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StreSzczenie

Rozstępy to powszechnie występujący problem 
natury estetycznej, zwłaszcza dla kobiet. Pomimo 
rozwoju różnych technologii nie znaleziono do-
tychczas sposobu całkowicie ich usuwającego. Nie-
zwykle istotne zatem jest zdobywanie informacji 
o metodach, mogących zmniejszyć niepożądane 
wrażenia wizualne związane z defektami skórny-
mi, a także o niekorzystnym wpływie czynników 
endogennych i egzogennych na ich powstanie. 

Oprócz naukowo uznanych za skuteczne zabie-
gów z zakresu medycyny estetycznej możliwe jest 
zastosowanie procedur kosmetologicznych, mający 
wpływ na ogólną poprawę stanu skóry i działają-
cych w kierunku redukcji widoczności rozstępów. 
Do najczęściej stosowanych zabiegów należą tech-
niki, mające na celu wprowadzanie substancji ak-
tywnych uelastyczniających naskórek oraz złusz-
czające zewnętrzne warstwy naskórka, zarówno 
mechanicznie, jak i chemicznie. Najskuteczniejsze 
bywają terapie holistyczne, łączące w sobie szereg 
możliwości. Skuteczne pobudzenie skóry do rege-
neracji możemy uzyskać, jednocześnie dostarczając 
składników aktywnych i złuszczając naskórek. 

Celem niniejszej pracy było porównanie sku-
teczności działania zabiegów mikrodermabrazji 
diamentowej i kwasu glikolowego o stężeniu 20% 
i 30% na rozstępy w fazie zanikowej. 

Obydwie metody w odczuciu probantek oceniono 
jako średnio skuteczne. Ich połączenie podczas jed-
nej kuracji mogłoby zwiększyć skuteczność terapii.

Słowa kluczowe: rozstępy, mikrodermabrazja, 
kwas glikolowy, peelingi chemiczne 

AbStrAct

Stretch marks appear commonly as a problem of aes-

thetic character, especially for women. Despite new 

technologies, a way of completely removing stretch 

marks has not been found yet. Therefore, it is crucial to 

acquire information about methods that can decrease 

unwanted visual impression connected with skin de-

fects and also negative influence of endogenous and 

exogenous factors regarding their appearance.

Besides scientifically approved methods of aesthetic 

medicine, it is possible to apply cosmetological pro-

cedures that influence overall improvement of skin 

condition and are active in direction of reducing vis-

ible stretch marks. The most often applied treatments 

are techniques that implement active substances mak-

ing epidermis more flexible and peeling off the outer 

layers of epidermis both mechanically and chemically. 

Holistic therapies are the most efficient as they bring 

a vast range of possibilities. An effective activation of 

skin regeneration can be achieved by both applying ac-

tive ingredients and peeling off epidermis.

 The purpose of this work is to investigate the effect-

iveness of diamond microdermabrasion and Glycolic 

acid of 20% and 30% concentration on stretch marks 

in fading stage. Both methods were assessed by the re-

spondents as moderately effective. Combining them in 

one treatment procedure could improve the effective-

ness of the therapy.

Key words: stretch marks, microdermabrasion, 

glycolic acid, chemical peel
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WStĘP

Wygląd zewnętrzny jest wizytówką każdego człowieka. Ko-
biety od tysięcy lat dbają o to, by wyglądać atrakcyjnie oraz 
by ich ciało było pozbawione zmian, uznanych za defekty ko-
smetyczne. Bywają jednak problemy skórne, które pojawiają 
się nagle i są niemożliwe do całkowitego usunięcia za pomocą 
metod kosmetologicznych. Przykładem takiego defektu są roz-
stępy (Striae distensae). Po raz pierwszy w literaturze zostały 
opisane przez Roederer w 1773 r. Histologiczne opisy sporzą-
dzone zostały w 1889 r. przez Troisier & Menetrier. Rozstępy 
atroficzne zdefniował w roku 1936 Nardelli, opisując zaobser-
wowane przez siebie zmiany skórne [1].

Rozstępy to powszechnie występujący problem, na który, 
pomimo rozwoju nowych technologii, w zakresie kosmetologii 
nie znaleziono dotychczas rozwiązania. Jak wskazuje świa-
towe piśmiennictwo, można jednak zapobiec powstawaniu 
zmian poprzez wdrożenie działań prewencyjnych. Częstotli-
wość występowania tego schorzenia waha się od 5% do 35%. 
Rozstępy występują 2,5 razy częściej u dziewcząt niż u chłop-
ców. Problem striae distensae dotyczy niemal 90% kobiet w cią-
ży, niespełna 70% dziewcząt i 40% chłopców w okresie dojrze-
wania. Najczęstszą lokalizacją rozstępów są piersi, brzuch, uda, 
biodra i pośladki [2, 3].

Zmiany te bywają kłopotliwe również dla kulturystów i in-
nych sportowców zwiększających masę mięśniową, a także 
u ludzi przewlekle stosujących preparaty steroidowe, zarówno 
zewnętrznie, jak i ogólnie, oraz cierpiących na chorobę Cu-
shinga [4]. Nie zawsze ich pierwsze symptomy oraz lokaliza-
cja pozwalają na niezwłoczne wdrożenie terapii, ponieważ ze 
względu na ich formę białych cieniutkich prążków często nie 
mamy świadomości ich istnienia.

