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Wypełnianie tkanek
miękkich w medycynie estetycznej
Wypełnianie tkanek miękkich to dzisiaj jeden z kluczowych obszarów
zainteresowania medycyny estetycznej. Za pomocą tzw. wypełniaczy możemy
powiększać określone rejony twarzy, modelować jej owal, spłycać zmarszczki
i bruzdy oraz wypełniać blizny. Zabiegi te są małoinwazyjne, bezpieczne i dają
odwracalne w skutkach efekty. Można śmiało powiedzieć, że bez wypełniaczy
nie byłoby współczesnej medycyny estetycznej.
Dr Przemysław Styczeń

W

ypełnianie tkanek miękkich w celu korekcji defektówobjętości,główniew obrębietwarzyi grzbietów
rąk, oraz spłycania zmarszczek i bruzd to jedna z najczęstszych procedur wykonywanych w gabinetach
medycynyestetycznejna całymświecie.Beztzw.wypełniaczy
medycyna estetyczna nieoferowałabydziśtakwielekorzyści
swoim pacjentom, a lekarze pozbawieni byliby bardzo skutecznegoi bezpiecznegonarzędziado walkiz postępującymi
objawamistarzeniasię.

Wypełniacze
Wypełniaczetosubstancje,którewstrzykujesięśródskórnielubpodskórnie (a czasamijeszczegłębiej,pod mięśnie)
po to,abyodbudowaćutraconąz różnychprzyczynobjętość

tkankipodskórnejlubwygładzićzmarszczkii bruzdy,którepowstająw wynikupostępującychprocesówstarzeniasię.
Stosowaniesubstancjiwypełniającychmana celuniwelowanieniekorzystnychefektówstarzeniasiętwarzy wywołanychfizjologicznąutratątkankitłuszczoweji łącznejorazprzebudową struktur kostnych i chrzęstnych związanych z wiekiem.Wypełniaczemająteżza zadanie„przeciwdziałać”siłom grawitacji, które wraz z utratą objętości i elastyczności
tkaneknadająnamsmutnyi zmęczonywygląd.
Dziękiwypełniaczommożemyprzywrócićtwarzylubdłoniom
młodszywygląd.Możemyteżodsunąćw czasie,oczywiście
jeżelidana osobaodczuwatakapotrzebę,koniecznośćwykonaniazabiegówinwazyjnychz zakresuchirurgiiplastycznej,
np.liftingutwarzy.

medycyna estetyczna
Wczoraj…
Do wypełniania tkanek miękkich próbowano w przeszłości
używaćróżnychsubstancji.Po pierwszychpróbachstosowaniaautologicznej,czyliwłasnej,tkankitłuszczowej (ponad 100lattemu!),przezdługiczaswykorzystywanodo tego
celuparafinęoraz płynnysilikon.Substancjetepowodowały jednak znaczne skutki uboczne, organizm traktował je
jakciałoobcei w końcuzabronionoichstosowania.
Dużym przełomem było wprowadzenie na rynek kolagenu
(w latach 80-tychubiegłegowieku).Dajeondobreefekty,ale
dosyćczęstopowodujeuczulenia.Przed jegowstrzyknięciem
konieczne jest więc wykonanie dwuetapowych testów skórnych,któresąkłopotliwei u częściosóbwykluczajązastosowanie.Dużąwadąkolagenujestteżto,żeuzyskanyefekt
jestkrótkotrwały,w związkuz czymzabiegijegowstrzyknięcia trzeba co kilka miesięcy powtarzać. Kolagen jest nadal
stosowanyw niektórychkrajach(np.w USA),alew Polscejuż
sięgonieużywa.
Przezpewienokrespopularnebyłytakżetzw.wypełniacze
trwałe (np.Aquamid),któredawałypermanentneefektywypełnieniapo jednorazowymwstrzyknięciu.Dzisiajzarezerwowanesąonetylkodo szczególnychprzypadków,np.dlaosób
z masywnymzanikiemtkankitłuszczowejna twarzypowstałymw wynikuzakażeniawirusemHIV.

