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Powikłania zabiegów dermatologii estetycznej

D I A G N O S T Y K A

Side effects aesthetic dermatology procedures
S U M M A R Y

 Increasing popularity and number of available aesthetic dermatological
procedures demands perfect knowlege about the products, injection
techniques, indications and contraindication, and also possible side effects
from conducting physicians.  Commonly conducted procedures (botulinum
toxin injections, dermal fillers) are  regarded as usually safe.  However,
relatively rare risk of  complications, specific for each procedure or product
should be always considered.   Adverse events are particularly important in
case of  aesthetic indications for the treatment, because patients satisfaction
is the main goal.

Rosnąca popularność i ilość dostępnych zabiegów dermatologii
estetycznej wymaga od wykonujących je lekarzy doskonałej znajomości
produktów, technik ich stosowania, wskazań i przeciwwskazań, ale
również możliwych powikłań. Istnieje opinia, że najczęściej wykonywane
procedury (wstrzyknięcia toksyny botulinowej, wypełniacze skórne)
należą do bezpiecznych. Należy jednak zawsze uwzględnić stosunkowo
niewielkie ryzyko działań niepożądanych, specyficzne dla każdego
zabiegu czy preparatu. Uwzględnienie możliwych działań niepożądanych
jest szczególnie ważne, gdyż są to procedury wykonywane zazwyczaj ze
wskazań kosmetycznych, a nie medycznych i satysfakcja pacjenta jest
ich najważniejszym celem.
Kałowska M.: Powikłania zabiegów dermatologii estetycznej. Alergia, 2009, 2: 36-40

 

W czasie ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosła popularność różnych zabiegów
dermatologicznych stosowanych w celu odmładzania twarzy i ciała. Stanowią one
alternatywę dla metod chirurgii plastycznej ze względu na swoją stosunkowo niewielką
inwazyjność i okres rekonwalescencji. Najczęściej wykonywane zabiegi medycyny
estetycznej pozwalają na osiągnięcie spektakularnego efektu w krótkim czasie i przy
minimalnym obciążeniu dla pacjenta. Rosnące zainteresowanie powoduje szybki rozwój
nowych metod dermatologii estetycznej stosowanych do likwidowania różnego rodzaju
defektów kosmetycznych.

 Wykonujący je lekarze muszą jednak mieć świadomość, że nie istnieje zabieg
uniwersalny doskonały preparat a każda z metod niesie ze sobą ryzyko powikłań
(wprawdzie niewielkie i zazwyczaj odwracalne, jednakże w przypadku zabiegów
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wykonywanych ze wskazań kosmetycznych bardzo istotne). Dlatego znajomość
produktów, technik zabiegowych ale również ich potencjalnych działań niepożądanych
jest niezbędna dla każdego kto je wykonuje. W niniejszym artykule postaramy się omówić
powikłania najpopularniejszych procedur estetycznych.

 

Toksyna botulinowa typ A (BTX A)

Wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A (Botox, Dysport) należą do jednych z
najczęściej wykonywanych zabiegów w dermatologii estetycznej.

 Procedura ta wykonywana ze wskazań kosmetycznych jest zazwyczaj bezpieczna,
jednakże jak każda ingerencja medyczna, obarczona pewnym odsetkiem działań
niepożądanych, które w związku z naturą produktu są przemijające i odwracalne.
Czynniki ryzyka mogą być związane zarówno z działaniem lekarza jak i cechami
indywidualnymi pacjenta. Powikłania częściej dotyczą przypadków ze szczególnie
nasilonymi zmarszczkami mimicznymi, osób po wcześniejszych ingerencjach chirurgii
plastycznej lub z chorobami o podłożu neurologicznym. Prawidłowa kwalifikacja do
zabiegu, właściwa technika wstrzyknięcia, odpowiednie dawkowanie toksyny, a także
ostrożne podejście do techniki odmładzania tą metodą, w znaczący sposób może
zredukować liczbę powikłań i niepowodzeń.

