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Derma News
Magazyn dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej

Terapie skojarzone
w nieinwazyjnym

konturowaniu cia∏a
Claudia van der Lugt

¸ojotokowe zapalenie skóry
dr n. med. Andrzej Szmur∏o

Osocze bogatop∏ytkowe
dr Renata K∏ak

Toksyna botulinowa
w leczeniu migreny

dr hab. n. med. Jacek Ro˝niecki

Rynek medycyny estetycznej
Prezentacja firmy Q-Med





Wraz z serdecznymi ˝yczeniami Êwiàtecznymi i noworocznymi

przesy∏amy Paƒstwu ostatnie w roku 2010 wydanie Derma Newsa. 

W numerze mi´dzy innymi dr Claudia van der Lugt o terapiach

skojarzonych w nieinwazyjnym konturowaniu cia∏a, dr Andrzej

Szmur∏o o ∏upie˝u i ciekawej alternatywie leczenia ∏ojotokowego

zapalenia skóry. Dr Renata K∏ak o osoczu bogatop∏ytkowym 

i mo˝liwoÊciach wykorzystania autologicznych preparatów 

oraz o toksynie botulinowej, tym razem w innym ni˝ estetyczny

aspekcie. Zach´cam do przeczytania artyku∏u na temat

zastosowania  toksyny botulinowej w leczeniu migreny, która

wyst´puje dosyç cz´sto – wed∏ug statystyk cierpi na nià 3-10%

ludzi, przy czym kobiety chorujà 4 razy cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni.

Autorem artyku∏u jest Prezes Polskiego Towarzystwa Bólów G∏owy

– dr hab. n. med. Jacek Ro˝niecki, który b´dzie równie˝ goÊciem

na naszym marcowym Kongresie w Warszawie. 

W rubryce Rynek Medycyny Estetycznej – rozmowa z Krzysztofem

Buchowieckim – prezesem firmy Q-Med Polska.

Zapraszam do lektury

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A
02-384 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70
tel. 0 605 332 776 
fax: (0 22) 847 69 33

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

Kole˝anki i Koledzy!
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Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 

Derma News

Magazyn dla klientów gabinetów 
dermatologii i medycyny estetycznej, 

chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa
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Z∏ó˝ zamówienie na prenumerat´ 
Magazynu Ekspert ANTI AGING
w roku 2011!

Dlaczego warto zamówiç Ekspert ANTI AGING?
Dwumiesi´czny magazyn przeznaczony jest dla klientów Twojego gabinetu. Autorami tekstów 

sà wy∏àcznie eksperci: lekarze i specjaliÊci z zakresu kosmetyki i kosmetologii. Ekspert ANTI AGING

jest atrakcyjnym i bardziej wiarygodnym ni˝ ulotki reklamowe êród∏em informacji dla pacjentów 

Twojego gabinetu. Ekspert ANTI AGING pe∏ni rol´ przewodnika po najnowszych zabiegach 

i produktach godnych polecenia. To tak˝e doskona∏y prezent dla sta∏ych klientów.

Jak zamówiç magazyn?
Wype∏nij poni˝szy formularz i wyÊlij na adres: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

z dopiskiem „Redakcja”, ul. W∏odarzewska 69A, 02-384 Warszawa lub wejdê na stron´ internetowà 

www.dermatologia-estetyczna.pl i wyÊlij zamówienie na prenumerat´ e-mailem.

Po wys∏aniu zamówienia otrzymasz od nas faktur´ na op∏acenie kosztów prenumeraty.

Informacja: tel. 0-22 853-39-70, fax. 0-22 (prefix) 847-69-33, 695 803 801, 607 338 827, 605 332 776

Prenumerata

KARTA ZAMÓWIENIA PISMA DLA PACJENTA GABINETU

Koszt 1 egzemplarza: 2,20 z∏ + koszt wysy∏ki doliczany do ka˝dego egzemplarza (koszt wysy∏ki zale˝ny

od wagi przesy∏ki dzielony przez liczb´ zamówionych egzemplarzy, wg cennika firmy wysy∏kowej)

DANE ZAMAWIAJÑCEGO:

Imi´ i nazwisko: 

Adres:  

Telefon:  

e-mail:  

ZAMAWIANE NUMERY:

Ekspert ANTI AGING nr 27 styczeƒ/luty     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 28 marzec/kwiecieƒ     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 29 maj/czerwiec     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 30 wrzesieƒ/paêdziernik     � szt.

Ekspert ANTI AGING nr 31 listopad/grudzieƒ      � szt.

Dane do faktury:

Adres dostawy:

Wpe∏nij, wytnij, wyÊlij na adres: SLDE, ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa



W Nowym – 2011 Roku

– wszystkim Czytelnikom naszych

magazynów ˝yczymy wielu sukcesów

na polu zawodowym 

i w ˝yciu rodzinnym – spokoju, radoÊci 

i satysfakcji ka˝dego dnia

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych 

wraz z redakcjà Derma Newsa i Eksperta Anti Aging  
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Chocia˝ w literaturze podaje si´,
˝e choroba dotyczy 11% ludzi 
i nieco wi´cej w populacji osób 
w podesz∏ym wieku, to wydaje si´,
˝e w pewnych grupach spo∏ecz-
nych jest to jedna z najcz´stszych
dolegliwoÊci.  Mo˝e tylko pacjenci
z tràdzikiem pospolitym i ato-
powym zapaleniem skóry cz´Êciej
zg∏aszajà si´ po porad´ do der-
matologa. Zazwyczaj ∏ojotokowe
zapalenie skóry pojawia si´ jako
t∏usty ∏upie˝. Mo˝na pokusiç si´ 
o stwierdzenie, ˝e ∏upie˝ jest
∏agodnà odmianà ∏ojotokowego
zapalenia skóry. 

Wydaje si´, ˝e aby powsta∏
∏upie˝, muszà zaistnieç 3 warunki,
które wyst´pujàc osobno, nie sà
wystarczajàce do rozwoju ∏upie˝u,
a mianowicie: obecnoÊç dro˝d˝a-
ków z grupy Malassezia, (naj-
cz´Êciej globosa i restricta),
nasilony ∏ojotok oraz indywidu-
alna podatnoÊç chorego.  

W zderzeniu z niekorzystnymi
warunkami cywilizacyjnymi, klima-
tyzacjà, centralnym ogrzewaniem,
zanieczyszczeniami wody i powiet-
rza indywidualna podatnoÊç na
uszkodzenie i wysuszenie po-
wierzchni skóry mo˝e odgrywaç
decydujàcà rol´. Dlatego te˝ wiele
dotychczasowych metod leczni-

czych nastawionych na usuni´cie
dro˝d˝aków nie przynosi spodzie-
wanej poprawy. Chodzi tu mi´dzy
innymi o szampony przeciw∏u-
pie˝owe, które zawierajà obok
leków przeciw dro˝d˝akom subs-
tancje powierzchniowo czynne 
i mogà dodatkowo podra˝niaç
skór´. Nie ma jednej najlepszej
metody leczniczej. W zwiàzku 
z tym ka˝da nowa metoda lecze-
nia ∏ojotokowego zapalenia skóry
zas∏uguje na gruntowne przeba-
danie.