… i dziś
Prawdziwą rewolucją okazało się wprowadzenie na rynek
kwasuhialuronowego,któryw medycynieestetycznejjest
stosowanyod kilkunastulat.Jestonobecnienajpopularniejszym wypełniaczem, posiadającym najszersze wskazania
i zastosowanie.
Kwas hialuronowy jest produkowany przez wiele firm, które
stalemodyfikująi ulepszająswojeprodukty.
Opróczkwasuhialuronowego,do wypełnianiatkanekmiękkichwykorzystujesięrównieżzwiązkisyntetyczne,których
działanieopierasięw głównejmierzena stymulowaniu
produkcji własnego kolagenu. Do najpopularniejszych
z nichnależą:hydroksyapatytwapnia(Radiesse),polikaprolakton(Ellanse)orazkwaspolimlekowy(Sculptra).
Takżeprzeszczepianieautologicznejtkankitłuszczowejprzeżywaswójrenesans,odkądudoskonalonotakiesposobyjej
pobieraniai podawania,którezapewniająsatysfakcjonującą
jejprzeżywalnośćw miejscuwstrzyknięcia.

efektdodaniaobjętościjestw naturalnysposóbpotęgowany
poprzezpromocjęnaturalnychprocesówregeneracjizachodzącychw skórze.
Niektórewypełniacze,któredziałajągłówniepoprzezstymulacjętworzeniasięwłasnejtkankiłącznej,takiejakhydroksyapatytwapniai polikaprolakton,posiadająwłasnąmacierzzapewniającąimobjętość.Jestniąkarboksymetylocelulowasodowa.Kwaspolimlekowyniezapewniapowiększeniaobjętościod razu,ponieważdziałaontylkoi wyłączniepoprzezstymulacjęprodukcjiwłasnegokolagenu.Rezultatjegopodania
zaczyna więcbyćwidocznydopieropo kilkutygodniach.

Na jak długo?
Efektyzastosowaniawypełniaczautrzymująsięod kilkudo kilkunastumiesięcy, w zależnościod rodzajuzastosowanego preparatu, jego gęstości, głębokości podania
i osobniczychcechpacjenta.
Niezdrowytrybżycia,palenietytoniu,przesadneopalanieczy
poddawaniesięzabiegompowodującymrozgrzewanietkanek mogą znacznie skrócić czas utrzymywania się korzystnychrezultatów,szczególniejeżelizastosowanymwypełniaczembyłkwashialuronowy.
Pacjencipytajączęsto,czyskóra,jużpo wchłonięciusięwypełniacza,będziewyglądałalepiejczygorzejniżprzed zabiegiem.Odpowiedźbrzmi:lepiej,ponieważsubstancjewypełniające zaaplikowane do skóry rewitalizują ją w miejscu ich
podania.

Wysokie standardy
Standardy stawiane substancjom wypełniającym są bardzo
wysokie. Wypełniacze są wyrobami medycznymi klasy III (najwyższej), które traktuje się w medycynie jak
czasoweimplanty.Mająoneswojewskazaniarejestracyjneorazzastosowaniapoza rejestracyjne.
Każdywypełniaczprzed wprowadzeniemna rynekmusizostać
odpowiednio przebadany. Badania te muszą przede wszystkim udowodnić, że jest on bezpieczny i dobrze tolerowany
przezorganizm.Niemożeuczulać,podrażniaćaniwywoływać stanów zapalnych. Powinien utrzymywać się stale
w miejscupodaniaorazdawaćnaturalnei długotrwałeefekty.
Od każdejsubstancjiwypełniającejoczekujesięrównież,że
będzieonarozkładała siędo niegroźnychi łatwousuwalnych
przezorganizmmetabolitów.

Jak to działa?

Wskazania

Efektem wstrzykiwania substancji wypełniających do tkanek
miękkich jest powiększenie ich objętości. Wstrzyknięty produktwypełniatkankęi unosiją,bądźniwelujezagłębienia(np.
zmarszczkilubbruzdy)widocznena skórze.
Każdasubstancja,opróczfizycznegowypełnieniatkanki,stymulujetakże– w mniejszymlubwiększymstopniu
– tworzeniesięwłasnegokolagenu.Sambodzieciniekcji
(nakłucie skóry) oraz mechaniczne oddziaływanie wypełniacza,np.kwasuhialuronowego,podanegodo skórypobudza
fibroblastydo produkcjiwłasnegokolagenu.Kolagen,stanowiącyjedenzeskładnikówmacierzypozakomórkowej,nadajezaśskórzeobjętośći sprężystość.W tensposóbfizyczny

