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 | AbstrAct

Laser hair epilation and its side effects have often been 

featured in scientific publications, but no attempt was 

made to conduct a detailed study of side effects in terms 

of multicultural origins and in particular in relation to 

pubic hair removal. Previous publications are based on 

limited photo- type population without considering the 

aspect of ethnic origin, with researchers mainly focu-

sed on non- intimate areas of the body.

The pubic skin is highly innervated and vascularized, 

often strongly pigmented and pubic hair may differ in 

colour, thickness and structure compared to other parts 

of the body. The treatment can be quite troublesome for 

patients and therapist and postoperative skin reactivity 

and side effects may be more severe.

This study is focused on the analysis of side effect, 

their type, severity and correlation between different 

factors in terms of multicultural and ethnic origins of 

respondents, their genetics up to 3 generations back and 

the commonly applied Fitzpatrick scale in hair removal 

in pubic areas with diode laser wavelength 805 nm.

The study was conducted in Poland and the UK, total 

140 respondents (n = 140).

Key words: side effects, epilation, diode laser hair 

removal, ethnicity

 | strEszczEniE

Epilacja laserowa i związane z nią działania niepo-
żądane wielokrotnie opisywano w literaturze, jed-
nakże nie podjęto próby dokonania szczegółowego 
opracowania w ujęciu multikulturowym, w odnie-
sieniu do depilacji miejsc intymnych. Piśmiennictwo 
donosi o ograniczonej fototypowo populacji bez ana-
lizy aspektu pochodzenia genetycznego.

Skóra w strefach intymnych jest silnie unaczyniona 
i unerwiona, często intensywniej zabarwiona, a włosy 
łonowe mogą różnić się kolorem, grubością i struktu-
rą od tych, które znajdują się w innych rejonach ciała. 
Sam zabieg dla pacjentów oraz dla terapeuty może być 
dość kłopotliwy, a pozabiegowa reakcja skóry i działa-
nia niepożądane mogą być bardziej nasilone.

W pracy podjęto analizę częstotliwości występowa-
nia skutków ubocznych, opisano ich rodzaje, nasilenie 
oraz korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami 
w ujęciu mutlikulturowym, mając na uwadze pocho-
dzenie etniczne badanych, ich pochodzenie genetycz-
ne do 3 pokoleń wstecz oraz powszechnie stosowaną 
skalę Fitzpatricka w depilacji stref intymnych przy 
zastosowaniu lasera diodowego o długości fali 805 nm. 

Badanie zostało przeprowadzone w ośrodkach w Pol-
sce i Wielkiej Brytanii, w sumie u 140 badanych (n = 140).

słowa kluczowe: efekty niepożądane, epilacja, laser 
diodowy, pochodzenie etniczne
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 | WproWAdzEniE

Pacjenci decydujący się na zabiegi trwałego usuwania 
owłosienia jako priorytet stawiają skuteczność metody 
oraz szybki i trwały rezultat zabiegowy [1]. Dla tera-
peuty jednakowo ważne powinno być bezpieczeństwo 
pacjenta. Dlatego też podczas przeprowadzanego wy-
wiadu zabiegowego konieczna jest edukacja pacjenta 
i poinformowanie go o możliwych działaniach niepożą-
danych, związanych z terapią laserem diodowym oraz 
o zasadach pozabiegowej pielęgnacji skóry [2, 3].

Pacjenci mogą spodziewać się zaczerwienienia, 
podrażnienia, obrzęku skóry, nadwrażliwości oraz 
możliwych poparzeń manifestujących się pęche-
rzami i strupami. Możliwe jest także wystąpienie 
zmian o charakterze pigmentacyjnym, w tym hiper-
pigmentacji. Rzadziej opisywanymi przypadkami 
jest występowanie blizn, plamicy, zapalenia miesz-
ków włosowych, sinicy marmurkowej, świądu czy 
pokrzywki [3-6].
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Piśmiennictwo donosi o skuteczności lasera diodowego jako 
metody epilacji włosów u pacjentów posiadających fototyp od 
I do VI [1, 7-14].

