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zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej na okolice oczu 
– przegląd wybranych technik. cz. 1
Aesthetic medicine treatment of eye socket – review of methods. 

Part 1

 | Wstęp

Medycyna estetyczna dysponuje szerokim zakresem 

zabiegów służących rewitalizacji skóry wokół oczu. 

Ze względu na budowę anatomiczną miejsca te należy 

traktować w sposób wyjątkowy, a proponowane zabie-

gi dobierać indywidualnie według potrzeb pacjenta.  

Dotychczas nie opracowano złotego standardu po-

stępowania w zakresie korekty okolic oczu. Wynika to 

w dużej mierze z różnorodności problemów, z jakimi 

zgłaszają się pacjenci. Najlepsze efekty przynosi terapia, 

łącząca różne procedury zabiegowe wykonywane eta-

powo, po wnikliwej ocenie możliwości podjęcia terapii. 

Jest to związane z budową anatomiczną tej okolicy, 

osobniczą skłonnością do obrzęków i zaawansowaniem 

procesu starzenia. 

Dużą rolę odgrywa właściwa pielęgnacja okolic oczu 

i ochrona przeciwsłoneczna. Zasadne jest również roz-

ważenie wykonywania zabiegów medycyny estetycz-

nej w ramach profilaktyki przeciwstarzeniowej.

Wśród zabiegów z zakresu medycyny estetycznej 

należy wymienić:

1. Ostrzykiwanie toksyną botulinową: relaksacja 

zmarszczek mimicznych, uniesienie powiek, wygła-

dzenie drobnych zmarszczek okolicy dolnej powieki.

 | AbstrAct

Eye socket surroundings is an area that requires special 

caution. Due to its anatomical structure, the area must be 

treated with exceptional care and the treatment itself must 

be selected according to client’s needs. The paper outlines 

actual state of techniques and procedures applied to cor-

rect eye socket aesthetic defects: botulinum toxin injection, 

hyaluronic acid injection, mesotherapy, chemical peel, laser 

treatment

Key words: eye surroundings, aesthetic medicine, botuli-

num toxin, hyaluronic acid, mesotherapy, ultrasounds, bio-

mimetic peptides, peelings, platelet rich plasma, polidioxa-

none threads, biomimetic lifting
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 | stresZcZeNie

Okolica oczu jest obszarem wymagającym szczególnej 

ostrożności w przypadku podejmowania procedur za-

biegowych. Ze względu na budowę anatomiczną oko-

licę tę musimy traktować w sposób wyjątkowy, a pro-

ponowane zabiegi dobierać z rozwagą i aktualnymi 

potrzebami pacjenta. W pracy przedstawiono przegląd 

wybranych technik i zabiegów wykorzystywanych 

obecnie w korekcji defektów estetycznych okolicy 

oczu: ostrzykiwanie toksyną botulinową, iniekcje usie-

ciowanego kwasu hialuronowego, mezoterapia, peelin-

gi chemiczne, zabiegi laserowe 

Słowa kluczowe: okolica oczu, medycyna estetyczna, 

toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, mezoterapia, 

ultradźwięki, peptydy biomimetyczne, peelingi, osocze 

bogatopłytkowe, nici liftingujące, lifting biomimetyczny
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2. iniekcje usieciowanego kwasu hialuronowego: ko-

rekta doliny łez, uniesienie powieki górnej, wygła-

dzenie zmarszczek statycznych.

3. Mezoterapia: rewitalizacja okolicy oczu, likwidacja 

cieni pod oczami, poprawa gęstości i nawilżenia skó-

ry, likwidacja przebarwień.

4. peelingi chemiczne: likwidacja przebarwień, re-

witalizacja skóry, wygładzenie powierzchownych 

zmarszczek.

5. Zabiegi laserowe: ujędrnienie i zagęszczenie skóry, 

poprawa napięcia i wygładzenie zmarszczek, popra-

wa kolorytu skóry. 

6. Ultradźwięki: lifting okolicy górnej powieki.

7. Nici liftingujące: lifting okolicy czoła i powieki górnej, 

korekta zmarszczek okolicy oczu.

8. Lifting biomimetyczny: lifting okolicy czoła i powie-

ki górnej.

