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W
dniach 7-9 marca tego

roku odby∏a si´ w War-

szawie kolejna Konfe-

rencja Naukowo-Szkoleniowa Sto-

warzyszenia Lekarzy Dermatolo-

gów Estetycznych. Obradowano

w Centrum Konferencyjno-Kongre-

sowym PW SBiA. WÊród tematów

wiodàcych znalaz∏y si´: techniki za-

biegowe w dermatologii estetycz-

nej, nauka w kosmetologii, farma-

kologia i fizykoterapia skóry

z punktu widzenia lekarza prakty-

ka, starzenie si´ skóry oraz powi-

k∏ania po zabiegach.

Z wyk∏adami wystàpili zarówno

polscy autorzy (m.in. prof. H. Pod-

bielska, dr hab. H. Car, prof. W.

Placek, prof. A. W∏odarkiewicz),

jak i wielu goÊci z zagranicy, którzy

przede wszystkim dzielili si´ swymi

doÊwiadczeniami i umiej´tnoÊciami

praktycznymi (dr Ph. Petit, dr S.

Sebban, dr Ph. Levy, dr R. Forte, dr

Ch. Duhem, dr K. Dreissigacker, dr

J. Marthan, prof. E. Haneke, dr H.

Zelenková).

Pierwszy dzieƒ wype∏ni∏a g∏ów-

nie tematyka zwiàzana z technika-

mi zabiegowymi w dermatologii es-

tetycznej i szereg prezentacji zabie-

gów, które cieszy∏y si´ ogromnym

zainteresowanie. Katrin Dreissi-

gacker przedstawi∏a zabieg „hydro-

balans”, Iwona Marycz-Langner

– alternatywne techniki konturowa-

nia twarzy z zastosowaniem prepa-

ratu kwasu hialuronowego jako wy-

pe∏niacza. (...) 

Wyk∏ad Joanny Buchowicz do-

tyczàcy wykorzystania toksyny bo-

tulinowej w korekcji zmarszczek

twarzy i szyi zawiera∏ szereg prak-

tycznych uwag, przydatnych leka-

rzom wykonujàcym takie zabiegi.

Wspólna prezentacja Sandrine

Sebban i Riccardo Forte by∏a po-

kazem praktycznego zastosowania

kwasu hialuronowego. Przedstawio-

no techniki ∏àczone, z wykorzysta-

niem kwasu hialuronowego, techni-

ki bezoperacyjnego konturowania

twarzy. Zwrócono uwag´ na analiz´

twarzy pacjent, aby korekta by∏a

harmonijna, i na takie parametry,

jak kubatura twarzy, ton, Êwietli-

stoÊç, gruboÊç i pigmentacja skóry.

Zawsze nale˝y uwzgl´dniç w kontu-

rowaniu twarzy lini´ nos-˝uchwa-

-podbródek-brwi. Wype∏niacze sà

dziÊ stosowane z u˝yciem coraz

bardziej finezyjnych technik. Prócz

preparatów kwasu hialuronowego

stosuje si´ tak˝e kwas polimlekowy

oraz, w celu osiàgni´cia po˝àdanego

efektu, szereg innych zabiegów, np.

peelingi czy mask´ z tretynoinà.

Ciekawe wyk∏ady dotyczàce no-

woÊci w mezoterapii oraz metod

ma∏oinwazyjnych w rewitalizacji

skóry przedstawi∏ Philippe Petit.

Zabiegi i protoko∏y by∏y oparte na

bazie NCTF i NCTF HA. Autor

zwróci∏ uwag´ na czynniki istotne

w mezoterapii: preparat, st´˝enie,

liczb´ i g∏´bokoÊç iniekcji, miejsce,

technik´, odpowiedni dobór proto-

ko∏u, zale˝ny od stopnia zaawanso-

wania starzenia si´ skóry.

Prezentacja Witolda Wandela,

dotyczàca holistycznego podejÊcia

do leczenia cellulitu oraz pokaz po-

dawania leków antyhomotoksycz-

nych (biomezoterapia i homeosi-

niatria) poszerzy∏y zakres metod le-

czenia tego schorzenia.

Wyk∏ad Haliny Car na temat

mo˝liwoÊci oczyszczania organiz-

mu pozwoli∏ na pe∏niejsze zrozu-

mienie biomezoterapii i homeosi-

niatrii. Dr Car zwróci∏a uwag´, ˝e

prze∏adowanie naszego cia∏a toksy-

nami nie tylko przyspiesza proces

starzenia si´, lecz tak˝e stwarza ko-

niecznoÊç stosowania tzw. terapii

oczyszczajàcych w celu usprawnie-

nia uk∏adów neutralizujàcych tok-

syny; jednak efekty tylko nielicz-

nych terapii sà w pe∏ni udokumen-

towane.

