
STRESZCZENIE

Rozstępy skóry  są zmianami powszechnie występującymi 
zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku. Ich 
niwelowanie jest trudne i często nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów. 

Celem pracy był przegląd metod zmniejszających wi-
doczność oraz niwelujących rozstępy. 

Większość zabiegów daje widoczne rezultaty w przypad-
ku rozstępów w  fazie zapalnej. Aby zlikwidować rozstępy 
białe, w fazie zanikowej trzeba zastosować terapie łączone. 
Zaleca się stosowanie preparatów złuszczających, laserote-
rapii, radiofrekwencji i coraz popularniejszych metod mi-
kroigłowych, które stosowane zgodnie z  zaleceniami dają 
dużą nadzieję na skuteczność terapii.

Indywidualnie dobrana terapia kosmetologiczna może 
nie tylko poprawić wygląd skóry objętej rozstępami, lecz 
także przywrócić wiarę w siebie.

Słowa kluczowe: rozstępy, lasery, mezoterapia, fale 
radiowe, zabiegi złuszczające, tretinoina

ABSTRACT

Skin stretch marks are changes common to both women 
and men of all ages. Eliminating them is difficult and often 
does not bring the expected results. 

The aim of the study was to review methods that reduce 
visibility and eliminate stretch marks. 

Most treatments give visible results in the case of stretch 
marks in the inflammatory phase. In order to eliminate 
white stretch marks, combined therapies must be used in 
the atrophy phase. It is recommended to use exfoliating 
preparations, laser therapy, radiofrequency and more and 
more popular micro-needle methods, which, when used in 
accordance with the recommendations, give great hope for 
the effectiveness of the therapy. 

Individually selected cosmetology therapy can not only 
improve the appearance of the skin with stretch marks, but 
also restore self-confidence.
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Wybrane terapie rozstępów 
wykorzystywane w gabinetach 

kosmetologicznych
The selected stretch marks therapies used in beauty salons

WSTĘP
Wygląd zewnętrzny staje się coraz bardziej znaczącym 
aspektem życia. Kreowany przez media społecznościowe 
kult idealnego ciała sprawia, że rozstępy, mimo iż nie są pro-
blemem zdrowotnym, bardzo odbijają się na psychice osób 
u  których występują. Obniżają pewność siebie, zaburzają 
akceptację ich cielesności i utrudniają kontakty społeczne. 

Rozstępy są skórnymi bliznami z nadmiernym spłaszcze-
niem naskórka i  atrofią. Pierwszą oznaką pojawienia się 
rozstępów są zapalne smugi ułożone prostopadle do kie-
runku napięcia skóry. Znanych jest wiele terapii zmniejsza-
jących widoczność rozstępów, natomiast nie ma jednej cał-
kowicie skutecznej. 
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HISTOPATOLOGIA
Rozstępy są skórnymi bliznami z  nadmiernym spłaszcze-
niem naskórka, w ich obrębie nie występują gruczoły łojo-
we, gruczoły potowe ani mieszki włosowe [1]. Jako pierwszy 
opisał i nazwał zmiany skórne rozstępami Nardelli w 1936 
roku [2].

Pierwszą oznaką pojawienia się rozstępów są zapalne 
smugi ułożone prostopadle do kierunku napięcia skóry. Ich 
ewolucja przebiega w dwóch fazach: zapalnej, charaktery-
zującej się zmianami skórnymi barwy czerwonej, i  prze-
wlekłej, zanikowej, gdzie zmiany stają się białe [3]. 

Początkowe zmiany patologiczne są subkliniczne i moż-
na je zaobserwować jedynie w mikroskopie elektronowym. 
Zmiany te dotyczą degranulacji komórek tucznych i  nad-
miernej aktywności elastazy, enzymu rozkładającego ela-
stynę. W mikroskopie świetlnym widoczny jest obrzęk skó-
ry oraz obecność limfocytów w otoczeniu drobnych naczyń 
krwionośnych. Wczesna zmiana skórna cechuje się obec-
nością cienkich włókien elastynowych w połączeniu z gru-
bymi, krętymi włóknami na obrzeżach [3, 4]. Pod względem 
histopatologicznym rozstępy mają wiele cech wspólnych 
z bliznami. Wypełnione są tkanką łączną włóknistą, której 
terapia i znacząca poprawa wyglądu są pełne wyzwań dla 
kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej.