9. radiofrekwencja: korekta drobnych zmarszczek,  

lifting powiek.

10. podanie osocza bogatopłytkowego prp (Platelet Rich 

Plasm) – ujędrnienie i rewitalizacja skóry, likwidacja 

drobnych zmarszczek.

 | ANAtOMiA OKOLicy OcZODOłU

•	Oczodół (orbitae). Jama o kształcie czworościennego 

ostrosłupa, zwrócona szczytem w kierunku kanału 

wzrokowego (canalis opticus). Ściany oczodołu pokry-

wa okostna (periorbita). W oczodole znajduje się rów-

nież tkanka tłuszczowa, która stanowi swoistego ro-

dzaju wyściółkę dla gałki ocznej. ponadto znajdują się 

tu również mięśnie okoruchowe. Górny brzeg wej-

ścia do oczodołu utworzony jest przez brzeg oczo-

dołowy kości czołowej, brzeg przyśrodkowy tworzy 

wyrostek czołowy szczęki i kość czołowa, brzeg 

dolny utworzony jest przez szczękę i kość jarzmo-

wą, a brzeg boczny przez kość jarzmową i wyrostek 

jarzmowy kości czołowej. Wykonując zabiegi z na-

ruszeniem ciągłości skóry, szczególną uwagę należy 

zwrócić na miejsca, w których naczynia krwionośne 

i nerwy wydostają się na powierzchnię twarzową 

czaszki. są to: wcięcie nadoczodołowe (incisura su-

praorbitalis), zamykające się niekiedy w otwór nado-

czodołowy (foramen supraorbitale), przyśrodkowo od 

niego zlokalizowane jest wcięcie lub otwór czołowy 

(incisura resp. foramen frontale). 

Najważniejszym i największym mięśniem tej okolicy 

jest mięsień okrężny oka (m. Orbiculari oculi). Dzieli się 

on na trzy części – powiekową, oczodołową i łzową. 

część powiekowa przebiega w powiece górnej i dolnej, 

pokrywając łącznotkankowe tarczki powieki. Włók-

na części oczodołowej okrążają wejście do oczodołu 

i powracają do miejsca swego początku. pewna część 

włókien biegnie ku górze, do skóry przyśrodkowej czę-

ści brwi, tworząc mięsień obniżacz brwi (m. depressor 

supercilii). część łzowa odchodzi z głębi oczodołu i kie-

ruje swoje włókna w kierunku grzebienia łzowego i wo-

reczka łzowego.

•	 Przegroda oczodołowa (septum orbitale). Delikatna 

warstwa tkanki łącznej zbitej o utkaniu regularnym, 

rozpościerająca się pod m. okrężnym oka. Zaczyna 

się na kostnym brzegu oczodołu jako przedłużenie 

jego okostnej, po czym zstępuje na powierzchnię po-

wieki, łącząc się z odpowiednią tarczką i (w wypad-

ku powieki górnej) również powierzchowną część m. 

dźwigacza powieki górnej.    

•	 Skóra okolicy powiek jest bardzo delikatna, jej gru-

bość wynosi około 1 mm. bezpośrednio pod nią znaj-

dują się krwionośne naczynia włosowate [1-3].

 | NAJcZęstsZe prObLeMy estetycZNe 

Do najczęstszych problemów estetycznych okolicy 

oczu, zgłaszanych w czasie wizyty w gabinecie me-

dycyny estetycznej, należą: zmarszczki dynamiczne 

i statyczne, cienie pod oczami, ubytek objętości w oko-

licy doliny łez, nadmierna wiotkość skóry, worki pod 

oczami, opadające powieki, oznaki fotostarzenia, plamy 

i przebarwienia. Obecnie dzięki zaawansowanym tech-

nikom zabiegowym jesteśmy w stanie rozwiązać więk-

szość z tych problemów, bez konieczności uciekania się 

do procedur chirurgicznych. Oczywiście o stopniu ko-

rekty zmiany decyduje jej wyjściowe zaawansowanie, 

wiek i tryb życia pacjenta, urealnienie jego oczekiwań 

w stosunku do możliwości wykonanej korekty, dobór 

odpowiedniego preparatu lub metody zabiegu oraz do-

świadczenie i umiejętności lekarza [4].

 | prZeGLąD ZAbieGóW 
 | toksyna botulinowa 

polipeptyd produkowany przez Clostridium botulinum, 

bakterię zidentyfikowaną po raz pierwszy w 1897 roku 

przez belgijskiego profesora emile’a van ermengema. 

