest za spo ko je nie ocze ki wań
wszy st kich pa cjen tów?

– K.N.: Aby za spo ko ić ocze ki wa nia pa cjen ta,
przede wszy st kim na le ży mieć w so bie
wie le em pa tii. Czę sto wi zy ta koń czy się na
kon sul ta cji i po ka za niu dróg, które bym
obra ła, bę dąc w skórze pa cjen ta. In na gru -
pą są pa cjen ci, którzy ma ją pro blem z cia -
łem, czę sto my ślą, że wy star czą za bie gi
„su per urzą dze niem” i już; nie ste ty tak nie
jest. Oczy wi ście jest bar dzo wie le sku tecz -
nych te ra pii, ale bez od po wie dniej die ty,
bez usta le nia nie to le ran cji po kar mo wych,
bez for my ru chu, zmia ny spo so bu my śle nia
- suk ce su nie bę dzie i na le ży pa cjen to wi to
uświa do mić i od po wie dnio go po kie ro wać.
Ko lej na gru pą są pa cjen ci „este tycz ni”,
którym pro po nu ję za bie gi, w które wie rzę
i sa ma się im pod da ję od wie lu lat. Nie wy -
ko nu ję w na szym ga bi ne cie żad nych za bie -
gów, nie po da ję żad nych sub stan cji,
których bym so bie nie po da ła. Bez pie czeń -
stwo pa cjen ta jest ab so lut nie na pierw szym
miej scu, po za tym je śli pa cjent jest bez -
piecz ny, to i my je ste śmy bez piecz ni.

– A: Czy pol scy pa cjen ci są za moż ni? 

– A.N.: Za bie gi sta ra my się do sto so wać do
moż li wo ści fi nan so wych pa cjen ta.
W związ ku z tym każ dy znaj dzie coś do pa -
so wa ne go do za sob no ści swo je go po rt fe la. 

– A: Cze go oczku je pa cjent po już wy ko na nym
za bie gu? 

– K.N.: Część mo ich pa cjen tów ży czy so -
bie peł nej ca ło rocz nej opie ki, usta le nia
do kład ne go pla nu te ra peu tycz ne go
i przy po mi na nia te le fo nicz ne go o ter mi -
nie ko lej nej wi zy ty. Cześć jed nak wręcz
prze ciw nie – ode bra ła by ta kie za cho wa -
nie ja ko na chal ne. 
I je szcze kwe stia: jak wy glą da ją na si pa cjen -
ci po na szych za bie gach? Mo im ce lem jest
utrzy ma nie na tu ral ne go, świe że go wy glą -
du, przy wróce nie utra co nych ob ję to ści,
re kon struk cja po wy pad kach i ura zach. Ta -

kie sta no wi sko od lat sze rzy Sto wa rzy sze -
nie Le ka rzy Der ma to lo gów Este tycz nych.
My ślę, że w te go ty pu ga bi ne tach spraw -
dza się po wie dze nie „ja ki le karz, ta ki pa -
cjent”.

– A: Czy le karz me dy cy ny este tycz nej mo że
odmówić za bie gu pa cjen to wi, który nie po -
tra fi „za cho wać umia ru” w ko rek cji swo je go
wy glą du? 

– A.N.: Oglą da jąc roż ne go ro dza ju ga ze ty,
wy da je się, że wie lu le ka rzy kie ru je się za -
sa dą „im wię cej, tym le piej”. Nie mniej jed -
nak za wsze sta ra my się prze ko nać pa cjen -
ta do za cho wa nia zdro we go roz sąd ku. Ko -
rzy sta jąc z au to ry te tu „bia łe go far tu cha”
oraz do świad cze nia za wo do we go po par -
te go wie lo let nią prak ty ką, je ste śmy w sta -
nie zjed nać so bie za u fa nie pa cjen ta i prze -
ko nać go do swo ich ra cji. 

– A: Jak bę dzie wy glą dać przy szłość ga bi ne -
tów, które zaj mu ją się der ma to lo gią, der ma -
to lo gią este tycz ną i me dy cy ną prze ciw sta -
rze nio wą?

– A.N.: Wy da je się, że przy szłość bę dzie na -
le żeć do le ka rzy, którzy po sta wią na au ten -
tycz ny sa mo ro zwój i bę dą po tra fi li od po -
wie dzieć na pod sta wo we eg zy sten cjal ne
pro ble my pa cjen tów. Uwa żam, że wą skie
spe cja li za cje są za gro że niem dla pa cjen ta.
Bez piecz ny le karz to ten, który zgłę bił wie -
dzę na po zio mie pod sta wo wym z róż nych
dzie dzin i ro zu mie, że sło wa nie tyl ko na -
zy wa ją, ale nada ją zna cze nie. W przy pad -
kach pa cjen tów z ob sza ru psy cho der ma -
to lo gii (np. pa cjen ci z trą dzi kiem z wy dra -
pa nia, au to u szko dze nia i in ne) rów nie
waż na jest roz mo wa, psy cho te ra pia, co le -
cze nie far ma ko lo gicz ne. Wie rzę, że przy
uży ciu od po wie dnich słów w przy szło ści
bę dzie moż na le czyć. Są na u kow cy, którzy
twier dzą, że to śro do wi sko, a więc przede
wszy st kim sło wa ma ją wpływ na na sze
DNA.

– A: Ser decz nie dzię ku jemy za roz mo wę.
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aparatura i technika

Owszem, dziś nadal chęt nie sto su je my
to ksy nę bo tu li no wą, gdyż po da na w nie -
wiel kich ilo ściach spra wia, że twarz wy glą da
na zre la kso wa ną i wy po czę tą, a no wo cze s -
ne wy peł nia cze mo gą wy gła dzić głę bo kie
zmar szcz ki i przy wrócić utra co ną z wie kiem
ob ję tość. Zmie ni ło się jed nak podej ście pa c-
jen tów. Mo de lo wa nie i pod kre śla nie kon tu -
rów twa rzy sta ło się do me ną nie tyl ko doj -
rza łych osób. Świa do me podej ście do za po -
bie ga nia skut kom upły wa ją ce go cza su sta ło
się prio ry te tem dzi siej szych pa cjen tów. Ich
ak tyw ność ży cio wa spra wia, że bar dzo dłu -
gi okres re kon wa le scen cji po za bie gu scho -
dzi na dal szy plan. I to wła śnie w kie run ku
dzia łań nie in wa zyj nych po dą ża dziś me dy cy -
na este tycz na.

Bez o pe ra cyj ny li fting

Ulthe ra otwie ra no wy roz dział w tej
dzie dzi nie, zda niem świa to wych eks per tów
jest to bar dzo sku tecz na me to da odmła dza -
nia, po rów ny wal na je dy nie z za bie ga mi chi -
rur gicz ny mi, jed nak bez uży cia skal pe la, skut -
ków ubocz nych i dłu gie go cza su re kon wa le -

scen cji. We dług dra n. med. Ja so na Po zne ra,
chi rur ga i dy rek to ra me dycz ne go In sty tu tu
Me dy cy ny Este tycz nej (Bo ca Ra ton, Flo ri da,
USA), „Ulthe ra Sy stem sta no wi na tu ral ną
ewo lu cję, w od po wie dzi na ro sną cy po pyt
na bez piecz niej szą, bar dziej sku tecz ną me to -
dę li kwi du ją cą ob ja wy sta rze nia przy mi ni ma -
li za cji in wa zyj no ści i wy łą cze nia z ży cia co -
dzien ne go”. 

Sy stem Ulthe ra wy pro du ko wa ny w Me sa
w Ari zo nie, w Sta nach Zjed no czo nych Ame -
ry ki Pół noc nej, ja ko pierw szy w hi sto rii łą czy
ultra dźwię ko we obra zo wa nie ze skon cen -
tro wa ną ener gią ultra dźwię ków. Ulthe ra to
urzą dze nie, które dzię ki ekra no wi USG
umoż li wia wi zu a li za cję skóry i tkan ki pod -
skór nej pa cjen ta. Le karz, prze pro wa dza jąc
za bieg, ma wgląd w głę bo kie war stwy skóry
bez na ru sza nia jej po wierzch ni. Usta la pre -
cy zyj nie, ale przede wszy st kim do bie ra od -
po wie dnią głę bo kość, na ja kiej tkan ka po -
trze bu je te ra pii i kie ru je w nią wiąz ki ultra -
dźwię ków. Do star cza na ener gia ultra dźwię -
ków wy wo łu je pro ces ko a gu la cji, po wo du jąc
na tych mia sto we ob kur cze nie się tka nek i sty -
mu lu je do pro duk cji no we go ko la ge nu. Co

Dr n. med. Piotr Zawodny

Klinika ESTETIC 
ul. Kopernika 6, 70-241 Szczecin

Ulthera – nieinwazyjny,
ultradźwiękowy lifting skóry

Me dy cy na este tycz na roz wi ja się w spo sób spek ta ku lar ny i dy na -
miczny. Je szcze kil ka lat te mu w jej za kres wcho dzi ły głów nie 
za bie gi z wy ko rzy sta niem to ksy ny bo tu li no wej i kwa su hia lu ro no we go. 
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istot ne  – ener gia ultra dźwię ków dzia ła głę -
bo ko, lecz po zo sta wia nie na ru szo ny na -
skórek. Na sze po nad dwu let nie do świad cze -
nie z tym sy ste mem, kon tro la, prze wi dy wal -
ność oraz nie zwy kła pre cy zja w wy ko ny wa -
niu za bie gów gwa ran tu ją pa cjen tom wy so ki
po ziom efek tyw no ści za bie gu.   

Od dzia ły wa nie na róż nych po zio mach
skóry 

Do świad cze nie w prze pro wa dza nych
te ra piach odmła dza ją cych na u czy ło nas ho li -
stycz ne go podej ścia do pa cjen ta ja ko jed no -
st ki in dy wi du al nej. Prio ry te tem na szych dzia -
łań jest za spo ko je nie po trzeb i ocze ki wań
pa cjen tów w każ dym wie ku. Te ra pia Ulthe -
ra mo że być za sto so wa na u pa cjen tów ja ko
te ra pia za po bie ga ją ca skut kom upły wu cza su,
ja ko kom ple kso wa te ra pia prze ciw sta rze nio -
wa lub te ra pia sko ja rzo na. Ulthe ra po sia da
moż li wość wy ko na nia za bie gu na róż nych
po zio mach tka nek. Obe cnie w swo jej ofer -
cie wy ko rzy stu je my za sto so wa nie sy ste mu
emi tu ją ce go ener gię na trzech róż nych głę -

bo ko ściach, co po zwa la na rów no mier nie
prze mo de lo wa nie tka nek. Tak do bra na te ra -
pia po wo du je nie tyl ko od dzia ły wa nie na fi -
bro bla sty (ko mór ki, które wy twa rza ją ko la -
gen i ela sty nę), ale rów nież na po wierzch -
nio wy sy stem mię śnio wo-po wię zio wy, da jąc
efekt li ftin gu. Po po nad dwu let niej pra cy z te -
ra pią Ulthe ra stan dar dem po stę po wa nia sta -
ła się pra ca na trzech głę bo ko ściach tka nek.
Za sto so wa nie te go sy ste mu po zwa la na
osią gnię cie ce lu, ja kim jest na pię cie tkan ki
pod skór nej i unie sie nia skóry. Już je den za -
bieg mo że być wy star cza ją cy, aby osią gnąć
za do wa la ją cy efekt, oczy wi ście uza leż nio ne
jest to od sta nu skóry pod da wa ne go za bie -
go wi i ce lów te ra pii. W trak cie apli ka cji ener -
gii pa cjent mo że od czu wać pe wien dys kom -
fort, jed nak jest to je dy nie efekt tym cza so wy.
W przy pad ku osób, które po sia da ją ni ski
próg bólu znie czu la my po wierzch nię za bie -
go wą. Skóra po za bie gu nie wy ma ga re kon -
wa le scen cji i moż na po nim od ra zu wrócić
do co dzien nej ak tyw no ści. Na skórze mo że
wy stą pić je dy nie ła god ny ru mień, utrzy mu ją -
cy się nie dłu żej niż 2-3 go dzi n. 

