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Jest specjalistą dermatologiem-
-wenerologiem, wysokiej klasy 
ekspertem w  dziedzinie laserote-
rapii, członkiem Amerykańskiego 
Towarzystwa Laseroterapii i  zało-
życielem pierwszego w Polsce Cen-
trum Szkoleniowego Laseroterapii, 
kształcącego lekarzy w praktyce.

Jest ekspertem Polskiego Towarzy-
stwa Chorób Atopowych (PTCA). 
Przez lata był konsultantem w  za-
kresie dermatologii w  Instytucie 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Ło-
dzi. W 2004 roku ukończył Wydział 
Lekarski Wojskowej Akademii Me-
dycznej, a  w  2013 roku pod opieką 
profesora Andrzeja Kaszuby uzy-
skał specjalizacje z  dermatologii 
i  wenerologii. W  2014  roku założył 
Medevac, obecnie Klinika Pawli-
kowski, oferująca kompleksowe 
usługi medyczne w  zakresie lecze-
nia dzieci i dorosłych.

OptiLight – przełom w leczeniu 
zespołu suchego oka

Na zespół suchego oka cierpi nawet 63% dorosłych osób w Polsce i ponad 50% na świecie. 
Z  problemem mogą stykać się lekarze różnych specjalności, w  tym dermatolodzy. Dotąd 
ZSO leczony był objawowo za pomocą kropli i  leków. Choroba po części wiąże się z postę-
pem cywilizacyjnym: długotrwałym wpatrywaniem się w ekrany komputerów, smartfonów, 
telewizorów, z  przyjmowanymi lekami, noszeniem szkieł kontaktowych, wielogodzinnym 
przebywaniem w  klimatyzowanych pomieszczeniach. Problem może towarzyszyć kobie-
tom w  trakcie menopauzy i  miesiączki, może również być konsekwencją leczenia innych 
schorzeń, np. depresji, alergii, trądziku. Zespół suchego oka jest bardzo typowy dla trądziku 
różowatego z uwagi na przekrwienie oka. Może być powiązany z występowaniem nużeńca.

Dlaczego technologia OptiLight jest przełomowa? 
OptiLight, nowoczesna wersja IPL, to urządzenie oparte na technologii OPT™ (Optimal 
Pulse Technology), które wykorzystuje precyzyjne, intensywne światło szerokopasmowe 
do leczenia objawów zespołu suchego oka spowodowanego dysfunkcją gruczołów Meibo-
ma (Meibomian Gland Dysfunction, MGD). Według badań MGD jest najczęstszą przyczyną 
zespołu suchego oka, co stanowi około 86% przypadków. OptiLight przywraca prawidłowe 
funkcjonowanie gruczołów Meiboma oraz opóźnia parowanie filmu łzowego. Dodatkowo 
uszkadza i doprowadza do śmierci wszystkie osobniki nużeńca, młode i stare, ponieważ 
zawierają one w swojej otoczce barwnik, który absorbuje energię światła. Zmniejsza źródła 
stanu zapalnego prowadzące do chorób suchego oka. OPT™, autorska technologia marki 
Lumenis®, precyzyjnie, jednolicie i w kontrolowany sposób kieruje światło w wybrane miej-
sce za pomocą specjalnie zaprojektowanej głowicy. 

Jak wygląda zabieg? 
Nowoczesnym IPL-em naświetlamy brzegi powiek górnej i dolnej za pomocą głowicy, która 
wygląda jak długopis zakończony okrągłym kryształem o średnicy 1 cm. Zabieg wykonuje-
my przy samej linii rzęs, naświetlanie przeprowadzając w dwóch rzędach na całej ich dłu-
gości. Dzięki temu zmniejsza się przekrwienie oka wynikające ze stanu zapalnego, który już 
się rozwinął, co ogranicza napływ białek prozapalnych, interleukin i cytokin. Jednocześnie 
podgrzewamy gruczoły Meiboma, co sprawia, że wydzielina w nich znowu się rozrzedza. 
Użyte światło ma właściwości biomodulujące, wpływa na regenerację gruczołów Meiboma, 
w efekcie zapalenia zanikają. OptiLight marki Lumenis® jest urządzeniem, które znajduje 
się w dystrybucji firmy ITP S.A. To pierwsze i jedyne urządzeniem oparte na technolo-
gii OPT™, zatwierdzonej przez FDA do leczenia ZSO. (Więcej o zabiegu na stronie 92).

Materiał promocyjny
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Lasery wkroczyły do medycyny w  latach  60. ubie-
głego wieku. Początkowy powolny rozwój przyspie-
szał i  po stworzeniu lasera CO2, którego pierwsze 
wykorzystanie w  medycynie miało miejsce około 
1960 roku, laseroterapia wkroczyła w kolejny etap: 

powstały lasery pikosekundowe. Lasery kojarzą się 
co prawda przede wszystkim z medycyną estetycz-
ną, ale obecnie ulega już to zmianie. Zastosowanie 
lasera  CO2 w  leczeniu atrofii nabłonka pochwy 
oraz nietrzymania moczu czy lasera tulowego w le-

dr Bartosz Pawlikowski
dermatolog, lekarz medycyny estetycznej

Badania potwierdzają, że światło IPL leczy zespół suchego oka skutecznie  
i bezpiecznie. Podczas zabiegu pacjent nie osłania aparatu wzroku nakładkami,  
a po wyjściu z gabinetu może od razu wrócić do codziennych obowiązków.

Laseroterapia w leczeniu 
 zespołu suchego oka
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czeniu kamicy nerkowej to tylko skromny wycinek 
tego, jak współcześnie w medycynie klinicznej wy-
korzystywane są lasery. To samo dotyczy innych 
technologii. Technologia IPL  (Intense Pulsed Light) 
znalazła ostatnio zastosowanie w  okulistyce kli-
nicznej w leczeniu zespołu suchego oka (Dry Eye Di-
sease, DED). W 2007 roku Międzynarodowe Warsz-
taty Suchego Oka  (International Dry Eye WorkShop, 
DEWS) zrewidowały pierwotną definicję i  schemat 
klasyfikacji zespołu suchego oka. Opracowano 
nową definicję DED opartą na etiologii, mechani-
zmie i  ciężkości choroby. Termin „zespół suchego 
oka” został  przez DEWS zdefiniowany jako „wie-
loczynnikowa choroba łez i powierzchni oka, która 
powoduje objawy dyskomfortu, zaburzenia widze-
nia i  niestabilność filmu łzowego z  potencjalnym 
uszkodzeniem powierzchni oka. Towarzyszy temu 
zwiększona osmolarność filmu łzowego i  zapale-
nie powierzchni oka”. „Zespół suchego oka” odno-
si się do zaburzeń filmu łzowego spowodowanych 
zmniejszoną produkcją łez i / lub nadmiernym ich 
parowaniem, związanych z  objawami dyskomfortu 
ocznego. Częstość występowania DED wynosi od 
5% do 50% populacji na całym świecie, w zależno-
ści od regionu geograficznego. Choroba występuje 
w  dwóch głównych formach: z  niedoborem frak-
cji wodnej oraz z  nadmiernym parowaniem z  po-
wierzchni oka. Często oba typy  współistnieją. 

