
Zgod nie z po da ny mi przez au to ra ory gi nal ny mi ana to micz ny mi kon cep cja mi stref
podziału szkie le tu twa rzy (ryc. 20–1) po do czo do ło wo-jarz mo wo okolica skła da się
ze (1) stre fy 1 obej mu ją cej znacz ną część trzonu ko ści jarzmowej, ogra ni czo ną przy -
środ ko wo przez nerw po do czo do ło wy, bocz nie przez po czą tek środ ko wej 1/3 łu ku
jarz mo we go i (2) stre fy 3 obej mu ją cej po do czo do ło wy oko ło no so wy ob szar roz cią -
ga ją cy się od ko ści no so wej tkane k szczę ki do ner wu po do czo do ło we go. Ste fa ta za -
wie ra do brze od gra ni czo ną bruz dę zwa ną ry nien ką łzo wą.

W cią gu ostat nich 10 lat zwró co no bacz ną uwa gę na oko li cę po do czo do ło wą ze
wzglę du na po ja wie nie się tech ni ki pod wie sza nia środ ko wej czę ści twa rzy. Tech ni kę
tę stwo rzo no w ce lu po pra wy wy glą du zmę czo nej, za pad nię tej twa rzy bę dą cej efek -
tem ob ni ża nia się po łą cze nia po wie ko wo -po licz ko we go2, 3 (ryc. 20–2), któ re z ko lei
spo wo do wa ne jest w więk szo ści przy pad ków sta rze niem się lub wy stę pu je ja ko wa -
riant dzie dzicz ny. Co wię cej, w pra cach zna nych ba da czy do wie dzio no, że pro ces
sta rze nia się środ ko wej czę ści twa rzy spo wo do wa ny jest atro fią lub ob kur cza niem
się tłusz czu w oko li cy okołoo czo do ło wej i po licz ko wej, obec ne go w tym re jo nie
od uro dze nia do oko ło trzy dzie ste go ro ku ży cia4, 5 (ryc. 20–3).

W roz dzia le tym zo sta ną omó wio ne aspek ty es te tycz nej po pra wy wyglądu oko li -
cy po do czo do ło wej i po licz ko wej, będącego efektem za rów no wy ko rzy sta nia al lo -
pla stycz ne go wy peł nia nia, jak i przy zastosowaniu tech nik pod wie sze nia gór nej czę -
ści środ ko we go ob sza ru twa rzy, bocz ne go kon tu ro wa nia brwio wo -skro nio we go
bocznej kan to pek sji.

R O Z D Z I A Ł 2 0

Al lo pla stycz ne kon tu ro wa nie
po do czo do ło wych ubyt ków
w okolicach szczę ko wych
i jarz mo wych

Edward O. Terino

DVD

Al lo pla stycz ne kon tu ro wa nie twa rzy roz wi nę ło się w cią gu ostat nich 25 lat od „pro ce du ry
po moc ni czej” do po zio mu stan dar do we go cen ne go na rzę dzia w za kre sie tech nik sto so -
wa nych w chi rur gii es te tycz nej w ob rę bie twa rzy. Au tor te go roz dzia łu był pio nie rem w za -
sto so wa niu więk szo ści im plan tów i tech nik chi rur gicz nych obec nie sto so wa nych przez
chi rur gów na ca łym świe cie1. Pro ce du ry te, jak po ka zał czas, po zwa la ją na osią gnię cie
trwa łej po pra wy kon tu ru twa rzy przy mi ni mal nej (mniej niż 1%) za cho ro wal no ści. Wie le
mi tów do ty czą cych al lo pla stycz ne go wy peł nia nia zo sta ło oba lo nych przez au to ra
z 30-let nim do świad cze niem, któ ry udo wod nił, że opi sa ne ni żej tech ni ki mo gą być z po -
wo dze niem bez piecz nie sto so wa ne przez do brze wy szko lo nych chi rur gów pla styków za -
in te re so wa nych trój wy mia ro wą es te tycz ną chi rur gią twa rzy.

Steven Fagien
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Al lo pla stycz ne im plan ty stwo rzo ne spe cjal nie
do wy peł nia nia oko li cy ry nien ki łzo wej i oko li cy po -
licz ko wej mo gą spo wo do wać wy eli mi no wa nie tech -
nik chi rur gicz nych wy ko rzy stu ją cych prze miesz cza -
nie tłusz czu w oko li cy po do czo do ło wej (ryc. 20–4).
Wy mie nio ne wy żej ma ni pu la cje tłusz czem po do czo -
do ło wym mo gą bo wiem skut ko wać nie po żą da ny mi
na stęp stwa mi, ta ki mi jak re trak cja po wie ki dol nej
(ek tro pion) czy wi docz ne nie re gu lar ne nie rów no ści
skó ry.

Waż ność po łą cze nia mię dzy dol ną po wie ką a po licz -
kiem do ce nio no w chi rur gii pla stycz nej już w mi -
nio nej de ka dzie. Na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych
i w la tach osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku stan -
dar do wa pro ce du ra chi rur gicz na sto so wa na w le cze -
niu „zmę czo nych oczu” obej mo wa ła usu wa nie tłusz -
czu i skó ry lub skó ry i mię śni z po wiek dol nych6.
Za bieg ten ru ty no wo da wał jed nak nie atrak cyj ne
pio no we skró ce nie dol nej po wie ki lub/i nie ko rzyst -
ne pod kre śle nie za pad nię tych ob sza rów pod ocza mi
(ryc. 20–5). W la tach dzie więć dzie sią tych ubie głe go
wie ku za rów no pa cjen ci, jak i chi rur dzy za czę li zda -

Tło historyczne
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Ry ci na 20–1 Prak tycz ny au tor ski mo del ana to micz nej ana li zy
twa rzy de fi niu ją cy pięć szkie le to wych stref twa rzy. Zmia ny w ob -
ję to ści w ob rę bie każ dej ze stref skut ku ją ła two prze wi dy wal ny mi
zmia na mi kon tu ru.

Ry ci na 20–3 Pro ces sta rze nia się ob sza ru oko ło oczo do ło we go
spo wo do wa ny atro fią i ob kur cza niem się tkanek w oko li cy oko ło -
oczo do ło wej.

Ry ci na 20–2 Ry ci na ob ra zu ją ca „zmę czo ny”, „za pad nię ty” wy -
gląd twa rzy spo wo do wa ny wro dzo ny mi lub zwią za ny mi z wie -
kiem zmia na mi po gra ni cza po wie ko wo -po licz ko we go.

atrofia tłuszczu
poniżej brzegu
oczodołu (bruzda
podoczodołowa)

bruzda rynienki
łzowej

boczne opadnięcie
brwi

bruzda wargowo-
-bródkowa
(linia marionetki)

bruzda nosowo-
-wargowa
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Ry ci na 20–4 A–C. Róż ne go ro dza ju im -
plan ty al lo pla stycz ne do stęp ne ko mer cyj -
nie, wy ko rzy sty wa ne do trwa łej i pla no wej
re kon struk cji oko li cy po do czo do ło wej.

Ry ci na 20–5 A i B. Przy kła dy efek tów ko -
sme tycz nych ble fa ro pla sty ki (z lat 70.
i 80. XX w.) z usu nię ciem tłusz czu i skó ry
z po wiek dol nych.
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wać so bie spra wę, że ory gi nal na, ru ty no wo sto so -
wa na tech ni ka chi rur gicz na przy czy nia ła się do kre -
owa nia wy chu dzo ne go i nie atrak cyj ne go wy glą du
sta rze ją cej się oko li cy oko ło oczo do ło wej.