Ryc. 1. Efekt zabiegu Ulthera. 
A –  pacjentka przed zabiegiem, B – pacjentka 360 dni po zabiegu

A B
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Re zul ta ty za bie gu

Ulthe ra prze ciw dzia ła si łom gra wi ta cji,
zmniej sza na ra sta ją ce z wie kiem zwiot cze nie
tka nek. Efek tem za bie gu wy ko ny wa ne go na
oko li cy twa rzy jest m.in. wy ra źne unie sie nie
brwi i gór nych po wiek. Dzię ki te mu spoj rze -
nie sta je się bar dziej otwar te, a twarz na bie -
ra od świe żo ne go, młod sze go wy ra zu i wy -
glą du. Efekt li ftin gu w po sta ci po d nie sie nia
i zwięk sze nia na pię cia skóry moż na tak że
osią gnąć w in nych new ral gicz nych ob sza -

rach, które wpły wa ją wy ra źnie na kształt
twa rzy, podbród ka, szyi oraz de kol tu. Mo -
de lo wa nie jest wy jąt ko wo pre cy zyj ne,
a odmła dza nie skóry spek ta ku lar ne. U wie lu
pa cjen tów już je den za bieg spra wia, że wi -
dać za u wa żal ne efek ty. Skóra jest wy gła dzo -
na, zmar szcz ki sta ją się mniej wi docz ne lub
są zre du ko wa ne w zna czą cym stop niu. Po -
pra wia się na pię cie i ję dr ność skóry – sta je
się ona wy ra źnie bar dziej ela stycz na, sprę ży -
sta i ję dr na. Te ra pia przy uży ciu sy ste mu
Ulthe ra po wo du je od dzia ły wa nie, nie tyl ko

Ryc. 2. Efekt zabiegu Ulthera. 
A –  pacjentka przed zabiegiem, B – pacjentka 360 dni po zabiegu

A B



na ko la gen i ela sty nę, ale rów nież na po -
wierzch nio wy sy stem mię śnio wo-po wię zio -
wy, które go efek ty po za bie gu po rów ny wal -
ne są do li ftin gu twa rzy. Trwa łość efek tu za -
le ży od in dy wi du al nych pre dy spo zy cji pa -
cjen ta. Lecz bez dy sku syj nie na pię cie skóry
zwięk sza się przez pierw sze trzy mie sią ce po
za bie gu (cza su trwa nia pro duk cji no we go ko -
la ge nu). 

Z na szej ob ser wa cji wy ni ka, iż efekt utrzy -
mu je się w gra ni cach 12-24 mie się cy. 

Ulthe ra jest po le ca na dla pa cjen tów,
którzy zma ga ją się z:

• ob ni żo ny mi brwia mi,
• wiot ką i opa da ją cą skórą po licz ków,
• opa da ją cym i zwiot cza łym podbród kiem,
• za ni kiem li nii żu chwy,

• opa da ją cy mi ką ci ka mi ust,
• wiot ką skórą na szyi i de kol cie.

Na sze do świad cze nie w wy ko ny wa niu
za bie gów z za kre su me dy cy ny este tycz nej
utwier dza nas w prze ko na niu, iż Ulthe ra jest
uni kal ną me to dą li ftin gu bez skal pe la. Ulthe ra
sto so wa na jest czę sto przez chi rur gów ja ko
pro fi lak ty ka przed po stę pu ją cą wiot ko ścią
tka nek lub al ter na ty wą dla in wa zyj ne go za -
bie gu chi rur gicz ne go. Sy stem Ulthe ra™ uzy -
skał w 2009 ro ku cer ty fi kat FDA de no vo ja ko
nie in wa zyj ny li fting twa rzy. Obe cnie na ryn ku
nie ma podob ne go urzą dze nia, a co za tym
idzie – nie ma od po wie dni ka wśród in nych
me tod sto so wa nych w me dy cy nie este tycz -
nej i jest li de rem na ryn ku w za bie gach bez -
in wa zyj ne go li ftin gu twa rzy. 
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Le ki, które są pro du ko wa ne z wy ko -
rzy sta niem tech nik re kom bi no wa ne go
DNA, dzie lą się na trzy gru py: re kom bi no -
wa ne ludz kie cy to ki ny, biał ka fu zyj ne
i prze ciw cia ła mo no klo nal ne. Za da niem
tych le ków jest mo dy fi ka cja od po wie dzi
im mu no lo gicz nej na dro dze al bo jej sty -
mu la cji, al bo ha mo wa nia. Me cha nizm dzia -
ła nia le ków bio lo gicz nych moż na podzie lić
na kil ka grup, le ki te mo gą: po sia dać funk -
cję podob ną do pra wi dło wych bia łek ludz -
kich, od dzia ły wać na da ne biał ko, wią zać
się z re cep to rem dla kon kret ne go biał ka.
Le ki bio lo gicz ne są pep ty da mi lub biał ka mi,
za tem, aby nie ule gły de gra da cji w prze -
wo dzie po kar mo wym, mu szą być po da -
wa ne dro gą do żyl ną, do mię śnio wą lub
pod skór ną. 

Re kom bi no wa ne cy to ki ny 

Cy to ki ny to biał ko we czą stecz ki, które
peł nią bar dzo licz ne funk cje, re gu lu ją
wzrost i róż ni co wa nie ko mórek, są me dia -
to ra mi re ak cji im mu no lo gicz nych i za pal -
nych, re gu lu ją krwio two rze nie. Cy to ki ny
dzie lą się na: in ter leu ki ny, in ter fe ro ny, che -
mo ki ny, he ma to po e ty ny (czyn nik sty mu lu -
ją cy ko lo nie gra nu lo cy tar ne (G-CSF) i gra -
nu lo cy tar no-ma kro fa go we (GM-CSF)), cy -
to ki ny TNF-podob ne[3]. Cha rak te ry stycz ny -
mi ce cha mi cy to kin są ple jo tro pia, czy li
zdol ność da nej cy to ki ny do wy wo ły wa nia
róż nych efek tów i od dzia ły wa nia z róż ny mi
ko mór ka mi oraz re dun da cja, czy li zdol ność
róż nych cy to kin do wy wo ły wa nia te go 
sa me go efek tu. Re kom bi no wa ne ludz kie

dermatologia

Dr n. med. Renata Suchanek  
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z OML, SUM w Katowicach,
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski 

Leki biologiczne 
w dermatologii

Leki biologiczne stanowią grupę leków, w których substancje
biologicznie czynne są białka mi i po cho dzą od ży wych orga ni zmów.
Sub stan cje te wy stę pu ją na tu ral nie w orga ni zmie lub mo gą być wy -
two rzo ne w pro ce sach bio tech no lo gicz nych w ko lo niach ży wych
orga ni zmów, nie są one pro duk tem syn te zy che micz nej. Do le ków
bio lo gicz nych za li cza się: krew i pro duk ty krwio po chod ne, szcze -
pion ki, an ty to ksy ny, ko mór ki i tkan ki uży wa ne w trans plan to lo gii,
re kom bi no wa ne biał ka, hor mon wzro stu, in su li nę, cy to ki ny czy
prze ciw cia ła[1]. Typ le cze nia cho rób z wy ko rzy sta niem tych le ków
no si na zwę te ra pii bio lo gicz nej[2]. 
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cy to ki ny w swo jej na zwie po sia da ją
przedro stek rhu-.

Na dzień dzi siej szy le ki z gru py re kom bi -
no wa nych cy to kin nie zna la zły za sto so wa nia
w le cze niu der ma toz. Z in nych wska zań sto -
su je się re kom bi no wa ne in ter leu ki nę -2 (rhu
IL-2) oraz in ter leu ki nę -11 (rhu IL-11). Pre -
pa ra ty rhu IL-2 (Al de sleu ki na, Pro leu ki na) są
sto so wa ne głów nie w le cze niu no wo two -
rów ta kich jak rak ner ki czy czer niak zło śli wy.
IL-2 jest sil nym czyn ni kiem wzro sto wym
lim fo cy tów T i zwięk sza ją cym ich cy to to -
ksycz ność prze ciw ko ko mór kom no wo two -
ro wym. IL-11 jest czyn ni kiem wzro stu trom -
bo cy tów, który bez po śre dnio wzma ga pro li -
fe ra cję he ma to po e tycz nych ko mórek ma cie -
rzy stych, in du ku je pro li fe ra cję i doj rze wa nie
me ga ka rio cy tów. Re kom bi no wa na IL-11
(Neu me ga) jest wy ko rzy sty wa na w tro mo -
cy to pe niach, gra nu lo cy to pe niach czy ane -
miach po che mio te ra pii no wo two rów[4].

Biał ka fu zyj ne

Biał ka fu zyj ne są to po li pep ty dy po wsta -
łe z po łą cze nia dwóch (lub kil ku) nie za leż -
nych bia łek (lub ich frag men tów). Biał ka te
mo gą być po łą czo ne ze so bą bez po śre dnio
lub za po mo cą krót kie go od cin ka łą czą ce go
tzw. lin ke ra. Funk cja biał ka fu zyj ne go jest po -
chod ną funk cji po łą czo nych bia łek wyj ścio -
wych. Na zwy mię dzy na ro do we tych bia łek
po sia da ją koń ców kę -cept (ale fa cept, eta ner -
cept). Łą cze nie ze so bą kil ku bia łek da je
moż li wość ulep sze nia wła ści wo ści jed ne go
z nich. Jest np. moż li we wy dłu że nie bio lo -
gicz ne go pół tr wa nia, podwyż sze nie ak tyw -
no ści bio lo gicz nej, two rze nia di me rów pier -
wot ne go biał ka (co mo że zwięk szyć trwa -
łość), za pew nie nie do ko wa nia do wy bra -
nych re cep to rów lub zwięk sze nia si ły od -
dzia ły wa nia z ni mi[5]. 

Eta ner cept (pre pa rat En brel) to lek
o dzia ła niu prze ciw za pal nym. Pod wzglę dem
bu do wy jest to biał ko fu zyj ne zło żo ne z re -

cep to ra dla cy to ki ny TNF-� oraz frag men tu
Fc ludz kiej IgG1. En brel ma zdol ność wią za -
nia krą żą ce go TNF-�, co za po bie ga zwią za -
niu go do re cep to rów na ko mór kach, blo ku -
jąc w ten spo sób włą cze nie ka ska dy re ak cji
za pal nej. En brel nie wpły wa na to miast na
TNF-� zwią za ny na ko mór kach[6]. Ze wska -
zań der ma to lo gicz nych jest sto so wa ny do le -
cze nia: 
a) łu szczy cy plac ko wa tej u osób do ro słych

z cho ro bą o prze bie gu od umiar ko wa ne -
go do cięż kie go. Lek sto su je się u pa cjen -
tów, u których nie wy stą pi ła wy star cza ją -
ca od po wiedź na in ne le ki lub którzy nie
mo gą przyj mo wać in nych le ków sto so -
wa nych w le cze niu tej cho ro by. En brel
jest je dy nym le kiem bio lo gicz nym do pu -
szczo nym do le cze nia mło dzie ży i dzie ci
po 6 r.ż. z prze wle kłą cięż ką po sta cią łu -
szczy cy zwy kłej (plac ko wa tej), które nie a -
de kwat nie od po wia da ją na do tych cza so -
we le cze nie lub wy ka zu ją brak to le ran cji
na in ne te ra pie ukła do we al bo fo to te ra -
pię[6,7];

b) łu szczy co we go za pa le nia sta wów u osób
do ro słych, u których nie wy stą pi ła wy star -
cza ją ca od po wiedź na in ne me to dy le cze -
nia.

Ale fa cept (Ame vi ve) to lek prze zna czo ny
do le cze nia łu szczy cy, jed nak ze wzglę du na
ma łą sku tecz ność oraz wy so kie ry zy ko dzia -
łań nie po żą da nych nie zo stał on za re je stro -
wa ny w Unii Eu ro pej skiej i nie jest do stęp ny
w Pol sce. Ale fa cept to biał ko fu zyj ne zło żo ne
z czą stecz ki LFA-3 i ludz kiej IgG. Me cha nizm
dzia ła nia opie ra się na ha mo wa niu ak ty wa cji
lim fo cy tów T[7]. W ro ku 2011 prze rwa no
pro duk cję oraz sprze daż le ku. Pro du cent
pod kre śla, że de cy zja wy ni ka ła wy łącz nie
z po li ty ki fir my. Nie by ła ona zwią za na ani
z te sta mi do ty czą cy mi bez pie czeń stwa le ku,
ani z żad ny mi for ma mi za ka zu czy obo strzeń
wy da nych przez FDA [http://www.ame vi -
ve.com/Pa tient%20let ter.pdf]. 
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Prze ciw cia ła mo no klo nal ne 

W odróż nie niu od prze ciw ciał po li klo -
nal nych, które wią żą róż ne an ty ge ny, prze -
ciw cia ła mo no klo nal ne wy ka zu ją swo i stość
tyl ko wzglę dem da ne go an ty ge nu. Więk -
szość sto so wa nych w te ra pii prze ciw ciał mo -
no klo nal nych to im mu no glo bu lin G (IgG).
Prze ciw cia ła IgG są zbu do wa ne z dwóch po -
li pep ty do wych łań cu chów lek kich (L)
i dwóch cięż kich (H) po łą czo nych mo st kiem
di sul fi do wym, co przy po mi na li te rę Y. W bu -
do wie obu łań cu chów (L, H) wy róż nia my
czę ści zmien ne (Fab) oraz czę ści sta łe (Fc).
Miej sce wią za nia an ty ge nu znaj du je się
w Fab, na to miast część sta ła jest iden tycz na
we wszy st kich im mu no glo bu li nach te go sa -
me go izo to pu. Oprócz kla sycz nych prze ciw -
ciał mo no klo nal nych, tzn. nie mo dy fi ko wa -
nych two rzo ne są prze ciw cia ła sprzę żo ne
z to ksy na mi bak te ryj ny mi (tzw. im mu no to -
ksy ny), izo to pa mi czy le ka mi. Two rzy się też
prze ciw cia ła o podwój nej swo i sto ści, które
w swo jej bu do wie ma ją cztery frag men ty
Fab, co umoż li wia im wią za nie cztery an ty -
ge nów rów no cze śnie. Prze ciw cia ła te go ty -
pu otrzy mu je się po przez sprzę ga nie dwóch
po je dyn czych prze ciw ciał[3,8].

