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zaCHOwaĆ Twarz
zachowanie wiecznej młodości jest ponadczasowym pragnieniem ludzi. Bogom olimpijskim miała ją zapewnić am
brozja, a faustowi Goethego – podpisanie cyrografu z Mefistofelesem. Czyżby współczesna medycyna zaczynała 
przybliżać nas do momentu, w którym nie będzie można określić wieku człowieka na podstawie jego wyglądu?

Ku MłOdOści
– Przyczyny starzenia się podzielić możemy na wewnątrz- 

i zewnątrzpochodne – mówi doktor Katarzyna Dąbrowska, lekarz 
medycyny estetycznej z gabinetu Medycyna Estetyczna. 

– Na te drugie mamy znaczny wpływ, albowiem nasza skóra 
starzeje się zarówno pod wpływem słońca, środowiska i sposobu 
odżywiania, jak i wielu innych elementów, którym możemy prze-
ciwdziałać. Natomiast czynniki wewnątrzpochodne zależą od 
genetyki oraz hormonów i niestety trudno jest je wyeliminować.

Zapewne większość z nas pragnęłaby nie poddać się ani 
jednym, ani drugim czynnikom starzenia i zachować jak najdłużej 
młody wygląd. Istnieje wiele działań, które podejmujemy, aby temu 
sprostać, począwszy od stosowania kremów przeciwzmarszczko-
wych aż po ostateczne i najbardziej radykalne, jakim jest znany od 
dawna tak zwany lifting, czyli operacja plastyczna, polegająca na 
podciąganiu skóry. Czy jednak zauważając pierwsze zmarszczki, 
musimy uciekać się od razu do interwencji chirurgicznej?

Okazuje się, że wcale nie, gdyż wielkim przyjacielem 
młodości stała się dziedzina medycyny zwana medycyną este-
tyczną. W  jej zakres wchodzi wiele zabiegów sprzyjających 

dobremu wyglądowi skóry, wykonywanych w gabinecie lekarskim. 
Niektóre z nich, choć zupełnie bezinwazyjne, znacznie przyczy-
niają się do poprawienia naszego wyglądu.

– Peelingi chemiczne na bazie kwasu glikolowego, migda-
łowego, pirogronowego czy trójchlorooctowego – wyjaśnia 
doktor Dąbrowska – są bezpieczne i niezwykle skutecznie popra-
wiają wygląd naszej skóry, jej teksturę, zabarwienie. Działając 
na skórę właściwą, stymulują one produkcję kolagenu i przy-
czyniają się w ten sposób do odmładzania. Usuwając martwe 
pokłady naskórka, pobudzają odnowę komórkową, zwiększają 
świetlistość. Dobre efekty daje też odmładzanie skóry za pomocą 
zabiegu intradermoterapii, zwanej inaczej mezoterapią. Jest to 
bardzo ciekawy i skuteczny zabieg, podczas którego możemy całą 
twarz delikatnie ostrzyknąć przy pomocy nieusieciowanego kwasu 
hialuronowego. Zabieg ten, już jednorazowo przeprowadzony, 
daje efekt ładnej i rozświetlonej skóry, ale najlepiej jest powtórzyć 
go około 5–6 razy w odstępach czterotygodniowych, aby uzyskać 
efekt długotrwałego odmłodzenia. Od niedawna dostępne są też 
na polskim rynku usieciowane preparaty kwasu hialuronowego 
przeznaczone do intradermoterapii. W tym przypadku kuracja 
odmładzająca składa się z reguły z trzech zabiegów powtarza-
nych co 4 tygodnie. Dzięki zabiegom intradermoterapii możemy 
odjąć sobie wizualnie wiele lat. Sam zabieg jest bardzo bezpieczny 
i dzięki niemu możemy zadbać nie tylko o skórę twarzy, ale 
również szyi, dekoltu czy dłoni. Oprócz działania usuwającego 
zmarszczki, nawadniającego, neutralizującego wolne rodniki znaj-
duje zastosowanie w wielu specyficznych problemach, jak np. 
blizny potrądzikowe czy rozstępy.