Po ję ciem ry nien ki łzo wej lub bruz dy no so wo -jarz -
mo wej okre śla się za głę bie nie le żą ce no so wo od pi -
ra mi dy no sa, roz cią ga jąc się dy stal nie na od cin -
ku 2,5 cm sko śnie w kie run ku ką ta żu chwy7, 8.
W wy ni ku zmian dzie dzicz nych lub głów nie zmian
zwią za nych ze starzeniem to po do czo do ło we za głę -
bie nie roz prze strze nia się pod ca łą dol ną po wie ką.
Opi sy wa ny tu taj uby tek ob ję to ści nie jest ogra ni czo -
ny je dy nie do po zio mu dol nej gra ni cy oczo do łu, jak
my śla no po przed nio. Prze ciw nie, wy stę pu je na mie -
rzal nym ob sza rze 8–10 mm po ni żej brze gu oczo do -
łu. Ob ser wa cje te zo sta ły po czy nio ne przez au to ra
roz dzia łu we wcze snych la tach osiem dzie sią tych ubie -
głe go wie ku, kie dy to pa cjen ci pod da ni uprzed nio
za bie go wi ble fa ro pla sty ki za czę li uskar żać się na jesz -
cze bar dziej „zmę czo ny” i za pad nię ty wy gląd twa -
rzy.

Przy czy na wcze sne go po wsta wa nia te goż za głę -
bie nia, bo już nie kie dy w trze ciej de ka dzie ży cia,
a u więk szo ści osób pod ko niec czwar tej czy na po -
cząt ku pią tej de ka dy, po zo sta wa ła nie ja sna. Ostat -
nio jed nak, głów nie dzię ki ba da niom Lam bro sa z wy -
ko rzy sta niem fo to gra fii i tech ni ki kom pu te ro we j4,
do wie dzio no, iż głów ną przy czy ną opi sa ne go wy żej
pro ce su jest praw dzi wa atro fia lub in wo lu cja tłusz -
czu wy stę pu ją ca w gór nych dwóch trze cich par tiach
twa rzy i w du żym stop niu w ob sza rze oko ło oczo do -
ło wym. Za ni ka nie tłusz czu wią że się bez po śred nio
z po głę bia niem się za głę bień po do czo do ło wych, co
z ko lei po wo du je po wsta wa nie zmę czo ne go, wy chu -
dzo ne go wy glą du twa rzy. 

Ob ser wo wa ne w wie lu przy pad kach osła bie nie
mię śnia okręż ne go oka i prze gro dy oczo do ło wej
umoż li wia prze miesz cza nie się ku przo do wi tłusz czu
we wnątrz o czo do ło we go i two rze nie prze pu klin tłusz -
czo wych, po pu lar nie zwa nych wor ka mi pod ocza mi
(fat bags), co z ko lei po wo du je do dat ko we za ak cen -
to wa nie bruz dy po do czo do ło wej. Pa da ją ce na tę oko -
li cę ota cza ją ce świa tło pod świe tla szczyt „gór ki” two -
rzo nej przez prze pu kli nę tłusz czo wą, na to miast cień
ukła da się w „do li nie” po do czo do ło wej. Ta kie ze -
sta wie nie kon tra stu ją cych ze so bą kon tu rów pod kre -

śla zmę czo ny wy gląd oko li cy po łą cze nia po wie ko -
wo -po licz ko we go.

Po wyż sza bruz da po do czo do ło wa jest do dat ko wo
ak cen to wa na przez względ ne oraz praw dzi we ana -
to micz ne ubyt ki kost ne w ob rę bie kom plek su oczo -
do ło wo -po licz ko wo -jarz mo we go.

Le cze nie bruz dy po do czo do ło wej roz wi ja ło się
w cią gu mi nio nych 25 lat. W ro ku 1983 au tor te go
roz dzia łu, mo ty wo wa ny skar ga mi pa cjen tów na wy -
raź ne za głę bie nia w oko li cy oczo do ło wej po za bie -
gach tra dy cyj nej ble fa ro pla sty ki, roz po czął prze szcze -
pia nie au to gen nych tka nek, ta kich jak tłuszcz, po więź
skro nio wa, mię sień skro nio wy czy cze piec, w oko li -
cę po do czo do ło wą po ni żej brze gu oczo do łu
za mię śniem okręż nym oka i nad tłusz czem le żą cym
pod mię śniem okręż nym (SOOF – sub or bi cu la ris
ocu li fat)9 (ryc. 20–6). Obec nie oko li cę po do czo do -
ło wą uzna je się za ob szar praw dzi we go ubyt ku, któ -
ry jest od po wie dzial ny za two rze nie zmę czo ne go wy -
ra zu twa rzy w wy ni ku zwią za nej z wie kiem atro fii
tłusz czu.

U więk szo ści pa cjen tów prze szcze pia ne w tę oko -
li cę tkan ki da wa ły po myśl ne efek ty, ale u nie któ rych
pa cjen tów po zo sta wia ły nie do ko rek cję.

Pod su mo wu jąc, po wyż sze do świad cze nia uświa -
do mi ły au to ro wi roz dzia łu praw dzi wą po trze bę opra -

Podoczodołowe
szczękowo-jarzmowe
ubytki objętościowe
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Ry ci na 20–6 A. Frag ment po wię zi skro nio wej, mię śni skro nio -
wych i czep ca. B. Za aspi ro wa ny au to lo gicz ny tłuszcz.
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co wa nia tech ni ki trwa łe go wy peł nia nia te go ob sza -
ru twa rzy.

Efek tem zna jo mo ści ogra ni czeń zwią za nych z prze -
szcze pa mi au to lo gicz ny mi (re sorp cja i ob kur cza nie)
był po mysł skon stru owa nia im plan tu, któ ry po zwo -
lił by na wy peł nie nie ob sza ru po do czo do ło we go i po -
pra wę bądź to wro dzo ne go, bądź zwią za ne go z wie -
kiem nie atrak cyj ne go wy glą du.

Opra co wa na przez au to ra tech ni ka trans fe ru tka -
nek, wy ko ny wa na pod czas ble fa ro pla sty ki z po wo -
du prze pu klin tłusz czo wych, po le ga ła na wy cię ciu
tłusz czu stycz nie, od bocz ne go do przy środ ko we go
ką ci ka, z po zo sta wie niem przy środ ko wej szy pu ły na -
czy nio wej. Na stęp nie ma łe na rzę dzie, ta kie jak za -
krzy wio ne klesz czy ki he mo sta tycz ne, wpro wa dza no
pod mię sień okręż ny oka w ce lu wy two rze nia tu ne -
lu od stro ny bocz nej do przy środ ko wej, tak aby moż -
li we by ło uchwy ce nie uszy pu ło wa ne go pła tu tłusz -
czu i prze cią gnię cie go do bruz dy po do czo do ło wej.
Pod czas wy ko ny wa nia za bie gu na po wie ce gór nej
pa smo mię śnia okręż ne go by ło umiesz cza ne w bruź -
dzie po do czo do ło wej w po dob ny spo sób. W cza sie
za bie gów łą czo nych z chi rur gicz nym usu wa niem
zmarsz czek (rhy ti dec to my) sto so wa no frag men ty po -
wię zi skro nio wej z mię śniem, lub zna czą ce na wet
ilo ści czep ca i cza sa mi chrząst kę ucha (ryc. 20–7).
Za bie gi te go ty pu wy ko na no u oko ło 150–200 pa -
cjen tów.