Obecnie znanych jest siedem serotypów toksyny (A, b, 

c, D, e, F oraz G). Medyczne testy na ludziach zostały 

przeprowadzone w 1978 roku, w związku z leczeniem 

zeza. W wyniku tych badań zaobserwowano „odmła-

dzające” działanie toksyny, polegające na wygładzeniu 

zmarszczek mimicznych okolicy oka. Liczne doniesie-

nia na ten temat spowodowały masowe wykorzystywa-

nie toksyny botulinowej w zabiegach estetycznych [5, 6].

Działanie toksyny botulinowej polega na hamowa-

niu uwalniania acetylocholiny na poziomie połączenia 

nerwowo-mięśniowego mięśni poprzecznie prążkowa-

nych. proces ten blokuje przekazywanie impulsu ner-

wowego z synapsy do części ruchowej płytki nerwowo-

-mięśniowej [6].
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W medycynie estetycznej najczęściej używany jest 

serotyp typu A, zbudowany z dwóch łańcuchów, cięż-

kiego i lekkiego. ich połączenie następuje za pomocą 

termolabilnych mostków dwusiarczkowych. rozerwa-

nie tego połączenia powoduje zniesienie aktywności 

biologicznej toksyny. Wynika z tego konieczność sta-

rannego przechowywania i odpowiedniego rozpusz-

czania toksyny, by zachować jej działanie [7].

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest kilka 

preparatów zawierających toksynę botulinową. ich 

dawkowanie i sposób rozpuszczania każdorazowo opi-

sywany jest przez producenta, dlatego w większości 

przypadków jednostki toksyny botulinowej nie są rów-

noważne. Należy więc zachować szczególną ostrożność 

w przypadku jednoczesnego stosowania w gabinecie 

toksyn pochodzących od różnych producentów, aby 

uniknąć ryzyka związanego z podaniem nieodpowied-

niej dawki toksyny [8].

W przypadku okolicy oczu toksyna botulinowa wy-

korzystywana jest najczęściej do redukcji zmarszczek 

mimicznych tworzących się w obrębie zewnętrznych 

kącików oka, tak zwanych kurzych łapek, zapobiegaw-

czo w przypadku worków pod oczami pojawiających 

się w wyniku uwypuklenia poduszeczek tłuszczowych 

oczodołu, wygładzenia drobnych zmarszczek dolnej 

powieki. botulinę można również stosować w celu 

uniesienia bocznych części brwi, co powoduje częścio-

wy lifting powiek [6, 8].

Dawkowanie preparatu uzależnione jest każdo-

razowo od stopnia nasilenia defektów estetycznych 

u pacjenta, budowy anatomicznej twarzy, siły mięśni 

mimicznych oraz od rodzaju stosowanego preparatu. 

efekty estetyczne pojawiają się najczęściej w okresie 

pierwszych 7 dni od wykonania zabiegu, a czas ich 

utrzymywania wynosi zazwyczaj około 4-6 miesię-

cy. Na okres utrzymywania się efektu estetycznego 

ogromny wpływ ma tryb życia prowadzony przez pa-

cjenta, aktywność układu odpornościowego oraz rodzaj 

zastosowanej toksyny. Każdorazowo należy również 

uwzględnić ogólny stan zdrowia i przyjmowane przez 

pacjenta leki, ponieważ one również mogą wpływać na 

osiągane w trakcie zabiegu efekty [8].

