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Nadpotliwość to nadmierne wydzielanie potu 
(w  ilości przekraczającej 800  ml na dobę), które 
w  negatywny sposób wpływa na jakość życia pa-
cjentów. Często jest powodem silnego stresu, wy-
kluczenia społecznego, upośledzenia aktywności 
zawodowej oraz czynności życia codziennego. Kli-
nicznie rozróżniamy postać pierwotną i  wtórną. 
Nadpotliwość pierwotna to przypadłość wrodzo-
na, obustronna, niezwiązana z innymi chorobami 
współistniejącymi. Najczęściej ma postać ograni-
czoną i dotyczy pach, dłoni, stóp lub okolic twarzo-
czaszki. Uważa się, że wynika ze zwiększonej ak-
tywności cholinergicznej ekrynowych gruczołów 
potowych. We współczesnym piśmiennictwie do-
stępnych jest wiele metod leczenia nadpotliwości 
pierwotnej. Są to: preparaty do stosowania miej-
scowego, doustnie przyjmowane leki antycholi-

nergiczne, iniekcje toksyny botulinowej, miejscowa 
terapia mikrofalowa, radiofrekwencja mikroigłowa, jo-

noforeza, laseroterapia oraz – w ciężkich przypadkach – 

zabiegi chirurgiczne. Nadpotliwość wtórna ma częściej 
postać uogólnioną. Jest spowodowana współistnieniem 
innych chorób lub jest skutkiem ubocznym przyjmo-
wania niektórych leków. Hiperhydrozę wtórną należy 

leczyć poprzez wyeliminowanie przyczyny.

Etiologia nadpotliwości

Przyczyny występowania nadpotliwości pierwotnej 
nie są w pełni poznane. Ekrynowe gruczoły potowe są 
rozmieszczone na całej powierzchni skóry ciała z  wy-
jątkiem warg, powierzchni wewnętrznej napletka, żo-

łędzi prącia, warg sromowych mniejszych, łechtaczki 
oraz łożyska paznokcia. Ich największa koncentracja 
obejmuje skórę pach, dłoni, stóp i twarzy. Są  unerwione 

dr Marta Walaszek 
lekarz medycyny estetycznej z Kliniki Pawlikowski

Wybór terapii w dużej mierze zależy od przyczyczyn tej przypadłości, 
jej lokalizacji i przebiegu. Trzeba również wziąć pod uwagę budżet 
pacjenta oraz umiejętności i wiedzę osoby przeprowadzającej zabieg. 

Leczenie nadpotliwości
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przez pozazwojowe autonomiczne włókna nerwowe i  stymulowane przez 
neuroprzekaźnik acetylocholinę. Uważa się, że za nadpotliwość odpowiedzial-
na jest zwiększona lub nieprawidłowa stymulacja współczulna ekrynowych 
gruczołów potowych. Osoby z nadpotliwością pierwotną mają zwiększone: po-
ziom wydzielania potu oraz reakcję na normalne bodźce, takie jak stres emo-
cjonalny lub fizyczny. Nadmierne wydzielanie potu może prowadzić do wystą-
pienia innej choroby lub zaostrzenia choroby współistniejącej, np. łuszczycy 
lub niewydolności nerek. Może sprzyjać pojawieniu się infekcji bakteryjnych 
lub grzybiczych oraz zmian  wypryskowych.

Diagnostyka nadpotliwości 

Obecnie brak jest obiektywnych obserwacji dotyczących swoistości i czułości 
badania podmiotowego, badania przedmiotowego oraz testów pozwalających 
dokładnie zdiagnozować pierwotną nadpotliwość lub określić ilościowo jej na-
silenie. Kryteria diagnostyczne to obserwacja zwiększonego miejscowego wy-
dzielania potu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, brak możliwości znalezienia 
przyczyny ogólnoustrojowej oraz spełnianie co najmniej dwóch z  następują-
cych: pocenie się obustronne i symetryczne, upośledzenie codziennych aktyw-
ności, występowanie przynajmniej raz w tygodniu, wiek poniżej 25. roku życia 
oraz dodatni wywiad rodzinny. Zawsze należy przeprowadzić dokładny wy-
wiad oraz wykluczyć możliwe wtórne przyczyny nadmiernej potliwości: prze-
wlekłe infekcje (m.in. bolerioza, gruźlica), choroby nowotworowe, zaburzenia 
hormonalne (cukrzyca, nadczynność tarczycy, hipoglikemia), choroby układu 
oddechowego, zatrucia, obturacyjny bezdech senny, zaburzenia neurologicz-
ne i psychiczne, choroby serca, nadużywanie alkoholu i innych używek, ciąża, 
menopauza, otyłość oraz przyjmowanie niektórych leków (m.in. opioidowych, 
antydepresyjnych, cholinergicznych, diabetyków, selektywnych modulatorów 
receptorów estrogenowych).

Wybór odpowiedniej metody leczenia powinien opierać się na skali nasilenia 
nadpotliwości HDSS (Hyperhidrosis Disease Severity Scale), czyli kwestiona-
riusz z czteropunktową skalą:

• pocenie się niewidoczne i niewpływające na codzienną aktywność – 1 pkt;

• pocenie w tolerancji, czasem zaburzające codzienną aktywność – 2 pkt;

• pocenie na granicy tolerancji, często zaburzające codzienną aktywność – 3 
pkt;

• pocenie nietolerowane, stale zaburzające codzienną aktywność – 4 pkt.

Wyniki 3–4 oznaczają nadpotliwość ciężką, a 1–2 nadpotliwość lekką i umiar-
kowaną.

Skalę HDSS można łączyć z  innymi metodami oceny ciężkości, jak grawime-
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tryczna, polegająca na ważeniu bibułki testowej po 10 
minutach wchłaniania potu, w której nadmierną potli-
wość stanowi wydzielanie potu w ilości >100 mg/5 min.