Przyczyny DED

Główną przyczyną zespołu suchego oka z  powo-
du parowania jest dysfunkcja gruczołów Meiboma 
(Meibomian Gland Dysfunction, MGD). Gruczoły 
Mei boma (MG) – część przydatków oka – zostały 
odkryte i  opisane po raz pierwszy w  II poł. XVII 
w. (Meibom, 1666). W  górnej powiece człowieka 
znajduje się od 20 do 40 pojedynczych MG, a w dol-
nej powiece od  20 do  30. Gruczoły Meiboma pod 
względem anatomii i  mechanizmów wydzielni-
czych przypominają nieco gruczoły łojowe, przy 
czym głównymi różnicami są tu brak mieszków 
włosowych w  MG oraz ich większy rozmiar (oko-
ło 5–7  mm) w  porównaniu z  gruczołami łojowymi 

twarzy (zazwyczaj mniej niż 1 mm). Bogata w lipidy 
wydzielina jest uwalniana z  pojedynczego MG na 
powierzchnię oka przez system kanalików i  cen-
tralny przewód, który kończy się otworem znaj-
dującym się na brzegu powieki. Wydzielina MG 
i frakcja wodna łez mieszają się podczas mrugania, 
tworząc film łzowy. Pomiędzy mrugnięciami nor-
malny film łzowy zachowuje swoją integralność do 
10–20 sekund, po czym zaczyna się rozpadać w wy-
niku zapadania się podwarstwy lipidowej, czemu 
towarzyszy parowanie podwarstwy wodnej i  jej 
przerzedzenie. U  pacjentów z  zespołem suchego 
oka integralność filmu łzowego jest poważnie na-
ruszona, co powoduje wysuszenie powierzchni oka, 
podrażnienie i stan zapalny. Szacuje się, że od 60% 
do 86% przypadków DED jest spowodowanych dys-
funkcją gruczołów Meiboma (MGD). Według Tear 
Film & Ocular Surface Society (TFOS DEWS II) po-
wyżej 40.  roku życia częstość występowania MGD 
waha się od 38% do 68%. 

Nie ma jednej prostej odpowiedzi, dlaczego docho-
dzi do dysfunkcji gruczołów Meiboma. Od starze-
nia się, przez stres środowiskowy, po noszenie so-
czewek kontaktowych czy stosowanie niektórych 
leków ogólnoustrojowych i  miejscowych  – wie-
le czynników może odgrywać rolę w  rozwoju tej 
choroby. Jako najczęstsze potencjalne przyczyny 
w procesie uszkodzenia MG wymienia się poniższe:

- wiek – po 40. roku życia MG zmniejszają swoją ob-
jętość oraz produkcję lipidów;

- suche środowisko (klimatyzacja, ogrzewanie);

- hormony – androgeny stymulują, estrogeny hamu-
ją wydzielanie;

- choroby (trądzik różowaty, nużyca, zespół Sjörge-
na, zespół Turnera, dysplazja ektodermalna, rozsz-
czep wargi i podniebienia, dyschiaza, anhydrotycz-
ny ektodermalny zespół dysplastyczny, zaburzenia 
lipidowe);

- leki (izotretynoina, analogi prostaglandyn, beta-
-blokery);
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- dieta (uboga w  kwasy ome-
ga-3), soczewki kontaktowe, 
kosmetyki.

Objawy zespołu suchego oka

W  przebiegu procesu choro-
bowego pacjenci odczuwają 
obiektywne objawy w postaci:

- pieczenia i suchości oczu;

- występowania wydzieliny 
surowiczej w  worku spojów-
kowym;

- przekrwienia oczu;

- wahań ostrości widzenia;

- uczucia ciała obcego lub pia-
sku pod powiekami.

Leczenie zespołu suchego oka

Dostępne dotychczas leczenie 
miało charakter objawowy. 
Wykorzystywano w  nim tera-
pie farmakologiczne miejsco-
we oparte na antybiotykach, 
kortykosteroidach, emulsjach 
lipidowych, autologicznym 
osoczu, cyklosporynie oraz 
różnych formach podgrzewa-
nia powiek w  celu oczyszcze-
nia MG z  zalegającej wydzie-
liny. W  leczeniu DED zawsze 
należy brać pod uwagę zaka-
żenie nużeńcem.

Innym podejściem terapeu-
tycznym, które zyskało popu-
larność w ciągu ostatnich 5 lat, 
jest aplikacja intensywnego 
światła pulsacyjnego (IPL) na 
skórę okolicy oka. OptiLight 
to najbardziej zaawansowana 
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technologia, gwarantująca skuteczne leczenie ze-
społu suchego oka. Polega na wysyłaniu krótkich 
impulsów niekoherentnego i  polichromatycznego 
światła o możliwej długości fali od 400 do 1200 nm. 
Wykorzystywany jest tu filtr ograniczający dłu-
gość fali do 590 nm. IPL jest wykorzystywane od lat 
w wielu zastosowaniach dermatologicznych, w tym 
w  leczeniu trwale rozszerzonych naczyń włoso-
watych oraz malformacji żylnych, teleangiektazji 
i trądziku różowatego. Ten ostatni jest szczególnie 
istotny w  przypadku zespołu suchego oka, ponie-
waż szacuje się, że około 80% pacjentów z  trądzi-
kiem różowatym skóry cierpi również na MGD.

Zastosowana w  OptiLight technologia gwarantu-
je niespotykaną dotąd stabilność wiązki polichro-
matycznej. Stały poziom gęstości energii w  czasie 
trwania pojedynczego impulsu lub jego poszczegól-
nych składowych gwarantuje skuteczne przepro-
wadzenie zabiegu. W zależności od fototypu skóry 
system pozwala podzielić impuls na 2 lub 3 składo-
we, dostarczając energię bezpiecznie niezależnie 
od zawartości barwnika w  skórze. Dzięki zastoso-
waniu zaawansowanej głowicy o  małej powierzch-
ni kryształu technologia ta może być stosowana 
na bardzo cienkiej skórze powiek oczu bez ryzyka 
uszkodzenia narządu wzroku. Energia lasera roz-
prasza się w  skórze i  jest pochłaniana tylko przez 
docelowe struktury (chromofory). W  przypadku 
DED dążymy do zahamowania procesów zapalnych 
(obkurczenie drobnych struktur naczyniowych), 
ograniczenia aktywacji makrofagów i  produkcji 
cytokin prozapalnych, stymulacji produkcji me-
ibum (wydzielina MG), termicznego rozrzedzenia 
meibum, przebudowy struktury MG, wyleczenia 
nużeńca.

Dostarczenie przez laser energii na poziomie wy-
maganym do tego, żeby zadziałała ona na chromo-
for, którym w  tym przypadku jest oksyhemoglobi-
na, przekłada się na ograniczenie stanu zapalnego 
i  obkurczenie patologicznie poszerzonych włoso-
watych naczyń krwionośnych. Dochodzi do stop-
niowego ustąpienia obrzęku i ograniczenia aktywa-

cji komórek układu odpornościowego do migracji 
i  wydzielania cytokin prozapalnych. Polichroma-
tyczna wiązka światła jest również pochłaniana 
przez wszystkie formy nużeńca. Pasożyt zawiera 
w swoich powłokach barwnik, przez co jest wysoce 
wrażliwy na działanie tej energii. W procesie lecze-
nia znaczący udział ma również energia cieplna wy-
dzielana przez tkanki w  czasie pochłaniania ener-
gii impulsów. Dochodzi do rozrzedzenia wydzie-
liny MG, co ułatwia jej sekrecję na powierzchnię 
oka. W  badaniach wykazano, że kolejnym ważnym 
elementem procesu leczenia za pomocą OptiLight 
jest fotobiomodulacja, która polega na odbudowie 
struktury MG. Wpływa to korzystnie na zwiększe-
nie wydzielania meibum oraz rewitalizację nabłon-
ka wyściełającego gruczoły, a uszkodzonego w pro-
cesie chorobowym, trwającym zwykle wiele lat.

Badania potwierdzające skuteczność terapii

Badania świadczące o  prawdziwości powyższych 
informacji zakończyły się w  2019  roku. Zostały 
przeprowadzone w  USA na potrzeby potwierdze-
nia skuteczności tej metody leczenia zespołu su-
chego oka przed komisją certyfikującą FDA. Ich 
uczestnikami byli dorośli w  wieku od  22 do  85  lat 
z objawami zespołu suchego oka wywołanymi przez 
MGD z czasem przerwania powłoki łez (Tear Break-
-up Time, TBUT) ≤ 7s. Pacjenci zostali losowo przy-
dzieleni do grupy leczonej 560  nm i  590  nm oraz 
naświetlanej światłem pozorującym. Każdy pacjent 
przeszedł serię 4 sesji zabiegowych w odstępie 2 ty-
godni. Zabieg przeprowadzono w  obrębie policz-
ków od okolicy nosa do ucha w  dwóch przejściach 
oraz w  dwóch przejściach przy linii rzęs i  poniżej. 
Następnie wykonano dwa przejścia na górnej po-
wiece. Zastosowano gęstość energii 11–15 J/cm², 
uzależnioną od fototypu skóry wg skali Fitzpatrick. 
Ocenie poddano aktywność MG, zmiany czasu 
TBUT oraz efekt odbudowy struktury MG. Wyniki 
badania wykazały, że w  grupie leczonej OptiLight 
wzrosła aktywność MG i wydłużył się TBUT – śred-
nio o 1,2 s, maksymalnie o 5 s. Różnica była istotna 
statystycznie.