 

Profil bezpieczeństwa

Toksyna botulinowa jest egzotoksyną produkowaną przez beztlenowe pałeczki jadu
kiełbasianego Clostridium botulinum, istnieje ich siedem serotypów, produkujących
odrębne serologicznie toksyny (A, B, C α, C β, D, E, F i G). Są one podobne w budowie i
swoim działaniu biologicznym, aczkolwiek mają różne miejsca wiązania neuronalne i
enzymatyczne wewnątrzkomórkowe oraz specyficzne działanie gatunkowe . W
patofizjologii człowieka najważniejszą role odgrywają serotypy A, B i E (1).. Dawka
śmiertelna toksyny około 10-9 g/ kg masy ciała czyni z niej jedną z najbardziej
toksycznych istniejących substancji (1).

 
Podstawowym działaniem biologicznym toksyny botulinowej jest zahamowanie uwalniania
acetylocholiny z neuronów w złączach nerwowo-mięśniowych, a tym samym brak
przewodnictwa bodźców i porażenie odnerwionych włókien mięśniowych. 

 
Toksyna jest dość szybko (godziny) i nieodwracalnie wiązana z neuronami
presynaptycznymi, jej pełne działanie rozwija się w ciągu dwóch tygodni i prowadzi do
zniszczenia zablokowanej płytki motorycznej (działa poprzez cynk- zależną endoprotezę
niszcząc białka konieczne do transportu acetylocholiny). Przemijające porażenie mięśni
jest związane z plastycznością neuronalną i stałą odnową aksonów i tworzeniem nowych
złączy nerwowo- mięśniowych, ich czynność powraca częściowo po ok. 3 miesiącach, a
całkowicie po sześciu (1).

 Standaryzowanie preparatów toksyny botulinowej oparte jest na jej działaniu letalnym na
zwierzęcy model doświadczalny (1 jednostka to ilośc preparatu, który zabija 50%
badanych myszy po podaniu dootrzewnowym) (1).

 Zablokowanie złączy nerwowo-mięśniowych prowadzi do osłabienia siły mięśniowej,
osłabienia mimiki twarzy, co w tym przypadku jest zamierzonym efektem terapeutycznym.

 Nie stwierdzono trwałego uszkodzenia mięśni (zwyrodnienia, zanik), nawet u pacjentów
poddawanych wstrzyknięciom toksyny botulinowej ze wskazań medycznych (wzmożone
napięcie mięśni , kręcz szyi) dawkami znacznie wyższymi niż stosowane w medycynie
estetycznej i w krótkich odstępach czasu. 
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Oporność na toksynę botulinową.
Opisywane są przypadki braku reakcji na wstrzyknięcia toksyny botulinowej, związane
prawdopodobnie z powstawaniem przeciwciał blokujących jej aktywność. Występują one
częściej u pacjentów poddawanych częstym zabiegom przy użyciu dużych dawek
toksyny, raczej ze wskazań medycznych niż estetycznych (u pacjentów z kręczem karku
w około 6,5 % przypadków) (1). Powstawanie przeciwciał jest związane z ilością
zanieczyszczeń białkowych w preparatach i zdarzało się częściej po iniekcjach starszych
generacji produktu. Przeciwciała przeciwko toksynie botulinowej pojawiają się u 1-2%
leczonych pacjentów neurologicznych (1). W celu zminimalizowania ryzyka tego typu
komplikacji nie należy podawać jednorazowo więcej niż 100j. toksyny i w mniej niż
trzydziestodniowych odstępach czasu.W przypadkach oporności skuteczne mogą okazać
się preparaty innego producenta (1).

 Należy podkreślić, że zjawisko oporności na BTXA stanowi marginalny problem u
pacjentów gabinetów estetycznych. Powszechnie uważa się, że niepowodzenia
terapeutyczne związane są z niewłaściwym podaniem toksyny lub podaniem zbyt małych
dawek. 

 Według jednego z producentów BTX A brak jest doniesień na temat klinicznie istotnych
interakcji z innymi lekami. Jednakże, leki oddziałujące na przekaźnictwo nerwowo –
mięśniowe (sukcynylocholina, aminoglikozydy, penicylamina, chinina, blokery kanału
wapniowego), mogą nasilać działanie toksyny (2).

