
Derma News
Praktyczne forum dla lekarzy specjalizujących się w dermatologii i medycynie estetycznej
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Koleżanki i Koledzy!

Głównym tematem tego numeru „Derma Newsa”  
są nici liftingujące. To gorący temat, o którym dużo  
się ostatnio mówi zarówno w środowisku lekarzy, jak  
i pacjentów. Na początek oddaliśmy głos firmom, które 
poprzez swoich ekspertów prezentują nam dostępne 
w Polsce produkty i techniki zabiegowe. O własnych 
praktycznych doświadczeniach z zabiegów z zastoso-
waniem nici liftingujących opowiedzą też zaproszeni 
przez nas lekarze. 
 Chcemy, żeby „Derma News” był dla naszych 
czytelników właśnie takim praktycznym forum,  
na którym poruszane są ważne i interesujące nas 
wszystkich zagadnienia. 
 Jak zwykle pokazujemy nowości rynkowe i sta-
ramy się donieść Państwu o aktualnych wydarzeniach 
z branży. Już teraz zachęcamy do zgłoszenia udziału  
w XV Kongresie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych, który odbędzie się w marcu 2014  
w Warszawie. W następnym numerze zaprezentujemy 
laureatów kolejnej edycji konkursu na Perły Derma-
tologii Estetycznej.

Zapraszam do lektury!

BEZPŁATNY MAGAZYN

Derma News
Nr 45/2013
wrzesień/październik

Opinie profesjonalistów
„Wysoko oceniam profesjonalne podejście do tematu medycyny estetycznej 
i rzetelne informowanie o zabiegach. Artykuły piszą lekarze – praktycy, 
którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Sama chętnie czytam, co napisa-
li moi koledzy i koleżanki. Pacjenci są zadowoleni, że podczas oczekiwania 
na zabieg (np. w czasie znieczulania) mogą poczytać o tym, co ich akurat 
interesuje”.

Dr Dorota Prandecka, Centrum Dermatologii Laserowej 
i Chirurgii Plastycznej Lasermed, Warszawa
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Przełomem było opracowanie przez 
dr Marlena Sulamanidze mikrowypus- 
tów ułożonych wzdłuż nici (w dwóch 
kierunkach), które bez konieczności 
przyszywania do tkanek miękkich, 
gwarantowały fenomenalny efekt lif- 
tingu. Same mikrowypusty, które po 
paru latach znalazły wielu naślado- 
wców, to dopiero połowa sukcesu. 
Nieocenioną rolę odegrało tu zespo- 
lenie nici z parą wyspecjalizowa- 
nych igieł (jak w przypadku np. 
APTOS/Light Lift Needle 2G, Light Lift 

Thread 2G) pozwalających nadawać 
nici podskórnie dowolny tor, tworząc 
pętle, które grupują tkanki, nie po- 
zwalając im się przemieszczać, gwa- 
rantując rewelacyjny lifting, a wszystko 
to zaledwie poprzez 1 punkt wkłucia 
i zaledwie 1-2 punkty wykłucia igły.
Lifting taki, porównywalny w swoich 
efektach do operacji chirurgicznej, 
można skutecznie przeprowadzić na 
wszystkich obszarach twarzy (okolice 
brwi, kości jarzmowej, żuchwy czy pod- 
bródka), a także nadawać objętość  

oraz korygować jej owal.
 Pojedyncza nić ze standardowym ty- 
pem wypustów, niewyposażona w pa- 
rę wyspecjalizowanych igieł, a wpro-
wadzana za pomocą jednej igły pro-
wadnicy, nigdy nie da tak silnego 
efektu liftingu.
 Bardzo ciekawym rozwiązaniem by- 
ło stworzenie przez APTOS nici (Aptos/
Light Lift Spring) w kształcie spirali, 
owiniętej wokół igły. Taka nić jest 
gładka, ale konstrukcja sprężyny, która 
jest wpleciona w tkanki, pozwala je 

Nici w zabiegach 
liftingujących
Prawda i mity 
– oczami twórcy tej techniki

Dr Marlen sulamanidze – chirurg plastyk i właściciel firmy Aptos – 16 lat temu wpadł 
na pomysł wykorzystania nici chirurgicznych polipropylenowych do liftingu twarzy. 
Ale ze względu na fakt, że takie nici są gładkie, wymagają kotwiczenia (podwiesza-
nia, podszywania) do tkanek miękkich, a co za tym idzie konieczne są minimalne 
nacięcia skóry. Do dziś takie techniki stosuje się również w niektórych szczegól- 
nych przypadkach klinicznych i jako jedyne gwarantują one skuteczność (Aptos 
Needle 2/0, 3/0, 4/0). są popularne zwłaszcza w zabiegach liftingujących piersi.

Nici liftingujące 
TEMAT NuMEru:

Nici liftingujące to niewątpliwy przebój medycyny estetycznej, o którym sporo 
się ostatnio mówi zarówno w środowisku lekarzy, jak i pacjentów, a także pisze na 
łamach wielu czasopism. Jak każda nowość, tak i ten zabieg wymaga poświęcenia 
dłuższego czasu i praktyki, żeby omówić wszechstronnie wszystkie zalety i ewen-
tualne wady tej techniki czy też produktów dostępnych w tej chwili na polskim 
rynku. Dlatego oddajemy łamy „Derma Newsa” firmom, które poprosiły ekspertów 
o prezentację metod zabiegowych z użyciem poszczególnych produktów. W ko- 
mentarzach natomiast nasi lekarze podzielą się z Państwem praktycznymi 
doświadczeniami z zabiegów z użyciem nici liftingujących. 
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utrzymać, nie zaburzając przy tym na- 
turalnej mimiki twarzy. Dlatego tego 
typu nici są przeznaczone do tak 
trudnych do opracowania obszarów, 
jak kąciki ust – korygują tzw. linie 
marionetki, gdzie mamy do czynie-
nia z silną mimiką.
 Bazując na doświadczeniu dr Mar- 
lena Sulamanidze i jego synów Geor-
ge’a i Konstantego, którzy również 
są czynnymi chirurgami plastykami 
i każdego dnia, pracując w klinice 
i w trakcie międzynarodowych tre-
ningów z pacjentami, gromadzą ma- 
teriał do przemyśleń nad udoskona-
laniem i rozwijaniem technik liftin- 
gu z wykorzystaniem nici, a także 
analizując zapotrzebowanie rynku  
i otwarcie pacjentów na zabiegi z za- 
kresu medycyny estetycznej, stwo-
rzono nowe linie nici – na bazie ma- 
teriału bioabsorbowalnego – w peł- 
ni wchłanialnego z kopolimeru kwa- 
su L-polimlekowego i kaprolaktonu 
(L-lactic-e-caprolactone). 
 Nici te wykorzystywały dotychcza- 
sowe, będące w ofercie techniki lif- 
tingujące (tj. Thread 2G, Needle 2G  

i Spring), ale w wersji rozpuszczalnej.
Techniki te stały się przełomowe 
i powszechnie dostępne dla leka-
rzy medycyny estetycznej, którzy 
ukończyli profesjonalne szkolenie. 
Dzięki wyspecjalizowanemu zesta-
wowi igieł zintegrowanych z nicią 
można było uzyskać świetny lifting, 
nadać objętość, korygować owal, li- 
kwidować zmarszczki mimiczne, przy 
małej inwazyjności, zaledwie po-
przez punkty wkłucia, przy znieczu-
leniu miejscowym.
 Dr Sulamanidze wraz ze współ-
pracownikami nie poprzestał jednak 
na dotychczasowym sukcesie i chcąc 
spełnić oczekiwania pacjentów w za- 
kresie bezinwazyjności zabiegu, a je-
dnocześnie efektywności, nie tylko 
biorewitalizacji, ale również w za-
kresie naprowadzania tkanek na ich 
pierwotne położenie, w 2012 roku 
stworzył rewolucyjne techniki EXCEL- 
LENCE VISAGE and BODY, które po- 
zwalają za pomocą zaledwie 1 pun-
ktu wkłucia – bez wykłuwania na ze- 
wnątrz, osiągnąć rewelacyjny efekt 
liftingu. A było to możliwe dzięki 

stworzeniu nowego typu mikrowy-
pustów oraz wprowadzeniu każdej 
nici w bezurazową kaniulę. To umo- 
żliwiło otwarcie się na bardzo sze-
roki rynek pacjentów (nieinwazyj-
ne zabiegi na twarz i ciało) oraz po-
większyło grono lekarzy, którzy byli 
gotowi do współpracy.
 
rok 2013 przynosi już nowe osią-
gnięcia: linia NANOVITIS i NANO 
SPrING, które są nie tylko całkowicie 
wchłanialne, ale dzięki swojej kon-
strukcji, np. splecionego warkocza, 
który rozpręża się w ciągu 2-3 tygo-
dni, lub sprężynki, pozwalają opra- 
cować wszelkie zmarszczki mimi-
czne, takie jak „lwie zmarszczki”, 
„kurze łapki”, „zmarszczki palacza”  
i opadające kąciki ust, a także nadać 
oczekiwany pełny kształt wargom, 
stanowiąc tym samym bezinwazyjną 
alternatywę do wielu zabiegów z za- 
kresu medycyny estetycznej. 
 To także nici, które są przeznaczo- 
ne do poprawiania najbardziej de- 
likatnych obszarów, takich jak oko- 
lice oczu, ust, dekolt, a nawet dłonie.

Przed zabiegiem  Po miesiącu od zabiegu   Przed zabiegiem  Po miesiącu od zabiegu

Przed zabiegiem  Dwa miesiące po zabiegu 
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Przed zabiegiem  Dwa miesiące po zabiegu 

Łącznie osiągnięcia Aptos jako lidera  
w technikach nici liftingujących to:
•	 14	patentów;
•	 22	produkty;
•	 ponad	50	metod	zabiegowych	
dla chirurgicznego i niechirurgicznego 

liftingu	twarzy	i	ciała;
•	 ponad	1	000	000	przypadków		
zabiegowych.

rozwiązania APTOS cieszą się ogro-
mną popularnością na całym świecie, 

posiadają wszelkie niezbędne certyfi-
katy medyczne obejmujące m.in. kraje 
unii Europejskiej, Azji i rosji.