Me cha nizm dzia ła nia prze ciw ciał 
mo no klo nal nych

Prze ciw cia ło mo no klo nal ne wią że się ze
swo i stym dla nie go biał kiem (an ty ge nem),
które jest obe cne al bo na po wierzch ni ko -
mórek, al bo w ukła dzie krą że nia (for ma roz -
pu szczo na an ty ge nu). Naj czę ściej wią za nie
to pro wa dzi do za ha mo wa nia ak tyw no ści
biał ka, czy li wy wo łu je efekt im mu no su pre sji. 
Po cząt ko wo więk szość prze ciw ciał mo no -
klo nal nych otrzy my wa no z ko mórek my sich,
co skut ko wa ło sil ną re ak cją im mu no lo gicz ną
skie ro wa ną prze ciw ko biał ku my sie mu[3].
Obe cnie dzię ki in ży nie rii ge ne tycz nej moż li -
we sta ło się otrzy my wa nie prze ciw ciał, które

za wie ra ją 65-90% se kwen cji ludz kich prze -
ciw ciał, są to prze ciw cia ła chi me rycz ne. Na -
to miast prze ciw cia ła mo no klo nal ne, bę dą ce
w 95% prze ciw cia ła mi ludz kimi, no szą na z -
wę prze ciw ciał hu ma ni zo wa nych. Obe cnie
jest moż li we otrzy my wa nie prze ciw ciał
o bu do wie w 100% zgod nej z bu do wą
prze ciw ciał u lu dzi. W lecz nic twie sto su je się
wszy st kie wy mie nio ne ty py prze ciw ciał mo -
no klo nal nych[8,9].

Na zew nic two prze ciw ciał 
mo no klo nal nych

Prze ciw cia ła mo no klo nal ne w swo jej na -
zwie mię dzy na ro do wej ma ją wspól ną koń -
ców kę -mab (ang. Mo noc lo nal An ti Bo die) do -
da wa ną na koń cu na zwy. W na zwie za ko do -
wa ny jest też typ prze ciw cia ła, który do da -
wa ny jest przed koń ców ką -mab. I tak prze -
ciw cia ła my sie ma ją wro stek -o- (np. ad re co -
lo mab); prze ciw cia ła chi me rycz ne: -xi- (np.
in fli xi mab); hu ma ni zo wa ne: -zu- (np. efa li zu -
mab); ludz kie: -u- (np. adu li nu mab)[10].

Wska za nia der ma to lo gicz ne 

Łu szczy ca zwy kła
Łu szczy ca zwy kła (pso ria sis) to prze wle -

kła nie za ka źna cho ro ba skóry. Naj bar dziej
ty po wa jej po stać ob ja wia się czer wo ny mi
zgru bia ły mi zmia na mi na skórze, które są
po kry te sre brzy stą łu ską. Zmia ny te mo gą
swę dzieć lub bo leć. Naj czę ściej umiej sco -
wio ne są na łok ciach, ko la nach, no gach, dło -
niach, twa rzy, skórze gło wy po kry tej wło sa -
mi. Mo gą jed nak po ja wiać się w do wol nej
czę ści cia ła, obej mu jąc pa znok cie, ge ni ta lia
czy ja mę ust ną. Łu szczy ca do ty czy lu dzi we
wszy st kich gru pach wie ko wych, za rów no
ko biet, jak i męż czyzn. Pre dy spo zy cja do
roz wo ju łu szczy cy jest dzie dzi czo na ro dzin -
nie. Etio pa to ge ne za łu szczy cy po zna na jest
sto sun ko wo do brze. Ke ra ty no cy ty na sku tek
czyn ni ków czy to ge ne tycz nych, czy śro do -
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wi sko wych ule ga ją po bu dze niu i pro du ku ją
czyn ni ki pro za pal ne, które ak ty wu ją lim fo cy -
ty T i wy wo łu ją ich mi gra cję. Mi gru ją ce lim -
fo cy ty T two rzą w na skór ku i skórze wła ści -
wej na cie ki, co wzmac nia re ak cję za pal ną
i in du ku je hi per pro li fra cję ke ra ty no cy tów na -
skór ka[11]. 

Obe cnie w Pol sce do le cze nia łu szczy cy
do pu szczo nych jest kil ka le ków bio lo gicz -
nych. Eta ner cept (pre pa rat En brel) oraz le ki
bę dą ce prze ciw cia ła mi mo no klo nal ny mi: in -
fli xi mab (pre pa rat Re mi ca de); ada li mu mab
(pre pa rat Hu mi ra); uste ki nu mab (pre pa rat
Ste la ra); go li mu mab (pre pa rat Sim po ni). Pre -
pa ra ty re mi ca de, hu mi ra, sim po ni blo ku ją
TNF-� za rów no krą żą cy w su ro wi cy, jak
i zwią za ny na ko mór kach (co odróż nia je od
en bre lu). Na to miast pre pa rat ste la ra wią że
prze ciw cia ła IL-12 i IL-23.

Le ki blo ku ją ce TNF-� (in fli xi mab, ada li -
mu mab) są do pu szczo ne do sto so wa nia
w te ra pii łu szczy cy zwy czaj nej i łu szczy co -
we go za pa le nia sta wów, na to miast uste ki nu -
mab tyl ko do te ra pii łu szczy cy zwy czaj nej.
Z ko lei go li mu mab jest sto so wa ny tyl ko
w ak tyw nym i po stę pu ją cym łu szczy co wym
za pa le niu sta wów[12-15].

Wska za nia do le cze nia bio lo gicz ne go 
w prze bie gu łu szczy cy

Le ki bio lo gicz ne za le ca się do sto so wa nia
u pa cjen tów z łu szczy cą zwy czaj ną o śre -
dnim lub du żym na si le niu, u których co naj -
mniej dwie róż ne me to dy tra dy cyj nej te ra pii
ogól nej nie przy nio sły efek tu lecz ni cze go.
Dru gą gru pę sta no wią cho rzy z łu szczy cą,
którzy ma ją prze ciw wska za nia do sto so wa -
nia in nych me tod te ra pii ogól nej. Prze ciw -
wska za nia te mu szą być opar te na za le ce -
niach pro du cen ta da ne go le ku w sto sun ku
do je go sto so wa nia lub ak tu al nej wie dzy me -
dycz nej[7]. 

U pa cjen tów z łu szczy co wym za pa le -
niem sta wów po da nie le ków bio lo gicz nych

moż na roz wa żyć w tzw. ak tyw nej po sta ci
scho rze nia, w której nie ma efek tu lecz ni cze -
go po za sto so wa niu co naj mniej dwóch le -
ków prze ciw reu ma tycz nych sto so wa nych
w mo no te ra pii lub le cze niu zło żo nym[7].

Ato po we za pa le nie skóry

Ato po we za pa le nie skóry (ang. ato pic der -
ma ti tis – AZS) jest prze wle kłą za pal ną cho -
ro bą skóry wła ści wej i na skór ka. Cha rak te ry -
zu je się na si lo nym świą dem, ty po wy mi wy -
kwi tam i na wro ta mi. Pa to me cha nizm AZS
jest zło żo ny i nie zo stał do tych czas w peł ni
po zna ny. Zna czą cą ro lę od gry wa nad pro -
duk cja im mu no glo bu li ny E (IgE) oraz za bu -
rze nia ba rie ry skór no-na skór ko wej. Stę że nie
IgE w su ro wi cy prze kra cza nor mę i jest zna -
czą co wy ższe w po rów na niu z cho ry mi na
ast mę ato po wą czy aler gicz ny nie żyt no sa[16]. 

Oma li zu mab (pre pa rat Xo la ir) jest prze -
ciw cia łem mo no klo nal nym wią żą cym prze -
ciw cia ła IgE, co unie moż li wia po łą cze nie ich
ze swo i mi re cep to ra mi na ko mór kach tucz -
nych i ba zo fi lach. W ten spo sób zmniej sza
się ilość wol nej IgE zdol nej do wy zwo le nia
ka ska dy aler gicz nej. Lek zo stał za re je stro wa -
ny do le cze nia ast my oskrze lo wej, gdzie jest
sku tecz ny[17]. Do nie sie nia o za sto so wa niu te -
go le ku w ato po wym za pa le niu skóry są
zróż ni co wa ne. Za sto so wa nie da wek 300
mg i 375 mg le ku u 7 pa cjen tów skut ko wa ło
wy ra źną po pra wą u 5 i umiar ko wa ną u 2.
Na to miast w gru pie 11 pa cjen tów le czo nych
daw ką 150 mg skut ko wa ło po pra wą u 6,
bra kiem po pra wy u 3, a u 2 osób na stą pi ło
za o strze nie ob ja wów cho ro by. Wska zu je
się, że jed ną z przy czyn tych roz bież no ści
mo gą być róż ne po zio my IgE w su ro wi cy
pa cjen tów[18,19]. 

Da ne do ty czą ce sto so wa nia in hi bi to rów
TNF-� w AZS obej mu ją le ki in fli xi mab i eta -
ner cept. Le cze nie in fli xi ma bem u czę ści pa -
cjen tów wy wo ły wa ło tyl ko po cząt ko wą po -
pra wę sta nu zdro wia, jed nak przed koń cem



te ra pii ob ja wy wra ca ły. Dłu go trwa ła po pra -
wa utrzy my wa ła się tyl ko u bar dzo ma łej
gru py cho rych[20]. Po nad to ist nie ją do nie sie -
nia o po ja wie niu się ob ja wów AZS po in fli xi -
ma bie, gdy sto so wa no go z in nych wska zań
u pa cjen tów z in cy den ta mi AZS w wy wia -
dzie[21]. W przy pad ku eta ner cep tu ist nie ją
dwa do nie sie nia o sku tecz nym za dzia ła niu
u do ro słych[22], ale lek ten nie był sku tecz ny
u dzie ci[23]. 

Prze ciw wska za nia 
do le cze nia bio lo gicz ne go

• nadwraż li wość na lek lub skła dnik pre pa -
ra tu,

• cią ża i okres kar mie nia pier sią,
• czyn ne lub uta jo ne in fek cje bak te ryj ne,

grzy bi cze i pier wot nia ko we, wi ru so we
(szcze gól nie HIV, HBV, HCV) ,

• to czeń ru mie nio wa ty ukła do wy,
• cho ro by de mie li ni za cyj ne,
• cięż ka nie wy dol ność ukła du krą że nia,
• prze by ta cho ro ba no wo two ro wa, której

le cze nie za koń czo no w ostat nich 5 la -
tach, 

• jed no cze sne sto so wa nie in ne go le cze nia
im mu no su pre syj ne go (z wy jąt kiem sto -
so wa nia sko ja rzo ne go in fli xi ma bu czy go -
li mu ma bu z me to tre ksa tem)[7,12-15,17].

Dzia ła nia nie po żą da ne zwią za ne 
z te ra pią bio lo gicz ną

Do dzia łań nie po żą da nych, które mo gą
po ja wić się bez po śre dnio lub w krót kim cza -
sie po po da niu le ku, na le żą: ru mień w miej -
scu po da nia, ob ja wy gry po po dob ne, bóle
i za wro ty gło wy, za bu rze nia żo łąd ko wo-je li -
to we. 

Z dzia łań nie po żą da nych dłu go ter mi no -
wych na le ży zwrócić uwa gę, że le ki bio lo -
gicz ne po przez ha mo wa nie cy to kin pro za -
pal nych po wo du ją ob ni że nie od por no ści ko -
mór ko wej. Mo że to po wo do wać czę st sze

in fek cje lub ujaw nie nie się uta jo ne go za ka że -
nia (np. gru źli cy). Za le ca się przed roz po czę -
ciem le cze nia wy ko nać zdję cie prze glą do we
klat ki pier sio wej oraz próbę tu ber ku li no wą.
Uta jo na gru źli ca naj czę ściej re ak ty wu je się
w pierw szych kil ku mie sią cach le cze nia[7]. Ist -
nie ją do nie sie nia o wy stą pie niu cięż kich za ka -
żeń bak te ryj nych, grzy bi czych czy pier wot -
nia ko wych w prze bie gu sto so wa nia le ków
bio lo gicz nych[24,25]. Uwa ża się, że le ki blo ku ją -
ce TNF-� mo gą przy czy nić się do re ak ty wa -
cji wi ru sa HBV. Dla te go za le ca się, by przed
roz po czę ciem le cze nia wy ko nać ba da nia
w kie run ku HBV i HCV. Nie na le ży sto so -
wać szcze pień z ży wy mi szcze pa mi wi ru sów
w okre sie sto so wa nia le cze nia[7]. 

