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 | StrESzczEniE

Celem pracy była ocena skuteczności depilacji laserowej 
wśród kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym. Przepro-
wadzone badania ankietowe wykazały, że kobiety z hir-
sutyzmem idiopatycznym najczęściej poddają się zabie-
gom depilacji laserowej w obrębie pach, bikini i twarzy. 
W przypadku depilacji laserowej twarzy potrzeba więk-
szej ilości przeprowadzonych zabiegów, w celu uzyska-
nia trwałej, miejscowej redukcji owłosienia w porów-
naniu z innymi partiami ciała. Nie wpływa to jednak 
negatywnie na ocenę skuteczności efektów pozabiego-
wych. Kobiety z hirsutyzmem idiopatycznym są zado-
wolone z efektów depilacji laserowej w wyniku uzyska-
nia jaśniejszych i cieńszych włosów, znacznej redukcji 
włosów oraz spowolnienia ich wzrostu.
Słowa kluczowe: depilacja laserowa, hirsutyzm 
idiopatyczny, nadmierne owłosienie kobiet, laser 
diodowy

 | AbStrAct

The purpose of the workis the evaluation of laser hair 

removal efficiency among women with idiopathic hir-

sutism. Questionnaire surveys showed that women 

with idiopathic hirsutism most frequently choose laser 

hair removal in the area of armpits, bikini and face. Fa-

cial hair removal requires bigger amount of treatments 

to obtain permanent local reduction of hair in compari-

son with other body parts. However, itdoes not negati-

vely influence the evaluation of laser hair removal effec-

tiveness. Women with idiopathic hirsutism are satisfied 

with the effects of laser hair removal, asthe hairs are 

lighter and thinner, significant hair reduction and hair-

growthslowdown is observed. 

Key words: laser hair removal, idiopathic hirsutism, 

hirsutism in women, diode laser

  »  204

czynniki wpływające na 
skuteczność depilacji laserowej 
u kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym
Factors influencing laser hair removal effectiveness among women 
with idiopathichirsutism

 | WStĘP

Nadmierne owłosienie zaliczane jest do pospolitego 
defektu natury estetycznej. Za jego pojawianie się 
odpowiedzialnych jest wiele czynników, w tym cho-
robowych [1, 2, 3]. 

Wśród kobiet zgłaszających się do dermatologa lub 
kosmetologa z uciążliwym problemem nadmiernego 
owłosienia można zdiagnozować hirsutyzm. Hirsu-
tyzm określany jest jako występowanie w nadmiarze 
włosów o charakterze końcowym (grube, szorstkie, 
ciemne włosy) u kobiet, w miejscach androgenoza-
leżnych, typowych dla mężczyzn [4-9]. Statystycznie 
problem hirsutyzmu dotyczy około 5-15% kobiet róż-
nej narodowości [10, 11]. Przyczyny nadmiernego po-
rostu włosów są różnorodne: rodzinne, idiopatyczne 
oraz jatrogenne, wywołane m.in. przez steroidy ana-
boliczne, danazol, streptomycynę. Hirsutyzm może 
być wywołany zaburzeniami endokrynologicznymi, 
jak i predyspozycjami genetycznymi [4]. U pacjentek 
w wyniku podwyższonego wydzielania androgenów 

– hiperandrogenizmu lub nadmiernej wrażliwości na 

ich normalne stężenie, nadmierne owłosienie wy-
stępuje w miejscach takich, jak: twarz, podbrzusze, 
okolica mostka, obszar wokół otoczki gruczołów pier-
siowych, pośladki, okolica lędźwiowo-krzyżowa oraz 
środkowe paliczki palców dłoni [9, 12]. 

Dla większości kobiet defekt nadmiernego owło-
sienia jest poważnym problemem psychospołecznym, 
pogarszającym samopoczucie i jakość życia [1]. Trady-
cyjne metody usuwania nadmiernego lub zbędnego 
owłosienia często są niezadawalające, dlatego w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat rozwinęła się technika wy-
korzystująca działanie laserów. Pozwala ona na bez-
pieczne osiągnięcie trwałych efektów depilacji [13, 14]. 
Pierwsze testy zostały przeprowadzone w 1993 r. Od 
1996 r. zaobserwowano wzrost zainteresowania za-
biegami trwałej depilacji. Według danych Amerykań-
skiego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ASAPS) 
w 2013r. wykonano na terenie Stanów Zjednoczonych 
ponad 900 tysięcy zabiegów depilacji laserowej, co pla-
suje je na 3. miejscu wśród najczęściej przeprowadza-
nych nie chirurgicznych zabiegów estetycznych [15].
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Według Agencji Żywności i Leków FDA (Food and Drug Admini-

stration) depilacji laserowej nie należy określać jako metody bezbo-
lesnej i prowadzącej do trwałego usunięcia włosów w obrębie całego 
obszaru zabiegowego. Permanentna utrata włosów powinna być 
rozumiana jako „znaczna redukcja w liczbie włosów terminalnych 
po leczeniu, która jest stabilna przez okres dłuższy niż kompletny 
cykl wzrostu mieszków włosowych w danej części ciała” [3, 16]. 

Diagnostyka i leczenie hirsutyzmu jest trudne ze względu na 
dużą liczbę czynników wywołujących, dlatego poznanie wszyst-
kich zależności warunkujących wzrost włosów jest szczególnie 
ważnym etapem, prowadzącym do poprawy skuteczności terapii 
hirsutyzmu [4, 17]. W zakresie spodziewanych rezultatów poza-
biegowych depilacji laserowej można oczekiwać redukcji liczby 
włosów, zmniejszenia grubości włosów, spowolnienia odrostu 
owłosienia i ogólnej poprawy wyglądu skóry [3]. Badania ekspe-
rymentalne przeprowadzone wśród osób borykających się z pro-
blemem hirsutyzmu pozwolą na poszerzenie wiedzy na temat 
skuteczności i bezpieczeństwa kosmetycznych metod leczenia [17].

 | cEL PrAcY

Na podstawie analizy danych literaturowych sformułowano 
następujące cele badawcze: 
•	Ocena skuteczności depilacji laserowej u kobiet w wieku 25-

45 lat z hirsutyzmem idiopatycznym. 
•	Ocena wpływu depilacji laserowej na rozjaśnienie, zmniej-

szenie grubości włosów oraz spowolnienie ich odrostu. 
•	Ocena stopnia zadowolenia respondentek z uzyskanych 

efektów pozabiegowych depilacji laserowej.

 | MAtEriAŁ bADAWczY 

Badania przeprowadzono w okresie od września 2014 r. do 
kwietnia 2015 r. wśród 100 wybranych losowo klientek salo-
nu kosmetycznego w Krakowie, które korzystały z zabiegów 
depilacji laserowej na wybrane partie ciała: twarz, pachy, bi-
kini, brzuch, łydki lub uda. Badaniem zostały objęte pacjentki 
w wieku 22-45 lat. W badanej grupie znajdowały się kobiety, 
mające fototyp skóry wg skali Fitzpatricka od I do IV.

