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abstRakt
Kombinacja kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej jest skutecznym zabiegiem leczniczym redukującym i 
wygładzającym zmarszczki, poprawiającym napięcie skóry. Wolny kwas hialuronowy  o niskiej gęstości (200 kilo-
daltonów) jest transporterem toksyny botulinowej, który jednocześnie nawilża powierzchnię skóry i sprawia że staje 
się ona naprężona. Pacjenci poważniej dotknięci problemem zmarszczek zostali poddani dłuższej i zróżnicowanej 
kuracji przy użyciu Jalutoxin oraz mieszanki stymulującej z wykorzystaniem aminokwasowej terapii zastępczej (ART). 
Wdrożono leczenie wyłącznie z wykorzystaniem Jalutoxin w odstępach dwumiesięcznych w okresie całorocznym. 
Pacjentom, będącym pod stałym nadzorem i ścisłą kontrolą, w następnym etapie wdrożono indywidualny plan lec-
zenia.

j
alutoxin jest kombinacją wolnego kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej. 
kilka jednostek toksyny botulinowej jest aplikowanych na powierzchnię 
mięśnia, nie śródmięśniowo, przyczyniając się do redukcji napięcia powierzch-
niowego skóry. oprócz tego prowadzi do relaksacji oraz rozciągnięcia zmarszc-
zek typu kurze łapki oraz zmarszczek poziomych typu kodu kreskowego.

od wielu lat, toksyna botulinowa stanowi fundament medycyny estetycznej dzięki 
trwałości i naturalnemu efektowi. podobnie jest w przypadku kwasu hialuronowego, 
który ugruntował swoją pozycję jako podstawowy element zabiegowy medycyny es-
tetycznej ze względu na jego właściwości wypełniające oraz nawadniające tkankę łączną.

ostatnio rozpocząłem eksperymenty polegające na dystrybucji mieszanki toksyny bot-
ulinowej oraz nieusieciowanego kwasu hialuronowego (jalutoxin) na mikro-obszarach 
skóry. mieszanka ta umożliwia całościową redukcję zmarszczek dzięki podwójnemu dz-
iałaniu na komponent mięśniowy(toksyna botulinowa), oraz komponent skórny(nawod-
nienie skóry właściwej dzięki kwasowi hialuronowemu).

z doświadczenia zauważyłem, że iniekcje z wykorzystaniem wyżej wymienionej kom-
binacji zapewniają pacjentom pełne wygładzenie drobnych zmarszczek oraz poprawia-
ją strukturę skóry zmniejszając pory, zwiększając przy tym jej promienistość i gładkość. 
efekt jalutoxin jest również widoczny u pacjentów o tłustej cerze ze względu na regulac-
ję sekrecji gruczołów łojowych poprzez supresję aktywności przywspółczulnej.

początkowo skupiłem się na obszarze oczodołu czyli na dolnej i górnej powiece wraz 
z przednio-bocznymi powierzchniami jarzmowymi. obszar ten jest często narażony na 
wczesne objawy starzenia się skóry co wymaga interwencji w celu wygładzenia powier-
zchni, normalizacji w zakresie pigmentacji, relaksacji, wyrównania brwi bez wpływu na 
naturalną mimikę twarzy.

W celu określenia najwłaściwszego leczenia, istotne jest zdefiniowanie pełnego podejś-
cia do obszarów dotkniętych zmarszczkami, ze względu złożoność i współwystępowanie 
różnych defektów estetycznych.

istnieją obecnie dwie metody- z jednej strony zabieg chirurgii plastycznej (blefaroplas-
tyka górna, blefaroplastyka dolna,lifting brwi, kantopeksja,  lifting kości policzka oraz 
lipolifting). alternatywą są rozwiązania medycyna estetycznej, które są obecnie stan-
dardem w tego typu postępowaniu terapeutycznym, w skład których wchodzą iniekcje 
botulinowe oraz hialuronowe, peelingi, zabiegi z użyciem dermarollerów. te dwie meto-
dy często są ze sobą zintegrowane w celu uzyskania kompleksowego wyniku zarówno w 
warstwie podskórno-mięśniowej jak i samej struktury skóry.

mając na względzie moje doświadczenia w 
obrębie delikatnych obszarów skóry jak oczo-
dołowy, wdrożyłem procedurą leczniczą na 
obszar okołopoliczkowy, w celu korekcji zmarszc-
zek wertykalnych tzw. deformacji typu kodu 
kreskowego.