Nie bóJMY się bOtOKsu
Należałoby się jednak zastanowić, jakie działania wska-

zane byłyby dla tych, którym czas zdążył wyryć na twarzy 
głębsze bruzdy. Zmarszczki, które najwcześniej zaczynają nam 
doskwierać, to zmarszczki mimiczne, czyli te, które tworzą się 
podczas śmiechu, wyrażania emocji i innych charakterystycz-
nych ruchów mięśni. Powstają już u niektórych w młodym wieku, 
a wraz z upływającym czasem mają tendencje do pogłębiania 
się. Na ich spłycenie najskuteczniejszym zabiegiem jest kuracja 
toksyną botulinową, popularnie zwaną botoksem. Wokół tego 
specyfiku narosła jednak olbrzymia ilość mitów i niedomówień. 

– Zabiegi z  użyciem toksyny botulinowej wykonywane 
u osób, u których nie występują przeciwwskazania do zastoso-
wania tego leku, są absolutnie bezpieczne – zapewnia doktor 
Katarzyna Dąbrowska. –  Jest ona produktem od dawna już wystę-
pującym na rynku farmaceutycznym, dogłębnie przebadanym 
i od wielu lat stosowanym, nie tylko w medycynie estetycznej, 

lecz także w neurologii, na przykład w mózgowym porażeniu 
dziecięcym czy ogniskowych przykurczach nadgarstka i dłoni 
u pacjentów dorosłych po udarze. Przy tych schorzeniach mamy 
do czynienia z podawaniem znacznie większych dawek toksyny 
botulinowej niż te, które stosujemy przy zabiegach dermatologii 
estetycznej, i z całą pewnością nie powodują one żadnych nega-
tywnych skutków ubocznych. Toksyna botulinowa nie przenika 
w żaden sposób do mózgu, jak opowiadają krążące o niej mity, ale 
wnika płytko do mięśnia. Generalnie jej działanie oparte jest na 
blokowaniu impulsów nerwowych do mięśni, do których została 
ona wstrzyknięta, przeciwdziałając ich skurczom. W  derma-
tologii estetycznej podawana jest pacjentom w bardzo małych 
dawkach i stosuje się ją głownie do leczenia zmarszczek gładzizny 
czoła. W tym przypadku zablokowanie nadmiernego kurczenia 
się mięśnia marszczącego brwi oraz mięśnia podłużnego nosa 
pozwala na osiągnięcie efektu zniknięcia zmarszczki, a zarazem 
pozwala na to, abyśmy się oduczyli zagniatania skóry, która ma 
w ten sposób okazję, by „odpocząć” i ładnie się napiąć. Powoduje 
to, że zmarszczki w danym miejscu zostaną mocno spłycone. 
Ten efekt jest niestety odwracalny i dla ponownego uzyskania 
go zabieg z użyciem toksyny botulinowej trzeba po pewnym 
czasie powtórzyć. Minimalna granica czasu, po którym można 
powtórzyć zabieg, to 3 miesiące, ale na ogół zupełnie wystarcza 
wykonanie go raz do roku. 

Okazuje się, że nasza skóra jednak wcale nie przyzwyczaja się 
do botoksu i obawa przed tym należy do kolejnych mitów. 

– Czasami panie o bardzo głębokich, utrwalonych zmarszcz-
kach nie osiągają efektu po pierwszym zabiegu – opowiada doktor 
Dąbrowska – albowiem zmarszczki nie rozprostowują się od razu 
do samego końca. Kiedy jednak przychodzą powtórzyć zabieg 
po roku, a skóra odpoczęła już od ciągłego zagniatania i marsz-
czenia, drugi zabieg przynosi pożądany efekt. Zabieg ten pozwala 
do późnego wieku unikać zmarszczek mimicznych. Z ciekawostek 
warto przytoczyć, iż przeprowadzono badania na bliźniacz-
kach jednojajowych, z których jedna ostrzykiwała się botoksem, 
a druga nie stosowała żadnych zabiegów. Po 30-letniej obserwacji 
stwierdzono, że ta, która używała toksyny botulinowej, nie wytwo-
rzyła zmarszczek mimicznych i wyglądała znacznie młodziej od 
swojej bliźniaczej siostry.