Pomocny bywa również test Minora, na podstawie któ-
rego jesteśmy w stanie określić dokładną powierzchnię 
nadmiernej aktywności ekrynowych gruczołów poto-
wych. Skórę badanej okolicy smaruje się jodyną lub roz-
tworem betadyny, a następnie pokrywa skrobią. Obszar 
nadmiernej potliwości barwi się na kolor brunatno-
fioletowy.

Metody leczenia nadpotliwości

Leczenie miejscowe

Leczeniem z  wyboru w  postaci łagodnej i  umiarkowa-
nej nadpotliwości jest powierzchniowa aplikacja pre-
paratów na receptę zawierających 20% chlorek glinu. 
Roztwór nakłada się przed snem na obszary dotknięte 
problemem. Sole glinu wchodzą w interakcję z keraty-
ną w kanałach potowych, powodując niedrożność ujść 
gruczołów oraz uszkodzenie komórek wydzielniczych. 
Produkt może powodować świąd i podrażnienie skóry, 
które można łagodzić miejscowymi preparatami z  gli-
kokortykosteroidami. Roztwór powinien być stosowa-
ny codziennie na noc aż do uzyskania pożądanego efek-
tu. Następnie wydłuża się odstępy między aplikacjami. 
Efekt redukujący nadpotliwość jest przejściowy, po-
nieważ produkcja potu powraca wraz z  odnowieniem 
 naskórka. Konieczne jest podtrzymujące stosowanie 
preparatu 1 lub 2 razy w tygodniu. W leczeniu nadpotli-
wości okolicy twarzy stosuje się preparaty zawierające 
2% glikopirolan. Jest to miejscowy lek antycholiner-
giczny, który zmniejsza nadmierne pocenie poprzez 
wiązanie z  receptorami muskarynowymi. Metoda ta 
jest skuteczna, rzadko powoduje podrażnienie skó-
ry oraz może być stosowana 2 razy dziennie na skórę 
twarzy z  pominięciem ust, oczu i  nosa. Zastosowanie 
w leczeniu nadpotliwości dłoni i stóp ma 2–5% roztwór 
kwasu taninowego. Działa on na poziomie warstwy ro-
gowej naskórka, powodując denaturację keratyny, co 
prowadzi do powierzchownego zamknięcia ujść gru-
czołów potowych na kilka dni. Zaletami tej metody są 
łatwość użycia, dostępność oraz niski koszt. Wady to:   

krótkotrwałość efektu, konieczność codziennego stoso-
wania oraz niska siła działania.

Leczenie ogólne

Terapią uzupełniającą leczenie miejscowe jest doustne 
przyjmowanie leków przeciwcholinergicznych, takich 
jak: bromek metanteliny, glikopirolan oraz oksybutyni-
na, obecnie najczęściej stosowana. Zastosowanie znaj-
dują tutaj również leki ß-adrenolityczne, dodatkowo 
zmniejszające objawy związane z  lękiem i  fobią spo-
łeczną. Doustne leki antycholinergiczne są skuteczną 
terapią, lecz ich użycie wiąże się z licznymi działaniami 
niepożądanymi, takimi jak suchość w jamie ustnej, za-
burzenia ostrości widzenia, zawroty głowy, trudności 
z oddawaniem moczu, tachykardia oraz zaburzenia ze 
strony przewodu pokarmowego.

Toksyna botulinowa

Iniekcje toksyny botulinowej to najlepiej przebadana 
i  najbardziej skuteczna małoinwazyjna metoda lecze-
nia nadpotliwości. Toksyna botulinowa hamuje uwal-
nianie acetylocholiny i  innych neuroprzekaźników 
z  pęcherzyków presynaptycznych przez dezaktywa-
cję białek SNARE. Blokuje uwalnianie acetylocholiny 
w  połączeniach nerwowo-mięśniowych oraz w  za-
zwojowych włóknach współczulnych unerwiających 
ekrynowe gruczoły potowe. Terapia nadpotliwości 
pierwotnej pach z użyciem konkretnego preparatu jest 
 zatwierdzona przez FDA. Preparat podaje się w formie 
wielokrotnych iniekcji śródskórnych igłą 30G w  od-
stępach 1–1,5 cm, stosując co najmniej 50 jednostek na 
jeden dół pachowy. Znajduje również zastosowanie 
w leczeniu nadpotliwości dłoni i stóp poprzez podanie 
100–200 jednostek na stronę oraz rzadziej w leczeniu 
nadpotliwości twarzy. U  niektórych pacjentów po za-
biegu dochodzi do krótkotrwałego osłabienia drobnych 
mięśni. Zabieg wykonuje się w  znieczuleniu miejsco-
wym. W  okolicy wstrzyknięć wystąpić mogą łagodne 
objawy dyskomfortu oraz krwiaki. Efekty zauważa się 
tydzień po zabiegu i utrzymują się zwykle 6–12 miesię-
cy. Przeciwwskazania do zabiegu to: ciąża i  laktacja, 
choroby nerwowo-mięśniowe (m.in. miastenia gravis, 
zespół Lamberta-Eatona), uczulenie na substancję za-



wartą w  preparacie, zakażenia 
skóry w  okolicy zabiegowej, 
przyjmowanie antybiotyków 
aminoglikozydowych oraz le-
ków zwiotczających mięśnie.

Termoliza mikrofalowa

Urządzenie do terapii mikrofa-
lowej MiraDry zostało zatwier-
dzone przez FDA do leczenia 
pierwotnej nadpotliwości pach. 
Powoduje nieodwracalną ter-
molizę i niszczenie ekrynowych 
gruczołów potowych poprzez 
rotację cząsteczek wody. Stwier-
dzono wysoką skuteczność tera-
pii utrzymującą się przez około 
12  miesięcy. Działania niepo-
żądane obejmują: dyskomfort, 
obrzęk, rumień, wybroczyny, 
tkliwość lub ból, drętwienie, 
przejściową zmianę czucia, guz-
ki podskórne oraz  rzadko urazy 
splotu ramiennego z  przejścio-
wą neuropatią pośrodkową.