Na rysunku 1 przedstawiono najczęstsze punkty 

podania toksyny botulinowej w okolicy oczu. Kolorem 

białym zaznaczono punkty podania toksyny w przy-

padku zabiegu redukcji „kurzych łapek”. Kolorem nie-

bieskim – punkty podania toksyny w celu wygładzenia 

drobnych zmarszczek dolnej powieki i redukcji worków 

pod oczami. przedstawione na rys. 1 miejsca podania 

toksyny botulinowej są tylko orientacyjne i stanowią 

materiał poglądowy. przed przystąpieniem do wykony-

wania zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej 

lekarz powinien ukończyć odpowiednie szkolenia.

 | UsieciOWANy KWAs hiALUrONOWy

Usieciowany kwas hialuronowy zaliczany jest do gru-

py substancji wypełniających. Za jego pomocą można 

uzupełnić ubytki w zakresie tkanek miękkich, pojawia-

jące się z wiekiem, lub skorygować defekty estetyczne 

twarzy, wynikające z budowy 

anatomicznej lub powstałe na 

skutek procesu fotostarzenia.

pod względem chemicznym 

jest to związek z grupy gliko-

zoaminoglikanów, należących 

do polisacharydów. Związki te 

występują u większości orga-

nizmów żywych. U człowieka 

kwas hialuronowy występuje 

między innymi w skórze i od-

powiada za wiązanie wody, co 

powoduje utrzymanie odpo-

wiedniego środowiska sprzy-

jającego prawidłowej syntezie 

białek odpowiedzialnych za 

napięcie i elastyczność skóry. 

Jedna cząsteczka kwasu hialu-

ronowego jest w stanie związać 

około 250 cząsteczek wody. Wraz z wiekiem ilość endo-

gennego kwasu hialuronowego ulega zmniejszeniu, co 

w konsekwencji prowadzi do pojawienia się objawów 

starzenia. Widoczne stają się ubytki objętości tkanek, 

zmniejsza się napięcie i elastyczność skóry, pojawiają 

się zmarszczki i bruzdy. podanie egzogennego kwasu 

hialuronowego działa dwuetapowo: redukuje ubytki 

objętości i poprawia nawodnienie skóry. Na zmniej-

szenie ilości endogennego kwasu hialuronowego duży 

wpływ ma nadmierna ekspozycja na promieniowanie 

UV, czynniki genetyczne, jak również tryb życia [8-10].

Obecnie na rynku dostępnych jest kilkanaście prepa-

ratów kwasu hialuronowego, różniących się gęstością 

i sposobem usieciowania. Wybór preparatu uzależnio-

ny jest od obszaru zabiegu i od oczekiwanego zwięk-

szenia objętości. 

W przypadku okolicy oczu, kwas hialuronowy wyko-

rzystywany jest najczęściej w celu redukcji statycznych 

zmarszczek odchodzących od bocznego kącika oka, 

najczęściej jako drugi etap korekty po podaniu toksyny 

botulinowej, jeśli uzyskane efekty estetyczne okazują 

się niewystarczające. podany w okolicy nadoczodoło-

wej bocznej umożliwia uniesienie bocznej części brwi. 

stosując podanie techniką stalagmitową, można unieść 

skórę okolicy przyśrodkowego kącika oka i dokonać ko-

rekty tak zwanej doliny łez, co prowadzi do wyrówna-

nia ubytku objętości tej okolicy i zmniejsza zasinienia 

pod oczami. Należy jednak pamiętać o konieczności 

stosowania w tym wskazaniu względnie miękkich 

Rys. 1 Orientacyjne punkty 
podania toksyny botulinowej 
w celu redukcji problemów 
estetycznych okolicy 
oczodołu
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preparatów, co zabezpiecza przed spowodowaniem 

ucisku na znajdujące się w tej okolicy naczynia chłonne 

i w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia efek-

tu estetycznego na skutek zastoju płynu i zwiększenia 

obrzęków. Należy pamiętać o właściwościach fizyko-

chemicznych kwasu hialuronowego i jego zdolności do 

wiązania wody. Okolica doliny łez jest obszarem o dość 

znacznym nawodnieniu. Znajdują się tu naczynia lim-

fatyczne, kanaliki łzowe, naczynia krwionośne. Dlatego 

złotym standardem korekty tej okolicy jest stwierdzenie 

„mniej znaczy lepiej”. Ocenę efektów można dokonać naj-

szybciej po upływie 10-14 dni od wykonanej procedury 

i wówczas ewentualnie podjąć decyzję o konieczności 

dodatkowej korekty, jeśli efekty pierwszego zabiegu są 

niewystarczające. czas przerwy między zabiegami ko-

nieczny jest ze względu na proces wiązania wody przez 

kwas hialuronowy i zapobiega ryzyku nadmiernej ko-

rekcji tej okolicy, co z estetycznego punktu widzenia jest 

efektem niepożądanym [8, 10].

 | MeZOterApiA

początki mezoterapii sięgają lat 50. XX wieku, kiedy 

francuski lekarz Michael pistor po raz pierwszy za-

stosował tę metodę u pacjenta z zaburzeniami słuchu. 

