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wykorzystanie  
ultrasonografii skóry  
w gabinecie kosmetologa
Skin ultrasound diagnostics In beauty parlour

WPROWADZENIE

Rosnące zainteresowanie zabiegami z zakresu 
szeroko pojętej kosmetologii oraz rozwój techniki 
stwarzają nowe możliwości przeprowadzenia wy-
branych zabiegów w sposób skuteczny, a przede 
wszystkim bezpieczny dla klienta. Diagnostyka 
skóry obejmuje ocenę wzrokową, badanie palpacyj-
ne, analizę za pomocą specjalistycznych parame-
trów i skal czy termografię. Wymienione metody 
są powszechnie stosowane, choć ich interpretacja 
często bywa subiektywna, a dostarczone w ten spo-
sób informacje mówią jedynie o stanie powierzch-
ni skóry. Chcąc ocenić warstwy naskórka, skórę 
właściwą i tkankę podskórną, konieczne jest wy-
korzystanie metod obrazowych, takich jak ultra-
sonografia klasyczna czy wysokich częstotliwości, 
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. 

Jedyną nieinwazyjną i jednocześnie przystęp-
ną cenowo metodą obrazowania poszczególnych 

warstw skóry oraz tkanki podskórnej jest ultrasono-
grafia USG (ultrasonography). Może być wykorzysty-
wana w celach diagnostycznych, jak również długo-
terminowo po zabiegach do oceny ich skuteczności 
lub obrazowania ewentualnych powikłań [1-4].

CEL PRACY 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie uży-
teczności ultrasonografii skóry, w kontekście za-
biegów kosmetycznych, na podstawie przeglądu 
dostępnej literatury.

ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII 

PODCZAS MONITOROWANIA ZABIEGÓW

W artykule przedstawiono najbardziej popularne 
zabiegi kosmetyczne, do monitorowania których 
wskazana jest diagnostyka obrazowa wykonana za 
pomocą aparatów ultrasonograficznych.

Dominika Jaguś 1 
Sylwia Malinowska 2 
Robert Krzysztof Mlosek 1

1. Zakład Diagnostyki 
Obrazowej II 
Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego, Mazowiecki 
Szpital Bródnowski 
ul. Kondratowicza 8 
03-242 Warszawa 
E: zdo@wum.edu.pl 
T: +48 22 326 58 10

2. Life-Beauty, spółka cywilna 
ul. Tadeusza Kościuszki 29 
05-825 Grodzisk 
Mazowiecki 
E: mpage@wp.pl 
T: +48 22 755 15 02

Adres do korespondencji

Dominika Jaguś 

Zakład Diagnostyki 
Obrazowej II 
Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego, Mazowiecki 
Szpital Bródnowski 
ul. Kondratowicza 8 
03-242 Warszawa
M: +48 669 959 987
E: jagus.dominika@ 
gmail.com

  »  280

otrzymano / received

01.04.2018
poprawiono / corrected

23.04.2018
zaakceptowano / accepted

08.05.2018

ABSTRACT

The growing interest in cosmetology and aesthetic 

medicine and the development of technology, open up 

new opportunities to carry out selected beauty treat-

ments efficiently and, above all, safely for the patient. 

The purpose of this work was to present the useful-

ness of skin ultrasonography, in the context of beauty 

treatments, based on the available literature.

The only non-invasive and inexpensive method of 

depicting the epidermis, the dermis, and the hypoder-

mis is ultrasonography, which prompts the authors of 

this article into believing that it is the most appropriate 

method for the assessment and monitoring of proce-

dures in beautician’s.

Key words: skin diagnostics, high-frequency 

ultrasonography, cellulite, moisturization, 

mesotherapy, ultrasound diagnostics

STRESZCZENIE

Rosnące zainteresowanie kosmetologią i medycyną 
estetyczną oraz rozwój technologii stwarzają nowe 
możliwości przeprowadzenia wybranych zabiegów 
w sposób skuteczny, a przede wszystkim bezpiecz-
ny dla klienta. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie uży-
teczności ultrasonografii skóry, w kontekście za-
biegów kosmetycznych, na podstawie dostępnego 
piśmiennictwa.

Jedyną nieinwazyjną i jednocześnie przystępną ce-
nowo metodą, obrazującą naskórek, skórę właściwą 
oraz tkankę podskórną, jest ultrasonografia. Skłania to 
autorów niniejszego artykułu do wyciągnięcia wnio-
sku, że jest ona najwłaściwszą metodą do oceny i moni-
torowania zabiegów w gabinecie kosmetycznym.