W metodzie z zastosowaniem lasera diodowego chromo-
forem jest melanina znajdująca się w skórze i we włosach. 
W związku z powyższym, podczas zabiegu melanina nadająca 
zabarwienie skóry „rywalizuje” z tą obecną we włosie, co w nie-
których przypadkach utrudnia uzyskanie dobrego rezultatu, 
a sam zabieg staje się dość kłopotliwy.

W literaturze znaleźć można również doniesienia o dzia-
łaniach niepożądanych oraz powikłaniach po zastosowaniu 
lasera aleksandrytowego o długości fali 755 nm. Są to np. pa-
radoksalna hiperkeratoza oraz przebarwienia i odbarwienia 
pozapalne przy ciemniejszych typach skóry [15]. Również za-
stosowanie laserów Nd-Yag Q switched oraz rubinowego przy-
nosi czasami niepożądane efekty [4, 15].

Dotychczas, pomimo że zabieg depilacji stref intymnych jest coraz 
bardziej powszechny, brakuje opracowania naukowego dotyczące-
go działań niepożądanych, ich uwarunkowań i korelacji pomiędzy 
poszczególnymi czynnikami, jednocześnie opisującego grupę ba-
danych o różnym pochodzeniu etnicznym i o różnych fototypach 
skóry w skali I-VI. Deklarowane przez producentów urządzeń bez-
pieczne parametry zabiegowe dla poszczególnych fototypów skóry 
nie mają pełnego odniesienia do pochodzenia genetycznego bada-
nych. Z doświadczenia badaczy wynika, że terapeuta niezwykle 
rzadko analizuje wspomniane pochodzenie genetyczne pacjenta, co 
wpływa na niespodziewane wystąpienie silnych efektów niepożą-
danych. Niestety osoby wykonujące zabiegi skupiają swoją uwagę 
tylko na podstawowych informacjach – fototyp skóry, kolor i struk-
tura włosa, które – jak wynika z prowadzonych badań – nie są jedy-
nymi parametrami warunkującymi bezpieczeństwo zabiegu, mając 
na uwadze odpowiednie dostosowanie parametrów zabiegowych.

Piśmiennictwo naukowe podaje liczne doniesienia dotyczące 
skuteczności metody w odniesieniu do części ciała innych niż 
okolice intymne oraz w ograniczonej fototypowo grupie bada-
nych [6, 8, 10, 11, 13, 14, 16-20].

 | cEl prAcy

Celem pracy było zbadanie częstotliwości występowania i ro-
dzajów działań niepożądanych po zastosowaniu lasera diodo-
wego do fotoepilacji stref intymnych u kobiet i mężczyzn 
o fototypach I-VI wg skali Fitzpatricka, jednocześnie mając na 
uwadze pochodzenie etniczne badanych do 3 pokoleń wstecz. 
Ponadto podjęto próbę oceny uwarunkowań decydujących 
o możliwości wystąpienia efektów niepożądanych.

 | MAtEriAł bAdAWczy i MEtodA

Badania przeprowadzono w ośrodkach w Polsce i Wielkiej Bry-
tanii w okresie od kwietnia 2015 roku do marca 2016 roku.

W badaniu wzięło udział 187 osób, z czego 140 po wstępnym 
wywiadzie zakwalifikowało się do sesji zabiegowej (n = 140 – 
K112, M28) (rys. 1), a cykl 6 zabiegów ukończyły 132 osoby  
(n = 132 – K108, M24). Jedna osoba została wykluczona z analizy 

z powodu zakończenia terapii po 3 zabiegach ze względu na 
uzyskanie satysfakcjonujących efektów. Zostanie ona poddana 
osobnemu opracowaniu kazuistycznemu. Z pozostałych 139 
osób 7 badanych przerwało terapię z powodu występowania 
skutków ubocznych, a 9 osób przedłużyło terapię z powodu 
niezadowalających wyników terapii (tabela 1).