Przyjęto wstępne kryteria włączenia do grupy badanej z hir-
sutyzmem idiopatycznym:
•	Owłosienie w skali Ferrimana-Gallweya≥ 8.
•	Regularne miesiączki.
•	Brak zaburzeń hormonalnych, prawidłowy poziom androgenów.
•	Brak przyjmowania leków mogących wywołać nadmierny 

porost włosów.

Grupy badane poddano dalszej selekcji. Do badań zakwalifi-
kowane zostały pacjentki, spełniające następujące kryteria:
•	Pacjentki spełniały medyczne kryteria klasyfikacji do zabie-

gów depilacji laserowej.
•	Wiek 22-45 lat.
•	Kolor włosów umożliwiał efektywne przeprowadzenie za-

biegów laserowych.
•	Fototyp skóry mieścił się w przedziale I-IV wg skali Fitzpatricka.

•	Reakcja skóry po próbnym naświetlaniu była prawidłowa.
•	 Indywidualna wrażliwość bólowa pozwoliła na ustalenie 

efektywnych parametrów lasera.
•	Przerwy pomiędzy 1.,2. i 3. zabiegiem nie były większe niż 12 tyg.
•	Pacjentki zastosowały się do wskazówek, dotyczących postę-

powania przed zabiegiem oraz po zabiegu.
•	Pacjentki wyraziły pisemną zgodę na wykonanie zabiegu.
•	Pacjentki zapoznały się oraz zaakceptowały informacje doty-

czące przewidywanych efektów pozabiegowych zależnych 
od koloru włosów, typu karnacji, lokalizacji zabiegu oraz wy-
stępowania hirsutyzmu lub hypertrychozy.

Do zabiegów nie były kwalifikowane pacjentki, u których 
stwierdzono:
•	ciążę;
•	świeżą opaleniznę;
•	wykonanie wcześniejszej depilacji woskiem, depilatorem me-

chanicznym lub pensetą na obszarze zabiegowym na krócej 
niż miesiąc przed zabiegiem;

•	aktualne przyjmowanie antybiotyków, leków lub preparatów 
ziołowych zwiększających wrażliwość na światło (np. retino-
idów, zioła: dziurawiec, nagietek);

•	nadwrażliwość na światło słoneczne;
•	wcześniejsze wykonanie na obszarze zabiegowym peelin-

gów medycznych, inwazyjnych zabiegów medycznych i za-
biegów z zakresu medycyny estetycznej;

•	obecność licznych znamion barwnikowych i skłonność do 
powstawania przebarwień na obszarze zabiegowym;

•	zaburzenia krzepnięcia krwi, przyjmowanie preparatów 
przeciwzakrzepowych;

•	skłonność do powstawania keloidów.

Zabiegi depilacji laserowej zostały wykonane za pomocą lasera 
diodowego Light SheerTM Diode Laser System.

Tabela 1 Parametry fizyczne lasera LightSheer™ Diode Laser System  Źródło: Opracowanie własne

Długość fali 800 nm

Czas trwania impulsu 5-100 milisekund

Wielkość plamki 9-14 m2

Strumień energii 10-60 J/cm

Częstotliwość impulsu impuls przez sekundę

 | MEtODOLOGiA i MEtODYKA zAbiEGÓW 

Badania przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankie-
towego stworzonego za pomocą interfejsu [18]. Ankieta badaw-
cza składała się z 30 pytań: 22 pytań zamkniętych, w tym 16 
pytań jednokrotnego wyboru i 6 pytań wielokrotnego wybo-
ru oraz 8 pytań macierzowych. Kwestionariusz uwzględniał 
następujące dane: przedział wiekowy, fototyp skóry wg skali 
Fitzpatricka, objawy hirsutyzmu (nadmierna ilość owłosienia 
występująca na danym obszarze ciała, ocena ilości owłosienia 
wg skali Ferrimana-Gallweya), informacje dotyczące chorób 
ogólnych, zaburzeń hormonalnych, aktualnego przyjmowania 
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leków oraz regularności cyklów menstruacyjnych. Ponadto ba-
dane udzielały odpowiedzi dotyczących pytań: na jakim obsza-
rze został wykonany zabieg depilacji laserowej oraz ile zabiegów 
przeprowadzono na daną partię ciała. Respondentki określiły 
kolor i grubość włosów na obszarze zabiegowym zarówno przed, 
jak i po wykonanych zabiegach oraz udzieliły informacji doty-
czących redukcji włosów i zmiany szybkości wzrostu włosów po 
wykonanej serii zabiegów. Pacjentki oceniały osobno takie par-
tie, jak: twarz, pachy, bikini, brzuch, łydki i uda.

Przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu przeprowadzono 
z każdą pacjentką wywiad. Konsultacja miała na celu wizualną 
ocenę stanu skóry oraz określenie typu skóry według 6-stopniowej 
skali Fitzpatricka (karnacja, szybkość opalania się, reakcje na pro-
mienie słoneczne), a także wizualną ocenę koloru i grubości wło-
sów – od tych czynników uzależnione jest odpowiednie dobranie 
parametrów lasera. Pacjentka została poinformowana o charak-
terystycznym działaniu lasera na skórę w postaci rumienia lub 
obrzęku okołomieszkowego, utrzymującego się przy dużej wrażli-
wości skóry do kilku dni po zabiegu. Pacjentka zgłaszała się przy-
najmniej miesiąc po terminie ostatniej depilacji woskiem lub depila-
torem mechanicznym. Pozostawiony na skórze odrost umożliwiał 
wizualną ocenę koloru i grubości włosów oraz stopień nasilenia 
owłosienia na danej partii ciała, natomiast przed samym zabiegiem 
włosy zostały zgolone maszynką mechaniczną.  Pacjentka wypeł-
niała kwestionariusz zabiegowy zawierający informacje odnośnie 
do przeciwwskazań do zabiegu, pielęgnacji skóry po zabiegu oraz 
mogących wystąpić skutkach ubocznych. Na końcu wyrażała pi-
semną zgodę na wykonanie zabiegu. Następnie przeprowadzono 
próbne naświetlanie (tzw. próba, test) miejsca przeznaczonego do 
zabiegu,wcelu oceny prawidłowej reakcji skóry na światło laserowe 
oraz dostosowania gęstości energii do fototypu skóry, koloru i gru-
bości włosa oraz indywidualnej wrażliwości bólowej pacjenta. Pod-
czas testu dla każdego z depilowanych obszarów użyto 2-3 różnych 
wartości gęstości powierzchniowej energii. Po około 10 minutach 
sprawdzana była reakcja skóry. Prawidłowym odczynem było wy-
stąpienie pokrzywki lub obrzęku około pęcherzykowego. Przy wy-
borze odpowiednich parametrów wiązki laserowej duże znaczenie 
ma równocześnie kolor włosa i kolor skóry ze względu na to, że im 
większy jest kontrast, tzn. im jaśniejsza skóra i ciemniejszy włos, 
tym efekt depilacyjny jest bardziej skuteczny.
Wywiad poprzedzający zabieg depilacji laserowej dotyczył:
•	Występowania infekcji, dermatoz skórnych, chorób prze-

wlekłych (cukrzyca, bielactwo, łuszczyca, padaczka) i chorób 
nowotworowych;

•	Stosowanych środków farmakologicznych;
•	Występowania opryszczki zwykłej lub płciowej;
•	Znamion barwnikowych, skłonności do przebarwień;
•	Sposobów wcześniejszego usuwania zbędnego owłosienia;
•	Ekspozycji na promienie słoneczne lub korzystanie z solarium;
•	Obecności w organizmie metalowych implantów, rozruszni-

ka serca.
Przed zabiegiem przekazano klientkom następujące zasady po-
stępowania:

1. Co najmniej 4 tygodnie przed zabiegiem pacjent nie powinien 
wyrywać włosów depilatorem mechanicznym, woskiem lub 
pensetą. Dozwolone jest stosowanie kremów do depilacji lub 
maszynki mechanicznej.

