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Hyalu-toxin i aminokwasowa 
terapia zastępcza
Hyalu-toxin and amino acid  
replacement therapy

Streszczenie
Hyalu-toxin to mieszanina wolnego kwasu hialuronowego 
oraz toksyny botulinowej. Aminokwasowa terapia zastępcza 
(ang. amino acid replacement therapy – AART) to termin, pod 
którym kryje się nie tylko „suplementowanie” aminokwasami, 
ponieważ cechuje się szeroko pojętym działaniem przeciwsta-
rzeniowym. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych 
z udziałem mieszaniny sporządzonej z 1 ml nieusieciowanego 
kwasu hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej (200 kDa), 
100 mg zliofilizowanych aminokwasów i toksyny botulinowej.
Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, aminokwasowa tera-
pia zastępcza, aminokwasy, kwas hialuronowy, mezoterapia, 
mezo-toxin, hyalu-toxin.

Summary
Hyalu-toxin is a mixture of free hyaluronic acid and botulinum 
toxin. Amino acid replacement therapy (AART) is the term 
under which not only “amino acid supplementation” is hidden 
because it has broadly defined anti-aging effects. The paper pre-
sents the results of own research with the use of a mixture made 
of 1 ml of low cross-linked hyaluronic acid (200 kDa), 100 mg 
of lyophilized amino acids and botulinum toxin.
Keywords: botulinum toxin, amino acid replacement thera-
py, amino acids, hyaluronic acid, mesotherapy, meso-toxin, 
hyalu-toxin.
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Wprowadzenie
Hyalu-toxin to mieszanina wolnego kwasu hia-

luronowego oraz toksyny botulinowej. Kilka jedno-
stek toksyny botulinowej na powierzchni mięśnia, 
nie domięśniowo, pozwala obniżyć powierzchowną 
kurczliwość skóry, uwalniając napięcie zmarszczek 
takich jak „kurze łapki” czy „zmarszczki palacza”. 
Kwas hialuronowy zaś działa podwójnie, nawilża skó-
rę i jednocześnie transportuje toksynę botulinową.

Z kolei aminokwasowa terapia zastęp-
cza (ang. amino acid replacement therapy – AART) to 
termin, pod którym kryje się nie tylko „suplementa-
cja” aminokwasów. W przeszłości udowodniono, że 
składniki aktywne AART zapewniają migrację che-
motaksji fibroblastów do wewnątrz wstrzykniętego 
obszaru, stymulują neokolagenezę, poprawiają jakość 
cery, przyśpieszają proces gojenia ran i obniżają czas 
rekonwalescencji po procedurach inwazyjnych. Iniek-
cje śródskórne zwiększają gęstość skóry, poprawiają 
jej elastyczność i wygładzają zmarszczki.

W rezultacie wstrzykiwaną mieszaniną był 
1 ml nieusieciowanego kwasu hialuronowego o ni-
skiej masie cząsteczkowej (200 kDa) + 100 mg 

zliofilizowanych aminokwasów (50 mg glicyny, 
37,6 mg l-proliny, 5,4 mg l-lizyny, 7 mg l-leucyny) + 
toksyna botulinowa 8 UI.

Dyskusja
Toksyna botulinowa była przez lata podstawową 

techniką w medycynie estetycznej, głównie dzięki 
swej prostocie oraz naturalnym efektom. Kwas hia-
luronowy to kolejne stosowane powszechnie narzę-
dzie, charakteryzujące się zdolnością do wypełnia-
nia i hydro-regulacji tkanki łącznej.

Od pewnego czasu pracuję nad mieszaniną 
toksyny botulinowej, nieusieciowanego kwasu 
hialuronowego i aminokwasów (hyalu-toxin + 
AART), podawaną metodą nakłuć drobnokro-
pelkowych w okolice twarzy. Mieszanina ta po-
zwala faktycznie zmniejszyć drobne zmarszczki 
dzięki jej potrójnemu działaniu; na część mięśniową 
(toksyna botulinowa), skórę właściwą (kwas hialuro-
nowy) i fibroblasty (aminokwasy).

Z mojego doświadczenia wynika, że tego typu 
kombinacje wstrzyknięć gwarantowały pacjentom 
wygładzenie powierzchownych zmarszczek oraz 
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poprawę tekstury skóry: obniżona widoczność po-
rów oraz wzmożona świetlistość i gładkość. Działa-
nie hyalu-toxin + AART jest także odpowiednie dla 
przypadków tłustej cery, jako że reguluje nadmiar 
wydzielanego przez gruczoły łojowe sebum.

Moje podejście zakłada rozpoczęcie podawania 
hyalu-toxin + AART od regionu okołooczodołowego, 
składającego się z dolnej i górnej powieki oraz ob-
szaru zewnętrznego zbudowanego ze struktur kości 
jarzmowych i czołowych. Obszar ten często dotykają 
pierwsze oznaki starzenia się, toteż wymaga on czę-
stych interwencji w celu poprawy wyglądu zmarsz-
czek, regulacji przebarwień, opadania brwi (ptoza), 
relaksacji skóry, jednocześnie bez naruszania wyra-
zu, ani mimiki twarzy [1].

