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Zbli˝a si´ okres wakacyjny – czas zas∏u˝onego odpoczynku i relaksu. Korzystajàc z okazji,
i˝ ju˝ niebawem b´dziemy mieli wi´cej czasu, chcia∏abym zaprosiç Paƒstwa do wzi´cia udzia∏u 

w konkursie, w którym wszyscy Paƒstwo b´dziecie jurorami.
W tym numerze DermaNews og∏aszamy konkurs, którego celem jest znalezienie odpowiedzi

na pytanie, jakie produkty i jakie firmy zdoby∏y nasze zaufanie, sà godne rekomendacji  i zas∏ugujà
na wyró˝nienie.To Paƒstwa g∏os zadecyduje o tym, który z produktów otrzyma „Per∏´ Dermatologii
Estetycznej" za rok 2005. Nagroda ta b´dzie presti˝owym wyró˝nieniem dla firm i produktów.
Mam nadziej´, ˝e wspólnie dokonamy najlepszego wyboru.

WÊród osób, które nadeÊlà zg∏oszenia do konkursu zostanà wylosowane atrakcyjne nagrody.
Og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród odb´dzie si´ w Warszawie na uroczystym bankiecie w dniu
08.10.2005.Wszyscy, którzy wylosujà nagrody, otrzymajà pisemne zaproszenia na bankiet.

Nad prawid∏owym przebiegiem konkursu b´dzie czuwa∏a specjalnie powo∏ana komisja,
w sk∏ad której weszli cz∏onkowie Zarzàdu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
oraz „niezale˝ny ekspert" w dziedzinie estetyki i pi´kna, znana polska modelka Ilona Felicjaƒska.

Kupony konkursowe prosimy przesy∏aç do 10.09.2005 na adres:
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
ul. Domaniewska 47, lok. 11, 02-672 Warszawa

Szczegó∏owy regulamin konkursu jest dost´pny w biurze Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

˚ycz´ udanych wakacji.

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Szanowni Paƒstwo!
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� Tygodniowy pobyt w Brazylii dla 2 osób 
(przelot + pobyt) ufundowany przez firm´ Fenice

� 5 bezp∏atnych zaproszeƒ na sympozja 
organizowane przez SLDE (dowolny termin i tematyka).

� 1 fotograficzny aparat cyfrowy ufundowany przez firm´ L.E.A. Futur

� 3 zestawy: d∏ugopis z koƒcówkà USB + ksià˝ka 
BBoottuulliinnuumm  ttooxxiinn  iinn  aaeesstthheettiicc  mmeeddiicciinnee
ufundowane przez firm´ Ewopharma

� 5 koszy z kosmetykami do piel´gnacji stóp Vichy

� 5 zestawów nutrikosmetyków Inneov

� 10 zestawów parasolka + szal 
od firmy Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska

Lista nagród w konkursie

Per∏a Dermatologii Estetycznej



dr Ewa Kaniowska

Dermatoskopia 
w praktyce dermatologicznej
- Sprawozdanie z sympozjum naukowego

Wroc∏aw dla wielu lekarzy zwiàzanych ze
Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych  od
kilku ju˝ lat kojarzy si´ z zaj´ciami na temat dermatoskopii.
7 maja w hotelu Radisson SAS odby∏o si´ sympozjum z tej
dziedziny dermatologii. Dotychczas spotkania z
dermatoskopii odbywa∏y si´ w siedzibie DolnoÊlàskiej Izby
Lekarskiej, w tym roku na jeden dzieƒ hotel Radisson SAS
zamieni∏ si´ w centrum dermatoskopii. Jednak nie tylko
Stowarzyszenie wybra∏o sobie ten pi´knie po∏o˝ony hotel
na miejsce swojego spotkania – równie˝ prezydent
Aleksander KwaÊniewski postanowi∏ skorzystaç z
wyÊmienitej kuchni tego hotelu. ObecnoÊç Pana
Prezydenta, w tym samym czasie, wprowadzi∏a do programu
naszego spotkania drobne korekty, co jednak nie wp∏yn´∏o
na merytoryczny poziom sympozjum. Sympozja na temat
dermatoskopii organizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych od lat majà ugruntowanà
pozycj´ i sà bardzo wysoko oceniane przez uczestników. 

Pierwszy wyk∏ad: „Znamiona barwnikowe jako czynniki ryzyka
powstawania czerniaka. Diagnostyka" zosta∏ wyg∏oszony przez 
dr Aleksandr´ Go∏´biowskà. Jak wykazujà statystyki liczba
zachorowaƒ na czerniaka w Polsce stale wzrasta, dlatego te  ̋ tak
istotna jest znajomoÊç czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu 
i prawid∏owa diagnostyka.

W kolejnym wyk∏adzie dr Barbara Pytrus-S´d∏ak
zwróci∏a szczególnà uwag´ na profilaktyk´, co
nierozerwalnie ∏àczy si´ z ochronà przeciws∏onecznà i
zastosowaniem preparatów foto-ochronnych.

GoÊciem honorowym sympozjum by∏a dr Joanna Holm,
specjalista dermatolog z OÊrodka Konsultacyjnego Kliniki
Dermatologii w Uddevalle w Szwecji. W swoim wyk∏adzie 
Dr Holm przypomnia∏a zasady przeprowadzania badania

dermatoskopowego, dok∏adnie zapoznajàc uczestników z
najwa˝niejszymi szczegó∏ami obrazu dermatoskopowego,
dotyczàcych zarówno zmian ∏agodnych, jak i czerniaka
z∏oÊliwego.