Wszystkie kosmetologiczne metody terapeutyczne mogą 
jedynie poprawić wygląd istniejących rozstępów, jak donosi 
piśmiennictwo, nie mogą ich usunąć całkowicie [5]. Dlatego też 
działania prewencyjne mają kluczowe znaczenie. Bardzo waż-
nym elementem, zapobiegającym powstawaniu zmian, jest 
kontrola nagłego przyrostu, ale i spadku masy ciała. Można 
również korzystać z zabiegów pielęgnacyjnych proponowa-
nych przez salony kosmetologiczne i dermatologiczne, poma-
gających w prewencji powstawania rozstępów.

etioPAtogenezA

Przyczyną pojawienia się rozstępów na skórze jest degrada-
cja włókien kolagenu i elastyny, spowodowana nagłym roz-
ciąganiem skóry, które stanowią elementy podporowe skóry 
odpowiedzialne za jej napięcie, grubość, sprężystość i elastycz-
ność. Samo rozciągnięcie skóry nie jest jedynym powodem 
występowania tego zjawiska. Jego przyczyny nie są do koń-
ca poznane, ale wiadomo, że podstawową rolę w jego genezie 
odgrywają zmiany hormonalne. Upośledzają one prawidłową 
syntezę włókien podporowych skóry, a w efekcie powstają 
niepełnowartościowe – kruche i mniej elastyczne struktury. 
Na powstawanie rozstępów może także mieć wpływ ubogiej 

w składniki diety, która nie zapewnia niezbędnych substancji 
do prawidłowego funkcjonowania skóry. Opisywana jest rów-
nież genetycznie uwarunkowana skłonność do powstawania 
rozstępów, na co nie mamy wpływu, ale możemy eliminować 
egzogenne czynniki sprzyjające powstawaniu tych zmian [6].

Zazwyczaj pojawienie się rozstępów występuje bezobjawo-
wo, niekiedy może towarzyszyć temu zjawisku lekki świąd, 
rzadziej pieczenie i ból [7, 8].

Etiologia rozstępów w sytuacjach klinicznych budzi kontro-
wersje ze względu na zmienność przyczyny powstania. Striae 

distensae wydają się być spowodowane przez rozciąganie się 
skóry. Aby doszło jednak do powstania zmian, musi dojść do 
deformacji włókien kolagenowych i sprężystych w skórze 
właściwej [9]. Zmiany te obserwuje się przy nagłym przyro-
ście masy mięśniowej oraz tłuszczowej, przypisując je otyłości 
bądź osobom uprawiającym kulturystykę lub inne sporty.

Innymi stanami fizjologicznymi predysponującymi do pojawie-
nia się rozstępów są okres dojrzewania oraz ciąża [10]. Podczas 
nagłego rozciągania się skóry towarzyszą im również zmiany 
hormonalne, które zwiększają ryzyko powstania rozstępów [11]. 

Rozstępy występują także przy zaburzeniach endokryno-
logicznych związanych z nadmiernym wydzielaniem korty-
kosteroidów przy nadczynności nadnerczy, na przykład w ze-
spole i chorobie Cushinga.

Zespół Cushinga to cały przekrój zaburzeń wynikających 
z nadmiernej ilości glikokortykosteroidów – hormonów ste-
rydowych, produkowanych przez nadnercza. Kluczowy 
w mechanizmie zaburzeń jest hormon kortyzol, produkowa-
ny w korze nadnerczy, wydzielany w sytuacjach stresujących. 
W warunkach prawidłowych jego pulsacyjne wydzielanie jest 
związane z rytmem naszego życia. Najwyższy poziom stwier-
dzany jest rano, najniższy wieczorem [12]. Hormony korty-
kosteroidowe doprowadzają do upośledzenia funkcji fibrobla-
stów, co w konsekwencji wpływa na mniejszą wytrzymałość 
włókien kolagenowych i elastynowych [13]. Rozstępy w takim 
wypadku stają się znacznie większe i bardziej widoczne. 

Do powstania tych zmian przyczynia się także przewlekłe 
używanie kremów, płynów bądź tabletek steroidowych poda-
wanych miejscowo bądź ogólnie. Są one przyczyną uszkodze-
nia funkcji fibroblastów, produkujących włókna elastynowe 
i kolagenowe o mniejszej wytrzymałości na rozciąganie [14].

obrAz Kliniczny

Rozstępy to linijne zmiany, przypominające swym wyglądem 
blizny. Tworzą się stopniowo i mają wyraźne granice. Na po-
czątku mają kolor czerwony (striae rubra), później przybierają 
barwę perłowobiałą (striae alba). W obrębie zmian skóra jest 
pozbawiona przydatków wydzielniczych i włosów [7, 8].

W obrazie klinicznym wyróżniamy dwa etapy rozwoju:
•	faza zapalna (striae rubra), czyli do około 3 miesięcy, wystę-

pują pręgi w kolorze czerwono-niebieskawym,
•	faza zanikowa (striae alba), kiedy pręgi stają się bledsze, 

przyjmują kolor perłowobiały, przypominając blizny [15]. 



2 / 2018 / vol. 7
Kosmetologia Estetyczna 165

artykuł naukowy             kosmetologia estetycznan
HiStoPAtologiA

Obraz kliniczny rozstępów może się różnić w zależności od 
pobranego wycinka i etapu rozwoju zmiany, w którym został 
pobrany. Na początku pierwszej fazy rozstępy charakteryzu-
je stan zapalny z obrzękiem skóry oraz skupienie limfocytów 
wokół naczyń. W późniejszym etapie obserwuje się zanik na-
skórka i jego ścieńczenie. Dochodzi również do odgraniczenia 
między skórą zdrową a rozstępami oraz zaniku mieszków wło-
sowych i przydatków skóry. W obrazie histopatologicznym 
rozstępy mają dużo cech wspólnych z blizną. Różnica polega 
jednak na etiopatogenezie każdej ze zmian. Blizna jest poprze-
dzona uszkodzeniem skóry właściwej lub tkanki podskórnej, 
a powstanie rozstępów wiąże się ze zmianą w strukturze 
tkanki łącznej, która nie była spowodowana zewnętrznym 
urazem mechanicznym. Rozstępy dotyczą najczęściej skóry 
młodej, gdyż najistotniej zostaje uszkodzony kolagen typu III. 
Następnie dominuje kolagen typu I [1, 2].

terAPiA KoSMetologicznA

Terapia rozstępów nie należy do łatwych, gdyż obraz defektu 
skórnego wykazuje wiele cech wspólnych z blizną. Działanie 
terapii i wybór metody zwalczania uzależnione jest od stanu, 
w którym znajdują się rozstępy. Najlepsze efekty uzyskuje się 
w fazie zapalnej, czyli w momencie pojawienia się ich na skórze. 
W tym okresie skuteczna jest zarówno terapia kosmetologiczna, 
jak i leczenie dermatologiczne, a także wspomagająca pielęgna-
cja domowa. Rozstępy w fazie zanikowej stają się bardzo trudne 
do leczenia, gdyż dochodzi do całkowitego uszkodzenia włókien 
kolagenowych. Efektywność terapii jest ograniczona i można ją 
porównać do osiąganych wyników podczas leczenia blizn [7, 16]. 
Do metod kosmetologicznych najczęściej stosowanych podczas 
tej fazy zalicza się: mikrodermabrazję [17], peelingi chemiczne 
[18, 19], mezoterapię igłową [20] i bezigłową [21], masaż [22], kar-
boksyterapię [23, 24, 25], radiofrekwencję [16], preparaty kosme-
tyczne zwiększające elastyczność skóry [5, 7]. 