Mając na celu dobór najlepszego sposobu le-
czenia, niezbędne jest kompleksowe podejście 
do obszaru twarzy, ponieważ większość estetycz-
nych wad jest ze sobą powiązana. Istnieją 2 podej-
ścia. Pierwsze to metody chirurgiczne (plastyka 
dolnych powiek, plastyka górnych powiek, lifting 
brwi i kantopeksja, lifting kości policzkowych i li-
pofilling) [2–4]. Drugim są rozwiązania dostępne 
dzięki medycynie estetycznej, najczęstsze i stan-
daryzowane, takie jak toksyna botulinowa, kwas 
hialuronowy, peelingi czy zabiegi z użyciem 
urządzeń typu dermaroller [5]. Niekiedy oba po-
dejścia stosowane są jednocześnie tak, aby osiągnąć 
najlepsze rezultaty dla skóry i struktury podskórno-
-mięśniowej. Po doświadczeniach z tak delikatnym 

Rycina 1. Pacjentka z grupy 1 przed i po zabiegu. Źró-
dło: materiały własne autora
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Rycina 2. Pacjentka z grupy 2 przed i po zabiegu. Źró-
dło: materiały własne autora
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obszarem, jakim jest region okołooczodołowy, sto-
suję tę metodę z powodzeniem również w celu po-
prawy innych okolic, np. „zmarszczek palacza”.

Zgodnie z naszymi doświadczeniami klinicznymi 
pacjenci zostali podzieleni wg. stopnia zaawansowa-
nia zmarszczek na 2 grupy. W pierwszej znalazły się 
osoby relatywnie młode (30–50 lat) z delikatnymi 
zmarszczkami dynamicznymi i całkiem elastycz-
ną skórą. Druga grupa składała się głównie z osób 
starszych (powyżej 50. roku życia) z odpowiednio 
widocznymi zmarszczkami statycznymi, w tym 
„zmarszczkami palacza” nawet w stanie spoczynku 
twarzy. W celu stworzenia homogenicznych i obiek-
tywnych grup użyliśmy skali zmarszczek [7].

Pacjenci z grupy 1 mieli zmarszczki dookoła ust 
na poziomie 0–2 w skali Lemperle’a, natomiast u pa-
cjentów z grupy 2 występowały zmarszczki bardziej 
zaawansowane, na poziomie 3–5 w skali Lemperle’a.

Biorąc pod uwagę ten podział, podjęto analizę 
i standaryzację protokołu leczenia. Pacjenci z gru-
py 1 (23 osoby) byli poddani terapii hyalu-toxin + 
AART, co 2 mies. przez okres 1 r. Do przygotowania 
hyalu-toxin + AART potrzebujemy 8 UI toksyny 
botulinowej A oraz 1 ml roztworu aminokwasów 
i nieusieciowanego kwasu hialuronowego.

Pacjentów z grupy 2 (39 osób) poddano dłuższemu 
i bardziej złożonemu leczeniu. W pierwszej kolejno-
ści każdy pacjent otrzymał wyżej opisane leczenie, tj. 
hyalu-toxin + AART. Następnie po 2 tyg. pacjenci 
pojawili się na obowiązkową ocenę stanu zmarszczek 
i zostali poddani chemicznej i mechanicznej stymu-
lacji (zazwyczaj stosowano peelingi i iniekcje). Ten 
protokół był powtarzany 3 razy w okresie 6 mies.

Pozytywne efekty leczenia zmarszczek mi-
micznych występujących w obrębie mięśni 
okrężnych oka i ust (periorbitale, periorale) skło-
niły mnie do stosowania protokołu hyalu-toxin + 
AART również w obszarze szyi (np. „pierścieni We-
nus” czy mięśnia szerokiego szyi). Rezultaty w tej 
okolicy okazały się równie satysfakcjonujące.

Metody i materiały
Leczenie odbywało się w odpowiednich warun-

kach ambulatoryjnych przy użyciu różnych technik, 
m.in. mikrobolus. Zalecenia po leczeniu: pacjent 
w domu wykonywał masaż w miejscach iniekcji.

Uwagi do zabiegu
1. Oczyścić i zdezynfekować skórę (chlorhexedine 

tinture).
2. Znieczulić leczony obszar (krem lub znieczulenie 

stomatologiczne).
3. Preferowana technika iniekcji: mikrobolus przy uży-

ciu igły 32G tylko w warstwę nadpowięziową tkanki.

4. Wykonać 8–10 iniekcji dla każdej strony.
5. Masaż obszaru w miejscach iniekcji.
6. Kontrola po 2 mies.

Wnioski
1. Procedura jest prosta i bezpieczna.
2. Może być wykonywana ambulatoryjnie.
3. Nie wyklucza pacjenta z życia zawodowego.
4. Wyniki są wysoce satysfakcjonujące, nawet po 

jednorazowym zabiegu.
5. Procedura może być powtarzana.
6. Koszty są relatywnie niskie.

Kontakt do autora:  
info@lucapiovano.it, www.lucapiovano.it.
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