 
Powikłania związane ze stosowaniem toksyny botulinowej występują znacznie częściej w
przypadku zabiegów wykonywanych ze wskazań medycznych (47 %) niż kosmetycznych
(3.5%) (3). 

 Prawdopodobnie jest to związane z mniejszymi dawkami preparatu i lepszym stanem
ogólnym pacjentów gabinetów estetycznych. Opisywano zgony po zabiegach z użyciem
BTX A, jednak wszystkie u pacjentów otrzymujących terapeutyczne, bardzo wysokie
dawki toksyny i z licznymi obciążeniami ogólnymi, zwiększającymi ryzyko zgonu (3). 

 W przypadku zabiegów estetycznych większość (Program MedWatch prowadzony przez
FDA, t.j. 63%) zgłaszanych przez pacjentów działań niepożądanych to brak
oczekiwanego efektu kosmetycznego (3).

 Właściwe określenie przeciwwskazań do zabiegu może znacznie zmniejszyć ilość
niepowodzeń terapeutycznych. Należą do nich choroby układu nerwowego i mięśniowego
(miastenia gravis, stwardnienie zanikowe boczne), zaburzenia emocjonalne a także
nierealistyczne oczekiwania pacjenta, co do efektu zabiegu (2).

 Nie ma zdecydowanych dowodów na działanie teratogenne czy fetotoksyczne BTXA, ale
mimo to przy braku bezwzględnych wskazań do zabiegu nie należy wykonywać zabiegów
w czasie ciąży (grupa leków C wg FDA). Nie wiadomo czy toksyna przenika do mleka
ludzkiego, dlatego zabiegi są przeciwwskazane w czasie laktacji (1,3).

 

Powikłania układowe i miejscowe
Opisano jeden przypadek wstrząsu anafilaktycznego po podaniu toksyny botulinowej z
lignokainą. Nie można jednoznacznie określić, który z leków był przyczyną tej reakcji (4). 

 
Mogą pojawić się mdłości, uczucie zmęczenia, objawy rzekomogrypowe, osłabienie
mięśni odległych od miejsca wstrzyknięcia, które mogą być związane z przenikaniem
niewielkich ilości BTXA do układu krążenia (2).

 
Powikłania bezpośrednie takie jak ból, wybroczyny, krwiak czy przeczulica w miejscu
wstrzyknięcia nie są związane ze specyfiką produktu a jedynie z samą iniekcją. Użycie
cienkich igieł, znieczulenie powierzchowne (Emla, lód), ograniczenie ilości wkłuć, może
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zmniejszyć dyskomfort w czasie zabiegu. Ucisk w miejscu iniekcji, użycie lodu
bezpośrednio po nich, odstawienie leków zmniejszających krzepliwość krwi 7-10 dni
przed zabiegiem i po nim, pozwala na ograniczenie tworzenia wybroczyn (aspiryna,
NLPZ) (1,2).

 Bóle głowy pojawiające się czasami po zabiegach z BTXA ustępują zazwyczaj po ogólnie
dostępnych lekach przeciwbólowych. Napięciowe bóle głowy, występujące przed
zabiegami, zazwyczaj ustępują po wstrzyknięciach toksyny (1). Paradoksalnie znane są
przypadki uporczywych, migrenowych bólów głowy utrzymujących się nawet do 3
miesięcy po wstrzyknięciu toksyny. Być może jest to związane z przypadkowym urazem
okostnej w trakcie wkłuwania igły.(doświadczenia własne)

 Istnieje szereg działań niepożądanych związanych z działaniem samej toksyny. 
 Obszar porażenia wywołany dyfuzją toksyny, z jednego wkłucia, przy standardowych

rozcieńczeniach preparatu, ma średnicę około 2.5- 3 cm.
 Obszar działania toksyny jest wprost proporcjonalny do ilości rozcieńczalnika (w tym

przypadku soli fizjologicznej). (1). Powstawanie niekorzystnych efektów estetycznych
BTXA jest związane z przedostaniem się jej do sąsiednich mięśni, przewagą działania
mięśni przeciwstawnych, zbyt silnym jej działaniem, niewłaściwą kwalifikacją do zabiegu
(wiek, specyfika anatomiczna twarzy) (1,2,3). Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej
wykonuje się obecnie zazwyczaj w celu odmładzania górnej połowy twarzy. Każda z
lokalizacji wiąże się ze specyficznymi działaniami niepożądanymi.