W oparciu o nasze kliniczne doświadczenie, 
pacjenci zostali przypisani do dwóch grup w za-
leżności od stopnia zaawansowania zmarszczek. 
W skład pierwszej grupy badanych weszli relaty-
wnie młodzi pacjenci (30-50 lat) o stosunkowo 
prawidłowych rysach twarzy i elastyczności 
skóry. druga grupa składała się w większości ze 
starszych pacjentów(powyżej 50 roku życia)ze 
znacznymi zmarszczkami i strukturze typu kodu 
kreskowego na innych obszarach twarzy. celem 
zapewnienia obiektywizacji przydziału do grup 
oraz ich jednorodności, zastosowano skalę nasi-
lenia zmarszczek.  u pacjentów przynależnych 
do pierwszej grupy występowały zmarszczki 
okołoustne w stopniu 0-2 skali lemperle’a. W 
przypadku drugiej grupy nasilenie zmarszczek 
było ocenianie na 3-5 skali lemperle’a.

rozpatrując obie grupy, dokonaliśmy analizy 
oraz standaryzacji protokołu leczniczego.

grupa 1 ( licząca 23 pacjentów)
osoby zostały poddane leczeniu z wykorzysta-
niem tylko jalutoxin w odstępach dwumiesięc-
znych na okres jednego roku. stworzyliśmy 
jalutoxin wykorzystując połączenie toksyny bot-
ulinowej typu a (8 j.m.) z 1 ml aminokwasu lub 
nieusieciowanego kwasu hialuronowego.

grupa 2 (licząca 39 pacjentów)
pacjenci zostali poddani dłuższej oraz bardziej 
kompleksowej kuracji. Bazą pozostał jalutoxin 
podany w tym samym schemacie jak u grupy 
1. następnie po okresie 2 tygodni, po każdora-
zowym zabiegu i dokonaniu wstępnej oceny 
stopnia eliminacji zmarszczek, zastosowano me-
chaniczną oraz chemiczną stymulację z wyko-
rzystaniem aminokwasowej terapii zastępczej 
(art). dowiedziono iż jej składniki aktywne 
promują chemotaksję fibroblastów w miejs-
cu iniekcji co stymuluje produkcję kolagenu i 
znacząco wpływa na poprawę jakości skóry, szyb-
kość gojenia ran oraz skrócenie okresu regener-
acji skóry po zabiegach inwazyjnych. Śródskórna 
iniekcja zwiększa grubość skóry, jej elastyczność 
oraz naturalną gładkość

wyniki końcowe
leczenie zostało przeprowadzone 
w warunkach ambulatoryjnych 
poprzez powierzchowne iniekc-
je z wyłączeniem potrzeby zas-
tosowania miejscowego środka 
znieczulającego. W celu uzyska-
nia pożądanego efektu należy 
przeprowadzić kilka sesji zabie-
gowych.
jednocześnie zaleca się stosowan-
ie masaży skóry w celu równom-
iernej dystrybucji substancji akty-
wnej.
Wnioski:
•	 jest to prosta oraz bezpieczna 

metoda
•	 nie stwierdzono negatywnego 

wpływu na życie osobiste oraz 
zawodowe pacjenta

•	 zabieg może zostać przeprow-
adzony w warunkach ambula-
toryjnych

•	 efekt wysoce satysfakcjonują-
cy już po pierwszej sesji zabie-
gowej

•	 efekt utrzymujący się przez 
okres 2 miesięcy

•	 zabieg może być wielokrotnie 
powtarzany

•	 relatywnie niskie koszty za-
biegu

W trakcie sesji leczniczych zastosowaliśmy za-
biegi peelingowe. schemat ten został powtórzony 
trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy.

mając na uwadze dotychczasowe rezultaty 
w obszarze zmarszczek mimicznych rejonu 
okołooczdołowego oraz okołoustnego prze-
nieśliśmy nasze doświadczenia na leczenie nie-
doskonałości skóry szyi. Wyniki również potwi-
erdziły skuteczność tej metody.
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Zdjęcie 1 (A) - przed, (B)
2 miesiące po terapii z
Jalutoxin
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