Terapia ultradźwiękowa

Technologia z  wykorzystaniem 
ultradźwięków zapewnia niski 
poziom uszkodzenia jednostek 
ekrynowych, selektywnie dzia-
łając na tkankę gruczołową. 
W  randomizowanym badaniu 
stwierdzono redukcję produkcji 
potu o  50%. Efekty utrzymują 
się do 2 lat.

Radiofrekwencja mikroigłowa

Nieablacyjna radiofrekwencja 
mikroigłowa wykorzystuje efekt 
termiczny wywoływany przez 
fale o  częstotliwości radiowej 
(1 MHz). Za pomocą mikroigieł 
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 wytwarzana jest moc, która działa na określonej głębo-
kości, powodując termiczne zniszczenie gruczołów po-
towych i łojowych. Należy wykonać serię 2–4 zabiegów 
oraz powtórzyć po roku. Efekty uboczne ustępujące 
w ciągu tygodnia to mrowienie, obrzęk oraz zaczerwie-
nienie w  okolicy zabiegowej. Zabieg wykonywany jest 
w  znieczuleniu miejscowym. Jest metodą skuteczną, 
bezpieczną i małoinwazyjną.

Jonoforeza

Jonoforeza to metoda leczenia nadpotliwości w  obrę-
bie stóp i  dłoni. Zabieg polega na przenoszeniu prądu 
galwanicznego przez nieuszkodzoną skórę zanurzo-
ną w  płynie. Dodatnio nała-
dowana elektroda anodowa 
powoduje przenikanie jonów 
wodorowych do przewodów 
ekrynowych. Zabiegi wykonuje 
się 3–4 razy w  tygodniu. Jeden 
zabieg trwa 20–30 min. Dla 
pełnego efektu należy wykonać 
serię 6–15 zabiegów, a  efekty 
utrzymują się 2–14 tygodni. 
Uzupełnienie o  stosowanie po-
wierzchniowych preparatów 
w  terapii domowej przedłuża 
efekt zabiegu.

Laserowa redukcja gruczołów 
potowych

Zabieg wykonywany jest przy użyciu lasera impulsowe-
go Nd:YAG 1064 nm nowej generacji. Wykorzystuje się 
go tylko w leczeniu nadpotliwości pach. Badania prze-
prowadzone po zabiegu wykazały zauważalną popra-
wę u pacjentów 9 miesięcy po laseroterapii na podsta-
wie oceny testem skrobiowo-jodowym Minora. Zabieg 
wiąże się z niewielkim ryzykiem poparzeń i blizn.

Sympatektomia

Zabieg polega na zniszczeniu nerwowych zwojów 
współczulnych lub przecięciu włókien unerwiających 
gruczoły potowe w  danej okolicy ciała. Jest obarczony 
dużym ryzykiem powikłań i  działań niepożądanych, 

Nadpotliwość  
to schorzenie,  

które znacząco wpływa 
na wiele aspektów  
życia codziennego 

pacjentów. W leczeniu 
skupiamy się  

na poprawie jakości życia 
i funkcjonowania  
w społeczeństwie.

takich jak pocenie kompensacyjne w innych okolicach 
ciała, pocenie fantomowe oraz pocenie smakowe po 
spożyciu pikantnych potraw. Metoda ta zalecana jest 
tylko w przypadkach, w których inne sposoby leczenia 
nadpotliwości okazały się nieskuteczne.

Chirurgiczne usunięcie gruczołów potowych

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. 
Może przebiegać z  wycięciem pokrywającej skóry lub 
bez. Radykalne usunięcie gruczołów potowych wraz 
ze skórą uważane jest za bardziej kompleksowe, ponie-
waż obejmuje gruczoły skórne oraz te położone na po-
graniczu skóry właściwej i  tkanki podskórnej. Metoda 

jest skuteczna, jednak wiąże 
się z  licznymi powikłaniami, 
takimi jak: krwiaki, infekcje, 
martwica tkanek oraz tworze-
nie blizn przerostowych i zani-
kowych.

Liposukcja

Podskórne łyżeczkowanie lub 
odessanie tkanki tłuszczowej 
w  okolicy dołu pachowego 
z użyciem urządzeń do liposuk-
cji jest metodą skuteczną oraz 
mniej inwazyjną i dającą lepsze 
efekty kosmetyczne w  porów-
naniu z  chirurgicznym wycię-
ciem gruczołów potowych. Jest 

rekomendowane, gdy metody zachowawcze okazują się 
nieskuteczne.

Podsumowanie

Nadpotliwość to schorzenie, które znacząco wpływa na 
wiele aspektów życia codziennego pacjentów. W lecze-
niu skupiamy się na poprawie jakości życia i funkcjono-
wania w społeczeństwie. Przed rozpoczęciem leczenia 
należy przeprowadzić wnikliwą diagnostykę. Wybór 
terapii zależy od etiologii, lokalizacji, ciężkości przebie-
gu, budżetu pacjenta, dostępności leczenia oraz wiedzy 
i doświadczenia lekarza wykonującego zabieg.
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Niezależnie od epoki i kontekstów kulturowych usta za-
wsze pełniły rolę wyznacznika piękna ludzkiej twarzy. 
Pełne, jędrne, czerwone – kojarzą się z młodością, zmy-
słowością, a w efekcie z atrakcyjnością seksualną. Usta 
to także narząd dotykowy spełniający ważną rolę ana-
tomiczną i czynnościową, służący do przyjmowania po-
żywienia oraz biorący udział w prawidłowej wymowie.