Uczestnicy mieli równie˝ okazj´ zapoznaç si´ z
szerokà gamà preparatów foto-ochronnych Laboratorium
SVR. Prezentacji dokona∏a Ewa Kossut, przedstawiciel firmy
Bio-Profil. Z kolei dr Ewa Kaniowska przedstawi∏a nowy
preparat firmy Pierre Fabre Dermocosmetique – Cicalfate –
antybakteryjny krem gojàcy.

Jak zwykle nie zawiedli wystawcy, oprócz firm
oferujàcych preparaty foto-ochronne, takich jak Bioderma,
Bio-Profil, La Roche Possay i Pierre Fabre
Dermocosmetique, swój sprz´t zaprezentowa∏a firma
APPARATUS oraz BECHTOLD. Nie zabrak∏o równie˝ firm,
które nierozerwalnie sà zwiàzane z dermatologià
estetycznà: L.E.A Futur – dystrybutora takich preparatów jak
Surgiderm, Surgilift i SurgiLips oraz Ewopharma –
dystrybutora Botox-u.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazujà, i˝
spotkanie we Wroc∏awiu mia∏o wysoki poziom merytoryczny
i spe∏ni∏o oczekiwania lekarzy. Fakt ten bardzo nas cieszy i
jednoczeÊnie mobilizuje do podnoszenia jakoÊci naszych
sympozjów. Kierujàc si´ wskazówkami lekarzy
uczestniczàcych w sympozjum, w przysz∏ym roku planujemy
przeznaczyç dwa dni na spotkanie z dermatoskopià. W
pierwszym dniu przedstawimy podstawy dermatoskopii,
natomiast drugi dzieƒ b´dzie przeznaczony dla osób, które
majà ju˝ doÊwiadczenie w tej dziedzinie. Serdecznie
zapraszamy za rok do Wroc∏awia, gdzie ponownie b´dà
mogli Paƒstwo oceniç nasze starania. �
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W obr´bie zdrowej skóry komórki barwnikotwórcze skóry –
melanocyty tworzà regularny uk∏ad zlokalizowany na granicy
naskórka i skóry w∏aÊciwej. Zasadnicza funkcja tych komórek,
czyli produkcja melaniny stanowi jeden z najwa˝niejszych
mechanizmów obronnych przed promieniowaniem ultra-
fioletowym. Uk∏ad komórek barwnikotwórczych jest dynamicznym
uk∏adem uwarunkowanym cechami osobniczymi (typ skóry
wed∏ug skali Fitzpatricka), jak i czynnikami zewn´trznymi
wp∏ywajàcymi na intensywnoÊç przemian metabolicznych i syn-
tezy barwnika. Miejscowy rozplem komórek barwnikowych
prowadzi do tworzenia skupisk, pasm lub sieci komórkowych
manifestujàcych si´ jako znamiona barwnikowe. Sà to jedne 
z najcz´stszych zmian skórnych, z którymi spotyka si´ dermatolog
w swojej codziennej praktyce. Znamiona barwnikowe „per se„ 
sà zmianami o ∏agodnym charakterze z punktu widzenia morfolo-
gicznego. Jednak˝e wyraêny wzrost zachorowaƒ na czerniaka
z∏oÊliwego w ostatnich dekadach powoduje, ˝e zarówno
dermatolodzy, jak i sami pacjenci zwracajà coraz wi´kszà uwag´
na znamiona barwnikowe. Przed omówieniem aspektów
klinicznych znamion barwnikowych nale˝y przypomnieç
podstawowe fakty z fizjologii skóry i uk∏adu barwnikotwórczego.
Komórki barwnikowe sà pochodnymi struktur neuroekto-
dermalnych, dlatego wyst´pujà nie tylko w obr´bie skóry, ale 
i b∏on Êluzowych (jama ustna, odbyt, pochwa), w oponach nerwo-
wych i oku. Podstawowym warunkiem zachowania czynnoÊci
barwnikotwórczej jest lokalizacja komórek na granicy skóry
w∏aÊciwej i naskórka. W toku swojego rozwoju melanocyty
podlegajà „zjawisku ociekania", w wyniku którego tracà kontakt 
z granicà skórno-naskórkowà i tym samym przestajà produkowaç
barwnik. Fakty te t∏umaczà zmiany dotyczàce intensywnoÊci
zabarwienia skóry i zmiany, którym podlegajà znamiona wraz 
z wiekiem ka˝dego cz∏owieka. U ponad 80% osób stwierdza si´
obecnoÊç znamion barwnikowych. Sà to w zdecydowanej
wi´kszoÊci przypadków znamiona okreÊlane jako nabyte.
Pojawiajà si´ one najcz´Êciej w okresie dzieciƒstwa. Ich liczba
zwi´ksza si´ wraz z wiekiem. Ich rozmiary w zdecydowanej
wi´kszoÊci przypadków nie przekraczajà 5-6 mm (potocznie
okreÊla si´, ˝e nie sà wi´ksze ni˝ Êrednica o∏ówka). Mogà one
mieç bardzo zró˝nicowany obraz morfologiczny od p∏askich do
wypuk∏ych, jasnobràzowych do bardzo ciemnych. Ich granice sà
ostro zaznaczone. W cz´Êci przypadków znamiona wykazujà
ow∏osienie. ˚adna z cech klinicznych znamion nie pozwala w
sposób jednoznaczny na okreÊlenie typu histologicznego. W
zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków znamiona wykazujà
statyczny charakter wzrostu, jednak nale˝y pami´taç, ˝e pod
wp∏ywem nadmiernej ekspozycji na promieniowanie s∏oneczne (o
intensywnym nat´˝eniu w krótkim okresie czasu), zw∏aszcza
ods∏oni´tych cz´Êci cia∏a, znamiona mogà ulec powi´kszeniu lub
ich zabarwienie mo˝e staç si´ intensywniejsze. Z drugiej strony
podobnym zmianom znamiona podlegajà w okresie dojrzewania
p∏ciowego oraz u kobiet w cià˝y. Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç
niezwykle istotnà rol´ w patologii uk∏adu barwnikotwórczego
skóry jakà odgrywa oparzenie s∏oneczne skóry w okresie
wczesnego dzieciƒstwa, które po okresie latencji trwajàcym od
kilkunastu do kilkudziesi´ciu lat mo˝e spowodowaç rozwój
najgroêniejszego nowotworu skóry – czerniaka.    