Pod su mo wa nie 

W der ma to lo gii le ki bio lo gicz ne da ją no -
we szan se le cze nia nie których der ma toz
o prze wle kłym i cięż kim prze bie gu. Pa cjen -
tom, u których tra dy cyj ne me to dy le cze nia
nie przy no szą efek tu, le ki te da ją szan se na
znacz ną po pra wę ja ko ści ich ży cia. Na dzień
dzi siej szy prze szko dą w sze ro kim sto so wa -
niu tych le ków są sto sun ko wo wy so kie ko -
szty te ra pii oraz wciąż sła bo po zna ne skut ki
dłu go ter mi no we go po da wa nia tych le ków.
Dla te go przed roz po czę ciem le cze nia za le ca
się wy ko na nie sto sow nych ba dań dia gno -
stycz nych, a w trak cie le cze nia kon tro lę pa -
cjen tów i wła ści wą oce nę sku tecz no ści za -
sto so wa ne go le cze nia.

Pi śmien nic two:
1. http://www.fda.gov.

2. http://www.can cer.gov.

3. Ja kóbi siak M. (red): Im mu no lo gia,Wy daw -
nic two Na u ko we PWN, W-wa 1998. 

4. Szym czyk P.: Za sto so wa nie orga ni zmów
ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nych w far ma cji.
Ap te karz Pol ski 78/56; lu ty 2013 [onli ne].

40



41

5. Ja rec ka M., Bo ro wicz P.: Te ra peu tycz ne
i ryn ko we per spek ty wy re kom bi no wa nych
le ków. Bio tech no lo gia 2005 4 (71) 7-27. 

6. Eta ner cept (En brel®) cha rak te ry sty ka pro -
duk tu lecz ni cze go. We rsja z dnia
24/08/2012. Do stęp na na: http://www.
ema.eu ro pa.eu/ema/in dex.jsp?curl=pa ges/
me di ci nes/hu man/me di ci nes/000262/hu -
man_med_000764.jsp&mid=WC0b01ac
058001d124.

7. Sze pie tow ski J., Adam ski Z., Cho do row ska
G., Gliń ski W., Ka szu ba A., Pla cek W., Ru -
dnic ka L., Re ich A. :Re ko men da cje Pol skie -
go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go do ty -
czą ce sto so wa nia le ków bio lo gicz nych
w łu szczy cy zwy czaj nej i sta wo wej (łu -
szczy co wym za pa le niu sta wów) Przegl
Der ma tol 2010, 97, 1-13.

8. Po wro źnik B, Ku bo wicz P, Pę ka la E. Prze -
ciw cia ła mo no klo nal ne w te ra pii ce lo wa nej.
Po ste py Hig Med Dosw (onli ne), 2012; 66:
663-673.

9. http://www.ken ta bio tech.com/ful ly-hu -
man-mo noc lo nal-an ti bo dies_MAb.html.

10. Ge ne ral po li cies for mo noc lo nal an ti bo dies
(PDF). World He alth Orga ni za tion. 2009-
12-18. www.who.int/me di ci nes/se rvi ces/
inn/ge ne ral po li cie smo noc lo na lan ti bo -
diesjan10.pdf.

11. Łucz kow ska M., Ża ba R.: Łu szczy ca. Prze -
wo dnik Le ka rza. Prze wo dnik Le ka rza
7/2005, 38-49. 

12. In fli xi mab (Re mi ca de) – cha rak te ry sty ka
pro duk tu lecz ni cze go. We rsja z czer wiec
eu/do cs/en_GB/do cu ment_li bra ry/EPAR
_Sum ma ry_ for_the_pu b l i c /hu  man/
000240/WC500050883.pdf, nr dok. EMA/
76495/2012.

13. Ada li mu mab (Hu mi ra) – cha rak te ry sty ka
pro duk tu lecz ni cze go. We rsja z li sto pad
2012 http://www.emea.eu ro pa.eu/do -
cs/pl_PL/do cu ment_li bra ry/EPAR_-_Sum -
ma ry_for_the_pu blic/hu man/000481/
WC500050865.pdf, nr dok. EMA/65420/
2013.

14. Uste ki nu mab (Ste la ra) – cha rak te ry sty ka
pro duk tu lecz ni cze go. We rsja z lu ty 2009
http://www.ema.eu ro pa.eu/do cs/pl_PL/
do cu ment_li bra ry/EPAR_-_Sum ma ry_for
_the_pu blic/hu man/000958/ WC500058509
.pdf, nr dok. EMA/66957/ 2014.

15. Go li mu mab (Sim po ni) – cha rak te ry sty ka
pro duk tu lecz ni cze go. We rsja z li sto pad
2009 do stęp na na http://www.ema.eu ro -
pa.eu/do cs/pl_PL/do cu ment_l(...)2370.pdf
nr dok. EMA/619250/2013.

16. Je ne ro wicz D.: Te ra pia bio lo gicz na w wy -
bra nych cho ro bach skóry. Prze wo dnik Le -
ka rza 7/2006; 92-99.

17. Oma li zu mab (Xo la ir)  – cha rak te ry sty ka
pro duk tu lecz ni cze go. We rsja z czer wiec
2008 do stęp na na http://www.ema.eu ro -
pa .eu/do cs /p l_PL/do cu  ment_ l i  bra  -
ry/EPAR_Sum ma ry_for_the_pu blic/hu -
man/000606/WC500057293.pdf, nr dok.
EMA/437062/2010.

18. Soc ko lov ME1, Ali khan A., Za rga ri O.:
Non-pso ria tic der ma to lo gic uses of mo -
noc lo nal an ti bo dy the ra py. J Der ma to log
Tre at. 2009; 20(6): 319-327.

19. Cas sa no N., Lo con so le F., Co viel lo C., Ve -
na G.A.: In fli xi mab in re cal ci trant se ve re
ato pic ecze ma as so cia ted with con tact al -
ler gy. Int J Im mu no pa thol Phar ma col.
2006; 19(1): 237-240.

20. Wal ling HW1, Swick B.L.: Upda te on the
ma na ge ment of chro nic ecze ma: new ap -
pro a ches and emer ging tre at ment options.
Clin Co smet In ve stig Der ma tol. 2010 Jul
28;3:99-117.

21. Ru iz-Vil la ver de R., Galán-Gu tier rez M.:
Exa cer ba tion of ato pic der ma ti tis in a pa -
tient tre a ted with in fli xi mab. Ac tas Der mo -
si fi liogr. 2012; 103(8): 743-746.

22. Rul lan P., Mu ra se J.: Two ca ses of chro nic
ato pic der ma ti tis tre a ted with so lu ble tu -
mor ne cro sis fac tor re cep tor the ra py.
J Drugs Der ma tol. 2009; 8: 873-876.

23. Bu ka R.L., Resh B., Ro berts B. et al.: Eta -
ner cept is mi ni mal ly ef fec ti ve in 2 chil dren
with ato pic der ma ti tis. J Am Acad Der ma -
tol. 2005; 53: 358-359.

24. Do tson J.L., Cran dall W., Mo u sa H. et al.:
Pre sen ta tion and out co me of hi sto pla smo -
sis in pe dia tric in flam ma to ry bo wel di se a se
pa tients tre a ted with an ti tu mor ne cro sis
fac tor al pha the ra py: a ca se se ries. In flamm
Bo wel Dis. 2011; 17(1): 56-61. 

25. Lim L.T., Ru zme to va N., Bal lin ger S.H., Mo -
or thy R.S.: Acu te pul mo na ry hi sto pla smo sis
in a pa tient with uve i tis after in fli xi mab the ra -
py. Int Oph thal mol. 2011; 31(4): 349-351.



42

kosmetologia

Dr n. farm. Sławomir Wilczyński
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska

Etiopatogeneza 
suchej skóry

Rów nież czyn ni ki we wnę trz ne sprzy ja ją
wy stę po wa niu su chej skóry. Moż na tu wy -
mie nić cho ro by, za bu rze nia rów no wa gi hor -
mo nal nej, czyn ni ki ge ne tycz ne oraz sta rze nie
się orga ni zmu[1,3]. 

Ob ja wa mi kli nicz ny mi su ge ru ją cy mi su -
chą skórę są: łu szcze nie się, świąd, ru mień,
ból, pie cze nie. Pra wie za wsze su chej skórze
to wa rzy szy zmniej sze nie ela stycz no ści oraz
nie e ste tycz ny sza ry wy gląd[4].

Su cha skóra jest sy no ni mem za bu rze nia
funk cji ba rie ro wych war stwy ro go wej. Pra -
wi dło wa, zdro wa war stwa ro go wa two rzy
ba rie rę, która sku tecz nie za po bie ga pa ro wa -
niu wo dy, a jed no cze śnie chro ni orga nizm
przed wni ka niem czyn ni ków draż nią cych
i aler ge nów. Pra wi dło wa war stwa ro go wa
skła da się z do brze uwo dnio nych, ści śle do
sie bie przy le ga ją cych kor ne o cy tów. Po mię -
dzy kor ne o cy ta mi znaj du je się li po fi lo wy ce -
ment mię dzy ko mór ko wy. Waż nym skła dni -
kiem war stwy ro go wej, który bie rze udział
w ha mo wa niu pa ro wa nia wo dy, jest na tu ral -
ny czyn nik na wil ża ją cy (na tu ral mo i stu ri zing

fac tor – NMF)[3,4]. Wszy st kie te ele men ty –
do brze uwo dnio ne, ści śle do sie bie przy le ga -
ją ce kor ne o cy ty oraz pra wi dło wo zbu do wa -
ny NMF – gwa ran tu ją od po wie dnie na wil że -
nie skóry[5]. 

Odwo dnie nie skóry po wo du je, że kor -
ne o cy ty prze sta ją do sie bie ści śle przy le gać,
po wsta ją prze rwy, przez które mo gą wni kać
po ten cjal ne czyn ni ki draż nią ce czy aler ge ny
pro wa dzą ce do sta nu za pal ne go i świą du[6]. 

Rów nie waż nym czyn ni kiem od po wie -
dzial nym za pra wi dło we na wil że nie skóry są
li pi dy ce men tu mię dzy ko mór ko we go, zbu -
do wa ne z ce ra mi dów, wol nych kwa sów tłu -
szczo wych i cho le ste ro lu[7]. 

NMF oraz wol ne kwa sy tłu szczo we od -
po wie dzial ne są tak że za za cho wa nie rów -
no wa gi kwa so wo-za sa do wej. W pra wi dło -
wych wa run kach po wierzch nia skóry ma lek -
ko kwa śne pH. Ni skie pH od po wia da za za -
cho wa nie rów no wa gi po mię dzy złu szcza -
niem a od na wia niem się ko mórek war stwy
ro go wej. Dla te go wszel kie za bu rze nia pH,
np. al ka li za cja skóry wy ni ka ją ca z uży wa nia

Sucha skóra jest objawem towarzyszącym takim chorobom skóry jak
m.in. atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, kontaktowe zapalenie
skóry[1]. Objaw ten może być także wynikiem nieodpowiedniej higieny,
zbyt intensywnego stosowania detergentów, jak również być efektem
oddziaływania czynników środowiskowych, takich jak słońce i wiatr[2]. 



złej ja ko ści my deł, pro wa dzą do wy su sze nia
skóry i nadmier ne go złu szcza nia się na skór -
ka[6,7].

Szcze gól nie skóra nie mow ląt i osób star -
szych jest po dat na na uszko dze nia, przez co
przy nie od po wie dniej hi gie nie gwał tow nie
ro śnie ry zy ko wy stą pie nia ob ja wów su chej
skóry[8]. 

Wśród czyn ni ków od po wie dzial nych za
wy stę po wa nie ob ja wów su chej skóry wy -
mie nia się rów nież kom po nen tę ge ne tycz ną.
Moż na więc mówić o pre dy spo zy cjach ge -
ne tycz nych w tym kie run ku. Ba da nia Flohr
i wsp.[9] wska zu ją, że mu ta cja w ge nie FLG,
który od po wie dzial ny jest za ko do wa nie biał -
ka fi la gry ny po wo du je ob ja wy prze wle kłej
su chej skóry. Fi la gry na od po wie dzial na jest
za spa ja nie włókien ke ra ty no wych i wraz
z ke ra ty ną sta no wi 80-90% war stwy ziar ni -
stej na skór ka. Mu ta cja w ge nie ko du ją cym to
biał ko, które zwięk sza praw do po do bień -
stwo wy stą pie nia ato po we go za pa le nia
skóry (AZS)[9].  

Do oce ny su chej skóry z re gu ły uży wa
się: po mia ru tran se pi ter mal nej utra ty wo dy
(tran se pi der mal wa ter loss – TEWL), pro fi lo -
me trii, spek tro sko pii Ra ma na, kor ne o me tru,
optycz nej to mo gra fii ko he rent nej, mi kro sko -
pii kon fo kal nej in vi vo oraz ma gne tycz ne go
re zo nan su ją dro we go[10]. 

Do oce ny su chej skóry uży wa się rów -
nież ska li su biek tyw nych, naj czę ściej są to
opi so we ska le 4- lub 5-punk to we. Jed ną
z naj po pu lar niej szych jest 4-stop nio wa ska la
opar ta o kry te ria Klig ma na[10]:
• sto pień 1 – skóra zdro wa, nie ma wi -

docz nych oznak su cho ści; zdro wy po łysk
i blask skóry;

• sto pień 2 – ła god na po stać su chej skóry,
cha rak te ry zu je się drob ny mi łu ska mi su -
chej skóry oraz zbie le niem li nii wy zna -
cza ją cych po let ka skóry;

• sto pień 3 – po stać umiar ko wa na, po ja -
wia ją się ma łe su che łu ski po wo du ją ce
wy gląd pro szku;

• sto pień 4 – roz wi nię ta su cha skóra, po -
let ka skóry uno szą się na ca łej swej po -
wierzch ni, two rząc łu ską na skórze; skóra
sta je się za czer wie nio na i chro po wa ta[9].