Więcej informacji: www.aptos.pl, 
www.aestheticconcept.pl
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Autor: dr n. med. Lubomir Lembas, chirurg plastyk, lembas.pl

NICI ChIrurgICzNe
I ICh zAstOsOWANIe 
W CeLACh estetYCzNYCh 
Szwy chirurgiczne są powszechnie 
używane w celu zbliżania brzegów 
ran. Posuwając się od struktur po- 
wierzchownych w głąb ciała, szwy za- 
kłada się na skórę, tkankę podskór-
ną, powięź, mięśnie, ścięgna, naczy- 
nia, nerwy, narządy miąższowe (np. 
wątrobę) i narządy mające światło 
(np. jelito). Zacznijmy od natury che- 
micznej materiału, z którego są zbu- 
dowane nici chirurgiczne, oraz od ich 
struktury przestrzennej. Posługujemy 
się dwoma rodzajami szwów (nici): 
niewchłanialnymi (nierozpuszczalne) 
oraz wchłanialnymi (rozpuszczalne).
 Podstawą do stosowania głębo-
kich szwów niewchłanialnych jest ich 
obojętność biochemiczna względem 
organizmu – tkanki ludzkie nie rea-
gują odczynem zapalnym na ich 
obecność. Nici te zbudowane są 
głównie z polipropylenu, materiału 
dobrze znanego i powszechnie sto-
sowanego do produkcji głębokich  
szwów niewchłanialnych już od po- 
nad pół wieku (np. szwy kardiochi- 
rurgiczne). Możliwym do wyobraże-
nia powodem i podstawą ich stoso-
wania w medycynie estetycznej jest 
oczekiwanie długotrwałego efektu  
unoszenia i podtrzymywania, przy 
jednoczesnej obojętności bioche-
micznej względem naszych tkanek.
 Obecnie stosowane szwy wchła-
nialne są wykonane głównie z mie-
szaniny kwasu glikolowego oraz po- 
limlekowego (szwy pochodzenia zwie- 
rzęcego – katgut – nadal są dostęp- 

ne, ale wskazane tylko w wyjątko-
wych przypadkach). 
 różne nici, w zależności od ich 
składu chemicznego, w różnym cza- 
sie są wchłaniane z miejsca założe- 
nia. Nici Happy Lift wchłaniają się mi- 
nimum 10 miesięcy, na zasadzie hy- 
drolizy. Ostatecznym produktem ich 
rozpadu jest H2O i CO2. Proces wchła- 
niania powoduje odczyn zapalny tka- 
nek, w wyniku którego dochodzi do 
stymulacji fibroblastów i produkcji 
kolagenu. uważa się, że wchłanialne 
nici pokryte haczykami mają mniej- 
szą siłę mechanicznego unoszenia 
tkanek w porównaniu z nićmi nie- 
wchłanialnymi, ale za to dzięki wła- 
ściwościom biochemicznym przypi- 
suje się im rewitalizujące działanie 
na tkanki. Sukces, jaki odniosły  
wchłanialne nici z haczykami, stanowi 
potwierdzenie panującego obecnie 
głównego nurtu w medycynie este- 
tycznej, który nie zaleca stosowania 
trwałych implantów.
 Struktura przestrzenna szwów mo-
że być gładka lub szorstka (pokryta 
drobnymi haczykami, ang. barbed) 
niezależnie od tego, czy są to szwy 
niewchłanialne, czy wchłanialne. Pier- 
wotnie wszystkie szwy chirurgiczne 
miały gładką powierzchnię. Szew  
o szorstkiej powierzchni po raz pier-
wszy został zastosowany i opisany 
przez dr J.H. Alcamo w 1956 roku  
w Stanach Zjednoczonych. Pierwo-
tnie wszystkie nowo wprowadzane 
szwy z haczykami miały zastosowa-
nie do zamykania ran (szycie ran  
skórnych – Alcamo, szycie ścięgien  
– McKenzie, 1967). Dopiero wtórnie 
znalazły zastosowanie w medycynie 

estetycznej do unoszenia i podtrzy-
mywania tkanek.
 Jako pierwsze w medycynie este-
tycznej zostały zastosowane szwy  
o gładkiej powierzchni. W celu unie- 
sienia na nich tkanek konieczne jest 
wytworzenie pełnej lub częściowej 
pętli obejmującej obszar, który chce- 
my zmobilizować. Niezbędne jest 
również zakotwiczenie szwu w sta-
bilnej tkance powyżej. Ten rodzaj 
szwów nadal jest powszechnie sto- 
sowany w czasie operacyjnego liftin- 
gu twarzy, kiedy to podwieszana jest 
warstwa mięśniowo-powięziowa po-
liczka lub szyi i mocowana odpowie-
dnio do powięzi skroniowej głębokiej 
lub powięzi głębokiej okolicy wyrost-
ka sutkowatego. Dr Buttkewitz w ro- 
ku 1956 jako pierwszy opisał zasto- 
sowanie niewchłanialnych, gładkich 
nici zakładanych nieoperacyjnie do 
tkanki podskórnej w celu wygładze- 
nia bruzdy nosowo-wargowej u męż- 
czyzny. We Francji dr r. Guillemain 
w roku 1965 opisał, a później w la-
tach 70. spopularyzował nieopera-
cyjny lifting twarzy z zastosowaniem 
gładkich nici. Zakładał je z małych 
nacięć w owłosionej skórze głowy, 
przeprowadzał wokół tkanek twarzy 
za pomocą igły reverdina (igła z dziur- 
ką w okolicy szczytu – podobny po- 
mysł jak w maszynie do szycia) i mo- 
cował w miejscu nacięcia skóry do po- 
więzi głębokiej. Dr Guillemain okre-
ślił tę nowatorską na owe czasy me-
todę mianem „curl lift”. Nazwa ta jest 
dziś stosowana wymiennie z częściej 
używanymi pojęciami, takimi jak: „Ha- 
ppy Lift”, „Bezoperacyjny lifting twa-
rzy”, „Lifting na niciach”, „Miękki lifting”.

Wchłanialne nici 
w praktyce

NICI LIFTINGuJąCE

Pomysł zastosowania nici chirurgicznych w medycynie estetycznej, pozornie prosty 
do wyobrażenia, w rzeczywistości obejmuje wiele różnych koncepcji, które mogą 
się okazać skomplikowane.
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NICI z hACzYkAMI
Szwy z haczykami, w przeciwieństwie 
do nici gładkich, nie wymagają wy-
twarzania pętli wokół unoszonych 
tkanek, tylko linijnie pociągają tkan-
ki dzięki drobnym nierównościom 
na swojej powierzchni. Ten drobny 
szczegół w strukturze przestrzen-
nej znacznie poprawił efektywność 
unoszenia i podtrzymywania tkanek 
na niciach. Na poziomie każdej nie- 
równości (haczyka) tkanki są pocią-
gane równomiernie na całej długoś-
ci założonej nici. Haczyki na pojedyn- 
czej nici mogą być pochylone w je- 
dnym kierunku (ang. mono directio- 
nal barbed threads) lub w dwóch prze- 
ciwnych kierunkach (bi-directional 
barbed threads). 
 Jednokierunkowe szwy z haczy-
kami znane są już od pół wieku (Al-
camo w roku 1956). Dwukierunkowe  

nici z haczykami to względnie nowe 
rozwiązanie, stworzone niezależnie 
przez H.J. Bunke’a, 1997 (Ameryka- 
nin, znany przede wszystkim jako 
jeden z twórców mikrochirurgii re- 
konstrukcyjnej) i M. Sulamanidze, 
1998 (światowej sławy chirurg z Gru- 
zji, znany przede wszystkim z technik 
podwieszania tkanek na niciach, 
wprowadził nici APTOS w 1998). 
Dr Isse w uSA, w oparciu o wcze- 
śniejsze idee dr Sulamanidze, stwo- 
rzył własną unikatową koncepcję 
nici liftingujących. Polega ona na 
połączeniu nici polipropylenowej, 
na której znajdują się węzełki z na-
nizanymi i opartymi o nie stożkami 
(„trąbkami”) z kwasu polimlekowe-
go. Nić jest nierozpuszczalna, a stożki 
wchłanialne. Stożki tuż po założeniu 
spełniają funkcję haczyków unoszą- 
cych mechanicznie tkanki, a z czasem  

rozpuszczają się, stymulując produk- 
cję własnego kolagenu, co stanowi 
podstawę długotrwałego efektu lif-
tingującego. Ten rodzaj szwów, naz-
wany „Silhouette Suture”, został za-
rejestrowany przez FDA i jest znany 
również w Polsce.
 Przez ostatnie 10 lat nici z haczy- 
kami podlegały modyfikacjom. Po- 
czątkowo były one krótkie (5-12 cm), 
sztywne, z agresywnymi, ostro za-
kończonymi haczykami. Obecnie są 
dłuższe, giętkie, rozciągliwe, z łago-
dnie zakończonymi haczykami. Nici 
jednokierunkowe i dwukierunkowe 
unoszą i podtrzymują tkanki twarzy 
na dwóch różnych zasadach. Te pier- 
wsze wymagają zakotwiczenia, a mia- 
nowicie, po założeniu nici wzdłuż 
pożądanego wektora pociągania jej 
koniec musi być doszyty do stabilnej 
tkanki powyżej, w celu zapewnie- 

Dokumentacja medyczna: dr Lubomir Lembas

Pacjentka  przed i po uniesieniu brwi, policzków, linii żuchwy i szyi.

Pacjentka przed i po liftingu anchorage happy Lift.

Pacjentka  przed i po uniesieniu brwi, policzków, linii żuchwy i szyi.

zaznaczone linie przebiegu nici.

Pacjentka przed i po liftingu anchorage happy Lift.

uniesienie brwi.
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nia efektu liftingu. Nitka jednokie- 
runkowa może być przeciągana 
przez tkankę tylko w jednym kie-
runku – w tym, na który pozwala 
ułożenie haczyków, które blokują 
i zapobiegają przeciągnięciu nitki 
w stronę przeciwną. Nici jednokie-
runkowe zakładane są wzdłuż kilku 
jednostek estetycznych twarzy, prze- 
biegają od górnej części szyi przez 
linię żuchwy i policzek, a są zakot-
wiczone w okolicy skroniowej.
 Nici z haczykami ułożonymi w dwóch 
kierunkach służą do korekty w obrę- 
bie jednej jednostki estetycznej (po- 
liczek, linia żuchwy lub szyja). Ich ko- 
twiczenie w tkankach następuje sa- 
moistnie – i właśnie to stanowi pod-
stawę unikatowej filozofii ich stoso-
wania. Na jednej połówce nitki ha-
czyki są skierowane w jedną stronę, 
a na drugiej – w stronę przeciwną. 
Po wprowadzeniu nici do tkanek nie 
ma możliwości przeciągania jej w ża-
dnym kierunku, bo blokują to haczy-
ki na jednej lub drugiej połowie nitki. 
Odpowiednie założenie nitki dwu- 
kierunkowej na twarzy i zebranie 
tkanek w kierunku środka nitki daje 
efekt liftingu bez konieczności ko-
twiczenia szwu do wyżej położonych 
stabilnych struktur. 

zAbIegI I WskAzANIA
Przesłanką do rozwoju technik bez-
operacyjnego liftingu z zastosowa-
niem nici było dążenie lekarzy do uzy-
skania jak najlepszego efektu przy 
ograniczonej inwazyjności działań.
 Zabiegi liftingujące z zastosowa-
niem nici są przeznaczone przede 
wszystkim do czterech podstawowych 
okolic twarzy:
•	 korekta	położenia	brwi;
•	 korekta	i	uwydatnienie	
	 policzków;
•	 wyrównanie	linii	żuchwy	
	 (likwidacja	„chomiczków”);
•	 korekta	górnej	części	szyi	
 (likwidacja zwisającego 
 podgardla oraz pogłębienie 
 i zaostrzenie kąta bródkowo-
 -szyjnego).
 Przy liftingu policzków i linii żuchwy 
zawsze dochodzi do wygładzenia 
bruzdy nosowo- i wargowo-policz-
kowej oraz do wygładzenia bruzdy 
bródkowo-policzkowej (marionetko-
wej). Coraz częściej donosi się też  
o korekcji innych okolic twarzy (usta, 
„zmarszczki palacza”, nos, czoło). Z za- 
stosowaniem nici można również wy- 
konać lifting piersi, pośladków, a na- 
wet zwęzić kobiece zewnętrzne na-
rządy płciowe. Wskazania do zasto-
sowania nici wciąż się rozszerzają. 