2. Minimum na 4 tygodnie przed zabiegiem należy unikać eks-
pozycji na promienie UV lub stosować w tym czasie kremy 
fotoprotekcyjne ze wskaźnikiem SPF 50+. Zaleca się jednak 
rozpoczęcie kuracji przed okresem letnim.

3. Co najmniej tydzień przed planowanym zabiegiem należy 
zaprzestać stosowania preparatów złuszczających naskórek.

4. Na dzień przed planowanym zabiegiem włosy powinny zo-
stać całkowicie zgolone za pomocą maszynki mechanicznej. 
Pozwoli to uniknąć wystąpienia podrażnień i skaleczeń skó-
ry, mogących wystąpić bezpośrednio przed zabiegiem. 

Pacjentki zostały poinformowane o możliwości wystąpienia 
skutków ubocznych i efektów niepożądanych takich jak:
•	rumień, obrzęk okołomieszkowy,
•	strupki i pęcherzyki,
•	ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnej w następstwie 

uszkodzenia naskórka,
•	możliwość wystąpienia przejściowych zaburzeń barwniko-

wych w postaci przebarwień i odbarwień utrzymujących się 
do kilku/kilkunastu tygodni po zabiegu.

Przed przystąpieniem do zabiegu skóra została oczyszczona i zde-
zynfekowana. Każda pacjentka przed zabiegiem została poinfor-
mowana, że nie jest to zabieg bezbolesny. Na prośbę szczególnie 
wrażliwych pacjentek z niskim progiem bólu nałożono na godzinę 
warstwę kremu znieczulającego Emla, stosując opatrunek okluzyjny.

 | POStĘPOWAniE W czASiE zAbiEGu

Zabieg polegał na jednokrotnym i równomiernym naświetleniu 
wiązką laserową powierzchni zabiegowej. Jednolita laserowa wiąz-
ka wyjściowa miała wysoką moc i gęstość powierzchniowej energii 
w zakresie 15-60 J/cm2 powierzchni 9mm2. Stosowano automa-
tyczne ustawienia czasu trwania impulsu lub w zakresie 30ms. 
Parametry zostały dobrane pod względem fototypu skóry, koloru 
i grubości włosa oraz indywidualnej wrażliwości pacjentki. Bardzo 
ważną rolę odgrywał proces schładzania skóry. Chłodzenie obniża 
temperaturę w skórze i działa znieczulająco, sprawiając, że zabieg 
staje się mniej bolesny. System aktywnego chłodzenia został oparty 
na wykorzystaniu szafiru, z którego wykonana jest rączka lasera 
tzw. CHillTip. Dodatkowo ucisk głowicy zapewniał kontakt ter-
miczny oraz przemieszczenie mieszków włosowych bliżej naświe-
tlanej powierzchni, przez co zwiększała się skuteczność zabiegu.

 | POStĘPOWAniE PO zAbiEGu

Bezpośrednio po zabiegu, w zależności od obszaru zabiegowe-
go, nakładano preparat łagodzący Alantan w postaci kremu 
lub zasypki. Pacjentki zostały informowane o konieczności 
unikania promieni UV do 4 tygodni po zabiegu i stosowaniu 
kremów z filtrami anty-UV o wysokich wskaźnikach ochrony. 
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Do czasu ustąpienia odczynu pozabiegowego i podrażnienia 
skóry zalecono rezygnację z gorących kąpieli i inwazyjnych 
środków myjących, sauny, masażu, silnych antyperspirantów 
(przy zabiegach na pachy). Do pielęgnacji skóry polecono łagod-
ne preparaty nawilżające i łagodzące. 

 | bADAniE EfEKtÓW POzAbiEGOWYch

Pacjent dokonywał subiektywnej oceny efektów pozabiego-
wych. Oceniane zostały czynniki, wpływające na poziom za-
dowolenia pacjenta z przeprowadzanych zabiegów. 

Ocenie podlegały takie cechy, jak:
•	redukcja włosów w odniesieniu do stanu przed zabiegami,
•	zmiany w ilości włosów zaobserwowane pomiędzy zabiegami,
•	zmiana koloru i grubości włosów w stosunku do stanu przed 

zabiegami,
•	wystąpienie efektu wolniejszego odrostu włosa zaobserwo-

wane po wykonanych zabiegach.

 | AnALizA WYniKÓW bADAŃ WŁASnYch

Dane z uzupełnionych ankiet wyeksportowano do programu 
Excel i zaimportowano do programu STATISTICA 10 PL. Dla 
zmiennych ilościowych wyliczono statystyki opisowe: liczeb-
ność, średnia, odchylenie standardowe, mediana, minimum 
i maksimum. Dla zmiennych jakościowych wyliczono warto-
ści procentowe, wyniki przedstawiono w tabelach lub na wy-
kresach. Do analiz zmiennych jakościowych między grupami 
zastosowano test chi-kwadrat, dla zmiennych ilościowych wy-
korzystano test U Manna-Whitneya. Poziom istotności staty-
stycznej przyjęto na poziomie p<0,05.

 | Wiek respondentów

Najliczniejszą grupą respondentek w granicach 40% były pa-
cjentki w wieku 26-30 lat, zarówno z grupy „zdrowej” (kryteria 
włączenia: owłosienie w skali Ferrimana-Gallweya< 8, regular-
ne miesiączki, prawidłowy poziom androgenów, brak zaburzeń 
hormonalnych, chorób przebiegających z wystąpieniem nad-
miernego owłosienia oraz brak przyjmowania leków mogących 
wywołać nadmierny porost włosów, jak i z grupy z hirsuty-
zmem idiopatycznym.

W dalszej kolejności najliczniej w badaniach brały udział ko-
biety w wieku 31-35 lat, stanowiące 27% całości. W tym prze-
dziale wiekowym zanotowano największą różnicę w liczebno-
ści respondentek z grupy „zdrowych” (29%) i z hirsutyzmem 
idiopatycznym (18%). W badaniach wzięło udział 17% kobiet 
w wieku 22-25 lat. Wśród respondentek w wieku 36-40 lat 
większość stanowiły kobiety z hirsutyzmem idiopatycznym 
(17,6%). Najmniej liczną grupą obejmującą około 5% respon-
dentek zarówno wśród kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym 
i „zdrowych” były klientki w wieku 41-45 lat (rys. 1).

