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Sta rze nie się skóry jest pro ce sem wie lo kie run ko wym, wy wo ły wa nym
za rów no przez czyn ni ki en do-, jak i eg zo gen ne.  Pa cjen ci, do strze ga -
jąc ozna ki sta rze nia, czę sto kła dą więk szy na cisk na ro lę ge nów niż
od dzia ły wa nie czyn ni ków ze wnę trz nych na skórę. Ro lą le ka rzy, głów -
nie der ma to lo gów, jest edu ko wa nie pa cjen tów, z kła dze niem na ci sku
na to, że za przed wcze sne sta rze nie skóry od po wia da ją przede wszy -
st kim czyn ni ki eg zo gen ne, w tym naj bar dziej ni szczą ce i jed no cze śnie
nie bez piecz ne – kan ce ro gen ne dzia ła nie pro mie nio wa nia UV. Stąd
w der ma to lo gii po ja wia się po ję cie fo to sta rze nia (ang. pho to a ging),
które zwią za ne jest z dłu go trwa łą i po wta rzal ną eks po zy cją na pro -
mie nie sło necz ne. Ge ne ty ka od po wie dzial na jest ra czej za to, w ja ki
spo sób bę dzie my wy glą da li w pro ce sie zmian zwią za nych ze sta rze -
niem, a nie za sa mo tem po ich po ja wia nia się.

lek. Krystyna Pawełczyk-Pala1

stud. med. Paulina Pala2

1Twórca gabinetów Juwena
Wykładowca Międzynarodowego Centrum Kształcenia Anti-Aging
2Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

System regeneracji macierzy
pozakomórkowej skóry – Sunekos®

Kie dy pro ce sy fo to sta rze nia i sta rze nia fi -
zjo lo gicz ne go zwią za ne go z upły wem lat na -
kła da ją się, za czy na my za u wa żać istot ne skut ki
wi zu al ne na skórze. W za leż no ści od na sze go
try bu ży cia, a zwła szcza sto so wa nej ochro ny
skóry przed dzia ła niem pro mie ni sło necz nych,
zmia ny te po ja wią się szyb ciej lub wol niej. 

Do głów nych oznak sta rze nia się skóry
na le żą: 
• za bu rze nia pig men ta cji, 
• utra ta na pię cia i ela stycz no ści skóry, 
• gra wi ta cyj ne opa da nie tka nek, 
• za bu rzo na ob ję tość tkanek,
• de hy dra ta cja tka nek.

W za kre sie po wyż szych zmian i opi sa -
nych pro ce sów mo że my dzia łać za rów no

za po bie gaw czo – po przez uni ka nie nadmier -
nej eks po zy cji na słoń ce i sto so wa nie za bie -
gów pro fi lak tycz nych – co jest naj bar dziej
po żą da ną prak ty ką oraz te ra peu tycz nie/na -
praw czo, sto su jąc róż ne go ro dza ju pre pa ra -
ty i sub stan cje bio lo gicz ne, które ma ją po ten -
cjał re wi ta li zu ją cy. Do tych czas do naj czę ściej
sto so wa nych sub stan cji na le żał kwas hia lu ro -
no wy, który ja ko pro dukt bio re wi ta li zu ją cy
i opóźnia ją cy pro ce sy sta rze nia skóry mo że
być po da wa ny za rów no w po sta ci me zo te -
ra pii, jak i ja ko pro dukt wy peł nia ją co-mo de -
lu ją cy w bar dzo sze ro kim spek trum wska zań.
Kwas hia lu ro no wy ma wła ści wo ści na wil ża -
ją ce i sty mu lu ją ce ni we lowanie na ra sta ją ce -
go z wie kiem sta nu wzmo żo ne go na pię cia
ścia ny ko mór ko wej. Bie rze rów nież udział
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w pro ce sach na praw czych w obrę bie tka -
nek, po bu dza jąc pro li fe ra cję fi bro bla stów,
sty mu lu jąc syn te zę ko la ge nu, a tak że in -
nych sub stan cji wcho dzą cych w skład ma -
cie rzy po za ko mór ko wej. Po mi mo  wie lo -
let niej obe cno ści w me dy cy nie, kwas hia lu -
ro no wy pod le ga dal szym ba da niom oraz
podej mo wa ne są dzia ła nia wy ko rzy stu ją ce
je go wła ści wo ści. 