Mechanizm działania 

Mechanizm działania lasera w odniesieniu do DED 
spowodowanego MGD nie jest jeszcze w  pełni po-
znany i  wymaga dalszych badań. Jedną z  możliwo-
ści jest to, że zamykane są nieprawidłowe telean-
giektazje i blokowane mediatory zapalne. W rezul-
tacie zostaje usunięte główne źródło stanu zapal-
nego okolicy oczodołu. Wsparciem tej hipotezy jest 
fakt, że laser znacznie obniża poziomy kluczowych 
cytokin prozapalnych w  próbkach łez. Inną moż-
liwością jest to, że aktywuje on komórki przez fo-
tobiomodulację (PBM). W  PBM światło (zwłaszcza 
w  zakresie czerwieni i  bliskiej podczerwieni) jest 
pochłaniane w obrębie oksydazy cytochromu c mi-
tochondriów, co powoduje zwiększenie produkcji 
ATP i  modulację wewnątrzkomórkowego poziomu 
wapnia. Wcześniejsze badania wykazały, że PBM 
może zwiększać obronę antyoksydacyjną, reduku-
jąc reaktywne formy tlenu w  komórkach podda-
nych stresowi oksydacyjnemu, zmniejszać poziom 
cytokin prozapalnych w aktywowanych komórkach 
zapalnych, a  nawet zmieniać fenotyp makrofagów 
(z  formy wyspecjalizowanej w  zabijaniu bakterii 
i  patogenów do postaci zaangażowanej w  usuwa-
nie resztek białka i stymulację gojenia). Dodatkowo 
laser może osłabiać nadekspresję genu melanogen-
nego i  tłumić indukowaną UVB ekspresję cytokin. 
Wszystko to może przyczynić się do zmniejszenia 
stanu zapalnego oraz indukcji mechanizmów go-
jenia na powierzchni oka i  na poziomie gruczołów 
Meiboma. Laser może indukować wytwarzanie szo-
ku termicznego, co wykazano w  komórkach skóry, 
oraz zmniejszać populację roztoczy Demodex, co 
jest kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka w  DED 
występującym z powodu MGD. IPL generuje ciepło, 
które zmiękcza wydzielinę dysfunkcyjnych gruczo-
łów Meiboma. Niektórzy badacze sugerowali, że na-
wet krótkie impulsy IPL są wystarczające do prze-
niesienia ciepła do powieki i rozrzedzenia meibum, 
a tym samym do ułatwienia sekrecji na powierzch-
nię oka. OptiLight jest odpowiedzią na poszuki-
wania skutecznych i  bezpiecznych metod leczenia 
DED. Możliwość pracy na aparacie wzroku, zu-

pełnie bezpiecznie bez stosowania bezpośredniej 
ochrony wzroku w  postaci nakładek nagałkowych 
i  bez wystąpienia uszkodzenia oka przemawia za 
bezpieczeństwem tej metody. Oczywiście są pew-
ne ograniczenia w skuteczności lasera, wynikające 
z  poziomu nasilenia objawów i  stopnia zaawanso-
wania choroby. Należy jednak pamiętać, że w  tej 
metodzie nie ma ograniczenia w ilości cyklów tera-
peutycznych  – po zastosowaniu procedury w  4  se-
sjach co 2  tygodnie można powrócić do kolejnych 
zabiegów po 3 miesiącach i obserwować dalszą po-
prawę wynikającą z  rozpoczęcia procedury przy 
mniejszym nasileniu choroby. Zakładając systema-
tyczną poprawę należy się spodziewać możliwości 
zaprzestania stosowania uciążliwej, objawowej 
terapii farmakologicznej lub co najmniej ograni-
czenia częstotliwości aplikacji środków farmakolo-
gicznych oraz ilości leków w terapii.
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Jak wyszczuplić
 podbródek?
Powszechnie uważa się, że jest to problem osób otyłych, jednak coraz 
częściej dotyka też szczupłych. Pozbycie się nadmiaru tłuszczu  
z tej partii ciała odmładza twarz i dodaje urody. 

Modelowanie linii twarzy jest jednym z  najbardziej 
popularnych zabiegów medycyny estetycznej, a  chęć 
zmiany kształtu twarzy nie jest niczym nowym. Zabie-
gi mające na celu poprawę wyglądu dolnej części twa-
rzy były modne już w  latach 50. Odnaleziona doku-
mentacja medyczna z tego okresu sugeruje, że ówcze-
sna holly woodzka aktorka kontraktowa o  pseudoni-
mie Marilyn Monroe poszukiwała potajemnie zabiegu 
chirurgii plastycznej, aby przeszczepić tłuszcz w oko-
lice podbródka oraz wszczepić implant chrząstki ce-
lem korekcji „łagodnej płaskości” w  brodzie. Używa-
jąc wymówki, że miała wypadek i zraniła twarz, młoda 
gwiazda zniknęła na chwilę z  życia publicznego, aby 
„odzyskać siły” z dala od wścibskich oczu reporterów 
przed następnym występem na wielkim ekranie.

Dziś, dzięki różnym zabiegom medycyny estetycz-
nej i  nowym opcjom leczenia, pacjenci mają szeroki 
wybór zabiegów pozwalających uzyskać wymarzony 

wygląd. Zabieg modelowania owalu twarzy nie jest 
już „przedsięwzięciem ciszy”. Z  dostępną obecnie 
technologią jest łatwiej niż kiedykolwiek udoskonalić 
okolice podbródka, napiąć skórę i nadać dolnej części 
twarzy gładszy, bardziej wyrazisty, świeży i młody wy-
gląd. Jako lekarz medycyny estetycznej i stomatologii 
wyjątkowy efekt poprawy gęstości skóry podbródka 
i  zwiększenia jej elastyczności najchętniej uzysku-
ję poprzez stymulację procesów regeneracyjnych 
przy użyciu rewolucyjnej technologii, która na nowo 
„odkrywa” ultradźwięki. Ultradźwięki zastosowane 
w urządzeniu SofWave to wiązki o wysokiej częstotli-
wości, które rozchodzą się przez tkankę i tworzą w skó-
rze właściwej siedem unikalnych, geometrycznych, 
trójwymiarowych, cylindrycznych stref termicznych 
oddzielonych obszarami nieuszkodzonej tkanki, dając 
w ten sposób efekt frakcyjny w środkowej części skó-
ry właściwej. Frakcyjny efekt ultradźwiękowy tworzy 
kontrolowaną, wydłużoną i  kierunkową koagulację 
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termiczną na głębokości 1,5–2  mm w  środkowej czę-
ści skóry właściwej. Zapewnia to wybitne rezultaty 
przy minimalnej penetracji, gwarantując jednocze-
śnie brak uszkodzeń naskórka i struktur leżących po-
niżej. Ogrzewanie tkanki skórnej (60–70°C) indukuje 
produkcję kolagenu i przebudowę w optymalnym kie-
runku wektora względem zmarszczek skóry. Co wię-
cej, w technologii, której używam w swoim gabinecie, 
zintegrowany mechanizm chłodzący chroni naskórek 
i pomaga ukierunkować efekt na środkową część skó-
ry właściwej, a unikalny wektorowy charakter oddzia-
ływania wiązki stymuluje zapalną odpowiedź gojenia 
ran obejmującą neokolagenogenezę i  neoelastogene-
zę. SofWave to unikalna i wiodąca obecnie na świecie 
technologia oferująca lekarzom nieinwazyjne lecze-
nie okolic, między innymi podbródka, wymagających 
zabiegów liftingujących  – bez względu na rodzaj 

i  koloryt skóry. Znaczące efekty, bez zaczerwienie-
nia i  podrażnienia, widoczne są w  mniej niż tydzień, 
a z czasem ulegają pogłębieniu, aż do osiągnięcia po-
żądanego rezultatu. Fale ultradźwiękowe przenikają 
przez górną warstwę powierzchowną skóry, pozosta-
wiając ją całkowicie nienaruszoną, a co najważniejsze 
i  rewolucyjne w  tej technologii, nie uszkadzają abso-
lutnie żadnych struktur, nie tylko warstwy powierz-
chownej skóry.