zAbiegi DerMAtologiczne

W gabinetach lekarskich istnieje wiele metod, które mogą 
wpłynąć na wygląd skóry. Działanie zabiegów uważa się za 
skuteczne w walce z rozstępami w fazie zapalnej, lecz również 
wykazują dużą efektywność w przypadku rozstępów w fazie 
zanikowej. Najczęściej stosowane metody dermatologiczne 
to: dermabrazja [6], lasery [26], wycięcie rozstępów [7], terapia 
miejscowa tretynoiną [27].

zAbiegi KoSMetologiczne  

zAStoSoWAne W bADAniU 

Mikrodermabrazja diamentowa 

Zabieg polega na mechanicznym złuszczeniu warstw na-
skórka. Mikrodermabrazja diamentowa polega na złuszcze-
niu martwych komórek naskórka za pomocą diamentowych 
końcówek. Efektywność zabiegu zależy od, gradacji końcówki 

ściernej, ilości powtórzeń w danym miejscu (powinna być do-
stosowana do rodzaju skóry, jej grubości i wrażliwości) oraz 
od dokładnego przylegania głowicy do powierzchni skóry [17]. 

chemiczne złuszczanie

Kwasy organiczne zastosowane w odpowiednich stężeniach 
różnią się mechanizmem i mocą złuszczania skóry. W zależno-
ści od rodzaju kwasu, jego pKa, pH oraz stężenia procentowego 
może on złuszczać od powierzchownych warstw naskórka do 
głębiej położonych powłok skóry właściwej. 

W przypadku występowania rozstępów w kosmetologii jed-
nym z najczęściej stosowanych jest kwas glikolowy. Ma małą 
cząsteczkę, dzięki czemu łatwo penetruje warstwę rogową na-
skórka. Moc jego działania zależy od liczby nałożonych warstw 
i stężenia kwasu. Stosowany jest do usuwania zmian barwni-
kowych skóry, wypłycania blizn potrądzikowych i blizn po-
urazowych, leczenia trądziku pospolitego, likwidacji zaskór-
ników, w rogowaceniu starczym. Nekroza powierzchownych 
warstw skóry powoduje uaktywnienie odnowy naskórka i po-
działów fibroblastów oraz syntezy kolagenu i elastyny [18, 19].

MetoDologiA bADAŃ 

cel badań

Celem badań było porównanie skuteczności działania zabiegu 
z wykorzystaniem kwasu glikolowego o stężeniu 20% i 30% oraz 
mikrodermabrazji diamentowej na rozstępy w fazie zanikowej.

charakterystyka grupy badawczej

W przeprowadzonym badaniu wzięły udział 32 kobiety za-
mieszkujące województwo pomorskie, wybrane losowo, de-
klarujące posiadanie rozstępów w fazie zanikowej. Badane 
były w wieku 18-35 lat. Wśród badanych było 16 kobiet (50%) 
w wieku 18-25, 11 (34,4%) w wieku 25-30 oraz 5 (15,6%) w wie-
ku 30-35 lat. Badane podzielono na dwie grupy po 16 osób. 
U wszystkich probantek autorki przeprowadzające badania 
rozpoznały na ciele rozstępy w fazie zanikowej. Najczęstszym 
umiejscowieniem była zewnętrzna strona ud (tabela 1). 

Tabela 1 Liczba i % badanych oraz miejsce występowania rozstępów zanikowych

Wiek probantek Liczba i % badanych
18-25 16 (50%)

25-30 11 (34,4%)

30-35 5 (15,6%)

Umiejscowienie rozstępów

Brzuch 11 (34,4%)

Zewnętrzna strona ud 13 (40,6%)

Pośladki 3 (9,4%)

Wewnętrzna strona ud 5 (15,6%)

Źródło: Opracowanie własne
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Metodą badawczą był eksperyment, polegający na zbadaniu, jakie 
zmiany zajdą w niezmiennym dotychczas układzie (występujące 
u badanych rozstępy zanikowe) pod wpływem wprowadzenia do 
układu nowego czynnika, którym była seria zabiegów z kwasem 
glikolowym oraz seria zabiegów mikrodermabrazji. Dane, wskazu-
jące na zmiany, które zaszły, zbierano kilkoma technikami: obser-
wacją bezpośrednią i na podstawie oceny dokumentacji fotogra-
ficznej – tu narzędziem był arkusz obserwacji z wyszczególnionym 
parametrem długości rozstępów, technikami instrumentalnymi 
(badanie sondami diagnostycznymi aparatu C-K – tu narzędziem 
były sondy) oraz za pomocą techniki ankiety bezpośredniej retro-
spektywnej – tu narzędziem był kwestionariusz ankiety. 

W celu scharakteryzowania zmian występujących u ba-
danych przeprowadzono diagnostykę kosmetologiczną, któ-
ra obejmowała różne techniki diagnostyczne, m.in. ankietę 
przedzabiegową.