 
Czoło

 
Najczęstszym powikłaniem ostrzykiwania mięśni gładzizny jest opadanie powiek
spowodowane dyfuzją BTXA do mięśnia dźwigacza powieki górnej (pojawiające się
częściej przy uszkodzeniu lub zaniku przegrody oczodołu, głównie u starszych
pacjentów) (zdj.1). Pojawia się ono 2- 10 dni po zabiegu i może utrzymywać około
6- 8 tygodni. Ocenia się, że opadanie powieki pojawia się w 0,3% wszystkich
zabiegów wykonanych w tej okolicy.   W celu zmniejszenia objawów opadania
można zastosować dospojówkowo agonistów receptorów α adrenergicznych (np.
fenylefrynę). Precyzyjne wstrzyknięcia małych ilości preparatu (ograniczona
dyfuzja), 1 centymetr powyżej brwi i dośrodkowo od linii środkowej źrenicy może
znacznie zmniejszyć częstość opadania powieki (1,2).
Porażenie mięśnia czołowego może prowadzić do kilku powikłań. Jednym z nich
jest opadanie brwi, szczególnie widoczne u osób starszych z nadmiarem skóry
czoła (efekt pseudoptosis) (1,2,).

Drugi to utrata ekspresji twarzy. Aby jej uniknąć należy przeprowadzać iniekcje toksyny
zawsze powyżej najniższego fałdu powstającego przy unoszeniu brwi. Przy tzw. niskim
czole należy odstapić od zabiegu lub ograniczyć się do części 4 cm powyżej brwi (1).

 Kolejny niekorzystny efekt, to uniesienie bocznych części brwi przy nieadekwatnym
porażeniu bocznych części mięśnia czołowego tzw. Mefisto face (zdj.2). Można go
zminimalizować wstrzyknięciami małych dawek toksyny w boczne pasma mięśnia
czołowego przy granicy włosów (1,2).

 

Kurze łapki

Zmarszczki powstałe w okolicy zewnętrznych kątów oczu, tzw. kurze łapki, można
zmniejszyć podając toksynę botulinową w boczą część mięśnia okrężnego oka.
Powikłania najczęściej występujące w tej okolicy to wybroczyny, podwójne widzenie,
ektropion lub opadanie bocznej części powieki dolnej, a także asymetryczny uśmiech przy
porażeniu mięśnia jarzmowego większego. Prawidłowa technika wstrzyknięcia (1 cm
bocznie od brzegu kostnego oczodołu) pozwala na ograniczenie powikłań. Należy unikać
wstrzykiwania BTXA w okolicę podoczodołową przy wyraźnym nadmiarze skóry powieki
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dolnej (ryzyko wywinięcia powiek, lub uwypuklenia już istniejącej przepukliny) (1,2).
 Zawsze w przypadku zabiegów w okolicy oczodołów (BTXA, wypełniacze) należy

pamiętać o zaburzeniu wydzielania łez i przejściowej zmianie mechaniki powiek (ryzyko
łzawienia, powstania owrzodzeń rogówki). Należy czasowo zrezygnować z soczewek
kontaktowych i włączyć krople nawilżające (5).

 

Zmarszczki okolicy ust

Użycie BTX A w korekcji zmarszczek wargi górnej wymaga szczególnej ostrożności. Przy
iniekcji zbyt dużych dawek (max. 1-3 U na zmarszczkę, max. 2-3 zmarszczki) w mięsień
okrężny ust, często dochodzi do powikłań w postaci asymetrycznego uśmiechu,
przygryzania śluzówki policzków, niedomykania ust z wtórnym ślinieniem.(zdj.3)

 Podobne powikłania mogą towarzyszyć wstrzyknięciom w obniżasz kąta ust w celu jego
uniesienia oraz mięsień bródkowy (1,2)..