Wypełniacze znajdują w medycynie estetycznej różnorodne
zastosowanie. Stosuje się je najczęściej do modelowania
policzków,liniiżuchwy,owalutwarzy,wypełnianiaokolicyskroni,dolinyłez,powiększaniaokolicykościjarzmowych, konturowania i powiększania ust, podniesieniaopadniętychkącikówust,korekcjigrzbietunosa,likwidacji bruzd nosowo-wargowych, zmarszczek „marionetki”, bruzdy bródkowo-wargowej, wypełniania
blizn zanikowych po trądziku lub urazach oraz wygładzania drobnych zmarszczek na twarzy. Coraz częściej
stosuje się je również do wypełniania i odmładzania
grzbietówdłoni.
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Najszersze zastosowanie posiada kwas hialuronowy,
którymożna wykorzystaćwewszystkichopisanychpowyżej
przypadkach. Substancji, które posiadają silne właściwości
stymulacjitkankiłącznej,a więchydroksyapatytuwapnia,polikaprolaktonui kwasupolimlekowegoniestosujesięz reguły
w miejscach,któresąnajbardziejdelikatnei wrażliwe,takich
jakokoliceoczu,ustai czoło.
Szczegółowewskazaniado zastosowaniawypełniacza
zależąprzedewszystkimod jegorodzajui właściwości.

Podaniewypełniaczaniewymagaspecjalnegoprzygotowaniapacjenta przed zabiegiem.Jedyne,o czymwartopamiętaćprzed wizytąw gabinecieto,abynajlepiejprzez 2-3dni
wcześniej nie przyjmować leków rozrzedzających krwi (np.
aspiryny).Mogąonebowiemnasilaćkrwawienie.
Przed wstrzyknięciem wypełniacza, skórę znieczula się zazwyczaj za pomocą kremu EMLA. Można też zastosować
znieczulenienasiękowe(tzw.stomatologiczne),któreczęsto
wykorzystuje się np. przy modelowaniu i powiększaniu ust
orazprzylikwidacjibruzdnosowo-wargowych. Niektórewypełniaczezawierająw swymskładziesubstancjęznieczulającą(lidokaina),cododatkowopozwalazmniejszyćbolesność
zabiegu.
Wszystkiepreparaty(z wyjątkiemkwasupolimlekowego)dostarczanesąprzezproducentóww postacigotowych,sterylniezapakowanychampułkostrzykawek,najczęściejo pojemności 1 ml. Podczas jednego zabiegu zużywamy przeważnie 1-2mlpreparatuwypełniającego,a więc 1-2ampułkostrzykawki.W przypadkukoniecznościpodaniawiększejjegoilości,zabiegmożebyćpodzielonyna dwiewizyty.
Pozostałączęśćpreparatupodajesięwtedyna kolejnymspotkaniu.
Uzyskiwaneefektyorazsposóbdziałaniawypełniaczazależą
nietylkood rodzajusubstancji,aletakżeod głębokościjego
podaniai zastosowanejtechniki.

Igłą i kaniulą
Wypełniaczewstrzykujesiędo skóryza pomocąigieło różnej
średnicy.Imbardziej„gęsty”preparat,tymśrednicaigłymusi
byćwiększa.Do skórymożna jepodawaćna różnągłębokość– zarównobardzopłytko,alejakteżgłębiej,do środkowychlubgłębokichwarstwskóry.
Przy podawaniu wypełniaczy do tkanki podskórnej lub
jeszczegłębiej(pod mięśnie,czyli„na kość”)wykorzystuje
sięzarównoigły,jaki tzw.kaniule.Kaniulaswoimwyglądem przypomina długą igłę (najczęściej wykorzystuje
siękaniuleo długości 50lub 70mm),alejestonaelastyczna i tępo zakończona. Dziurka przez którą wydostaje się
preparat jest umieszczona nie na końcu tylko z boku,
przy jejkońcu.Dziękitępemuzakończeniukaniulanie
uszkadza tak bardzo tkanek, jak to ma miejsce
w przypadkuigły.
Wypełniaczepodajesięna wieleróżnychsposobów.Do najpopularniejszychtechnikwykorzystywanychprzy podawaniu
preparatów należą: liniowa, punktowa, kanapkowa, wachlarzowa,krzyżowai stalagmitowa.