W cią gu ostat nich kil ku lat na sza wie dza
do ty czą ca struk tu ry, skła du i dzia ła nia war -
stwy ro go wej na skór ka ogro mnie wzro sła.
Po mi mo tych osią gnięć su cha skóra po zo sta -
je naj czę st szą z cho rób skóry czło wie ka.
Czę stość wy stę po wa nia su chej skóry u do -
ro słych sza cu je się po mię dzy 2% a 10%[5,11].

War stwa ro go wa, aby za cho wać swo je
wła ści wo ści ela stycz ne i este tycz ne, mu si
za wie rać od po wie dnią ilość wo dy – 10-
15%. Zmniej sze nie ilo ści wo dy po ni żej te -
go po zio mu po wo du je, że en zy my od po -
wie dzial ne za złu szcza nie nie są w sta nie
pra wi dło wo roz kła dać kor ne o de smo so -
mów, co z ko lei przy czy nia się do zwięk -
sze nia gru bo ści war stwy ro go wej. Kli nicz -
nym ob ja wem te go sta nu jest pę ka ją ca, łu -
szczą ca się war stwa ro go wa. Aby za pew nić
od po wie dnie na wil że nie war stwy ro go wej,
trze ba wziąć pod uwa gę za rów no wo dę
„sta tycz ną”, jak i „dy na micz ną”. Pod po ję -
ciem „wo dy sta tycz nej” ro zu mie się tę
zwią za ną z na tu ral nym czyn ni kiem na wil ża -
ją cym. Wo da ta sta no wi oko ło 10% ma sy
kor ne o cy tów. Dzię ki roz pa do wi fi la gry ny
do skła dni ków NMF wy twa rza się du ża si ła
osmo tycz na mo gą ca przy cią gać czą stecz ki
wo dy. Dru gim dy na micz nym aspek tem
obe cno ści wo dy w na skór ku jest jej prze -
mie szcza nie się z głę biej po ło żo nych, le piej
uwo dnio nych ob sza rów ku re la tyw nie su -
chej po wierzch ni. Prze mie szcza nie się wo -
dy zgo dnie z gra dien tem jej ilo ści (ku go rzej
uwo dnio nym tkan kom) jest zwią za ne z pra -
wi dło wą funk cją kor ne o cy tów i ce men tu
mię dzy ko mór ko we go[12]. Prze mie szcza nie
się wo dy w skórze za le ży od rów no wa gi
po mię dzy na wo dnie niem kor ne o cy tów
a wil got no ścią po wie trza – im wy ższa tem -
pe ra tu ra i niż sza wil got ność, tym szyb sze
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tem po pa ro wa nia wo dy ze skóry – in ny mi
sło wy ro śnie TEWL[12].

Pre pa ra ta mi, które czę sto wy ko rzy stu je
się do le cze nia ob ja wów su chej skóry, są gli -
ko kor ty ko ste ry dy. Nie mniej jed nak już na -
wet krót ko trwa łe miej sco we sto so wa nie sil -
nych ste ry dów mo że po wo do wać sze reg
dzia łań nie po żą da nych, do których moż na
za li czyć: zmia ny za ni ko we skóry wła ści wej
i na skór ka (te le an giek ta zje, roz stę py), zmia ny
hi per- i/lub hi po pig men ta cyj ne, nadmier ne
owło sie nie, trą dzik oko ło u st ny, wtór ne za ka -
że nia bak te ryj ne[11]. 

Al ter na ty wą dla ste ry dów mo gą być ko -
sme ty ki, m.in. emo lien ty. Emo lien ty to pre -
pa ra ty do sto so wa nia ze wnę trz ne go, o wła -
ści wo ściach na wil ża ją cych, na tłu szcza ją cych
i ue la stycz nia ją cych skórę[13]. Emo lien ty po -
pra wia ją wła ści wo ści ba rie ro we skóry, a tak -
że „uszczel nia ją” ce ment mię dzy ko mór ko -
wy, uzu peł nia jąc go o nie zbęd ne skła dni ki li -
pi do we[13]. Przez dzia ła nie na wil ża ją ce i na -
tłu szcza ją ce emo lien ty przy czy nia ją się do
przy wróce nia pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia ba rie ry na skór ko wej, przez co zmniej sza
się pe ne tra cja czyn ni ków draż nią cych i aler -
gi zu ją cych. Przez nor ma li za cję stop nia na wil -
że nia skóry emo lien ty dzia ła ją prze ciw świą -
do wo. Efekt ten mo że być zwięk sza ny przez
dzia ła nie chło dzą ce, wy ni ka ją ce z od pa ro wa -
nia wo dy z apli ko wa ne go pre pa ra tu. Pod -
kre śla się rów nież an ty mi to tycz ne dzia ła nie
emo lien tów przez nor ma li zu ją cy wpływ na
pro li fe ra cję i róż ni co wa nie ke ra ty no cy tów[13]. 

W ja ki spo sób po win no się sto so wać emo -
lien ty[14]:
• pa cjent po wi nien wy próbo wać kil ka pre -

pa ra tów i wy brać ten, który mu naj le piej
od po wia da;

• na le ży uni kać pre pa ra tów za wie ra ją cych
lau ry lo siar czan so du, który mo że mieć
do dat ko we dzia ła nie wy su sza ją ce; do ty -
czy to rów nież ko sme ty ków do ką pie li;

• aby osią gnąć sa ty sfak cjo nu ją cy efekt, po -
win no apli ko wać się du żo pre pa ra tu; du -
żo, czy li śre dnio 250-500 g na ty dzień;

• na le ży na u czyć, tzn. po ka zać pa cjen to wi,
w ja ki spo sób i ile po wi nien apli ko wać
emo lien tu;

• pa cjen ci sto su ją cy emo lien ty po zo sta ją ce
na skórze po win ni rów nież sto so wać od -
po wie dnio do bra ne pre pa ra ty do ką pie li;

• pa cjent mo że po trze bo wać wię cej niż
jed ne go ro dza ju emo lien tu w za leż no ści
od po ry dnia, ak tyw no ści fi zycz nej, se zo -
no wych czyn ni ków śro do wi sko wych czy
za o strze nia sta nu;

• sto su jąc emo lien ty, moż na zmniej szyć
ilość wy ko rzy sty wa nych ste ry dów;

• po mię dzy apli ka cją le ków a emo lien tów
po win no zro bić się prze rwę (oko ło 1 h
dla pre pa ra tów z ta kro li mu sem i 1/2  h
dla gli ko kor ty ko ste ry dów);

• emo lien ty po win no apli ko wać się kil ka
ra zy dzien nie[14].

Pod su mo wu jąc, su cha skóra jest nie tyl -
ko po wszech nym, ale rów nież co raz czę -
stszym zja wi skiem. Wy ni ka to w du żej mie -
rze ze sta rze nia się spo łe czeń stwa, za nie czy sz -
czeń śro do wi ska i nadu ży wa nia środ ków 
hi gie nicz nych sła bej ja ko ści. 

Ob ja wy su chej skóry moż na sku tecz nie
eli mi no wać, sto su jąc od po wie dnio do bra ne
pre pa ra ty. Pre pa ra tem z wy bo ru, zwła szcza
w pierw szym eta pie le cze nia/pie lę gna cji su -
chej skóry po win ny być od po wie dnio do bra -
ne emo lien ty, które po pra wia ją wła ści wo ści
ba rie ro we skóry i po pra wia ją wła ści wo ści
ce men tu mię dzy ko mór ko we go. Aby jed nak
te ra pia emo lien ta mi przy nio sła spodzie wa ne
re zul ta ty, na le ży bar dzo do kła dnie uświa do -
mić i wy e du ko wać pa cjen ta co do ro dza ju,
ilo ści, spo so bu apli ka cji pre pa ra tów za wie ra -
ją cych emo lien ty. 
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Art Lift®

– nowa technologia liftingu

Me dy cy na este tycz na to rów nież ga łąź
wie dzy, która roz wi ja się bar dzo pręż nie,
wpro wa dza jąc co rok no we ro dza je za bie -
gów po dą ża ją cych za naj now szy mi od kry cia -
mi na u ko wy mi.

Ostat nie la ta to dy na micz ny roz wój za -
bie gów z za sto so wa niem tzw. ni ci li ftin gu -
ją cych. Dzia ła ją one na za sa dzie me cha -
nicz ne go pod cią gnię cia wiot kiej i po zba -
wio nej ela stycz no ści skóry oraz sty mu lu ją
na tu ral ne pro ce sy za cho dzą ce w skórze,
po le ga ją ce na zwięk szo nej pro duk cji ko la -
ge nu i ela sty ny. Po wpro wa dze niu w skórę
nić ule ga pro ce so wi stop nio we go wchła -
nia nia – trwa to za zwy czaj od 6-9 mie się -
cy. Wy two rzo ny w tym cza sie ko la gen
wzmac nia i przedłu ża utrzy ma nie się efek -
tów za bie gu, które są wi docz ne za zwy czaj
przez oko ło 2 la ta. 

Od kil ku mie się cy rów nież w Pol sce
do stęp ne są pierw sze ni ci li ftin gu ją ce II ge -
ne ra cji o na zwie Art Li ft®. Art Li ft® to naj bar -
dziej roz po zna wal na świa to wa mar ka ni ci li -
ftin gu ją cych wy ko na nych z po li dio ksa no nu.
Opa ten to wa na tech no lo gia pro duk cji oraz
udo sko na le nie wcze śniej szej ge ne ra cji ni ci

PDO za o wo co wa ło stwo rze niem uni ka to -
we go pro duk tu, w którym uda ło się wy e li -
mi no wać błę dy wy stę pu ją ce w ni ciach po -
prze dniej ge ne ra cji. 

Ro dzi nę Art bLi ft® two rzą ni ci Art Li ft®

MO NO, Art Li ft® MUL TI, Art Li ft® COM BI,
Art Li ft® COMBI L (Ryc. 1). Pro du cent ni ci
Ar tLi ft® dys po nu je wła snym ośrod kiem 
ba daw czo-roz wo jo wym oraz sta le współ -

Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła 
z po łą cze nia der ma to lo gii, die te ty ki, me dy cy ny prze ciw sta rze nio wej
i ko sme to lo gii. Łą czy w so bie te wszy st kie dzie dzi ny w ce lu za pew nie -
nia do bro sta nu psy cho fi zycz ne go pa cjen ta i po wstrzy my wa niu po ja -
wia ją cych się z wie kiem oznak sta rze nia.

Ryc. 1.
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pra cu je z wio dą cy mi pla ców ka mi na u ko wy -
mi na ca łym świe cie. Wszy st ko to w ce lu za -
pew nie nia naj wyż szej ja ko ści ofe ro wa nych
pro duk tów oraz wdra ża niu no wych roz wią -
zań da ją cych lep sze efek ty este tycz ne dla pa -
cjen ta. Dzię ki te mu pro duk ty Ar tLi ft® ce chu -
je naj wyż sza ja kość wy ko na nia oraz wy so ki
pro fil bez pie czeń stwa - ce chy naji stot niej sze
w od nie sie niu do wszy st kich pro duk tów sto -
so wa nych w me dy cy nie este tycz nej.

Wszy st kie ni ci z ro dzi ny Art Li ft® wy ka -
zu ją wspól ne ce chy:
1. na tych mia sto wą ko rek tę de fek tu este -

tycz ne go,
2. trwa łość i prze wi dy wal ność efek tu,
3. zmi ni ma li zo wa nie dys kom for tu za bie gu

dzię ki opa ten to wa ne mu sy ste mo wi
atrau ma tycz nej igły,

4. ni ci po li dio ksa no no we o zop ty ma li zo -
wa nej gru bo ści, dzię ki której moż li we
jest osią gnię cie ma ksy mal ne go efek tu
za bie gu.