Następnie znalazła ona zastosowanie w leczeniu mi-

greny, żylaków kończyn dolnych i w przewlekłych ze-

społach bólowych. W latach 60. mezoterapia stała się 

popularna w leczeniu łysienia plackowatego, świerz-

biączki guzowatej, rogowacenia kolczystokomórkowe-

go i łuszczycy. próby wykorzystania jej w medycynie 

estetycznej rozpoczęły się pod koniec lat 80. XX wieku. 

Obecnie mezoterapia stanowi jeden z najczęściej wy-

konywanych zabiegów, mających na celu rewitalizację 

skóry, powstrzymanie procesów wypadania włosów, li-

kwidację cellulitu i zlokalizowanych depozytów tkanki 

tłuszczowej oraz redukcję przebarwień [11, 12].

W oparciu o technikę zabiegu wyróżnia się mezote-

rapię igłową i bezigłową. Mezoterapia igłowa polega na 

precyzyjnym podaniu za pomocą krótkiej, cienkiej igły 

substancji aktywnej bezpośrednio w skórę właściwą. 

Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjna metoda wpro-

wadzania substancji aktywnych w oparciu o zjawisko 

elektroporacji. Wykorzystuje ono prąd elektryczny 

o wysokiej częstotliwości, co prowadzi do zwiększenia 

przepuszczalności błon komórkowych poprzez utwo-

rzenie w nich kanałów hydrofilowych, przez które sub-

stancje aktywne wnikają do wnętrza komórek [8].

W ostatnich latach coraz popularniejsze stały się 

zabiegi mezoterapii mikroigłowej. Jest to zabieg wyko-

nywany urządzeniem, mającym od kilku do kilkudzie-

sięciu krótkich igieł, które penetrują skórę na określoną 

wcześniej głębokość. Zabieg jest mniej inwazyjny w po-

równaniu z klasyczną mezoterapią igłową [12].

preparaty wykorzystywane w zabiegach mezotera-

pii można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

•	preparaty jednoskładnikowe (nieusieciowany kwas 

hialuronowy, krzemionka organiczna, pojedyncze 

witaminy itd.)

•	preparaty wieloskładnikowe – najczęściej koktajle, 

zawierające od kilku do kilkudziesięciu składników 

aktywnych.

Najnowocześniejszą gamę preparatów do mezote-

rapii stanowią koktajle, zawierające w swoim składzie, 

oprócz witamin, aminokwasów i kwasu hialuronowe-

go, również peptydy biomimetyczne. peptydy biomi-

metyczne są syntetycznymi związkami, zbudowanymi 

z kilku do kilkunastu aminokwasów, które wprowa-

dzone do skóry właściwej wywierają swoiste biologicz-

ne działanie, identyczne z naturalnie występującymi 

w organizmie peptydami. W skórze właściwej stymu-

lują one fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, 

mogą wpływać na poprawę metabolizmu wewnątrzko-

mórkowego czy też blokować enzymy odpowiedzialne 

za produkcję melaniny. Mezoterapia z wykorzystaniem 

preparatów zawierających peptydy biomimetyczne 

nosi nazwę mezoterapii biomimetycznej [13].

W przypadku okolicy oczu mezoterapię wykonujemy 

zazwyczaj w celu powstrzymania oznak fotostarzenia, 

rewitalizacji skóry powiek, likwidacji cieni pod oczami, 

wygładzeniu drobnych zmarszczek, poprawie uela-

stycznienia i nawilżenia skóry, redukcji przebarwień.