Ostatnio na rynku pojawi∏ si´
preparat obiecujàcy poprawiç
funkcje bariery naskórkowej. Jest
to wymieniony wczeÊniej trzeci
element – indywidualna podat-
noÊç – odgrywajàcy istotnà rol´ 
w rozwoju choroby. Na powierz-
chni skóry w warunkach fizjolo-
gicznych powinny znajdowaç si´
ceramidy, nasycone i nienasycone
kwasy t∏uszczowe oraz choleste-
rol. Pochodzà one z ziarnistoÊci
b∏onowych, czyli cia∏ek Odlanda,
które sà wytworami aparatu Golgiego
z keratynocytów wierzchnich warstw
naskórka. Ceramidy uczestniczà 
w utrzymaniu wody w naskórku,
ale tak˝e w proliferacji i ró˝nico-
waniu si´ komórek. Dodatkowo
bariera naskórkowa modyfikowa-

na jest przez status immunolo-
giczny skóry. Wykazano, ˝e w ∏o-
jotokowym zapaleniu skóry zwi´k-
szony jest miejscowo odsetek
komórek NK oraz cytokin z ko-
mórek Th1 i Th2. Pod wp∏ywem
dro˝d˝aków Malassezia pobu-
dzona zostaje w keratynocytach
produkcja cytokin: IL-4, IL-5
(oddzia∏ujàcej na limfocyty B), IL-
10 i IL-13 (podobnej do IL-4).
Okazuje si´, ˝e to lipidy b∏onowe
Malassezia modulujà produkcj´
cytokin. Zaburzenia immunolo-
giczne si´gajà g∏´biej. W ∏ojoto-
kowym zapaleniu skóry, zmniej-
szony jest stosunek komórek CD4
do CD8 w krwi obwodowej. Oczy-
wiÊcie cz´Êç obserwowanych zmian
jest pierwotna, a cz´Êç wtórna. I tak
ogólne zaburzenia odpornoÊci pro-
wadzà do ∏ojotokowego zapalenia
skóry, tak jest np. w AIDS. Z drugiej
zaÊ strony miejscowe czynniki
destabilizujàce prowadzà do lokal-
nych zaburzeƒ odpowiedzi immu-
nologicznej i w konsekwencji 
do reakcji zapalnych. 

Drogà wieloletnich prób wyizo-
lowano z ka∏u zdrowego noworod-
ka drobnoustrój ze szczepu Lacto-
bacillus, który namno˝ono na drodze
procesu biotechnologicznego i zas-
tosowano jako probiotyk ST11. 

¸ojotokowe zapalenie skóry jest chorobà dotyczàcà okolic ∏ojotokowych skóry,
czyli ow∏osionej skóry g∏owy, brwi, fa∏dów nosowo-policzkowych i okolicy mostka
u m´˝czyzn.

AUTOR: dr n. med. Andrzej Szmur∏o

¸ojotokowe 
zapalenie skóry



Probiotyki sà to ˝ywe drobno-
ustroje wykazujàce pozytywny
wp∏yw na organizm gospodarza.
Poprzez mechanizm bioindukcji,
przy oddzia∏ywaniu probiotyku 
na nab∏onek jelitowy, uwalniane
sà do mikroÊrodowiska cytokiny
mogàce przenosiç si´ z krwià 
do odleg∏ych narzàdów, w tym 
do skóry. Ulega przy tym modyfi-
kacji odpowiedê immunologiczna.
Wykazano na przyk∏ad, ˝e L.casei
wp∏ywa na poziomie tkanki limfoi-
dalnej jelita i k´pek Peyera na po-
budzenie produkcji IL-12 i limfo-
cytów Th1. Aby probiotyk móg∏
wywrzeç dzia∏anie, drobnoustroje

muszà skolonizowaç jelito i prze-
˝yç w nim przez d∏u˝szy czas.
Probiotyk ST11 spe∏ni∏ te warunki.
Okaza∏o si´ ˝e ST11, czyli Lactoba-
cillus paracasei podawany doust-
nie wykazuje w∏aÊciwoÊci stymu-
lujàce syntez´ mediatorów prze-
ciwzapalnych i poprawia miejsco-
wà ochron´ immunologicznà skóry.
Przez to wzmacnia barier´ ochron-
nà naskórka i pomaga naprawiç jej
uszkodzenia. W badaniach prze-
prowadzonych we Francji, a potem
powtórzonych w Polsce wykazano,
˝e podawanie doustnie ST11 w ka-
psu∏kach, po 8 tygodniach zmniej-
sza∏o Êwiàd skóry, rumieƒ, ∏upie˝ 

i poprawia∏o samoocen´ pacjenta.
Wyniki te by∏y znaczàco lepsze ni˝
w kontrolnej grupie leczonej tylko
zewn´trznie tradycyjnymi szam-
ponami leczniczymi.  

Probiotyki majà t´ przewag´
nad innymi lekami, ˝e sà bez-
pieczne i mo˝na je stosowaç 
w rozmaitych grupach wiekowych.

Mo˝na je stosowaç przewlekle
bez wywo∏ywania objawów ubocz-
nych. Dla pacjentów znu˝onych
wcieraniem preparatów w skór´
g∏owy stanowiç mogà ciekawà 
i nowatorskà alternatyw´ leczenia
∏ojotokowego zapalenia skóry. �
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Firmy z bran˝y medycyny estetycz-
nej oferujà bardzo wiele urzàdzeƒ,
praktycznie co 3 miesiàce pojawia
si´ jakiÊ nowy model. To powinno
sk∏oniç nas do zastanowienia.
Dlaczego? Bo jesteÊmy konfron-
towani z nierealistycznymi oczeki-
waniami, nie tylko naszych pa-
cjentek, ale równie˝ z brakiem
naszego w∏asnego obiektywizmu
st∏umionego przez agresywny
marketing. Wszyscy mówià NIE za-
biegom chirurgicznym, co obejmuje
równie˝ techniki inwazyjne. Warto
jednak pami´taç, ˝e istniejà bar-
dzo dobre nieinwazyjne alternatywy. 