Ce chy te są ewo lu cyj nym na stęp -
stwem ba dań pro wa dzo nych na ni ciach
po li dio ksa no no wych I ge ne ra cji, które sto -
so wa ne są w za bie gach este tycz nych od
2008 ro ku. O wy jąt ko wo ści ni ci Art Li ft®

świad czy fakt opa ten to wa nia pro ce su pro -
duk cji sa me go włók na po li dio ksa no no we -
go, które w odróż nie niu od pro duk tów
kon ku ren cji jest zbu do wa ne z po li me ru
zło żo ne go z ma kro mo le kuł po li dio ksa no -
nu, ta ka bu do wa za pew nia lep sze wła ści -
wo ści sty mu lo wa nia pro duk cji no we go ko -
la ge nu w miej scu za im plan to wa nia ni ci
oraz za pew nia kon tro lo wa ny roz kład sub -
stan cji bez ry zy ka ka psu la cji i two rze nia
zro stów po za bie go wych. Igły sto so wa ne
w sy ste mie Art Li ft® są spe cjal ny mi igła mi
o mi ni mal nym stop niu trau ma ty zo wa nia
tka nek, wie lo krot ne szli fo wa nie ostrza oraz
cien ko ścien ność ka na łu igły spra wia ją, że
za bieg jest bar dziej kom for to wy za rów no

dla le ka rza, jak i pa cjen ta. Jak przed sta wia ją
ba da nia po rów naw cze pro duk tów Art Li ft®

z po zo sta ły mi nić mi po li dio ksa no no wy mi,
ta ka bu do wa igły zmniej sza ry zy ko obrzę -
ków po za bie go wych o oko ło 60%.
Zmniej sza się rów nież ry zy ko krwa wień,
a od czu wal ny przez pa cjen ta dys kom fort
w trak cie za bie gu jest oce nia ny przez po -
nad 80% ba da nych w przedzia le 2-3 w 10-
stop nio wej ska li bólu. 
Ko lej ną in no wa cją za sto so wa ną w ni ciach
Art Li ft® jest spo sób prze pro wa dze nia za -
bie gu. Do tych czas wszy st kie ni ci po li dio ksa -
no no we by ły wpro wa dza ne w skórę po -
przez jed no na kłu cie skóry i wpro wa dze nie
li nij ne ni ci wzdłuż okre ślo nych we kto rów
na pię cia skóry. Art Li ft® ła mie do tych cza so -
we za sa dy, umoż li wia jąc wpro wa dze nie
i wy kłu cie igły oraz prze cią gnię cie ni ci po li -
dio ksa no wej po mię dzy dwo ma skraj ny mi
punk ta mi obej mu ją cy mi ko ry go wa ny ob -
szar. Dzię ki ta kiej in no wa cji moż li we jest
uzy ska nie opty mal nej ko rek ty przy za sto so -
wa niu mi ni mal nej ilo ści ni ci, co prze kła da
się na prak tycz nie bez bo le sne prze pro wa -
dze nie za bie gu i brak po wi kłań pod po sta cią
obrzę ków czy krwia ków – tak cha rak te ry -
stycz nych dla ni ci I ge ne ra cji.

Art Li ft® MO NO

To naj pro st sza i pod sta wo wa nić Art Li -
ne® Se ries. Ni ci Art Li ft® MO NO mo że być
sto so wa na do ko rek ty twa rzy i cia ła. Idea
sto so wa nia ni ci MO NO na wią zu je do za bie -
gów wy ko ny wa nych nić mi po li dio ksa no no -
wy mi I ge ne ra cji. Igłę za sto so wa ną w ni ciach
Art Li ft® MO NO ce chu je ostry ko niec o spe -
cjal nej, opa ten to wa nej po wierzch ni ostrza –
w ce lu ma ksy mal ne go zmniej sze nia trau ma -
ty za cji tka nek w trak cie za bie gu oraz opty -
mal na rów no wa ga mię dzy pla stycz no ścią
i sztyw no ścią igły – w zde cy do wa ny spo sób
zwięk sza to kom fort pra cy le ka rza w po rów -
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na niu z pro duk ta mi o igle zbyt mięk kiej lub
zbyt twar dej.

Art Li ft® MUL TI

To ty po wy przed sta wi ciel ni ci li ftin gu ją -
cych II ge ne ra cji. Uni ka to wy, opa ten to wa ny
sy stem ni ci po li dio ksa no no wej zło żo ny
z dwu dzie stu skrę co nych mo no fi la men tów
(Ryc. 2). Ta ka bu do wa ni ci umoż li wia lep szą
od po wiedź ze stro ny orga ni zmu pod po sta -
cią pro duk cji ko la ge nu, dzia ła rów nież
w podob ny spo sób jak sto so wa ne do tych -
czas ni ci SCREW lub DS, li ftin gu jąc w ła god -
ny spo sób wiot ką i po zba wio ną ela stycz no -
ści skórę. Naj waż niej szą jed nak ce chą ni ci

Art Li ft® MUL TI jest zdol ność do sa mo roz -
prę ża nia się w tkan kach i w efek cie uno sze nia
po wierzch ni za pa dnię tej skóry (Ryc. 3).Ta
ce cha pro duk tu po wo du je, że Art Li ft®

MUL TI jest naj wszech stron niej szą ni cią
w ca łej li nii pro duk tów Art Li ne® Se ries. Ob -
ser wa cje kli nicz ne po twier dzi ły wy so ką sku -
tecz ność dzia ła nia ni ci Art Li ft® MUL TI, po -
rów ny wal ną z dzia ła niem wy peł nia czy
w przy pad ku ko rek ty za pa dnię tych po licz -
ków czy li po dy stro fii twa rzy.

Art Li ft® MUL TI spraw dza się ja ko al ter -
na ty wa te ra pii to ksy ną bo tu li no wą, po zwa la -
jąc na te ra pię zmar szczek mi micz nych z do -
dat ko wą ko rzy ścią sty mu lo wa nia skóry do
na tu ral nej re ge ne ra cji.

Ryc. 2.

Ryc. 3.
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Art. Li ft® COM BI

To se ria ni ci prze zna czo nych do li ftin gu
wiot kiej skóry i kon tu ro wa nia owa lu twa rzy.
Art Li ft® COM BI za wie ra na swo jej po -
wierzch ni jed no li te ha czy ki (Ryc. 4). W po -
rów na niu z nić mi ha czy ko wa ty mi I ge ne ra cji
ni ci Art Li ft® COM BI cha rak te ry zu ją się głęb -
szy mi, grub szy mi i moc niej szy mi ha czy ka mi
oraz re gu lar ny mi prze rwa mi mię dzy nić mi.
Sztyw ność ni ci za pew nia od po wie dnie za -
gnież dże nie się ha czy ków w ko ry go wa nych
war stwach oraz za po bie ga wy gi na niu się ha -
czy ków w trak cie wpro wa dza nia ni ci - pro -
blem ten był naj słab szym ele men tem ni ci ha -
czy ko wych I ge ne ra cji (Ryc. 5). Rów nież gru -
bość sa mej ni ci zo sta ła zmo dy fi ko wa na – nić

Art Li ft® COM BI jest na wet 3-krot nie grub -
sza w po rów na niu z po zo sta ły mi nić mi ha -
czy ko wy mi, gwa ran tu je to uzy ska nie lep -
szych i dłu go trwa łych efek tów oraz lep sze
po bu dze nie pro duk cji no we go ko la ge nu. 

Art Li ft® COM BI do stęp na jest w naj -
mniej szej na świe cie dłu go ści – 50 mm, do -
sko na le spraw dza jąc się za tem np. w te ra pii
uno szą cej brwi.

Art. Li ft® COM BI L

Ni ci Art Li ft® COM BI L to naj bar dziej
efek tyw ny spo sób po d nie sie nia ob wi słej
skóry po licz ków, bro dy oraz li nii żu chwy.
Ni ci te zna la zły rów nież swo je miej sce w ko -
rek cie ta kich oko lic jak pier si, po ślad ki, uda
czy ra mio na. No wa tor skie i opa ten to wa ne
roz wią za nie w bu do wie ni ci Art Li ft® COM -
BI L spra wia, że jest to pierw sza na świe cie
dwu kie run ko wa nić po li dio ksa no no wa. Jej
in no wa cyj na bu do wa po le ga na umie szcze -
niu po je dyn czej ni ci ha czy ko wej z prze ciw -
staw nym uło że niem ha czy ków w igle. Oba
koń ce ni ci wy sta ją z dwóch stron igły (Ryc.
6). Za bieg po le ga na wpro wa dze niu igły
w skórę ko ry go wa nej oko li cy (ce cha spój na
ze wszy st ki mi nić mi PDO), a na stęp nie na
wy kłu ciu igły ze skóry na jej prze ciw le głym
koń cu. Przez wy sta ją cy po nad skórą ko niec
igły prze cią ga my je den ko niec ni ci, wy co fu je -
my igłę i za oba wy sta ją ce koń ce na cią ga my
skórę. Prze ciw staw nie uło żo ne ha czy ki 

Ryc. 5.

Ryc. 4. 
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za pew nia ją uzy ska nie opty mal nych efek tów
este tycz nych. Pro sto ta im plan ta cji i uzy ski -
wa ne efek ty spra wia ją, że w kra jach,
w których obe cne są już ni ci Art Li ft®

COM BI L sta no wią one naj więk szy od se tek
wszy st kich za bie gów z za sto so wa niem obe -
cnych na ryn ku ni ci li ftin gu ją cych.

Ideą wdra ża ną na szko le niach i kon gre -
sach orga ni zo wa nych przez Art Li ne® Se ries
jest mul ti te ra pia, czy li łą cze nie róż nych ni ci
i za bie gów w trak cie jed nej pro ce du ry u pa -
cjen ta. Prze my śla na pro po zy cja ofer ty pro -
duk tów Art Li ne® Se ries spra wia, że le karz
do sta je wszech stron ne na rzę dzia, da ją ce
moż li wość roz wią za nia wszel kich pro ble mów
este tycz nych, z który mi mo że się spo tkać.

Ryc. 6. 

MYDERM Laboratories S.A.
ul. Kwiatowa 20,
05-092 Łomianki

e-mail: office@myderm.com.pl
tel: (+48) 691 904 089
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Trądzik jest przewlekłą chorobą zapalną jednostki włosowo-łojowej.
Jego występowanie jest bezpośrednio związane ze zwiększeniem
produkcji androgenów, co stymuluje nadmierną produkcję łoju.
Pojawiają się zaburzenia keratynizacji, powstaje odczyn zapalny,
dochodzi do kolonizacji bakteryjnej mieszków włosowych na twarzy,
szyi, dekolcie czy plecach. Bakterią odpowiedzialną za powstawanie
trądziku pospolitego jest przede wszystkim Propionibacterium acnes.
Czy to wczesna kolonizacja P. acnes, czy obciążenie rodzinne
wywołuje powstanie trądziku? Jak leczenie wpływa na przebieg
choroby?

dermatologia

Mgr Agata Lebiedowska  
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny z OML 
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska

Alternatywne terapie
trądziku pospolitego

Jed no znacz ne od po wie dzi na te py ta nia,
po mi mo wie lu lat ba dań i do świad czeń der -
ma to lo gów na ca łym świe cie, nie ist nie ją. Jest
wie le te o rii nie po twier dzo nych ba da nia mi.
Nie ste ty, nie ma ide al nej me to dy le cze nia
trą dzi ku, ale od po wie dnio do bra ne le cze nie
mo że znacz nie zmniej szyć po wsta wa nie
zmian u więk szo ści pa cjen tów. Dzia ła nia nie -
po żą da ne, ko szty czy brak efek tów te ra pii
kon wen cjo nal nych wy da je się wy ja śniać
próby się ga nia po te ra pie al ter na tyw ne. Są to
me to dy ba zu ją ce przede wszy st kim na pro -
duk tach na tu ral nych. 

Czyn ni ki ry zy ka, ge ny zwią za ne z roz -
wo jem trą dzi ku czy też ro ko wa nie i sku tecz -
ność le cze nia są cią gle nie ja sne[1]. Ist nie ją ba -
da nia wska zu ją ce na ge ne tycz ne uwa run ko -
wa nia cięż kich po sta ci trą dzi ku[2]. Trą dzik po -
ja wia się wcze śniej u dziew cząt niż u chłop -
ców. Ist nie je po twier dzo ny ba da nia mi zwią -

zek po mię dzy pa le niem ty to niu a wy stę po -
wa niem trą dzi ku[3]. Po nad to zwięk szo na in -
su li no o por ność czy wy so ki po ziom de hy -
dro e pian dro ste ro nu w su ro wi cy mo gą tłu -
ma czyć wy stę po wa nie trą dzi ku ja ko ob ja wu
ze spo łu po li cy stycz nych jaj ni ków[4]. 

Le ki, które na si la ją wy kwi ty trą dzi ko we,
to pre pa ra ty prze ciw pa dacz ko we czy prze -
ciw no wo two ro we, ta kie jak ge fi ti nib[5]. Po -
nad to sto so wa nie ste ry dów dla zwięk sza nia
ma sy mię śnio wej mo że pro wa dzić do po ja -
wie nia się po waż nych zmian trą dzi ko wych[6].

Die ta, świa tło sło necz ne czy od po wie -
dnia hi gie na skóry rów nież uwa ża ne są za
czyn ni ki istot ne w prze bie gu trą dzi ku. Ist nie je
wie le zwo len ni ków „die ty an ty trą dzi ko wej”,
jed nak jak do tąd nie po twier dzo no jed no -
znacz nie jej wpły wu na re duk cję cho ro by[7].

Czte ry pro ce sy od gry wa ją za sa dni czą
ro lę w two rze niu zmian trą dzi ko wych. Są to:
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uwal nia ne do skóry me dia to ry pro ce sów za -
pal nych, za bu rze nia pro ce su ke ra ty ni za cji
pro wa dzą ce do two rze nia się za skór ni ków,
zwięk szo ne wy twa rza nie ło ju pod wpły wem
nad pro duk cji an dro ge nów (lub zwięk szo nej
wraż li wo ści re cep to rów an dro ge nów) oraz
ko lo ni za cja przez P. ac nes. Do kład ny prze -
bieg pro ce su two rze nia zmian, jak i in ne
czyn ni ki od dzia łu ją ce po zo sta ją nie po twier -
dzo ne.