Tabela 1 Działania niepożądane a kontynuacja terapii (n = 140) 

Liczba 
zabiegów

Liczba 
badanych 

Udział 
procentowy

1 5 3,6% Rezygnacja – działania niepożądane

2 2 1,4% Rezygnacja – działania niepożądane

3 1 0,7% Terapia zakończona po 3 zabiegach

6 123 88,5% Przeszło cały cykl terapii (6 zabiegów)

7-12 9 6,5% Przedłużona terapia 

Źródło: Opracowanie własne

Pochodzenie etniczne pacjentów analizowane było pod wzglę-
dem praktyki zabiegowej, mając na uwadze strefę wykonywane-
go zabiegu. Doświadczenie poparte praktyką zabiegową badaczy 
wskazywało na zwiększoną wrażliwość osobniczą badanych 
o rozpoznanym fototypie np. III posiadających przodków (do 3 po-
koleń) z fototypem skóry IV lub V zgodnie ze skalą Fitzpatricka.

W celu określenia pochodzenia etnicznego, w karcie zabiegowej 
użyto pytań zgodnych z przyjętym w Wielkiej Brytanii schematem 
pytań Census 2001, zastosowanym w spisie powszechnym w 2011.
W grupie badanych wyróżniono:
•	white: osoby z białą skórą
•	black: osoby z czarną skórą
•	Asian: osoby pochodzące z Azji
•	other ethnic group: Arab: osoby pochodzące z krajów arabskich.
Dla opisania połączeń genetycznych zgodnych z Census 2001 
w grupie badanych wyróżniono:
•	white and black African: osoby posiadające przodków z białą 

i czarną skórą, pochodzących oryginalnie z Afryki
•	white and black: osoby posiadające przodków z białą skórą 

i czarną skórą z krajów nieafrykańskich
•	white and Asian: osoby posiadające przodków z białą skórą 

i pochodzących z Azji.

Pacjenci podczas konsultacji zostali powiadomieni o ryzyku 
występowania skutków ubocznych związanych z prowadzoną 
terapią laserem diodowym.

W analizie statystycznej zastosowano nieparametryczny 
test: test niezależności Chi2 dla zbadania zależności pomiędzy 
występowaniem powikłań a wybranymi parametrami określa-
jącymi rodzaj skóry poddanych terapii osób.

Za statystycznie znamienne przyjęto te wyniki testów, dla 
których poziom istotności był mniejszy lub równy 0,05. Do ob-
liczeń użyto pakietu statystycznego Statistica 12PL licencjono-
wanego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Rys. 1 Charakterystyka grupy badanej – płeć (n = 140)
Źródło: Opracowanie własne

Grupa zróżnicowana była pod względem pochodzenia etnicznego 
(rys. 2).
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Rys. 2 Charakterystyka grupy badanej – pochodzenie etniczne (n = 140)
Źródło: Opracowanie własne

Ważnym aspektem w charakterystyce grupy był również 
rozpoznany podczas konsultacji fototyp skóry wg skali Fitzpa-
tricka, na podstawie którego określono parametry zastoso-
wane podczas przeprowadzanego Patch Testu. Grupę badaną 
stanowiły osoby z fototypem od I do VI (rys. 3).
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Rys. 3 Charakterystyka grupy badanej – rozpoznany fototyp skóry wg skali Fitzpatricka
Źródło: Opracowanie własne

Czynnikami wykluczającymi badanych z przystąpienia do 
zabiegów były wszystkie opisywane w piśmiennictwie prze-
ciwwskazania do zastosowania lasera diodowego.