 Podsumowując, należy zachować szczególną ostrożność i stosować małe dawki toksyny
wykonując zabiegi w dolnej części twarzy i w miarę możliwości rozważyć zastosowanie
innych metod dermatologii estetycznej (1,2). 

 

Szyja

Korekcja zmarszczek poprzecznych na skórze szyi i fałdów pionowych m.
płaszczkowatego wymaga większych dawek toksyny (max. 30-40 U), niż te stosowane w
zabiegach na twarzy, potencjalne powikłania to zaburzenia połykania, wiotkość karku oraz
rzadko chrypka. Nie należy podawać dawek większych niż 100 U w całą okolicę szyi oraz
omijać rejon krtani i mięsień mostkowoobojczykowosutkowy.

 

Leczenie zlokalizowanej nadmiernej potliwości
Najważniejszymi powikłaniami są osłabienie siły mięśniowej rąk, zaburzenie wykonywania
czynności precyzyjnych, zaburzenia czucia powierzchownego do których dochodzi w
wyniku dyfuzji BTXA do tkanki podskórnej i mięśni. Wstrzyknięcia toksyny powinny być
wykonywane śródskórnie, poprzedzone testem Minora w celu zminimalizowania dawki
całkowitej, co może zmniejszyć ilość efektów niepożądanych. 

 Zabieg jest bolesny i wymaga znieczulenia (chłodzenie, Emla, neuroleptoanalgezja) (2).
 Wypełniacze tkankowe

 Z wiekiem nasila się utrata objętości tkanek, sprężystości skóry, pojawiają się zmarszczki,
a rysy twarzy stają mniej wyraziste. Wypełniacze skórne zajmują poczesne miejsce w
dermatologii estetycznej, ponieważ pozwalają pozornie odwrócić proces starzenia.
Iniekcje tych preparatów umożliwiają wypełnienie zmarszczek grawitacyjnych i
mimicznych(fałdy nosowo-wargowe, kurze łapki), przywrócenie utraconej objętości
niektórych okolic (wargi, owal twarzy, policzki), zamaskowanie defektów anatomicznych
(nos) oraz atroficznych blizn.

 Na rynku dostępnych jest kilkanaście preparatów różnych producentów, które możemy
podzielić ze względu na czas utrzymywania się w skórze na tymczasowe, półtrwałe i
trwałe, czyli ulegające i nieulegające biodegradacji (ulegające i nieulegające
metabolizowaniu przez ludzkie enzymy komorkówe). W pierwszej grupie znajdują się
produkty pochodzenia zarówno ksenologicznego (np.kolagen bydlęcy, HA ptasi lub
bakteryjny), jak i autologicznego (np. własna tkanka tłuszczowa) oraz syntetyczne (np.
kwas polimlekowy, hydroksyapatyt wapnia).

 Drugą stanowią połączenia kolagenu i różnego rodzaju polimerów, preparaty silikonu czy
goretexu.

 Poszczególne wypełniacze ze względu na swoją strukturę fizyko- chemiczną
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przystosowane są do podawania w określonych warstwach skóry. Generalnie można
przyjąć zasadę, że produkty bardziej trwałe i o większej gęstości powinny być podawane
głębiej. Preparaty kolagenu ludzkiego i nisko usieciowany HA wstrzykujemy śródskórnie,
średnio usieciowany HA w warstwie siateczkowatej, a wysoko usieciowany HA, kolagen
zwierzęcy, kwas polimlekowy do tkanki podskórnej. Zbyt powierzchowne wprowadzenie
preparatu zazwyczaj prowadzi do niekorzystnego efektu kosmetycznego w postaci
nierówności i guzków oraz uwidocznienia wypełniacza.(zdj.4) Wydaje się, że ze względów
bezpieczeństwa, korzystniejsze jest głębsze umieszczanie wszystkich preparatów, efekty
mogą być wtedy mniej spektakularne, ale ich trwałość mniejsza (10,11). 