Budowa anatomiczna ust

Usta są miękkim fałdem tkankowym w  dolnej, przed-
niej, trzeciej części twarzy zamykającym jamę ustną. 
W  budowie anatomicznej czerwieni wargowej wyróż-
niamy: naskórek, tkankę podskórną, włókna mięśniowe 
mięśnia okrężnego ust oraz błonę śluzową. Unaczynie-
nie tętnicze ust pochodzi od tętnicy twarzowej i tworzy 
dwie tętnice wargowe – górną i  dolną – oraz naczynia 
żylne. Żyły wargowe górna i dolna mają spływ do żyły 
wargowej. Natomiast naczynia chłonne uchodzą do 

 węzłów podżuchwowych, a  ze środkowego odcinka 
wargi dolnej – do węzłów chłonnych ponad kością gny-
kową. Znajomość mechaniki, anatomii i  funkcji ust jest 
niezbędna przy planowaniu zabiegu modelowania ust, je-
śli chcemy uniknąć poważnych powikłań. Powiększanie 
ust jest, obok leczenia zmarszczek mimicznych tok-
syną botulinową, jednym z  najczęściej wybieranych 
zabiegów medycyny estetycznej. Mnogość dostęp-
nych technik i preparatów dedykowanych do podania 
w  czerwień wargową daje ogromne możliwości kre-
owania kształtu czy pożądanej objętości ust. Trendy 
w ich powiększaniu nieustannie podlegają zmianom. 
Często definiowane są przez media społecznościowe 
czy gwiazdy dużego ekranu. Przy każdym zabiegu mo-
delowania ust poza znajomością anatomii niezbędny 
jest zebrany wywiad (zabiegi w  obrębie ust wykony-
wane w przeszłości, choroby przewlekłe, przyjmowa-
ne leki oraz uczulenia, ze  szczególnym uwzględnie-
niem alergii na leki i jad owadów  błonkoskrzydłych).

W medycynie nie ma zabiegów całkowicie bezpiecznych. 
Nawet modelowanie ust, uznawane przez wiele osób za banalnie proste, 
może spowodować wiele różnych powikłań. 

Powikłania po zabiegach  
 powiększania ust

lek. med. Adrian Wiatrowski 
lekarz medycyny estetycznej z Kliniki Pawlikowski



70

Powikłania po modelowaniu ust

Mimo, że modelowanie ust jest zabiegiem wykonywa-
nym od wielu lat, w  większości przypadków z  bardzo 
dobrymi efektami, wciąż zdarzają się powikłania. Bo 
któż się z nimi nie spotkał? Tylko ten, kto nic nie robi. 
Dlatego równie istotna, jak wypracowanie techniki po-
dawania preparatu, jest znajomość leczenia i  profilak-
tyki powikłań. Powikłania wynikające z podania kwasu 
hialuronowego można podzielić następująco:

- naczyniowe: częściowa lub całkowita obliteracja na-
czynia, ślepota;

- pozanaczyniowe: grudki, ziarniniaki, przedłużający 
się obrzęk, efekt Tyndalla, asymetria warg po podaniu 
kwasu hialuronowego, infekcje, biofilm.

Powikłania naczyniowe

Utrata wzroku:

Najpoważniejszym powikłaniem po  zabiegach z  uży-
ciem kwasu hialuronowego, w tym po modelowaniu ust, 
jest ślepota. Wywołana jest przedostaniem się mate-
riału wypełniającego tkanki do tętnicy środkowej siat-
kówki. Z uwagi na liczne anastomozy tętniczo-tętnicze 
w obrębie twarzy wygenerowanie tego powikłania przy 
modelowaniu ust jest jak najbardziej możliwe. W teorii 
przyjmuje się, że ślepota jest odwracalna w ciągu 90 mi-
nut od zamknięcia światła tętnicy środkowej siatkówki 
(tzw. złote 90 minut). Niezbędne jest natychmiastowe 
zaprzestanie podawania preparatu, podjęcie leczenia 
przedszpitalnego i wezwania karetki pogotowia, która 
zabierze pacjenta na ostry dyżur okulistyczny. Jako że 
utrata wzroku jest stanem ostrym, dopuszcza się poda-
nie hialuronidazy bez uprzedniego wykonania próby 
uczuleniowej. Należy jednak pamiętać o  posiadaniu 
zestawu przeciwwstrząsowego w  gabinecie oraz zna-
jomości procedury leczenia wstrząsu anafilaktycznego 
na wypadek jego wystąpienia.

Postępowanie przedszpitalne w  oczekiwaniu na przy-
jazd karetki obejmuje:

- podanie 1000–1500 U hialuronidazy w miejsce iniekcji; 

- podanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 600 mg 
doustnie;

- podanie do niewidzącego oka 2–3 kropli 0,5% roztwo-
ru tymololu w postaci kropli do oczu;

- wywołanie hiperkapnii poprzez oddychanie pacjenta 
np. do papierowej torby;

- wykonanie mocnego masażu gałki ocznej;

- tylko w  przypadku lekarzy potrafiących wykonać 
procedurę: podanie zagałkowe hialuronidazy w dawce 
1000–1500 U;

- przekazanie pacjenta zespołowi pogotowia ratunko-
wego – konieczne jest poinformowanie o potrzebie wy-
konania zagałkowego podania hialuronidazy na ostrym 
dyżurze okulistycznym oraz zaopatrzenie pacjenta lub 
ratowników w hialuronidazę.