Aspekty kliniczne znamion barwnikowych nale˝y rozpatrywaç
dwojako – z punktu widzenia onkologicznego oraz jako zmiany
stanowiàce defekt estetyczny. Znamiona jako potencjalne punkty
rozwoju czerniaka z∏oÊliwego muszà byç poddane ocenie

dermatologicznej w ramach profilaktyki onkologicznej. Niezwykle
trafne jest stwierdzenie, ˝e czerniak z∏oÊliwy pisze wiadomoÊç
w∏asnym atramentem na skórze, tak by wszyscy mogli jà odczytaç"
(Davies, New England Medical Journal, 2001). Dlatego te˝ ocena
cech morfologicznych znamion barwnikowych wykonana przez
dermatologa nabiera szczególnego znaczenia. Wa˝na jest nie
tylko ocena cech makroskopowych, ale równie˝ szczegó∏owa
analiza morfologii znamienia przy u˝yciu dermatoskopów. Regu∏a
„ABCDE" (A –  asymetria, B-brzeg, C – zabarwienie (colour), D –
wielkoÊç (diameter), E – uniesienie powierzchni (elevation) to
podstawowa regu∏a, która winna byç znana ka˝demu klinicyÊcie. 
Wystàpienie ju˝ jednej z cech stanowiç powinno wskazanie do
usuni´cia znamienia barwnikowego. Tylko ocena preparatu przez
histopatologa pozwoli na obiektywnà i rozstrzygajàcà decyzj´.  

„Regu∏a ABCDE" pozwala na obiektywne i jednoznaczne
ustalenie wskazaƒ do usuni´cia znamienia. Zachowujàc zasady
profilaktyki onkologicznej nale˝y jednak poszerzyç list´
potencjalnych wskazaƒ do radykalnego post´powania ze
znamionami. W pierwszej kolejnoÊci nale˝y wymieniç znamiona
zlokalizowane w okolicach anatomicznych nara˝onych na sta∏e
mechaniczne dra˝nienie jak d∏onie, stopy. Okolice poddane
uciskowi przez bielizn´ (ramiona, plecy, pas biodrowy) lub ubranie
powinny byç równie˝ uwzgl´dnione. Do potencjalnych wskazaƒ do
usuni´cia znamienia nale˝y zaliczyç znamiona o tzw. „ukrytej
lokalizacji" (krocze, okolica odbytu). Skóra ow∏osiona g∏owy to
przyk∏ad szczególnej lokalizacji znamion zwiàzanej z ryzykiem
dra˝nienia. Podobnie okolica zarostu u m´˝czyzn stwarza
jednoznacznie ryzyko urazu przy goleniu. 

Post´powanie w przypadku znamion barwnikowych
budzàcych swoim obrazem morfologicznym podejrzenie polega
na jego ca∏kowitym usuni´ciu. Podejrzane znami´ musi byç
usuni´te w ca∏oÊci z zachowaniem marginesu otaczajàcej skóry
zdrowej. Celem badania histopatologicznego jest nie tylko ocena
budowy histologicznej usuni´tej zmiany barwnikowej, ale i okreÊ-
lenie, czy zmiana zosta∏a usuni´ta doszcz´tnie. Z tego te˝ wzgl´du
jedynym dopuszczalnym sposobem usuwania znamion jest
metoda chirurgiczna. Zarówno zastosowanie lasera jak i innych
metod (krioterapia, elektrokoagulacja) nie mo˝e z przyczyn
obiektywnych byç uznane za dopuszczalne. Usuni´cie znamienia
musi byç jednoznacznie rozumiane jako jego ca∏kowite wyci´cie z
przes∏aniem preparatu do oceny histologicznej, nie zaÊ jako
eradykacj´ komórek barwnikowych. Pacjent zg∏aszajàcy do si´ do
dermatologa musi otrzymaç wynik badania histologicznego
usuni´tego znamienia. 