Rys. 1 Rozkład badanej grupy ze względu na wiek Źródło: Opracowanie własne

 | fototyp skóry

Grupę badawczą poddano kwalifikacji pod względem fototy-
pów skóry, wykorzystując skalę Fitzpatricka (rys. 2). Dane po-
dane przez respondentki pokrywają się z danymi uzyskanymi 
podczas wywiadu poprzedzającego kwalifikację do zabiegu. 
Najwięcej respondentek określiło fototyp skóry jako:
•	 typ środkowoeuropejski, 48%, oznaczający lekko śniadą kar-

nację, włosy w odcieniu ciemnego blondu lub brązowe, oczy 
szare, piwne, brązowe lub niebieskie; skóra pod wpływem 
słońca szybko brązowieje;

•	 typ północnoeuropejski, 37% z jasną karnacją, skłonnością 
do piegów, jasnym kolorem oczu i włosów;

•	  typ południowoeuropejski z typowo śniadą karnacją, ciem-
nymi włosami i brązowymi oczami wskazało 13% pacjentek;

•	1 osoba wskazała typ celtycki z bardzo jasną skórą, jasnym 
kolorem włosów i oczu;

Fototypy skóry zarówno w grupie „zdrowej” jak i z hirsutyzmem 
idiopatycznym są podobne we wszystkich grupach wiekowych.

Rys. 2 Podział badanej grupy ze względu na fototyp skóry Źródło: Opracowanie własne

 | Grubość włosów przed wykonaniem zabiegów

W grupie klientek zakwalifikowanych do badań wizualnie okre-
ślono grubość włosów na obszarze zabiegowym w sposób nastę-
pujący: włosy bardzo cienkie, cienkie, grube, bardzo grube (rys. 3). 
Zdecydowanie największą grupę respondentek stanowiły kobiety, 
które subiektywnie określiły strukturę włosów przed zabiegami 
jako „włosy grube” (76% ankietowanych). Najliczniejszą grupę 
spośród respondentek, które udzieliły tej odpowiedzi, były kobie-
ty z hirsutyzmem idiopatycznym – 88%. Taki sam wynik 12% dla 
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całości grupy uzyskano dla odpowiedzi: „cienkie” i „bardzo grube”. 
Natomiast w przypadku kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym dla 
tych odpowiedzi uzyskano wynik po 6%. Żadna z pacjentek nie 
udzieliła odpowiedzi „włosy bardzo cienkie”.

Rys. 3 Podział badanej grupy ze względu na grubość włosa przed zabiegiem w obrębie depilo-
wanego obszaru Źródło: Opracowanie własne

 | Kolor włosów przed wykonaniem zabiegów

Pacjentki określały także kolor włosów przed wykonaniem zabie-
gów depilacji laserowej (rys. 4). W badanej grupie klientek określo-
no kolor włosa w obszarze zabiegowym jako: blond; jasne, brązowe; 
ciemne, brązowe; czarne. Prawie wszystkie respondentki udzieliły 
odpowiedzi: „ciemne, brązowe” (48%) i „czarne” (47%). Cztery oso-
by udzieliły odpowiedzi: „jasne, brązowe”, 1 osoba określiła kolor 
włosów na depilowanym obszarze jako: „blond”. Żadna z pacjentek 
hirsutyzmem idiopatycznym nie miała włosów blond lub jasnobrą-
zowych na depilowanym obszarze. Prawie 60% z hirsutyzmem 
idiopatycznym przed rozpoczęciem zabiegów depilacji laserowej 
określała kolor włosów na obszarze zabiegowym jako czarne.

Rys. 4 Podział badanej grupy ze względu na kolor włosa w obrębie depilowanego obszaru 
Źródło: Opracowanie własne

 | Gęstość włosów przed wykonaniem zabiegów depilacji laserowej

Analiza odpowiedzi udzielonych przez respondentki odnośnie do 
oceny gęstości włosów na danej partii ciała przed wykonaniem za-
biegów depilacji laserowej według skali od 10% (pojedyncze włosy) 
do 100% (bardzo gęste włosy). Wynik analizy ukazuje, że w przy-
padku kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym w obszarze bikini, 
pach i twarzy występuje największa ilość zbędnego owłosienia 
(tabela 2). Spośród 6 partii ciała: twarzy, pach, bikini, brzucha, ły-
dek i ud najmniejsze zagęszczenie włosów wskazano w obrębie ud.

W grupie osób „zdrowych”, podobnie jak w przypadku ko-
biet z hirsutyzmem idiopatycznym, wskazano na największą 
gęstość włosów w obrębie bikini i pach.

W obrębie twarzy dla tych dwóch grup wykazano różnicę 
statystycznie znamienną p < 0,05.

 | Obszar występowania nadmiernego owłosienia

Uzyskane wyniki wskazują, że najczęstszym obszarem wystę-
powania nadmiernego owłosienia wśród kobiet z hirsutyzmem 
idiopatycznym jest twarz – takiej odpowiedzi udzieliło 71% re-

spondentek z danej grupy badawczej (rys. 
5). Następnie wskazano na takie obszary, 
jak: brzuch (59%), bikini, uda (po 53% dla 
każdej z odpowiedzi). W dalszej kolejności 
wymieniono łydki (35%) oraz pachy (12%).

Wśród grupy badawczej, u której nie 
stwierdzono występowania hirsutyzmu 
idiopatycznego, 48% kobiet uważa, że nie 
ma problemu z nadmiernym owłosieniem. 
Wskazują jednak na występowanie nad-
miernego owłosienia w rejonie bikini (36%), 
łydek (24%) oraz pach (21%). Najmniej re-
spondentek wskazało na twarz, brzuch 
i uda – ponad 10% dla każdej partii ciała. 
Wykazano istotną różnicę statystycznie 
znamienną p<0,05 między grupą „zdrową” 
a grupą z hirsutyzmem idiopatycznym dla 
takich obszarów, jak: twarz, brzuch, uda. 
Istotna statystycznie różnica występuje 
pomiędzy osobami „zdrowymi” – u któ-
rych nie występuje problem nadmierne-
go owłosienia, a osobami z hirsutyzmem 
idiopatycznym (tabela 3).