Dzięki nowej generacji ultradźwięków dermatolodzy 
mogą wykonywać zabiegi nie tylko w okolicach podb-
ródka, który bardzo dobrze reaguje na ten rodzaj tech-
nologii, lecz także wokół oczu i z przodu szyi.

Ponadto lekarze mogą również kontrolować, jak 
głęboko pod skórę przeniknie energia. Ultradźwię-

ki ogrzewają tylko określone tkanki bez wpływu na 
mięśnie, nerwy lub tkankę tłuszczową wokół nich. 
W  tym procesie to ogrzewanie powoduje koagula-
cję, która napina skórę poprzez zbliżenie włókien 
kolagenowych. Rozpoczynają się bardzo intensywne 
procesy regeneracyjne, polegające na gruntownej 
przebudowie tkanki. Włókna kolagenowe w  skórze 
ulegają obkurczeniu, a  dodatkowo stymulowane jest 
powstawanie nowych włókien w  procesie zwanym 
neokolagenogenezą. Zainicjowane procesy zachodzą-
ce w skórze skutkują wzrostem zawartości kolagenu, 
a co za tym idzie zwiększeniem jej napięcia, czyli efek-
tem liftingu.

Warto pamiętać, że zarówno głębokość działania 

technologii SofWave, jak i nasilenie stosowanej ener-
gii sprawiają, że jest to zupełnie inna forma terapii 
niż znane i  popularne zabiegi HIFU. Ta technologia 
ultradźwiękowa znacznie ogranicza bolesność zabie-
gu i całkowicie wyklucza prawdopodobieństwo wystą-
pienia negatywnych skutków ubocznych. Należy przy 
tym mieć na uwadze, że użycie każdej technologii, 
szczególnie innowacyjnej, warto poprzedzić dogłęb-
ną analizą nie tylko jej samej, lecz także urządzenia 
stojącego za nią. Najważniejsze jest bezpieczeństwo 
pacjentów. Aby je zapewnić, powinno się zawsze ba-
zować na badaniach klinicznych, które są nieodłącz-
nym elementem odpowiedzialnego stosowania wszel-
kich procedur zabiegowych.

Dodatkowy podbródek to dość często spotykany de-
fekt estetyczny, który może wystąpić u  każdego. Nie 
jest to, jak się często uważa, problem osób w średnim 
wieku i otyłych – może on dotyczyć również osób mło-
dych i  szczupłych. W  większości przypadków jest to 
faktycznie konsekwencja nadmiernego gromadzenia 
się tkanki tłuszczowej. Zbyt duża ilość spożywanych 
alkoholu, tłuszczy, cukru i  soli prowadzi do wzrostu 
poziomu tkanki tłuszczowej oraz retencji wody w or-
ganizmie, co daje wrażenie opuchniętej twarzy.

Inne przyczyny dodatkowego podbródka to:

- uwarunkowania genetyczne – od nich uzależniona 
jest między innymi elastyczność skóry, za którą odpo-
wiedzialna jest jakość i  ilość produkowanego kolage-
nu, oraz skłonność do gromadzenia się tzw. tłuszczu 
brunatnego. Jeśli członkowie naszej rodziny mają „po-

dwójny podbródek” to prawdopodobieństwo, że wy-
stąpi on u nas jest bardzo duże;

- nieprawidłowa postawa ciała – jest to problem bar-
dzo często spotykany, zwłaszcza ostatnimi czasy, kie-
dy zbyt długo korzystamy z telefonów komórkowych, 
mając przy tym nienaturalnie pochyloną do przodu 
głowę. Jednak przyczyn nieprawidłowej postawy ciała 
jest więcej. Są wśród nich: spanie z  uniesioną głową, 
noszenie ciężkiego plecaka, brak aktywności fizycz-
nej prowadzący do osłabienia mięśni szyi i górnej czę-
ści pleców, garbienie się;

- proces starzenia się – jego objawem jest utrata ela-
styczności włókien kolagenowych i pojawienie się ob-
wisłej skóry. Dodatkowo częsta ekspozycja na słońce 
lub korzystanie z  solarium pogłębiają proces starze-
nia się i zwiększają wiotkość skóry;

dr n. med. Ewa Jaźwiecka-Kościelniak 
chirurg stomatolog, lekarz medycyny estetycznej,  

Klinika  
Pawlikowski w Łodzi



- wahania wagi – one również mogą doprowadzić do 
powstania drugiego podbródka. Mamy wówczas do 
czynienia z nadmiarem tkanki tłuszczowej przy wzro-
ście wagi lub nadmiarem skóry w  okolicy podbródka 
przy przesadnym, szybkim schudnięciu;

- wahania hormonów – są związane z chorobami tar-
czycy lub okresem menopauzy. Przy schorzeniach tar-
czycy może dojść do powstania tzw. wola tarczycy, co 
wymaga przede wszystkim leczenia choroby podsta-
wowej i nierzadko wiąże się z koniecznością operacji 
tarczycy.

Metody terapeutyczne

W  mojej praktyce około 10% pacjentów, zarówno 
mężczyzn, jak  i  kobiet, to osoby, dla których podwój-
ny podbródek jest najważniejszym problemem skła-
niającym ich do wizyty w klinice. Zakres usług, który 
mogę im zaproponować jest bardzo szeroki, jednak 
najważniejsze jest ustalenie przyczyny oraz dokładne 
zaplanowanie możliwości leczenia w  zależności od 
problemu. W celach diagnostycznych warto posłużyć 
się badaniem USG, aby określić ilość i  zakres tkanki 
tłuszczowej w  tym ważnym anatomicznie obszarze. 
Często terapia tego miejsca jest złożona – ma za zada-
nie zarówno zlikwidować nadmiar tłuszczu, jak i pod-
trzymać i dopełnić efekt, co osiągamy zabiegami.

W  przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej swoim 
pacjentom mogę zaproponować zabiegi lipolizy lub 
liposukcji, w  zależności od ilości tłuszczu nagroma-
dzonego w podbródku. Oba zabiegi przynoszą bardzo 
dobre efekty przy właściwej kwalifikacji do zabiegu.

Lipoliza iniekcyjna jest skierowana głównie do osób 
szczupłych, z niewielkim nadmiarem tkanki tłuszczo-
wej w  okolicy podbródka. W  obszar wymagający od-
chudzenia podaje się preparat rozpuszczający tłuszcz. 
Zabieg jest wykonywany w  znieczuleniu  – igłą bądź 
kaniulą. Efekt możemy osiągnąć po zastosowaniu serii 
2–3 zabiegów. Nie jest to procedura bardzo inwazyjna, 
ale na rezultat należy poczekać, gdyż rozpuszczo-
ny tłuszcz musi zostać zmetabolizowany i  wydalony 
z   organizmu. Bezpośrednio po zabiegu okolica pod-

bródka może być zaczerwieniona, opuchnięta. Mogą 
się pojawić siniaki i  nadwrażliwość na dotyk. Okres 
rekonwalescencji trwa około 1 tydzień.