Wło ski in sty tut bio tech no lo gii i bio in ży -
nie rii z Me dio la nu Pro fes sio nal Die te tics
stwo rzył pro dukt SU NE KOS®, w którym
za sto so wa no nie spo ty ka ną do tąd kom po zy -
cję 6 ami no kwa sów w po łą cze niu z sze ro -
ko sto so wa nym nie u sie cio wa nym kwa sem
hia lu ro no wym (HA).

Czym jest Su ne kos®?

Su ne kos® jest wy ro bem me dycz nym,
a za bieg z je go wy ko rzy sta niem po wi nien
być wy ko ny wa ny przez le ka rza. Pro dukt
skła da się ze spe cjal nie opa ten to wa ne go
(PCT/IB2015) kla stra bę dą ce go po łą cze -
niem wy se lek cjo no wa nych pod wzglę dem
ja ko ścio wym i ilo ścio wym sze ściu ami no -
kwa sów z nie u sie cio wa nym ma ło czą stecz -
ko wym HA (Su ne kos® 200 o ma sie 
czą stecz ko wej 200 000 dal to nów) lub wiel -
ko czą stecz ko wym HA (Su ne kos® 1200 –
o ma sie czą stecz ko wej 1 200 000 dal to -
nów). Tak skon fi gu ro wa na kom po zy cja
sub stan cji czyn nych po zwa la nie tyl ko ak ty -
wo wać fi bro bla sty do syn te zy no we go ko la -
ge nu, ale rów nież wspo ma ga re ge ne ra cję
ma cie rzy po za ko mór ko wej (ECM). W wy -
ni ku ta kie go dzia ła nia two rzą się no we
włók na biał ko we skóry, ta kie jak: ko la gen
ty pu I, III i naj tru dniej szy do od two rze nia
ko la gen ty pu IV oraz ela sty na. W związ ku
z roz róż nie niem w ga mie pro duk tów 
Su ne kos® 200, jak i 1200, moż li wy jest in -
dy wi du al ny i pre cy zyj ny do bór za bie gu do
po trzeb pa cjen ta, dzię ki cze mu mo że my
zin ten sy fi ko wać sku tecz ność te ra pii. 

Su ne kos® 1200 sto su je my, chcąc uzy skać
u pa cjen ta – po za po pra wą ję dr no ści, sprę -
ży sto ści i na wil że nia skóry – rów nież na tu -
ral ny efekt wo lu me trycz ny. Na to miast 
Su ne kos® 200 jest sto so wa ny w przy pad ku
wiot ko ści i su cho ści szcze gól nie de li kat nych
i wraż li wych oko lic twa rzy, szyi, de kol tu
oraz po wierzch ni rąk u pa cjen tów o pra wi -
dło wej wo lu me trii.

Su ne kos® od po wie dzial ny jest za in duk -
cję pro ce su bio ge ne zy skóry, czy li re ge ne -
ra cji ma cie rzy po za ko mór ko wej, w której
ja ko for my upo sta cio wa ne znaj du ją się
włók na ko la ge no we, sia tecz ko we oraz
sprę ży ste. Pro ces ten moż li wy jest dzię ki
po łą cze niu wy bra nych ami no kwa sów
z kwa sem hia lu ro no wym. Ami no kwa sy,
w tym wy pad ku - gli cy na, pro li na, hy dro ksy -
pro li na i hy dro ksy li zy na, są od po wie dzial ne
za pro duk cję ko la ge nu, a wa li na i ala ni na
od po wia da ją za sty mu la cję wy twa rza nia
ela sty ny. Kwas hia lu ro no wy, od po wia da za
na wil że nie tka nek a do dat ko wo współ u cze -
st ni czy w pro duk cji no wych, włókien biał -
ko wych ko la ge nu i ela sty ny, sku tecz nie po -
bu dza jąc fi bro bla sty do ich od two rze nia.

Ba da nie kli nicz ne prze pro wa dzo ne we
Wło szech[1] na 25 pa cjent kach w wie ku 48-
65 lat udo wo dni ło wi docz ną po pra wę bio -
wo lu me trycz ną, efekt spły ce nia zmar -
szczek, po pra wę po wierz chow ne go i głę -
bo kie go na wil że nia oraz po pra wę skóry
w za kre sie ela stycz no ści. Ba da nie po zwo li ło
rów nież na po twier dze nie sku tecz no ści od -
po wie dnie go pro to ko łu za bie go we go
w prze bie gu 4 cy kli co 10 dni. Oce ny efek -
tów do ko na no po 4, 8, 12 i 24 ty go dniach.