Należy również wspomnieć, że toksyną botulinową możemy 
skutecznie leczyć także uporczywą  dla wielu osób miejscową 
nadpotliwość pach, dłoni czy stóp.

Zapewne wielu czytelników mogą dręczyć obawy, czy po 
podaniu botoksu zagrażają nam jakieś poważniejsze komplikacje.

– Mięśnie po lewej i po prawej stronie  często różnią się 
siłą – tłumaczy Katarzyna Dąbrowska –  i czasem nie do końca 
udaje się równomiernie wyłączyć jedną ze stron, stąd na twarzy 
pacjenta może pojawić się na początku efekt niewielkiej asyme-
trii. Jest ona jednak możliwa do skorygowania już przy wizycie 
kontrolnej. Natomiast działania niepożądane, takie jak podwójne 
widzenie czy opadnięcie powiek, zdarzają się nadzwyczaj rzadko. 
Doświadczeni lekarze opowiadają, że w swojej długoletniej prak-
tyce nie mają takich przypadków więcej niż jeden w życiu. Zresztą 
nawet wystąpienie wspomnianych objawów nie powinno wywo-
ływać paniki, albowiem nawet jeśli nieszczęśliwie one się pojawiły, 
to po niedługim czasie ustąpią.

Sam zabieg okazuje się naprawdę bezpieczny, jeśli został 

wykonany u osoby, u której nie ma medycznych przeciwwskazań, 
a tych jest doprawdy niewiele i z całą pewnością zostaną one 
wykryte podczas wstępnego wywiadu. Należą do nich przede 
wszystkim choroby nerwowo-mięśniowe, nadwrażliwość na 
kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A, terapia 
aminoglikozydowa, ciąża, okres karmienia piersią.

W jakim wieku najlepiej zacząć stosować toksynę botuli-
nową? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zdaniem 
naszego eksperta najlepiej po raz pierwszy zastosować ją, kiedy 
zmarszczki są jeszcze na etapie tworzenia i uwidaczniają się 
jedynie w czasie mimiki, a nie są mocno utrwalone. 

WYpełNić brAKi
Z wiekiem ubywa nam niestety tkanki podskórnej w obrębie 

twarzy. Tracimy objętość, stąd nasza skóra zaczyna nieestetycznie 
obwisać, nadając twarzy wyraz ciągłego zmęczenia. Wówczas 
w sukurs przychodzi nam zabieg polegający na wstrzyknięciu 
substancji zwanej kwasem hialuronowym. 

– Kwas hialuronowy służy do wypełniania różnego rodzaju 
ubytków na twarzy – wyjaśnia Katarzyna Dąbrowska. – Bardzo 
popularny jest zabieg wypełniania tzw. fałdów nosowo-wargo-
wych, ale również używa się go do podniesienia kącików ust, 
powiększenia i ujędrniania warg, poprawienia górnej części twarzy 
w okolicy jarzmowej i skroni, modelowania wolumetrycznego, 
czyli stosowania w rejonie policzków w celu osiągnięcia efektu 
niechirurgicznego liftingu, oraz do modelowania oczodołów, jak 
również okolic biegnących od wewnętrznych kącików oczu popu-
larnie zwanych „doliną łez”. Efektem tego ostatniego zabiegu jest 
oko pozbawione zmęczonego spojrzenia. Po pięćdziesiątym roku 
życia wiele pań martwi się również efektem opadniętych kącików 
warg. Ten defekt również bardzo łatwo skorygować właśnie 
kwasem hialuronowym. Na zabiegi z użyciem tego kwasu przy-
chodzą również całkiem młode osoby, które mają zastrzeżenia 
do kształtu swoich warg. Mogą go sobie skorygować, nadając 
ustom większej obfitości bądź symetrii. Nie ma żadnego przy-
musu powtarzania tego typu zabiegów – podkreśla nasz ekspert 
– i nie należy się bać, że zostanie po nich jakieś szczególne pogor-
szenie wyglądu. Powtarzanie zabiegów ma na celu jedynie powrót 
do początkowego efektu, nie trzeba się więc obawiać, że kiedy 
zakończy się okres działania substancji, będzie się wyglądać gorzej 
niż przed zabiegiem. 