Tabela 2 Gęstość włosów przed wykonaniem zabiegów depilacji laserowej Źródło: Opracowanie własne

Partia 
ciała

zdrowi hirsutyzm idiopatyczny

pN ważnych Średnia Odch.std Mediana N ważnych Średnia Odch.std Mediana
twarz 58 6,38 16,3 0 17 30,59 36,31 10 0,0243

pachy 58 28,97 38,19 0 17 33,53 43,29 0 0,6306

bikini 58 36,38 43,07 0 17 36,47 45,82 0 0,9143

brzuch 58 6,03 20,77 0 17 13,53 23,96 0 0,2821

łydki 58 16,21 31,89 0 17 20,59 38,48 0 0,8395

uda 58 4,83 17,4 0 17 8,82 24,97 0 0,8198

Tabela 3 Obszary występowania nadmiernego owłosienia kobiet Źródło: Opracowanie własne

Obszar występowania 
nadmiernego owłosienia

Zdrowi
Hirsutyzm 
idiopatyczny

Test p% tak % tak
twarz 17,2 70,6 chi-kwadrat 0,0000 * p<0,05

pachy 20,7 11,8 chi-kwadrat 0,4063

bikini 36,2 52,9 chi-kwadrat 0,2155

brzuch 15,5 58,8 chi-kwadrat 0,0003 * p<0,05

łydki 24,1 35,3 chi-kwadrat 0,3603

uda 13,8 52,9 chi-kwadrat 0,0007 * p<0,05
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Rys. 5 Obszary występowania nadmiernego owłosienia kobiet Źródło: Opracowanie własne

 | KLASYfiKAcjA WG SKALi fErriMAnA-GALLWEYA

Respondentki udzielały odpowiedzi na pytanie: „Jak oceni Pani 
ilość włosów na każdym z niżej podanych obszarów, wykorzystu-
jąc 4- stopniową skalę”. Należało dla 9 partii ciała zgodnie ze skalą 
Ferrimana-Gallweya określić stopień występującego owłosienia 
w skali od 0 (brak włosów) do 4 (bardzo gęste włosy). Suma punk-
tów z wszystkich obszarów z wynikiem ≥ 8 oznacza hirsutyzm.

Według analizy statystycznej występowania owłosienia na 
9  partiach ciała pomiędzy klientkami z hirsutyzmem idiopa-
tycznym a klientkami „zdrowymi” zachodzi istotna różnica sta-
tystyczna. Różnica statystycznie znamienna (p<0,05) występuje 
na takich partiach ciała, jak: górna warga, podbródek, dolna część 
pleców, górna i dolna partia brzucha oraz uda. Wyniki te potwier-
dzają stwierdzenie, że kobiety z hirsutyzmem idiopatycznym mają 
nadmierne owłosienie w wyżej wymienionych partiach ciała.

 | chOrObY i zAburzEniA hOrMOnALnE

Jednym z kryteriów kwalifikacji respondentek do grupy z hir-
sutyzmem idiopatycznym było niewystępowanie żadnych cho-
rób bądź zaburzeń hormonalnych, mogących wpływać na wy-
stąpienie nadmiernego owłosienia (rys. 6). 

Wśród pozostałych respondentek, bez hirsutyzmu idiopa-
tycznego, 69% odpowiedziało, że nie występują u nich żadne 
choroby i zaburzenia hormonalne.

Wśród kobiet cierpiących na choroby/zaburzenia hormonal-
ne wyłoniono takie schorzenia, jak:
•	 trądzik (17%),
•	hiperprolaktynemia (9%),
•	zespół policystycznych jajników (7%),
•	niedoczynność tarczycy (5%),
•	otyłość (3%),
•	choroba Cushinga (2%),
•	cukrzyca typ 2 (2%).

Rys. 6 Choroby i zaburzenia hormonalne Źródło: Opracowanie własne

 | PrzYjMOWAnE LEKi

Respondentki kwalifikowane do grupy z hirsutyzmem idiopatycznym 
nie przyjmowały żadnych leków, mogących wpływać na zwiększony 
porost włosów. Znaczna większość badanych „zdrowych” responden-
tek również nie przyjmowała żadnych leków (71%).

Procentowy rozkład osób przyjmujących dane leki: tabletki an-
tykoncepcyjne (22%), progestageny (5%), danazol (2%).

 | PArtiE ciAŁA PODDAnE zAbiEGOM DEPiLAcji 

LASErOWEj

Kobiety z hirsutyzmem idiopatycznym najczęściej wykonywa-
ły zabiegi depilacji laserowej na obszarze pach i bikini (po 65%) 
oraz na twarz (53%). W następnej kolejności łydki (41%) i brzuch 
(35%). Najmniej zabiegów wykonano na uda (18%).

Pozostała część responden-
tek zdecydowanie najczęściej 
poddawała zabiegowi depilacji 
laserowej obszar bikini (91%), 
pach (79%) oraz łydek (57%). Za-
bieg na twarz wykonało 20% 
kobiet z tej grupy. Najmniej 
zabiegów przeprowadzono na 
uda (16%) i brzuch (9%).

Analiza statystyczna wy-
kazała istotną różnicę sta-
tystyczną między dwoma 
grupami w zakresie takich 
partii ciała, jak: twarz, bikini, 
brzuch. Wynika ona z faktu 
występowania nadmiernego 
owłosienia u kobiet z hirsuty-
zmem idiopatycznym w tych 

Tabela 4 Klasyfikacja wg skali Ferrimana- Gallweya Źródło: Opracowanie własne

Partia ciała

Zdrowi Hirsutyzm idiopatyczny
N
ważnych Średnia Odch.std Mediana

N
ważnych Średnia Odch.std Mediana Test  p

górna warga 58 1,02 0,74 1,00 17 2,24 0,83 2,00 Test U Manna-
Whitneya

0,0000

podbródek 58 0,41 0,62 0,00 17 1,88 1,22 2,00 Test U Manna-
Whitneya

0,0001

klatka 
piersiowa

58 0,17 0,42 0,00 17 0,47 0,51 0,00 Test U Manna-
Whitneya

0,0560

górna część 
pleców

58 0,03 0,18 0,00 17 0,29 0,59 0,00 Test U Manna-
Whitneya

0,2080

dolna część 
pleców

58 0,07 0,26 0,00 17 0,82 0,95 1,00 Test U Manna-
Whitneya

0,0030

górna partia 
brzucha

58 0,12 0,33 0,00 17 0,59 0,62 1,00 Test U Manna-
Whitneya

0,0097

dolna partia 
brzucha

58 0,64 0,72 1,00 17 1,29 0,92 1,00 Test U Manna-
Whitneya

0,0108

górna część 
ramienia

58 0,31 0,54 0,00 17 0,71 0,85 0,00 Test U Manna-
Whitneya

0,1305

uda 58 1,52 0,86 1,00 17 2,47 0,72 2,00 Test U Manna-
Whitneya

0,0003
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obszarach ciała. Chcąc pozbyć się zbędnego owłosienia, wykonu-
ją serie zabiegów na daną partię ciała. Kobiety „zdrowe” nie mają 
nadmiernego owłosienia w obrębie tych partii ciała, więc poddają 
zabiegom depilacji laserowej najczęściej obszary występowania 
typowego owłosienia kobiet (tabela 5).

 | LiczbA zAbiEGÓW 

Wyniki badań wskazują, że klientki z grupy określanej jako „zdro-
wa” wykonały podobną ilość zabiegów depilacji laserowej, jak 
klientki z hirsutyzmem idiopatycznym, na takie partie ciała, jak: 
pachy (4,75±2,26 vs. 4,82±1,47; p= 0,7626), bikini (4,50±1,64 vs. 
4,55±1,69; p=0,9228), brzuch (3,40±1,82 vs. 4,00±1,90; p=0,5723), łyd-
ki (4,24±1,66 vs. 4,57±1,90; p=0,5398) i uda (3,86±1,68 vs. 4,00±2,65; 
p=0,8158). Jedynie w obrębie twarzy zanotowano istotną różnicę 
statystyczną (p<0,05). Klientki z hirsutyzmem idiopatycznym wy-
konały statystycznie większą liczbę zabiegów na tą partię ciała niż 
kobiety z grupy „zdrowej”. Seria zabiegów depilacji laserowej rozu-
miana jako wykonanie w równych odstępach czasowych kilku za-
biegów na daną partię ciała wynosi średnio wśród grupy „zdrowej” 
3-4 zabiegów, natomiast w grupie z hirsutyzmem idiopatycznym 
około 4-5 zabiegów w zależności od danej partii ciała (tabele 6, 7).