Słowa kluczowe: diagnostyka skóry, 
ultrasonografia wysokich częstotliwości, cellulit, 
nawilżenie, mezoterapia, ultrasonografia 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
DERMIKA.PL

Cera dojrzała, tłusta lub mieszana wymaga specjalnej 
 pielęgnacji. Zabieg Tea-Therapy powstał, aby zapewnić 
 jej równowagę hydro-lipidową, zrewitalizować 
 młodość komórek i nadać świeży wygląd.  
 Unikatowa kompozycja aktywnych składników 
 ogranicza świecenie cery bez wysuszania jej. 
 Innowacyjna maska ze sprasowanych liści zielonej 
 herbaty i mięty zapewnia skórze wyjątkowe uczucie 
 ukojenia. Zmarszczki są mniej widoczne, a cera staje   
się nawilżona, gładka i przede wszystkim – matowa. 

EFEKTY: 
• Regulacja wydzielania sebum 
•  Zmniejszenie świecenia przetłuszczających się  

partii twarzy
• Prawidłowe nawilżenie skóry
• Poprawa jędrności i elastyczności skóry  
• Zmniejszenie widoczności porów

HERBATA MATCHA 
Ekstrakt z herbaty Matcha znany jest  jako źródło 
młodości, posiada właściwości  antyoksydacyjne 
i energizujące.

FORMUŁA MATRECOVER EPS
Sprawia, że nadmiar sebum jest wchłaniany   
w strukturę formuły bez zaburzenia  równowagi  
hydro-lipidowej.

MATRILINE IQ  
Zauważalnie redukuje pionowe zmarszczki,   
zmarszczki marionetki i kurze łapki.

EKSTRAKT Z NASTURCJI
Naturalny ekstrakt z nasturcji dotlenia skórę. 
 Chroni przed skutkami starzenia i światłem 
 niebieskim (HEV).

ZABIEG DLA CERY DOJRZAŁEJ 
TŁUSTEJ I MIESZANEJ
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Mezoterapia

Mezoterapia, zwana również intradermoterapią, polega na 
miejscowych iniekcjach śródskórnych i podawaniu preparatów 
kosmetycznych lub leków. Jej działanie odmładzające skórę 
przebiega dwutorowo. Zachodzi zarówno biostymulacja, jak i bio-
restrukturyzacja skóry. Dzięki substancjom dostarczanym śród-
skórnie osiągana jest biostymulacja, czyli aktywacja biologiczna, 
która optymalizuje fizjologiczne procesy skóry, prowadząc do 
wzrostu jej napięcia, elastyczności i jędrności. Druga składowa, 
biorestrukturyzacja, to odbudowa skóry w wyniku jej kontrolo-
wanego uszkodzenia, do którego doszło w wyniku nakłuć [6]. 

W ultrasonografii zaawansowanie starzenia skóry odzwier-
ciedla ocena hipoechogenicznej linii, znajdującej się tuż pod 
hiperechogenicznych naskórkiem (fot. 1). Linia ta zwana jest 
warstwą SLEB (subepidermal low-echogenic band) [7]. Powiąza-
nie SLEB z fotostarzeniem się skóry znajduje potwierdzenie 
w literaturze [8-12]. Autorzy wykazują korelację między skalą 
szarości SLEB w odniesieniu do fotostarzenia. Wraz z wiekiem 
i ekspozycją skóry na promienie ultrafioletowe UV (ultraviolet 

radiation), SLEB wykazuje spadek echogeniczności [13]. Z uży-
ciem aparatów z głowicami wysokiej częstotliwości możliwy jest 
pomiar liczby pikseli poszczególnych fragmentów skóry. Na tej 
podstawie, wykonując zabieg mezoterapii, można ocenić sku-
teczność zabiegów oraz porównać skuteczność poszczególnych 
preparatów kosmetycznych bądź leków, używanych w terapii. 
Udowodniono, że przy właściwym doborze metody mezoterapii, 
echogeniczność warstwy SLEB rośnie. Informacje te dają moż-
liwość zindywidualizowania zabiegów intradermoterapii, co 
przełoży się na ogólny wzrost skuteczności tego rodzaju terapii.