Do badań wykorzystano pomiary urządzeniem Multi Skin Tester 
Center Model MC 900 Courage-Khazaka. Parametry mierzone 
podczas badań to: elastyczność, pH skóry, poziom nawilżenia, 
zawartość melaniny oraz ilość wydzielanego na powierzchnię 
skóry sebum. Do badań aparaturowych wykorzystano:
•	przyrząd do pomiaru pH skóry Skin-pH-Metr PH 905. Po-

miar opierał się na wysokiej jakości połączonej elektrodzie, 
w której zarówno szklana elektroda jonoselektywna H+, jak 
i dodatkowa elektroda odniesienia były umieszczone w jed-
nej obudowie. Był on podłączony do uchwytu sondy zawie-
rającego elektronikę pomiarową;

•	przyrząd Corneometer CM825. Badano średnie nawilżenie 
poprzez przenikalność elektryczną (stałą dielektryczną), 
zmieniającą się pod wpływem wahań ilości cząsteczek wody 
w naskórku;

•	przyrząd Mexametr MX18. Mierzono średni poziom melani-
ny, który emituje 3 długości fali światła: zielony λ = 568 nm, 
czerwony λ = 660 nm, podczerwień λ = 880 nm. Odbiornik 
mierzył światło odbite przez skórę, a określając ilość emi-
towanego światła, obliczał ilość światła zaabsorbowanego 
przez skórę. Melanina mierzona była za pomocą określo-
nych długości fal wybranych tak, aby odpowiadały różnym 
szybkościom absorpcji przez pigmenty. Jednostka arbitralna 
urządzenia miała zakres 0-999; 

•	sondę do pomiarów elastyczności skóry Cutometer MPA 580. 
Mierzono średnią elastyczność. Zasada działania opierała 
się na metodzie ssania pod ciśnieniem maksymalnym do 
500 mbar. W urządzeniu wytwarzało się podciśnienie, a skó-
ra została wciągnięta do otworu sondy i po określonym czasie 
zwolniona. Wewnątrz sondy głębokość penetracji określana 
była za pomocą bezdotykowego optycznego układu pomiaro-
wego. Natężenie światła zmieniało się w zależności od głęboko-
ści penetracji skóry. Odporność skóry na podciśnienie i jej zdol-
ność do powrotu do pierwotnego położenia były wyrażone 
w mm jako krzywa w czasie rzeczywistym podczas pomiaru;

•	przyrząd Sebumetr SM815. Mierzono średnią ilość sebum 
na skórze zasadą fotometrii w punkcie przyłożenia. Podczas 
jednego przyłożenia określano pomiar obszaru 64 mm2 po-
wierzchni skóry. Jednostka pokazywała ilość sebum w µg/cm2.

Badaniu poddano dwie grupy kobiet, w każdej z nich po 16 pro-
bantek. Żadna z badanych nie poddawała się nigdy wcześniej 
zabiegom na rozstępy z wykorzystaniem mikrodermabrazji 
diamentowej oraz kwasu glikolowego o stężeniu 20% i 30%. 
Przed każdym zabiegiem wykonano pomiary skóry (zawsze 
z prawej strony miejsca objętego badaniem), wykonano doku-
mentację fotograficzną oraz poproszono o wypełnienie ankiety. 
Wszystkie uczestniczki badania przed jego rozpoczęciem zo-
stały poinformowane o celu i zasadach. Uzyskały odpowiedzi 
na pytania oraz wyraziły pisemną zgodę na udział w projekcie. 
Kobiety, biorące udział w badaniu, przydzielono losowo do jed-
nej z dwóch grup. Przed wykonaniem każdego zabiegu autorki 
badań wykluczyły jakiekolwiek przeciwwskazania. Badanym 
przekazano zalecenia do pielęgnacji domowej. W czasie trwania 
badania żadna z probantek nie wykonywała innych zabiegów 
i nie stosowała innych niż zalecone preparaty domowe.

 Pierwszej grupie wykonano zabiegi mikrodermabrazji dia-
mentowej. Zabiegi przeprowadzano raz w tygodniu, przez 
kolejne 5 tygodni. W miejscu objętym badaniem końcówką 
diamentową o gradacji 100 prowadzono po rozstępie 3 razy 
w pionie, jak i poziomie, tworząc kratkę. 

Drugiej grupie probantek wykonano zabiegi z wykorzysta-
niem kwasu glikolowego, początkowo o stężeniu 20%, następ-
nie 30%. Badanie, podobnie jak w przypadku grupy pierwszej, 
było przeprowadzane raz w tygodniu, przez kolejne 5 tygodni. 
Przez pierwsze dwa spotkania aplikowany był kwas glikolowy 
o stężeniu 20% o pH 1,6 na minutę i 30 sekund, a przez kolejne 
trzy kwas glikolowy o stężeniu 30% o pH 1,4 także na minutę 
i 30 sekund. Procedurę postępowania z kwasem glikolowym 
wykonano zgodnie z zaleceniem producenta użytego produktu.

Kobiety w każdej z grup tydzień po przeprowadzeniu ostat-
niego zabiegu poddano powtórnemu badaniu instrumentalne-
mu, polegającemu na pomiarze wybranych parametrów skóry 
objętej rozstępami w taki sam sposób i w tych samych punk-
tach, jak przed rozpoczęciem terapii. Probantki wypełniły 
ankietę końcową. Miejsca, w których dokonywano pomiarów, 
zostały oznaczone w tych samych punktach na podstawie wy-
konanej dokumentacji fotograficznej. 

tecHniKi StAtyStyczneJ AnAlizy DAnycH

Obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pa-
kietu statystycznego StatSoft. Inc. (2014). STATISTICA (data analy-

sis software system) version 12.0 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. 
Zmienne ilościowe zostały scharakteryzowane za pomocą 

średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego, mediany, 
wartości minimalnej i maksymalnej (zakres) oraz poziomu uf-
ności na poziomie 95%. Natomiast zmienne typu jakościowe-
go zostały przedstawione za pomocą liczności oraz wartości 
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procentowych (odsetka). Do sprawdzenia, czy zmienna ilo-
ściowa pochodziła z populacji o rozkładzie normalnym, posłu-
żono się testem W Shapiro-Wilka. Natomiast do sprawdzenia 
hipotezy o równych wariancjach wykorzystano test Levena 
(Browna-Forsythe’a). Istotność różnic pomiędzy dwoma gru-
pami (model zmiennych niepowiązanych) zbadano testami 
istotności różnic: t-Studenta (lub w przypadku braku homoge-
niczności wariancji test Welcha) lub test U Manna-Whitneya 
(w przypadku niespełnienia warunków stosowalności testu 
t-Studenta lub dla zmiennych zmierzonych na skali porządko-
wej). W przypadku modelu dwóch zmiennych powiązanych 
wykorzystano test t-Studenta lub test kolejności par Wilco-
xona (w przypadku niespełnienia warunków stosowalności 
testu t-Studenta lub dla zmiennych zmierzonych na skali po-
rządkowej). Testy niezależności Chi-kwadrat wykorzystano 
dla zmiennych jakościowych (odpowiednio z wykorzystaniem 
korekcji wg Yatesa dla liczebności komórek poniżej 10, spraw-
dzeniem warunków Cochrana, dokładny test Fishera). W celu 
stwierdzenia powiązania siły oraz kierunku między zmienny-
mi zastosowano analizę korelacji, obliczając współczynniki ko-
relacji Pearsona i/lub Spearmana. We wszystkich obliczeniach 
za poziom istotności przyjęto p=0,05. 