WłAsNe DOśWIADCzeNIA 
W zAstOsOWANIu NICI 
hAPPY LIft
Techniki z użyciem gładkich nici liftin- 
gujących, które służą mi jako wsparcie 
w czasie tradycyjnego liftingu chirur-
gicznego, stosuję już od ponad 12 lat. 
Na co dzień używam nici z haczykami 
do szycia ran chirurgicznych w opera-
cjach z długą linią cięcia. Początek 
moich własnych doświadczeń ze sto-
sowaniem nici Happy Lift datuje się  
na jesień 2012 roku. Byłem uczestni-
kiem kilku szkoleń przeprowadzonych 
w Polsce i za granicą, w trakcie których 
mogłem też wykonać zabiegi u swo-
ich modelek pod nadzorem dr Ciro  
Accardo, który jest twórcą nici Happy 
Lift. Od tego czasu wykonałem zabiegi 
u 44 pacjentów. Prawie wszystkie 
zabiegi dotyczyły zastosowania nici 
dwukierunkowych i korekty pojedyn-
czych jednostek estetycznych (brwi, 
policzki, linia żuchwy, szyja). W kilku 
przypadkach wykonałem lifting nićmi 
jednokierunkowymi z kotwiczeniem 
ich do powięzi skroniowej głębokiej.
 Happy Lift to wchłanialne nitki chi-
rurgiczne, które na swojej powierz-
chni mają drobne haczyki – produkt 
włoskiej firmy Promoitalia, który uzys- 
kał certyfikat CE w roku 2004. Wchła-
niają się samoistnie przez około 10 mie- 
sięcy. Zabieg polega na ich wprowa-
dzeniu do tkanki podskórnej z zasto-
sowaniem igły lub specjalnej kaniuli  
w celu uniesienia tkanek na niciach.  
Procesowi wchłaniania towarzyszy re- 
witalizacja tkanek dzięki pobudzeniu 
produkcji własnego kolagenu w tkan-
ce podskórnej – poprzez mechaniczną 
stymulację fibroblastów przez haczy-
ki i biochemiczną stymulację uwalnia-
nym z nici kwasem polimlekowym.
 Najlepsze wyniki zabiegu uzyskuje 
się u osób w wieku 35-45 lat, które ma- 
ją dobrej jakości, sprężystą skórę. u pa- 
cjentów młodszych wykonuje się go 
w celu likwidacji niekorzystnych cech 
estetycznych twarzy, np. zbyt nisko 
osadzonych brwi lub zbyt słabo za-
znaczonego policzka. Można też wy-
konać go po wcześniejszym liftingu  
w celu udoskonalenia wyniku operacji.
 Złymi kandydatami do zabiegu są 
osoby w zaawansowanym wieku, z bar- 
dzo wiotkimi tkankami, z dużym nad- 
miarem skóry oraz ze skórą pergami- 
nową. Jak zwykle – również tacy, 
którzy oczekują spektakularnych i nie-
realnych wyników.

PrzYPOMNę: nie wolno wykonywać 
zabiegu u pacjentek w ciąży i niewska-
zane jest wykonywanie zabiegu pod-
czas miesiączki.

Konsultacja zaczyna się od wspólnej 
oceny przed lustrem anatomii twarzy 
pod względem estetycznym. Pacjen-
tka wskazuje lekarzowi, które elemen-
ty tej anatomii jej przeszkadzają, a ro- 
lą lekarza jest zweryfikowanie tych 
oczekiwań. W przypadku podjęcia 
decyzji o przeprowadzeniu zabiegu 
lekarz rzetelnie informuje o nieuni- 
knionych następstwach oraz o możli-
wym ryzyku powikłań. Informacja ta 
powinna być przekazana pacjentce 
również w formie pisemnej świado- 
mej zgody na zabieg. Wskazany jest 
przynajmniej kilkudniowy odstęp   
pomiędzy konsultacją a zabiegiem. 
Jest to niezbędny czas dla pacjen- 
tki na spokojne przemyślenie i rozwa- 
żenie decyzji.
 Warunek konieczny to dobry ogól-
ny stan zdrowia fizycznego i psychi-
cznego pacjenta.
 Zalecenia przed zabiegiem są takie 
same jak przed każdym innym zabie-
giem tego typu, a ich przestrzeganie 
skraca okres rekonwalescencji i zmniej- 
sza ryzyko powikłań:
1. Na 7 dni przed zabiegiem wska-
zane jest przyjmowanie doustne pre-
paratów Arniki i/lub preparatów z wi-
taminą K.
2. Dwa tygodnie przed zabiegiem na- 
leży odstawić Aspirynę i inne leki 
zmniejszające krzepliwość krwi.
3. Dwa dni przed zabiegiem i 7 po nim 
należy przyjmować doustnie Heviran 
2 x 800 mg, w przypadku dodatnich 
wywiadów w kierunku opryszczki.
4. Wskazane jest przyjmowanie pre-
paratów z witaminą C oraz rutyny  
w przypadku dodatnich wywiadów  
w kierunku kruchości naczyń.
5. Przed zabiegiem i krótko po nim 
pacjent powinien ograniczyć palenie 
papierosów i picie kawy.
 W dniu zabiegu powinien być wy- 
poczęty, a skóra twarzy zdrowa, 
bez podrażnień. Wykonuje się też 
dokumentację fotograficzną i dopie-
ro po podpisaniu świadomej zgody 
przystępuje do zabiegu. 

WYkONANIe zAbIegu
Nieodłącznym elementem procedury 
jest plan zabiegu narysowany na twa- 
rzy pacjentki, który określa liczbę  
koniecznych nitek i ich przebieg.  
Potem należy zdezynfekować skórę 
oraz obłożyć pole operacyjne jało-
wymi serwetami. Lekarz zakłada ma- 
skę, czapkę, fartuch i jałowe rękawi- 
ce. Do zabiegu niezbędna jest wy-
kwalifikowana asysta. Wykonuje się 
go w znieczuleniu miejscowym (Li-
gnocaina 1-2% z dodatkiem adre-
naliny w stosunku 1 do 200 tys.) 
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– znieczula się tylko punkty wejścia 
i wyjścia kaniuli lub igły służącej  
do wprowadzenia nici.
 Działanie lignokainy jest natych- 
miastowe, natomiast adrenalina ob- 
kurcza skutecznie naczynia dopiero 
po około 7-8 minutach. Warto od-
czekać ten czas i wtedy zabieg jest 
zupełnie bezkrwawy.
 Nici wprowadza się z zastosowaniem 
igły lub kaniuli wzdłuż wcześniej wyko- 
nanych zaznaczeń. Powinny być wpro- 
wadzone do tkanki podskórnej, nale- 
ży unikać ich zbyt płytkiego (do skóry) 
i zbyt głębokiego (do warstwy mię-
śniowo-powięziowej) wprowadzenia.
uWAgA: ogólna zasada nakazuje w da- 
nej, pojedynczej okolicy estetycznej 
wprowadzanie najpierw nitek zloka- 
lizowanych dogłowowo, a w następ-
nej kolejności tych zlokalizowanych 
doogonowo.
 Druga zasada nakazuje najpierw  
korektę jednostki estetycznej poło-
żonej bardziej dogłowowo, a w na-
stępnej kolejności tej poniżej. Czyli  
w pierwszej kolejności należy wyko-
nać lifting policzka, potem linii żuch-
wy i w ostatniej kolejności – szyi. 
 Lifting okolicy położonej w kierun- 
ku dogłowowym ma korzystny wpływ 
na okolicę poniżej. Natomiast lifting 
okolicy zlokalizowanej bardziej do- 
ogonowo, z pominięciem tej poło- 
żonej powyżej, związany jest z wię- 
kszym ryzykiem powstania pofałdo-
wań skóry.
 Po wprowadzeniu wszystkich nitek 
ich wystające końcówki obcina się no-
życzkami tak, żeby schowały się pod 
skórą (mogą też pozostać na zewnątrz, 
przyklejone steristripami do skóry,  
a kiedy po 3-5 dniach pacjentka przy-
chodzi na badanie kontrolne, skraca 
się je). Pozostawienie końcówek nitek 
na zewnątrz i podklejenie ich plas-
trem z założenia ma poprawić wyniki 
estetyczne zabiegu. 

PO zAbIegu 
– efektY I ObserWACJe
Gdy pacjentka przychodzi na bada- 
nie kontrolne po tygodniu i miesiącu 
od zabiegu, powinno się wykonać 
standardową dokumentację fotogra- 
ficzną. Dopiero na zdjęciach można 
wyraźnie zobaczyć różnice w wyglą-
dzie twarzy przed zabiegiem i po nim. 
uzyskany efekt może narastać nawet 
do roku od chwili założenia nitek. 
Początkowo wynika on z mechanicz-
nego uniesienia tkanek, a potem z ich 
rewitalizacji poprzez stymulację do 
produkcji kolagenu. Warto tu przy-

toczyć zalecenia pozabiegowe, jakie 
przekazujemy pacjentce/pacjentowi:
1. Przez 7 dni należy przyjmować do-
ustnie antybiotyk (do czasu, gdy część 
nitki wystaje przez nakłucie skóry).
2. Przez 4 dni należy przyjmować 
leki przeciwzapalne, które zmniejszą 
obrzęk i ograniczą ból (np. ogólnie do- 
stępny Ibuprom 2 x na dobę 200 mg).
3. Przez 4 dni należy całkowicie unikać 
ruchów mimicznych (jak najmniej 
mówić, śmiać się, otwierać szeroko 
usta itp.).
4. Przez 4 dni należy spać na plecach  
z lekko uniesioną głową.
5. Przez 4 tygodnie wskazane jest 
tylko bardzo delikatne dotykanie 
miejsca zabiegu (mycie gąbką bez  
pocierania itp.).
6. Przez 4 tygodnie nie są wskaza-
ne wizyty u dentysty ze względu 
na konieczność długotrwałego sze-
rokiego otwierania ust.
7. Do łagodnych zajęć fitness można 
powrócić po 3 tygodniach, a do zajęć 
intensywnych – po 3 miesiącach.
 Najdłuższe obserwacje moich włas-
nych przypadków są niespełna rocz-
ne. Tuż po zabiegu prawie zawsze na 
skórze występują przejściowe nierów- 
ności i drobne zagłębienia. W przy-
padkach granicznych z punktu widze- 
nia kwalifikacji do tego typu zabie- 
gu (zbyt duży nadmiar skóry) efekt 
był suboptymalny, z dłużej utrzy-
mującymi się fałdkami skóry powyżej 
okolicy unoszonej. W jednym z tych 
przypadków musiałem wykonać do-
datkowy zabieg korygujący policzki  
w celu poprawy w okolicy linii żuchwy.
 realny okres rekonwalescencji (us- 
tąpienie dużych obrzęków i siniaków, 
do których zawsze po zabiegu do-
chodzi) wynosi około jednego tygo-
dnia, o czym należy informować 
pacjentów.
 Po zabiegu pacjent odczuwa przej-
ściowo dyskomfort przy dotykaniu 
lub uciskaniu w okolicy wprowadze- 
nia nici. Może też wystąpić krótko- 
trwały ból samoistny w czasie silniej-
szych ruchów mimicznych (drażnienie 
tkanek przez haczyki).
 Większość moich pacjentów po- 
wróciła do pracy umysłowej już na-
stępnego dnia po zabiegu, mimo 
obrzęku i siniaków. Nie odnotowałem 
żadnych poważnych powikłań. Tylko 
w jednym przypadku po trzech mie-
siącach musiałem usunąć jedną z nici 
z powodu przebicia się przez skórę  
w miejscu innym niż punkt wpro-
wadzenia. 
 W miejscu wprowadzenia nici przej- 

ściowo tkanki mogą układać się nie-
regularnie (drobne nierówności, za-
głębienia, fałdy), co jest wynikiem ich 
uniesienia bez usunięcia nadmiaru 
skóry. Te nierówności znikają samoist-
nie w ciągu kilku tygodni.
 Bywają przypadki, że koniec nici  
przebije się przez wykonane wcze-
śniej nakłucie skóry. Wymaga to wte-
dy skrócenia nici. Opisywano też 
przypadki samoistnego przebicia się 
nici przez skórę w miejscu innym niż 
miejsce jej wprowadzenia.