JeÊli tylko uznamy ogranicze-
nia wspomnianych technik i uzna-
my, i˝ tkanki potrzebujà czasu na
regeneracj´ i rekonstrukcj´, zw∏asz-
cza jeÊli uzyskujemy realistyczne 
i dobre wyniki. Niezaprzeczalne
jest równie˝ to, ˝e jeden produkt
nie umo˝liwia uzyskania wszyst-
kich efektów, na przyk∏ad rzeêbie-
nia/modelowania, naciàgania, zmniej-
szania lub zwi´kszania obj´toÊci
ró˝norodnych elementów tkanko-
wych. Inwestycje w tej dziedzinie
sà znaczàce, ale nadal potrzebu-
jemy wi´cej ni˝ jednego Êrubokr´-
ta, by nasze pude∏ko z narz´dziami
by∏o kompletne. Dlatego w∏aÊnie
mamy k∏opot: chcemy uwierzyç 
w cud marketingowy i chcemy, 
by nasze drogie urzàdzenie spe∏ni∏o
wszystkie nasze oczekiwania. JeÊli
tak si´ nie dzieje, szukamy po pros-

tu nast´pnej metody. 
Patrzàc wstecz, napotkaliÊmy

wiele ró˝nych technik, które w da-
nym momencie by∏y „modne”, en-
dermologia, ultradêwi´ki, cz´sto-
tliwoÊci radiowe, iniekcje z lipoli-
zà, terapia karboksy, mezoterapia,
naÊwietlenia podczerwienià, jak
równie˝ skojarzenia wszystkich
powy˝szych. Pytaniem jest zatem
nie, które urzàdzenie jest najlep-
sze, ale raczej który wyrób s∏u˝y
rozwiàzywaniu którego problemu.

Jak nale˝y leczyç nadwag ,́ usza-
nowaç profil organizmu, a jedno-
czeÊnie utrzymaç wszystkie uzys-
kane wyniki? Oty∏oÊç wymaga
zastosowania diety, wiotkoÊç skóry
wymaga naciàgni´cia, zaÊ pod-
skórne depozyty tkanki t∏uszczo-
wej wymagajà zmiany iloÊciowej
lub jakoÊciowej adypocytów. Po-
dajmy przyk∏ad; cz´stotliwoÊç ra-
diowa jest dzisiaj najmodniejszà
metodà leczenia cellulitu oraz
zwi´kszania napi´cia skóry. Poszu-
kuje si´ obecnie najlepszego spo-
sobu zastosowania. Parametry ta-
kie jak jednobiegunowoÊç, dwubie-
gunowoÊç, trójbiegunowoÊç, oprócz
stosowanej cz´stotliwoÊci i pozio-
mu energii, okreÊlajà g∏´bokoÊç pe-
netracji. Ale kiedy przyglàdamy si´
cellulitowi, sà pewne cechy charak-
terystyczne tkanki, którymi nale˝y
si´ zajàç w pierwszej kolejnoÊci. 

Cellulit jest z∏o˝onym zabu-
rzeniem obejmujàcym zastój krà-

˝enia limfatycznego oraz zwap-
nienia górnych warstw skóry.
Prowadzi to do zwi´kszenia opor-
noÊci tkanki, wymaga zatem tak˝e
innego poza stosowaniem RF pos-
t´powania. By uzyskaç popraw´
stopnia naciàgni´cia skóry, koniecz-
ne jest uzyskanie stymulacji fibro-
blastów oraz indukowanie pewne-
go poziomu reakcji zapalnej dzi´ki
zastosowaniu bodêców cieplnych
nie prowadzàcych do uszkodzenia
tkanki, co jest mo˝liwe tylko po
zapewnieniu Êcis∏ej kontroli tem-
peratury. W celu pokonania ba-
riery, jakà stanowià górne warstwy
podskórnej tkanki t∏uszczowej, ko-
nieczne jest najpierw przepro-
wadzenie procedury wp∏ywajàcej
na g∏´bokie warstwy, umo˝liwia-
jàcej aktywacj´ krà˝enia naczynio-
wego oraz drena˝u limfatycznego.
Niskie cz´stotliwoÊci ultradêwi´-
ków oraz fal radiowych penetrujà
g∏´biej wysokie cz´stotliwoÊci. 

Poprzez jednoczesne zasto-
sowanie wi´kszej liczby technik
mo˝liwe jest wywarcie wp∏ywu 
na ró˝ne poziomy tkankowe. 

Kluczowymi elementami niein-
wazyjnego konturowania sà czas,
cierpliwoÊç i zrozumienie fizjologii
ró˝nych sk∏adników tkankowych,
umo˝liwiajàce zmniejszenie liczby
adypocytów, stymulacj´ tworzenia
kolagenu, uwalnianie cytokin oraz
indukcj´ kaskady zapalnej, ko-
niecznej do regeneracji tkanki. �

Pomimo finansowego kryzysu oraz wszelkich innych k∏opotów istnieje niepodwa˝alna
zasada: „Tak d∏ugo jak wyglàdasz dobrze, czujesz si´ dobrze”. Zatem wyglàd 
w kontekÊcie kosmetyczno-estetycznym jest niezwykle wa˝ny, ale wady zabiegów
chirurgicznych sprawiajà, i˝ ludzie szukajà nieinwazyjnych alternatyw. 

AUTOR: dr Claudia van der Lugt 

Terapie skojarzone 
w nieinwazyjnym
konturowaniu cia∏a
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Ludzki organizm posiada w∏asny,
ogromny potencja∏ do spontanicz-
nego gojenia si´ uszkodzonych
narzàdów. W momencie uszko-
dzenia tkanek uruchamiane zos-
tajà naturalne mechanizmy, pro-
wadzàce do aktywacji procesów
odpowiedzialnych za ich gojenie.
Jednym z elementów tego z∏o˝o-
nego uk∏adu sà p∏ytki krwi. Za-
warte w nich substancje zwane
czynnikami wzrostu, wp∏ywajà na
szereg procesów sk∏adajàcych
si´ na kaskad´ gojenia. 

Nowoczesna medycyna si´ga
po substancje odpowiedzialne 
za stymulacj´ procesów napraw-
czych, wyst´pujàce naturalnie 
w naszym organizmie. Dzi´ki
umiej´tnemu procesowi pozys-
kiwania, zag´szczania i wyko-
rzystania tych substancji, lekarze
mogà stosowaç je w leczeniu
wielu schorzeƒ oraz wspomagaç
procesy regeneracji i remode-
lingu tkanek.

Jednym z preparatów zawiera-
jàcych substancje stymulujàce
procesy naprawcze jest PRP
(Platelet Rich Plasma) – osocze

bogatop∏ytkowe. Krew ludzka za-
wiera elementy morfotyczne, czyli
krwinki czerwone, krwinki bia∏e 
i p∏ytki krwi, które zawieszone sà
w p∏ynnej substancji zwanej oso-
czem krwi. P∏ytki krwi zawierajà 
w swej cytoplazmie liczne, drob-
ne zbiorniczki (wakuole), zwane
ziarnistoÊciami. 

W ziarnistoÊciach tych zgro-
madzone sà w du˝ych iloÊciach
substancje zwane czynnikami
wzrostu, które posiadajà w∏aÊ-
ciwoÊci stymulujàce migracj´,
podzia∏y i wzrost komórek oraz
zwi´kszajàce syntez´ bia∏ek subs-
tancji pozakomórkowej, w tym
kolagenu. Czynniki wzrostu po-
chodzenia p∏ytkowego wywierajà
pobudzajàcy wp∏yw na funkcj´
wielu komórek, prowadzàc do po-
prawy i przyspieszenia gojenia
uszkodzonych tkanek.