cHArAKteryStyKA bADAnycH Kobiet

Zebrane dane na podstawie przeprowadzonej ankiety ukazują 
liczebność poszczególnych grup wiekowych. Połowę wszyst-
kich probantek – 50% stanowiły kobiety do 25. roku życia 
i jest to najliczniejsza grupa. Aż 24 probantki zaobserwowały 
pierwsze zmiany o charakterze rozstępów już w wieku doj-
rzewania. Kobiety, odpowiadając na pytanie z ankiety o stanie 
skóry przed zabiegiem, na której znajdują się rozstępy, w zde-
cydowanej większości – 37,5% oceniły ją jako mało elastyczną, 
a 31,3% nie zauważyło różnicy w stosunku do innych partii 
ciała. Największa liczba odpowiedzi stwierdzających mało ela-
styczny stan skóry pochodziła z grupy probantek, poddanych 
zabiegowi kwasu glikolowego. Między grupami jednak nie 
stwierdzono żadnych istotnych różnic wieku, umiejscowienia, 
trybu życia, odżywiania, pierwszych rozstępów oraz stanu 
skóry przed zabiegiem. Szczegółowe dane podano w tabeli 2.

WyniKi bADAŃ

Parametry mierzone były za pomocą urządzenia Multi Skin 
Tester Center Model MC 900 przy użyciu specjalnych sond po-
miarowych. Wyniki poszczególnych parametrów dla każdej 
z grup ukazują różnice przed i po zabiegach, co ułatwia ocenę 
skuteczności działania przeprowadzonych zabiegów. 

Tabela 2 Liczba i % badanych grup pod względem wieku, umiejscowienia, trybu życia, odżywiania, 
pierwszych rozstępów oraz stanu skóry przed zabiegiem

Parametry, których 
dotyczyły pytania 
w ankiecie

Mikrodermabrazja
(n=16)

Kwas 
glikolowy
(n=16)

Razem
(n=32)

Test, 
p-value

Wiek Chi2, 
0,1762

18-25 lat 10 (62,5%) 6 (37,5%) 16 (50,0%)

25-30 lat 3 (18,8%) 8 (50,0%) 11 (34,4%)

30-35 lat 3 (18,8%) 2 (12,5%) 5 (15,6%)

Umiejscowienie 
rozstępów

Chi2, 
0,3512

brzuch 4 (25,0%) 7 (43,8%) 11 (34,4%)

zewnętrzna strona ud 9 (56,3%) 4 (25,0%) 13 (40,6%)

pośladki 1 (6,3%) 2 (12,5%) 3 (9,4%)

wewnętrzna strona ud 2 (12,5%) 3 (18,8%) 5 (15,6%)

Tryb życia Chi2, 
0,0527

siedzący 6 (37,5%) 2 (12,5%) 8 (25,0%)

aktywna fizycznie 8 (50,0%) 6 (37,5%) 14 (43,8%)

sporo się ruszam 2 (12,5%) 8 (50,0%) 10 (31,3%)

Sposób odżywiania 
się według probantek

Chi2, 
0,5771

niezdrowy 0 (0,0%) 1 (6,3%) 1 (3,1%)

czasami spożywam 
zdrową żywność

2 (12,5%) 1 (6,3%) 3 (9,4%)

staram się odżywiać 
zdrowo

5 (31,3%) 3 (18,8%) 8 (25,0%)

raczej zdrowy 9 (56,3%) 10 (62,5%) 19 (59,4%)

zdrowy 0 (0,0%) 1 (6,3%) 1 (3,1%)

Wiek, w którym 
pojawiły się rozstępy

Chi2, 
0,1025

dorosłość 6 (37,5%) 2 (12,5%) 8 (25,0%)

wiek dojrzewania 10 (62,5%) 14 (87,5%) 24 (75,0%)

Stan skóry w miejscu 
rozstępów 
w stosunku do reszty 
ciała przed zabiegiem

Chi2, 
0,4020

mniej elastyczna 4 (25,0%) 8 (50,0%) 12 (37,5%)

nie zauważyłam 
różnicy

7 (43,8%) 3 (18,8%) 10 (31,3%)

taka sama  
jak całe ciało

4 (25,0%) 4 (25,0%) 8 (25,0%)

dobry 1 (6,3%) 1 (6,3%) 2 (6,3%)

Źródło: Opracowanie własne
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nawilżenie

Średni poziom nawilżenia skóry po serii zabiegów dla grupy 
kobiet, które poddano zabiegom mikrodermabrazji wynosił 
41,3%, w drugiej grupie (kwas glikolowy) 44,9%. Wartości na-
wilżenia skóry w obu grupach nieznacznie się podwyższyły, 
co przedstawia tabela 3.

Różnice wzrostu poziomu nawilżenia dla zabiegów mikro-
dermabrazji i kwasu glikolowego przedstawiono również na 
wykresie 1.

Wykres 1 – Różnice w poziomie nawilżenia skóry przed i po serii zabiegów 

Źródło: Opracowanie własne

pH skóry

Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pH pomiędzy 
grupami (p=0,7919).

Średnie pH po badaniu dla grupy Mikrodermabrazja wyno-
siło 5,7 (0,6), a dla grupy Kwas glikolowy wynosi 5,6 (0,9). Nie 
stwierdzono istotnych statystycznie różnic pH pomiędzy gru-
pami (p=0,3758).

Wartości parametru pH skóry przed i po zabiegu utrzymują 
się na podobnym poziomie. Nie widać mocnych odchyleń od 
zakresu ogólnie przyjętych norm między 4,6 a 5,6 – tabela 4.