Częściowa obliteracja naczynia:

- wykonanie testu śródskórnego z hialuronidazą. Po po-
daniu hialuronidazy należy odczekać minimum 5 minut 
i ocenić wynik. Niezbędne jest zachowanie szczególnej 
ostrożności w przypadku osób zgłaszających uczulenie 
na jad błonkoskrzydłych – konieczne jest posiadanie 
w  gabinecie zestawu przeciwwstrząsowego i  znajo-
mość procedury leczenia w razie wystąpienia wstrząsu 
 anafilaktycznego,

- podanie 400 U hialuronidazy co 3–4 cm w obszar nie-
dokrwionej skóry – rekomendowane jest użycie igły 
25 g lub kaniuli 25 g;

- podanie 600 mg kwasu acetylosalicylowego;

- zastosowanie okładu rozgrzewającego;

- kontrola po godzinie od podania hialuronidazy – 
w  przypadku utrzymującego się zbielenia skóry i  bólu 
należy podać ponownie hialuronidazę (jak powyżej);

- ponowna kontrola po 6 godzinach – w  przypadku 
wciąż utrzymujących się cech obliteracji naczynia po-
wtórzyć podanie hialuronidazy;
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- kontrola w dniu kolejnym – w przypadku nieustępowa-
nia dolegliwości ponowne podanie hialuronidazy.

Całkowita obliteracja naczynia:

W przypadkach ostrych, gdy czas oczekiwania na wy-
nik testu z hialuronidazą mógłby spowodować większe 
powikłania, możliwe jest jego pominięcie. Należy jed-
nak zachować szczególną ostrożność, posiadać zestaw 
przeciwwstrząsowy i znać procedurę leczenia wstrzą-
su. Postępowanie w przypadku całkowitego zamknięcia 
naczynia jest podobne jak w  przypadku częściowego 
zamknięcia – z tą różnicą, że dawka hialuronidazy wy-
nosi 1000–1500 U. Do leczenia, oprócz kwasu acetylo-
salicylowego, należy włączyć pentoksyfilinę w  dawce 
400 mg – 2 razy dziennie przez minimum 2 tygodnie.

Powikłania pozanaczyniowe

Grudki i efekt Tyndalla:

Nieprawidłowe zdeponowanie produktu kwasu hialu-
ronowego może spowodować powstanie nieestetycz-
nych konglomeratów kwasu hialuronowego w  postaci 
grudek oraz jego prześwitywanie przez skórę (efekt 
Tyndalla). Leczenie obejmuje masaż okolicy iniekcji, 
wykonywanie ciepłych okładów, mechaniczne usu-
nięcie materiału wypełniającego poprzez nakłucie, 
a w przypadku braku efektów – zastosowanie hialuroni-
dazy w dawkach 5–150 U na 1 ml podanego kwasu hia-
luronowego, po przeprowadzeniu próby uczuleniowej.

Ziarniniaki:

W przypadku powstania ziarniniaków w miejscu poda-
nia kwasu hialuronowego leczenie obejmuje sterydo-
terapię (np. triamcynolon w stężeniu 40 mg/ml) lub po-
dawanie 5-fluorouracylu 50 mg/ml, co 4–6 tygodni. Na-
leży jednak pamiętać, że zaproponowane leczenie jest 
podaniem off-label i  wymaga poinformowania o  tym 
fakcie pacjenta oraz jego pisemnej zgody. W przypadku 
braku efektów leczenia farmakologicznego do rozwa-
żenia pozostaje chirurgiczne usunięcie ziarniniaków.

Przetrwały obrzęk:

Obrzęk występujący po podaniu kwasu hialuronowego 

w miejscu iniekcji jest stanem normalnym i zazwyczaj 
ustępuje w ciągu kilku dni. W niektórych przypadkach, 
gdy trwa zbyt długo, należy zastosować leczenie prze-
ciwhistaminowe, krem z arniką oraz rozważyć włącze-
nie ogólnoustrojowej sterydoterapii, masaż lub podanie 
hialuronidazy w dawkach 5–50 U na 1 ml kwasu hialu-
ronowego po przeprowadzeniu próby uczuleniowej.

Infekcje i biofilm:

Wystąpienie infekcji w miejscu podania kwasu hialuro-
nowego może mieć wiele przyczyn – zarówno ze strony 
lekarza (niezachowanie aseptyki i antyseptyki w czasie 
podawania preparatu), jak i pacjenta (niestosowanie się 
do typowych zaleceń bezpośrednio po podaniu kwasu). 
Leczenie zmian obejmuje opróżnienie treści w  przy-
padku zmian płynnych oraz pobranie materiału do 
posiewu. W  przypadku wzrostu bakterii w  pobranym 
materiale należy wdrożyć antybiotykoterapię zgodnie 
z  antybiogramem. W  przypadku podejrzenia biofilmu 
należy wdrożyć długotrwałą (3–6-tygodniową), sze-
rokowidmową antybiotykoterapię, a  w  przypadku jej 
nieskuteczności skierować pacjenta do szpitala celem 
zastosowania antybiotykoterapii dożylnej.

Asymetria po podaniu kwasu hialuronowego:

Każdy przypadek asymetrii po podaniu preparatu nale-
ży ocenić indywidualnie. W zależności od efektu należy 
rozważyć podanie hialuronidazy – po uprzedniej próbie 
uczuleniowej – lub skorygowanie asymetrii poprzez 
iniekcję kwasu hialuronowego. Warto jednak pamiętać, 
że asymetria ust bezpośrednio po podaniu preparatu 
jest stanem przejściowym, mogącym wynikać z  po-
wstania krwiaka bądź asymetrii obrzęku, dlatego oceny 
finalnej należy dokonać po 2–6 tygodniach.