Cho ciaż po wyż sze me to dy trans plan ta cyj ne da ją
dłu go trwałe efek ty (zob. fo to gra fie od 6 mie się cy
do 1 ro ku po za bie gu, ryc. 20–8 i 20–9), to jed nak
koń co we re zul ta ty poprawy ob ję to ści oko li cy bruz -
dy po do czo do ło wej by ły tyl ko czę ścio wo za do wa la -
ją ce – uzy ski wa no 50–70% po pra wy, przez 50–70%
cza su ob ser wa cji. Przy sto so wa niu po wyż szych me -
tod i nie re gu lar no ści powierzchni by ły rzad ko ob -
ser wo wa ne, gdyż tkan ki sta ran nie roz kła da no
pod nie tknię tym mię śniem okręż nym oka.

W ro ku 1998 Ham ra 10, ko rzy sta jąc z wcze śniej -
szych prac Lo eba 11, opra co wał me to dę roz war stwia -
nia kom plek su jarz mo wo -oczodołowego (zy go -or bi -
cu la r com plex dis sec tion). W tym sa mym cza sie
wy na le zio no też me to dę po do kost no we go pod wie -
sza nia środ ko wej czę ści twa rzy (sub pe rio ste al mid -
fa ce su spen sion)2. Tech ni ki te po le ga ły na unie sie -
niu mię śnia okręż ne go na po licz ku po wy żej lub
po ni żej okost nej, trans po zy cji tłusz czu przez brzeg
oczo do łu i pod szy ciu do SO OF12. Ko lej nym kro kiem
sta ło się uwal nia nie i re kon struk cja prze gro dy oczo -
do ło we j13.

Pod nie sie nie gór nej środ ko wej czę ści twa rzy jest
obec nie za bie giem, któ ry po zwa la wy eli mi no wać wy -
gląd „zmę czo nej twa rzy” dzię ki unie sie niu dol nych,
grub szych tka nek po licz ka po nad cien ką bruz dę

po do czo do ło wą, co z ko lei wy twa rza naj bar dziej spój -
ne i do sko na łe po łą cze nie po mię dzy po licz kiem a po -
wie ką dol ną (ryc. 20–10 i 20–11) osią ga ne przez na -
ło że nie ob ję to ści prze miesz cza nych tka nek i tłusz czu.
In ną me to dą umoż li wia ją cą ko rzyst ne wy mo de lo wa -
nie po łą cze nia po licz ko wo -po wie ko we go jest za sto -
so wa nie po do czo do ło we go po licz ko we go im plan tu
o wy mia rach 6 cm (wy miar po przecz ny) na 3,2 cm
(wy miar pio no wy) i 3–4 cm (gru bość). Prze wa gą tej
me to dy jest brak ko niecz no ści wy ko ny wa nia sze ro -
kie go roz war stwia nia oko li cy  po licz ko wej i skro nio -
wej, co jest nie zbęd ne przy wy ko ny wa niu li ftin gu
środ ko wej i gór nej czę ści twa rzy.

Podoczodołowe szczękowo-jarzmowe ubytki objętościowe
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Ry ci na 20–7 A. Prze szczep chrząst ki z ucha. B. Ten sam prze -
szczep umiej sco wio ny w lo ka li za cji po do czo do ło wej.

B

A
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234

Ry ci na 20–8 A i B. Pacjenci prezentujący długotrwałe efekty kosmetyczne po przeszczepie tkanek autologicznych w okolicę
połączenia powiekowo-policzkowego (około roku 1985).

A B
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Ubyt ki kost ne w po do czo do ło wej  oko li cy po licz ko -
wo -jarz mo wej mo gą wy stę po wać ja ko ce cha dzie -
dzicz na lub być na stęp stwem ura zów. Głów nym mo -
to rem ba dań w za kre sie ko ry go wa nia te go ty pu
ubyt ków przez au to ra ni niej sze go roz dzia łu sta ły się

do świad cze nia w le cze niu pa cjen tów z de for ma cja mi
po źle za opa trzo nych zła ma niach po do czo do ło wych
lub zła ma niach kom plek su jarz mo wo -szczę ko we go.

We wcze snych la tach 60. XX w. z do brym skut -
kiem sto so wa no al lo pla stycz ne ma te ria ły ta kie jak
gąb ki wy ko na ne z kau czu ku si li ko no we go (Si la stic).
Na ich ba zie au tor roz dzia łu opra co wał al lo pla stycz -
ne ana to micz ne im plan ty si li ko no we do pro te zo wa -
nia oko li cy po licz ko wo -jarz mo wej.

We wcze snych la tach 80. XX w. za czę to my śleć
o im plan tach skon stru owa nych spe cjal nie do ce lów
wy peł nia nia dol ne go brze gu oczo do łu i ry nien ki łzo -
wej. W ro ku 1990 Flo wers opa ten to wał im plant ry -
nien ki łzo wej sto so wa ny do dzi siaj.

Im plan ty te co praw da da ją wy gła dze nie bocz nej
czę ści kra wę dzi oczo do łu i po licz ko wej części kom -
plek su jarz mo wo -po licz ko we go, ale zda rza się, że
pa cjen ci skar żą się na nie wiel kie go stop nia uwi docz -
nie nie im plan tu, je go wy czu wal ność lub nie re gu lar -
ność kon tu ru. Po wyż sze ob ja wy au tor te go roz dzia -
łu ob ser wo wał u pew nej szcze gól nej gru py pa cjen tów
z Po łu dnio wej Ka li for nii.

Po la tach do świad czeń sta ło się oczy wi ste, iż u wie -
lu pa cjen tów, praw do po dob nie aż u oko ło 50%, ze
„zmę czo nym” wy ra zem twa rzy, za pad nię ty mi oko li -
ca mi po do czo do ło wy mi, zwłasz cza w gru pie wie ko -
wej po ni żej 50 r.ż., ob ser wu je się ubyt ki kost ne
w oko li cy po do czo do ło wej i szczę ko wej. Stąd też
po ja wi ła się idea sto so wa nia kom plek so wych im -
plan tów po do czo do ło wo -po licz ko wych (sub or bi tal
ma lar shell) lub im plan tów ry nien ki łzo wej (te ar
tro ugh ma lar im plants) (ryc. 20–12).

Wy so ką sku tecz ność im plan tów ry nien ki łzo wej
od no to wa no u oko ło 20 pa cjen tów w cią gu ostat -
nich 18 mie się cy (ryc. 20–13). Spo wo do wa ło to
znacz ny wzrost licz by osób zgła sza ją cych się z ob ja -
wa mi zmę czo ne go wy glą du twa rzy, spo wo do wa ne -
go zmia na mi ana to micz ny mi opi sa nym wy żej.

W tym roz dzia le zo sta ną szcze gó ło wo omó wio ne
tech ni ki ko rek cji po do czo do ło wych ubyt ków po licz -
ko wych z za sto so wa niem im plan tów bez ko niecz no -
ści wy ko rzy sta nia tech nik pod wie sza nia środ ko wej
czę ści twa rzy.

Es te ty ka twa rzy za le ży od rów no wa gi jej ele men tów.
Wza jem ne po wią za nia mię dzy po szcze gól ny mi ele -
men ta mi ma so wo -ob ję to ścio wy mi twa rzy są pod sta -
wą jej atrak cyj no ści, po strze ga nej ja ko „pięk no”.