Tak jednoznaczny sposób post´powania obowiàzuje w
przypadku wystàpienia cech niepokoju tkankowego. W innych
przypadkach, wymienionych powy˝ej, usuni´cie znamion nie jest ju˝
obwarowane tak jednoznacznymi zasadami, choç nadal
obowiàzujàce pozostajà regu∏y profilaktyki onkologicznej. Dlatego
te  ̋rola dermatologa jest w tym aspekcie niezwykle wa˝na. Musi on
poinformowaç pacjenta o potencjalnych zagro˝eniach wynikajàcych
z faktu powtarzalnego dra˝nienia znamienia. W tych przypadkach
profilaktyczne usuni´cia znamienia wydaje si  ́byç najw∏aÊciwszym
sposobem post´powania. W przypadkach, gdy pacjent nie wyra˝a
zgody lub, gdy obarczony jest licznymi znamionami o niekorzystnej
lokalizacji, alternatywnà metodà post´powania jest aktywna
obserwacja oparta na precyzyjnej dokumentacji fotograficznej.
Istniejà programy komputerowe pozwalajàce na ocen´ cech
morfologicznych znamienia, ich archiwizacj́  i analiz  ́porównawczà
w wybranych odst´pach czasowych. �

Dr Ma∏gorzata Bag∏aj 

Znamiona barwnikowe 



dr Katarzyna Kwarecka-Zajàc

Mezoterapia

Mezoterapia to metoda wykorzystywana w medycynie od
ponad 50 lat do leczenia rozmaitych schorzeƒ skóry, polegajàca
na bezpoÊrednim wstrzykiwaniu w miejsca zmienione chorobowo
odpowiednich substancji leczniczych. Jej twórcà jest francuski
lekarz Michel Pistor. Pierwotnie metoda ta stosowana by∏a do
leczenia m.in. migreny, chorób neurologicznych, ̋ ylaków i chorób
dróg oddechowych. Od 30 lat mezoterapia jest wykorzystywana
przez specjalistów medycyny estetycznej i dermatologii.

Mezoterapia jest niechirurgicznà metodà stosowanà dla
regeneracji, poprawy wyglàdu skóry, jej odm∏odzenia, w leczeniu
cellulitu, rozst´pów a tak˝e w leczeniu i profilaktyce ∏ysienia.
Metoda polega na wstrzykiwaniu w odpowiedni fragment skóry
specjalnie przygotowanej mieszanki sk∏adników od˝ywczych
(tzw. koktajl), zawierajàcej – w zale˝noÊci od potrzeb pacjenta -
witaminy, mikroelementy, wyciàgi roÊlinne, kwas hialuronowy,
oligoelementy, krzemionk´ organicznà, kolagen itp. Mieszanka
wstrzykiwana jest w skór´ za pomocà strzykawki z bardzo cienkà
ig∏à lub przy u˝yciu specjalnego aparatu, który aplikuje preparat
pojedynczymi lub seryjnymi wk∏uciami. Daje to mo˝liwoÊç
precyzyjnego, miejscowego podania niewielkiej iloÊci leku, który
zwykle przyjmuje si´ doustnie. 
Wskazania:
◗ objawy starzenia si´ skóry, tj. zmarszczki, wiotczenie 

i Êcieƒczenie skóry 
◗ wypadanie w∏osów 
◗ cellulit (uda, brzuch, poÊladki) 
◗ rozst´py 
Przeciwskazania: 
◗ cià˝a i okres laktacji 
◗ alergia na substancje wykorzystywane do wstrzykni´ç 
◗ cukrzyca 
◗ choroby skóry (ropne, wirusowe) 
◗ skóra êle tolerujàca iniekcje (skóra naczyniowa)
Zalety mezoterapii:
◗ metoda naturalna, niechirurgiczna, 
◗ roztwory leków, które sà podawane powodujà zablokowanie

komórkowych sygna∏ów przyswajania t∏uszczu, przyspieszajà
krà˝enie i spalanie energii, 

◗ d∏ugotrwa∏e rezultaty – koryguje zmarszczki, poprawia kondycj´ 
w∏osów, przywraca g∏adkoÊç skóry, szybko poprawia kondycj´
i wyglàd skóry, 

◗ metoda znana i stosowana w Europie od wielu lat. 
Cz´stotliwoÊç zabiegów:
Mezoterapia przynosi efekt tylko wtedy, gdy wykonywana jest w
serii kilku zabiegów. Poczàtkowo nale˝y poddawaç si´ jednemu
zabiegowi na tydzieƒ przez dwa miesiàce, potem warto robiç
jeden zabieg na miesiàc dla podtrzymania efektu. Ostrzykiwanie
skóry najlepiej przeprowadzaç zimà lub wczesnà wiosnà, 
bo s∏oƒce mo˝e powodowaç przebarwienia w miejscu iniekcji.
Przebieg zabiegu:
Lekarz indywidualnie do potrzeb pacjenta dobiera zestaw
substancji aktywnych (na ogó∏ 3-4 sk∏adniki, np. krzemionka,
L–karnityna, wyciàg z karczocha, kofeina, witaminy), tworzàc 
z nich specjalny koktajl. Zastrzyki wykonywane sà strzykawkà 