Liposukcja podbródka to mój ulubiony zabieg, ze 
względu na stosunkowo małą inwazyjność przy 
spektakularnych efektach. Po dokładnym wywiadzie 
uwzględniającym choroby ogólne i  alergie, badaniu 
przedmiotowym, omówieniu z  pacjentem przebie-
gu zabiegu oraz przedstawieniu zaleceń przed- i  po-
zabiegowych umawiam termin zabiegu. Sam zabieg 
trwa około godzinę, wraz z  formalnościami na pobyt 
w klinice trzeba przeznaczyć od około 1,5 do 2 godzin. 
Liposukcja podbródka przeprowadzana jest w  znie-
czuleniu miejscowym. Zabieg jest całkowicie bezbole-
sny. Najczęściej wykonywane jest jedno nacięcie dłu-
gości 2–3 mm, przez które wprowadzana jest kaniula, 
czyli rodzaj pustej w środku igły zakończonej otwora-
mi, przez które pod ciśnieniem odsysa się tłuszcz. Po 
zabiegu może wystąpić lekka bolesność, którą niwe-
lujemy lekami przeciwbólowymi, obrzęk i zasinienie. 
Pacjentom zalecam noszenie opaski elastyczno-uci-
skowej przez okres 2  tygodni, co zmniejsza obrzęk, 
ewentualne dolegliwości bólowe oraz pozwala na 
prawidłowe dopasowanie się skóry do tkanki pod-
skórnej. Następnie przez kolejny miesiąc zalecane jest 
użytkowanie opaski nocą. Bardzo często w  przypad-
ku odsysania dużej ilości tkanki tłuszczowej propo-
nuję pacjentom zabieg nićmi Aptos, które zakładane 
są w formie hamaka – od płatka ucha do płatka ucha. 
Dzięki wykorzystaniu nici mamy możliwość uzyska-
nia długotrwałego efektu podciągnięcia i zliftingowa-
nia nadmiaru luźnej, opadającej skóry. Dopełnieniem 
całej procedury są zabiegi endermologii podbródka 
wykonywane przez kosmetologa. Przed liposukcją 
zalecany jest jeden zabieg celem przygotowania ob-
szaru, co ułatwia odessanie tłuszczu. Następnie, po 
około 2–3  tygodniach od liposukcji, zalecam serię 
5  zabiegów, w  odstępach  2–3-dniowych. Endermolo-
gia skraca okres rekonwalescencji, zmniejsza obrzęk, 
przyspiesza likwidację tymczasowej asymetrii, napi-
na skórę. Liposukcja to jeden z  najskuteczniejszych 
zabiegów wyszczuplających i  modelujących twarz. 
Jest to jednorazowa procedura, która przynosi rezul-



taty utrzymujące się w  czasie. Pierwszy efekt można 
ocenić po około miesiącu, a na pełne rezultaty trzeba 
poczekać około 3–4 miesięcy.

Pozostałe zabiegi na okolicę podbródka

Do kliniki często zgłaszają się pacjentki młode, u któ-
rych doszło do zwiotczenia skóry w okolicy podbród-
ka, w  konsekwencji odchudzania się, utraty wagi po 
porodzie lub w  wyniku zaburzeń gospodarki hormo-
nalnej. Tym pacjentkom proponuję zabiegi nieinwa-
zyjne mające na celu ujędrnienie skóry oraz pobudze-
nie włókien kolagenowych, ich obkurczenie i syntezę 
nowych. Do takich zabiegów należy zabieg termoli-
ftingu Zaffiro. Jest to innowacyjna metoda wykorzy-
stująca promieniowanie podczerwone o  specjalnie 
dobranej długości fal (750–1800  nm). Działanie tem-
peratury w  wysokości około 60°C  w  głębszych war-
stwach skóry powoduje przyspieszenie naturalnych 
procesów odnowy, obkurczenie włókien kolageno-
wych, dzięki czemu zwiększa się elastyczność i  na-
pięcie skóry. Jeszcze lepsze efekty możemy uzyskać 
wykonując zabieg mezoterapii przed termoliftingiem, 
gdyż silne uwodnienie skóry prowadzi do poprawy jej 
napięcia. Zabieg wykonuje się w serii, w zależności od 
potrzeb.

Innym zabiegiem high-tech mającym tu zastosowa-
nie jest wykorzystanie radiofrekwencji mikroigło-
wej  (RF), czyli stymulacja skóry falami radiowymi 
w połączeniu z mikronakłuciami na odpowiedniej głę-
bokości. Wytworzona w ten sposób energia powoduje 
powstanie kontrolowanego przegrzania w skórze, jej 
regenerację i  pobudzenie syntezy nowych włókien 
kolagenowych. Skóra ulega ujędrnieniu i napięciu, li-
kwidowane są delikatne zmarszczki.

Kolejnym skutecznym zabiegiem bezinwazyjnego li-
ftingu okolicy podbródka jest zabieg HIFU. Polega on 
na wykorzystaniu skoncentrowanych fal ultradźwię-
kowych o  wysokiej częstotliwości, działających 
w warstwie skóry właściwej i  tkance podskórnej. Za-
bieg HIFU powoduje delikatną redukcje tkanki tłusz-
czowej oraz lifting skóry. Wykonywany jest raz na rok.

Konsultując pacjentów zgłaszających się z  proble-
mem podwójnego podbródka, często widzę, że przy-
czyna leży nie tylko w  nadmiarze tkanki tłuszczowej 
i  braku jędrności skóry, lecz także w  zaburzeniach 
zgryzu, mikrognacji (niedorozwoju żuchwy) lub w ty-
łożuchwiu (cofnięciu żuchwy). Tu oprócz możliwej 
operacji i  leczeniu wady zgryzu ortodontyczno-or-
topedycznie z  pomocą przychodzą typowe zabiegi 
medycyny estetycznej. Jako dopełnienie zabiegów 
wcześniej opisanych proponuję przede wszystkim 
zabieg modelowania brody i żuchwy przy użyciu od-
powiednio dobranego kwasu hialuronowego. Odpo-
wiednie wymodelowanie żuchwy nie tylko przywraca 
prawidłowy wygląd brody, lecz także nadaje twarzy 
harmonii, niweluje asymetrię i optycznie wyszczupla. 
Jest to zabieg, który przynosi natychmiastowe spekta-
kularne efekty. W swojej praktyce często decyduję się 
na procedury łączone, gdyż najczęściej przyczyn po-
dwójnego podbródka jest kilka. Począwszy od zabie-
gów ujędrniających skórę, poprzez zabiegi inwazyjne, 
takie jak lipoliza i liposukcja, aż do zabiegów modelu-
jących żuchwę – dzięki nim wszystkim udaje się uzy-
skać bardzo dobre i długotrwałe efekty.

Ponadto należy wspomnieć o możliwości stosowania 
botoksu w przypadku występowania nieprawidłowo-
ści w  okolicy brody i  podbródka oraz napięcia szyi. 
Bardzo dobre efekty przynosi również zastosowanie 
laseroterapii lub nici PDO  – zabiegi te mają za zada-
nie przebudować skórę, która dzięki nim staje się bar-
dziej elastyczna i napięta oraz grubsza.

Na koniec chciałabym zwrócić uwagę, że często złożo-
ny i mocno problematyczny temat podwójnego podb-
ródka jest współcześnie łatwy do rozwiązania. Ważne 
jest, aby prawidłowo zdiagnozować pacjenta i  odpo-
wiednio dobrać terapię.
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Żyły kończyn dolnych

Naczynia żylne znajdujące się w  kończynach dolnych 
można podzielić na: żyły głębokie, powierzchowne oraz 
przeszywające. Razem tworzą one spójną całość, która 
może zostać zachwiana, gdy chociaż jeden z jej elemen-

tów ulegnie uszkodzeniu. Żyły głębokie, leżące w poszcze-
gólnych przedziałach mięśniowych, towarzyszą tętnicom 
i wraz z nimi objęte są pochewką naczyniową. Pełnią bar-
dzo ważną funkcję, ponieważ to dzięki nim z kończyn dol-
nych odpływa około 90% krwi. Układ żył powierzchow-
nych uchodzi do żył głębokich oraz dodatkowo łączy się 

Lek.med. Konrad Kędzia, 
lekarz medycyny estetycznej,  

Klinika Pawlikowski

Są jednym z objawów przewlekłej niewydolności żylnej.  
Charakteryzują się krętym przebiegiem i najczęściej dotyczą kończyn 
dolnych. Występują u co trzeciej kobiety oraz u co trzeciego mężczyzny. 
Najczęściej uważane są za kwestię estetyczną, jednak problem jest o wiele 
bardziej złożony. 