Równowaga
estetyczna twarzy

Wy ko rzy sta nie im plan tów
al lo pla stycz nych

Równowaga estetyczna twarzy
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B

Ry ci na 20–9 A. Przed ope ra cyj ne za zna cze nie miejsc umiesz -
cze nia au to lo gi czych prze szcze pów tkanek w oko li cę bruz dy
po do czo do ło wej (rok 1985). B. Zna czą ca po pra wa w rok po
za sto so wa nym prze szcze pie.
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Głów ne ele men ty ma so wo -ob ję to ścio we twa rzy to:
(1) seg ment czo ło wy sta no wią cy gór ną jed ną trze -
cią, (2) seg ment po licz ko wy obej mu ją cy środ ko wą
jed ną trze cią, (3) wy nio słość no sa oraz (4) seg ment
żu chwy sta no wią cy dol ną jed ną trze cią (ryc. 20–14).

Gdy je den z po wyż szych ele men tów jest wy raź nie
więk szy od po zo sta łych (pod wzglę dem ob ję to ści
i ma sy), po zo sta łe wy da ją się mniej wy raź nie za zna -
czo ne i mniej sze. Je śli zaś je den z seg men tów ma
wy raź nie mniej szy roz miar, po zo sta łe wy da ją się
więk sze.

W przy pad ku chi rur gii es te tycz nej twa rzy trwa łe
i sku tecz ne zmia ny ob ję to ści i ma sy są do ko ny wa ne
za po mo cą ma te ria łów al lo pla stycz nych. Tech ni ki
wy ko rzy stu ją ce ma te ria ły au to lo gicz ne, np. tłuszcz

(po więź, mię śnie i in ne), są rów nież sto so wa ne i po -
zwa la ją na osią gnię cie pew ne go stop nia trwa ło ści
efek tu, nie mniej są to me to dy na dal wzbu dza ją ce
kon tro wer sje z po wo du wąt pli wo ści, czy tkan ki au -
to lo gicz ne mo gą da wać rze czy wi sty trwa ły efekt.
Au to lo gicz ne tech ni ki są skom pli ko wa ne, wy ma ga -
ją bo wiem po bie ra nia au to przesz cze pów. Co wię -
cej, od se tek sku tecz nej po pra wy ob ję to ści przy wy -
ko rzy sta niu tych pro ce dur jest nie prze wi dy wal ny
i róż ny u róż nych pa cjen tów. Me to dy te nie speł -
nia ją obec nie ocze ki wań pa cjen tów, któ rzy de cy du -
jąc się na za bie gi es te tycz ne, wy bie ra ją tech ni ki
mi ni mal nie in wa zyj ne, niewy ma ga ją ce dłu gich i po -
wta rza ją cych się przerw w pra cy i niewy klu cza jące
pa cjen tów z ży cia to wa rzy skie go. Do dat ko wo tech -

236

A

B

Ry ci na 20–10 A i B. Pod wie sze nie gór nej
środ ko wej czę ści twa rzy oraz trans po zy cja
tłusz czu da ją w efek cie dwu war stwo wą
„wy ściółkę” po pra wia ją cą wy gląd bruz dy
po do czo do ło wej. Le wa stro na – przed za -
bie giem, pra wa – po za bie gu pod wie sze -
nia gór nej środ ko wej czę ści twa rzy, trans -
po zy cji tłusz czu i kan to pek sji bocz nej.
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A

B

Ry ci na 20–11 A i B. Ko lej ny przy kład
uda ne go za bie gu pod wie sze nia gór nej
środ ko wej czę ści twa rzy po łą czo nej
z prze miesz cze niem tłusz czu przez brzeg
oczo do łu ce lem po pra wy wy glą du oko li cy
po łą cze nia po wie ko wo -po licz ko we go. Le -
wa stro na – przed za bie giem, pra wa – 10
mie się cy po pod wie sze niu gór nej środ ko -
wej czę ści twa rzy, trans po zy cji tłusz czu
i kan to pek sji bocz nej.

2

1 3

Ry ci na 20–12 Ilu stra cja przed sta wia ją ca ana to micz ny kształt po do czo do ło wo -
-po licz ko we go im plan tu; za zna czo no tak że ana to micz ne stre fy 1, 2 i 3 ko ści
szczę ko wej i jarz mo wej.
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nos

brew

policzkowa część
środkowej części
twarzy (policzek)

żuchwa
(linia żuchwy)

Ry ci na 20–14 Ilu stra cja przed sta wia ją ca głów ne ele men ty ma so wo -ob ję to ścio we twa rzy.

A B

Ry ci na 20–13 Le wa stro na, przed za bie giem; pra wa stro na, sześć mie się cy po wszcze pie niu po do czo do ło wo-po licz ko we go im -
plan tu w ce lu po pra wy wy glą du po łą cze nia po wie ko wo -po licz ko we go u 54-let nie go pa cjen ta z ob ja wa mi sta rze nia się i z wro dzo ny mi
ubyt ka mi kost ny mi w szczę ko wej czę ści oko li cy po do czo do ło wej.
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ni ki z wy ko rzy sta niem in iek cji au to lo gicz ne go tłusz -
czu mo gą po wo do wać roz le głe, znacz nie na si lo ne
obrzę ki i od bar wie nia utrzy mu ją ce się mie sią ca mi.
Do brze wia do mo, iż obrzęk w oko li cy środ ko wej
twa rzy wchła nia się dłu żej niż np. w oko li cy bro dy
czy wzdłuż li nii żu chwy.

Przy wy ko ny wa niu po do kost no we go pod wie sza nia
środ ko wej czę ści twa rzy na cię cie i pre pa ro wa nie tka -
nek na le ży wy ko nać wzdłuż bocz nej kra wę dzi oczo -
do łu. Pro ce du ra ta jest wy ko ny wa na łącz nie z pre -
pa ra cją bocz nej skro nio wej oko li cy brwi z doj ścia
skro nio wo -cie mie nio we go wiel ko ści ok. 7–10 cm.
Wy two rzo ny tu nel umoż li wia do stęp do pod wie sze -
nia środ ko wej czę ści twa rzy do po wię zi skro nio wej
za po mo cą ni ci wchła nial nych 3-0 PDA [ni ci syn te -
tycz ne mo no fi la men to we z po ly dio xa no ne – przyp.
tłum.] (ryc. 20–15). Pre pa ro wa nie środ ko wej czę ści
twa rzy wy ko nu je się w ce lu uwol nie nia tka nek mięk -
kich od ko ści jarz mo wych na po zio mie po do kost no -
wym, a tak że na po wierzch ni mię śnia żwa cza do po -
zio mu prze strze ni po licz ko wej. Dol ną gra ni cą
pre pa ro wa nia jest cia ło tłusz czo we po licz ka
(ryc. 20–16).

W opi nii au to ra te go roz dzia łu naj wła ściw szym
miej scem do za ło że nia szwu pod wie sza ją ce go środ -
ko wą część twa rzy jest brzeg okost nej na dol nej gra -
ni cy ko ści jarzmowej. Tkan ka okost no wa jest wy -
star cza ją co sil na, by wy trzy mać mak sy mal ne na pię cie
wy twa rza ne przy pod wie sza niu. Co wię cej, uni ka -
nie umiesz cza nia te go szwu w niż szej lo ka li za cji po -
zwa la zmi ni ma li zo wać ry zy ko trau ma ty za cji i uszko -
dzeń funk cjo nal nie waż nych struk tur, ta kich jak
jarz mo we ele men ty mię śnio we czy ga łąź ner wu twa -
rzo we go uner wia ją ca kom pleks mię śni jarz mo wych.