Fot.1 Ultrasonograficzny obraz wysokich częstotliwości skóry twarzy z widocznym pasmem  
o obniżonej echogeniczności – SLEB. 
Źródło: Archiwum własne autorów, aparat Derma med, Dramiński

Terapia antycellulitowa

Cellulit definiowany jest jako zwłóknienie tkanki łącznej w ob-
rębie tkanki podskórnej. Najczęściej występuje w okolicach 
ciała z tendencją do gromadzenia tkanki tłuszczowej: biodra, 
pośladki, uda. Objawia się subiektywnie jako uczucie ciężkości, 
nadmiernego napięcia skóry, parestezji czy mrowienia oraz 

obiektywnie jako nierówności i pofałdowania – „objaw mate-
racowy”, „objaw skórki pomarańczowej” oraz zmiany w zabar-
wieniu. Znaczną komponentą cellulitu są obrzęki. Związane 
jest to z przebudową tkankową i wzrostem hydrofilowości 
[14]. Badanie ultrasonograficzne skóry pozwala na diagnosty-
kę i monitorowanie skuteczności terapii. Wykorzystuje się do 
tego trzy metody, które poprzez ocenę różnych parametrów, 
wzajemnie się uzupełniają (fot. 2).
1. Klasyczna ultrasonografia z głowicami o częstotliwościach 

7,5-10 MHz      

Możliwe jest zobrazowanie skóry i tkanki podskórnej oraz 
pomiar ich grubości. Uwidocznienie wrastających pasm 
tkanki łącznej w postaci tzw. zębów, na granicy skóry 
i tkanki podskórnej, świadczy o obecności cellulitu [15, 16]. 
Udowodniono, że w trakcie terapii antycellulitowej obser-
wuje się skrócenie tychże pęczków wrastających w skórę 
właściwą [17]. Ponadto w trakcie terapii dochodzi do zmniej-
szenia grubości tkanki podskórnej w związku ze zmniej-
szaniem obszarów obrzękniętych, co klinicznie przekłada 
się na zmniejszenie obwodu uda czy bioder [17]. Nie ulega 
wątpliwości, że pomiar tkanki podskórnej z dokładnością do 
0,1 mm jest lepszym wykładnikiem skuteczności terapii niż 
klasyczny pomiar obwodu poszczególnych części ciała.

2. Ultrasonografia wysokich częstotliwości, czyli głowic  

o częstotliwości powyżej 20 MHz   

Umożliwia ona dokładną ocenę naskórka. Echogeniczność 
naskórka koreluje z liczbą włókien kolagenowych. Jak po-
wszechnie wiadomo, cellulit powstaje w miejscach, gdzie 
liczba włókien kolagenowych zmniejsza się. W obrazie ul-
trasonograficznym odpowiada to zmniejszonej echogenicz-
ności w najwyższej warstwie skóry. Zatem na podstawie 
USG możliwa staje się predykcja ryzyka powstania cellulitu 
oraz ocena zmian zachodzących pod wpływem terapii [17].

3. Elastografia      

Umożliwia obrazowane mechanicznych właściwości tka-
nek. Udowodniono, że w cellulicie wzrasta elastyczność 
tkanki podskórnej. Stosując terapię antycellulitową, zauwa-
żono wzrost twardości tkanki podskórnej, która koreluje 
z klinicznym zmniejszeniem objawów cellulitu [18].

Terapia odmładzająca z wykorzystaniem fal radiowych

Główną przyczyną starzenia się skóry jest zanik włókien kola-
genowych i elastynowych, wynikający ze zmniejszonego dzia-
łania fibroblastów, oraz zmniejszone unaczynienie powierzch-
niowych warstw skóry. Obserwuje się spadek elastyczności 
i napięcia skóry. Terapia przy użyciu fal radiowych polega na 
kontrolowanym podgrzaniu skóry i tkanki podskórnej, dzięki 
czemu dochodzi do denaturacji istniejących włókien kolage-
nowych, co stymuluje komórki do produkcji nowych włókien 
kolagenowych, elastynowych i kwasu hialuronowego. Ponad-
to, osiągany jest zwiększony przepływ krwi w mikrokrążeniu 
skóry. Przekłada się to na dotlenienie tkanek. Oba wymienio-
ne mechanizmy prowadzą do wzrostu napięcia skóry [19].
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Skuteczność terapii falami radiowymi można w obiektywny 
sposób ocenić na podstawie pomiarów grubości naskórka, skó-
ry właściwej oraz echogeniczności za pomocą ultrasonografii 
wysokich częstotliwości. Udowodniono, że podczas terapii 
falami radiowymi, z wykorzystaniem Bio Electro Peelingu 
czy podczas zabiegu z użyciem frakcyjnych fal radiowych, 
dochodzi do istotnego ścieńczenia naskórka, co prawdopo-
dobnie wynika ze zwiększonego złuszczania komórek [20-22]. 
Po drugie, wykazano, że wraz ze wzrostem włókien kolage-
nowych grubość skóry właściwej zwiększa się. Wynika to ze 
zwiększonego utkania skóry właściwej [22]. Wzrost grubości 
możliwy do zmierzenia przy pomocy ultrasonografii został 
wykazany również w badaniach histopatologicznych [23]. Po-
nadto, większa liczba włókien kolagenowych przekłada się na 
wzrost echogeniczności tkanki, co udowadnia pomiar liczby 
pikseli w rejonach objętych terapią [24].