Małoinwazyjne zabiegi
  usuwania żylaków 
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z nimi poprzez żyły przeszywające. Żyły powierzchowne, 
w  odróżnieniu od żył głębokich, towarzyszą naczyniom 
limfatycznym oraz nerwom. Ich główną funkcją jest 
zbieranie krwi, m.in. ze skóry i tkanki podskórnej, co sta-
nowi około 10%  krwi, która przepływa przez kończyny 
dolne.  Fizjologicznie przepływ krwi w  układzie żylnym 
przebiega z układu powierzchownego do głębokiego i jest 
jednokierunkowy. Jego prawidłowe funkcjonowanie za-
leży od wielu czynników, takich jak: sprawnie działające 
zastawki żylne oraz prawidłowa funkcje: skurczowa ser-
ca, pracy mięśni nóg, ruchów przepony i  ucisku na duże 
naczynia żylne.

Co predysponuje do żylaków?

W tworzeniu się żylaków ogromną rolę odgrywają czyn-
niki genetyczne. Szacuje się, że u około 80% chorych z ży-
lakami potwierdza się występowanie choroby w rodzinie. 
Częściej chorują kobiety oraz osoby w podeszłym wieku. 
Każda ciąża oraz poród zwiększa ryzyko wystąpienia cho-
roby. Tryb życia, który charakteryzuje się długotrwałym 
siedzeniem bądź staniem, niewystarczająca aktywność 
fizyczna oraz otyłość i  nadwaga są czynnikami nieko-
rzystnymi i one również przyczyniają się do wystąpienia 
choroby. 

Dlaczego tworzą się żylaki?

Patogeneza powstawania żylaków do tej pory nie jest 
w pełni wyjaśniona. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn 
jest to bardzo złożony proces. Główną przyczyną żylaków 
są niewydolne zastawki żylne. Na podstawie postępów 
w  nauce możemy przypuszczać, że zaburzenia w  utrzy-
maniu elastyczności naczyń, które spowodowane są 
zmianami w występowaniu elastyny, oraz rozmaite stany 
zapalne również odgrywają sporą rolę w  tworzeniu się 
żylaków. 

Problem wyłącznie estetyczny?

Żylaki są kojarzone głównie z  defektem estetycznym, 
jednak problem jest o wiele poważniejszy. W zależności 
od stopnia zaawansowania choroby pacjenci najczęściej 
zgłaszają uczucie ciężkości kończyn dolnych, występo-
wanie obrzęków oraz dolegliwości bólowych o  różnym 
nasileniu. Dodatkowo mogą wystąpić objawy w  postaci 

swędzenia i  mrowienia. Nieleczona choroba może pro-

wadzić do poważnych powikłań, poczynając od przebar-

wień, zapalenia żył powierzchownych, a kończąc na cięż-

ko leczących się  owrzodzeniach.

Jak zdiagnozować żylaki?

Ocena żylaków nie wymaga wysoko wyspecjalizowa-

nej diagnostyki. Do ich stwierdzenia wystarczy odpo-

wiednio przeprowadzone badanie fizykalne oraz USG 

kończyn dolnych lub USG Doppler. Diagnostyka jest 

całkowicie bezbolesna i  nie wymaga specjalnego przy-

gotowania.  W  ostatnich latach, dzięki szybkiemu roz-

wojowi technologicznemu, coraz większą popularność 

w  leczeniu żylaków zdobywają metody małoinwazyjne. 

Wszystkie one charakteryzują się zniwelowaną do mini-

mum traumatyzacją tkanek, szybkim powrotem do pełnej 

aktywności fizycznej po zabiegu oraz dużą skutecznością. 

Wyboru odpowiedniej metody leczniczej dokonuje się po 

wcześniejszym zdiagnozowaniu chorego oraz ocenie na-

czyń żylnych. 

Małoinwazyjne metody usuwania żylaków

Skleroterapia 

Jednym z  podstawowych zabiegów małoinwazyjnych 

w leczeniu żylaków jest skleroterapia – płynowa lub pian-

kowa. Polega ona na podawaniu do wnętrza zmienione-

go naczynia środka chemicznego, który powoduje jego 

zarośnięcie. Najczęściej stosuje się polidokanol, siarczan 

tetradecylu oraz sole jodu. Zamknięcie naczynia unie-

możliwia dalszy przepływ krwi, dzięki czemu ulega ono 

stopniowemu wchłonięciu. W trakcie zabiegu używa się 

klasycznych strzykawek, do których dobiera się bardzo 

cienkie igły. Zmniejsza to doznania bólowe, dzięki czemu 

nie jest wymagane żadne dodatkowe znieczulenie. Zabieg 

skleroterapii stosowany jest jako „złoty standard” w lecze-

niu teleangiektazji oraz małych żylaków o średnicy 3 mm. 

Jest ona również używana do leczenia żylaków o średni-

cy powyżej 4 mm – w tym przypadku najczęściej wyko-

rzystywana jest piana, którą wstrzykuje się pod kontrolą 

USG.   Skleroterapia często używana jest jako uzupełnie-

nie bardziej zaawansowanych technik małoinwazyjnych. 

Po zabiegu powinno się zrezygnować z  ciepłych kąpieli 
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oraz wizyt w  saunie. Należy również unikać długotrwa-
łego stania oraz siedzenia w  jednej pozycji. Zabieg jest 
bezwzględnie przeciwwskazany w  przypadku występo-
wania alergii na podawany środek chemiczny, w trakcie 
ostrej zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej oraz 
ciężkiej infekcji. Do względnych przeciwwskazań należą 
między innymi: ciąża, karmienie piersią, miażdżyca koń-
czyn dolnych, zły stan ogólny pacjenta oraz duże ryzyko 
zakrzepowo-zatorowe. W  takich wypadkach należy do-
brze przemyśleć konieczność wykonania skleroterapii.

VascuLife

Zabieg VascuLife polega na laserowym, wewnątrzna-
czyniowym zamknięciu żylaków. Urządzenie to wysoce 
zaawansowany, zrobotyzowany, inteligentny system, 
który wybiera najbardziej optymalne parametry na bie-
żąco w  trakcie trwania zabiegu. Światłowód naczynio-
wy zakończony jest diodą laserową, która równomiernie 
(360°) emituje falę o długości 1470 nm. Systemu VascuLi-
fe najczęściej używa się do zamykania niewydolnego pnia 
żyły odpiszczelowej, jednak można go stosować również 
w innych przypadkach, po odpowiednim zakwalifikowa-
niu pacjenta. Zabieg wykonuje się w  znieczuleniu miej-
scowym pod stałą kontrolą USG. Okolica poddana zabie-
gowi znieczulona jest nasiękowo, co dodatkowo obkurcza 
naczynie żylne oraz zwiększa efektywność procedury 
i  pozwala uzyskać jeszcze lepsze efekty. Zabieg kończy 
się praktycznie bez siniaków czy krwiaków, z niewielkimi 
dolegliwościami bólowymi. Pacjent po zabiegu musi no-
sić specjalistyczną pończochę uciskową przez okres oko-
ło 2  tygodni. Zalecane jest ograniczenie dodatkowej ak-
tywności fizycznej, jednak już tego samego dnia pacjent 
wraca w pełni do codziennej aktywności.