W terapii wykorzystano laser diodowy o długości fali 805 nm, 
minimalnym szczycie mocy 2 100 W oraz długości trwania im-
pulsu od 5 do 400 ms. Wykorzystywano głowicę o wymiarach 
9 x 9 mm i gęstości energii impulsu od 10 do 100 J/cm2. Parametry 
zabiegowe dostosowane były do określonego w wywiadzie fototy-
pu skóry według skali Fitzpatricka, pochodzenia etnicznego, grubo-
ści włosa oraz reakcji skóry po przeprowadzonym Patch Test, który 
został wykonany na 48 godzin przed pierwszym zabiegiem. Pod-
czas Patch Testu terapeuta dostosowywał wyjściowe parametry za-
biegowe, poddając niewielki obszar badanej strefy działaniu lasera.

Przed przystąpieniem do zabiegu skóra pacjentów była ogolona, 
a w czasie trwania terapii pacjenci nie stosowali żadnych innych 
metod usuwania owłosienia oraz stosowali się do zaleceń terapeuty 
dotyczących postępowania przygotowawczego oraz pozabiegowego.

U wszystkich badanych zaplanowano 6 zabiegów w 6-tygodnio-
wych odstępach czasu zgodnie  z cyklem wzrostu włosa w badanej 
okolicy – okolice intymne, czas trwania fazy anagenu to 1-2 miesiące.

 | WyniKi

Tabela 2 Działania niepożądane u osób poddanych terapii (n = 139)

Działania 
niepożądane n %
bez powikłań 72 52,14

wrażliwość skóry 39 27,86

poparzenie 14 10,00

hiperpigmentacja 6 4,29

podrażnienie 4 2,86

zaczerwienienie 15 10,71

Źródło: Opracowanie własne

U 47,86% badanych odnotowano występowanie działań 
niepożądanych (tabela 2). Najczęstszym odnotowanym efek-
tem była zgłaszana przez pacjentów pozabiegowa nadmierna 
wrażliwość skóry – 27,86%. Ponadto zidentyfikowano poparze-
nie (10%), hiperpigmentację (4,29%), przejściowe podrażnienie 
skóry (2,86%) oraz nadmierne zaczerwienienie obszaru skóry 
poddanego zabiegowi (10,71%).
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Rys. 4 Skala Fitzpatricka a występowanie działań niepożądanych
Źródło: Opracowanie własne
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Występowanie działań niepożądanych zależało statystycznie 
znamiennie (p = 0,006) od fototypu określonego skalą Fitzpatricka.

Najliczniejszą grupą badanych, u których nie wystąpiły dzia-
łania niepożądane, była grupa z fototypem III zgodnie ze skalą 
Fiztpatricka (68,57%). Grupą, u której występowały działania 
niepożądane, ale nie wpłynęły one na przerwanie sesji zabie-
gowej, stanowili pacjenci z rozpoznanym VI fototypem w ana-
lizowanej skali (100%). Powikłania decydujące o przerwaniu 
sesji zabiegowych odnotowano u badanych z I, II, III, IV oraz 
V fototypem wg skali Fitzpatricka, z czego największy odsetek 
badanych stanowili pacjenci z fototypem V (16,67%) (rys. 4).
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Rys. 5 Skala Fitzpatricka a liczba występujących pozabiegowo działań niepożądanych
Źródło: Opracowanie własne

Fototyp określony skalą Fitzpatricka miał również staty-
stycznie znamienne (p < 0,001) znaczenie dla liczby obserwo-
wanych pozabiegowo działań niepożądanych. 

Największą grupę badanych, u których nie występowały 
żadne działania niepożądane, stanowiły osoby z fototypem II 
(50,7%) i z rozpoznanym fototypem III (33,8%).

Odnotowano, że efekty niepożądane zawsze występowały 
u badanych z fototypem V i VI, a pacjenci o fototypie IV, u których 
nie odnotowano działań niepożądanych stanowili tylko 5,63%. 
Wśród badanych, u których wystąpił 1 efekt niepożądany (n = 58), 
największą grupę stanowiły osoby z fototypem II – 34,48%. 