Osocze bogatop∏ytkowe PRP
(Platelet Rich Plasma) jest auto-
logicznym koncentratem p∏ytek
krwi w niewielkiej obj´toÊci
osocza. Krwinki p∏ytkowe uwal-
niajà siedem podstawowych czyn-
ników wzrostu odpowiedzialnych

za procesy gojenia. Sà to przede
wszystkim trzy izomery PDGF
(αα, ββ, αβ), TGF-β1, TGF-β2,
VEGF oraz EGF. PRP zawiera rów-
nie˝ bia∏ka odpowiedzialne za ad-
hezj´ komórkowà: fibryn´, fibro-
nektyn´ oraz vitronektyn´.

Jednym z podstawowych i naj-
wa˝niejszych czynników wzrostu
pochodzenia p∏ytkowego jest
TGF-β (Transforming GF Beta). Sty-
muluje on syntez´ DNA, proli-
feracj´ i ró˝nicowanie ró˝nych
typów komórek, pobudza fibro-
blasty do produkcji kolagenu i re-
guluje sekrecje kolagenozy, sty-
muluje angiogenez´, hamuje pro-
liferacj´ makrofagów i limfocytów,
a tak˝e reguluje mitogenne efekty
innych czynników wzrostu. 

Kolejnym wa˝nym czynnikiem
wzrostu, zw∏aszcza dla zabiegów
medycyny estetycznej jest EGF
(Epithelial Growth Factor), który
stymuluje proliferacj´ i ró˝nicowa-
nie keratynocytów, reguluje se-
krecje kolagenozy i stymuluje lito-
genez´. PDGF (Platelet Derived GF)
jest odpowiedzialny za ró˝nico-
wanie mezenchymalnych komórek

Ostatnie doniesienia naukowe wskazujà korzystny wp∏yw autologicznych
preparatów osocza bogatop∏ytkowego na stymulacj´ procesów gojenia. 
W praktyce klinicznej czynniki wzrostu stosowane sà od poczàtku lat 90-tych. 
PRP wykorzystuje si´ w szerokim zakresie w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej,
medycynie estetycznej, neurochirurgii, kardiochirurgii, chirurgii oka, laryngologii,
chirurgii naczyniowej oraz w leczeniu trudno gojàcych si´ ran i owrzodzeƒ.

AUTOR: dr Renata K∏ak

Osocze bogatop∏ytkowe 
- klucz do regeneracji 
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macierzystych, pobudza syntez´
macierzy mi´dzykomórkowej, sty-
muluje chemotakcj´ i mitogenez´
w fibroblastach, reguluje wydzie-
lanie kolagenazy i syntez´ kola-
genu. VEGF (Vascular Endothelial
GF) pobudza proces angiogenezy
oraz aktywuje mikrokrà˝enie, a bFGF
(Basic fibroblast GF) promuje
wzrost i ró˝nicowanie komórek,
g∏ównie fibroblastów.

W celu otrzymania osocza bo-
gatop∏ytkowego konieczne jest
pobranie od pacjenta pewnej ob-
j´toÊci krwi pe∏nej. IloÊç pobranej
krwi zale˝y od ˝àdanej obj´toÊci
osocza bogatop∏ytkowego, jakà za-
mierza si´ uzyskaç, oraz rodzaju

zestawu zastosowanego do jego
przygotowania. Pobraniem krwi 
w warunkach sterylnych zajmuje
si´ wykwalifikowana piel´gniarka. 

Najcz´Êciej potrzebne jest 
od 8 do 24 ml krwi w celu otrzy-
mania 4-8 ml osocza bogatop∏yt-
kowego. W procesie sedymen-
tacji grawitacyjnej (wirowania),
p∏ytki krwi zostajà oddzielone 
od pozosta∏ych sk∏adników, a nas-
t´pnie zag´szczone i zawieszo-
ne w osoczu krwi.

PRP to odpowiednio przygoto-
wane, pobrane od pacjenta oso-
cze krwi zawierajàce znacznie
zwi´kszone, ni˝ naturalne st´˝e-

nie p∏ytek krwi. Uzyskana koncen-
tracja mo˝e byç nawet 8-krotnie
wy˝sza!

W maju 2010 zosta∏o opu-
blikowane w „Journal of Drugs in
Dermatology” jedno z ciekaw-
szych badaƒ dotyczàcych zasto-
sowania osocza bogatop∏ytko-
wego w medycynie estetycznej,
pod kierunkiem Dr Alessio Redaelii
„Face and Neck Revitalization
with Platelet-rich-Plasma (PRP):
Clinical Outcome in a Series of 23
Consecutively Treated Patients”.
Badanie to mia∏o charakter prak-
tyczny, a oceniano, czy powta-
rzane serie standaryzowanych
procedur (bez grup kontrolnych)

Adhezja 

Uwalnianie czynników wzrostu

Proliferacja komórek 
macierzystych

Róznicowanie komórek 
macierzystych

Osocze bogatopłytkowe Regeneris 

Przebudowa i regeneracja tkanek 

Migracja makrofagów  
i komórek macierzystych

.
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Nowo powstajàce Med. SPA w Hotelu Gdaƒsk
poszukuje do wspó∏pracy lekarza specjalisty z dziedziny medycyny estetycznej (osoba z du˝ym

doÊwiadczeniem, najch´tniej spoza Trójmiasta). Aplikacje prosz´ przysy∏aç na adres e-mailowy:

spa.manager@hotelgdansk.com.pl
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polegajàce na wstrzykiwaniu
PRP, dajà rzeczywiste rezultaty
kliniczne i czy wywo∏ujà skutki
uboczne. Pacjenci otrzymali po 
4 ml osocza bogatop∏ytkowego
aktywowanego przez glukonian
wapnia, w zabiegach iniekcji
Êródskórnych skóry twarzy i szyi.

Badanie zosta∏o udokumento-
wane za pomocà obrazowania
przed i po ka˝dej sesji przy u˝yciu
dermoskopu, aparatu cyfrowego,
a tak˝e supernowoczesnego sys-
temu obrazowania o szerokim
zakresie i specjalistycznym opro-
gramowaniu. Rezultaty by∏y oce-
niane miesiàc po ostatniej sesji
(styczeƒ 2009) przy u˝yciu: spec-
jalnego wykresu paj´czynowego,
wyniku z fotografii, wyniku po-
miaru satysfakcji pacjenta i le-
karza. Na koniec obliczano os-
tateczny wynik dla ka˝dego
pacjenta. 

Przeci´tnie uzyskano popra-

w´ stanu skóry o 29%. U ka˝dego
pacjenta zaobserwowano znaczà-
cà popraw´ kolorytu, a tak˝e
homogenicznoÊci i struktury skóry.
Poza tym, zgodnie z oczekiwa-
niami, poprawa nastàpi∏a rów-
nie˝ w przypadku drobnych
zmarszczek („kurze” ∏apki i ma∏e
bruzdy). Przeci´tny wynik popra-
wy na wykresie paj´czynowym
wynosi∏ 4,6, wahajàc si´ od do-
brego do bardzo dobrego. 