o cieniutkiej igle lub pistoletem automatycznie regulujàcym
g∏´bokoÊç wk∏uç. Robi si´ je co 0,5-1,5 cm. Âlady na ciele
przypominajà wi´c kratk´ (szybko znikajà). Nak∏ucia sà niemal
bezbolesne, ig∏a dociera tylko do tkanki t∏uszczowej. JeÊli pacjent
ma niski próg wra˝liwoÊci na ból, mo˝na zastosowaç znieczulenie
kremem Emla. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e ig∏a trafi w naczynko
krwionoÊne, wtedy powstaje siniak. Po zabiegu stosuje si´
masa˝, dzi´ki któremu wstrzykiwane w skór´ sk∏adniki sà
równomiernie rozprowadzane. Dzia∏ajà one nawet miesiàc po
zakoƒczeniu zabiegów.
NiedogodnoÊci mogàce wystàpiç w trakcie zabiegów:
◗ ból podczas wstrzykni´ç – mo˝na go wyeliminowaç poprzez wczeÊ-
niejsze zastosowanie Êrodka znieczulajàcego (np. kremu EMLA) 
◗ rumieƒ, obrz´k – wyst´puje bezpoÊrednio po zabiegu, jest to
reakcja skóry na nak∏uwanie 
◗ bardzo rzadkie stany alergiczne objawiajàce si´ rumieniem,
ust´pujàce samoistnie po kilku minutach lub godzinach 
◗ siniaki, krwiaki – ryzyko zmian wzrasta w przypadku stosowania
bezpoÊrednio przed zabiegiem leków wp∏ywajàcych na proces
krzepni´cia krwi (np. aspiryny); 
W razie tendencji do powstawania krwiaków warto zarezerwowaç
sobie 2-3 dni na doprowadzenie skóry do formy – czasami wymaga
to absencji w pracy lub wykonania zabiegu tu˝ przed weekendem.

Mezoterapia w odm∏adzaniu skóry
Mezoterapi´ stosuje si´ profilaktycznie w celu zmniejszenia

objawów starzenia si´ skóry takich jak zmarszczki, zwiotczenie 
i Êcieƒczenie skóry. Stosowanie jej mo˝na ∏àczyç z innymi
zabiegami estetycznymi. Odpowiednie koktajle stosowane sà 
do zabiegów mezoterapii skóry twarzy, szyi i dekoltu. Mieszanina
wielu substancji rewitalizujàcych i regenerujàcych (takich jak:
kwas hialuronowy, krzemionka organiczna i kompleksy
multiwitaminowe, które stymulujà metabolizm komórek,
zwi´kszajà produkcj´ kolagenu i elastyny), poprawiajà stan
skóry. Po serii zabiegów mezoterapii skóra wyglàda znacznie
lepiej, drobne zmarszczki znikajà ca∏kowicie, g∏´bsze ulegajà
sp∏yceniu. Widoczna jest tak˝e poprawa napi´cia i j´drnoÊci skóry.
Cz´stotliwoÊç zabiegów: 
◗ intensywna faza leczenia: 1 zabieg na 2 tyg. przez okres 2 mies.
◗ faza piel´gnacyjna: 1 zabieg na 1-3 mies. 

Przyk∏ady rewitalizacji skóry twarzy.

przed zabiegami po zabiegach:
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Mezoterapia w leczeniu cellulitu
Mezoterapia jest metodà niezwykle cennà tak˝e w walce z

cellulitem. W wyniku zabiegu nast´puje wzmo˝ony przep∏yw krwi,
zmniejsza si´ proces w∏óknienia tkanki ∏àcznej i dochodzi do
redukcji depozytów tkanki t∏uszczowej. Rezultatem jest
wyg∏adzenie skóry oraz redukcja cellulitu. Zastrzyki zawierajà
kofein´, która pobudza mikrokrà˝enie skóry i wp∏ywa na
uwalnianie t∏uszczów z komórek. Mo˝e wspomagaç jà wyciàg z
karczocha, nostrzyka ˝ó∏tego i rutyny, które pobudzajà
metabolizm t∏uszczów. Do mieszanek dodaje si´ tak˝e
krzemionk´ organicznà, która regeneruje tkank´ ∏àcznà i w∏ókna
kolagenu.
Cz´stotliwoÊç zabiegów:
◗ faza intensywna: 1 zabieg na tydzieƒ przez miesiàc 
◗ faza piel´gnacyjna: 1 raz na miesiàc przez 3 miesiàce 
◗ zabieg przypominajàcy: raz na pó∏ roku 

Mezoterapia w leczeniu ∏ysienia 
Jednym z najcz´stszych wskazaƒ do mezoterapii sà choroby
w∏osów, w których dochodzi do utraty lub znacznego os∏abienia
struktury w∏osów. Poprzez podawanie w skór´ ow∏osionà g∏owy
preparatów mineralnych, witamin i leków przeciwzapalnych
mo˝na w znacznym stopniu poprawiç od˝ywienie w∏osów,
zatrzymaç ich wypadanie, a nawet spowodowaç odrost
utraconych w∏osów. Terapia ∏ysienia to wstrzykiwanie substancji
od˝ywiajàcych w∏osy – takich jak dekspantenol, minoksydyl,
oligoelementy, krzemionka organiczna, witaminy lub leki
przeciwzapalne, które powodujà, ˝e nast´puje regeneracja
struktury w∏osa. 
Wskazania:
◗ wypadanie w∏osów na skutek ubogiej diety, s∏abego krà˝enia,
zmian hormonalnych w okresie cià˝y, laktacji 
◗ ∏ysienie androgenowe 
◗ ∏ysienie plackowate 
◗ s∏abe i wymagajàce silnego od˝ywienia w∏osy 
Cz´stotliwoÊç zabiegów:
◗ faza uderzeniowa kuracji: 1 zabieg na tydzieƒ przez okres 2 mies. 
◗ faza piel´gnacyjna: 1 zabieg na miesiàc przez okres 3-6 mies. 