Okazuje się, że nie ma ściśle określonego okresu, w jakim 
będziemy obserwować efekt działania kwasu. Generalnie 
wszystko zależy od kondycji naszej skóry, gdyż w  zdrowej, 
dobrze odżywionej będzie on utrzymywał się znacznie dłużej niż 
w wysuszonej i poszarzałej na skutek palenia papierosów i ogól-
nych zaniedbań w pielęgnacji czy odżywianiu.

Nasuwa się pytanie, jak dalece należy się obawiać kwasu 
hialuronowego i czy jest to silna ingerencja w naturę. Otóż okazuje 
się, że wbrew pozorom wcale nie tak poważna, jak mogłoby się to 
wydawać, albowiem kwas hialuronowy to substancja, którą mamy 
w organizmie od urodzenia.

– Wyhodowany metodami inżynierii genetycznej przy 
pomocy specjalnie wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych, 
kwas hialuronowy, który podajemy w iniekcjach – tłumaczy doktor 
Dąbrowska –  jest bardzo zbliżony do tego, który mamy w skórze, 
stąd ryzyko powikłań jest przy tym zabiegu naprawdę nikłe 

ZdrOWie  i  urOdA
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50 pierwszych osób, które zamówią roczną prenumeratę  
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S t y l  Ż y c i a  z  K l a S ą

w porównaniu na przykład z podawaniem kolagenu, po którym 
występowały  działania niepożądane, najczęściej w postaci tak 
zwanych ziarniniaków. Ziarniniak to rodzaj guzka, składającego się 
z mikrogranulek wypełnionych różnego rodzaju komórkami, jak 
makrofagi, komórki olbrzymie, fibroblasty oraz  przeplecionymi 
szerokimi pasmami włókien kolagenowych. Jest to coś w rodzaju 
odczynu typu reakcji na ciało obce, jednak histologicznie różni się 
nieco od niego. Preferowanym sposobem leczenia ziarniniaków 
są serie do ogniskowych iniekcji zawierających kortykosteroidy. 
Opcję terapeutyczną stanowi również chirurgiczne usunięcie 
niepożądanych tworów guzkowych. W przypadku podawania 
kolagenu, który jest dla naszego organizmu obcym białkiem, 
istotnie, zdarzało się występowanie ziarniniaków, kwas hialuro-
nowy jest pod tym względem o wiele bezpieczniejszy. Jeśli chodzi 
o kwas hialuronowy to czasem możemy się spotkać ze zjawiskiem 
tzw. grudkowania, które należy odróżnić od ziarniniaka i które 
samo w sobie nie jest niczym niebezpiecznym. Jeżeli obawiamy 
się tworzenia grudek, o których wieści ziejące grozą można prze-
czytać na forach internetowych – uspokaja nasz ekspert – to są 
one bardziej wyczuwalne przez pacjenta pod skórą niż widoczne 
gołym okiem. Faktycznie sporadycznie może się to przydarzyć, 
jeśli w jakąś okolice zostanie podane zbyt wiele kwasu hialurono-
wego, ale nie należy wpadać z tego powodu w panikę. Czasami 
same nasze tkanki pracują w taki sposób, że wypychają ten kwas 
w  jedno miejsce i  powodują zgrubienia, jednakże tego typu 
defekty można rozmasować i rozchodzą się one w ciągu kilku 
tygodni. To ryzyko niepożądanego działania dotyczy najczęściej 
warg, ale nie stanowi problemu estetycznego i zanika samoistnie. 