PODsuMOWANIe
W moim odczuciu najbardziej spe-
ktakularne wyniki uzyskiwałem przy 
korekcie brwi oraz szyi. Z punktu wi- 
dzenia krzywej uczenia najszybciej 
można opanować technikę korekty 
policzka. Według mnie najtrudniej 
koryguje się linię żuchwy – tu naj- 
częstszym błędem jest podejmowa- 
nie się zabiegu w przypadkach z du- 
żym nadmiarem skóry, bez wcześniej- 
szego wykonania korekty policzka. 
 Ponieważ nici mają inną strukturę 
niż struktura własnych tkanek, mogą 
być wyczuwalne przez skórę, a czasa-
mi, przy niektórych minach, mogą być 
nawet widoczne. Nici są wchłanialne, 
a więc powikłanie takie zawsze jest 
przejściowe.
uWAgA: inne zabiegi, takie jak: laser, 
fale radiowe, iniekcje kwasu hialurono- 
wego, przeszczep tłuszczu, można wy- 
konać po 8 miesiącach od zabiegu 
Happy Lift. Natomiast iniekcje toksyny 
botulinowej są wskazane na 3 tygodnie 
przed zabiegiem na czoło i na szyję.
 Osobiście jestem głęboko przeko- 
nany o przydatności technik z zasto- 
sowaniem nici w praktyce chirurga 
plastyka. Spektakularnym przykładem 
tego jest możliwość unoszenia brwi 
– nisko osadzone brwi o niekorzyst-
nym przebiegu są częstym defektem 
estetycznym, a nie mamy dobrych  
i skutecznych metod ich unoszenia. 
Myślę, że coraz sprawniejsze posłu-
giwanie się technikami liftingu na ni-
ciach może znacznie poprawić nasze 
możliwości korekcji tej okolicy. 
 Do każdego zamka trzeba użyć in-
nego klucza – podobnie jest w chirur-
gii plastycznej i medycynie estetycz-
nej. Powinniśmy dokładnie dobierać 
metodę do konkretnego pacjenta. 
W przypadku zabiegów z zastosowa-
niem nici Happy Lift trafna kwalifi-
kacja jest gwarancją sukcesu. Krzywa 
uczenia się nie jest bardzo długa, ale 
należy podejść do nich ze zrozumie-
niem i z odrobiną lekarskiej pokory.
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NICI LIFTINGuJąCE
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Hilo Lift – nici polidioksanowe 
do zastosowań w medycynie estetycznej
zabiegi z zastosowaniem nici liftingujących od kilku lat wykonywane są z powodze-
niem w europie, Azji i usA, stają się też coraz bardziej popularne i dostępne. Na rynku 
mamy obecnie kilka systemów nici liftingujących: Aptos, happy Lift, silhouette,  
Contour thread oraz coraz popularniejsze nici PDO. Nici te różnią się między sobą 
zarówno pod względem budowy chemicznej, jak również techniki ich implantacji. 

substancja 
aktywna

efekt 

znieczulenie

Czas zabiegu

efekty 
niepożądane

kraj produkcji

Polidioksanon 

uniesienie wiotkiej 
skóry, stymulacja 
syntezy kolagenu

Znieczulenie 
miejscowe

30 minut

Krwiak, niewielki 
obrzęk

Korea

Pochodna kwasu 
polimlekowego

uniesienie wiotkiej 
skóry, stymulacja 
syntezy kolagenu

Znieczulenie 
miejscowe

30 minut

Ból, krwiak, obrzęk, 
przemieszczenie 
nici, asymetria, 
zaciągnięcie skóry

rosja/Włochy

Polypropylene

uniesienie wiotkiej 
skóry, stymulacja 
syntezy kolagenu

Znieczulenie 
ogólne

Około 60 minut

Ból w miejscu 
implantacji, krwiak, 
obrzęk, asymetria, 
mechaniczne 
uszkodzenie nici

uSA

Polypropylene

uniesienie wiotkiej 
skóry, stymulacja 
syntezy kolagenu

Znieczulenie 
ogólne

Około 60 minut

Ból w miejscu 
implantacji, krwiak, 
obrzęk, asymetria, 
mechaniczne 
uszkodzenie nici

uSA

 system nici  Nici PDO Aptos Contour thread  silhouette lift
   happy Lift

Nici polidioksanowe stanowią cie- 
kawą alternatywę dla pozostałych sy- 
stemów nici liftingujących, a ich pod- 
stawową zaletą jest prostota implan- 
tacji i brak powikłań typowych dla 
nici mechanicznie unoszących tkan- 
ki, takich jak nierówności powierzchni 
skóry czy zaciągnięcia skóry oraz wy-
soki profil bezpieczeństwa wykazywa- 
ny przez samą substancję, z której wy- 
konana jest nić. [15,17] 
 W medycynie polidioksanon jest 
stosowany od ponad dwudziestu lat: 

w monofilamentowych, wchłanialnych 
szwach chirurgicznych oraz w implan- 
tach ortopedycznych. Dzięki temu 
jest to materiał doskonale poznany  
i przebadany, cechujący się wyso- 
kim profilem bezpieczeństwa, co od- 
grywa kluczowe znaczenie, jeśli cho- 
dzi o nowości wchodzące do medy- 
cyny estetycznej. Często już po kilku 
latach okazuje się, że nowość, która 
przebojem podbiła rynek estetycz-
ny, po pewnym czasie odchodzi  
w zapomnienie ze względu na ilość 

powikłań i działań niepożądanych. 
[1,8,15]
 W przypadku polidioksanonu i kil- 
kudziesięciu milionów zabiegów chi- 
rurgicznych, wykonanych na całym 
świecie, w których na przestrzeni po- 
nad dwudziestu lat zastosowano 
materiały szewne wykonane z tej sub- 
stancji, możemy być całkowicie spo-
kojni o działanie nici PDO w organiz-
mie ludzkim. [2,3,4,18] 
 Chemicznie polidioksanon to syn-
tetyczne włókno otrzymywane w pro- 
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ścienia monomeru p-dioksanonu. Na  
rysunku 1.1 przedstawiono schemat 
otrzymywania polidioksanonu.

rys. 1.1 schemat syntezy polidioksanonu. [2]

 W warunkach in vivo polidioksa- 
non ulega powolnej hydrolizie, two- 
rząc monomery kwasu 2-hydroksy- 
-etoksyoctowego. Monomery ulega- 
ją dalszemu rozkładowi, w wyniku 
którego otrzymujemy wodę i dwu-
tlenek węgla – związki obojętne dla 
organizmu i całkowicie resorbowal-
ne przez skórę. [1]
 Po wprowadzeniu do organizmu 
polidioksanon ulega stopniowej re-
sorpcji w ciągu 180 (maksymalnie 
240) dni. [3-7]
 Początki XXI wieku to okres, kie- 
dy podjęto pierwsze próby zastoso- 
wania polidioksanonu jako swois- 
tego stymulatora tkankowego po- 
budzającego produkcję nowego ko-
lagenu. [1,7,16]
  Idea zabiegu opiera się na po- 
łączeniu dwóch mechanizmów dzia- 
łania. Pierwszy polega na mecha- 
nicznym napięciu i uniesieniu skóry. 
uzyskuje się to poprzez wprowadze- 
nie nici PDO w głębokie jej war- 
stwy (skóra właściwa lub tkanka pod- 
skórna). Drugi mechanizm wykorzys- 
tuje biomedyczne właściwości poli- 
dioksanonu, który poprzez stymu- 
lację fibroblastów pobudza natural- 
ny proces syntezy kolagenu (rys 1.2 
i rys. 1.3). Dzięki takiej synergii dzia- 
łania uzyskiwane są pożądane efek-
ty estetyczne. [1,13,16,18]

 

Proces reorganizacji struktury skóry 
przebiega dwuetapowo. Tuż po za- 
biegu następuje wygładzenie zmar- 
szczek i podciągnięcie tkanek, wy- 
nikające z mechanicznego działania 
wprowadzonej nici. Po około mie- 
siącu rozpoczyna się widoczna po- 
prawa pierwotnego efektu estetycz- 
nego, wynikająca z kolei z nasilonego 
procesu syntezy endogennych włókien 
kolagenowych, która ma miejsce po 
około 14 dniach od zabiegu. 
  Nici PDO ulegają całkowitej re- 
sorpcji, zaś efekty estetyczne, wy- 
wołane zwiększoną syntezą kolage- 
nu utrzymują się średnio około 24 
miesięcy (maksymalnie do 36 mie- 
sięcy). Czas utrzymywania się efek-
tu estetycznego uzależniony jest od 
wyjściowej kondycji skóry, ilości fi- 
broblastów w jej obrębie, tempa pro- 
cesów metabolicznych zachodzących 
w skórze oraz od wieku pacjenta i spo- 
sobu życia (używki, fotoprotekcja, na- 
wilżenie skóry itd.). 
 Ze względu na szybkie tempo 
wchłaniania się nici PDO nie mają 
tendencji do wywoływania zwłók-
nień, bliznowacenia czy ziarninia- 
ków ciała obcego, w odróżnieniu od 
włókien o dużej średnicy i okresie  
biodegradacji powyżej roku, gdzie 
ryzyko takie zwiększa się w sposób 
statystycznie znamienny.
[8,10,15,17,18]
 W 2008 roku w Korei Południo- 
wej opatentowano pierwsze syste-
my nici polidioksanowych umiesz- 
czonych na specjalnej igle do zasto- 
sowań w zabiegach medycyny este- 
tycznej i chirurgii plastycznej. Od te-
go czasu nici PDO na stałe zagościły 
w ofercie zabiegów w czołowych kli-
nikach zajmujących się medycyną es- 
tetyczną i chirurgią plastyczną na ca-
łym świecie. Zabiegi są bardzo popu-
larne w Korei, Japonii, Ameryce Pół- 
nocnej i Południowej oraz w rosji. 
Obecnie zaczynają podbijać Europę. 
Popularność zabiegów nićmi PDO 
wynika z kilku podstawowych fak-
tów: bezpieczeństwa, skuteczności, 
przewidywalności, łatwości przepro- 
wadzenia procedury oraz ceny za-
biegu. Na wszystkich tych polach za- 
biegi z zastosowaniem nici PDO są 
bezkonkurencyjne w porównaniu do 
pozostałych systemów nici liftingu- 
jących, czy innych zabiegów medy-
cyny estetycznej. [1,10,18]
 W Korei opracowano również me- 
todę polegającą na implantacji nici 
PDO w punkty akupunkturowe, dzię- 
ki czemu możliwa jest długotrwała 
stymulacja odpowiednich meridia- 
nów i regulacja przepływu energii.  