Flebogrif

Metoda usuwania żylaków Flebogrif polega na mecha-
niczno-chemicznym zamknięciu naczyń. Jak sama nazwa 
wskazuje, zabieg łączy w sobie dwa elementy. Pierwszym 
z  nich jest mechaniczne podrażnienie śródbłonka na-
czyniowego, które powoduje obkurczenie się naczynia, 
drugim zaś  – środek chemiczny w  formie piany, który 
powoduje zarastanie się żyły. Połączenie obu tych metod 
w trakcie jednej procedury maksymalizuje efekty zabie-

gowe. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. 
Cewnik Flebogrif wprowadzony zostaje przez wenflon 
do zmienionego naczynia pod stałą kontrolą USG. Cew-
nik najpierw uszkadza wewnętrzną warstwę naczynia, 
by następnie podać piankę chemiczną. Powoduje to na-
tychmiastowe zamknięcie się naczynia. Głównymi zale-
tami zabiegu Flebogrif są jego bezbolesność, błyskawicz-
ny powrót do codziennej aktywności, szybka rekonwale-
scencja oraz krótki czas wykonania zabiegu. Dodatkowo, 
w  przeciwieństwie do zabiegów laserowych, Flebogrif 
wiąże się z  zerowym ryzykiem oparzenia. Również po 
tym zabiegu wymagane jest noszenie pończochy ucisko-
wej, przez okres jednego miesiąca.

VenaSeal

Zamykanie niewydolnych naczyń żylnych przy użyciu 
VenaSeal polega na sklejaniu naczyń za pomocą specja-
listycznego kleju tkankowego. Zabieg skierowany jest 
głównie do osób z dużymi, obrzękniętymi żylakami. Bar-
dzo często dzięki zamknięciu głównych niewydolnych 
pni poboczne żylaki dodatkowo ulegają regresji. Także 
w  tym przypadku zabieg wykonywany jest pod stałą 
kontrolą USG. Znieczulenie podaje się tylko w  miejscu 
wprowadzenia cewnika. Po zaaplikowaniu kleju tkan-
kowego dodawany jest ucisk z  zewnątrz, co pozwala na 
maksymalizację efektów zabiegu. W przeciwieństwie do 
wcześniej wspomnianych procedur po zabiegu VenaSeal 
nie ma konieczności długotrwałego noszenia pończoch 
uciskowych. Po zastosowaniu tej metody pacjent wraca 
natychmiast do codziennej aktywności fizycznej z ogra-
niczeniem w postaci bardziej wymagających ćwiczeń.

Podsumowanie

Małoinwazyjne zabiegi usuwania żylaków przeznaczone 
są dla osób, które chcą szybko oraz w  zasadzie bezbole-
śnie pozbyć się problemu niewydolnych naczyń. Niewąt-
pliwym plusem tych procedur jest natychmiastowy po-
wrót do codziennej aktywności fizycznej. Należy jednak 
pamiętać o  najważniejszym: konieczności skonsultowa-
nia się ze specjalistą, który po wykonaniu odpowiednich 
badań diagnostycznych zakwalifikuje pacjenta do naj-
lepszej w każdym indywidualnym przypadku metody za-
mknięcia żylaków kończyn dolnych.
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Tematyka dotycząca seksualności wieku 
menopauzalnego zaczęła cieszyć się rosną-
cym zainteresowaniem dopiero w  połowie 
XX  wieku. Wynikało to przede wszystkim 
z przemian związanych z rewolucją obycza-
jową lat 60. XX wieku oraz z tym, że zaczęto 
dostrzegać i  akceptować pozaprokreacyj-

ną wartość życia seksualnego i  satysfakcji 
seksualnej. Chronologicznie przemiany te 
zbiegły się również z  upowszechnieniem 
hormonalnej terapii zastępczej i  z  wpły-
wem jej stosowania na zdrowie seksualne 
kobiet, jak również z wydłużeniem średniej 
długości życia i  aktywności seksualnej ko-

lek. med. Patrycja Stańczyk
ginekolog-położnik, ginekolog estetyczny, Klinka Pawlikowski

Po 50. roku życia u większości kobiet dochodzi do zaburzeń 
związanych z suchością pochwy, bólu podczas stosunku,  
zaniku potrzeb seksualnych i do trudności z osiągnięciem  
orgazmu. Wtedy z pomocą przychodzą zabiegi ginekologii 
estetycznej. 

Życie seksualne 
 po menopauzie
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biet.

Ginekologia estetyczna, której intensywny rozwój ob-
serwować można w  ciągu ostatnich lat, wychodzi na-
przeciw potrzebom kobiet pragnących nie tylko prze-
ciwdziałać zmianom w  obrębie okolic intymnych ze 
względów medycznych czy kosmetycznych, lecz także 
osiągnąć poprawę jakości i  komfortu życia intymnego 
oraz wzrost satysfakcji ze współżycia.

Miejsca intymne po menopauzie

Różnice w zakresie fizjologii seksualności kobiet w wie-
ku menopauzalnym wynikają bezpośrednio z  prawie 
10-krotnego obniżenia stęże-
nia estrogenów w  stosunku 
do okresu przedmenopauzal-
nego. W wyniku tego docho-
dzi do zmniejszenia ukrwie-
nia pochwy, łechtaczki i warg 
sromowych, a  w  efekcie do 
rozwoju zmian atroficznych 
w  pochwie. Zmiany te pole-
gają na zmniejszeniu gru-
bości błony śluzowej oraz 
ilości wydzieliny, przy rów-
noczesnym wzroście jej pH. 
Ma miejsce również zanik 
naczyń krwionośnych, pro-
wadzący do awaskularyzacji 
tkanek, hialinizacja włókien 
kolagenowych oraz fragmen-
tacja włókien elastynowych 
tkanki łącznej. W  efekcie dochodzi do postępującej 
utraty elastyczności oraz skrócenia i zwężenia pochwy, 
co skutkuje dyspareunią oraz skłonnością do występo-
wania otarć, podrażnień i  stanów zapalnych. Oprócz 
pogorszenia nawilżenia pochwy i  napięcia mięśni dna 
miednicy zmiany wynikające z okresu menopauzy po-
wodują obniżenie wrażliwości na bodźce dotykowe 
i zasadniczo zmniejszenie ogólnej reaktywności seksu-
alnej, co przekłada się na ograniczenie zdolności odczu-
wania orgazmu.

Zgodnie z  aktualnym piśmiennictwem dotyczącym 

analizy zaburzeń seksualnych okresu około- i  pome-
nopauzalnego zaburzenia związane ze zmniejszeniem 
lub zanikiem lubrykacji pojawiają się najczęściej u pa-
cjentek po 50. roku życia. W grupie tej – w porównaniu 
z  kobietami młodszymi  – znacząco częściej ujawniają 
się zaburzenia w  postaci dyspareunii, zaniku potrzeb 
seksualnych, anorgazmii oraz  trudności z  osiąganiem 
orgazmu. Przyjmuje się, że dyspareunia i  suchość po-
chwy, będące najwcześniejszymi objawami starzenia 
układu moczowo-płciowego, występują u dwóch na trzy 
75-letnich kobiet.