Po badaniu w obu grupach nie stwierdzono istotnych staty-
stycznie zmian w pH, co przedstawia wykres 2.

Wykres 2 – Różnice w wartości pH przed i po serii zabiegów 

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3 Charakterystyka badanych grup pod względem nawilżenia przed i po serii zabiegów

Mikrodermabrazja
(n=16)

Kwas 
glikolowy
(n=16)

Razem
(n=32)

Test,  
p-value

Przed serią 
zabiegów

śr. (SD) 39,8 (9,3) 42,8 (14,8) 41,3 (12,2) *U M-W

95%CI [34,9;44,7] [34,9;50,7] [36,9;45,7] 0,8065

zakres (min.-max.) 26,0-57,0 29,0-87,0 26,0-87,0

mediana 42,5 40,0 40,5

Po serii zabiegów

śr. (SD) 41,3 (8,4) 44,9 (8,5) 43,1 (8,5) *t

95%CI [36,9;45,8] [40,3;49,4] [40,0;46,2] 0,2428

zakres (min.-max.) 31,0-61,0 30,0-59,0 30,0-61,0

mediana 39,5 44,5 42,0

Test, p-value t t t

0,6068 0,6145 0,4675

* U M-W: U Manna-Whitneya; t-Studenta
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4 Charakterystyka badanych grup pod względem pH przed i po serii zabiegów

Mikrodermabrazja
(n=16)

Kwas 
glikolowy
(n=16)

Razem
(n=32)

Wartość p

Przed serią zabiegów

śr. (SD) 5,6 (0,6) 5,8 (0,7) 5,7 (0,7) *U M-W

95%CI [5,3;5,9] [5,4;6,1] [5,4;5,9] 0,7919

zakres (min.-max.) 4,0-6,9 5,1-8,2 4,0-8,2

mediana 5,6 5,6 5,6

Po serii zabiegów

śr. (SD) 5,7 (0,6) 5,6 (0,9) 5,7 (0,8) U M-W

95%CI [5,4;6,0] [5,2;6,1] [5,4;5,9] 0,3758

zakres (min.-max.) 4,6-7,0 4,6-8,7 4,6-8,7

mediana 5,7 5,4 5,4

Test, p-value t t t

0,5782 0,7236 0,9593

* U M-W: U Manna-Whitneya; t-Studenta
Źródło: Opracowanie własne
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Sebum

Wartość ilości sebum przed badaniem dla grupy Mikroderma-
brazja wynosiła 0,6 (1,0), a dla grupy Kwas glikolowy wynosiła 
2,4 (5,0). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w ilo-
ści sebum pomiędzy grupami (p=0,4510).

Średnia ilość sebum na skórze po badaniu dla grupy Mikro-
dermabrazja wynosiła 0,4 (0,7), a dla grupy Kwas glikolowy 
wynosiła 0,3 (0,7). Nie stwierdzono istotnych statystycznie 
różnic sebum pomiędzy grupami (p=0,6109).

Po badaniu w obu grupach nie stwierdzono istotnych sta-
tystycznie zmian w sebum. Szczegółowe dane umieszczono 
w tabeli 5.

Tabela 5 Charakterystyka badanych grup pod względem sebum 

Mikrodermabrazja
(n=16)

Kwas glikolowy
(n=16)

Razem
(n=32)

Wartość 
p

Przed serią 
zabiegów

śr. (SD) 0,6 (1,0) 2,4 (5,0) 1,5 (3,7) *U M-W

95%CI [0,1;1,1] [-0,3;5,1] [0,2;2,8] 0,4510

zakres (min.-max.) 0,0-3,0 0,0-19,0 0,0-19,0

mediana 0,0 0,3 0,0

Po serii zabiegów

śr. (SD) 0,4 (0,7) 0,3 (0,7) 0,4 (0,7) U M-W

95%CI [0,0;0,8] [-0,1;0,7] [0,1;0,6] 0,6109

zakres (min.-max.) 0,0-2,0 0,0-2,0 0,0-2,0

mediana 0,0 0,0 0,0

Test, p-value t *W W

0,6200 0,0587 0,0799

* U M-W: U Manna-Whitneya; t-Studenta; W-Wilcoxona
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3 Różnice w wartości sebum przed i po serii zabiegów

Źródło: Opracowanie własne

Melanina

Przed badaniem dla grupy Mikrodermabrazja wynosiła 17,2 
(7,6), a dla grupy Kwas glikolowy wynosi 15,8 (7,6). 

Średni poziom melaniny po badaniu dla grupy Mikroderma-
brazja wynosił 15,7 (5,8), a dla grupy Kwas glikolowy wynosił 
12,9 (4,4). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic po-
między grupami (p=0,1256), natomiast w grupie Kwas glikolo-
wy po badaniu wystąpił istotny statystycznie spadek melani-
ny (p=0,0157) – tabela 6.

Wykres 4 Różnice w poziomie melaniny przed i po serii zabiegów

Źródło: Opracowanie własne

elastyczność

Przed badaniem elastyczność dla grupy Mikrodermabrazja 
wynosiła 85,8, a dla grupy Kwas glikolowy wynosiła 88,0.

Średnia elastyczność po badaniu dla grupy Mikrodermabra-
zja wynosiła 85,2, a dla grupy Kwas glikolowy wynosiła 88,4. 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wartości pa-
rametru elastyczność pomiędzy grupami (p=0,3207).

Po badaniu w obu grupach nie stwierdzono istotnych sta-
tystycznie zmian w elastyczności. Szczegółowe dane umiesz-
czono w tabeli 7.