Jak wspo mi na no już wcze śniej, oko li ca oko ło oczo -
do ło wa wzbu dza ła i wzbu dza ogrom ne za in te re so -
wa nie, a tak że tro skę chi rur gów pla stycz nych. Ope -
ra cje po le ga ją ce na usu wa niu skó ry i tłusz czu z gór nej
i dol nej po wie ki po wo du ją na si le nie nie atrak cyj ne -
go wy glą du sta rze ją cej się twa rzy na sku tek po głę -
bie nia efek tu utra ty ob ję to ści oczo do łu z po wo du
sta rze nia się i nałożenia się efektów za bie gu. Szcze -
gól nie za bieg  pla sty ki po wie ki dol nej mo że po wo -
do wać wy so ce nie atrak cyj ne, a na wet wręcz de for -
mu ją ce zmia ny (ryc. 20–17).

Z opi sa nych wy żej po wo dów au tor te go roz dzia -
łu w cią gu ostat nich lat za rzu cił cał ko wi cie wy ko ny -
wa nie pro ce dur opar tych na usu wa niu skó ry i tłusz -

Pod wie sza nie gór nej
środ ko wej czę ści twa rzy

Okolica okołooczodołowa

Okolica okołooczodołowa

239

mięsień żwacz

zakres podokostnowego
rozwarstwienia tkanek
w obszarze środkowej

części twarzy

tłuszcz policzkowy

Ry ci na 20–15 Pod wie sze nie gór nej środ ko wej czę ści twa -
rzy – przy twier dze nie pła ta mię śnio wo -skór ne go do po wię zi skro -
nio wej z mak sy mal nym na pię ciem.

Ry ci na 20–16 Ob szar roz war stwie nia tka nek w ob rę bie środ ko -
wej czę ści twa rzy roz cią ga się po ni żej ko ści jarz mo wej po -
nad mię śniem żwa czem do po zio mu prze strze ni po licz ko wej
i tłusz czu po licz ko we go.
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czu z oko li cy po wiek dol nych i tłusz czu z po wiek
gór nych. Od mło dze nie oko li cy oczo do ło wej wy ma -
ga usu nię cia je dy nie nie wiel kiej ilo ści skó ry z po wie -
ki gór nej bez po trze by usu wa nia mię śnia okręż ne go
oka czy tłusz czu.

Z do nie sień dr Jelk sa wy ni ka, że cof nię ty brzeg oczo -
do łu, na zwa ny przez nie go ubyt kiem po do czo do ło -
wym o ty pie „ne ga tyw ne go wek to ra” (ne ga ti ve vec -
tor sub or bi tal de fi cien cy), na si la za rów no ob ja wy
zwią za ne z wy su nię ciem ku przo do wi tłusz czu po -
wie ki dol nej, jak i po zor ny „wy trzeszcz” gał ki ocznej,
da jąc nie atrak cyj ny i zmę czo ny wy gląd oraz pod kre -
śla jąc ob ja wy sta rze nia 14.

Znaczna część, je śli nie więk szość pa cjen tów z po -
do czo do ło wy mi szczę ko wy mi ubyt ka mi ma rów nież
ubyt ki jarz mo we. Ten typ bu do wy twa rzy okre śla
się mia nem „twa rzy ty pu  1”15.

Twarz ty pu 1 cha rak te ry zu je się miej sco wym ubyt -
kiem ob ję to ści w ob rę bie ob sza ru jarz mo we go i pra -
wi dło wym wy peł nie niem dol nej środ ko wej czę ści
twa rzy w ob rę bie po licz ka (ryc. 20–18). Opi sy wa ny
wy żej uby tek jarz mo wy jest w du żym stop niu spo -
wo do wa ny ubyt kiem kost nym, stąd oczy wi stą me -
to dą wy peł nie nia jest za sto so wa nie po więk sze nia ca -
łe go ob sza ru po do czo do ło we go w czę ści jarz mo wej
z wy ko rzy sta niem al lo pla stycz nego im plan tu (ryc.
20–19).

Na tu ral ne po łą cze nie mię dzy grub szą skó rą i pod -
skór nym tłusz czem po licz ka a cień szą skó rą po wie ki
dol nej, gdzie ilość pod skór ne go tłusz czu jest zni ko -
ma, two rzy wy raź ną li nię w ob rę bie po łą cze nia po -
wie ko wo -po licz ko we go roz cią ga ją ce go się wzdłuż

ca łe go ob sza ru po do czo do ło we go. Ob szar ten
opi sy wa ny jest ja ko ry nien ka łzo wa lub bruz da po -
wie ko wo -po licz ko wa8. W ce lu wy eli mi no wa nia po -
wyż sze go ubyt ku ko sme tycz ne go naj wła ściw szym
roz wią za niem wy da je się ob ję to ścio we wy peł nie nie
te go ob sza ru z jed no cze snym po więk sze niem ob sza -
ru jarz mo wo -po licz ko we go u pa cjen tów, u któ rych
jest to wska za ne.

Po do czo do ło we za głę bie nie w miej scu po łą cze nia
skó ry po wie ki i po licz ka ty po wo znaj du je się
7–10 mm po ni żej brze gu oczo do łu. Głów nym ce -
lem in ter wen cji chi rur gicz nej jest trwa łe wy peł nie -
nie te go ob sza ru.

W po pu lar nej sto so wa nej obec nie tech ni ce do stę -
pu dwu war stwo we go za kła da się pod wie sze nie pod -
okost no we środ ko wej czę ści twa rzy w ce lu unie sie -
nia grub szych tka nek pod skór nych i skó ry w tym re -
jo nie z jed no cze sną trans po zy cją tłusz czu oczo do ło -
we go, ma ją cą na ce lu wy two rze nie dru giej, głęb szej
war stwy. Kom bi na cja tych dwóch pro ce dur po zwa la
uzy skać do sko na łe wy peł nie nie ob ję to ścio we i na -
da je oko li cy bruz dy po wie ko wo -po licz ko wej gład ki
i mło dy wy gląd (ryc. 20–20). Na le ży jed nak pa mię -
tać, iż te go ty pu za bie gi są tech nicz nie trud ne i po -
cią ga ją za so bą więk sze ry zy ko nie po żą da nych na -
stępstw w ob rę bie po wie ki dol nej, zwłasz cza gdy są
wy ko ny wa ne przez nie do świad czo nych chi rur gów.

Wszcze pia nie po do czo do ło wych po licz ko wych im -
plan tów ry nien ki łzo wej (te ar tro ugh sub or bi tal ma -
lar im plants) sto su je się w przy pad ku ko rek cji:

1. za głę bień po wsta łych na sku tek sta rze nia się
lub po ble fa ro pla sty ce (ryc. 20–21),

2. izo lo wa nych ubyt ków w ob rę bie ry nien ki łzo -
wej (ryc. 20–22, 20–23),

3. wro dzo nych szczę ko wych i jarz mo wych ubyt -
ków kost nych („ne ga tyw ny wek tor”) (ryc.
20–24 do 20–26).

W pro ce du rze tej wy ko rzy stu je się czte ry pod sta -
wo we do stę py:

1. z cię cia pod rzę sa mi po wie ki dol nej,
2. z cię cia prze zspo jów ko we go w dol nej po wie ce,
3. z cię cia w ja mie ust nej,
4. kom bi na cję cię cia w ja mie ust nej i po wie ce dol -

nej.

Skojarzone ubytki policzkowe
i podoczodołowe

Implanty rynienki łzowej:
technika

240

Ry ci na 20–17 Wy so ce nie atrak cyj ne i de for mu ją ce zmia ny
w ob rę bie po wiek dol nych po tra dy cyj nej ble fa ro pla sty ce.
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typ 1 ubytku estetycznego
hipoplazja policzka

korekcja,
implanty policzkowe
w strefie 1 i 2

A

B

A B

Ry ci na 20–18 A i B. Typ 1 twa rzy z cha rak te ry stycz nym
miej sco wym ubyt kiem ob ję to ści w ob sza rze po licz ko wo -
-jarz mo wym i od po wied nim pra wi dło wym wy peł nie niem
środ ko wej czę ści ob sza ru pod po licz kowe go.