Wykorzystuje się to działanie w przy- 
padku wielu dolegliwości, którym 
towarzyszy przewlekły ból, spadek 
odporności i osłabienie organizmu. 
Ponadto opracowane są również pro- 
cedury zastosowania nici PDO w przy- 
padku nietrzymania moczu i zaburzeń 
potencji. [1]

NICI hILO LIft
W Polsce pojawiły się nowe nici liftin- 
gujące Hilo Lift. Oficjalna polska pre- 
miera produktu miała miejsce w trak- 
cie XIV Zjazdu Polskiego Towarzyst-
wa Chirurgii Plastycznej, rekonstru- 
kcyjnej i  Estetycznej w Kazimierzu 
Dolnym. System nici PDO składa się 
z dwóch zasadniczych elementów. 
Pierwszym jest nitka, którą implan-
tujemy w skórze, drugim zaś igła, 
za pomocą której dokonujemy im-
plantacji. Jeden koniec nitki znaj-
duje się w igle, a drugi jest na niej 
opleciony. Nici Hilo Lift wykonane 
są z polidioksanonu i umieszczone 
na specjalnej igle, która jest bardzo 
elastyczna – kąt odchylenia wynosi 
do 90 stopni, ostrze jest specjalnie 
zaprojektowane, aby w maksymal-
nie atraumatyczny sposób wchodzić 
w skórę. Nici Hilo Lift posiadają me-
dyczny certyfikat CE jako produkt 
medyczny III klasy. [10]
 W ofercie firmy Hilo Pharma zna-
lazło się pięć różnych rodzajów nici 
Hilo Lift. różnią się one budową i wska-
zaniami do ich zastosowania. [10]

NICI MONO
Nić MONO to pojedyncze włókno 
polidioksanonu. Po wprowadzeniu 
do skóry powoduje pobudzenie syn- 
tezy kolagenu. Wykazuje również 
działanie napinające i wygładzające 
skórę. Posiada stosunkowo niewiel-
kie zdolności do podnoszenia tka- 
nek. używana jest głównie w zabie- 
gach mających na celu wygładze- 
nie zmarszczek mimicznych, zwię- 
kszenie objętości policzków, wygła-
dzenie okolicy dekoltu i szyi, lifting 
podbródka.
 Nici MONO znalazły wszechstron- 
ne zastosowanie w przypadkach ko- 
nieczności zwiększenia napięcia i po- 
prawy jędrności skóry także poza 
twarzą. Dodatkowo możemy je rów- 
nież stosować w celu redukcji obję- 
tości, implantując je w obrębie tkan- 
ki tłuszczowej. Nici MONO są również 
wykorzystywane w połączeniu z in- 
nymi rodzajami nici w zaawansowa-
nych zabiegach liftingu twarzy, ko-
rekty fałdów nosowo-wargowych, 
konturowaniu linii żuchwy, liftingu 
piersi, pośladków itp. 

p-dioxanone polydioxanone (PDO)

catalyst
+

heat

rys. 1.2 schemat przedstawiający 
głębokość wprowadzenia nici PDO. [10]

rys. 1.3 synteza nowego kolagenu wpływa na 
poprawę gęstości i struktury skóry; pierwszy 
rysunek przedstawia skórę przed zabiegiem, 
drugi po wprowadzeniu nici PDO. [10]
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W przypadku zmarszczek występu- 
jących w górnej części twarzy za- 
stosowanie nici MONO umożliwia 
uzyskanie rezultatów zbliżonych do 
podania toksyny botulinowej – uzy-
skujemy efekt wygładzenia zmarsz-
czek i w zależności od głębokości im- 
plantacji nici, możemy w pewnym 
stopniu ograniczyć aktywność mię-
śni mimicznych tej okolicy.
 Nie ma konieczności specjalnych 
przygotowań pacjentów do zabie-
gu. Sama procedura implantacji nici 
w skórze nie wymaga nacięć i nie 
pozostawia blizn. Po zabiegu zaim-
plementowane nici są niewidoczne 
i niewyczuwalne. [1,10]
 Nici MONO są najbardziej wszech- 
stronnym rodzajem nici PDO, a ich za- 
stosowanie ograniczają tak napraw- 
dę umiejętności i pomysłowość ope- 
ratora. rodzaje nici MONO przedsta-
wia rysunek 1.4

NICI tYPu tWIN
Nić TWIN to skręcona wokół własnej 
osi nitka MONO – w przybliżeniu przy- 
pomina warkocz. Skręt nici umożli- 
wia silniejszą odpowiedź tkankową 
i większą syntezę kolagenu wokół 
zaimplantowanej nici. Nitki TWIN mo- 
żemy stosować w tych samych loka- 
lizacjach co nici MONO, jeśli pożą- 
dana jest większa synteza kolagenu. 
Ze względu na swoją budowę są 
znacznie sztywniejsze w porówna- 
niu z nićmi MONO, dlatego wykazu- 
ją większą zdolność do wygładzania 
i napinania położonej nad nimi 
skóry. [1,10] Porównanie nici MONO 
i TWIN przedstawia rysunek 1.5.

 

NICI skręCONe 
NA IgLe sCreW I Ds
Nici skręcone na igle występują w dwóch 
rodzajach: SCrEW i DS. Nić SCrEW  

to pojedyncza nić typu MONO, której 
wolny koniec opleciony jest spiral-
nie na igle (rys. 1.6). 

Dzięki takiej budowie w trakcie wpro- 
wadzania wolny koniec nici wkręca 
się w tkankę w sposób przypomina- 
jący wkręcanie śruby. umożliwia to 
uzyskanie efektu uniesienia skóry 
i tkanki podskórnej. Nici te dosko-
nale nadają się do wszelkiego typu 
zabiegów, w których zależy nam na 
podniesieniu skóry, odciągnięciu fał- 
dów nosowo-wargowych, linii mario- 
netek czy podniesieniu powiek. Dzię- 
ki niciom SCrEW możemy również 
wykonać zabieg V-liftingu w zakresie 
środkowej i dolnej części twarzy. Za- 
bieg ten to opatentowana procedu-
ra estetyczna o nazwie HILO Lift. [1,10] 

Nowością w zakresie nici PDO są nici 
DS (Double Screw), przedstawione 
na rysunku 1.7.

Są to dwie nici SCrEW wychodzące  
z jednej igły i oplatające się na niej 
podobnie jak alfa-helisa DNA. Nici 
DS możemy stosować w tych samych 
lokalizacjach co nici SCrEW w sytu-
acjach, gdy zależy nam na jeszcze sil-
niejszym uniesieniu tkanek i syntezie 
większej ilości kolagenu. [10] Schema- 
tyczne różnice między nićmi MONO, 
TWIN i DS przedstawia rysunek 1.8. 

NICI hACzYkOWe Mgb
Obecnie najbardziej zaawansowanym 
systemem nici PDO są nici haczyko-
we MGB. Jest to system zbliżony swo- 
imi możliwościami do nici podwie-
szających tkanki w sposób mecha-
niczny. Nić zawiera szereg drobnych 
haczyków, które otwierają się w je- 
dną stronę po zaimplantowaniu  
w tkankach. Sprawia to, że nici MGB 
są w stanie unieść i utrzymać w no- 
wej pozycji opadające tkanki. Dzię-
ki prostocie implantacji nici MGB 
stanowią najbezpieczniejszą i naj-
mniej obciążającą dla pacjenta alter- 
natywę spośród wszystkich dostęp-
nych na rynku nici haczykowych czy 
stożkowych – porównanie w tabeli 1.1. 
 Nici MGB stanowią pomost po- 
między ideą implantacji nici PDO 
(prostota procedury, brak powikłań, 
 pobudzenie naturalnych procesów na- 
prawczych i regeneracyjnych) a nić- 
mi liftingującymi tkanki w sposób 
mechaniczny (możliwość liftingu zbli- 
żonego do procedur chirurgicznych). 
[1, 10] Budowę nici MBG przedsta-
wia rysunek 1.9 a i b.

Dzięki zastosowaniu 8 do 12 nici MBG 
jesteśmy w stanie wykonać lifting 
całej twarzy z uniesieniem powiek 
i liftingiem czoła włącznie (opatento- 
wany zabieg Hilo Lift). W terapii łą- 
czonej nici MBG wykorzystuje się prze- 
de wszystkim jako stelaż utrzymu-
jący mechanicznie skórę, wspierany 
dodatkowo przez pozostałe rodzaje 
nici (MONO, TWIN, SCrEW i DS). [1,10]

WskAzANIA 
I PrzeCIWWskAzANIA 
DO stOsOWANIA NICI 
hILO LIft
Ze względu na mechanizm działania, 
jaki wykazują nici PDO, możemy je sto-

rys. 1.4 rodzaje nici MONO. [10]

rys. 1.6 Nici typu sCreW. [10]

rys. 1.5 Porównanie nici MONO (powyżej) 
i tWIN (poniżej). [10]

rys. 1.8 Porównanie nici typu Ds, 
tWIN i MONO. [10]

rys. 1.7 różne rodzaje nici Ds. [10]

rys. 1.9 budowa nici Mbg
a) nić Mbg w powiększeniu – widoczne
haczyki, które po wprowadzeniu 
w odpowiednią warstwę w sposób 
mechaniczny powodują uniesienie tkanek; 
b) porównanie długości nici Mbg. [10]

 a) 

b) 
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kszenia jej napięcia, redukcji zmarsz-
czek czy likwidacji następstw jej zwiot- 
czenia. Efekty zabiegów opierają się 
na zdolności indukcji syntezy no-
wych włókien kolagenowych. Ponad- 
to, jeśli nić umieszczona zostanie głę- 
biej, w obrębie tkanki tłuszczowej, 
pobudzeniu ulega proces natural-
nej lipolizy. Wpływa to na zmniejsze-
nie objętości oraz ilości adipocytów. 
Dzięki tej zdolności wykazywanej 
przez nici PDO możemy uzyskać 
efekt wyszczuplenia twarzy z jedno-
czesnym naciągnięciem skóry – za-
bieg V-liftingu. [1,7,10,13]
 Implantacja nici PDO może po-
wodować również zmniejszenie na-
pięcia mięśni mimicznych twarzy. 
Osłabienie siły ich działania pozwala 
uzyskać efekt zbliżony do iniekcji 
toksyny botulinowej. W porównaniu 
z toksyną botulinową działanie nici 
jest słabsze, jednak efekty estetycz-
ne są bardziej naturalne. Działanie 
to jest szczególnie pożądane u pa- 
cjentów, którzy chcą zachować na- 
turalną mimikę z jednoczesną re- 
dukcją zmarszczek mimicznych.
 [1,7,10]
 Przeciwwskazania do stosowania 
zabiegów z zastosowaniem nici PDO 
są ogólnymi przeciwwskazaniami do 
wykonywania innych zabiegów z za-
kresu medycyny estetycznej. Należą 
do nich m.in. 
•	 stany	zapalne	skóry	
	 i	tkanki	podskórnej;
•	 choroby	autoimmunologiczne;
•	 zrosty	i	zwłóknienia	w	obrębie		
	 skóry	i	tkanek	podskórnych;
•	 padaczka;
•	 choroby	psychiczne;
•	 zaburzenia	krzepliwości	krwi;
•	 kolagenozy;
•	 skłonność	do	tworzenia	
	 keloidów;
•	 stosowanie	kuracji	antykoagulan- 
 tami (kuracji należy zaprzestać 
 na minimum 14 dni przed   
 planowanym zabiegiem). 
 [1,7,10]
Pacjenci ze sztuczną zastawką na le-
kach rozrzedzających krew powinni 
się zgłosić do swojego kardiologa  
w celu przestawienia na enoxapa-
rynę (np. Clexan) i sprawdzenia po-
ziomu INr przed zabiegiem. 
  Pacjenci z chorobą wieńcową na 
aspirynie nie powinni odstawiać le- 
ku, ale muszą się liczyć z większą mo-
żliwością krwawienia w czasie zabie- 
gów, czyli siniaków pozabiegowych. 
  Do stosowania po zabiegu w ta-
kich przypadkach można zalecić żel 
heparynowy lub arnikowy. 