 Szczególnego uwzględnienia wymaga specyfika anatomiczna i grubość skóry
poszczególnych regionów twarzy. Istnieją okolice szczególnego ryzyka, gdzie grubość
tkanki podskórnej jest minimalna (okolice oczodołów, nos), gdzie często dochodzi do
przeświecania wypełniacza, czy powstania nierówności. Innym miejscem wymagającym
szczególnej uwagi oraz umiejętności technicznych jest czoło, gdzie z uwagi na bogate
unaczynienie i powierzchowne położenie naczyń, czasami może dojść do martwicy,
spowodowanej zatorem przy przypadkowym wstrzyknięciu materiału do światła tętnicy lub
ich zamknięciem poprzez ucisk spowodowany dużą ilością preparatu. Jest to wyjątkowo
rzadkie powikłanie (10).

 Należy podkreślić, że powikłania mogą pojawić się z różną częstością po wszystkich
rodzajach preparatów, dotychczas nie istnieją absolutnie bezpieczne wypełniacze. Efekty
uboczne ich stosowania możemy podzielić na wczesne (pojawiające się bezpośrednio po
iniekcji) oraz późne (występujące tygodnie lub miesiące po wstrzyknięciu). Czas ich
utrzymywania się jest ściśle związany z trwałością wypełniacza, czyli jego czasem
utrzymywania się w skórze .

 Powikłania wczesne to zasinienie, świąd, rumień, tkliwość, lub obrzęk w miejscu iniekcji,
ustępują one zazwyczaj kilka dni po zabiegu. Częstość ich występowania nie różni się
istotnie w przypadku różnych preparatów.

 
Obrzęk związany jest z podrażnieniem wywołanym przez wprowadzenie obcego implantu
do skóry i uszkodzeniem tkanek. Uraz mechaniczny oraz wzmożone napięcie skóry
(większa objętość, pociąganie włókien nerwowych) powoduje tkliwość lub ból
ostrzykiwanej okolicy (10,11). 

 Uważa się, że wczesny rumień w miejscu wypełnienia może być związany z uwolnieniem
mediatorów przez komórki tuczne na drodze niealergicznej (10).

 Do poważniejszych wczesnych powikłań związanych raczej z techniką podania preparatu,
niż samym materiałem, są wybroczyny lub krwiaki w miejscu wstrzyknięcia. Związane są
one z uszkodzenie naczyń różnego kalibru, mogą się zdarzyć przypadkowo gdyż
wypełniacze wstrzykiwane są „na ślepo”. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia
zwiększają leki i choroby zmniejszające krzepliwość krwi, dlatego przed zabiegiem należy
zebrać wywiad w tym kierunku (10,11).

 

Infekcje

Wypełniacze podobnie jak inne zabiegi estetyczne mogą indukować nawroty opryszczki,
dlatego u pacjentów z pozytywnym wywiadem w tym kierunku należy profilaktycznie
zastosować acyklowir przed zabiegiem.

 Jak zawsze przy naruszaniu ciągłości skóry istnieje ryzyko wprowadzenia infekcji
bakteryjnej, rzadziej drożdżakowej czy grzybiczej.W związku z tym mimo pozornej
prostoty tych zabiegów nie wolno zapominać o zachowaniu zasad aseptyki i antyseptyki
(10).

 

Reakcje nadwrażliwości
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Wszystkie wypełniacze poza autologiczną tkanką tłuszczową są produktami obcymi dla
organizmu ludzkiego oraz mogą
zawierać różną ilość zanieczyszczeń a
zatem teoretycznie mogą powodować
reakcje nadwrażliwości typu
natychmiastowego lub opóźnionego. 

 
W praktyce reakcje anafilaktyczne
natychmiastowe zdarzają się bardzo
rzadko, mogą przebiegać pod postacią
obrzęku naczynioruchowego lub
miejscowego odczynu skórnego. 