Trą dzik lo ka li zu je się przede wszy st kim
na twa rzy (99% przy pad ków), ale rów nież
na ple cach (90%), klat ce pier sio wej, ra mio -
nach czy na po ślad kach. Wśród wy kwi tów
trą dzi ko wych wy róż nić mo że my: za skór ni ki,
grud ki, kro st ki oraz na cie ki za pal ne. To, ja ki
wy kwit do mi nu je, de cy du je o tym, z ja ką po -
sta cią trą dzi ku ma my do czy nie nia[8].

Le cze nie trą dzi ku ma na ce lu li kwi da cję
lub zła go dze nie ob ja wów mu to wa rzy szą -
cych oraz za po bie ga nie po wsta wa niu szpe -
cą cych blizn[8]. Te ra pia kon wen cjo nal na
obej mu je le cze nie miej sco we w przy pad ku
zmian ła god nych i umiar ko wa nych oraz le -
cze nie ogól ne w cięż kich i opor nych na le -
cze nie miej sco we po sta ciach cho ro by. Sze -
ro ka ofer ta prze ciw trą dzi ko wych le ków na
re cep tę, le ków OTC, jak rów nież pre pa ra -
tów pie lę gna cyj nych da je bar dzo wie le moż -
li wo ści te ra pii kom bi no wa nych ude rza ją cych
jed no cze śnie w kil ka przy czyn po wsta wa nia
trą dzi ku[1].

Le cze nie al ter na tyw ne

W po rów na niu z kon wen cjo nal ną te ra -
pią te ra pia wspo ma ga ją ca obej mu je no we
tech no lo gie i pro ce du ry, ta kie jak le cze nie
świa tłem i te ra pię la se ro wą, te ra pię fo to dy -
na micz ną, pe e lin gi che micz ne czy bak te rio -
cy ny. Ba da nia oce nia ją ce sku tecz ność te ra pii
nie kon wen cjo nal nych są obe cnie ogra ni czo -
ne, ale po ja wia się ich co raz wię cej.

Te ra pia fo to dy na micz na

Te ra pia opar ta jest o dzia ła nie środ ków
che micz nych o na zwie pso la re ny, które mo -
że my zna leźć w ro śli nach. Pso la re ny po wo -
du ją więk szą wraż li wość skóry na dzia ła nie
pro mie ni sło necz nych. Świa tło o okre ślo nej
dłu go ści fa li ak ty wu je fo to u czu lacz, pro wa -
dząc do pro duk cji re ak tyw nych form tle nu.
Te dzia ła ją cy to to ksycz nie na ko mór ki na
dro dze ne kro zy czy apop to zy. Te ra pia ta jest
sto so wa na przede wszy st kim do le cze nia
sta nów przed no wo two ro wych i no wo two -
ro wych skóry. Sto su je się ją tak że w le cze -
niu: chło nia ków T-ko mór ko wych, li sza ja pła -
skie go, bie lac twa, bro da wek wi ru so wych,
cho ro by Da rie ra, leu ko pla kii, łu szczy cy,
twar dzi ny ogra ni czo nej, ły sie nia plac ko wa te -
go, hir su ty zmu oraz trą dzi ku po spo li te go[9].
Te ra pia fo to dy na micz na jest al ter na tyw ną
me to dą le cze nia trą dzi ku, szcze gól nie dla pa -
cjen tów z opor ny mi zmia na mi, dla których
le cze nie izo tre ty no i ną da je sil ne efek ty
ubocz ne. W ba da niu[10] 11 pa cjen tom z na si -
lo ny mi ob ja wa mi trą dzi ku apli ko wa no 3%
ALA (kwas 5-ami no le wu li no wy) w po sta ci
kre mu, a na stęp nie na świe tla no zmia ny (630
nm, 60-80 J/cm2). Czyn ność wy ko ny wa no
raz w ty go dniu, przez 1-3 ty go dni. U 10
z 11 pa cjen tów na stą pi ła cał ko wi ta, a u jed -
ne go czę ścio wa re mi sja zmian. U 3 osób
zmia ny po wróci ły po 3 mie sią cach. Bar dzo
obie cu ją ce wy ni ki po ka za ło ba da nie[11] na 18
pa cjen tach le czo nych ALA PDT (5% lub
10% ALA 630 nm, łącz nie 150 J/cm2). U 15
z nich za ob ser wo wa no re mi sję zmian, z te -
go u 10 cał ko wi te wy le cze nie. Efek ty ubocz -
ne mia ły cha rak ter miej sco wy i przej ścio wy.
Na u kow cy za le ca ją te ra pię fo to dy na micz ną
do le cze nia zmian o ła god nym na si le niu,
w gru pach cho rych z umiar ko wa ną bądź
cięż ką po sta cią trą dzi ku, me to da nie przy nio -
sła efek tu te ra peu tycz ne go[9,12].
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Le cze nie świa tłem

Le cze nie za po mo cą świa tła, wy ko rzy -
sty wa ne w le cze niu trą dzi ku, obej mu je świa -
tło IPL (In ten se Pul sed Li ght), la ser PDL, la ser
KTP oraz sze ro kie spek trum świa tła wi dzial -
ne go (nie bie skie i czer wo ne). P. ac nes są
zdol ne do syn te ty zo wa nia związ ków chro -
mo fo ro wych, ta kich jak po rfi ry ny. Ana li za
HPLC wy ka za ła, że głów ną po rfi ry ną wy -
twa rza ną przez bak te rie jest ko pro por fi ry na.
Ba da nia in vi tro wy ka za ły, że ak ty wa cja po rfi -
ryn po przez nie bie skie świa tło pro wa dzi do
uszko dze nia błon struk tu ral nych P. ac nes[13, 14].

Świa tło nie bie skie ak ty wu je P. ac nes, ale
nie pe ne tru je głę biej w skórę. Z dru giej stro -
ny świa tło czer wo ne, mniej sku tecz nie ak ty -
wu ją ce po rfi ry ny, mo że prze ni kać głę biej do
gru czo łów ło jo wych i dzia łać prze ciw za pal -
nie po przez in duk cję uwal nia nia cy to kin
z ma kro fa gów. Po łą cze nie świa tła nie bie -
skiego i czer wo ne go oka za ło się bar dziej
sku tecz ne w zmniej sza niu licz by ognisk za -
pal nych niż mo no te ra pia nad tle ne kiem ben -
zo i lu oraz mo no te ra pia świa tłem nie bie skim.
Jed nak że nie wy ka za no sta ty stycz nie istot nej
róż ni cy w zmniej sze niu licz by za skór ni -
ków[14].

Świa tło IPL to świa tło po li chro ma tycz ne.
Oprócz fo to ak ty wa cji po rfi ryn i za ha mo wa -
nia wzro stu bak te rii, świa tło IPL pro wa dzi do
fo to ter mo li zy po przez ak ty wa cję en do gen -
nych po rfi ryn w skórze, wy twa rza na jest wy -
star cza ją ca ilość cie pła i ener gii, aby ude rza -
jąc w na czy nia krwio no śne gru czo łów ło jo -
wych, zmniej szyć pro duk cję se rum[14].

La se ry są rów nież sto so wa ne w le cze niu
trą dzi ku. W po rów na niu z te ra pią świa tłem,
la se ry ma ją zdol ność kon cen tra cji stru mie nia
świa tła na mniej szym ob sza rze tkan ki. La ser
Nd:Yag z II har mo nicz ną (KTP) emi tu je pro -
mie nio wa nie o dłu go ści fa li 532 nm. Pro mie -
nio wa nie o ta kiej dłu go ści fa li jest in ten syw -
nie po chła nia ne przez po rfi ry ny, od dzia łu jąc
na bak te rie w skórze. Pe ne tru je głę biej niż

świa tło nie bie skie. Z ko lei pul sa cyj ny la ser
barw ni ko wy (PDL) emi tu ją cy świa tło żół te
o dłu go ści fa li 585nm, sto so wa ny rów nież ja -
ko te ra pia al ter na tyw na, nie le czy trą dzi ku.
Je go sto so wa nie wy wo łu je wie le kon tro wer -
sji. Dłu gość fa li emi to wa nej przez PDL ab -
sor bo wa na jest głów nie przez na tle no wa ną
he mo glo bi nę, a mniej przez po rfi ry ny bak te -
ryj ne.

Pe e lin gi che micz ne

Przez złu szcza nie po szcze gól nych
warstw na skór ka pe e lin gi che micz ne usu wa -
ją de fek ty ko sme tycz ne lub zmia ny cho ro bo -
we, po bu dza jąc od no wę ko mór ko wą, na -
wil ża jąc, wy gła dza jąc i po pra wia jąc wy gląd
skóry. Sto su jąc je u cho rych na trą dzik po -
spo li ty, uzy ska no do bre efek ty ko sme tycz ne,
mi ni ma li zu jąc przy tym bli zny po za pal ne.
Naj czę ściej sto so wa ne są �- i �-hy dro ksy -
kwa sy oraz tzw. kom ple ksy am fo te rycz ne,
re gu lujące pH w ce lu unik nięcia ewen tu al -
nych podrażnień skóry. Jed nak w nie wiel kim
stop niu mają one wpływ na wy dzie la nie ło ju.
Istot nie na to miast zmniej sza ją ke ra ty ni za cję
ujść mie szków wło so wych i roz wój flo ry
bak te ryj nej[15].

Al fa-hy dro ksy kwa sy są to związ ki orga -
nicz ne cha rak te ry zu ją ce się obe cno ścią gru -
py hy dro ksy lo wej po ło żo nej w po zy cji �.
Za li cza się do nich kwa sy: gli ko lo wy, mle ko -
wy, ma le i no wy, cy try no wy, wi no wy, szcza -
wio wy i ma sło wy. AHAs są sze ro ko sto so -
wa ne w ko sme to lo gii. Obe cnie naj czę ściej
apli ko wa nym al fa-hy dro ksy kwa sem jest kwas
gli ko lo wy, zwa ny rów nież kwa sem hy dro -
ksy oc to wym. Kwas gli ko lo wy znaj du je za sto -
so wa nie w le cze niu trą dzi ku, zwła szcza
odmia ny za skór ni ko wej i zmian cho ro bo -
wych prze bie ga ją cych z na si lo nym ło jo to -
kiem. Ko rzy st ne efek ty uzy sku je się dzię ki
dzia ła niu ko me do li tycz ne mu kwa su, który,
pe ne tru jąc w głąb mie szków wło so wych,
roz kła da mię dzy ko mór ko we sub stan cje 
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ce men tu ją ce, usu wa i za po bie ga po wsta wa -
niu mas ro go wych two rzą cych za skór nik,
w ten spo sób ha mu jąc roz wój trą dzi ku.
W przy pad ku zmian grud ko wo-kro st ko wych
pe ne tra cja kwa su w miej scach cho ro bo wo
zmie nio nych jest wy ższa niż w ota cza ją cej
skórze zdro wej, co po wo du je podro go wą
epi der mo li zę i opróż nia nie się krost[16].

Kwas pi ro gro no wy jest �-ke to-kwa sem.
Dzię ki swo jej for mu le kwas pi ro gro no wy
sta no wi roz twór o wła ści wo ściach an ty bak -
te ryj nych, se bo sta tycz nych, złu szcza ją cych
oraz prze ciw za skór ni ko wych; po bu dza sil nie
syn te zę ko la ge nu, ela sty ny i pro te o gli ka nów
w skórze wła ści wej. Po sia da zdol ność za -
trzy my wa nia wo dy w na skór ku[17].

Ko lej nym za bie giem wy ko rzy sty wa nym
w le cze niu trą dzi ku jest pe e ling opar ty wy -
łącz nie na roz two rze Jes sne ra. Roz twór Jes -
sne ra za wie ra w swo im skła dzie, obok kwa -
su sa li cy lo we go i mle ko we go, re zor cy nę.
Ku ra cje z za sto so wa niem te go pły nu przy -
no szą po żą da ne efek ty po rów ny wal ne
z efek ta mi wy stę pu ją cy mi po za sto so wa niu
pe e lin gu z kwa sem gli ko lo wym. Jed nak że
w przy pad ku roz two ru Jes sne ra ob ser wu je
się znacz nie sil niej sze złu szcza nie, co wią że
się z więk szym dys kom for tem i utru dnie nia -
mi w co dzien nym ży ciu[15].

Obok hy dro ksy kwa sów naj czę ściej uży -
wa nym środ kiem złu szcza ją cym w te ra pii
trą dzi ku po spo li te go jest kwas trój chlo ro oc -
to wy (TCA). TCA jest po chod ną kwa su
octo we go i tym sa mym pierw szą sub stan cją
za sto so wa ną w pe e lin gu che micz nym.
Wska za niem do uży cia środ ków za wie ra ją -
cych kwas trój chlo ro oc to wy są płyt kie bli zny
bę dą ce zej ściem trą dzi ku po spo li te go. Me -
cha nizm dzia ła nia TCA w za leż no ści od stę -
że nia po le ga na ko a gu la cji bia łek na skór ka,
cze go na stęp stwem jest mar twi ca oraz złu -
szcza nie ko mórek pra wi dło wych i tych
uszko dzo nych w prze bie gu cho ro by. No wy
na skórek stop nio wo po kry wa zni szczo ną
tkan kę, która jest suk ce syw nie usu wa na na

ze wnątrz. Od no wie niu ule ga rów nież gór na
część skóry wła ści wej i po wsta ją no we włók -
na ko la ge no we. Kon se kwen cją dzia ła nia
TCA jest znacz ne wy gła dze nie skóry[15].