Jeśli natomiast komuś bardzo przeszkadza taki miejscowy depozyt 
kwasu hialuronowego, możemy go usunąć, podając w to miejsce 
enzym zwany hialuronidazą.

NOWOści W derMAtOLOGii estetYcZNeJ
Ostatnimi czasy do zabiegów wykorzystywanych w dermato-

logii estetycznej i służących odmłodzeniu twarzy doszedł kolejny, 
do tej pory u nas nieznany, a mianowicie Sculptra. – Sculptra 
to preparat  kwasu polimlekowego – wyjaśnia doktor Katarzyna 
Dąbrowska. – Został on zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych 
jako substancja, która odbudowywała ubytki powstałe przez zanik 
tkanki tłuszczowej w obrębie twarzy u osób chorych na AIDS. 
Z czasem rozszerzono zakres wskazań i obecnie stosuje się ten 
preparat w celach estetycznych u osób zdrowych, które pragną 
dodać swej twarzy utraconej objętości. Innym, zupełnie mało 
jeszcze znanym w Polsce zabiegiem, jest Regeneris, absolutne 
novum w dziedzinie dermatologii estetycznej. Zapewne więk-
szość czytelników nie spotkała się jeszcze z tą nazwą i nie wie, 
co to takiego. Otóż okazuje się, że jest to wykorzystanie rege-
neracyjnego działania osocza naszej własnej krwi. Aktywacja 
płytek krwi zawartych w osoczu powoduje produkcję specyficz-
nych czynników wzrostu, które między innymi pobudzają procesy 
regeneracji tkanek. W trakcie zabiegu od pacjenta pobrana zostaje 
krew, którą odwirowuje się w wirówce i w taki sposób uzyskuje 
się osocze bogatopłytkowe – całkowicie naturalny dla organizmu 
materiał, który zawiera w sobie czynniki wzrostu. Po takim opra-
cowaniu wstrzykuje się osocze pacjentowi na zasadzie klasycznej 
mezoterapii bądź liniowo wzdłuż fałdu/zmarszczki. 

w waLCE z KILOgraMaMI
zbliża się wiosna i pora zadbać o zmęczoną wyjątkowo długą w tym roku zimą sylwetkę. jakie wspomaganie dla 
diet i gimnastyki oferuje nam rynek?

W przypadku pojawienia się znacznej nadwagi nic 
nie uchroni nas, niestety, przed dietą. Ograniczenie 
jedzenia i  ruch to podstawowi sprzymierzeńcy 

odchudzania. Jeśli jednak nasze zbytnie krągłości nie są zbyt duże 
i mają charakter miejscowy, z pomocą przychodzi nam kosme-
tyka, dermatologia estetyczna, a w krańcowych przypadkach także 
chirurgia plastyczna. Warto rozejrzeć się, co oferuje nam rynek. 
Z całą pewnością istnieje olbrzymia różnorodność zabiegów 
wykonywanych w gabinetach kosmetycznych, które mają na celu 
odżywienie, napięcie skóry, wymodelowanie sylwetki i zmniej-
szenie objętości ciała. 

thALGObOdYtherM. Jest to zabieg wyszczuplający, 
napinający skórę, odżywiający ją oraz wzmacniający. Podczas 
jego wykonywania stosuje się dwa rodzaje masek: ciepłą i zimną. 
Kosmetyczka smaruje ciało bogatym w mukopolisacharydy napi-
nające skórę preparatem Thalgomince. Potem nakłada masę 
zimną, zawierającą dużo substancji napinających, i nanosi ją 
na miejsca, które chcemy ujędrnić. Ciepłą stosuje się na partie 
wymagające wyszczuplenia. Na koniec zawija całe ciało folią, żeby 
preparaty mogły się lepiej wchłonąć.