 
W przypadku kwasu hialuronowego
odczyny nadwrażliwości wczesne i
opóźnione występują w około 0,8%
przypadków. W przypadku preparatów
ksenogenicznych zaleca się
wykonanie testów skórnych przed
zabiegiem (w przypadku kolagenu
bydlęcego częstość reakcji
alergicznych w próbach wynosi 4 – 5
%, a wśród pacjentów
zakwalifikowanych, po zabiegach
wynosi od 1 - 3 %) (12).

 Reakcje opóźnione różnią się
obrazem klinicznym i histologicznym
oraz częstością i ojawiania się w
przypadku różnych wypełniaczy.

 
Preparaty ulegające biodegradacji

 
Tłuszcz autologiczny .Po iniekcji własnej tkanki tłuszczowej może dojść do
przerostu ostrzykiwanej okolicy po wzroście masy ciała, powstania tłuszczaków oraz
pseudotorbieli liponekrotycznych. Nie obserwuje się reakcji ziarniniakowych (13).
Kolagen bydlęcy i wieprzowy (Zyderm, Zyplast, Evolance). Występują dwa typy
reakcji tkankowej na wypełnienia tym preparatem. Pierwszy to niespecyficzny
naciek zapalny, złożony z neutrofili, limfocytów, histiocytów i eozynofilii,
okołonaczyniowy i wokół przydatków skóry, odpowiadający klinicznie nawracającym
odczynom rumieniowo-obrzękowym w miejscu wstrzyknięcia. Drugi to klasyczna
reakcja ziarniniakowa typu dookoła ciała obcego z tworzeniem podskórnych guzków
(13).
Kolagen ludzki (Cosmoderm , Cosmoplast) . Materiał bądź pochodzenia własnego
, bądź produkt uzyskiwany na drodze inżynierii biologicznej z ludzkich fibroblastów,
może sporadycznie wywołać reakcje ziarniniakowe, nacieki polimorfonuklearne
wokół amorficznych mas implantu (13).
Kwas hialuronowy- HA (Surgiderm, Restylane)- glikozoaminoglikan, naturalny
składnik macierzy międzykomórkowej tkanki łącznej, płynu kaletek maziowych i
innych tkanek ludzkich. Preparaty HA, poza typowymi powikłaniami wczesnymi ,
mogą sporadycznie powodować powstanie ziarniny typu ciała obcego, z naciekami
makrofagów, eozynofilii i wokół kwasochłonnych, bezpostaciowych mas
wypełniacza w warstwie siateczkowatej skóry, tkance podskórnej oraz czasami w
mięśniach. (11,12,13).
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    Opisano jeden przypadek
skleromyxoedema 9 miesięcy po
wstrzyknięciu HA, co może być
związane z zainicjowaniem przez
preparat reakcji nadwrażliwości (13).

 

Kwas polimlekowy (Sculptra,
New- Fill). Polimer kwasu
mlekowego powstający w wyniku
fermentacji dekstrozy
kukurydzianej, według
producenta ulega biodegradacji
w ciągu trzech lat.
Zarejestrowany jest do leczenia
lipoatrofii w przebiegu AIDS.
Reakcje ziarniniakowe występują
częściej po zbyt
powierzchownym podaniu
preparatu lub użyciu go w zbyt
małym rozcieńczeniu. W obrazie
mikroskopowym widoczne są
złogi materiału w przestrzeni
międzykomórkowej. (12,13).
Hydroksyapatyt wapnia (Athlean,
kryształy mineralne o średnicy
od 25-45 µm zawieszone w żelu
karboksymetylocelulozy),
przeznaczony jest do
wstrzyknięć w głębsze warstwy
skóry właściwej gdzie stanowi
rusztowanie dla wzrostu
fibroblastów. Odczyn tkankowy
polega na tworzeniu nacieku
zapalnego z komórkami
olbrzymimi wokół kryształów
preparatu (widoczne w świetle
spolaryzowanym), a następnie
włóknieniu. Klinicznie pojawiają
się różnej wielkości guzki
(12,13).