U części pacjentów (n = 10) wystąpiły jednocześnie dwa dzia-
łania niepożądane, z czego 50% stanowili pacjenci z rozpozna-
nym fototypem III, 20% z fototypem VI, 10% stanowiły osoby 
o fototypie II, III i IV wg stosowanej skali Fitzpatricka (rys. 5).
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Rys. 6 Skala Fitzpatricka a wystąpienie pozabiegowej nadwrażliwości skóry
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 7 Skala Fitzpatricka a występowanie pozabiegowej hiperpigmentacji
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 8 Skala Fitzpatricka a wystąpienie pozabiegowego zaczerwienienia skóry
Źródło: Opracowanie własne

Rozpatrując poszczególne efekty niepożądane w odniesieniu 
do skali Fitzpatricka, stwierdzono statystycznie istotne różnice 
pomiędzy fototypem osób bez żadnych powikłań a występo-
waniem pozabiegowej nadwrażliwości skóry (p = 0,001), hiper-
pigmentacji (p < 0,001) i zaczerwienienia (p = 0,001). 

Najliczniejszą grupę badanych wśród osób, u których wy-
stąpiła pozabiegowa nadwrażliwość skóry, stanowili badani 
z fototypem II – 33,3% (rys. 6). Najliczniejszą grupę badanych, 
u których wystąpiła nadmierna pigmentacja skóry, stanowili 
badani o fototypie V – 66,7% (rys. 7). Co istotne, wystąpienie 
zmian hiperpigmentacyjnych przy jednoczesnym braku poza-
biegowego zaczerwienienia skóry zaobserwowano u wszyst-
kich badanych z fototypem VI wg skali Fitzpatricka (rys. 7, 8).

Nadmierne zaczerwienienie skóry zaobserwowano głównie 
u badanych z fototypem I – 46,7% (rys. 8). 

Jednym z parametrów, który statystycznie istotnie wpływa na 
występowanie działań niepożądanych (p < 0,001) oraz na nasile-
nie tych zmian (p = 0,013), jest pochodzenie etniczne badanych.

Jak wykazały przeprowadzone badania, najliczniejszą grupę 
badanych, u której jednocześnie wystąpiły dwa powikłania, 
stanowiła grupa pacjentów ze skórą czarną – 60% (rys. 9). Na-
leży zauważyć, że w grupach badanych ze skórą czarną oraz 
pochodzących z Afryki nie odnotowano pacjentów bez wystą-
pienia działań niepożądanych (rys. 9 i 10).

Pochodzenie etniczne miało też bezpośredni wpływ na nasi-
lenie efektów niepożądanych decydujących o konieczności rezy-
gnacji z sesji zabiegowych lub dalsze uczestniczenie w badaniach.
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Jednocześnie grupa pacjentów pochodzących z Azji była gru-
pą, u której u największego odsetka badanych nie występowały 
żadne działania niepożądane prowadzonej terapii z wykorzysta-
niem lasera diodowgo – 57,14% (rys. 10). U 100% badanych osób 
o mieszanym pochodzeniu etnicznym „white and black African: 
osoby posiadające przodków z białą i czarną skórą, pochodzą-
cych z Afryki” oraz u 80% o pochodzeniu „black: osoby z czar-
ną skórą” odnotowano występujące powikłania niedecydujące 
o przerwaniu terapii zabiegowej, co stanowi dużą różnicę w od-
niesieniu do pacjentów pochodzących z Azji – 35,71%, u których 
same powikłania występowały łącznie tylko w 42,85%. 

Grupę badanych, u której najczęściej wystąpiły powikłania 
decydujące o konieczności przerwania terapii zabiegowej, sta-
nowili pacjenci o skórze czarnej – 20% badanych (n = 5) (rys. 10). 