bOdY Mix. Ten zabieg wykorzystuje urządzenie łączące 
działanie lasera biostymulacyjnego oraz aparatów do masażu 
ciśnieniowego, krioterapii i fotostymulacji. Po naniesieniu na 
ciało właściwych substancji naświetla się skórę laserem biostymu-
lacyjnym, po czym nakłada się na nią olejek z molekułami tlenu, 
przyspieszający przemiany w komórkach. Na koniec wykonuje 
się masaż głowicą, która zasysa skórę, naświetla ją promieniami 
podczerwonymi i chłodzi.

dreNAŻ LiMFAtYcZNY. Poddawana mu osoba ubrana 
zostaje w kombinezon napełniany powietrzem pod ciśnieniem. 
Fale masują ciało, a limfa wypychana jest ku górze do węzłów 
chłonnych.

scuLtursLiM. Zabieg ten modeluje sylwetkę, prowadzi 
do zmniejszenia objętości ciała oraz ujędrnia skórę, gdyż działa na 
poziomie tkanki łącznej. Podobno jeden taki zabieg pozwala na 
utratę nawet do 12 cm w obwodach i około 1 kg wagi. Podczas 
zabiegu ciało owinięte jest mokrymi bandażami i specjalnymi 
pasami przewodzącymi prąd o niskim natężeniu. Odpowiednio 
dobrany program zwiększa przepuszczalność błon komórek tłusz-
czowych. Tłuszcz, toksyny i woda wydalane są z organizmu przez 
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układ wydalniczy, a następnie spalane przez 
układ mięśniowy. Aby uzyskać trwały efekt, 
zaleca się wykonanie serii 12–16 zabiegów.

eLeKtrOLipOLiZA. Jest to zabieg 
służący redukcji cellulitu i  likwidacji lokalnie 
nagromadzonej tkanki tłuszczowej, dający efekty 
porównywalne z zabiegiem liposukcji. Podczas 
wykonywania zabiegu odpowiednie sekwencje 
prądów osłabiają błonę komórek tłuszczowych, 
uwalniając z nich toksyny, które są wydalane 
przez układ moczowy. Oprócz efektu zmniej-
szenia objętości tkanki tłuszczowej zabieg 
poprawia też elastyczność i jędrność skóry. 

eNderMOLOGiA. To nowoczesna niein-
wazyjna metoda przyspieszająca spalanie tkanki 
tłuszczowej, redukująca cellulit oraz modelująca 
sylwetkę poprzez zastosowanie precyzyjnego 
masażu mechanicznego przeprowadzanego 
w podciśnieniu.

Ekskluzywna technologia zastosowana 
w głowicy zabiegowej to niezależnie napędzane 
rolki poruszające się w odpowiednich kierun-
kach, które w  połączeniu z  podciśnieniem 
rozmasowują i kształtują sylwetkę.

uLtrAshApe. Jest to zabieg bezin-
wazyjnej liposukcji, który pozwala na trwałą, 
miejscową likwidację tkanki tłuszczowej. 
Podczas jednego zabiegu likwidujemy 300 ml 
tłuszczu, rozbijając go doskonale zogniskowaną 
wiązką ultradźwięków.

veLAshApe. Zabieg ten pozwala na 
zmniejszenie obwodu (np. bioder czy pasa) 
nawet o 7 cm. Równocześnie następuje ujędr-
nienie tkanki łącznej – nie ma problemu 
„luźnej skóry” towarzyszącego intensywnemu 
odchudzaniu. Dodatkowo warto pamiętać, że 
VelaShape sprawdza się na takich obszarach, jak 
podbródek, dekolt czy ramiona! 

veLAsMOOth. Ten zabieg likwiduje 
cellulit i ujędrnia skórę, ogrzewając podskórną 
warstwę tłuszczu za pomocą prądu bipolarnego 
i światła podczerwonego oraz stymulując włókna 
elastyczne skutecznym masażem podciśnie-
niowym. Wykonuje się go na całym ciele, nawet 
na podbródku czy twarzy! 