fot. Fotolia

Zabieg

Czystość przede wszystkim
Wypełnianie tkanek miękkich wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Bardzo ważnym elementem procedury jest dokładne oczyszczenie i zdezynfekowanie
skórypacjenta nietylkow miejscu,w którymbędziemywykonywaćzabieg,aletakżew jegonajbliższymsąsiedztwie.
Stosowana podczaszabieguigłalubkaniulaw żadnymmomencieniemożezetknąćsięz brudnymielementamiotoczenia,takimijaknp.naszarękawiczka,fartuch,serweta,blatstołuczywłosylubniezdezynfekowana skórapacjenta.Podawanypreparatjeststerylnyi w takimstaniemusizostać
wstrzykniętydo tkanek.
W przypadkuzanieczyszczeniaigłylubkaniuli,razemz preparatemwprowadzanesądo organizmuniepożądanemikroorganizmy.Mogąonewywołaćzakażenielubprzetrwaćw naszychtkankachnawetprzezwielelatw postacitzw.biofilmu,
a następnieniespodziewanieuaktywnićsięi rozprzestrzenić
podczaskolejnychzabiegówlubpodczaschorobyczyspadkuodporności.

Po zabiegu
Ostatecznyefektzabieguz użyciemwypełniaczamożna ocenićnajwcześniejpo 2tygodniach,a w przypadkukwasupolimlekowegopo 6tygodniach.

medycyna estetyczna
Przezpierwszednimiejscawkłuciai podaniawypełniaczabywają z reguły opuchnięte i zaczerwienione. Możliwa jest
przejściowaasymetria,bolesnośćlubzasinieniewywołanepodskórnymiwylewamikrwi.
Zdecydowana większośćpacjentówmożewrócićdo pełnej
aktywnościod razupo wyjściuz gabinetu.Przezkilka-kilkanaście godzin po zabiegu pacjent powinien unikać dotykania
miejscwkłucia,przyjmowaniaaspiryny,alkoholu,ćwiczeńfizycznych,gorącychkąpieli,saunyi solarium.

Możliwe powikłania
Wstrzyknięcie wypełniacza, przy przestrzeganiu określonych
zasad, bardzo rzadko kończy się komplikacjami. Do najgroźniejszychpowikłańpo zastosowaniusubstancjiwypełniających należą: zakażenie, reakcja alergiczna, wstrząs
anafilaktyczny, uszkodzenie nerwów, zator w obrębie
naczyńkrwionośnychorazmartwicaskóry.
Mniej groźnymi powikłaniami, które samoistnie przemijają
wrazz degradacjąwypełniaczaw tkankach,sąnierówności
na skórze,kilkumiesięczna asymetria,niepożądana hiperkorekcja (w wynikupodaniazbytdużejilościmateriału),
przemieszczenie się materiału poza miejsce podania
oraz prześwitywanie wypełniacza przez skórę, dające
tzw.efektTyndall’a.Toostatniepowikłaniejestszczególnie
częstoobserwowanepo podaniuzbytgęstegokwasuhialuronowegow okolicętzw.dolinyłez.
Do istotnych powikłań należą również przebarwienia
na skórzeoraztzw.ziarniniaki,czyliniewielkie,bezbolesne
guzki zbudowane z tkanki łącznej, które są wyczuwalne
pod skórą. Pojawiają się one zwykle w kilka lub kilkanaście
miesięcypo zabiegu.
Najmniejszy odsetek powikłań (tylko ok 0,2%) dają zabiegi
z użyciemkwasuhialuronowego,któryzapewniabardzoduże bezpieczeństwo stosowania. Powikłania po zabiegach
z tymmateriałemsąrzadkie,a ryzykouczuleniaznikome.

Kiedy nie można?
Przeciwwskazania do zabiegu wypełniania tkanek miękkich
sąuzależnioneod rodzajustosowanegowypełniacza.
Uogólniając,do najważniejszychprzeciwwskazańdo stosowaniasubstancjiwypełniającychnależą:chorobanowotworowa,chorobyo podłożuautoimmunologicznym(w aktywnym
okresie choroby), dodatni wywiad w kierunku anafilaksji
(wstrząs),stanyzapalneskóryw miejscuwcześniejszegopodania wypełniacza, ciąża, karmienie piersią, uczulenie
na składnikipreparatuorazskłonnośćdo powstawaniablizn
przerosłychi tzw.keloidów,czylinienaturalnietwardych,grubychi nieelastycznych,rozrastającychsięw niekontrolowany
sposóbblizn.
Przeciwwskazaniemdo wykonaniazabiegusątakżenierealneoczekiwaniapacjentacodo jegospodziewanychefektów.