Mezoterapię wykonuje się zazwyczaj w serii 2-6 za-

biegów w odstępach 7-14 dni, jest to tzw. faza terapii 

uderzeniowej. Następnie przez 2-3 miesiące wykonuje 

się po jednym zabiegu w miesiącu, w celu regeneracji 

skóry. Do potrzymania osiągniętych efektów wystar-

czy zazwyczaj jeden zabieg co 2 do 6 miesięcy. Oczywi-

ście cykl kuracji zależy każdorazowo od stanu wyjścio-

wego skóry i zastosowanego preparatu, dlatego liczba 

i częstotliwość zabiegów dobierana jest indywidualnie.

 | peeLiNGi cheMicZNe 

Już w starożytności wykorzystywano różne metody 

oddziaływania na skórę, w celu jej złuszczenia i wygła-

dzenia zmarszczek. W starożytnym egipcie stosowano 

tłuszcze zwierzęce, sól i sproszkowany alabaster do od-

świeżenia naskórka. podobnie kąpiele w kwaśnym mle-

ku, poprawiały strukturę skóry, dobroczynne działanie 

wywierał w tym przypadku kwas mlekowy, należący 

do grupy alfa-hydroksykwasów. W średniowieczu ro-

biono okłady z siarki, gorczycy i wapienia. W krajach 

arabskich i w turcji stosowano opalenie skóry ogniem, 

by redukować zmarszczki i poprawiać napięcie skóry 

[14].
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W czasach nowożytnych pierwsze doniesienia, do-

tyczące zastosowania peelingów, datowane są na rok 

1882, kiedy to niemiecki dermatolog p.G. Unna opisał 

właściwości kwasu salicylowego, rezorcyny, fenolu 

i kwasu trójchlorooctowego. W okresie i wojny świa-

towej zwrócono uwagę na pozytywny wpływ fenolu 

na leczenie blizn pooparzeniowych, powstałych na 

skutek działania prochu strzelniczego. Dopiero bada-

nia histologiczne, prowadzone w latach 80. XX wieku, 

posłużyły do dokonania naukowej klasyfikacji substan-

cji peelingujących pod kątem głębokości ich działania 

i wywoływanych zmian w strukturze naskórka i skóry 

właściwej [15].

pod względem histologicznym peelingi można po-

dzielić w następujący sposób:

•	peelingi powierzchowne, powodujące martwicę na-

skórka. 

•	peelingi średnio głębokie, wywołujące martwicę gór-

nej części warstwy siateczkowej skóry.

•	peelingi głębokie, uszkadzające środkową część skó-

ry właściwej.

skóra okolicy oczu jest cieńsza niż skóra pokrywają-

ca pozostałe okolice twarzy. Jej cechą charakterystycz-

ną jest znaczne wygładzenie granicy skórno-naskórko-

wej oraz gęste utkanie. Zarówno tkanka podskórna, jak 

i leżące pod nią mięśnie są położone bardzo powierz-

chownie. taka struktura skóry ogranicza znacząco 

możliwości zabiegowe w zakresie wykonywanych 

peelingów. Najczęściej zaleca się stosowanie specjalnie 

dobranych pod względem siły działania gotowych ze-

stawów zabiegowych, należących zazwyczaj do grupy 

peelingów powierzchownych. Dzięki zastosowaniu 

peelingów skutecznie można poprawić koloryt skóry 

powiek, wpłynąć również na poprawę gęstości skóry 

i wygładzenie drobnych powierzchownych zmarsz-

czek. 

interesującą grupę peelingów stanowią nanope-

elingi, które dzięki gęstej, żelowej konsystencji można 

nakładać na okolice powiek. Nanocząsteczki łatwiej 

penetrują naskórek, dzięki czemu, by uzyskać pożąda-

ne efekty kliniczne, można stosować mniejsze stężenia 

substancji aktywnych. 