PrzYkłADY zAbIegóW 
z zAstOsOWANIeM 
NICI hILO LIft
Autor artykułu przedstawia propozy- 
cje implantacji nici Hilo Lift w najczę-
ściej spotykanych wskazaniach. 
 Zmiany geometrii twarzy zwią-
zane z wiekiem polegają głównie 
na nasileniu się bruzd w obrębie linii 
nosowo-wargowej, policzki opadają 
i tracą objętość, zanika owal twarzy 
i zarysowanie podbródka, żuchwa 
zostaje przysłonięta przez fałdy wi-
szącej skóry. Dodatkowo pojawiają 
się cienie i zmarszczki pod oczami. 
Dzieje się tak z powodu zaniku i re-
dystrybucji tkanki tłuszczowej, do-
chodzi także do zaniku kośćca, szcze- 
gólnie w okolicy skroniowej, czoła 
oraz policzków. Dodatkowo skóra tra- 
ci elastyczność i jędrność.
 Obrazowo proces ten możemy 
przedstawić na tzw. „piramidzie sta- 
rości” – trójkąt zwrócony wierzchoł- 
kiem w kierunku czoła z podsta-
wą na poziomie żuchwy. Jej prze-
ciwieństwem jest „trójkąt młodości” 
– z wyraźnie zaznaczonymi wypu-
kłościami policzków i dobrze zazna-
czoną linią żuchwy i podbródka.
 Większość zabiegów z zakresu  
medycyny estetycznej polega na przy- 
wróceniu geometrii twarzy i zbliżeniu 
jej do wzorcowego trójkąta młodości. 
  Nici Hilo Lift to metoda liftingu 
twarzy bez konieczności zwiększania 
objętości – w odróżnieniu od zabie-
gów wolumetrycznych. Wykorzysta- 
nie odpowiednio dobranych wekto-
rów przebiegających wzdłuż linii na- 
pięcia skóry sprawia, że przy zasto-
sowaniu minimalnej liczby nici mo-
żemy uzyskać spektakularne efekty 
estetyczne. 
 W przypadku zmian związanych 
z opadaniem tkanek w środkowej  
i dolnej części twarzy proponuję zas-
tosowanie następujących rodzajów 
nici Hilo Lift:
•	10	nici	MONO	o	długości	9-10	cm	
(zaznaczone na schemacie kolorem 
czerwonym);
•	5	nici	SCREW	lub	DS	o	długości	5-7	cm 
(zaznaczone na schemacie kolorem 
niebieskim).
Strzałki na rysunku 1.10 obrazują  
kierunek wprowadzania nici.
 Poniższy schemat umożliwia od- 
ciągnięcie fałdów skórnych nad bruz-
dami nosowo-wargowymi, podnie-
sienie skóry w okolicy jarzmowej, wy- 
gładzenie powierzchni policzków, 
uniesienie kącików ust z jednoczes- 
nym podciągnięciem fałdów skórnych 
nad liniami marionetki. Nici wpro-
wadzone od brody w kierunku kąta 

żuchwy umożliwiają podciągnięcie 
skóry w dolnej części twarzy, wykon-
turowanie linii żuchwy. Dodatkowe 
wprowadzenie nici SCrEW lub DS 
powoduje uniesienie skóry w miej-
scu jej największego opadania (tzw. 
chomiki). [19]

Na zdjęciu 1.11 i 1.12 przedstawiono 
efekty zabiegu, wykonanego według 
przedstawionego schematu z zasto-
sowaniem nici Hilo Lift. 

rys. 1.10 schemat wprowadzenia nici 
hilo Lift w przypadku zabiegów liftingu 
środkowej i dolnej części twarzy. 
schemat opracowano w oparciu o rycinę 
anatomiczną pochodzącą z Primal Pictures, 
www.primalpictures.com

rys. 1.11 Lifting środkowej i dolnej części 
twarzy z zastosowaniem nici hilo Lift 
(zdjęcia z archiwum autora).

rys. 1.12 Lifting środkowej i dolnej 
części twarzy z zastosowaniem nici hilo Lift 
(zdjęcia z archiwum autora).
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Nici Hilo Lift nadają się również do 
wykonania liftingu powiek w przy-
padku nasilonego procesu ptozy. 
Jest to dobra i skuteczna alternatywa 
dla klasycznych zabiegów blepharo-
plastyki. Do zabiegu tego możemy 
wykorzystać nici MGB z haczykami 
oraz nici SCrEW lub DS. Na rysunku 
1.13 przedstawiono schemat zabie-
gu z zaznaczonymi na czerwono nić- 
mi MONO, zielono nićmi MGB i nie-
biesko nićmi SCrEW lub DS. [19]

Na rysunku 1.14 przedstawiono efekt 
zabiegu liftingu powiek przy zastoso-
waniu wyłącznie 2 nici haczykowych 
MGB.

Kolejną newralgiczną okolicą jest szy-
ja. Dotychczasowe możliwości zabie- 
gowe okazywały się często niewy-
starczające i nie były w stanie spro-
stać oczekiwaniom pacjentów. Nici 
Hilo Lift dają możliwość korekty de- 
fektów estetycznych tej okolicy. Naj-
częściej stosuje się tu nici MONO, 
wektory ich implantacji przedstawio- 
no na schemacie (rys. 1.15) [19]

Efekty zabiegu są widoczne zaraz 
po zakończeniu procedury i przed-
stawiono je na rys. 1.16.

PODsuMOWANIe
Nici PDO stanowią ciekawą alterna- 
tywę dla zabiegów chirurgicznego 
liftingu twarzy. Co prawda nie jes- 
teśmy w stanie zmniejszyć nadmia- 
ru skóry, niemniej jednak w znaczą- 
cy sposób możemy wpłynąć na popra- 
wę jej jakości oraz napięcia. Jest to 
również pierwszy zabieg w zakresie 
medycyny estetycznej umożliwiający 
prowadzenie skutecznej terapii opa- 
dniętych powłok skórnych bez ko- 
nieczności zwiększania objętości stru- 
ktur położonych poniżej (w odróż-
nieniu do zabiegu liftingu wolume-
trycznego). Procedura implantacji 
nici PDO jest szybka i bezpieczna, 
a efekty widoczne są zaraz po za-
biegu. Dodatkowo należy pamiętać, 
że jak każdy stymulator tkankowy, 
również polidioksanon wywołuje 
nasilenie efektu estetycznego odro- 
czone w czasie – pierwsze widocz-
ne zmiany pojawiają się już po oko-
ło 14 dniach. Pacjenci, u których wy- 
konywane były zabiegi z zastoso-
waniem nici PDO twierdzili, iż dys-
komfort towarzyszący procedurze 
jest mniejszy niż w przypadku poda-
nia kwasu hialuronowego czy mezo- 
terapii. Dlatego stosowanie powszech- 
nie dostępnych kremów znieczula- 
jących jest w zupełności wystarczają-
cym przygotowaniem pacjenta.
 Kolejną zaletą nici PDO jest czas 
utrzymywania się efektu estetycz-
nego – średnio około 24 miesięcy. 
Oczywiście musimy pamiętać o ko- 
nieczności uwzględnienia ilości fi-
broblastów, których liczba zmniej-
sza się wraz z wiekiem pacjenta. Aby 
uzyskiwać zbliżone efekty w różnych 
grupach wiekowych, wystarczające 
jest zastosowanie większej ilości nici 
u osób w starszym wieku i dzięki te- 
mu wywołanie intensywniejszej odpo- 
wiedzi tkankowej pod postacią pro-
dukcji nowego kolagenu. 
 Szeroka gama rozmiarów, różno-
rodność nici (MONO, TWIN, DS, SCrEW, 
MGB) oraz bezpieczeństwo i długo-
trwałe efekty estetyczne zwiastują, 
iż najbliższe lata będą zdominowane 

przez zabiegi wykonywane w opar-
ciu o nici liftingujące PDO. [1,19]

Autor artykułu składa podziękowa- 
nie firmie HILO PHArMA Sp. z o.o.  
– wyłącznemu dystrybutorowi nici  
PDO na terenie Polski oraz właścicie- 
lowi patentu HILO Lift za udostępnie- 
nie zdjęć [1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9] oraz nici HILO Lift potrzeb-
nych do napisania artykułu.
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Drodzy Czytelnicy! 

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 20 października 2013 zmarł 

Profesor Pasquale Motolese 

Mieliśmy okazję poznać go jako doskonałego wykładowcę i trenera, 

który chętnie dzielił się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. 

Dla większości uczestników Kongresów organizowanych przez 

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych pozostanie w pamięci 

jako doskonały nauczyciel, zawsze życzliwy i pełen optymizmu.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

oraz redakcja „Derma Newsa" 
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WYPOWIEDZI EKSPErTóW 

Jako lekarza ceniącego pracę z silny- 
mi induktorami tkankowymi, ucieszył 
mnie fakt pojawienia się w Polsce 
ponad rok temu nici wchłanialnych. 
Liczyłam na to, że dzięki ich zastoso-
waniu będą mogła osiągnąć w tera-
piach anti-aging znowu coś więcej. 