•rodzaj zabiegu i cele, które chcemy poprzez niego osiągnąć;
•okolica,którapoddawana jestzabiegowi;
•planowana głębokośćpodaniapreparatu;
•ilośćpreparatu,którąchcemywykorzystać;
•preferencjepacjentai zasobnośćjegoportfela.
Zupełnieinnypreparatzastosujemy,gdychcemyzniwelować
statyczne zmarszczki między brwiami (oczywiście po wcześniejszym zaaplikowaniu w to miejsce toksyny botulinowej),
a inny,gdyplanujemyzabiegwolumetrii,któregocelemma
byćnp.modelowaniepoliczków,owalutwarzyczyokolicykościjarzmowych.

Kwas, czyli wielocukier…
Kwashialuronowyjestz chemicznegopunktuwidzeniapolisacharydem,czylicukremzłożonym (a ściślej:glukozaminoglikanem).Jegonazwapochodziod szkliścieprzezroczystegowyglądu(z greckiego:hyalos = szkło)orazcząsteczki
kwasuuronowego,któryznajdujesięw składzie.Połączenie
słów „hyalos” i „uronic acid” dało anglojęzyczną nazwę tej
substancji:hyaluronicacid.
Kwashialuronowywystępujewewszystkichorganizmachżywychi należydo grupyzwiązków,któremająidentyczną
budowęchemicznąu wszystkichgatunków,taku bakteriijaki u człowieka.Jestwięcniespecyficznygatunkowo
i tkankowo,cojestjednymz powodówbezpieczeństwajego
stosowania.

Naturalny składnik skóry
W naszym organizmie kwas hialuronowy stanowi naturalny
składniktkankiłącznej.Najwięcejjestgow skórze,gdzieprodukowanyjestprzezfibroblasty.Obokkolagenustanowikluczowyskładniktzw.macierzymiędzykomórkowej.
Kwashialuronowyjestsilnehigroskopijny,cooznacza,że
posiada ogromną zdolność przyłączania cząsteczek wody.
Ściągającwodępowoduje,żeskórajestodpowiednionawilżona i jędrna. Chroni ją w ten sposób przed wysychaniem
i wiotczeniem.
Wrazz wiekiemilośćkwasuhialuronowegow naszym
organizmiemaleje.Najwięcejmamygozarazpo urodzeniu,
a u osoby 40-letniejjestgoo połowęmniejniżu osoby 20-letniej.Stopniowezmniejszaniasięilościkwasuhialuronowego
w skórzewiążesięzespadkiemjejnawilżenia,a coza tym
idzie z utratą sprężystości i pojawieniem się pierwszych
zmarszczek.
Okrespółtrwaniakwasuhialuronowegow skórzewynositylkook. 12godzin.Oznaczato,żejegometabolizmjest
bardzoszybkii nowykwasmusibyćstalewytwarzanyw takichilościach,abyzastąpićten,któryjesteliminowanyz organizmu.

Kwas nieusieciowany….
Wybór preparatu
Właściwywybórsubstancjiwypełniającej,którazostaniezastosowana w danymkonkretnymprzypadku,jestsprawąbardzo ważną. Na wybór odpowiedniego preparatu wpływają
m.in.takieczynnikijak:

Kwashialuronowy,analogicznydo tego,którymamyw skórze,wytwarzanyjestobecniew przemyślefarmaceutycznym
metodami biotechnologicznymi. Powszechnie wykorzystuje
się go w kosmetologii oraz w medycynie estetycznej m.in.
w zabiegachmezoterapiii rewitalizacjiskóry.Jegodziałanie,
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polegającegłówniena nawilżaniuskóry,jestkrótkotrwałe.Takikwasjest,podobniejaknaszwłasny,jestbowiembardzo
szybkorozkładany.Po podaniudo skóryzostajeonw krótkim
czasiecałkowicieusuniętyz organizmu.
Abywydłużyćokresutrzymywaniasiępreparatówkwasuhialuronowegow tkankach,poddajesięgomodyfikacji,czylitzw.sieciowaniu.

znaczonych do wypełniania zmarszczek oraz modelowania
twarzy.
Najczęściej do sieciowania kwasu hialuronowego wykorzystuje się związek, który w skrócie nosi nazwę BDDE
(chem. 1,4-butanediol-diglycydyl-eter).Technologiesieciowaniasąróżnei przeważniechronionepatentami.