Ry ci na 20–19 Po więk sze nie ob sza ru po -
licz ko wo -jarz mo we go da je zna czą cą po -
pra wę es te ty ki twa rzy ty pu 1. A. Przed za -
bie giem. B. 2 la ta po wszcze pie niu
im plan tu po licz ko we go (ma lar shell).
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Do stęp z cię cia pod rzę sa mi
po wie ki dol nej

Na cię cie wy ko ny wa ne jest 3 mm po ni żej li nii rzęs
na ogra ni czo nym ob sza rze. Ni gdy nie na le ży po sze -
rzać cię cia po za bocz ny brzeg oczo do łu. Cię cie to
mo że być wy ko na ne po ni żej brze gu po wie ki przy ko -
ry go wa niu je dy nie ry nien ki łzo wej lub po sze rzo ne
aż do brze gu oczo do łu w ce lu wszcze pie nia więk sze -
go po do czo do ło we go im plan tu po licz ko we go.

Na stęp nie wy pre pa ro wy wa ny jest płat skór no -
-mię śnio wy z po zo sta wie niem 5–7 mm przed tarcz -
ko wej czę ści mię śnia, po ni żej li nii rzęs. Pre pa ro wa -
nie wy ko ny wa ne jest ele wa to rem Fre er, któ ry uła twia
za cho wa nie nie na ru szo nej prze gro dy oczo do ło wej.
Roz war stwia nie tka nek prze pro wa dza ne jest do po -
zio mu brze gu oczo do łu i w 2/3 bocz nie kon ty nu -
owa ne ku przo do wi nad brze giem oczo do łu, po ni -
żej mię śnia okręż ne go oka aż do po zio mu SOOF
(ryc. 20–27).

Waż ne jest za cho wa nie od po wied nie go, 8 mm
man kie tu tłusz czu pod mię śniem okręż nym i nie na -
ru szo ne go łu ku brzeż ne go wię za dła oczo do ło wo -po -
licz ko we go.

W przy środ ko wej 1/3 część oczo do ło wa mię śnia
okręż ne go oka od pre pa ro wy wa na jest od ko ści oczo -
do łu na po zio mie po do kost no wym. Ko lej ne na cię -
cie wy ko ny wa ne jest nie co ku przo do wi od ko ści
oczo do łu, tak aby za cho wać ścię gno łu ku brzeż ne -
go, po trzeb ne do dal szej trans po zy cji tłusz czu i umo -
co wa nia im plan tu.

Po do czo do ło wy pień ner wo wy wy pre pa ro wy wa -
ny jest w od le gło ści 5–8 mm (zmien nie) ku do ło wi

od brze gu oczo do łu. Na stęp nie roz pre pa ro wa nie
po do kost no we wy ko ny wa ne jest przy środ ko wo,
bocz nie i ku do ło wi od pnia ner wo we go. Za bieg ten
po wi nien być wy ko ny wa na za po mo cą za krzy wio -
nych ele wa to rów pod kon tro lą wzro ku (ryc. 20–28).
Po umiej sco wie niu im plan tu po do czo do ło we go ry -
nien ki łzo wej cię cie i pre pa ra cja po sze rza ne są bocz -
nie w ob rę bie po licz ko wej stre fy 1 na ko ści jarz mo -
wej i ku do ło wi do po zio mu dol ne go brze gu ko ści
jarz mo wej. Przy im plan to wa niu stre fy 5 cię cie po -
sze rza się ku do ło wi na po zio mie mię śnia żwa cza.

Na stęp nie wy bra ny im plant umiesz cza się w bocz -
nej kie szon ce i do pa so wu je do brze gu oczo do łu.
W czę ści środ ko wej im plan tu skal pe lem nr 11 wy ci -
na ny jest otwór, na stęp nie im plant ukła da ny jest wo -
kół ner wu oczo do ło we go. Szcze li na wy cię cia na nerw
ukła da na jest ku do ło wi w sto sun ku do pnia ner wo -
we go (ryc. 20–29). Im plant umiej sca wia ny jest pre -
cy zyj nie w ob rę bie ry nien ki łzo wej, wzdłuż brze gu
oczo do łu i na ko ści jarz mo wej. Czę sto ko niecz ne jest
śród o pe ra cyj ne przy cię cie im plan tu w czę ści przy -
środ ko wej, tak aby naj bar dziej no so wa część im plan -
tu nie uwy pu kla ła się w wą skiej prze strze ni ko ści
no so wej w ob sza rze ką ci ka przy środ ko we go. W ce -
lu pod szy cia im plan tu do brze gu oczo do łu za kła da
się 3 szwy 4-0 lub 5-0 (Vi cryl) – je den przy środ ko -
wo od ner wu oczo do ło we go i dwa bocz nie.

Ko lej nym eta pem jest umo co wa nie wy pad nię te go
tłusz czu oczo do ło we go do brze gów im plan tu za po -
mo cą szwów 5-0 (Vi cryl). Za bieg wy ko nu je się
z prze rwa niem cią gło ści prze gro dy oczo do ło wej lub
bez, w za leż no ści od te go jak luź na jest prze gro da
oczo do ło wa, a tak że od ilo ści wpad nię te go tłusz czu.

242 Ry ci na 20–20 Pa cjent ka rok po pod wie -
sze niu po do kost no wym środ ko wej czę ści
twa rzy ce lem unie sie nia gru bej pod skór nej
war stwy tka nek po licz ka i trans po zy cji
tłusz czu przez brzeg oczo do łu. Tech ni ką tą
wy rów nu je się ostrą li nię po łą cze nia po wie -
ko wo -po licz ko we go.
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A

B

C

Ry ci na 20–21 A –C. Le wa stro na,
przed za bie giem; pra wa stro na, rok
po wszcze pie niu im plan tu ry nien ki łzo wej
z po wo du za pad nię cia oko li cy po do czo do -
ło wej i atro fii tłusz czu wy wo ła ne go sta rze -
niem się.
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A

B

C

Ry ci na 20–22 A –C. Le wa stro na,
przed za bie giem; pra wa stro na, izo lo wa -
ne ubyt ki w ob rę bie bruz dy ry nien ki łzo wej
są ła two ko ry go wa ne za po mo cą im plan -
tów ry nien ki łzo wej lub po do czo do ło wo -
-po licz ko wych im plan tów ry nien ki łzo wej.
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A

B

C

Ry ci na 20–23 A–C. Le wa stro na,
przed za bie giem; pra wa stro na, rok
po za bie gu ko rek cji wro dzo ne go ubyt ku
kost ne go ty pu ne ga tyw ne go wek to ra.
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A

B

C

Ry ci na 20–24 A –C. Le wa stro na,
przed za bie giem; pra wa stro na, 10 mie -
się cy po ko rek cji po łą cze nia po wie ko wo -
-po licz ko we go bez pla stycz ne go wy peł nie -
nia wro dzo ne go ubyt ku szczę ko wo -
-po do czo do ło we go ty pu ne ga tyw ne go
wek to ra.
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A

B

C

Ry ci na 20–25 A–C. Le wa stro na,
przed za bie giem; pra wa stro na, 10 mie -
się cy po wy peł nie niu implantem po do czo -
do ło wo-po licz ko wym ry nien ki łzo wej z po -
wo du oczo do łu o ty pie ne ga tyw ne go
wek to ra. U pa cjen ta wy ko na no tak że
wszcze pie nie im plan tu bród ki i wy peł nie nie
oko li cy kąta żu chwy.
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A

B

C

Ry ci na 20–26 A–C. Le wa stro na,
przed za bie giem; pra wa stro na, rok
po ko rek cji bruz dy po do czo do ło wej z za -
sto so wa niem al lo pla stycz ne go im plan tu.
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Pod szy cie tłusz czu do im plan tu po zwa la na wy two -
rze nie gład kie go po łą cze nia po wie ko wo -po licz ko -
we go.