Su ne kos® de dy ko wa ny jest wie lu ob sza -
rom te ra peu tycz nym. Moż na go sto so wać
nie tyl ko na skórę twa rzy, szyi, de kol tu, czy
ra mion, ale rów nież w te ra pii wiot ko ści we -
wnę trz nej stro ny ud oraz ob sza ru nad ko la -
no we go. In te re su ją ca jest moż li wość sto so -
wa nia te go pre pa ra tu na skórze w oko li cy
oka, w tym rów nież na dol nej i gór nej po -
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wie ce, która jak do tąd mo gła być le czo na
w bar dzo wą skim za kre sie, głów nie sprzę -
to wo-chi rur gicz nym. Ze wzglę du na for mu -
łę oraz struk tu rę pre pa ra tu Su ne kos® gwa -
ran tu je bez piecz ne sto so wa nie w ce lu li kwi -
da cji cie ni pod ocza mi, a tak że na wil że nia
i po pra wy ela stycz no ści oko li cy wo kół oczu.

Pro ce du ra przy go to wa nia pre pa ra tu jest
szyb ka i nie skom pli ko wa na. Na le ży po łą -
czyć fiol kę z ami no kwa sa mi z fiol ką z kwa -
sem hia lu ro no wym. Me to da in iek cji do bie -
ra na jest in dy wi du al nie przez le ka rza, zgo -
dnie ze wska za nia mi dla da ne go pa cjen ta.
Te ra pia ta jest bar dzo do brze to le ro wa na.
Spo ra dycz nie u pa cjen tów po za bie gu po ja -
wia się ma ły obrzęk (do ty czy to głów nie
cien kiej skóry po wiek), co ustę pu je sa mo -
czyn nie po kil ku go dzi nach. Za bieg dla pa -
cjen ta na le ży do kom for to wych, ale stan -
dar do wo sto su je my znie czu le nie w kre mie
oko ło 30 mi nut przed pla no wa ną in iek cją.

W cza sie se rii te ra peu tycz nej mo że my
wy ko rzy stać oby dwa stę że nia pre pa ra tu.
Je śli zmar szcz ki są bar dzo głę bo kie, a utra ta
ob ję to ści znacz na, wów czas za czy na my od
Su ne ko su 1200 w ce lu uzu peł nie nia ubyt -
ków ob ję to ści, a na stęp nie kon ty nu u je my
pro ce du rę z wy ko rzy sta niem pre pa ra tu 
Su ne kos® 200 w prze bie gu se rii 3-5 za bie -
gów co ok 10 dni. Ilość i czę sto tli wość se sji
za bie go wych do bie ra le karz we dług in dy wi -
du al ne go pla nu za bie go we go. Za sto so wa -
nie na po cząt ku te ra pii Su ne ko su 1200 po -
zwa la zbu do wać do dat ko we „ru szto wa nie”
na po trze by ko lej nych za bie gów, na to miast
je że li pa cjent ka te go nie wy ma ga, to mo że -
my po mi nąć nie ja ko ini cju ją cy za bieg 
Su ne ko sem® 1200 i sto so wać wy łącz nie 
Su ne kos® 200 w pro ce sie te ra peu tycz nym.

Dla osią gnię cia opty mal ne go re zul ta tu te -
ra pii waż ne jest zre a li zo wa nie za le ca nej se rii
za bie gów. Efekt po pierw szym za bie gu jest za -
u wa żal ny po oko ło 10-14 dniach, na to miast
ko lej ne in iek cje po wo du ją po tę go wa nie się re -
zul ta tu, który oce nio ny mo że być z ko lei w 10

dniu po ostat nim za bie gu, a fi nal ne re zul ta ty
utrzy mu ją się po nad 6 mie się cy. Ob ser wo wa -
ne efek ty peł nej te ra pii to bio re ge ne ra cja skóry
– jej za gę szcze nie, uję dr nie nie, spły ce nie
drob nych zmar szczek, na wil że nie głę bo kich
i po wierz chow nych jej warstw, na tu ral ny efekt
wo lu me trycz ny, po pra wa ko lo ry tu, co jest
szcze gól nie po żą da ne wo kół oczu, aby skóra
by ła ja sna, bez wi docz nych cie ni, które mo gą
da wać wra że nie tzw. „zmę czo ne go oka”.