Preparaty kwasu hialuronowego
… i usieciowany
Poprzezsieciowanierozumiesięchemicznełączeniełańcuchówkwasuhialuronowego zesobąw takisposób,aby
byłonbardziejodpornyna działanienaturalnejhialuronidazy
występującejw tkankach.Dziękisieciowaniupowstajetrójwymiarowamacierzsprawiająca,żekwasjestbardziejstabilny i odporny na degradację. Proces ten pozwala zatem
na uzyskanie takiej struktury kwasu, którą organizm usuwa
znaczniewolniej.
Sieciowaniechroniz jednejstronycząsteczkikwasuhialuronowegoprzed rozłożeniem,a z drugiejstronynadajemuspecyficzne właściwości fizykochemiczne – lepkość, gęstość,
odkształcalnośćczyzdolnośćunoszeniatkanek.
Zmodyfikowanykwashialuronowyokreślanyjestczęstomianem NASHA (ang. Non-Animal-Stabilized-Hyaluronic-Acid)
i w takiejpostacijestonjeststosowanyw preparatachprze-

Dostępnena rynkupreparatykwasuhialuronowegoróżniąsię
od siebiejegozawartością(stężeniem),stopniemusieciowania,zastosowanątechnologiąsieciowania,właściwościamifizykochemicznymi, czasem utrzymywania się w organizmie
orazzastosowaniem.
Na rynkudostępnychjestwieleróżnychpreparatów.Do najpopularniejszychna polskimrynkunależąnastępującemarki:
Emervel(Galderma),Juvederm(Allergan),Perfectha(BeautyMed), Princess (Croma), Restylane (Galderma), StylAge
(Lea Futur) i Teosyal (NewDerm). W każdej linii dostępnych
jestzazwyczajkilkaproduktówo różnejgęstościi właściwościach,któreprzeznaczonesądo różnegotypuzabiegów.

Hydroksyapatyt wapnia
Hydroksyapatyt wapnia to syntetyczny materiał biologiczny
stosowanyw medycynieestetycznejod wielulat.

medycyna estetyczna
W preparaciedostępnymna rynku(Radiesse,Merz)znajduje
się 70%żelunośnegooraz 30%hydroksyapatytuwapnia.Żelowynośnikpreparatu,zawierającygłówniekarboksymetylocelulozęsodową,powodujenatychmiastowyefektwypełnieniawidocznytużpo zabiegu.Po okołoczterechmiesiącachżelzostajecałkowicieusuniętyprzezmakrofagii znika,
a jegomiejscezajmujenowykolagenprodukowanyprzezfibroblasty.
Produkcjanowegokolagenuodbywasięwokółmikrogranulekhydroksyapatytuwapnia.Tworząonew tkankach„rusztowanie”dlanowychwłókienkolagenowychi sąswoistymczynnikiem stymulującym ich produkcję. Dzięki zachodzącemu
procesowi namnażania kolagenu skóra ulega pogrubieniu
i wzmocnieniuw miejscachiniekcjipreparatu.
Hydroksyapatytwapniajeststosowanyprzy korekcjipoliczków, łuków jarzmowych, linii żuchwy, fałdów nosowo-wargowych, okolicy bródki oraz przy rewitalizacji
grzbietów rąk. Nie powinno się go natomiast stosować
w okolicyczoła,oczu,szyiorazdo powiększaniaust.Preparatmabiałykolor,więcniemożna gopodawaćzbytpłytko,
gdyżwtedybyłbywidocznyprzeznaskórek.
Efekty zabiegu przy zastosowaniu hydroksyapatytu wapnia
trwajądłużej,niżtomamiejscew przypadkukwasuhialuronowego. Utrzymują się przeważnie przez 12-18 miesięcy,
po czymstopniowoulegajązanikowi.
Zabiegz wykorzystaniemhydroksyapatytuwapniajest
polecanyw szczególnościosobom,którepalątytońlub
uwielbiają słońce i opalanie się. Hydroksyapatyt wapnia
jestbowiem,w przeciwieństwiedo kwasuhialuronowego,niewrażliwyna destrukcyjnedziałanieskładnikówdymutytoniowegoi wysokiejtemperatury.Z tegosamegopowoduinnezabiegimedycynyestetycznej,któreprzebiegająz wyzwoleniem
energiicieplnej(np.laserfrakcyjnyCO2),niepowodująskróceniaczasuutrzymywaniasięefektówjegopodania.