Koń co wym ele men tem jest wy ko na nie stan dar do -
we go za mknię cia po wie ki dol nej, ru ty no wo wy ko -
nu je się tak że kan to pek sję. Tech ni ką z wy bo ru we -
dług au to ra jest wy ko na nie pę tli w ką ci ku oka
(can thal sling) wo kół wię za dła bocz ne go za po mo cą
ni ci 4-0 (ny lon) w 2/3 od le gło ści po mię dzy brze giem
oczo do łu a przed nią po wierzch nią skó ry w ką ci ku
bocz nym oka. Szew mo co wa ny jest bocz nie od wię -
za dła w ob rę bie okost nej oczo do łu lub w od le gło -
ści 2–5 mm (od mie rzo nej za po mo cą cyrkla
kalibrowanego i za zna czo nej błę ki tem me ty le no wym)
od brze gu oczo do łu (ryc. 20–30). 

Je śli ko nieczne jest zwiększone napięcie po wie ki
dol nej lub gdy pa cjent ży czy so bie zmia ny kształ tu
szpa ry po wie ko wej, by uzy skać mig da ło wy kształt
oczu, do dat ko wy szew skór ny 4-0 (Vi cryl) za kła da -
ny jest na mię sień okręż ny oka w ob rę bie pła ta skór -
no -mię śnio we go i mo co wa ny w miej scu pod wie sze -
nia wię za dła bocz ne go. Szew ten jest tak że
mo co wa ny do okost nej (ryc. 20–31).

Rzad ko ko niecz ne jest wy cię cie wię cej niż 3–4 mm
skó ry i mię śni. Przy na cię ciu bocz nie od brze gu oczo -
do łu ra nę za my ka się dwo ma lub trze ma szwa mi 6-0
(ny lon). Na cię cie pod rzę sa mi za my ka się szwem cią -
głym 6-0 (Vicryl).

Dostęp przezspojówkowy

Ko lej nym do stę pem chi rur gicz nym umoż li wia ją cym
wszcze pie nie im plan tu ry nien ki łzo wej jest do stęp
z cię cia w spo jów ce. Cię cie wy ko nu je się w po wie -
ce dol nej od we wnętrz nej stro ny po uprzed nim znie -

Implanty rynienki łzowej: technika
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podokostnowe rozpreparowywanie
rozpoczyna się 6–8 mm poniżej
łuku brzeżnego

więzadło
oczodołowo-policzkowe

Ry ci na 20–27 Dostęp pod rzęsami
uzyskuje się, wykonując 2 cm boczne
podrzęsowe nacięcie jedynie do krawędzi
oczodołu.

B

A

C

1

2

3

Ry ci na 20–28 Po do kost no wą pre pa ra cję wy ko nu je się
pod kon tro lą wzro ku w ce lu unik nię cia trau ma ty za cji ner wu
po do czo do ło we go.

Ry ci na 20–29 Otwór w kształ cie „dziur ki od klu cza” wy ci na ny
jest w po do czo do ło wym po licz ko wym im plan cie ry nien ki łzo wej,
tak aby moż na go by ło uło żyć wo kół ner wu po do czo do ło we go
bez kom pre syj ne go uszko dze nia ner wu.
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czu le niu na się ko wym roz two rem 0,5% li do ka iny
za wie ra ją cej 1:200 000 epi ne fry ny. Po wie kę dol ną
od cią ga się za po mo cą dwu zęb ne go ha czy ka po wie -
ko we go, a znie czu le nie po da je się igłą 27 G. Po
po da niu znie czu le nia na le ży od cze kać 10 mi nut
w ce lu uzy ska nia ob kur cze nia na czyń. Na stęp nie no -
żem elek tro ko agu lu ją cym wy ko nu je się na cię cie
w spo jów ce o dłu go ści 3 cm, za czy na jąc w od le gło -
ści ok. 3 mm od ką ci ka bocz ne go, koń cząc w od le -
gło ści ok. 4 mm od ką ci ka przy środ ko we go (ryc.
20–32). Na cię cie to wy ko nu je się w od le gło ści
ok. 8 mm od li nii rzęs, na dol nej gra ni cy tarcz ki po -
wie ko wej. Ko lej nym eta pem jest bocz na (w ce lu
ochro ny ner wu) pe ne tra cja mię śni za po mo cą tę -
pych no ży czek do te no to mii. Za mknię te no życz ki
kie ro wa ne są kil ka mi li me trów po ni żej brze gu oczo -
do łu, na stęp nie są otwie ra ne. Po uzy ska nui do stę pu
do mię śnia przez ślu zów kę za łam ka dol ne go za kła -
da ny jest szew od cią ga ją cy 4-0 (ny lon). Szew ten
mo co wa ny jest na stęp nie do czo ła w ce lu uzy ska nia
lep szej wi zu ali za cji. Tę py mi no życz ka mi lub ima -
dłem do ko nu je się pre pa ra cji przy środ ko wo i bocz -
nie. Mię śnie ob ni ża ją ce po wie kę są od dzie la ne no -
żem elek trycz nym ko agu lu ją cym po nad no życz ka mi.
W ten spo sób uzy sku je się do stęp do prze strze ni za -
po wie ko wej po wy żej prze gro dy oczo do ło wej. Na -
le ży przy tym uwa żać, by nie uszko dzić prze gro dy
oczo do ło wej. Za cho wa na prze gro da oczo do ło wa
umoż li wia utrzy ma nie tłusz czu oczo do ło we go tyl -
nie, w ob rę bie oczo do łu, pod czas wy ko ny wa nia roz -
war stwia nia tka nek, co jest wa run kiem nie zbęd nym
do umiej sco wie nia im plan tu na ko ści, po pra wia też
znacz nie wi zu ali za cję ope ro wa nej prze strze ni. Uszko -
dze nie prze gro dy oczo do ło wej wy mu sza ko niecz -
ność od cią gnię cia tłusz czu oczo do ło we go za po mo -
cą za gię te go re trak to ra i znacz nie kom pli ku je za bieg.
W cza sie wy ko ny wa nia wszyst kich za bie gów z do -

stę pu prze zspo jów ko we go sto su je się spe cjal ne płyt -
ki chro nią ce gał kę oczną.

Ko lej nym eta pem jest na cię cie przy cze pów mię ś-
nia okręż ne go oka po ni żej po zio mu ry nien ki łzo wej
z po zo sta wie niem man kie tu łu ku brzeż ne go. Na stęp -
nie w wy ni ku roz war stwia nia tka nek w kie run ku
bocz nym mię sień okręż ny oka jest uno szo ny z po zo -
sta wie niem od po wied niej ilo ści tłusz czu pod mię -
śniem. Dal sza pre pa ra cja prze bie ga po dob nie do opi -
sa nej wcze śniej przy do stę pie z cię cia pod rzę sa mi
(ryc. 20–33). Umiesz cze nie im plan tu ry nien ki łzo wej
i więk sze go po do czo do ło we go im plan tu po licz ko we -
go zo sta ło opi sa ne we wcze śniej szych pod roz dzia -
łach. Ce lem za mknię cia na cię cia prze zspo jów ko we -
go za kła da się dwa lub trzy szwy 6-0 (Vi cryl).
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A

B

pętla szwu 
w kącie bocznym

szew na mięśniu
okrężnym

Ry ci na 20–30 Kan to pek sja bocz -
na z uży ciem pę tli wy ko ny wa na jest ru ty -
no wo w bocz nej czę ści okost nej brze gu
oczo do łu w do kład nie od mie rzo nej od le -
gło ści zgod nie z ży cze nia mi pa cjen ta.