Infekcja wirusem Herpes Simplex:

W przypadku aktywnego zakażenia wirusem opryszcz-
ki podanie kwasu hialuronowego jest możliwe dopiero 
po ustąpieniu wirusa. Jeżeli w wywiadzie pacjent poda-
je nawracające opryszki, należy indywidulnie zakwali-
fikować go do zabiegu, biorąc pod uwagę prawdopodob-
ny przebieg zakażenia. W przypadku wykonania zabie-
gu należy włączyć w profilaktyce acyklowir doustnie.
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Krwiaki:

Jak każdy zabieg iniekcyjny również podanie kwasu 
hialuronowego obarczone jest wystąpieniem krwia-
ka. Nie jest to jednak stan zagrażający życiu lub zdro-
wiu pacjenta. Co więcej, krwiaki poddają się relatyw-
nie prostemu leczeniu w  postaci zastosowania kremu 
z  arniką bądź heparyną. Celem optymalizacji leczenia 
krwiaków do rozważenia pozostaje włączenie prepara-
tów escyny do stosowania doustnie oraz wykorzystanie 
lampy LED.

Wstrząs anafilaktyczny:

Powikłaniem po zabiegu modelowania ust zasługują-
cym na uwagę jest wstrząs anafilaktyczny, który może 
być skutkiem reakcji organizmu na składowe prepa-
ratu, np. lignokainę, lub pojawić się po podaniu hialu-
ronidazy. Postępowanie w  razie wystąpienia wstrząsu 
anafilaktycznego jest typowe, jak w zaleceniach, dlate-
go każdy gabinet powinien być wyposażony w  zestaw 
przeciwwstrząsowy, a każdy pracownik placówki wie-
dzieć, gdzie się on znajduje.

Jak zminimalizować ryzyko powikłań?

Jak widać, mimo że modelowanie ust jest zabiegiem 
prostym i  powszechnym, liczba możliwych powikłań 
jest znaczna, a  część z  nich może nieść ze sobą wręcz 
dramatyczne skutki. Dlatego zabieg ten zawsze nale-
ży wykonywać z  należytą starannością oraz z  zacho-
waniem zasad aseptyki i  antyseptyki, a  pacjentom po-
winno się wydawać klarowne zalecenia pozabiegowe. 
Integralną częścią zabiegu modelowania ust, która 
umożliwia uniknięcie późniejszych powikłań, jest do-
bór odpowiedniego preparatu – ważna jest zarówno 
znajomość jego reologii, jak i  wymaganego odstępu 
między zabiegami. Sprawą dyskusyjną pozostaje forma 
podania preparatu. Co sprawdza się lepiej – kaniula czy 
igła? Teoretycznie kaniula w rozmiarze 22 G wydaje się 
stanowić bezpieczne rozwiązanie, jednak biorąc pod 
uwagę delikatny obszar czerwieni wargowej i  oczeki-
wany efekt oraz wybraną technikę zabiegową, kaniula 
nie zawsze okaże się optymalną opcją. Tym, co znacznie 
zmniejsza ryzyko donaczyniowego podania preparatu, 
jest aspiracja. Jak pokazują badania, czas aspiracji pre-

paratu powinien wynosić 5–10 sekund,  jednak należy 
pamiętać, że jej wykonanie nie gwarantuje stuprocen-
towego bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Nie ma idealnej techniki ani idealnego preparatu, a każ-
dy pacjent jest inny. Część z osób zgłaszających się do ga-
binetów nie będzie miała rozpoznanych różnych chorób 
mogących mieć wpływ na powstanie powikłań. Niektó-
rzy pacjenci mogą nie mieć wiedzy na temat własnych 
reakcji alergicznych na leki. Z kolei dla osoby wykonują-
cej zabieg znajomość anatomii, stosowanego preparatu 
oraz postępowania w razie powikłań są tak samo ważne, 
jak manualne umiejętności modelowania ust.
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Skóra jest największym organem ciała narażonym na 
działanie czynników zewnętrznych oraz zaburzeń ogól-

noustrojowych, sprzyjających dynamicznym procesom 
starzenia, którym towarzyszą zmiany strukturalne 
i  funkcjonalne. Z powodu zmian funkcjonalnych w ob-
rębie macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) na skórze 
obserwujemy zmarszczki, utratę objętości i  elastycz-
ności. W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na 
nieinwazyjne zabiegi odbudowy objętości tkanek mięk-
kich ze względu na postępujące starzenie populacji oraz 
rosnącą świadomość możliwości poprawy wyglądu. 
Wraz ze wzrostem zainteresowania zabiegami z  za-
kresu medycyny estetycznej obserwujemy rozwój róż-
nych wypełniaczy do wstrzykiwania o zróżnicowanych 
właściwościach, pochodzeniu i  sposobach działania. 
Wszystkie preparaty mają na celu przywrócenie objęto-
ści poprzez zajmowanie fizycznej przestrzeni i stymula-
cję tworzenia ECM. Niezliczoną niemal ilość produktów 
dostępnych na rynku możemy podzielić najogólniej na 

tymczasowe i  półtrwałe, oparte na bazie kwasu hialu-
ronowego, polikaprolaktonu, hydroksyapatytu wapnia 

oraz kwasu poli-L-mlekowego/poli-DL-mlekowego, itd. 
Obecnie medycyna estetyczna obrała nowy, spersonali-
zowany kierunek, oprócz stałego elementu wysokiego 
profilu bezpieczeństwa produktu i  zabiegu kładąc na-
cisk na indywidualny plan terapeutyczny dostosowany 
do potrzeb i perspektyw pacjenta.

Takie podejście do problemu starzenia zapewnia naj-
lepsze efekty i  najwyższy poziom bezpieczeństwa. 
Postęp ten skłonił również badaczy do opracowania 
nowych produktów, które łączą indywidualne aspekty 
z kryteriami biologicznymi i autologicznymi.

Terapie oparte na ekstrakcji płytek krwi

Trombocyty są naturalnym źródłem bioaktywnych bia-
łek i czynników wzrostu. Stąd terapie biologiczne opar-
te na ekstrakcji płytek krwi zyskują uwagę  naukowców 

Autologiczne 
 wypełniacze tkankowe

Terapie biologiczne oparte na ekstrakcji płytek krwi cieszą się 
coraz większą popularnością. Doskonale wpisują się w trend 
medycyny regeneracyjnej.