 | ŚrEDniE ODStĘPY czASOWE MiĘDzY zAbiEGAMi 

Wśród obu badanych grup ponad 40% respondentek wykonało 
trzy pierwsze zabiegi depilacji laserowej w odstępach od 6 do 8 
tygodni. Zdecydowana większość kobiet z hirsutyzmem idiopa-
tycznym (41%) w porównaniu z grupą „zdrowych” kobiet (22%) 
przestrzegała 4-6-tygodniowych odstępów czasowych. Odstępy 
8-10 tygodni oraz 10-12 tygodni zachowało po 6% respondentek 
z hirsutyzmem idiopatycznym. Również 6% z nich wykonywało 
zabiegi nieregularnie.

 | EfEKtY W zALEżnOŚci OD LiczbY WYKOnAnYch 

zAbiEGÓW 

Jak wynika z analizy statystycznej, do uzyskania pierwszej 
widocznej redukcji owłosienia potrzeba było większej ilości za-
biegów jedynie w obrębie twarzy wśród kobiet z hirsutyzmem 
idiopatycznym w porównaniu z kobietami z grupy „zdrowej” 
(1,65±1,97 vs. 0,43±1,01; p=0,0213). Jest to wynik o poziomie 
istotności p<0,05 (tabela 8).

 | EfEKtYWnOŚć DEPiLAcji W zALEżnOŚci OD LiczbY 

WYKOnAnYch zAbiEGÓW

Statystycznie wśród kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym potrze-
ba większej ilości zabiegów w obrębie twarzy niż u kobiet z gru-
py „zdrowej” (1,94±2,44 vs. 0,45±1,13; p=0,0162) w celu uzyskania 
subiektywnego zadowolenia z efektów pozabiegowych (tabela 9).

 | zMiAnA GrubOŚci WŁOSA W ODniESiEniu DO 

StAnu PrzED zAbiEGAMi

Badania wśród respondentek nie wykazały istotnej różnicy 
statystycznej w zmianie grubości włosów w odniesieniu do 
stanu przed zabiegami w analizie porównawczej grupy kobiet 

„zdrowych” i kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym (tabela 10).

Tabela 5 Poszczególne partie ciała poddane zabiegowi depilacji laserowej Źródło: Opracowanie własne

Obszary poddane 
zabiegowi depilacji 
laserowej

zdrowi
hirsutyzm 
idiopatyczny

Test p% tak % tak
twarz 20,7 52,9 chi-kwadrat 0,0092 * p<0,05

pachy 79,3 64,7 chi-kwadrat 0,2150

bikini 91,4 64,7 chi-kwadrat 0,0063 *p<0,05

brzuch 8,6 35,3 chi-kwadrat 0,0063 * p<0,05

łydki 56,9 41,2 chi-kwadrat 0,2532

uda 15,5 17,6 chi-kwadrat 0,8332

Tabela 6 Liczba zabiegów wykonana na danej partii ciała dla wszystkich respondentek  Źródło: Opracowanie własne

Partia 
ciała

zdrowi hirsutyzm idiopatyczny

Test  pN ważnych Średnia Odch.std Mediana N ważnych Średnia Odch.std Mediana
twarz 49 0,90 1,71 0,00 17 2,76 2,97 3,00 Test U Manna-Whitneya 0,0329

pachy 49 3,88 2,76 4,00 17 3,12 2,64 4,00 Test U Manna-Whitneya 0,4074

bikini 49 4,04 2,07 4,00 17 2,94 2,61 3,00 Test U Manna-Whitneya 0,1466

brzuch 49 0,35 1,16 0,00 17 1,41 2,24 0,00 Test U Manna-Whitneya 0,1150

łydki 49 2,51 2,46 2,00 17 1,88 2,60 0,00 Test U Manna-Whitneya 0,3870

uda 49 0,55 1,49 0,00 17 0,71 1,83 0,00 Test U Manna-Whitneya 0,8259

Tabela 7 Liczba zabiegów wykonana na danej partii ciała – dla osób które miały wykonywany zabieg na daną partię ciała Źródło: Opracowanie własne

Partia 
ciała

zdrowi hirsutyzm idiopatyczny

Test  pN ważnych Średnia Odch.std Mediana N ważnych Średnia Odch.std Mediana
twarz 12 3,67 1,30 3,00 9 5,22 1,79 6,00 Test U Manna-Whitneya 0,0465

pachy 40 4,75 2,26 4,50 11 4,82 1,47 5,00 Test U Manna-Whitneya 0,7626

bikini 44 4,50 1,64 4,00 11 4,55 1,69 4,00 Test U Manna-Whitneya 0,9228

brzuch 5 3,40 1,82 3,00 6 4,00 1,90 4,00 Test U Manna-Whitneya 0,5723

łydki 29 4,24 1,66 5,00 7 4,57 1,90 5,00 Test U Manna-Whitneya 0,5398

uda 7 3,86 1,68 4,00 3 4,00 2,65 5,00 Test U Manna-Whitneya 0,8158
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 | nAjLEPSzE EfEKtY zAbiEGÓW

W odpowiedzi na pytanie: „Na jakich obszarach zaobserwowała Pani 
najlepsze efekty wykonanych zabiegów depilacji laserowej?”, w gru-
pie kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym zdecydowanie największa 
liczba respondentek była najbardziej zadowolona z efektów depilacji 
uzyskanych na obszarze pach (41%). Efektywności w zakresie 25% 
zaobserwowano zarówno na obszarze twarzy, jak i bikini. W obrębie 
łydek i brzucha skuteczność depilacji została określona na 12%. 

Pozostała grupa respondentek najlepiej oceniała efekty depi-
lacji laserowej na obszarze bikini (52%) oraz pach (48%). Tylko 
1,7% badanych zdrowych osób była najbardziej zadowolona 
z uzyskanych efektów depilacji laserowej na udach (rys. 7).

Kobiety z hirsutyzmem idiopatycznym statystycznie istot-
nie lepiej oceniły efekty depilacji na twarzy niż kobiety z grupy 

„zdrowej” (23,5 % vs 5,2%; p=0,0221), natomiast grupa „zdrowa” 
w porównaniu do kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym była 
statystycznie istotnie bardziej zadowolona ze skuteczności za-
biegów na obszarze bikini (51,7%vs 23,5%; p=0,0400).

 | nAjGOrSzE EfEKtY zAbiEGÓW 

Najmniejszą skuteczność zaobserwowano w obrębie bikini 
– 29% ankietowanych w obu grupach oraz na łydkach 22-25% an-
kietowanych. 18% respondentek z hirsutyzmem idiopatycznym 
wskazało twarz, tyle samo wskazało również obszar brzucha.

 | StOPiEŃ uSuniĘtYch WŁOSÓW PO PiErWSzYM 

zAbiEGu DEPiLAcji LASErOWEj.