Kwas polimlekowy
Kwaspolimlekowyjestsyntetycznymmateriałemstosowanym
w medycynieestetycznejod wielulat.Związektenpoczątkowobyłwykorzystywanydo produkcjirozpuszczalnychnicichirurgicznych.Gdyokazałosię,żeposiadazdolnośćstymulowaniaprodukcjikolagenuw tkankach,opracowanojegonową
formułęi zaczętoużywaćtakżejakosubstancjiwypełniającej.
W przeciwieństwiedo innychwypełniaczy,kwaspolimlekowy
(Sculptra,Galderma)jestdostarczanyniew postacigotowegodo podaniapreparatu,a w postaciproszku,którytrzebarozpuścićw wodziedo iniekcjina tydzieńprzed zabiegiem.

Po podaniupreparatusubstancjaaktywna pozostajew tkancestymulującjądo produkcjikolagenu.Efektpodaniakwasu polimlekowego zaczyna być widoczny dopiero
po upływie ok. 6 tygodni i utrzymuje się nawet
do dwóchlat.Bardzoważnymzaleceniempozabiegowym
dlapacjentówjestto,abyprzezkilkatygodnicodziennieintensywniemasowaćmiejscapodaniategowypełniacza.
Kwas polimlekowy jest stosowany najczęściej przy korekcji
skroni,policzków,łukówjarzmowychorazliniiżuchwy.Niepowinnosięgostosowaćnatomiastw okolicyczoła,oczu,szyi,
grzbietówdłoniorazdo powiększaniaust.
Zabiegz wykorzystaniemkwasupolimlekowegojestw szczególnościpolecanyosobom,któremająbardzodużedeficyty
objętościw okolicyskronilubpoliczków.Jegozastosowanie
w takichprzypadkachjestznacznieekonomiczniejszekosztowo niż podanie kwasu hialuronowego czy hydroksyapatytu
wapnia.

Terapie łączone
Podejściedo zabiegówmedycynyestetycznejpowinnobyć
zawsze rozsądne i wyważone. Żaden pojedynczy zabieg
niepozwalaprzeważniena rozwiązaniewszystkichistniejącychproblemów.Wypełniaczetotylkojednoz narzędzi, którymi dysponujemy. Jest ono bardzo wszechstronne,
ale najczęściej dopiero terapia kombinowana, łącząca
wypełniaczez innymiopcjamiterapeutycznymi,pozwalana osiągnięcieoptymalnychwyników.
W celulikwidacjizmarszczekmimicznych górnej 1/3twarzy(zmarszczkipionowemiędzybrwiami,zmarszczkipoziomeczoła,zmarszczkiw zewnętrznychkącikachoczu)kwas
hialuronowyzawszewartołączyćz toksynąbotulinową.
Jestonaw tymprzypadkuzłotymstandardempostępowania,
a zastosowaniesamegokwasuniepozwalazwykleuzyskać
w pełnizadowalającychrezultatów.
W celupoprawyjakościskórywypełniaczewartonatomiastłączyćz takimizabiegami,jakmezoterapia,osocze bogatopłytkowe, mikronakłuwanie skóry, peelingi
czyzabiegiz zastosowaniemlaserów.
Dobrze wykonany zabieg z wykorzystaniem wypełniaczaniepowinienzmieniaćindywidualnychrysówtwarzypacjenta.Powinienpozwolićna odmłodzeniewyglądu,likwidację drobnych niedoskonałości oraz spłycenie zmarszczeki bruzd.Po zabiegupacjentpowiniensprawiaćwrażenie
wypoczętego,aledlaotoczenianiepowinnobyćoczywiste,
cokonkretniebyłopoprawiane.W skrócie:najlepiejabypacjentpo zabieguwcaleniewyglądałjak„po zabiegu”.

Dr Przemysław styczeń
Lekarz medycyny estetycznej, autor wielu artykułów prasowych z zakresu medycyny estetycznej, słuchacz
Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging. Prowadzi stronę internetową www.drstyczen.pl, jest też ekspertem na profilu Facebook „Piękno
przez cały rok” https://www.facebook.com/DrStyczen
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