Analizując poszczególne działania niepożądane w aspekcie 
pochodzenia etnicznego oraz uwarunkowań genetycznych do 
3 pokoleń, udowodniono, że pozabiegowa nadwrażliwość skóry 
najczęściej występowała u pacjentów „white: osoby ze skórą bia-
łą” – 62,9%, kolejno u badanych z grupy „white and black African: 

osoby posiadające przodków z białą i czarną skórą, pochodzących 
oryginalnie z Afryki” oraz „black: osoby z czarną skórą” – 10,3% 
(rys. 11). Istotność obserwowanych różnic występowała na pozio-
mie p = 0,003. Poparzenie skóry dominowało u pacjentów z grupy 

„white: osoby z białą skórą” (64,3%), ale 14,3% odnotowano także 
u badanych w grupach „Asian: osoby pochodzące z Azji”, a tak-
że „white and black African: osoby posiadające przodków z bia-
łą i czarną skórą, pochodzących oryginalnie z Afryki” (rys. 12). 
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Rys. 11 Pozabiegowa nadwrażliwość skóry a pochodzenie etniczne
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Istotność obserwowanych różnic występowała na poziomie p = 
0,011. W aspekcie występujących hiperpigmentacji zauważono, że 
wyniki odbiegają od innych efektów ubocznych, a najliczniejszą 
grupą, u której odnotowano zmiany, była gruba badanych „black: 
osoby z czarną skórą” (50%). Hiperpigmentację zauważono także 
u 16,7% badanych w grupach „white: osoby  z białą skórą”, „white 
and black African: osoby posiadające przodków z białą i czarną 
skórą, pochodzących oryginalnie z Afryki” oraz „white and Asian: 
osoby posiadające przodków z białą skórą i pochodzących z Azji” 
(rys. 13). Nie odnotowano zmian pigmentacyjnych u pacjentów 

„Asian: osoby pochodzące z Azji” . W analizie nie odnotowano 
żadnego efektu ubocznego u pacjenów z grupy „other ethnic gro-
up: Arab: osoby pochodzące z krajów arabskich” (rys. 13). Istotność 
obserwowanych różnic występowała na poziomie p < 0,001.

Rozpatrując nasilenie działań niepożądanych w aspekcie po-
chodzenia etnicznego, stwierdzono, że najsilniejsze efekty nie-
pożądane determinujące przerwanie zabiegów występowały 
u pacjentów pochodzących z Afryki (20%) oraz u osób o miesza-
nym pochodzeniu etnicznym (14,29%). W nieznacznym stop-
niu problem ten dotykał osób ze skórą białą (3,74%). Działania 
niepożądane niewymagające przerwania badania dotyczyły 
80% osób pochodzących z Afryki, 78,57% osób o mieszanym 
pochodzeniu etnicznym, 44,44% osób pochodzących z Azji 
oraz 38,32% osób o białej skórze (rys. 14). Istotność obserwowa-
nych różnic występowała na poziomie p = 0,025.

Analizując poszczególne efekty niepożądane w odniesieniu do 
pochodzenia etnicznego do 3 pokoleń wstecz, odnotowano, że nad-
wrażliwość skóry występowała u ponad 61% osób ze skórą białą, 
a tylko u 23,1% u osób o mieszanym pochodzeniu etnicznym, 10,3% 
u osób pochodzących z Afryki czy 5,1% u osób z Azji (rys. 15). Istot-
ność obserwowanych różnic występowała na poziomie p < 0,001.

W kontekście występujących poparzeń wyniki kształtują 
się bardzo podobnie. Efekt poparzenia skóry wystąpił u 64,3% 

badanych ze skórą białą, 21,4% u badanych z grupy o miesza-
nym pochodzeniu etnicznym oraz 7,1% jednocześnie w grupie 

„Asian” i „African” (rys. 16). Istotność obserwowanych różnic 
występowała na poziomie p = 0,005.

Zdecydowanie inaczej kształtuje się występowanie hiperpigmen-
tacji, która to odnotowana jest w 50% przypadków osób o miesza-
nym pochodzeniu etnicznym oraz u osób pochodzących z Afryki. 