Podczas analizy fotografii 
u wi´kszoÊci pacjentów zaobser-
wowano bardzo du˝à popraw´
struktury skóry i jej elastycz-
noÊci. Wyniki te udokumento-
wano fotograficznie przy u˝yciu
dermoskopu. Dodatkowo, zwi´k-
szenie obj´toÊci w miejscu wk∏u-
cia przy fa∏dzie nosowo-war-
gowym zaobserwowano u 65%
pacjentów.

Wnioski koƒcowe z badania:
odm∏adzanie skóry twarzy i szyi

za pomocà PRP jest obiecujàcà 
i ∏atwà w u˝yciu metodà, która
daje wyjàtkowo dobre wyniki,
zw∏aszcza w przypadku: drob-
nych zmarszczek, poprawy struk-
tury i elastycznoÊci skóry. Dobre
efekty uzyskano równie˝ w kwes-
tii homogenicznoÊci skóry. Re-
zultaty kliniczne by∏y dobre, a sa-
tysfakcja pacjentów by∏a bardzo
wysoka. Nie zaobserwowano ˝ad-
nych powa˝nych i utrzymujà-
cych si´ skutków ubocznych.

Medycyna estetyczna jest
jednym z najwi´kszych global-
nych rynków i z roku na rok
znaczàco si´ powi´ksza. Terapia
komórkowa osoczem bogatop∏yt-
kowym pozwala pacjentom na
leczenie sterylnymi materia∏ami
w bezpieczny i skuteczny spo-
sób, regeneracja tkanek (autolo-
giczna), dzi´ki czynnikom wzros-
tu i komórkom macierzystym za-
wartym w osoczu jest przysz-
∏oÊcià medycyny w XXI wieku. �
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Mechanizm dzia∏ania toksyny po-
lega na degradacji bia∏ka SNAP-
25 z grupy SNARE, które w wa-
runkach fizjologicznych umo˝li-
wia fuzj´ p´cherzyków zawiera-
jàcych acetylocholin´ z b∏onà
presynaptycznà synapsy nerwo-
womi´Êniowej. W wyniku takiej
blokady nie dochodzi do uwol-
nienia acetylocholiny do szpary
synaptycznej i stymulacji postsy-
naptycznych receptorów choli-
nergicznych. Nie dochodzi zatem
do skurczu mi´Êni zaopatry-
wanych przez w∏ókna mi´Êniowa
zaj´te toksynà, a w sensie kli-
nicznym prowadzi to wr´cz do
zwiotczenia lub pora˝enia mi´Ê-
ni. Stàd zatrucie organizmu to-
ksynà botulinowà mo˝e nawet
pora˝aç mi´Ênie oddechowe 
i prowadziç do ostrej niewydol-
noÊci oddechowej. 

Jednà z pierwszych apli-
kacji terapeutycznych toksy-
ny botulinowej by∏o leczenie
zeza. Wybiórcze pora˝anie
jednego lub wi´cej mi´Êni

odpowiedzialnych za usta-
wienie i ruchy ga∏ek ocznych
korygowa∏o asymetryczne ich
ustawienie. 

G∏ównym zastosowaniem tok-
syny botulinowej w neurologii
jest terapia segmentarnych dys-
tonii, takich jak: kurczowy kr´cz
karku, kurcz powiek, po∏owiczny
kurcz twarzy, dystonia ustno-
-˝uchwowa, dystonie krtaniowe
lub kurcz pisarski.

Póêniej zarejestrowanym
wskazaniem do stosowania
toksyny jest spastycznoÊç
mi´Êni, zw∏aszcza spastycz-
noÊç poudarowa, ale tak˝e
spastycznoÊç w przebiegu
stwardnienia rozsianego. 

Kiedy aplikacje kosmetyczne
toksyny botulinowej sta∏y si´
bardziej powszechne, niektóre
pacjentki, które mia∏y wykonane
iniekcje w okolicy czo∏owej, zwróci-
∏y uwag´ na znacznà popraw´ 
w zakresie bólów migrenowych,

na które cierpia∏y. Cz´ste przed
iniekcjami toksyny botulinowej
napady migreny sta∏y si´ potem
rzadkie albo incydentalne, czy
wr´cz nawet ustàpi∏y. Te obser-
wacje pacjentek z migrenà sta∏y
si´ przyczynkiem do rozpocz´cia
badaƒ klinicznych nad zastoso-
waniem toksyny botulinowej 
w bólach g∏owy. 

Mimo ˝e patomechanizm bólu
g∏owy typu napi´ciowego nie ma
nic wspólnego z napi´ciem mi´Ê-
ni czepca Êci´gnistego (jest ono
wzmo˝one niespecyficznie, jako
reakcja na ka˝dy ból g∏owy), to jed-
nak pierwsze szerzej zakrojone
badania kliniczne z toksynà bo-
tulinowà dotyczy∏y tego w∏aÊnie
bólu g∏owy, a nie migreny czy trój-
dzielno-autonomicznych bólów g∏o-
wy. Chocia˝ ∏àczna populacja pa-
cjentów leczonych z bólem g∏owy
typu napi´ciowego by∏a du˝a, 
badania wypad∏y negatywnie 
– nie wykazano przewagi efektu
toksyny botulinowej nad placebo
(1, 2). 

Toksyna botulinowa, potencjalnie Êmiertelna substancja wytwarzana przez laseczki
jadu kie∏basianego, stosowana w ma∏ych, kontrolowanych iloÊciach ma ju˝
ugruntowanà pozycj´ w leczeniu wielu chorób, zw∏aszcza neurologicznych. 

AUTOR: dr hab. n. med. Jacek Ro˝niecki

Toksyna botulinowa 
w migrenie (przewlek∏ej)
– nowe zastosowanie zaaprobowane przez FDA
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Drugim z typów bólów g∏owy
poddanym testom nowej terapii
by∏a migrena – rozumiana jako
okresowy, epizodyczny ból g∏owy
z typowymi objawami towarzy-
szàcymi pod postacià nudnoÊci,
wymiotów, nadwra˝liwoÊci na
Êwiat∏o, ha∏as, zapachy, utru-
dniajàcy codzienne, nie tylko
zawodowe funkcjonowanie, na-
silajàcy si´ przy aktywnoÊci fi-
zycznej, a ∏agodniejàcy w spo-
czynku lub po krótkim nawet
Ênie. Badania, które by∏y pro-
wadzone w tzw. migrenie epi-
zodycznej, czyli ze stosunkowo
rzadkimi napadami, podobnie
jak w przypadku bólu g∏owy typu
napi´ciowego, nie wykaza∏y, by
toksyna w istotny sposób zmniej-
sza∏a cz´stoÊç napadów bólów 
w porównaniu z placebo (3). 

W ostatnich latach prze-
prowadzono du˝e, wielo-
oÊrodkowe, randomizowane,
podwójnie zaÊlepione i kon-
trolowane placebo badania 
w tzw. migrenie przewlek∏ej.
Ten typ migreny, pierwotnie
zwany migrenà transformo-
wanà, cechuje si´ znacznà
liczbà napadów na miesiàc,
(co najmniej 8) oraz du˝à
liczbà dni z bólem g∏owy 
na miesiàc, (co najmniej 15).