Aktywne preparaty 
do sporzàdzania koktajli do mezoterapii

Krzemionka organiczna – znana jest ze swoich w∏aÊciwoÊci
regenerujàcych tkank´ ∏àcznà. Wchodzi w sk∏ad elastyny,
kolagenu i glikoprotein strukturalnych. Na poziomie tkankowym
indukuje proliferacj´ fibroblastów i sprzyja regeneracji w∏ókien
kolagenowych.
Wyciàg z karczocha zwyczajnego – aktywnymi sk∏adnikami
wyciàgu sà kwasy polifenolowe (m.in. cynaryna). Wp∏ywajà 
na metabolizm glukozy i lipidów. Hamujà syntez´ cholesterolu 
i zwi´kszajà jego przemian´ do kwasów ˝ó∏ciowych. 
Centella Asiatica – wyciàg z wàkroty azjatyckiej – wyciàg 
z wàkroty azjatyckiej ma dzia∏anie stymulujàce biosyntez´
kolagenu w skórze w∏aÊciwej. Opóênia proces starzenia, dzi´ki
wysokiej zawartoÊci taniny. 
Wyciàg z nostrzyka ̋ ó∏tego i rutyny – preparat ∏àczy dwa aktywne
sk∏adniki: pochodne kumaryny z nostrzyka ˝ó∏tego oraz rutyn´
rozpuszczalnà w wodzie. Ogranicza powstawanie obrz´ków,
wzmacnia odpornoÊç i szczelnoÊç kapilar. Znajduje zastosowanie
w mezoterapii cellulitu, w celu usprawnienia mikrokrà˝enia 
i odp∏ywu limfy. 
Dekspantenol – jest to kwas organiczny, produkt redukcji kwasu
pantotenowego (witamina B5). znaczenie wizjologiczne witaminy
B5 polega na tym, ˝e jest ona sk∏adnikiem CoA. Koenzym A
wp∏ywa na regeneracj´ i od˝ywianie struktury w∏osa. 
Kwas hialuronowy – nale˝y do substancji wype∏niajàcych
przestrzeƒ mi´dzykomórkowà skóry. Wyjàtkowe cechy kwasu
hialuronowego, wynikajà z jego wysokiej masy czàsteczkowej
oraz du˝ej obj´toÊci. Przeplatajàce si´ ∏aƒcuchy kwasu
hialuronowego, wype∏niajà przestrzenie mi´dzy w∏óknami
kolagenowymi zatrzymujàc wod´ – dzia∏ajà jak "molekularna
gàbka". 
Kofeina – wp∏ywa na proces lipolizy. Stymuluje rozpad
trójglicerydów zawartych w komórkach t∏uszczowych, do wolnych
kwasów t∏uszczowych. 
Ampu∏ki regenerujàce do w∏osów – wp∏ywajà stymulujàco na
mieszki w∏osowe i keratynocyty. Przyspieszajà syntez´
glikozaminoglikanów i przy∏àczanie cysteiny do mieszków
w∏osowych, co powoduje wyd∏u˝enie anagenu (okresu wzrostu
w∏osa). 
Proteochondroityna – nale˝y do glikozaminoglikanów. Jest
zwiàzkiem silnie absorbujàcym wod´. Sprawia, ˝e skóra jest
bardziej napi´ta i g∏adsza. 
L-karnityna i TRIAC (tiratricol) – biorà udzia∏ w przemianie
cholesterolu i trójglicerydów do kwasów t∏uszczowych. Pozwalajà
eliminowaç efekt pomaraƒczowej skórki" i wyg∏adzajà skór´. 
Pirogronian sodu – nale˝y do alfaketokwasów i ma dzia∏anie
energetyzujàce. Stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i
elastyny. Wp∏ywa na przemian´ kwasów t∏uszczowych. 
Mesolift – koktajl odm∏adzajàcy – to jeden z zabiegów
mezoterapii proponowanych na twarz. Jest to zabieg od˝ywiajàcy
i wyg∏adzajàcy zmarszczki. W jego sk∏ad wchodzi kwas
hialuronowy o dzia∏aniu nawil˝ajàcym i kwas polimlekowy –
substancja naturalnie wyst´pujàca w organizmie, o dzia∏aniu
silnie regenerujàcym i zag´szczajàcym zwiotcza∏à skór´ twarzy.
Dzi´ki zawartoÊci witamin, mikroelementów, aminokwasów i
kwasów nukleinowych koktajl ten, w widoczny i szybki sposób
regeneruje skór´, poprawiajàc jej elastycznoÊç i j´drnoÊç. Efekty
sà zauwa˝alne ju˝ po pierwszym zabiegu. Twarz staje si´
zdrowsza i promienista. � 7
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dr Ma∏gorzata Bag∏aj 

Mezoterapia w dermatologii estetycznej
- Sprawozdanie z sympozjum naukowego

W dniach 16.-17.04. 2005 odby∏o si´ w
Warszawie sympozjum naukowo-szkoleniowe
organizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych - Mezoterapia 
w dermatologii estetycznej.