Te ra pię pre pa ra tem Su ne kos® moż na
bez piecz nie łą czyć z in ny mi za le ca ny mi
przez le ka rza pro ce du ra mi me dycz ny mi,
ta ki mi jak: to ksy na bo tu li no wa, wy peł nia cze
czy li ftin gu ją ce ni ci. Ku ra cja ta po zwa la
wręcz na osią gnię cie lep szych efek tów po -
wyż szych za bie gów, gdy zo sta nie po prze -
dzo na Su ne ko sem®.

Wdra ża nie no wych me tod le cze nia za -
wsze nie sie ze so bą pew ne oba wy. Na le ży
trzy mać się usta lo nych pro ce dur za bie go -
wych, jed nak że każ dy le karz ob ser wu je
prze bieg le cze nia i zbie ra do świad cze nie
zwią za ne z uży ciem da ne go pre pa ra tu. 

Au to rzy ar ty ku łu ob ser wu ją obe cnie dzia -
ła nie no wo wpro wa dzo ne go pro duk tu – Su -
ne ko su® 200. Ba da nie nie in ge ru je w pro ces
le cze nia pa cjen tów i po zwa la ze brać in for ma -
cje o efek tach le cze nia. Ob ser wa cja jest prze -
pro wa dza na przy udzia le 30 pa cjen tów
(ośrod ki Ju we na, Ka czyń scy Cli nics oraz Kli ni ka
Bel la med), a jej ce lem jest oce na za sto so wa nia
pro duk tu Su ne kos® 200 w le cze niu ob ja wów
fo to sta rze nia na po pu la cji pol skich pa cjen tów.
W usta lo nych kry te riach oce ny zna la zły się
m.in.: po ziom za do wo le nia pa cjen ta, pro ces
go je nia i pro fil bez pie czeń stwa, ale przede
wszy st kim sku tecz ność pro duk tu z uży ciem
ska li oce nia ją cej głę bo kość zmar szczek. 

Część gru py pod da wa nej ba da niu jest
już po te ra pii Su ne ko sem® – wy ko na no
łącz nie 3 za bie gi w od stę pach co 10 dni. Ak -
tu al nie pa cjen ci są pod da wa ni ob ser wa cji –
efek ty le cze nia bę dą oce nia ne od po wie dnio
po 4. i 8. ty go dniach. 
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W ob ser wa cji efek tów le cze nia za sto so -
wa no no wo cze sne roz wią za nie - apli ka cję
mo bil ną Der mi ke Esthe tic. Dzię ki niej le ka -
rze ma ją moż li wość ob ser wa cji na zdję ciach
efek tów przed i po każ dym za bie gu oraz po
za koń czo nej te ra pii. Apli ka cja da je moż li -
wość ar chi wi za cji do ku men ta cji zdję cio wej,
opi sy wa nia zdjęć, jed no cze śnie da jąc bez -
pie czeń stwo w za kre sie prze cho wy wa nia
da nych oso bo wych. Apli ka cja jest in tu i cyj na
w ob słu dze i nie wy ma ga in we sto wa nia
w do dat ko we wy po sa że nie. 

Pierw sze do świad cze nia z pre pa ra tem
Su ne kos® są bar dzo do bre. Z in for ma cji
uzy ska nych od pierw szych pa cjen tów i wła -
snych do świad czeń mo żna po wie dzieć, że
za bieg jest prak tycz nie bez bo le sny, a pro -
ces go je nia po za bie gu szyb ki. Pa cjen ci włą -
cze ni do ob ser wa cji ma ją świa do mość, że
nie zbęd ny jest czas na to, by po da ne ami -
no kwa sy po bu dzi ły bio re ge ne ra cję skóry.
Pierw sze efek ty zostały za ob ser wo wane
już po dru gim za bie gu, choć z prze pro wa -
dzo nych ba dań we Wło szech wiadomo,
że opty mal ny efekt wy stę pu je po 2 mie sią -

cach od za koń czo nej peł nej te ra pii (se ria
3-4 za bie gów). Le ka rze pod kre śla ją, że
Su ne kos® 200 ide al nie wpi su je się w ocze -
ki wa nia pa cjen tów co do na tu ral ne go spo -
so bu odmła dza nia, co rów nież po twier -
dza ją pa cjen ci ucze st ni czą cy w ba da niu.
Zwra ca się rów nież uwa gę na przy stęp -
ność ce no wą pre pa ra tu. Z uwa gi na wspo -
mnia ne za le ty, pa cjen ci chęt nie przy cho -
dzą na ko lej ne za bie gi i dzie lą się po zy tyw -
ny mi do świad cze nia mi ze swo i mi
zna jo my mi.
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