Termin „migrena transformo-
wana” zosta∏ stworzony przez
Mathew (4), który zauwa˝y∏, ˝e
u niektórych chorych poczàtkowo
∏agodna migrena z rzadkimi na-
padami ulega z czasem zaos-
trzeniu, zaÊ napady stajà si´
niemal codzienne lub wyst´pujà
co 2-3 dni. Charakter napadów
tak˝e ulega zmianie – stajà si´
nieco s∏absze, objawy towa-
rzyszàce sà mniej liczne i s∏abiej
wyra˝one. Mimo ˝e ten do tej
pory epizodyczny ból g∏owy

ewoluuje w kierunku bólu typu
napi´ciowego, to wcià˝ zacho-
wuje, przynajmniej w niektóre
dni, cechy bólu migrenowego.
Przekszta∏ca si´ jednak w „prze-
wlek∏y codzienny ból g∏owy”,
choç termin ten nie jest uj´ty 
w oficjalnej klasyfikacji bólów
g∏owy Mi´dzynarodowego Towa-
rzystwa Bólów G∏owy (IHS) i IHS
wyró˝ni∏o w klasyfikacji „migren´
przewlek∏à” (5), a w zwiàzku 
z ograniczeniami definicji (6) 
w 2006 r. zmodyfikowa∏o kryteria
jej rozpoznania (7). 

Ju˝ wst´pne badania prze-
prowadzone przez Dodicka
z toksynà botulinowà na po-
pulacji pacjentów z migrenà
przewlek∏à (transformowanà)
wykaza∏o korzyÊci tego le-
czenia w postaci zmniejsze-
nia liczby napadów na mie-
siàc w odniesieniu do grupy
kontrolnej przyjmujàcej pla-
cebo (8). 

Dwa najwi´ksze badania tego
zagadnienia ∏àcznie mia∏y w swo-
ich grupach prawie 1400 pac-
jentów. Analiza zbiorcza obu ba-
daƒ wykaza∏a, ˝e w grupie leczo-
nej toksynà botulinowà spad∏a
Êrednia liczba dni z bólem g∏owy
w miesiàcu, Êrednia liczba dni 
z bólem du˝ym lub Êrednim nat´-
˝eniu w miesiàcu, Êrednia liczba
dni z migrenowym bólem g∏owy
na miesiàc, Êrednia liczba napa-
dów migreny na miesiàc, Êrednia
liczba godzin z bólem g∏owy 
w dniach z bólem g∏owy w miesià-
cu, Êrednia liczba epizodów bólu
g∏owy na miesiàc oraz Êrednia
cz´stoÊç przyjmowania trypta-
nów (9, 10).

Toksyna botulinowa (onabo-
tulinumtoxin A – preparat Botox)
w cytowanych powy˝ej bada-

niach by∏a podawana w ∏àcznej
dawce prawie 200 U (155-195 U)
podczas jednaj sesji, a iniekcje
by∏y powtarzane po 3 mie-
siàcach. Miejsca iniekcji by∏y 
wystandaryzowane i obejmowa∏y
ÊciÊle okreÊlone punkty w okolicy
czo∏owej, skroniowej i potylicznej
oraz górnej tylnej cz´Êci szyi. 

Mimo stosunkowo du˝ych
dawek lek by∏ dobrze tole-
rowany i g∏ównym objawem
ubocznym by∏o jedynie cza-
sowe, odwracalne i symet-
ryczne pora˝enie mi´Êni czo-
∏a, objaw skàdinàd przez
cz´Êç badanych chorych
(kobiet) wr´cz po˝àdany. 

Na podstawie wyników
badaƒ PREEMPT 1 i 2 onabo-
tulinumtoxin A w formie pre-
paratu Botox zosta∏a w paê-
dzierniku 2010 r. zarejest-
rowana przez Amerykaƒskà
Agencj´ do Spraw ˚ywnoÊci 
i Leków w Stanach Zjedno-
czonych do leczenia profilak-
tycznego migreny przewlek∏ej.

Wspomniany wczeÊniej me-
chanizm dzia∏ania toksyny bo-
tulinowej w chorobach uk∏adu
pozapiramidowego – dystoniach
– nie wydaje si´ mieç zasto-
sowania dla t∏umaczenia dobro-
czynnego efektu w migrenie prze-
wlek∏ej. Preparat nie jest wstrzy-
kiwany domi´Êniowo, i nie efekt
zwiàzany z napi´ciem mi´Ênio-
wym, ale z uk∏adem nocycep-
tywnym, byç mo˝e zarówno na
poziomie obwodowym, jak i oÊ-
rodkowym, ma tutaj dominujàce
znaczenie.  

Jednym z domniemanych 
mechanizmów bioràcych udzia∏ 
w rozwoju napadu migreny jest
zjawisko neurogennego zapale-
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nia w obr´bie naczyƒ wewnàtrz-
czaszkowych, zw∏aszcza opono-
wych, w rejonie unerwienia przez
uk∏ad nerwu trójdzielnego. Za-
równo zjawisko to, jak i dalsze
przewodzeniu bodêców bólo-
wych majà u swego pod∏o˝a
uwalnianie na zakoƒczeniach
nerwowych neurotransmiterów,
takich jak substancja P (SP), pep-
tyd zwiàzany z genem kalcytoniny
(CGRP), neuropeptyd Y, neuro-
kinina A. Neuropeptydy te sà
uwalniane z zakoƒczeƒ w∏ókien c
nerwu trójdzielnego w oponach
mózgowych, powodujàc uwal-
nianie ze Êciany naczyƒ kinin,
zw∏aszcza bradykininy, która jest
mediatorem bólu, oraz histaminy
z oko∏okomórkowych komórek
tucznych, która rozszerza ∏o˝ysko
naczyniowe. W nast´pstwie tego
osocze przedostaje si´ przez
Êcian´ naczynia, tworzàc oko∏o-
naczyniowy obrz´k. Dochodzi 
do wstecznej stymulacji zakoƒ-
czeƒ w∏ókien nerwu trójdzielnego
i ortodromowego przewodzenia
bodêców bólowych do zwoju
Gassera, jàdra nerwu trójdziel-
nego, wzgórza i wreszcie – czu-
ciowej kory mózgowej (11). Z ba-
daƒ podstawowych wynika, ˝e to-
ksyna botulinowa hamuje uwal-

nianie neuroprzekaêników zarów-
no w zakoƒczeniach nerwowych
w oponach, jak i w przestrzeni
synaptycznej mi´dzy neuronami
w drogach przewodzàcych czucie
bólu (12). Ponadto w mechaniz-
mie powstawania i utrzymywania
si´ przed∏u˝onego bólu migreno-
wego prawdopodobnie odgrywa
równie˝ rol´ zjawisko sensyty-
zacji, czyli przenoszenia si´
bodêców bólowych nie tylko
poprzez synapsy, oraz rozsze-
rzania si´ obszaru zaktywowa-
nych w∏ókien nerwowych, a za-
razem obszaru odczuwanego
jako bolàcy (13), które to mecha-
nizmy toksyna botulinowa praw-
dopodobnie hamuje. 