RF w ginekologii estetycznej i plastycznej

Wykorzystanie radiofre-
kwencji (RF) polega na stoso-
waniu okresowo zmiennego 
prądu elektrycznego, którego 
częstotliwość podlega powta-
rzalnym zmianom w zakresie 
od 3  kHz do 300  MHz. RF 
od lat znajduje szerokie za-
stosowanie w  elektrochirur-
gii – powoduje zdecydowanie 
niższy stopień uszkodzenia 
tkanek niż ma to miejsce 
w  przypadku lasera CO2, 
umożliwiając szybsze goje-
nie, a także wywołując mniej-
szy ból i obrzęk pozabiegowy. 
Terapie z  wykorzystaniem 
urządzeń bazujących na ra-
diofrekwencji, stosowanej 

dopochwowo oraz w  obrębie sromu, zajmują również 
szczególne miejsce w  małoinwazyjnej ginekologii 
estetycznej skierowanej do kobiet w  okresie około- 
i   pomenopauzalnym. Wykonanie zabiegu umożliwia 
specjalnie ukształtowana i  dostosowana głowica gi-
nekologiczna. Można go przeprowadzić zarówno we-
wnątrzpochwowo, jak i na zewnątrz – w obrębie warg 
sromowych mniejszych oraz większych. W  związku 
z  pobudzeniem tworzenia nowych włókien kolageno-
wych oraz neoangiogenezy zabiegi RF  – oprócz rewi-
talizacji polegającej na poprawie napięcia skóry warg 

Terapie łączone  
wykorzystują  

w jednym protokole 
np. radiofrekwencję 
i wypełnienie warg 

sromowych większych 
kwasem hialuronowym. 
Połączenie tych technik 

umożliwia maksymalizację 
rezultatów i zapewnia 

skuteczność terapii. 
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sromowych  – mają przede wszystkim zastosowanie 
w przypadkach atrofii urogenitalnej, zespołu luźnej po-
chwy i  wynikającego z  nich pogorszenia jakości życia 
seksualnego. W  wyniku działania RF dochodzi do po-
prawy ukrwienia tkanek, obkurczenia pochwy, zwięk-
szenia grubości jej ściany i skóry sromu oraz do wzrostu 
nawilżenia pochwy i  wrażliwości łechtaczki. Skutkuje 
to istotną redukcją suchości pochwy oraz związanych 
z  nią świądu i  pieczenia, zmniejszeniem lub całkowitą 
eliminacją bólu podczas dotyku i współżycia. Radiofre-
kwencja przynosi pozytywny efekt zwiększenia wrażli-
wości okolic intymnych na bodźce i wzrostu satysfakcji 
ze współżycia. Ponadto obkurczenie tkanek pochwy 
wiąże się z  korzyściami w  postaci redukcji objawów: 
wysiłkowego nietrzymania moczu, pęcherza nadreak-
tywnego oraz recto- i  cystoceli niewielkiego stopnia. 
Podczas procedury dochodzi do miejscowego podgrza-
nia tkanek do temperatury około 40°C, co jest zupełnie 
bezbolesne dla pacjentki i  nie wymaga zastosowania 
środka znieczulającego. Ze względu na całkowicie nie-
inwazyjny przebieg zabiegu po jego wykonaniu kobieta 
ma możliwość powrotu do codziennej aktywności fi-
zycznej i seksualnej bez jakichkolwiek restrykcji, takich 
jak powstrzymanie się od współżycia. Skrócenie okre-
su rekonwalescencji do zera przekłada się również na 
możliwość wykonywania zabiegów wykorzystujących 
radiofrekwencję w  krótkich odstępach czasowych, co 
4 do 7 dni. Dla uzyskania najlepszych rezultatów wska-
zane jest wykonanie 4 zabiegów.

Laseroterapia w ginekologii estetycznej

Korzyścią wynikającą z  działania lasera jest nasilenie 
produkcji kolagenu i  związane z  tym zmniejszenie za-
potrzebowania na estrogeny. Wiązka lasera CO2 wpły-
wa również na pobudzenie glikogenu zgromadzonego 
w warstwie mięśniowej pochwy, co prowadzi do rozro-
stu prawidłowej flory bakteryjnej tego odcinka układu 
rozrodczego i  polepszenia jego nawilżenia. W  wyniku 
mikrourazów powstałych w  wyniku działania wiązki 
lasera w  tkance pochwy dochodzi do zapoczątkowa-
nia miejscowego procesu zapalnego, a  w  efekcie do 
zastąpienia uszkodzonej tkanki zwłókniałą blizną i na-
prężenia vaginy. Ten mechanizm ma istotne znaczenie 
w przypadku zespołu rozluźnienia pochwy. Zabieg lase-
roterapii jest niemal bezbolesny, natomiast ze względu 

na procesy zachodzące pod wpływem lasera i wynika-
jący z nich okres rekonwalescencji odstępy między ko-
lejnymi zabiegami wynoszą 6–8 tygodni, zaś pacjentka 
zobligowana jest do przestrzegania zaleceń pozabiego-
wych dotyczących ograniczenia aktywności fizycznej 
i  seksualnej.

Wypełnienie warg sromowych większych

Po menopauzie, w wyniku atrofii na tle niedoboru estro-
genów, dochodzi do znacznego zmniejszenia elastycz-
ności i wzrostu suchości skóry wynikającego z redukcji 
zawartości wody wewnątrz - i zewnątrzkomórkowej, do 
zmniejszenia grubości skóry związanego ze stopniową 
utratą kolagenu i glikozaminoglikanów, a także do obni-
żenia się grubości podściółki tłuszczowej. Prowadzi to 
do zmian nie tylko w obrębie pochwy, lecz także sromu. 
Następuje zmniejszenie i zwiotczenie warg sromowych 
mniejszych i  większych oraz zmniejszenie wielkości 
i wrażliwości łechtaczki.

W  przypadku hipoplazji, rozluźnienia skóry sromu 
albo jednoczesnego występowania tych problemów 
stosuje się dwie techniki: transfer autologicznej tkanki 
tłuszczowej lub wypełnienie kwasem hialuronowym. 
Potrzebną do przeszczepu tkankę tłuszczową można 
pozyskać z obszaru ciała, w którym występuje jej nad-
miar  – jednym z  częstszych obszarów ekstrakcji jest 
wewnętrzna strona ud. Ze względu na anatomiczną 
i funkcjonalną rolę, jaką pełnią wargi sromowe większe, 
należy wybierać wypełniacze dedykowane wyłącznie 
okolicom intymnym. W  przypadku kwasu hialurono-
wego technikę cieszącą się największym uznaniem 
stanowi wykorzystanie wypełniaczy opartych na smart 
crosslinking, czyli inteligentnej technologii sieciowania 
wykorzystującej PEG. PEG sprawia, że produkt jest ela-
styczny, odporny na kompresję, doskonale integrując 
się z  tkanką, nadaje jej naturalny wygląd. Wypełnie-
nie warg sromowych większych skutkuje nie tylko po-
prawą estetyki tej okolicy – przede wszystkim wpływa 
na poprawę nawilżenia sromu, przyczyniając się do 
redukcji uporczywego świądu i  skłonności do podraż-
nień podczas współżycia, oraz umożliwia odtworzenie 
prawidłowych warunków anatomicznych i  osłonięcie 
przedsionka pochwy. Efekty zabiegu utrzymują się do 
12 miesięcy, przy czym dokładny czas uzależniony jest 

od indywidualnych uwarunkowań, a  powtórny zabieg 
może zostać wykonany najwcześniej po 6  miesiącach. 
Należy podkreślić, że podstawą skuteczności terapii jest 
odpowiednia kwalifikacja do zabiegu, uwzględniająca 
holistyczne podejście do pacjentki. 

Terapie łączone

W  ostatnim czasie coraz powszechniej stosowane są 
terapie łączone, uwzględniające mechanizmy działa-
nia poszczególnych terapii i wykorzystujące w jednym 
protokole np. radiofrekwencję i wypełnienie warg sro-
mowych większych kwasem hialuronowym. Połączenie 
tych technik umożliwia maksymalizację rezultatów 
i  zapewnia skuteczność terapii. Efekty zabiegów sto-
sowanych celem polepszenia nawilżenia pochwy oraz 
rozluźnienia pochwy odczuwalne są nie tylko przez 
pacjentki, lecz także przez ich partnerów seksualnych, 
co dodatkowo wpływa na podniesienie jakości współ-
życia i  satysfakcji z  niego. Nie jest to bez znaczenia 
w  kontekście samooceny kobiet i  budowania relacji 
 międzyludzkich.

Zabiegi z zakresu małoinwazyjnej ginekologii estetycz-
nej kierowane do kobiet w okresie około- i pomenopau-
zalnym stanowią bezpieczny przełom przynoszący po-
zytywny efekt w zakresie nie tylko estetyki, lecz także 
przywrócenia prawidłowej funkcjonalności narządów 
płciowych w tym okresie życia kobiety, co przekłada się 
na poprawę samopoczucia pacjentek.
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