Przede wszystkim przekonało mnie 
to, iż nici są całkowicie bioresorbo-
walne i biokompatybilne, co daje tym 
metodom tak wysoki profil bezpie- 
czeństwa, zapewniając jednocześnie 
niezwykłą skuteczność estetyczną. 
Wszystkie dotychczasowe techniki 
zabiegowe, nawet bezpiecznie łączo- 
ne, nie były w stanie dać nam tak do-
brego uniesienia tkanek, jak zasto-
sowanie nici. To metoda bezpieczna, 
pozwalająca osiągnąć spektakularny 
efekt, bez dodawania nadmiernej 
objętości, co gwarantuje pacjentowi 
odmłodzenie naturalnych rysów twa- 
rzy, a właśnie tego oczekuje on od  
nowoczesnej terapii. Jest to nowość, 
więc powoduje ciekawość lekarzy, 
ale z drugiej strony wymaga cierpli- 
wości i rozważnego stosowania, gdyż 
mimo wszystko mamy zbyt krótkie 
doświadczenie, by jednoznacznie  
postawić ją ponad wszystkimi inny- 

mi metodami. Dziś wydaje nam się,  
że stanowi rewelacyjne uzupełnie-
nie dotychczasowych terapii, szcze- 
gólnie u osób z widocznymi ozna-
kami opadania wiotkich i mało ję-
drnych tkanek. Nici dają nam bardzo 
wiele możliwości, począwszy od re- 
witalizacji skóry aż do jej liftingowa- 
nia, którego efektywność, z zacho- 
waniem małej inwazyjności i natu-
ralności, nabrała zupełnie nowego 
znaczenia. W zakresie stosowania 
nici wchłanialnych mamy do dyspo-
zycji różnorodne techniki, których 
metoda aplikacji jest mniej lub bar-
dziej zaawansowana, niemniej jed-
nak są to techniki przeznaczone dla 
doświadczonych lekarzy lub tych, 
którzy wprowadzeniu tej metody do 
wachlarza stosowanych przez siebie 
terapii poświęcą dostatecznie dużo 
czasu i uwagi, by zyskać pewność 
bezpiecznego ich stosowania.

dr n. med. ewa kaniowska, 
specjalista dermatolog, 
Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej 
Derma Puls
Wprowadzenie nici liftingujących do 
pakietu wykonywanych przeze mnie 
zabiegów poszerzyło możliwości od- 
mładzania. Nici stosuję z powodze-
niem w tzw. trudnych obszarach: na 
okolicę czoła – do podniesienia brwi 
oraz w okolicach podbródka, linii żu-

Z technik w dermatologii estetycz-
nej najbliższe moim zainteresowa-
niom są te, które dają spektakularny 
a jednocześnie przewidywalny i bez-
pieczny efekt liftingu skóry. Bardzo 
się cieszę, że pojawiły się na rynku 
polskim firmy (obecnie 4) oferujące 
różne rodzaje nici liftingujących. 
Technika nici liftingujących i rewi-
talizujących daje mi możliwości osią- 
gania lepszych efektów liftingu skóry 
bez nadkorekcji objętości. Pozwala 
na przywrócenie naturalnego wyglą- 
du. Szczególnie cenię sobie efekty 
stosowania nici do korekcji linii żu-
chwy, podbródka, szyi, uniesienia po- 

wiek górnych, leczenia kurzych ła- 
pek i wiotkości powieki dolnej. Prak- 
tycznie technika ta jest stosunko-
wo łatwa, ale żeby osiągnąć oczeki- 
wany efekt, lekarz powinien mieć do- 
świadczenie w pracy z igłą i kaniulą, 
umiejętność widzenia przestrzenne-
go twarzy, znajomość wektorów opa- 
dania i wiedzę z zakresu możliwości 
technicznych nitek. rodzaj nitek do-
pasowuje się do miejsca i leczonego 
problemu (kurze łapki, zmarszczki pa- 
lacza, policzki, owal, szyja itp.). Le-
karz pracujący z nitkami to „malarz  
i rzeźbiarz”, a nie rzemieślnik po jedno- 
dniowym kursie. 

Moje praktyczne doświadczenia 
z nićmi liftingującymi 

krystyna Pawełczyk-Pala, 
lekarz dermatolog, specjalista 
medycyny estetycznej,
Juwena gabinety 
Dermatologii estetycznej

barbara Walkiewicz-Cyrańska,
lekarz dermatolog,
Centrum Dermatologii 
estetycznej i Laserowej 
Viva Derm 

chwy i szyi. Jest to także znakomita 
alternatywa dla leczenia zwiotcze-
nia skóry u młodszych pacjentek, 
które nie mają jeszcze zaników ob-
jętości – zabieg daje dobry efekt 
poprawy napięcia skóry, stymuluje 
też syntezę kolagenu. u pacjentów 
40-50 stosuję nici połączone z wy- 
pełniaczem w terapii łączonej. W wie- 
ku 55+ przy wyraźnych objawach  
fotoagingu nici dają bardzo dobre  
efekty liftingu.



19Derma News

Zabiegi z użyciem nici liftingujących 
doskonale trafiły w niszę rynkową: 
pacjentki chcą mieć efekt liftingu, 
ale z jednej strony nie chcą zabiegu 

chirurgicznego, z drugiej natomiast 
nie lubią zbyt długo czekać na re-
zultaty, jak to się dzieje przy użyciu 
dostępnych do tej pory na rynku 
urządzeń. Mamy dwa rodzaje nici: 
PDO i rozpuszczalne nici chirurgicz-
ne. Są to różne zabiegi i w pewnym 
sensie obydwa są przełomem. Za-
letą nici PDO jest skuteczne lecze-
nie wiotkości skóry szyi, ramion i dol- 
nych powiek (nie mówimy tu o obrzę- 
kach). Trzeba jednak zachować czuj-
ność, bo np. w przypadku bardzo 
wiotkiej skóry na szyi nie powinno 
się stosować nici grubszych niż 30 g, 
gdyż mogą być widoczne – dają nie- 
naturalne napięcie, zwłaszcza w cen- 
tralnej części szyi. Drugi rodzaj nici to 
rozpuszczalne nici chirurgiczne (ope- 

racyjne). W tym przypadku ważne 
jest, aby pacjentka była przygoto- 
wana na tydzień rekonwalescencji 
po zabiegu. Ponieważ tkanka zawsze 
osiada, w trakcie zabiegu trzeba wy-
konać pewną nadkorekcję i poczekać 
5-7 dni, aż osiągnie ona pożądane 
ułożenie. Oczywiście tu potrzebne 
jest pewne doświadczenie, żeby nie 
robić zbyt dużych nadkorekcji. 
 Jak przy każdym nowym zabiegu, 
przestrzegałbym przed huraoptymiz- 
mem, bo wprawdzie „nici” są skutecz-
nymi zabiegami liftingującymi, ale to 
nie jest remedium na wszystko. Jeże- 
li pacjentka ma wskazania do liftin- 
gu chirurgicznego, to trzeba pamię- 
tać, że skuteczność nici jest w tym 
przypadku ograniczona. 

Zapraszamy lekarzy do dyskusji i przysyłania opinii na temat praktycznych doświadczeń z nićmi liftingującymi  
na adres: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl. Nadesłane wypowiedzi będziemy drukować w następnych 
numerach „Derma Newsa”.

Marcin Ambroziak, 
lekarz dermatolog, 
współwłaściciel kliniki 
Ambroziak estederm 
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Autor: dr n. med. Maria Noszczyk, 
Melitus Lecznica Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging, Warszawa

Wiadomo, że za podwyższony łojo-
tok odpowiedzialne są czynniki hor-
monalne. Łojotok wiąże się jednak  
z trądzikiem głównie u osób z zabu-
rzeniami rogowacenia naskórka, a przy- 
czyny predysponujące do hiperkera-
tynizacji nie są do końca wyjaśnione. 
Ostatnie badania wskazują, że po- 
wodem rogowacenia ujść mieszków  
włosowych u osób z trądzikiem mo-
gą być procesy zapalne. 

Według najnowszych badań, hiper- 
keratynizacja, czyli nadprodukcja nie- 
zróżnicowanych keratynocytów, jest 
wynikiem toczącego się w skórze 
chorych przewlekłego stanu zapal-
nego. Co więcej, wykazano, że po- 
wodem przewlekłego stanu zapal- 
nego są czynniki drażniące, związa- 
ne ze zmianami jakościowymi w se-
bum osób z trądzikiem. 

stAN zAPALNY W skórze 
Osób z trąDzIkIeM
uważa się, że za indukcję stanu za-
palnego i idącą za tym produkcję cy- 
tokin zapalnych odpowiedzialne są 
wtórnie zasiedlające mieszek bakte- 
rie Propionibacterium acnes. Doświad- 
czalnie nie stwierdza się jednak ilo- 
ściowego związku pomiędzy licze-
bnością bakterii P. acnes (której wy-
stępowanie stwierdza się w zmia-
nach krostkowych) a poziomem IL-1. 
 Doświadczalnie potwierdzono obec- 
ność IL-1 oraz innych czynników 
prozapalnych także w zaskórnikach, 
klinicznie niewykazujących cech za- 

palnych, oraz w okolicy ujść niezmie- 
nionych chorobowo gruczołów łojo- 
wych u osób z trądzikiem. Te i inne 
prace sugerują, że pierwotnym ele-
mentem patogenezy w trądziku mo-
że być, niezwiązany z zakażeniem 
bakteryjnym, stan zapalny. Tłumaczą 
także, dlaczego podwyższony łojo- 
tok nie u każdej osoby powoduje 
trądzik, a u chorych nie jest propor- 
cjonalnie związany z przebiegiem tej 
dolegliwości. Czynnikiem predyspo- 
nującym mogą być natomiast jakoś- 
ciowe zmiany w wydzielanym sebum, 
inicjujące i podtrzymujące rozwój sta- 
nu zapalnego, który w dalszej kolej-
ności powoduje zaburzenia rogowa-
cenia naskórka.
 Wydzielana w nadmiarze IL-1 na- 
sila hiperkeratynizację gruczołu ło-
jowego, zamyka jego ujście, co sprzy-
ja zasiedlaniu się i namnażaniu bak-
terii P. acnes. Bakterie te następnie 
rozkładają trójglicerydy łoju do wol- 
nych kwasów tłuszczowych o dzia- 
łaniu drażniącym i wtórnie aktywi- 
zują istniejący już stan zapalny, za-
mykając patogenne koło reakcji.

zMIANY W skłADzIe 
łOJu Osób z trąDzIkIeM
Zachwianie równowagi wydzielniczej 
gruczołów łojowych z podwyższeniem 
nienasyconych, drażniących kwasów 
tłuszczowych (kwas oleinowy) i utle- 
nionej formy skwalenu oraz z obni-
żeniem poziomu kwasu linolowego 
prowadzi do rozwoju stanu zapalnego 
i hiperkeratynizacji ujść gruczołów ło- 

jowych. Zmiany te powodują także 
gorszą płynność łoju i ułatwiają za-
siedlanie mieszków przez bakterie  
P. acnes, tym bardziej że w zmienionej 
równowadze lipidów sebum propor-
cjonalnie maleje ilość przeciwbakte-
ryjnego kwasu oleopalmitynowego, 
co sprzyja rozwojowi patogennych 
bakterii. 
 Jak wykazano, nadprodukcję IL-1 
powoduje także nienasycony kwas 
oleinowy, którego poziom jest istotnie 
podniesiony w łoju osób z trądzikiem. 
 u osób z trądzikiem stwierdza się 
poza tym obniżenie poziomu witami- 
ny E. Witamina E jest jednym z naj-
silniejszych naturalnych antyutlenia- 
czy. Zmniejszenie jej syntezy i wydzie- 
lania przez gruczoły, związane pra-
wdopodobnie z innymi zmianami  
w składzie łoju, może sprzyjać łatwiej-
szemu utlenianiu skwalenu, którego 
nadmiar obserwuje się w skórze osób 
z trądzikiem.
 Skwalen utleniony ma działanie 
cytotoksyczne i nasilające hiperkera-
tynizację ujścia gruczołu łojowego. 
To także kolejny czynnik o działaniu 
prozapalnym, aktywizujący mediatory 
stanu zapalnego, interleukiny: IL-1 i IL-8, 
a także czynnik NF-κB, będący czyn- 
nikiem transkrypcyjnym (aktywizują-
cym) dla genów uczestniczących w ro- 
zwoju procesu zalanego. 