Po pierwszym wykonanym zabiegu depilacji laserowej na takich 
partiach ciała, jak: twarz, pachy, bikini, brzuch, łydki, uda, nie wy-
kazano istotnej różnicy statystycznej w zakresie różnicy stopnia 
redukcji włosów pomiędzy grupami badawczymi (tabela 11).

 | StOPiEŃ uSuniĘtYch WŁOSÓW PO SErii zAbiEGÓW

W badaniach stopnia usuniętych włosów po zakończonej serii 
zabiegów na daną partię ciała stwierdzono znaczną różnicę sta-
tystyczną w obrębie twarzy. Pomimo wykonania serii zabiegów 
na tę partię ciała klientki nie dostrzegają całkowitej redukcji wło-
sów, co wiąże się z koniecznością wykonania większej ilości za-
biegów w porównaniu z innymi partiami ciała oraz z wynikami 
grupy „zdrowej” zaobserwowanymi w okolicy twarzy (tabela 12).

 | zMiAnA W GrubOŚci, KOLOrzE i WzrOŚciE 

WŁOSÓW PO zAbiEGAch 

Pod względem różnicy w grubości włosów w grupach badawczych 
uzyskano podobne wyniki. Najczęściej wybierano odpowiedź: 

„cienkie” – 71% grupy z hirsutyzmem idio-
patycznym i 66% spośród „zdrowej” grupy. 
Następnie udzielano odpowiedzi: „bardzo 
cienkie” w ilości: 28% spośród „zdrowych” 
kobiet i 24% z hirsutyzmem idiopatycz-
nym. Włosy „grube” występują porówny-
walnie u 7 % osób „zdrowych” i 6% osób 
z hirsutyzmem idiopatycznym.

Ponad połowa ankietowanych z hirsu-
tyzmem idiopatycznym (59%) określa kolor 
włosów na obszarze zabiegowym jako: „ja-
sne, brązowe”, 24% jako „ciemne, brązowe”, 
12% ma czarne włosy a 6% blond. Wśród 
osób „zdrowych” kolor „jasne, brązowe” wy-
brało 43% kobiet. Pozostałe 24% określa ko-
lor włosów jako: „ciemne, brązowe”, 16% jako 

„czarne”, a 7% jako kolor „blond” (rys. 10).
Z grupy „zdrowej” 62% ankietowanych 

uznało, że po zabiegach depilacji laserowej 
wzrost włosa jest wolniejszy. Podobny wy-
nik osiągnięto w grupie z hirsutyzmem idio-
patycznym (59%). Ponad 20% respondentek 

Tabela 8 Pierwsza widoczna redukcja owłosienia w zależności od liczby wykonanych zabiegów depilacji laserowej Źródło: Opracowanie własne

Partia 
ciała

zdrowi hirsutyzm idiopatyczny

p
N 
ważnych Średnia Odch.std Mediana

N
ważnych Średnia Odch.std Mediana

twarz 58 0,43 1,01 0 17 1,65 1,97 1 0,0213

pachy 58 1,07 2,16 0 17 1,12 1,58 0 0,6083

bikini 58 1,12 1,9 0 17 1,18 1,67 0 0,8693

brzuch 58 0,16 0,62 0 17 0,88 1,5 0 0,1474

łydki 58 0,55 1,29 0 17 0,59 1,58 0 0,8149

uda 58 0,14 0,66 0 17 0,35 1,46 0 0,9546

Tabela 9 Efektywność zabiegów depilacji laserowej w zależności od liczby wykonanych zabiegów Źródło: Opracowanie własne

Partia 
ciała

zdrowi hirsutyzm idiopatyczny

p
N 
ważnych Średnia Odch.std Mediana

N
ważnych Średnia Odch.std Mediana

twarz 58 0,45 1,13 0 17 1,94 2,44 1 0,0162

pachy 58 0,86 1,41 0 17 1,53 2,29 0 0,3826

bikini 58 1,1 1,52 0 17 1,59 2,74 0 0,9294

brzuch 58 0,17 0,75 0 17 0,94 1,78 0 0,1354

łydki 58 0,47 1,14 0 17 0,65 1,62 0 0,995

uda 58 0,14 0,61 0 17 0,35 1,46 0 0,9546

Rys. 7 Partie ciała, na których uzyskano najlepsze efekty wykonanych zabiegów depilacji lasero-
wej według subiektywnej oceny respondentek Źródło: Opracowanie własne

Rys. 8 Partie ciała, na których skuteczność zabiegów depilacji laserowej była najniższa  
Źródło: Opracowanie własne
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z obu grup badawczych zaobserwowało zdecydowanie wolniejszy 
wzrost włosów. Natomiast ponad 15% kobiet zarówno z hirsuty-
zmem idiopatycznym, jak i niemających tego defektu nie zaobserwo-
wało zmian we wzroście włosów po wykonanych zabiegach (rys. 11).

 | POziOM zADOWOLEniA rESPOnDEntEK 

95% kobiet, u których ilość owłosienia utrzymuje się w granicach nor-
my, oraz 88% kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym jest zadowolona 
z faktu wykonania zabiegów depilacji laserowej i polecają wykonanie 
tego zabiegu innym kobietom. W związku z tym wśród osób „zdro-
wych” 5% osób bez problemu nadmiernego owłosienia i 12% z hirsu-
tyzmem idiopatycznym jest niezadowolona z wykonanych zabiegów 
depilacji laserowej i nie polecają zabiegów depilacji laserowej (rys. 12).

 | OMÓWiEniE WYniKÓW 

Na podstawie wyników badań własnych, pokrywających się 
z opinią m.in. Sachdeva, Kirschnera i wsp., za najczęstszą przy-
czynę występowania nadmiernego owłosienia można uznać 
hirsutyzm idiopatyczny oraz zespół policystycznych jajników 
PCOS (Polycysticovary syndrome) [19].

Nadmierne owłosienie twarzy jest najczęstszą zmianą obser-
wowaną u pacjentek z hirsutyzmem idiopatycznym. W dalszej 
kolejności obejmuje takie partie ciała, jak: brzuch, uda i bikini. 
Badania Mańkowskiej i wsp., wykazały że kobiety, mające nad-
mierne owłosienie, poddają się najczęściej zabiegom depilacji 
laserowej twarzy [3]. W badaniach własnych odnotowano inne 
obserwacje. Kobiety z hirsutyzmem idiopatycznym najczęściej 
wykonywały depilację laserową pach i bikini, w dalszej kolejno-
ści depilowały okolicę twarzy i łydki. 