LipOsuKcJA  polega na rozbiciu 
i usunięciu określonych zbytecznych zasobów 
podskórnej tkanki tłuszczowej w celu skorygo-
wania konturów i kształtów jednego lub kilku 
miejsc ciała. Usunięcie tłuszczu odbywa się za 
pomocą specjalnej metalowej kaniuli, która połą-
czona jest wężem z przyrządem wytwarzającym 
podciśnienie i odsysającym zbyteczny tłuszcz 
z tzw. problematycznych partii ciała. Metoda 
ta może być wykorzystywana w  celu mode-
lowania przede wszystkim: brzucha, boków, 
pośladków, ud, kolan, górnych części ramion, 

brody, policzków i szyi. Liposukcja jest wska-
zana w  przypadku chęci usunięcia zasobów 
tłuszczowych z problematycznych partii ciała, 
z  których pozbycie się ich nie jest możliwe 
innymi metodami, na przykład ćwiczeniami czy 
dietą, natomiast nie jest polecana u pacjentów ze 
znaczną nadwagą.

Jeżeli jednak trapi nas właśnie ona, na 
zabiegi musimy poczekać, a  całe siły skon-
centrować na zmniejszeniu ilości pożywienia 
dostarczanego organizmowi. Dziś może 
dopomóc nam w  tym chirurgia plastyczna 
poprzez zastosowanie metody zwanej balonem 
żołądkowym. Początkowo taki balonik implan-
towano jedynie do żołądków osób z olbrzymią 
otyłością celem przygotowania ich do innych 
zabiegów chirurgicznych. Jednak zaobserwo-
wano, że metoda ta jest skuteczna i nie rodzi 
ryzyka powikłań. Metoda balonu żołądko-
wego okazała się wskazana również dla grupy 
pacjentów z  niewielką nadwagą, u  których 
wcześniej stosowane diety i leki nie przyniosły 
spodziewanych efektów. Balon żołądkowy 
pozwala na wprowadzenie u pacjenta zasadni-
czych zmian w sposobie odżywiania. Polegają 
one na ilościowym i  jakościowym ograni-
czeniu spożywanych posiłków i  unikaniu 
w diecie węglowodanów o wysokim indeksie 
glikemicznym. Motywuje również do zmiany 
dotychczasowego trybu życia i  nabrania 
zupełnie nowych przyzwyczajeń żywienio-
wych, które nie tylko pomogą skutecznie 
schudnąć, lecz także bez wielkich wyrzeczeń 
utrzymać właściwą masę ciała. Przy bardzo 
dużej otyłości, gdy nie pomagają już żadne 
diety i ćwiczenia, lekarze mogą zadecydować 
o  wykonaniu operacji. Istnieje kilka metod 
operacyjnego zwalczania otyłości, a  jedną 
z  nich jest tak zwana metoda Mansona. 
Polega na podzieleniu żołądka na dwie części: 
mniejszą i większą; po operacji pokarm trafia 
z przełyku do „mniejszego żołądka”, którego 
pojemność wynosi jedynie 30 ml. Następnie 
wąskim przesmykiem przesuwa się do „więk-
szego żołądka”, gdzie następuje trawienie. 
Dzięki małym rozmiarom pierwszej części 
żołądka nawet po zjedzeniu niewielkiej porcji 
pokarmu odczuwa się sytość. 

Czasami lekarze decydują się też na zało-
żenie pacjentowi tak zwanej opaski żołądkowej, 
która dzieli żołądek na dwie nierówne części: 
malutką, tuż przed przełykiem, i większą, do 
której prowadzi bardzo wąskie przejście. Celem 
tego zabiegu jest trwałe zmniejszenie ilości 
pokarmu zjadanego przez pacjenta. Po operacji 
następuje relatywnie szybka utrata wagi. 