W sympozjum wzi´∏o udzia∏ ponad 60 dermatologów 
i lekarzy zainteresowanych zagadnieniami dermatologii
estetycznej. Pierwszy dzieƒ sympozjum obejmowa∏ wyk∏ady
i pokazy praktyczne prezentowane przez zaproszonych
goÊci. Sympozjum otworzy∏a dr Ma∏gorzata Bag∏aj, która
przedstawi∏a w swoim wyk∏adzie podstawowe zagadnienia
dotyczàce mezoterapii, omawiajàc cele i wskazania do tej
metody leczniczej oraz ogólne zasady techniki wykonywania
zabiegów.  Dalsza cz´Êç sympozjum obejmowa∏a wyk∏ady
omawiajàce szczegó∏owo techniki mezoterapii z
zastosowaniem konkretnych preparatów. W tej cz´Êci
sympozjum mieliÊmy okazj´ zapoznaç si´ z
doÊwiadczeniami zaproszonych goÊci, uznanych
autorytetów w tej dziedzinie dermatologii estetycznej. 

Dr Oliviero Cattarini oraz dr George Oskarbski z W∏och
przedstawili w swoim wystàpieniu biologiczne i chemiczne
w∏aÊciwoÊci preparatu „Placentex", którego aktywnym
sk∏adnikiem jest kwas polideoksyrybonukleinowy. By∏ to
wyk∏ad, w ramach którego, mieliÊmy okazj´ poznaç
naukowe podstawy zastosowania tego aktywnie
biologicznego zwiàzku w biorewitalizacji skóry. Dzia∏anie
kwasu polideoksyrybonukleinowego opiera si´ na
stymulacji wzrostu fibroblastów, aktywacji ich metabolizmu
jak i dzia∏aniu wzbogacajàcym tkanki w wa˝ne substraty jak
nukleotydy, nukleozydy i zasady purynowe i pirymidynowe.
Praktyczne aspekty zastosowania preparatu „Placentex"
w dermatologii estetycznej przedstawi∏ w kolejnym
wystàpieniu dr George Oskarbski. Omówi∏ on swoje
doÊwiadczenia w leczeniu cellulitu, rozst´pów skóry,
∏ysienia plackowatego, w biorewitalizacji skóry oraz leczeniu
ran skórnych, owrzodzeƒ i odle˝yn. Dr Oskarbski zaleca,
oprócz miejscowego stosowania Placentexu, podawanie
kwasu polideoksyrybonukleinowego drogà doustnà lub
domi´Êniowe podawanie Placentex Integro w wy˝ej
wymienionych stanach chorobowych. 

Zagadnienie biorewitalizacji starzejàcej si´ skóry przy
zastosowaniu preparatów zawierajàcych kwas hialuronowy
stanowi∏o temat bardzo ciekawego wyk∏adu
zaprezentowanego przez dr Ew´ Kaniowskà z Wroc∏awia.
Omówi∏a ona zasady techniki mesoliftu przy u˝yciu
dost´pnych na rynku preparatów Surgilift Plus oraz Juvelift. 

Wyk∏ad dr Malaishy A.Chan z Francji na temat
zastosowania w mezoterapii  preparatów grupy Macdermolu
opartych na kwasie hialuronowym po∏àczony zosta∏ 
z praktycznym pokazem zabiegu. 

Druga cz´Êç sympozjum naukowego obj´∏a trzy bardzo
ciekawe wyk∏ady wyg∏oszone przez Dr Desmonda
Fernandesa z Po∏udniowej Afryki. Dr Fernandes to uznany
autorytet w dziedzinie badaƒ naukowych nad starzeniem si´
skóry. Opracowa∏ on koncepcj´ techniki Roll-Cit i wprowadzi∏
koncepcj´ rewitalizacji skóry opartej na aktywnych formach
witamin A i C. W ramach sympozjum mieliÊmy okazj´
wys∏uchaç wyk∏adów Dr Fernandesa na temat  witalizacji
skóry metodami nieinwazyjnymi jak i inwazyjnej metody
witalizacji skóry i stymulacji produkcji kolagenu metodà
mikronak∏uwania Roll-Cit Medyczny. JednoczeÊnie drugi
wyk∏ad zosta∏ uzupe∏niony pokazem praktycznego
wykonania tego zabiegu. W trzecim wyk∏adzie Dr Fernandes
zapozna∏ uczestników sympozjum z zaletami
wielowarstwowego peelingu trójchlorooctowego, który mo˝e
byç zastosowany bez mikronak∏uwania skóry, po uprzednim
nak∏uwaniu naskórka, jak i mo˝e byç wykonywany w
po∏àczeniu z jonoforezà pràdem sta∏ym pulsacyjnym.
Wed∏ug dr Fernandesa, peeling wielowarstwowy to mniej
bolesny i bardziej bezpieczny zabieg, pozbawiony
niekorzystnych efektów peelingów g∏´bokich. 

W drugim dniu sympozjum, odby∏y si´ praktyczne
pokazy techniki mezoterapii o charakterze work-shopu.
Uczestnicy sympozjum podzielni na ma∏e grupy brali udzia∏
w zaj´ciach prowadzonych przez zaproszonych
wyk∏adowców. Poprzez bezpoÊrednie uczestnictwo w
zabiegach mieli oni okazj´ zapoznaç si´ z praktycznymi
aspektami mezoterapii. Wykonali tak˝e samodzielnie pod
nadzorem specjalistów zabiegi mezoterapii, stosowane 
w leczeniu ∏ysienia oraz cellulitu, a tak˝e rewitalizacji skóry. 