Nie można przewidzieć skuteczności zabiegów depilacji lasero-
wej w konkretnym przypadku, gdyż jest ona uzależniona od wielu 
czynników. Ze względu na cykliczny proces wzrostu włosa trzeba 

przeprowadzić serię zabiegów, aby uzyskać permanentną, miejsco-
wą redukcję owłosienia [20]. Istotność fazy anagenu na rozwój hir-
sutyzmu przedstawia Skałba P. ze względu na wzrost w tym okresie 
brodawki i trzonu włosa, czego efektem może być przekształcenie 
włosa meszkowego na końcowy. Długość cyklu wzrostu włosa wią-
że się z jego żywotnością, co przekłada się na okres konieczny do 
uzyskania skutecznego efektu terapii u pacjentek z hirsutyzmem. 
Dominującą rolę w patogenezie hirsutyzmu idiopatycznego wyda-

ją się pełnić czynniki miejscowe w obrębie 
skóry i mieszków włosowych [17].

Mimo to, już po pierwszym zabiegu de-
pilacji laserowej u większości pacjentek 
zaobserwowano widoczne efekty w po-
staci tymczasowej redukcji włosów, która 
wynosiła średnio 30% na danym obszarze 
zabiegowym zarówno u kobiet z hirsuty-
zmem idiopatycznym, jak i „zdrowych”. 
Wynik ten pokrywa się z danymi produ-
centa, który ocenia skuteczność lasera 
w granicach 30-40% [7].

Jak podaje m.in. Hovenic i wsp., efektyw-
ność zabiegów depilacji laserowej zależy 
również od koloru i grubości włosów oraz 
fototypu skóry. Kluczowym chromatofo-
rem jest melanina, zatem uznaje się, że naj-
lepsze efekty uzyskiwane są w przypadku 
włosów czarnych o znacznej grubości oraz 
jasnej skórze [13]. Wyniki badań wskazują, 
że jeśli spełniony jest m.in. ten warunek, 

Tabela 10 Zmiana grubości włosa na depilowanych obszarach w odniesieniu do stanu przed zabiegami Źródło: Opracowanie własne

N ważnych Średnia Odch.std Mediana Test p
zdrowi 58 3,45 0,57 3,00

Test U Manna-Whitneya 0,8843
hirsutyzm idiopatyczny 17 3,41 0,62 3,00

Tabela 11 Stopień usuniętych włosów po pierwszym zabiegu depilacji laserowej Źródło: Opracowanie własne

N ważnych Średnia Odch.std Mediana Test p
zdrowi 58 35,17 19,03 30

Test U Manna-Whitneya 0,6351
hirsutyzm idiopatyczny 17 32,35 20,16 30

Tabela 12 Stopień usuniętych włosów po serii zabiegów depilacji laserowej Źródło: Opracowanie własne

Partia 
ciała

Zdrowi Hirsutyzm idiopatyczny

p
N 
ważnych Średnia Odch.std Mediana

N
ważnych Średnia Odch.std Mediana

twarz 58 4,14 10,6 0 17 28,82 31,8 20 0,0091

pachy 58 15,86 27,79 0 17 24,71 37,27 0 0,6216

bikini 58 15,86 24,64 0 17 15,88 23,73 0 0,9596

brzuch 58 2,41 10,81 0 17 15,29 27,41 0 0,0744

łydki 58 10 21,92 0 17 12,94 28,23 0 0,9647

uda 58 2,24 9,56 0 17 7,06 20,24 0 0,7374

Rys. 9 Grubość włosów po zabiegach depilacji laserowej Źródło: Opracowanie własne

Rys. 10 Kolor włosów po zabiegach depilacji laserowej Źródło: Opracowanie własne
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efekty zabiegów są widoczne w postaci rozjaśnienia włosów (u 65% 
pacjentek) i znacznego zmniejszenia ich grubości (ponad 90%) 
a także opóźnienia wzrostu włosa (ponad 80%). U nikogo nie za-
obserwowano trwałego usunięcia wszystkich zbędnych włosów 
na depilowanym obszarze, jednak średni okres utrzymywania się 
całkowitej depilacji wynosił średnio od miesiąca do roku. Oprócz 
wymienionych czynników wpływających na efektywność zabie-
gów znaczenie ma również partia ciała poddana zabiegowi, ilość 
wykonanych zabiegów oraz ich częstotliwości. Z informacji uzy-
skanych od pacjentek z hirsutyzmem idiopatycznym można wy-
wnioskować, że najlepsze efekty depilacji laserowej zostały osią-
gnięte na obszarze pach (prawie 80% redukcja włosów), natomiast 
efektywność w rejonie bikini była najniższa. Odmienne wyniki 
przedstawia Mańkowska A. i wsp., gdzie najczęściej trwały efekt 
uzyskano w okolicy bikini i łydek [3]. Jednakże analiza stopnia 
usuniętych włosów oraz efektów długoterminowych zarówno 
w przytoczonych badaniach, jak i w wyniku przeprowadzonych 
badań własnych wykazała zgodne spostrzeżenia. Mianowicie, 
w okolicy twarzy zadowolenie klientek z efektów zabiegowych 
wiąże się z koniecznością wykonania większej liczby zabiegów 
w porównaniu z innymi partiami ciała. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że mimo braku całkowi-
tego, trwałego usunięcia włosów pacjentki wyrażają satysfakcję 
z wykonanej serii zabiegów depilacji laserowej. Pacjentki deklaru-
ją, że następuje wolniejszy wzrost włosa, a odrastające włosy są 
zdecydowanie cieńsze i jaśniejsze, przez co mniej widoczne. Ogra-
nicza to konieczność depilacji mechanicznej oraz zwiększa kom-
fort pacjentek w zakresie braku występujących podrażnień czy 
też wrastających włosów. W przypadku kobiet z hirsutyzmem 

idiopatycznym satysfakcja jest większa ze względu na aspekt 
poruszony przez Liptona i wsp., że nadmierne owłosienie typu 
męskiego u kobiet stanowi poważny problem psychospołeczny, 
pogarszający ich samopoczucie oraz wywołujący niepokój [2]. 
W wyniku przeprowadzonych zabiegów jakość życia kobiet z hir-
sutyzmem idiopatycznym znacznie się polepszyła ze względu na 
poprawę komfortu psychicznego i wyglądu zewnętrznego. 

Nadal brakuje wystarczających długoterminowych danych 
na temat skuteczności i bezpieczeństwa tego typu zabiegów. 
Uzyskane wyniki wymagają dalszego wyjaśnienia oraz badań 
szczególnie w przypadku kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym. 
Jednoznaczne potwierdzenie tez badawczych wymaga prze-
prowadzenia znacznie większej ilości obserwacji porównaw-
czych, które informowałyby, które z urządzeń laserowych jest 
w stanie osiągnąć najlepsze rezultaty.

 | WniOSKi

Efekty depilacji laserowej zależą od depilowanej okolicy ciała. 
Wśród kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym największą sku-
teczność uzyskano na obszarze pach, najmniejszą zaś zanoto-
wano na obszarze twarzy i bikini.

Uzyskane efekty depilacji laserowej można określić jako cza-
sową i częściową redukcję owłosienia.

Ze względu na niepełne efekty depilacji laserowej istnieje 
konieczność powtarzania zabiegów w okresie od 1 miesiąca do 
roku czasu.
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