Wyk∏ad Waldemara Placka, do-

tyczàcy roli peelingów w usuwaniu

objawów starzenia si´ skóry, przy-

pomnia∏ o ich rodzajach i mo˝liwo-

Êciach zastosowania. Autor poÊwi´-

ci∏ wiele uwagi zw∏aszcza nowemu

peelingowi z zastosowaniem LHA

o niskim st´˝eniu 5-10%, który nie

powoduje stanów zapalnych, a jed-

noczeÊnie pozwala na uzyskanie
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d∏ugotrwa∏ych efektów, porówny-

walnych do peelingów o wysokim

st´˝eniu.

Drugi dzieƒ konferencji to tema-

tyka zwiàzana z farmakologià i fizy-

koterapià skóry. 

Halina Car zwróci∏a uwag´ na

rol´ równowagi kwasowo-zasadowej

na poziomie pojedynczej komórki,

narzàdów i uk∏adów oraz na jej

utrzymanie jako podstaw´ funkcjo-

nowania organizmu w stanie zdro-

wia.

Halina Podbielska przybli˝y∏a

fizyk´ pola elektromagnetycznego i

jej zastosowanie w fizykoterapii

skóry. Zastosowanie urzàdzeƒ me-

dycznych wykorzystujàcych prawie

wszystkie zakresy promieniowania

elektromagnetycznego (jonizujàce,

ultrafioletowe, widzialne, podczer-

wone, mikrofale i fale radiowe) wy-

musza znajomoÊç zagadnieƒ zwià-

zanych z bezpieczeƒstwem ich sto-

sowania. 

Fizykochemiczne podstawy me-

zoterapii bezig∏owej wyjaÊnia∏a

Ma∏gorzata Bag∏aj. W urzàdze-

niach do mezoterapii bezig∏owej

wykorzystywana jest fala elektro-

magnetyczna o wysokiej cz´stotli-

woÊci, a niekiedy równie˝ dzia∏anie

pràdu sta∏ego prowadzàcego do

elektroforezy.

Wp∏yw st´˝enia hormonów

p∏ciowych oraz ich niedoborów na

starzenie si´ skóry omówi∏a Olga

Gliƒska. DolegliwoÊci dermatologi-

czne u kobiet zwiàzane z hyperan-

drogenizmem przedstawi∏a Maria

Noszczyk. W wyk∏adzie dotyczà-

cym zastosowania przeciwutlenia-

czy w dermatologii estetycznej

zwróci∏a uwag´, ˝e w badaniach in

vivo potwierdzono dzia∏anie anyok-

sydacyjne kompleksu witaminy C,

E i kwasu ferulowego. Stwierdzono

tak˝e, ˝e kompleks antyoksydan-

tów chroni przed powstawaniem di-

merów tymidyny zwiàzanych z roz-

wojem niebarwnikowych nowotwo-

rów skóry, np. BCC.

Wyk∏ad El˝biety Kowalskiej-

-Ol´dzkiej dotyczy∏ kwasu hialuro-

nowego i leczenia zmarszczek z jego

pomocà. HA wyst´puje fizjologicz-

nie jako polimer o du˝ej masie czà-

steczkowej. Wype∏nia przestrzenie

mi´dzykomórkowe i zapewnia hyd-

ratacj´ tkanek. Oddzia∏ywujàc na

receptory, mo˝e wp∏ywaç na proce-

sy proliferacji, ró˝nicowanie i doj-

rzewanie komórek, angigenez´, eks-

presj´ wielu cytokin i chemokin.

Hana Zelenková przedstawi∏a

metod´ leczenia bliznowców z zas-

tosowaniem preparatu Centella asia-

tica 1% i Pinus sylvestris 0,5%. Wyni-

ki uzyskiwane po zewn´trznym za-

stosowaniu preparatów wydajà si´

zadowalajàce. W wyk∏adzie doty-

czàcym karboksyterapii, czyli stoso-

wania iniekcji dwutlenku w´gla,

przedstawi∏a jej efekty w odm∏adza-

niu skóry, w leczeniu owrzodzeƒ

koƒczyn dolnych u pacjentów z cu-

krzycà lub êle leczàcymi si´ ranami

pooperacyjnymi, a tak˝e w leczeniu

∏uszczycy, ∏ysienia, rozst´pów, cellu-

litu i blizn.

Philip Levy podczas praktyczne-

go pokazu dokona∏ prezentacji au-

torskich technik zaawansowanego

odm∏adzania twarzy przy u˝yciu

toksyny botulinowej w po∏àczeniu

z najnowszym wype∏niaczem – kwa-

sem hialuronowym zawierajàcym

0,3% lidokain´. Zastosowa∏ je

w dolnej i górnej cz´Êci twarzy i szyi

w celu uzyskania „efektu Nefrete-

te”. Dodatek lidokainy do kwasu

hialuronowego wp∏ywa na obni˝e-

nie dolegliwoÊci bólowych, zapew-

nia precyzj´ podania, zmniejsza

obrz´k i poprawia komfort pacjen-

ta. Szereg wskazówek praktycznych

z pewnoÊcià wszyscy uczestnicy wy-

k∏adu b´dà mogli wykorzystaç we

w∏asnej pracy.