Poza migrenà przewlek∏à,
której leczenie toksynà bo-
tulinowà, zw∏aszcza w przy-
padkach opornych na profi-
laktycznà farmakoterapi´
doustnà, jest uzasadnione,
oraz migrenà epizodycznà 
i bólem g∏owy typu napi´cio-
wego, w których toksyna 
nie jest u˝yteczna, bólem
g∏owy, nad którym sà nadal
prowadzone badania co do
skutecznoÊci tego leku jest
klasterowy ból g∏owy.

Ten typ bólu g∏owy, choç du˝o
rzadszy ni˝ migrena, jest bólem
znacznie silniejszym, gorzej zno-
szonym przez pacjentów i zwià-
zanym z wi´kszymi trudnoÊciami
terapeutycznymi, zarówno w trak-
cie napadu, jak i w trybie pro-
filaktycznym. Pojedyncze donie-
sienia sugerujà jednak, i˝ to-
ksyna botulinowa mo˝e i tu byç
przydatnym narz´dziem w pre-
wencji napadów (14, 15). Metoda
podawania leku w klasterowym
bólu g∏owy ró˝ni si´ od tej sto-
sowanej w migrenie, poniewa˝
lek, choç w tej samej dawce
ca∏kowitej (200 U onabotu-
linumtoxin A – Botox) jest po-
dawany na bardzo ma∏ym ob-
szarze – w okolicy bólowej – czo-
∏owo-skroniowej (15). W tym
przypadku asymetria czo∏a i nie-
dow∏ad jego mi´Êni jest objawem
ewidentnie niepo˝àdanym, bo
tylko po jednaj stronie. Ból ten
jednak wyst´puje przede wszyst-
kim u m´˝czyzn (4-7 razy cz´Êciej
ni˝ u kobiet), u których ten efekt
(dys) estetyczny nie stanowi tak
istotnego problemu, zw∏aszcza
w przypadkach, gdy leczenie to
przynosi znacznà, wymiernà i d∏u-
gotrwa∏a ulg´. �
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KALENDARZ

Kongresów
Mi´dzynarodowych

w roku 2011

•
6-9.01.2011

IMCAS International Master Course on Aging Skin
Paris

www.imcasweb.com

•

Dermatologia Estetyczna to obecnie jedna z najbardziej pr´˝nie rozwijajàcych si´
dziedzin medycyny. 

Niemal co miesiàc dowiadujemy si´ o nowych rozwiàzaniach, produktach, które
mo˝na wykorzystaç w naszej codziennej praktyce lekarskiej. 

„Bycie na bie˝àco” wymaga od lekarzy uczestnictwa w sympozjach, kongresach,
które dajà nie tylko mo˝liwoÊç podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
ale równie˝ zapoznania si´ z nowoÊciami w tej bran˝y. 

Poni˝ej przedstawiamy subiektywny przeglàd najwa˝niejszych wydarzeƒ
mi´dzynarodowych, które warto wpisaç do kalendarza w roku 2011.

ZAPOWIEDZI:



4-6.03.2011

COSMODERM XVII – Combined Meeting of Polish Society
for Aesthetic Dermatology and European Society for Cosmetic 

and Aesthetic Dermatology
Warsaw

www.dermatologia-estetyczna.pl

•
24-26.03.2011

9th AMWC – Anti-aging Medicine World Congress
Monte-Carlo – Monaco
www.euromedicom.com

•
14-17.04.2011

EADV Spring Symposium
Carlsbad, Czech Republik

www.eadv.org

•
20-24.05.2011

World Congress of Dermatology
Seoul, South Korea
www.wcd2011.org

•
30.09-01.10.2011

EMAA – European Masters in Aesthetic & Anti-Aging Medicine
Paris

www.euromedicom.com

•
20-24.10.2011

EADV Congress, Lisbon, Portugal
www.eadv.org

•
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PREZENTACJE:

D.N. Od kiedy Firma Q-MED 
jest obecna w Polsce? 
K.B. Q-MED Polska jest oficjalnym przedsta-

wicielstwem szwedzkiej firmy i dzia∏a na rynku

polskim od 1 marca 2007 roku. Polska to

nadal rynek, który dojrzewa i wcià˝ rozwija

swojà ÊwiadomoÊç w zakresie medycyny

estetycznej. Chcemy wyznaczaç trendy lokal-

nego rynku i proponowaç nowatorskie roz-

wiàzania z zakresu wype∏niaczy oraz technik

ich implementacji. Dà˝ymy do tego, aby 

w medycynie estetycznej panowa∏y uczciwe,

transparentne zasady, a relacje pacjentów 

i lekarzy opiera∏y si´ na wzajemnym zrozu-

mieniu i zaufaniu. Sukces, którym mo˝emy si´

dziÊ pochwaliç po niespe∏na 4 latach, opiera

si´ na zaufaniu, jakim darzà nas wybitni polscy

lekarze i ich pacjenci. 

D.N. Ilu pracowników zatrudnia 
Q-MED Polska?     
K.B. Q-MED zatrudnia ok. 650 pracowników

w 20 krajach. W Polsce aktualnie zatrud-

nionych jest 20 osób, z czego 11 pracuje 

na terenie ca∏ego kraju. Dzia∏alnoÊç naszej

firmy stale si´ rozwija i w zwiàzku z tym

planujemy rozbudowanie kilku dzia∏ów 

i zatrudnienie nowych pracowników 

do naszego zespo∏u.  

D.N. Jakie cele stawia przed sobà 
firma Q-MED Polska?      

K.B. Firma Q-MED swoje dzia∏ania skupia 

na rozwoju jakoÊciowym oferowanych

produktów. Odpowiadajàc na potrzeby

swoich klientów, 25% rocznych obrotów

inwestuje w badania i rozwój, poszukujàc

nowatorskich rozwiàzaƒ w dziedzinie

biotechnologii. Dla nas najwa˝niejszy jest

pacjent i jego bezpieczeƒstwo, dlatego te˝

jako firma skupiamy si´ na stosowaniu

naturalnych, odpowiadajàcych najwy˝szym

standardom produktów. Na podstawie

naszych doÊwiadczeƒ Êmia∏o mog´

stwierdziç, ˝e nasze produkty cieszà si´ 

coraz wi´kszym zaufaniem zarówno ze strony

lekarzy, jak równie˝ pacjentów, co Êwiadczy 

o naszym sukcesie na rozwijajàcym si´ 

rynku medycyny estetycznej w Polsce. 