Dr n. med. Bartosz Pawlikowski
dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej, właściciel Kliniki Pawlikowski 
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i  lekarzy. Osocze bogate w  czynniki wzrostu (PRGF – 
plasma rich in growth factor), które jest specyficznym 
typem osocza bogatopłytkowego (PRP – platelet rich 
plasma), opiera się na pobraniu małej objętości krwi, 
która jest odwirowana w celu uzyskania frakcji wolnej 
od leukocytów, wzbogaconej w optymalne stężenie pły-
tek krwi. Potencjał regeneracyjny tej technologii został 
już doceniony w różnych dziedzinach medycyny, takich 
jak chirurgia ortopedyczna, medycyna sportowa, oku-
listyka oraz chirurgia szczękowo-twarzowa. To sper-
sonalizowane podejście przyniosło również korzyści 
w gojeniu ran skórnych i regeneracji skóry.

Osocze bogate w  czynniki wzrostu (PRGF) to rodzaj 
osocza wzbogaconego w  białka i  krążące czynniki 
wzrostu, które mogą wspomóc regenerację kości i tka-
nek miękkich. PRGF zawiera wiele różnych komórek 
i typów komórek, wysoce skoncentrowanych w postaci 
galaretowatej, które można umieścić w  miejscu ura-
zu lub w zdrowej tkance. Komórki te stymulują i przy-
spieszają proces gojenia poprzez uwalnianie czynni-
ków wzrostu. PRGF obejmuje białka osocza i  czynniki 
krzepnięcia, a zatem jest korzystniejszy w porównaniu 
z PRP. Odpowiedzią na oczekiwania spersonalizowanej 
medycyny estetycznej jest autologiczny wypełniacz 
tkankowy (ATR), oparty na skoncentrowanym osoczu 
bogatym w  płytki. Płytki krwi są postrzegane przede 
wszystkim jako komórki biorące udział w  procesach 
 hemostazy naczyniowej i  utrzymaniu integralności 
ściany  naczyniowej. 

Regeneracja skóry płytkami krwi

Płytki krwi w medycynie estetycznej znane są również 
z możliwości naprawy i regeneracji tkanek. Po aktywa-
cji wydzielają ponad 300 substancji z wewnątrzkomór-
kowych ziarnistości. Zawartość ziarnistości gęstych to 
między innymi: adenozynodifosforan (ADP — adenosi-
ne diphosphate), serotonina, histamina, polifosforany 
i  ziarnistości α, fibrynogen, czynnik von Willebranda 
oraz czynniki krzepnięcia. Czynniki wzrostu uwalnia-
ne z  płytek krwi (PDGF), czynnik wzrostu śródbłon-
ka naczyniowego (VEGF) oraz niektóre cytokiny 
i  chemokiny regulują procesy proliferacji i  migracji 
 komórek mięśni gładkich, fibroblastów oraz komórek 

 śródbłonka. Produkty pochodzenia płytkowego są za-
tem z powodzeniem stosowane jako narzędzia terapeu-
tyczne w medycynie.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) jest autologiczną techno-
logią terapeutyczną opartą na uwalnianiu czynników 
wzrostu ze skoncentrowanych płytek krwi pochodzą-
cych z własnej krwi pacjenta. Osocze bogate w czynniki 
wzrostu (PRGF) zapewnia biologiczny i wszechstronny 
system optymalizacji regeneracji tkanek. Oprócz płyn-
nych form PRP opracowano rodzaj żelu na bazie PRGF 
do wstrzykiwania, aby przezwyciężyć ograniczenia 
związane z procesem retrakcji fibryny i zapewnić długo-
terminową stabilność kształtu i objętości. Żel PRGF ofe-
ruje pożądane właściwości mechaniczne dla wrastania 
komórek i uzyskania efektu 3D oraz zapewnia przedłu-
żone uwalnianie biologicznie aktywnych cząsteczek. 
Dodatkowo ta nowa formuła może być dostosowana do 
postaci żelu o niskiej (LVG) lub wysokiej (HVG) lepkości, 
aby spełnić różne wymagania  dermatologiczne.

Pozyskanie autologicznego wypełniacza tkankowego

Autologiczny wypełniacz tkankowy na bazie żelu boga-
topłytkowego otrzymuje się przez pobranie krwi pełnej 
i  odwirowanie do uzyskania koncentracji płytkowej 
na poziomie 250% poziomu wyjściowego. Następnie 
część otrzymanego osocza opracowuje się termicznie 
w  temperaturze 76°C, uzyskując żelową konsystencję 
z denaturacją wszystkich białek, a część utrzymuje się 
w stanie płynnym z możliwością mieszania z przygoto-
wanym żelem. Dzięki obróbce termicznej i możliwości 
dodania płynnego osocza otrzymujemy różne gęstości 
autologicznego wypełniacza tkankowego ATR o  zróż-
nicowanych właściwościach lepkości. Żel ma nieprze-
zroczysty, żółtawy kolor ze względu na pochodzenie 
plazmatyczne i  wykazuje właściwości typu lepkosprę-
żystego, z  możliwością zachowania trójwymiarowej 
struktury w  wyniku obecności stałego termicznego 
agregatu białkowego otoczonego stabilną siecią  fibryny.