Tabela 6 Charakterystyka badanych grup pod względem poziomu melaniny

Mikrodermabrazja
(n=16)

Kwas glikolowy
(n=16)

Razem
(n=32)

Wartość 
p

Przed seria zabiegów

śr. (SD) 17,2 (7,6) 15,8 (7,6) 16,5 (7,5) t

95%CI [13,1;21,2] [11,7;19,8] [13,7;19,2] 0,6041

zakres (min.-max.) 4,5-32,0 5,0-37,0 4,5-37,0

mediana 15,0 13,0 14,0

Po serii zabiegów

śr. (SD) 15,7 (5,8) 12,9 (4,4) 14,3 (5,2) t

95%CI [12,7;18,8] [10,5;15,2] [12,4;16,2] 0,1256

zakres (min.-max.) 7,0-28,0 5,0-19,0 5,0-28,0

mediana 15,0 14,5 14,5

Test, p-value W W W

0,4955 0,0157 0,0201

t-Studenta; W-Wilcoxona
Źródło: Opracowanie własne



2 / 2018 / vol. 7
Kosmetologia Estetyczna170

artykuł naukowy             kosmetologia estetycznan
Tabela 7 Charakterystyka badanych grup pod względem elastyczności przed po serii zabiegów

Mikrodermabrazja
(n=16)

Kwas 
glikolowy
(n=16)

Razem
(n=32)

Wartość 
p

Przed serią zabiegów

śr. (SD) 85,8 (12,9) 88,0 (10,0) 86,9 (11,4) *U M-W

95%CI [78,9;92,6] [82,7;93,3] [82,8;91,0] 0,6511

zakres (min.-max.) 47,0-99,0 61,0-99,0 47,0-99,0

mediana 87,0 88,0 87,0

Po serii zabiegów

śr. (SD) 85,2 (10,4) 88,4 (7,6) 86,8 (9,1) t

95%CI [79,7;90,7] [84,4;92,5] [83,5;90,1] 0,3207

zakres (min.-max.) 64,0-99,0 73,0-99,0 64,0-99,0

mediana 85,5 88,0 88,0

Test, p-value t t t

0,8297 0,8697 0,9727

* U M-W: U Manna-Whitneya; t-Studenta
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 5 obrazuje brak znaczącej różnicy stanu elastyczności 
skóry przed, jak i po zabiegach kwasem glikolowym i mikro-
dermabrazji.

Wykres 5 Różnice w poziomie elastyczności skóry przed i po serii zabiegów

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki z przeprowadzonych ankiet po serii zabiegów

Po serii kwasem glikolowym i mikrodermabrazji przeprowa-
dzono ponownie ankietę. Zabiegi te zostały poddane subiek-
tywnej ocenie oraz wrażeniu działania przez badane kobiety. 
Probantki, odpowiadając na pytanie: „Czy stan skóry, w któ-
rym znajdują się rozstępy, poprawił się?”, aż w 11 przypadkach 
zaznaczyły odpowiedź „trochę”, 8 nie odnotowało widocznej 
poprawy bądź nie zauważało różnicy, natomiast 5 zauważyło, 
że skóra stała się bardziej napięta. Również ocena widoczności 
rozstępów była wysoka, bo aż 37,5% kobieta uznało, że „trochę 
się zmniejszyła”.

Ogólne działanie zabiegów wśród probantek oceniono na 
średnie, aż 43,8% kobiet zaznaczyło tę odpowiedź. Ponad po-
łowa badanych pozytywnie wypowiada się o odczuciach wła-
snych podczas zabiegów, 59,4% oceniło zabiegi, jako przyjemny, 
bardzo przyjemny 37,5%, a tylko 1% nie miało zdania. Wszyst-
kie dane zostały zamieszone i przedstawione w tabeli 8.

Tabela 8 Charakterystyka badanych grup pod względem stanu skóry po serii zabiegów, widocz-
ności rozstępów, oceny działania zabiegu oraz odczucia podczas zabiegów

Parametry, których 
dotyczyły pytania  
w ankiecie

Mikrodermabrazja
(n=16)

Kwas 
glikolowy
(n=16)

Razem
(n=32)

Test,  
p-value

Różnica w stanie skóry 
po zabiegu

widoczna poprawa 6 (37,5%) 2 (12,5%) 8 (25,0%) Chi2, 
0,0851

nie zauważyłam różnicy 2 (12,5%) 6 (37,5%) 8 (25,0%)

stała się bardziej napięta 4 (25,0%) 1 (6,3%) 5 (15,6%)

trochę się polepszyła 4 (25,0%) 7 (43,8%) 11 (34,4%)

Zauważalność 
rozstępów o zabiegach

taka sama 0 (0,0%) 4 (25,0%) 4 (12,5%) Chi2, 
0,1401

trochę mniejsza 7 (43,8%) 5 (31,3%) 12 (37,5%)

mniej widoczne 6 (37,5%) 3 (18,8%) 9 (28,1%)

 dużo mniej widoczne 3 (18,8%) 4 (25,0%) 7 (21,9%)

Ocena działania zabiegu

słabo 0 (0,0%) 2 (12,5%) 2 (6,3%) Chi2, 
0,2430

średnio 6 (37,5%) 8 (50,0%) 14 (43,8%)

dobrze 6 (37,5%) 5 (31,3%) 11 (34,4%)

bardzo dobrze 4 (25,0%) 1 (6,3%) 5 (15,6%)  

Odczucie podczas 
zabiegów

nie mam zdania 1 (6,3%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) Chi2, 
0,5908

przyjemne 9 (56,3%) 10 (62,5%) 19 (59,4%)

bardzo przyjemne 6 (37,5%) 6 (37,5%) 12 (37,5%)

Źródło: Opracowanie własne

W obu grupach ze wzrostem wieku badanych osób malała 
wartość elastyczności po badaniu. Jednak zależność działania 
mikrodermabrazji do wieku jest wyższa niż kwasu glikolowe-
go. Szczegółowe dane umieszczono w tabeli 9 i rys. 6.