Nie odnotowano występujących hiperpigmentacji w dwóch 
pozostałych analizowanych grupach (rys. 17). Istotność obser-
wowanych różnic występowała na poziomie p < 0,001.

Pochodzenie etniczne do 3 pokoleń wstecz miało istotny 
wpływ (p < 0,001) na występowanie powikłań i ich liczbę (rys. 
18). U ponad 50% osób o białym kolorze skóry „white” nie wy-
stąpiły żadne powikłania, a dwa powikłania jednocześnie wy-
stąpiły tylko w 2 przypadkach (1,9%). Równie dobre wyniki, jeśli 
chodzi o występowanie powikłań, stwierdzono u osób posiada-
jących przodków z Azji, u których brak powikłań występował 
w 44,4% przypadków, a jedno powikłanie w 55,6% przypadków. 

U osób o mieszanym pochodzeniu etnicznym większość (57,1%) 
miała jedno powikłanie, a 35,7% dwa powikłania jednocześnie. 
Wśród 5 osób posiadających przodków z Afryki u 2 wystąpiło 
jedno powikłanie, a u 3 dwa powikłania jednocześnie.

 | WniosKi

W pracy udowodniono, że na występowanie efektów niepo-
żądanych po zastosowaniu lasera diodowego o długości fali 
805 nm w zabiegu epilacji okolic intymnych wpływa nie tylko 
fototyp pacjentów, ale także ich pochodzenie etniczne. 

Podsumowując częstotliwość występowania powikłań, od-
notowano analizowane efekty niepożądane u prawie 48% ba-
danych (47,86%). W całej poddanej analizie grupie najczęściej 
zaobserwowano wrażliwość skóry, jej zaczerwienienie czy po-
parzenie, a najrzadziej hiperpigmentację czy podrażnienie.

Udowodniono, że u osób posiadających skórę czarną oraz 
u badanych posiadających przodków z Afryki zawsze obserwo-
wano działania niepożądane, a najczęściej występującym były 
liczne hiperpigmentacje. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo 
występujących działań niepożądanych osoby te w większości 
nie przerywały terapii zabiegowej.
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Osoby o mieszanym pochodzeniu etnicznym i fototypie V ze 
względu na wystąpienie powikłań/działań niepożądanych najczę-
ściej decydowały się na przerwanie udziału w badaniu. Co istotne, 
u tych badanych można było zauważyć, że najczęściej występują: 
pozabiegowa wrażliwość skóry, poparzenia i hiperpigmentacje.

Osoby o białej skórze są najbardziej narażone na wrażliwość 
skóry, poparzenia i zaczerwienienie skóry, a najmniej na wy-
stąpienie zmian o charakterze hiperpigmentacyjnym jako nie-
pożądanego efektu zastosowania lasera diodowego.

Po upływie miesiąca od ostatniego wykonanego zabiegu, 
u żadnego z pacjentów efekty niepożądane nie wpłynęły na 
zmianę wyglądu czy funkcjonowania skóry poddanej zabiegowi. 
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Rys. 16 Pozabiegowe wystąpienie poparzenia skóry a pochodzenie genetyczne do 3 pokoleń
Źródło: Opracowanie własne

84
,0

%

2,
7%

50
,0

%

8,
0%

50
,0

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

bez powikłań hiperpigmentacja

white

mix raced

Asian

African

Genetyka do 
3 pokoleń

p < 0,001

white - osoby o skórze białej
mix raced - osoby o mieszanym pochodzeniu etnicznym
Asian - osoby pochodzące z Azji
African - osoby pochodzące z Afryki

Rys. 17 Pozabiegowe wystąpienie hiperpigmentacji skóry a pochodzenie genetyczne do 3 pokoleń
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 18 Pochodzenie genetyczne do 3 pokoleń a liczba występujących działań niepożądanych
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