Właściwości żelu bogatopłytkowego

Charakterystyka reologiczna wykazała, że   zarówno 
żel o niskiej lepkości (LVG – low viscosity gel), jak i żel  
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o  wysokiej lepkości (HVG  – 
high viscosity gel), zachowują 
właściwości lepkosprężyste 
z  optymalną spójnością, która 
umożliwia precyzyjne poda-
nie dotkankowe z  zachowa-
niem lokalnego rozkładu po 
wstrzyknięciu. HVG wykazuje 
wyższy profil sztywności, co 
wskazuje na jego przydatność 
do uzupełnienia ubytków tkan-
ki podskórnej. LVG wykazuje 
umiarkowany pseudoplastycz-
ny charakter dla optymalnej 
projekcji śródskórnej. Żel bo-
gatopłytkowy jest w  stanie 
płynnie i  naturalnie towarzy-
szyć me chanicznym ruchom 
skóry związanym z  dynamicz-
ną mimiką twarzy. Autologicz-
ny wypełniacz tkankowy (ATR) 
wykazuje złożone, elastyczne 
właściwości całego modułu 
w  obrębie skóry, co sugeru-
je zaawansowaną cechę me-
chaniczną, która umożliwia 
dużą zdolność projekcji, a  tym 
samym wysoką zdolność do 
odbudowy objętości twarzy. 
Zabieg wykonuje się tak samo 
jak z  użyciem wypełniaczy na 
bazie kwasu hialuronowego 
z  wykorzystaniem dowolnej 
techniki iniekcji.

Przebieg i efekty terapii

Rekomendowana terapia to 
trzy  zabiegi: pierwszy i  drugi 
zabieg po 3 miesiącach, a trzeci 
po kolejnych 4 miesiącach. De-
gradacja żelu jest określana na 
systematyczną,  równomiernie 
rozłożoną w czasie i sięga 
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9 miesięcy. Wyniki 16-tygodniowej obserwacji tkanek 
w  badaniach USG są obiecujące. Wykazują przyrost 
grubości skóry o około 250 pm, zwiększenie aktywno-
ści mitotycznej fibroblastów i około 1,5-krotny przyrost 
DNA. W  czasie terapii ATR nie wystąpiły żadne po-
ważne zdarzenia niepożądane. Spodziewane łagodne 
do umiarkowanych skutki uboczne, takie jak powierz-
chowne grudki, niewielki obrzęk i  rumień, zostały od-
notowane po wstrzyknięciu żelu płytkowego. Te przej-
ściowe objawy ustąpiły w  ciągu jednego do pięciu dni 
bez implikacji klinicznych.

Podsumowanie

Skóra twarzy jest niejednorodną,   anizotropową i nieli-
niową tkanką poddawaną wielokierunkowym obciąże-
niom. W  związku z  tym projekcja skórna i  łagodzenie 
zmarszczek wymagają specyficznych kształtów i stabil-
nych rusztowań, takich jak żele kwasu hialuronowego 
lub wypełniacze z hydroksyapatytu wapnia, w celu uzy-
skania efektu wolumetrycznego. Chociaż są szeroko 
stosowane jako złoty standard leczenia, te egzogenne 
polimery mogą wywoływać nienaturalne wzory topo-
graficzne i mogą prowadzić do niepożądanych zdarzeń 
obejmujących w skrajnych sytuacjach martwicę, guzki, 
ziarniniaki, przetrwały obrzęk i  depigmentację. Auto-
logiczny wypełniacz tkankowy (ATR) został oceniony 
jako bezpieczna i  skuteczna alternatywa dla modelo-
wania twarzy. Żelowe rusztowanie oparte na płytkach 
krwi służy jako system dostarczania czynnika wzrostu 
z możliwością dostosowania do postaci biomechanicz-
nych LVG lub HVG, aby sprostać różnym wymaganiom 
dotyczącym nieregularności skóry i  ubytku objętości 
tkanek. Produkty pochodzenia płytkowego stanowią 
wysoce wszechstronną opcję terapeutyczną, ponieważ 
różne preparaty biofarmaceutyczne można uzyskać 
z  małej objętości krwi. Badania wykazały, że białka 
pochodzące z  płytek krwi wiążą się ze specyficznymi 
receptorami komórkowymi i  promują kilka szlaków 
molekularnych zaangażowanych w  chemotaksję, neo-
angiogenezę i  obronę antyoksydacyjną. Aktywacja 
czynnika transkrypcji cyklu komórkowego, a także re-
akcje przeciwapoptotyczne i  przeciwzapalne również 
zostały odnotowane po zastosowaniu ATR. Wykazano, 

że autologiczny wypełniacz tkankowy zachowuje się 
jak przejściowe rusztowanie, zdolne do indukowania 
rekrutacji i wzrostu rezydentnych komórek, które osta-
tecznie promują endogenną syntezę kolagenu i  kwasu 
hialuronowego. ATR po zapewnieniu natychmiastowej 
projekcji skórnej, może promować zdrowe odkładanie 
się macierzy zewnątrzkomórkowej w  leczonym ubyt-
ku tkanki miękkiej. Autologiczny wypełniacz tkanko-
wy zawiera kilka kluczowych dla regeneracji skóry 
czynników wzrostu, takich jak TGF-ß1 (transformujący 
czynnik wzrostu beta 1), PDGF-AB (płytkowy czynnik 
wzrostu ab), IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu) 
i EGF (czynnik wzrostu naskórka). Autologiczny wypeł-
niacz tkankowy spełnia wymagania medyczne, które 
zwykle spotyka się w praktyce klinicznej. Wstępne ob-
serwacje wykazują wysoki profil bezpieczeństwa oraz 
skuteczność w  spowolnieniu procesów starzenia po-
przez zapewnienie natychmiastowej projekcji skórnej, 
umiarkowanej redukcji zmarszczek, skutecznej zmiany 
objętości z  naturalnym rezultatem oraz indukcję od-
nowy macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Badania 
satysfakcji pacjentów również potwierdzają zdolność 
nowej formuły do   poprawy efektu konturowania twa-
rzy i złagodzenia atrofii związanej z wiekiem.
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