D.N. Czym mo˝e pochwaliç si´ 
firma Q-MED? 
K.B. Jako jedyna firma mo˝emy pochwaliç

si´ ponad 75 badaniami klinicznymi

przeprowadzonymi przy u˝yciu naszych

produktów przez niezale˝ne kliniki, zgodnie

z zasadami medycyny opartej na faktach

(Evidence Based Medicine). Wype∏niacze

Firmy Q-MED sà naturalne, ró˝nià si´ 

od naturalnego kwasu hialuronowego,

wyst´pujàcego w skórze ka˝dego cz∏owieka

jedynie w 1%. JesteÊmy doceniani 

w Êrodowisku medycznym. W listopadzie

2009 r., podczas III Edycji Ogólnopolskiego

Konkursu Medycznego „Per∏y Medycyny

2009”, firma Q-MED Polska zosta∏a

nagrodzona w kategorii – Medycyna

Estetyczna i Kosmetologia, otrzymujàc

statuetk´ „Per∏y Medycyny 2009”. 

D.N. Dlaczego zdecydowaliÊcie si´ Paƒstwo

na zorganizowanie kampanii edukacyjnej

„Âwiadome Pi´kno”?   

K.B. Kiedy wchodziliÊmy na polski rynek,

ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa w zakresie

wiedzy nt. medycyny estetycznej, by∏a

bardzo ograniczona. PrzeprowadziliÊmy

badania opinii spo∏ecznej, z których

wynika∏o, ˝e ponad 60% ludzi nie potrafi

wymieniç ˝adnego zabiegu medycyny

estetycznej, nie wie, czym ró˝ni si´ me-

dycyna estetyczna od chirurgii plastycznej,

nie wspomn´ ju˝ o wiedzy na temat

bezpieczeƒstwa, zwiàzanego z wykony-

waniem zabiegów. ZdecydowaliÊmy si´ 

wi´c rozpoczàç ogólnopolskà kampani´

edukacyjnà „Âwiadome Pi´kno”, która 

ma na celu zwi´kszenie ÊwiadomoÊci

spo∏ecznej w∏aÊnie w zakresie wiedzy

nt. medycyny estetycznej. Przy ogromnym

zaanga˝owaniu czo∏owych polskich lekarzy

oraz mediów, kampania cieszy si´ du˝ym

zainteresowaniem zarówno osób prag-

nàcych w sposób nieinwazyjny i bezpiecz-

ny poprawiç niedoskona∏oÊci swojego

wyglàdu, jak i tych osób, dla których zabieg

medycyny estetycznej jest cz´sto jedynym

sposobem na zlikwidowanie blizn

Q-MED
Q-MED jest jednà z czo∏owych europejskich firm biotechnologicznych, Êwiatowym liderem 
w produkcji najwy˝szej jakoÊci naturalnych wype∏niaczy stosowanych w medycynie, twórcà
opatentowanej technologii NASHA™. Jako naukowcy i profesjonaliÊci od 14 lat tworzymy
najbezpieczniejsze produkty na bazie stabilizowanego kwasu hialuronowego. W 1996 roku 
Q-MED wprowadzi∏ na mi´dzynarodowy rynek rodzin´ naturalnych wype∏niaczy Restylane®, 
a w kolejnych latach produkty rodziny HYDROBALANS oraz Macrolane™.

Krzysztof Buchowiecki – prezes Q-Med Polska 
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� Maciej Kobus – w∏aÊciciel firmy

pooperacyjnych czy powypadkowych, a tym samym metodà 

na poprawienie jakoÊci swojego ˝ycia.

D.N. Co sàdzi Pan o polskim rynku medycyny 
estetycznej i perspektywach jego rozwoju?   
K.B. Rynek medycyny estetycznej w Polsce stale si´ rozwija. 

W ciàgu ostatnich lat obserwujemy wzrastajàcà liczb´ osób, które 

w trosce o swój wyglàd, a tym samym dobre samopoczucie,

decydujà si´ na wizyt´ w gabinecie medycyny estetycznej. 

Wynika to nie tylko z coraz wi´kszej ÊwiadomoÊci Polaków 

o dost´pnoÊci, a przede wszystkim bezpieczeƒstwie tego rodzaju

zabiegów, jak równie˝ z rosnàcych mo˝liwoÊci finansowych

pacjentów. W trosce o dobro pacjentów staramy si´ zapewniaç

lekarzom dost´p do najnowszych Êwiatowych osiàgni´ç, organizujàc

cykliczne szkolenia i spotkania z ekspertami medycyny estetycznej

z ca∏ej Europy. Stwarzajà one okazj´ do zaprezentowania nowych

preparatów oraz technik zabiegów, a tak˝e do wymiany doÊwiadczeƒ

mi´dzy specjalistami. Naszym celem jest, by wspó∏pracujàcy z nami

lekarze mogli zapewniç swoim pacjentom jednolity, wysoki standard

us∏ug przy wykorzystaniu naszych preparatów. 

.

D.N. Czy biznes zwiàzany z medycynà estetycznà 
jest etyczny i czy etyka si´ op∏aca?
K.B. Najcenniejszym kapita∏em firmy Q-MED jest zaufanie, jakim

obdarzajà nas pacjenci oraz wspó∏pracujàcy lekarze. Wspólnie 

z nimi Q-MED pragnie sprawiç, aby zabiegi oferowane w Polsce

odpowiada∏y najwy˝szym Êwiatowym standardom. W trosce 

o zdrowie i bezpieczeƒstwo pacjentów, a tak˝e rozwój medycyny

estetycznej w Polsce, firma Q-MED we wrzeÊniu 2009 r. og∏osi∏a

„Kodeks Dobrych Praktyk”. Kodeks ten jest zbiorem zasad

etycznych, opisujàcych relacje pomi´dzy partnerami biznesowymi,

lekarzami i pacjentami, które stworzy∏a i którymi kieruje si´ firma 

Q-MED. Kodeks jest prze∏omowà i pierwszà inicjatywà w medycynie

estetycznej. To, ˝e w tym biznesie chcemy przestrzegaç pewnych,

jasno okreÊlonych zasad etycznych powinno przynieÊç wiele

dobrego, gdy˝ budujemy zaufanie swoich partnerów biznesowych,

czyli lekarzy, jak równie˝ pacjentów. Post´pujàc etycznie, dbajàc 

o jakoÊç produktów oraz wykonywanych procedur, zdobywamy

zaufanie zarówno lekarzy, jak i pacjentów – spe∏niajàc ich

oczekiwania. 

D.N. Dzi´kujemy za rozmow´ �

Siedziba Q-Med w Szwecji
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Cosmoderm XVII
Combined Meeting of Polish Society for Aesthetic Dermatology 
and European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology

Najwi´kszy Europejski Kongres Dermatologii Estetycznej 
znowu w Polsce!

4-6.03.2011
Hotel Marriott, Warszawa

Cosmoderm jest organizowany raz do roku przez jedno z paƒstw cz∏onkowskich ESCAD. 

Ju˝ po raz drugi Polska zosta∏a wybrana na organizacj´ europejskiego Kongresu dermatologii estetycznej. 

Dla Stowarzyszenia fakt ten jest ogromnym zaszczytem i wyró˝nieniem, ale przede wszystkim

potwierdzeniem wysokiego poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci polskich lekarzy. 

Serdecznie zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w tym wydarzeniu.                                     

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska 
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych

Christopher Rowland Payne
Sekretarz Generalny ESCAD