Na zakoƒczenie sympozjum uczestnicy otrzymali
dyplomy uczestnictwa, potwierdzajàce przyznanie punktów
akredytacyjnych. �
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Nadmierna potliwoÊç jest schorzeniem
upoÊledzajàcym codziennà aktywnoÊç i jakoÊç ˝ycia,
dotykajàcym 2-3% populacji. Cz´Êciej wyst´puje u m´˝czyzn
ni˝ u kobiet. O patologicznej nadpotliwoÊci mówimy wtedy,
gdy wytwarzanie potu przekracza 50mg/5min, tzn. pot
sp∏ywa stru˝kami spod pach, kapie z ràk, a wydzielany w
ogromnych iloÊciach na stopach powoduje rozmakanie
butów. Pomimo tak ewidentnych objawów, w wielu
przypadkach przypad∏oÊç ta jest lekcewa˝ona przez
najbli˝szych, a nawet przez lekarzy, którzy potrafià zbywaç
pacjentów stwierdzeniem „prosz´ stosowaç Êrodki
uspokajajàce i antyperspiranty". Nadmierna potliwoÊç mo˝e
wyst´powaç jako postaç uogólniona lub ograniczona (np.
stopy, pachy, czo∏o, skóra ow∏osiona), o etiologii nieznanej
lub wtórnej. Wyzwalana jest przez czynniki termiczne,
emocjonalne, smakowe, psychiczne oraz stres. Pierwsze
objawy pojawiajà si´ zwykle w dzieciƒstwie lub w okresie
dojrzewania, a najwi´ksze nasilenie przypada na wiek 20-30
lat, a wi´c czas najwy˝szej aktywnoÊci towarzyskiej,
osobistej oraz zawodowej. Pacjenci ˝yjà w ciàg∏ym poczuciu
dyskomfortu emocjonalnego, braku pewnoÊci siebie i
wstydu. Nawet tak proste czynnoÊci, jak podanie d∏oni,
uprawianie sportu, uczestniczenie w spotkaniach
rodzinnych i z przyjació∏mi, stanowià dla nich du˝y problem.
Czas poÊwi´cony na toalet´, ciàg∏à zmian´ ubraƒ, kilka a
nawet kilkanaÊcie razy dziennie, wymian´ butów zajmuje
wi´kszoÊç dnia. Wymienione powy˝ej czynniki powodujà u
pacjentów zaburzenie relacji mi´dzyludzkich i ograniczenie
satysfakcji z pracy zawodowej, czasami nawet stajà si´
powodem  koniecznoÊci zmiany profesji. ˚ycie w ciàg∏ym
stresie i napi´ciu, rezygnacja z planów, zamierzeƒ i coraz
cz´stsze minimalistyczne podejÊcie do zadaƒ zwiàzanych z
aktywnoÊcià zawodowà, towarzyskà i osobistà powoduje
narastajàce poczucie wyobcowania, w konsekwencji
doprowadzajàc do depresji. Piszàc o tym schorzeniu,
zarówno w prasie medycznej jak i codziennej, uÊwiadomimy
chorym i ich otoczeniu, ˝e dolegliwoÊç ta dotyczy doÊç du˝ej
grupy osób, nie powinna byç powodem wstydu i ˝e istniejà
ju˝ skuteczne metody leczenia. Stosowane dotychczas
terapie, poczynajàc od porady dotyczàcej diety, sposobu
ubierania si´, stosowania antyperspirantów, przez zalecanie
Êrodków uspokajajàcych, leków o dzia∏aniu uk∏adowym
ograniczajàcym wydzielanie potu, jonoforez´, metody
chirurgiczne takie jak: wy∏y˝eczkowanie gruczo∏ów potowych
z tkanki podskórnej oraz transtorakalnà sympataktomi´ , nie
przynosi∏y oczekiwanych rezultatów lub okazywa∏y si´ zbyt
ryzykowne. Prze∏om w leczeniu nadpotliwoÊci stanowi
wprowadzenie do lecznictwa toksyny botulinowej typu A.
Prowadzone badania kliniczne potwierdzajà skutecznoÊç
metody, a sam zabieg jest nieinwazyjny i doÊç prosty do
przeprowadzenia. Wykonany przez doÊwiadczonego

specjalist´ obarczony jest niewielkim ryzykiem objawów
ubocznych, niemniej jednak pacjent musi byç
poinformowany o mo˝liwoÊci wystàpienia, w przypadku
leczenia nadpotliwoÊci d∏oni, czasowego ograniczenia
czynnoÊci manualnych (np. zapi´cie guzika). Terapia
diametralnie zmienia jakoÊç ˝ycia pacjentów, przywracajàc
im pewnoÊç siebie, komfort psychiczny, powrót do pe∏nej
aktywnoÊci zawodowej i towarzyskiej, co potwierdzajà moje
kilkuletnie doÊwiadczenia z u˝yciem preparatu Botox.
Obecnie g∏ównym ograniczeniem stosowania botuliny jest
zbyt wysoka cena preparatu, co niezwykle ogranicza
powszechnoÊç metody. �

dr Ewa Kaniowska

NadpotliwoÊç to równie˝ 
du˝y problem psychologiczny