Dla uzyskania oczekiwanych rezultatów zaleca się 

wykonywanie nanopeelingów zazwyczaj w serii 4-6 

zabiegów w odstępie 14 dni. serię można powtarzać po 

kilku miesiącach. 

 | ZAbieGi LAserOWe

po raz pierwszy laser zastosowano ponad pół wieku 

temu. podstawy teoretyczne działania laserów opie-

rają się na badaniach Maxa plancka, Alberta einsteina 

i Nielsa bohra. planck po raz pierwszy posłużył się 

stwierdzeniem, że rozkład energii nie jest ciągły tylko 

kwantowy. einstein użył z kolei twierdzenia plancka 

do wyjaśnienia efektu fotoelektrycznego. istotną rolę 

odgrywają również prace badawcze Nielsa bohra, oma-

wiające teorię planetarną budowy atomu. postulował 

on w niej, że energia absorbowanego i emitowanego 

światła jest równa różnicy energii poziomów, między 

którymi dochodzi do przejścia. Duży wkład w podsta-

wy teoretyczne działania laserów wniósł polski fizyk 

prof. Aleksander Jabłoński. W latach 1933-1935 za-

prezentował on prace badawcze dotyczące istnienia 

stanów metastabilnych, nazwane później diagramem 

Jabłońskiego. Do dziś diagram jest pierwowzorem 

wszystkich schematów przejść laserowych.

Fizycznie lasery zaliczane są do generatorów 

i wzmacniaczy kwantowych, wykorzystujących zjawi-

sko emisji wymuszonej. słowo „laser” jest akronimem 

od angielskiego zwrotu Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, w dowolnym tłumaczeniu ozna-

cza to urządzenie, wytwarzające światło przez emisję 

wymuszoną.

emisja wymuszona to zjawisko fizyczne, polegają-

ce na emisji fotonów przez materię odgrywającą rolę 

ośrodka czynnego, w wyniku oddziaływania z foto-

nem inicjującym. Aby zjawisko to mogło zaistnieć, fo-

ton inicjujący musi mieć taką samą energię, jak energia 

wzbudzenia atomu. Foton inicjujący nie jest pochłania-

ny przez materię, ponieważ pełni funkcję wyzwalacza 

procesu. Foton emitowany przez materię (atom) ma 

częstotliwość, fazę i polaryzację taką samą, jak foton 

inicjujący. Oba fotony poruszają się w tym samym kie-

runku. A światło złożone z takich fotonów nazywane 

jest światłem spójnym [16-18].

pozostałe cechy światła laserowego to jednolite spo-

laryzowanie, monochromatyczność oraz mała rozbież-

ność wiązki [18]. takie cechy światła laserowego po-

zwalają na punktowe skupienie wiązki o dużej gęstości 

energii. Dzięki temu lasery znalazły bardzo szerokie 

zastosowanie w różnych dziedzinach życia. W medy-

cynie estetycznej wykorzystuje się je między innymi: 

w zabiegach zamykania naczyń krwionośnych, usuwa-

nia zmian niewymagających badania histopatologicz-

nego, fotoodmładzania i regeneracji skóry, usuwania 

zmarszczek, poprawie gęstości skóry, redukcji prze-

barwień i plam starczych, usuwaniu blizn, rozstępów 

i tatuaży, depilacji laserowej, redukcji nadmiernych de-

pozytów tkanki tłuszczowej, jak również w przypadku 

biostymulacji laserowej.

tak szerokie spektrum wskazań do zastosowania 

laserów wynika z różnorakich substancji, pełniących 

funkcję ośrodka czynnego zastosowanego w laserach. 

Generalnie można dokonać podziału laserów ze wzglę-

du na budowę ośrodka czynnego na: 
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 – gaz (laser CO
2
 – wytwarzający falę o dł. 10 600 nm), 

 – ciało stałe (laser neodymowo-yagowy NdYAG – wy-

twarzający długość fali 1064 nm), 

 – kryształ (laser aleksandrytowy 755 nm), 

 – półprzewodnik (lasery diodowe, np. 940 nm) [17, 19].

W odniesieniu do okolicy oczodołu najczęściej wyko-

nuje się zabiegi laserem frakcyjnym. Można wyróżnić:

 – frakcyjne lasery ablacyjne, powodujące termiczne 

uszkodzenie naskórka,

 – frakcyjne lasery nieablacyjne, działające jedynie 

w zakresie odpowiedniej warstwy skóry właściwej. 

Zabiegi laserowe pobudzają produkcję nowego kola-

genu, co prowadzi do poprawy gęstości skóry, redukcji 

drobnych zmarszczek, niewielkiego uniesienia powiek. 

Ponadto zabieg laserem frakcyjnym można wykonać 

w przypadku usuwania zmian barwnikowych. 
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