Preparaty nie ulegające biodegradacji
 

Silikon (długie polimery
dimetylosiloksanu). Nie
wykazano żadnych reakcji
alergicznych w odpowiedzi na
silikon. Uważa się, że powikłania
w postaci ziarniniaków
zbudowanych z komórek
nabłonkowatych są związane z
obecnością zanieczyszczeń w
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preparatach, bądź niewłaściwą
techniką podawania (zbyt
powierzchowne wstrzyknięcia, zbyt duże dawki wypełniacza). Obraz
histopatologiczny tzw. ser szwajcarski – to epitelioidne nacieki wokół
pseudotorbielowatych przestrzeni różnej wielkości (odpowiadających
wstrzykniętemu preparatowi) z udziałem wielojądrzastych komórek olbrzymich i
histiocytów. Największą wadą silikonu jest trwałość preparatu, utrzymuje się on w
skórze na stałe, a w związku z tym nie tylko powikłania, ale i efekty są trwałe.
(12,13). Powikłania mogą pojawiać się nawet do 28 lat od zabiegu (14). Ziarniniaki
mogą pojawiać się w miejscach odległych od iniekcji, co jest związane z migracją
wypełniacza (13).
Polimetylometakrylan z kolagenem bydlęcym (Artecol, Artefil). Wstrzyknięcia
powinny być poprzedzone podwójną próbą skórną (12). Często obserwowano
działania niepożądane zarówno ostre (obrzęk naczynioruchowy), jak i późne (kilka
kilkanaście miesięcy po podaniu) w postaci rozlanych nacieków ziarniniakowych
typu ciała obcego, otaczających różnej wielkości wakuole (odpowiadające
cząsteczkom materiału) (13).
Polimetylometakrylan w kwasie hialuronowym (Dermalive). Efekty uboczne w
postaci guzków pojawiają się zazwyczaj około 6 miesięcy po zastosowaniu
preparatu, obraz histologiczny jest podobny jak przy poprzednim materiale (13).  Ze
względu na częste powikłania preparat został wycofany i nie powinien być
stosowany.
Poliakrylamid (Aquamid, Outline, Evolution). Typowymi powikłaniami po tym
preparacie są ziarniniaki typu ciała obcego, otaczające bezpostaciowe złogi
wypełniacza barwiące się pozytywnie błękitem alcjanu, czasami dochodzi do
tworzenia jałowych ropni. Monomery akrylamidu są bardzo toksyczne i mogą
prowadzić do uszkodzenia komórek nerwowych (12,13). Reakcje pojawiają się do
roku od zabiegu (14).

Stosowanie wypełniaczy zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwe techniki wstrzyknięcia
(głębokość umieszczenia) może znacznie zmniejszyć ilość powikłań, jednakże przy braku
standaryzowanych badań oceniających ich występowanie ich częstotliwość jest nie do
przewidzenia. Innym istotnym czynnikiem sposób znieczulenia przed zabiegiem. 

 Bezpieczne są znieczulenia przewodowe, znieczulenie nasiękowe może prowadzić do
przemieszczania preparatu, zlokalizowania w niewłaściwej warstwie skóry i wystąpienia
efektów niepożądanych (10).

 Właściwa, szybka ocena powikłań i podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych może
zmniejszyć ciężkość powikłań. Ostrzykiwanie guzków zapalnych długo działającymi
glikokortykosteroidami (triamcynolon), sterydy lub tetracykliny doustnie, chirurgiczna
ewakuacja materiału (nakłucie i drenaż ostrzykiwanej okolicy) mogą znacznie zmniejszyć
rozległość zmian.

 W przypadku hiperkorekcji kwasem hialuronowym oraz ziarniniaków po nim, możliwe jest
użycie hialuronidazy (enzymu specyficznie rozkładającego związek), pozwalające na
usunięcie preparatu z tkanek. Należy liczyć się z reakcjami nadwrażliwości, gdyż
dostępny enzym jest pochodzenia zwierzęcego (Desinfiltral) (11).
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