Dobór kremów nawilżających 

Na rynku znajduje się wiele preparatów kosmetycznych 
i leczniczych, których celem jest poprawa nawilżenia skóry. 
Wybór odpowiedniego kremu jest trudny, tym bardziej że na 
zauważalne efekty często należy poczekać od kilku do kilku-
nastu tygodni. 

W obrazowaniu ultrasonograficznym 
wzrost nawilżenia skóry widoczny jest 
jako zmiana echogeniczności [24]. We-
dług piśmiennictwa uchwytny wzrost 
liczby pikseli może być obserwowany 
już w drugim tygodniu od początku sto-
sowania substancji nawilżających [25]. 
Oceniając wpływ kosmetyków, prowa-
dzimy pomiary liczby pikseli w górnych 
warstwach skóry, ponieważ wykazano, 
że ten obszar skóry jest odpowiedzialny 
za wiązanie wody [26] (fot. 3).

WYNIKI I WNIOSKI

Do badań ultrasonograficznych skóry w praktyce wyko-
rzystuje się dwa rodzaje ultrasonografów. Stosując aparaty 
wyposażone w klasyczne głowice liniowe o częstotliwości 
minimum 10 MHz, możliwa jest wizualizacja skóry właści-
wej i tkanki podskórnej. Natomiast posługując się tzw. głowi-
cami wysokich częstotliwości, których częstotliwość wynosi 
minimum 20  MHz, możliwa jest dokładna ocena naskórka, 
jednakże niemożliwa staje się ocena głębiej położonej tkanki 
podskórnej [2]. Wynika to z zasad fizyki rozchodzenia się fali 
ultradźwiękowej. Im wyższa częstotliwość fali, tym penetra-
cja w głąb tkanek niższa i odwrotnie, im niższa częstotliwość, 
tym zasięg penetracji większy [5]. Zatem ultrasonografia kla-
syczna, jak i wysokich częstotliwości są wzajemnie uzupeł-
niającymi się metodami obrazowania skóry. Wykorzystanie 
potencjału fali ultradźwiękowej do obrazowania naskórka, 
skóry właściwej i tkanki podskórnej przyczynia się do coraz 
powszechniejszego stosowania aparatów ultrasonograficz-
nych przy takich zabiegach, jak mezoterapia, mikroderma-
brazja, terapia z wykorzystaniem fal radiowych RF czy tera-
pia antycellulitowa [1].

Fot. 2 Ultrasonograficzne obrazowanie cellulitu. A – ultrasonografia klasyczna, B – ultrasonografia wysokich częstotliwości, z charakterystycznymi 
dla cellulitu wrastającymi w skórę właściwą pasmami tkanki podskórnej tzw. zębami cellulitowymi, oznaczone na obrazach żółtą strzałką 
Źródło: Archiwum własne autorów. A) aparaty Philips Lumify Derma med, B) Dramiński

Fot. 3 Ultrasonograficzny obraz skóry przed zastosowaniem kosmetyków nawilżających (A) i po zakończeniu terapii (B).  
Po terapii widoczny spadek echogeniczności skóry Źródło: Archiwum własne
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PODSUMOWANIE

Ultrasonografia skóry staje się powszechnym narzędziem, mo-
nitorującym efektywność terapii oraz zabiegów wykonywanych 
w gabinetach kosmetologów oraz lekarzy. Z wykorzystaniem 
głowic klasycznych o niskiej częstotliwości, możliwe jest obrazo-
wanie skóry i tkanki podskórnej, co znajduje zastosowanie przy 
ocenie cellulitu i w trakcie terapii antycellulitowej. Ultrasonogra-
fia wysokich częstotliwości pomaga w ocenie naskórka. Pomiar 
jego grubości może być wykorzystywany w terapiach złuszcza-
jących, takich jak mikrodermabrazja czy dodatkowe działanie 
w trakcie terapii falami radiowymi. Na podstawie zmiany jego 
echogeniczności oceniana jest skuteczność lub odpowiedni do-
bór kosmetyków nawilżających. Ponadto ocena warstwy SLEB 
i zmiana jej echogeniczności po mezoterapii udowadnia skutecz-
ność zabiegów. Wykorzystanie elastografii do badań skóry jest 
dodatkowym narzędziem w ocenie zmian zachodzących w trak-
cie terapii antycellulitowej. Wielość obrazów i pomiarów, ofero-
wana przez obrazowanie ultrasonograficzne, powinna skłaniać 
osoby zajmujące się terapiami odmładzającymi do wykorzystania 
aparatów ultrasonograficznych w swojej codziennej praktyce.
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