Inną istotną różnicą w składzie łoju 
osób chorych z trądzikiem jest obni-
żenie poziomu kwasu linolowego. 
Kwas linolowy jest jednym z nienasy- 

Trądzik jako choroba zapalna, 
związana ze zmianami 
w składzie łoju

za najważniejsze czynniki w patogenezie trądziku uważa się podwyższony łojotok 
oraz hiperkeratynizację naskórka i ujść mieszków włosowych. hiperkeratynizacja 
prowadzi do powstawania zaskórników, stanowiących punkt wyjścia zmian zapal-
nych i krostkowych.
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conych lipidów naskórkowych upłyn-
niających łój. Jego deficyt powoduje, 
że wydzielina łojowa jest mniej płynna 
i jako bardziej stała wolniej ewakuuje 
się z gruczołów łojowych, co powodu-
je ich poszerzenie i sprzyja wtórnym 
zasiedlaniom przez patogenne bakte-
rie. Kwas linolowy jest także jednym  
z czynników hamujących aktywność 
5α-reduktazy. Enzym ten metaboli-
zuje testosteron w DHT, najsilniej- 
szy hormon odpowiedzialny za nad-
produkcję łoju u osób z trądzikiem  
i łojotokiem.

Ostatnie badania naukowe obrazujące 
zmiany w składzie sebum u osób 
chorych z trądzikiem zaowocowały 
nowym spojrzeniem na patogenezę 
tej choroby. Zmieniony profil wydziel-
niczy gruczołów łojowych prowadzi 
do „podwyższonej gotowości” proza-
palnej w skórze i do aktywizacji pro-
cesów stanu zapalnego, będących 
kluczowych elementem wpływającym 
na rozwój choroby.

NOWe sPOJrzeNIe NA 
trąDzIk A PrAktYCzNe 
rOzWIązANIA 
W kOsMetOLOgII
Podwyższony łojotok postrzegany do-
tąd jako jedna z głównych przyczyn 
trądziku, według najnowszych badań 
nie jest, sam w sobie, najbardziej istot-
nym czynnikiem etiologicznym. Obec- 
nie dużą wagę przypisuje się zmia-
nom jakościowym w składzie sebum, 
na skutek czego u osób z trądzikiem 
działa ono drażniąco, a także jest  
powodem rozwoju stanu zapalnego  
i sprzyja zasiedlaniu przez patogenne 
bakterie P. acnes. 
 Zgodnie z najnowszymi tendencja-
mi, codzienne kosmetyki dla osób z trą- 
dzikiem powinny mieć działanie prze-
ciwzapalne i antyutleniające oraz re- 
gulujące zmieniony profil wydzielni- 
czy sebum. Dzięki takim właściwo-
ściom mogą wpływać profilaktycznie 
na rozwój dolegliwości, a także zmniej- 
szać liczbę istniejących zmian.

Składniki antyutleniające i przeciwza- 
palne przeciwdziałają utlenianiu lipi- 

dów sebum, w tym utlenianiu skwa-
lenu, będącego ważnym składnikiem 
wydzieliny łojowej. Skwalen w postaci 
nieutlenionej obniża poziom trójgli-
cerydów w łoju. Ilość trójglicerydów 
jest natomiast wprost proporcjonalna 
do populacji patogennych P. acnes  
w sebum. Skwalen nieutleniony, prze- 
ciwdziałając powstawaniu prozapal- 
nych kwasów tłuszczowych, chroni 
przed powstawaniem zmian trądziko- 
wych, zarówno zapalnych, jak i kros-
tkowych. 

Trądzik jako choroba zapalna może 
być złagodzona poprzez działanie sub-
stancji antyutleniających i przeciwza-
palnych. Poza łagodzeniem objawów 
w fazie ostrej, pielęgnacja kosmetykiem 
z takimi składnikami jest także istotna 
z uwagi na powstawanie śladów po 
trądziku: przebarwień pozapalnych, 
a nawet blizn. Jak wykazano w prak-
tyce, pielęgnacja skóry kosmetykami 
łagodzącymi objawy stanu zapalnego 
przeciwdziała utrwalaniu się zmian  
w postaci długo utrzymujących się (lub 
trwałych) przebarwień, a także przy- 
spiesza gojenie zmian zapalnych. Skła- 
dniki przeciwzapalne i antyutleniające 
w kosmetykach są także wskazane  
w pielęgnacji skóry problemowej u osób 
dorosłych, gdzie wiele zmian ma po-
dłoże zapalne, nie zawsze związane  
z powstającymi wcześniej zaskórnikami.

W badaniach porównawczych (OrAC 
test – Oxygene radical Absorbance 
Capacity) wykazano bardzo silne dzia- 
łanie antyutleniające Bakuchiolu, wy- 
ciągu z nasion indyjskiej rośliny Pso-
ralea Corylifolia. Bakuchiol wykazuje 
silniejsze działanie antyutleniające niż 
tokoferol, czyli lipofilna witamina E, 
będąca jednym z najsilniejszych zna- 
nych, naturalnych związków chronią- 
cych przed działaniem wolnych rodni- 
ków. Wyniki te potwierdziło badanie 
procesu utleniania skwalenu. W obe-
cności Bakuchiolu skwalen jest 2 razy 
lepiej chroniony przed utlenianiem 
(w reakcji z użyciem rodnika nadtlen-
kowego) niż w obecności tokoferolu. 
Kosmetyki zawierające Bakuchiol 
oraz opatentowany kompleks z in-

nymi związkami antyutleniającymi 
BGM (mannitol, miłorząb) regulują 
profil lipidów sebum u osób z trą-
dzikiem. Zwiększają ilość nieutlenio- 
nego skwalenu i chronią przed obser-
wowanym u chorych osób spadkiem 
poziomu kwasu oleopalmitynowego. 
Oba związki, będące w deficycie w se- 
bum osób z trądzikiem, mają właści-
wości przeciwbakteryjne. Ta zmiana 
profilu lipidów łoju, w kierunku se-
bum osób zdrowych ogranicza także 
powstawanie zaskórników i chroni 
przed powstawaniem grudek zapal-
nych i zmian krostkowych.
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NeOgeN PLAsMA® 
Portrait NeoGen Plasma to zabieg zapewniający głęboką regenerację skóry, dzięki użyciu nowej 
innowacyjnej technologii. Likwiduje głębokie zmarszczki i bruzdy, napina skórę (dlatego dobrze 
się sprawdzi w okolicy oczu i ust), poprawia jej elastyczność i wyrównuje koloryt. Zabieg skutecznie 
usuwa blizny potrądzikowe, jest także polecany osobom starszym, które chcą się pozbyć rogowace-
nie starczego, łojotokowego, brodawek starczych. Portrait Neogen® za pomocą techniki plazmowej 
emituje energię docierającą w głąb skóry w seriach impulsów. Pod wpływem jej działania rozpo-
czyna się proces tworzenia nowej warstwy skóry, który zachodzi pod warstwą naskórka w obszarze 
zabiegowym, co powoduje jego złuszczanie w ciągu kolejnego tygodnia po zabiegu. W wyniku na-
turalnego peelingu zostaje odsłonięta nowo uformowana warstwa skórna, pozbawiona plam pig-
mentacyjnych, fotouszkodzeń, o znacznie spłyconych zmarszczkach i bliznach. Ponadto ciepło emi-
towane wraz z energią plazmową pobudza tworzenie się nowego kolagenu i elastyny, co wpływa 
na polepszenie jędrności skóry. W efekcie poprawa stanu skóry pacjenta następuje stopniowo  
i może się pogłębiać nawet przez rok po zabiegu. Energia plazmowa nie powoduje uszkodzenia 
komórek, a jedynie ich termiczną modyfikację, co przyczynia się do lepszej ochrony.
bogdani.pl

sPrOstOWANIe
W artykule prezentującym firmę bogdani zostało w poprzednim numerze „Derma 
Newsa" błędnie wydrukowane nazwisko prezesa spółki Pana Marcina bogdani,  
za co przepraszamy. 
                             redakcja 
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WArTO WIEDZIEĆ:

Prezentujemy nowe produkty i urządzenia, które pojawiają się na polskim rynku 
dermatologii estetycznej i mogą znaleźć zastosowanie w naszej praktyce lekarskiej.

AquAfILLINg® fACeLINe I AquAfILLINg® bODYLINe 
Aquafilling® faceline i Aquafilling® bodyline to nowoczesne wypełniacze na bazie żelu hydrofilowego, składającego 
się w 98% z soli fizjologicznej i 2% poliamidu. Preparat przeznaczony do twarzy wygładza i wypełnia zmarszczki  
oraz przywraca odpowiednią objętość tkankom, poprawia strukturę skóry i zwiększa jej napięcie (liftinguje). Aquafilling® 
faceline wstrzykuje się w prosty i bezpieczny sposób w miejsca wymagające wypełnienia, nadając twarzy młodszy 
wygląd. Jest stosowany do wygładzenia m.in. zmarszczek mimicznych na policzkach, wokół oczu, doliny łez, bruzd 
nosowo-wargowych, zmarszczki lwiej i marionetki oraz w zabiegach wolumetrycznych: korekcji nosa, konturowaniu 
policzków, modelowaniu kości policzkowych i linii żuchwy oraz powiększaniu podbródka. 

Aquafilling® bodyline służy do modelowania i konturowania 
ciała – powiększania i poprawy kształtu biustu oraz pośladków, 
modelowania ramion, jak również korekty wad tkanek miękkich 
różnej etiologii (np. po zabiegu liposukcji). Zabieg jest mało 
inwazyjny, preparat podaje się za pomocą igły lub kaniuli, w znie- 
czuleniu miejscowym. To doskonała alternatywa dla implantów. 
Efekty po zabiegach preparatami Aquafilling® są bardzo natu-
ralne i długotrwałe (po Aquafilling® faceline – 2 lata, a po 
Aquafilling® bodyline – 5 lat).
Wyłączny dystrybutor: conceptmed.pl

IOVerA° – terAPIA zMArszCzek zIMNeM  
Na polskim rynku medycyny estetycznej pojawił się nowy zabieg przeciw-
zmarszczkowy przy użyciu lekkiego, przenośnego urządzenia amerykańskiej 
firmy Myoscience. System Iovera° wykorzystuje moc niskich temperatur  
w wygładzaniu zmarszczek mimicznych czoła. Zaawansowana technologia 
Focused Cold Therapy (Skoncentrowana Terapia Zimnem) w bezpieczny 
sposób blokuje przepływ sygnałów w komórkach obwodowych nerwów. 
Sam nerw pozostaje nienaruszony, a zablokowaniu ulegają jedynie aksony, 
które odpowiadają za przepływ impulsów (marszczenie czoła). Zabieg trwa 
ok. 20 minut i jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Zapewnia 
widoczne zmniejszenie zmarszczek mimicznych czoła, a efekt utrzymuje się 
ok. 3 miesięcy. To dobra alternatywa dla osób, które wolą zabiegi bez użycia 
zastrzyku.
Oficjalny dystrybutor Iovera° w Polsce: L.e.A Vivacy
leavivacy.pl 
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