Ry ci na 20–31 Mię sień okręż ny oka w pła cie skór no -mię śnio -
wym jest przy twier dza ny do okost nej bocz nej czę ści oczo do łu ja -
ko do dat ko we za bez pie cze nie kan to pek sji.
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Do stęp z cię cia w ja mie ust nej

Ko lej ną, trze cią z ko lei me to dą jest umiesz cza nie im -
plan tów z wy ko rzy sta niem do stę pu we wnątrz ust ne -
go. Po uprzed nim znie czu le niu na się ko wym oko li cy
kości jarzmowej do ko nu je się na cię cia o dłu go ści
ok. 1 cm sko śnie po przez ślu zów kę w rzu cie kła.

Na stęp nie cię cie po sze rza się bocz nie o ok. 1–1,5 cm
po nad bruz dą dzią sło wą z po zo sta wie niem man kie -
tu mię śnio wo -ślu zów ko we go. Po wsta je w ten spo -
sób na cię cie w kształ cie li te ry „L” po stro nie le wej
i ob raz lu strza ny li te ry „L” po stro nie pra wej
(ryc. 20–34). Ko lej nym kro kiem jest jest wpro wa -
dze nie ma łe go ele wa to ra w dol ną część na cię cia do -

Implanty rynienki łzowej: technika
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Ry ci na 20–32 A i B. Do stęp prze zspo jów ko wy – cięcie wy ko ny wa ne jest na dol nej gra ni cy tarcz ki, tak aby pre pa ro wa nie tka nek by ło
moż li we po wy żej brze gu oczo do łu.

Ry ci na 20–33 A i B. Do stęp od stro ny po wie ki dol nej wy ko rzy stu je się w ce lu wszcze pie nia im plan tu po licz ko we go, ry nien ki łzo wej lub
po do czo do ło we go im plan tu po licz ko we go. Na cię cia wy ko nu je się tuż pod li nią rzęs lub od stro ny spo jów ki, uzy sku jąc do stęp
do stref 1, 2 i 3 przy środ ko wo od ner wu po do czo do ło we go.

dolny brzeg tarczki

przegroda oczodołowa

okostna

nerw podoczodołowy
A

B

A

B
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kład nie na kość szczę ko wą i roz war stwia nie po do -
kost no we tka nek ku gó rze i na ze wnątrz. Pre pa ra cję
wy ko nu je się, zmie nia jąc ele wa tor na więk szy

(1,5 cm), kie ru jąc się ku gó rze do prze strze ni po d-
o czo do ło wej.

Przy środ ko wo tkan ki roz war stwia się po ni żej ner -
wu po do czo do ło we go w kie run ku ką ci ka przy środ -
ko we go, po zo sta jąc pod okost ną (ryc. 20–35). Bocz -
ną pre pa ra cję nad ko ścią jarz mo wą wy ko nu je się tak
sa mo jak przy wszcze pia niu im plan tów po licz ko -
wych. Dzię ki za sto so wa niu re trak to ra en do sko po -
we go (fi be rop tic Au fricht li ght re trac tor) moż li we jest
uwi docz nie nie ner wu po do czo do ło we go, a tak że bez -
piecz na pre pa ra cja tka nek wzdłuż brze gu oczo do łu.
Na stęp nie wpro wa dza się im plant ry nien ki łzo wej
lub im plant po licz ko wy, za czy na jąc od czę ści bocz -
nej im plan tu, po tem ukła da się im plant ma ły mi klesz -
czy ka mi, wpro wa dzając je go część przy środ ko wą po -
nad ner wem po do czo do ło wym. Przed wszcze pie niem
wy ci na się w im plan cie otwór w rzu cie ner wu po do -
czo do ło we go, aby za po biec uci sko wi pnia głów ne -
go i od ga łę zień ner wu.

W nie któ rych przy pad kach, gdy wszcze pie nie im -
plan tu z do stę pu we wnątrz ust ne go lub do stę pu po -
wie ko we go wy da je się zbyt trud ne, sto su je się łącz -
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napięcie

poszerzenie
cięcia

w kształcie
litery „L”

bruzda
dziąsłowa

Ry ci na 20–34 Do stęp we wnątrz ust ny z na cię ciem ślu zów ki
w kształ cie li te ry „L” wy ko na nym nad kłem.

Ry ci na 20–35 A –C. Do stęp we wnątrz ust ny sto so wa ny do wszcze pia nia im plan tów ry nien ki łzo wej i im plan tów po do czo do ło wych mo -
że być rów nież wy ko rzy sta ny do wy pre pa ro wa nia od po wied niej prze strze ni, zi den ty fi ko wa nia i uwi docz nie nia wiąz ki ner wu po do czo do -
ło we go. 

łuk brzeżny

poszerzenie preparowania

mięsień dźwigacz wargi
górnej i skrzydła nosa

rozwarstwienie poszerzone
przyśrodkowo od otworu
podoczodołowego

A

B C
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nie obie tech niki w ce lu uła twie nia ma ni pu lo wa nia
im plan tem. Tech ni ki łą czo ne wy ko rzy stu je się rów -
nież w przy pad kach, gdy roz wa ża ne jest wy ko na nie
jed no cze sne go pod wie sze nia środ ko wej czę ści twa -
rzy, a także gdy ko niecz ne jest uwol nie nie tka nek
mięk kich środ ko wej czę ści twa rzy – od pre pa ro wa -
nie od ko ści jarzmowej i doj ście do prze strze ni pod -
po licz ko wej po nad mię śniem żwa czem.

Przy wró ce nie pra wi dło wej ob ję to ści oko li cy po d-
o czo do ło wej i po licz ko wej moż na uzy skać za po mo -
cą wy peł nia ją cych ob ję tość 4 mm im plan tów po d-
o czo do ło wych lub po do czo do ło wych po licz ko wych
im plan tów ry nien ki łzo wej (ryc. 20–36), bez ko -
niecz no ści wy ko ny wa nia pod wie sza nia gór nej środ -
ko wej czę ści twa rzy czy trans lo ka cji tłusz czu. Wy pa -

da ją cy tłuszcz oczo do ło wy mo że być pod szy wa ny
do ze wnętrz nej po wierzch ni im plan tu, co w kon se -
kwen cji po wo du je wy gła dze nie po łą cze nia po wie -
ko wo -po licz ko we go.

W opi nii au to ra jest to sku tecz na i pro sta me to da
po zwa la ją ca roz wią zać pro blem ob ja wów sta rze nia
się oko li cy po do czo do ło wej, co jest obec nie czę stym
wy zwa niem dla chi rur gów pla styków.
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Ry ci na 20–34 A–D. Na ry ci nie wi dać, jak 4 mm po do czo do ło wy im plant mo że przy wró cić pra wi dło wą ob ję tość prze strze ni po do czo -
do ło wej i po więk szyć ob szar po licz ko wy bez ko niecz no ści wy ko ny wa nia pod wie sza nia środ ko wej czę ści twa rzy czy trans lo ka cji tłusz -
czu oczo do ło we go.
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