Nie zba da no sku tecz no ści siar ki, sul fa ce -
ta mi du so du, chlor ku gli nu czy cyn ku w le -
cze niu trą dzi ku, a sta no wią one czę sty do da -
tek do pre pa ra tów prze ciw trą dzi ko wych.
Podob nie nie ma wia ry god nych do wo dów
na po par cie sto so wa nia cy try nia nu ni ko ty na -
mi do we go lub kom bi na cji trie ty lo we go li no -
le i nia nu ety lu. Kwas aze la i no wy ma za rów no
prze ciw bak te ryj ne, jak i an ty ko me do gen ne
wła ści wo ści, ale mo że po wo do wać odbar -
wie nia, dlatego nie po le ca ny jest dla osób
o cie mniej szej kar na cji. Mo że do dat ko wo
usu wać prze bar wie nia po za pal ne[1].

Die ta

W prze cią gu ostat nich lat po ja wi ło się
du żo prac ma ją cych po twier dzić bądź oba lić
te o rię wpły wu die ty na prze bieg trą dzi ku po -
spo li te go. Naj czę ściej ba da ny mi pro duk ta mi
by ły: pro duk ty mlecz ne, cze ko la da, wi ta mi -
ny, die ta o ni skim lub wy so kim in de ksie gli ke -
micz nym czy die ta z wy so ką za war to ścią tłu -
szczów. Po twier dze nie lub ne ga cja wie lu hi -
po tez zwią za nych z wpły wem die ty na trą -
dzik wy ma ga wciąż dal szych ba dań. Ta kie
ba da nia po win ny sko rzy stać z ele men tów
die ty, które są je dzo ne w ob sza rach, gdzie
trą dzik nie wy stę pu je, ta kie jak pro duk ty ni -
sko prze two rzo ne, płat ki zbo żo we, na biał,
cu kier ra fi no wa ny, du że ilo ści świe żych
owo ców, wa rzyw, mię sa o ni skiej za war to -
ści tłu szczu, ryb i owo ców mo rza[18].

Ole jek z drze wa her ba cia ne go

Ole jek her ba cia ny sto so wa ny ze wnę trz -
nie po sia da wie le wła ści wo ści lecz ni czych
i pie lę gna cyj nych. Dzia ła przede wszy st kim:
an ty sep tycz nie, de zyn fe ku ją co, prze ciw za -
pal nie, prze ciw wi ru so wo, bak te rio bój czo



grzy bo bój czo. Ole jek her ba cia ny po przez
dzia ła nie prze ciw za pal ne, an ty sep tycz ne
wy su sza zmia ny trą dzi ko we, dla te go też jest
sku tecz ny ja ko pre pa rat punk to wy na więk -
sze zmia ny za pal ne[19].

Kwas li no lo wy

W pa to ge ne zie zmian trą dzi ko wych
istot ną ro lę od gry wa ją zmia ny w skła dzie ło -
ju – zwięk sze nie ilo ści wol nych kwa sów tłu -
szczo wych, po wsta ją cych na dro dze hy dro li -
zy z tria cy lo gli ce ro li przy udzia le en zy mów
bak te ryj nych. Za naji stot niej sze uwa ża się
zmniej sze nie stę że nia kwa su li no lo we go wa -
run ku ją ce go pra wi dło wy roz wój i przy le ga -
nie po wierzch nio wych ko mórek prze wo -
dów wy pro wa dza ją cych gru czo łów ło jo -
wych – kor ne o cy tów. Zmniej szo na ak tyw -
ność kwa su li no lo we go przy wzro ście stę że -
nia wol nych kwa sów tłu szczo wych i utle nio -
ne go skwa le nu to czyn ni ki przy czy nia ją ce się
do two rze nia mi kro za skór ni ków[20]. Dla te go
wła śnie kwas li no lo wy mo że my spo tkać
w ko sme ty kach. Uwa ża się, że kwas li no lo -
wy sto so wa ny miej sco wo re du ku je 75%
zmian za pal nych w prze bie gu trą dzi ku[21]. Ko -
niecz ne są dal sze ba da nia.

Bak te rio cy ny

We dług na u kow ców z Ko rei[22] in no wa -
cyj ną me to dą wal ki z trą dzi kiem jest bak te -
rio cy na bę dą ca pro duk tem fer men ta cji bak -
te rii En te ro coc cus fa e ca lis SL5. An ty bio tycz na
bak te rio cy na dzia ła prze ciw ko Pro pio ni bac te -
rium ac nes. Bak te rio cy na jest pep ty dem an -
ty bak te ryj nym (AMP). Hy dro fo bo wy ko niec
łań cu cha pep ty do we go wbu do wu je się
w bło nę ko mór ko wą P. ac nes, zmie nia jąc
po ten cjał bło no wy. Po wo du je to śmierć ko -
mór ki bak te ryj nej. Dzia ła nie prze ciw za pal ne
i prze ciw bak te ryj ne bak te rio cy ny zo sta ło po -
twier dzo ne w te stach kli nicz nych prze pro -
wa dzo nych na gru pie 70 pa cjen tów z trą dzi -

kiem (37 pa cjen tów te sto wa ło pro dukt za -
wie ra ją cy bak te rio cy nę, na to miast 33 pa -
cjen tów te sto wa ło pla ce bo). Z 70 pa cjen -
tów 61 ukoń czy ło ku ra cję po 8 ty go dniach,
a 8 pa cjen tów zre zy gno wa ło, 1 pa cjent zgło -
sił efek ty ubocz ne. 76% ba da nych uzy ska ło
3 sto pień sku tecz no ści wg 4-stop nio wej 
ska li po mia ro wej (sła by, za do wa la ją cy, do -
bry, do sko na ły), pod czas gdy 51,9% pa cjen -
tów z gru py pla ce bo nie wy ka zy wa ło
zmniej sze nia licz by krost. Z prze pro wa dzo -
nych ba dań wy ni ka, że bak te rio cy na mo że
być sto so wa na u pa cjen tów z ła god nym
i śre dnio na si lo nym trą dzi kiem, rów nież z to -
wa rzy szą cym sta nem za pal nym[22].

Pod su mo wa nie 

Te ra pie al ter na tyw ne nie są re ko men -
do wa ne ja ko me to dy mo gą ce wy le czyć trą -
dzik po spo li ty. Nie które z nich mo gą być
sku tecz ne, na to miast brak jest jed no znacz -
nych i rze tel nych ba dań to po twier dza ją cych.
Na u kow cy win ni za jąć się sze ro ko po ję tą
me dy cy ną al ter na tyw ną. Pre pa ra ty za wie ra -
ją ce na tu ral ne sub stan cje mo gą nie ko niecz -
nie le czyć, ale na przy kład wspo móc oso by
bo ry ka ją ce się z trą dzi kiem w co dzien nej
pie lę gna cji czy w ła go dze niu skut ków te ra pii
kon wen cjo nal nej. Do stęp ność me tod kon -
wen cjo nal nych, me tod al ter na tyw nych czy
wspo ma ga ją cych w le cze niu trą dzi ku jest
bar dzo du ża. Jed nak z pew no ścią nie roz -
wią żą one pro ble mu osta tecz nie ze wzglę du
na zło żo ność pa to ge ne zy tej cho ro by.
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Pro gram kon gre su był sza le nie  in te re su -
ją cy przede wszy st kim za spra wą zna mie ni -
tych go ści. Wśród za pro szo nych wy kła dow -
ców za rów no z Pol ski, jak i go ści z za gra ni cy
zna le źli się spe cja li ści, którzy są już do sko na -
le zna ni z po prze dnich spo tkań, jak rów nież
eks per ci, których mie li śmy oka zję go ścić
w Pol sce po raz pierw szy. 

Wy kła dom to wa rzy szy ły se sje sa te li tar ne,
gdzie w for mie war szta tów pre zen to wa ne
by ły tech no lo gie i me to dy wy ko rzy sty wa ne
w der ma to lo gii este tycz nej. Ucze st ni cy mie li
więc szan sę za po znać się za rów no z kon -
wen cjo nal ny mi i spraw dzo ny mi za bie ga mi,
jak rów nież pod szko lić war sztat z za kre su in -
no wa cyj nych, ory gi nal nych tech nik i me tod

Nie speł na tysiąc le ka rzy der ma to lo gów – spe cja li stów w za kre sie der -
ma to lo gii este tycz nej – wzię ło udział w XV ju bi le uszo wym Kon gre sie
Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Der ma to lo gów Este tycz nych, który odbył się
w dniach 7-9 mar ca w ho te lu Mar riott w War sza wie. Orga ni za to rem
już pięt na ste go spo tka nia by ło Sto wa rzy sze nie Der ma to lo gów 
Este tycz nych, którym kie ru je dr n. med. Bar ba ra Wal kie wicz-Cy rań ska. 
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za bie go wych. War to wspo mnieć, że oma -
wia no ta kie kwe stie jak: li fting twa rzy z wy -
ko rzy sta niem wchła nial nych ni ci PDO, ma ki -
jaż me dycz ny, me to dy te ra pii cel lu li tu z wy -
ko rzy sta niem pre pa ra tu Ali dya, łą cze nie róż -
nych tech nik za bie go wych, naj czę st sze błę dy
tech nicz ne, kar bo ksy te ra pię, mo de lo wa nie
i wy peł nia nie tka nek za po mo cą kwa su po -
lim le ko we go oraz le cze nie te le an giek ta zji
z wy ko rzy sta niem urzą dze nia Ve in Wa ve. 

Nie mniej in te re su ją ce by ły wy kła dy
odbywające się na sa li ple nar nej. Wy bit ni
spe cja li ści hoj nie dzie li li się ze słu cha cza mi
swo ją wie dzą i do świad cze niem. Wy kła dy
obej mo wa ły wszy st kie dzie dzi ny der ma to lo -
gii este tycz nej: od ope ra ty wy po przez naj -
now sze tech no lo gie, aż po ostat nie osią gnię -

cia prze my słu ko sme tycz ne go i far ma ceu -
tycz ne go. Wśród wie lu nie zwy kłych wy kła -
dów trud no wy róż nić je den czy na wet kil ka
wy stą pień. Nie mniej jed nak ten den cją, która
była wy ra źnie ak cen to wa na to łą cze nie róż -
nych tech nik za bie go wych. Kie ru nek ten
moż na za ob ser wo wać od nie daw na rów -
nież w li te ra tu rze fa cho wej. Sy ner gia od dzia -
ły wa nia róż nych czyn ni ków na skórę, np. la -
se ra frak cjo nu ją ce go i pe e lin gu che micz ne go
przy no si zdu mie wa ją ce efek ty przy sto sun -
ko wo ni skim ry zy ku dzia łań nie po żą da nych. 
Wszy st kim wy kła dom to wa rzy szy ły py ta nia
i od po wie dzi, które czę sto prze ra dza ły się
w pa ne le dys ku syj ne ma ją ce kon ty nu a cję
w ku lu a rach Kon gre su.
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Kon gre so wi to wa rzy szy ła rów nież wy -
sta wa, na której wszy st kie naj waż niej sze fir -
my z bran ży der ma to lo gii este tycz nej pre -
zen to wa ły swo ją bo ga tą ofer tę pro duk tów
i urzą dzeń. 

Pod czas Kon gre su wrę czo no rów nież
Per ły Der ma to lo gii Este tycz nej, a więc wy -
róż nie nia dla naj lep szych pre pa ra tów sto -
so wa nych w der ma to lo gii este tycz nej. Na -
gro dy wrę czo no w 10 ka te go riach, na
które od da ło głos pra wie tysiąc le ka rzy.
Wrę czo no na gro dy m.in. w ta kich ka te go -
riach jak: za bieg ro ku, gdzie lau re a tem zo -
stał Re sty la ne Skin bo o sters, naj lep szy der -
mo ko sme tyk prze ciw sło necz ny, którym
zo stał An the lios XL czy naj lep szy der mo -

ko sme tyk do pie lę gna cji ce ry wraż li wej, tu
wy bra no Ce ta phil.

Pod su mo wu jąc, Kon gres Sto wa rzy sze -
nia Le ka rzy Der ma to lo gów Este tycz nych od
lat jest jed nym z naj waż niej szych w Eu ro pie
sta łych punk tów w ka len da rzu spo tkań spe -
cja li stów z za kre su der ma to lo gii este tycz nej
i jak co ro ku zgro ma dził zna mie ni tych go ści
z Pol ski i z za gra ni cy. Ma my nadzie ję, że dy -
na micz nie roz wi ja ją ca się bran ża przy nie sie
w bie żą cym ro ku ko lej ne do nio słe wy da rze -
nia i osią gnię cia w der ma to lo gii este tycz nej,
o których bę dzie my mo gli do wie dzieć się
podczas ko lej nej edy cji Kon gre su. 

S.W.
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