Tabela 9 Zależności wybranych parametrów skóry do wieku badanych po serii zabiegów

Mikrodermabrazja Kwas glikolowy Razem
R p R p R p

Nawilżenie -0,16 0,5651 0,01 0,9905 -0,04 0,8101

pH -0,04 0,8825 0,09 0,7399 -0,01 0,9610

Sebum -0,31 0,2423 -0,01 0,9860 -0,19 0,3106

Melanina -0,13 0,6253 -0,41 0,1108 -0,28 0,1268

Elastyczność -0,57 0,0217 -0,46 0,0701 -0,46 0,0077

Źródło: Opracowanie własne

W grupie Kwas glikolowy ze wzrostem odczucia po zabiegu 
badanych osób rosła wartość elastyczności po badaniu. Szcze-
gółowe dane umieszczono w wykresie 7.
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Wykres 7 Korelacja odczucia po zabiegu i elastyczności po badaniu w grupie Kwas glikolowy

Źródło: Opracowanie własne

DySKUSJA

Rozstępy skórne w fazie zanikowej to niewątpliwie najtrud-
niejszy rodzaj zmian w próbie zmniejszenia i redukcji. Naj-
lepszym momentem do podjęcia efektywnej terapii to faza 
zapalna [6]. W przypadku fazy zanikowej można próbować 
zmniejszyć widoczność rozstępów i poprawić kondycję skóry. 
Pomimo niezbyt dużych różnic przed i po zabiegach w bada-
nych parametrach skórnych, probantki zauważyły różnicę 

– zmniejszenie widoczności rozstępów. 
Wykorzystane w badaniu techniki: mikrodermabrazja 

i aplikacja kwasu glikolowego są nieinwazyjne, a odczucia 
probantek podczas zabiegów opisywane jako przyjemne. To 
istotny fakt, decydujący o wyborze metody zmniejszenia roz-
stępów przez kobiety w przyszłości. Badania nad wpływem 
karboksyterapii na redukcję rozstępów w okolicy brzucha 
również podkreślają, że niewielki dyskomfort podczas iniekcji 
to ważny aspekt podczas zabiegu [25]. 

Badania nad wykorzystaniem mikrodermabrazji przy re-
dukcji rozstępów wskazują, że może ona być skuteczną metodą 
w terapiach kombinowanych, na przykład w połączeniu z iniek-
cjami osocza bogatopłytkowego [28]. Ponieważ wyniki ankiet 
wypełnianych przez probantki pokazują pozytywny wpływ 
przeprowadzonych zabiegów, celowe wydaje się zaplanowanie 
w przyszłości serii zabiegowych, łączących obydwie metody: 
mikrodermabazję i kwas glikolowy podczas jednego zabiegu. 

Najczęstsze lokalizacje rozstępów wskazywane przez na-
ukowców to brzuch, piersi, pośladki i uda [29]. Probantki wska-
zały: uda, brzuch i pośladki jako miejsca odjęte problemem roz-
stępów, co jest zgodne z doniesieniami naukowymi. 

Wyniki badań własnych wskazują na istotny spadek war-
tości sebum po serii zabiegów z wykorzystaniem kwasu gli-
kolowego. Przyczyną tego zjawiska jest aplikowanie produktu 
bezpośrednio na skórę oraz jego właściwości w działaniu. Na 
podstawie badań in vivo, przeprowadzonych w grupie ochot-
ników cierpiących na trądzik pospolity stwierdzono, że kwas 
glikolowy w połączeniu z β-cyklodekstryną ma własności se-
boregulujące i może stanowić skuteczny środek przeciwtrądzi-
kowy [30]. Badania niniejsze tłumaczą spadek poziomu sebum 
podczas badań własnych. Działanie przeciwtrądzikowe nie 
ma zastosowania w obszarze ud i pośladków, jednak w przy-
padku rozstępów w okolicy piersi i dekoltu może być dodatko-
wym aspektem zachęcającym kobiety do zabiegu. 

Obniżenie się parametru melaniny po serii zabiegów w obu 
grupach może być spowodowane mechanicznym, jak i che-
micznym złuszczeniem naskórka w krótkim odstępie czasu. 
Zabiegi te wykorzystywane są do zwalczania plam posłonecz-
nych, przebarwień i blizn potrądzikowych [31]. Reakcja moc-
nego spadku melaniny w organizmie jest naturalna, a w szcze-
gólności po kwasie glikolowym, mającym silne działanie 
złuszczające [8]. Powoduje on osłabienie wzajemnego przylega-
nia korneocytów, na skutek czego usuwany jest zrogowaciały 
naskórek. Wyższe stężenie kwasu i jego niskie pH powodują 
epidermolizę na skutek rozszczepienia połączeń desmosomal-
nych komórek warstwy podstawnej naskórka [32]. 

Badania własne wykazały, rosnący z wiekiem, znaczący 
spadek poziomu elastyczności w grupie kobiet poddanych 
zabiegowi mikrodermabrazji. W procesie starzenia się orga-
nizmu, obejmującym również skórę, obserwuje się obniżenie 
aktywności i syntezy fibroblastów. Prowadzi to do zmniejsze-
nia się włókien kolagenowych i zmiany ich właściwości [33]. 
Zabiegi redukujące i spłycające rozstępy polegają na pobudza-
niu czynności fibroblastów oraz na poprawie ukrwienia miejsc 
zmienionych. Jednak właściwy dla starzejącej się skóry proces 
spadku elastyczności mógł być w trakcie zabiegów wzmocnio-
ny mechanicznym działaniem zasysającym i rozciągającym 
naskórek mikrodermabrazji.

PoDSUMoWAnie

Pomimo niedużych zmian widocznych w parametrach 
mierzonych urządzeniami 34,4 % probantek zauważyło 
różnicę w jakości skóry. W subiektywnej ocenie skutecz-
ności działania zabiegów aż w 43,8% określono ją jako śred-
nią. Osiągnięcie lepszych wyników jest zapewne możliwe po 
zwiększeniu ilości zabiegów w serii lub użyciu mocniejszych 
parametrów. Wydaje się celowe również połączenie obydwu 
metod podczas jednej kuracji. Zwiększyłaby ona szansę na 
podwyższenie skuteczności badań w szerokim zakresie.

Wykres 6 Korelacja wieku i elastyczności po badaniu w grupie Mikrodermabrazja

Źródło: Opracowanie własne
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Serie przeprowadzonych zabiegów skłaniają do zaplanowania 

dalszych długofalowych badań wśród liczniejszej grupy badaw-

czej. Wzbogaciłoby to obserwacje dotyczące efektów zmniejsze-

nia rozstępów z wykorzystaniem zabiegów z kwasem glikolo-

wym o stężeniu 20% i 30% oraz mikrodermabrazji diamentowej.

Nieliczne badania skupiają się wokół problemu poprawy 

wyglądu skóry, objętych rozstępami oraz możliwościami ich 

redukcji w gabinetach kosmetologicznych. Dlatego też warto 

rozszerzyć badania nad tą tematyką.
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