Ostatniego dnia Adam W∏odar-

kiewicz przedstawi∏ wyk∏ad doty-

czàcy roli dermatologa w wykrywa-

niu stanów potencjalnie z∏oÊliwych

oraz wczesnych nowotworów skóry

twarzy i b∏ony Êluzowej jamy ust-

nej. Zwróci∏ uwag´ na potrzeb´ do-

k∏adnego badania skóry twarzy,

warg i b∏ony Êluzowj jamy ustnej

przy okazji wizyty dotyczàcej inne-

go problemu.

Izabela Polak-Pacholczyk omó-

wi∏a w wyk∏adzie dotyczàcym tera-

pii fotodynamicznej efekty obser-

wacji klinicznej pacjentów z rakiem

podstawnokomórkowym, rogowace-

niem s∏onecznym oraz chorobà Bo-

wena. Obserwacje wskazujà, ˝e me-

toda fotodynamiczna z zastosowa-

niem kwasu 5-aminolewulinowego

(ALA) lub jego metylowej pochod-

nej (MAL) i lampy emitujàcej fal´

o d∏ugoÊci 630 nm jest bezpieczna

i skuteczna.

Znaczenie wysi∏ku fizycznego

w przed∏u˝eniu m∏odoÊci, poprawie

jakoÊci ˝ycia i stanu zdrowia przed-

stawi∏a Marzena Podhorska-Oko-

∏ów.

Eckart Haneke zaprezentowa∏

metod´ wype∏niania zmarszczek

i ubytków skóry t∏uszczem autolo-

gicznym. Technika opisywana ju˝

sto lat temu jest obecnie powszech-

nie akceptowana. Tkanka t∏uszczo-

wa nie jest immunogenna, jest nato-

miast ∏atwa do pobrania i implanto-

wania, d∏ugo si´ utrzymuje i mo˝na

jà zastosowaç w g∏´biej po∏o˝onych

obszarach cia∏a. Ostatnio wykaza-

no, ˝e ponowny przeszczep tkanki

t∏uszczowej prowadzi do odm∏odze-

nia skóry najpewniej, dzi´ki du˝ej

liczbie komórek macierzystych.

Du˝ym zainteresowaniem cie-

szy∏a si´ sesja dotyczàca powik∏aƒ

po zabiegach. 

Olga Gliƒska przedstawi∏a po-

wik∏ania po peelingach chemicz-

nych. Najcz´stsze z nic to: przebar-

wienia, odbarwienia, reaktywacja

zaka˝enia wirusem opryszczki (na-

wet z postacià eczema herpeticum), za-

ka˝enia bakteryjne oraz najpowa˝-

niejsze powik∏anie – blizny.

Marzena Lorkowska-Precht

w swoim wyk∏adzie omówi∏a powi-

k∏ania po wype∏niaczach. Zwróci∏a



V ARIA

uwag´ na najcz´Êciej spotykane: ru-

mieƒ, obrz´k, bolesnoÊç, wybroczy-

ny, krwawienie, siniaki, asymetrie.

Inne to: infekcje bakteryjne, wiru-

sowe, zmiany tràdzikowe, reakcje

alergiczne typu póênego, ziarninia-

ki, owrzodzenia, przetoki, a tak˝e

przemieszczanie si´ czy „przeÊwie-

canie” materia∏u, skupiska podane-

go materia∏u, ucisk na nerw. Do naj-

powa˝niejszych powik∏aƒ nale˝à:

mo˝liwoÊç wystàpienia wstrzàsu

anafilaktycznego, utrata wzroku

oraz martwica skóry. 

O powik∏aniach po zabiegach la-

serowych mówi∏a Ewa Kaniowska.

Rozwój laseroterapii, jej zastoso-

wanie w depilacji, zamykaniu na-

czyƒ, fotoodm∏adzaniu, wià˝e si´

z ryzykiem dzia∏aƒ niepo˝àdanych 

i powik∏aƒ. Wystàpienie zosta∏o

zilustrowane materia∏em fotografi-

cznym. Autorka podzieli∏a si´ wie-

loma cennymi uwagami – jak mini-

malizowaç, zapobiegaç i leczyç

wszelkie powik∏ania. PodkreÊli∏a,

jak wa˝ny jest dobrze zebrany wy-

wiad, ocena stanu skóry i fototypu

oraz odpowiednie zabezpieczenie.

Marcin Ambroziak przedstawi∏

powik∏ania po podaniu toksyny bo-

tulinowej, a Julita Zaczyƒska-Ja-

neczko – powik∏ania po zastosowa-

niu fosfatydylocholiny.

Uczestnicy, poza udzia∏em w in-

teresujàcych wyk∏adach, prezenta-

cjach wideo i zabiegach „na ˝ywo”,

gdzie mieli mo˝lwoÊç podpatrzenia

ró˝nych technik ich wykonania,

mogli wymieniç w∏asne doÊwiadcze-

nia, a tak˝e zapoznaç si´ z nowymi

urzàdzeniami i preparatami, pre-

zentowanymi przez firmy na stois-

kach wystawienniczych. 
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