Rozstępy w większości przypadków pojawiają się w okre-
sie dorastania, ciąży, u  osób z  otyłością, odchudzających 
się, chorych na zespół Cushinga, stosujących sterydy, cier-
piących na anoreksję, przewlekłe choroby wątroby [5-7]. 
Występują dwukrotnie częściej u  kobiet niż u  mężczyzn 
i u 90% ciężarnych, u których pojawiają się zwykle w III try-
mestrze ciąży [8].

ETIOPATOGENEZA
Mimo, iż rozstępy są bardzo powszechnym schorzeniem, 
przyczyny ich powstawania nie są do końca wyjaśnione. 
Istnieje kilka teorii. Część badaczy kładzie duży nacisk na 
efektywność rozciągania skóry w  patogenezie rozstępów 
i przedstawia ją jako główną przyczynę. Z innych przyczyn 
wymienia się kortykosteroidy i wpływ hormonów adreno-
kortykotropowych, głównie kortyzolu. Kortyzol zmniej-
sza aktywność fibroblastów, a tym samym hamuje sekrecję 
mukopolisacharydów, redukuje syntezę kolagenu i elasty-
ny. Rolę w patogenezie rozstępów przypisuje się również fi-
broblastom. W fibroblastach zmienionej chorobowo skóry 
obserwuje się znaczne zmniejszenie ekspresji fibronekty-
ny, kolagenu I i III w porównaniu z prawidłowo funkcjonu-
jącymi fibroblastami [3]. 

METODY REDUKCJI ROZSTĘPÓW

Preparaty kosmetyczne
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, które stoso-
wane zewnętrznie na skórę mają zmniejszyć lub zlikwido-
wać rozstępy. Aby taki preparat był skuteczny, jego skład-
niki muszą dotrzeć do poziomu skóry właściwej, co jest 
bardzo ciężkie z punktu przenikania substancji przez skó-
rę. W 2009 roku Lategan przeprowadził badania dotyczące 
skuteczności jednego z takich kosmetyków. Badania trwa-
ły 12 tygodni i  polegały na zewnętrznym stosowaniu pre-
paratu na problematyczne części ciała. Badany preparat 
zawierał składniki takie jak: oleje mineralne, mirystynian 
izopropylu, palmitynian retinylu, octan tokoferolu, wyciąg 
z  lawendy, rozmarynu, nagietka i bisabolol. Kosmetyk na-
kładano w ilości 2 mg/cm2 powierzchni skóry, 2 razy dzien-
nie. Zaobserwowano znaczącą poprawę wyglądu rozstępów 
po 6-8 tygodniach stosowania [9].

Substancje złuszczające 
Jedną z pierwszych substancji złuszczających stosowanych 
do redukcji rozstępów była tretinoina. Pochodne witami-
ny A poprawiają wygląd rozstępów w fazie zapalnej, nato-
miast nie dają znacznych rezultatów jeśli chodzi o rozstępy 
w  II fazie [10]. Z  dużym powodzeniem stosuje się peelin-
gi kwasem trójchlorooctowym TCA. Należy pamiętać, aby 
używać go w niskich stężeniach (do 20%), ponieważ w stę-
żeniu powyżej 50% może sprzyjać powstawaniu blizn [11]. 
Zaleca się aplikację kilku warstw preparatu w trakcie jed-
nego zabiegu. Ilość zabiegów oraz częstotliwość ich wyko-
nywania jest kwestią bardzo indywidualną, zależy od tego, 
czy zabieg jest stosowany pojedynczo, czy jako element te-
rapii łączonej. 

Mikrodermabrazja
Dużą popularnością wśród gabinetowych zabiegów reduku-
jących rozstępy cieszą się zabiegi złuszczające. Należą do 
nich między innymi mikrodermabrazja. Mikrodermabra-
zja jest bezpiecznym zabiegiem złuszczającym naskórek 
i skórę właściwą, która daje zadowalające rezultaty w likwi-
dacji rozstępów na skutek zwiększania syntezy neokolage-
nu typu I. Zabiegi mikrodermabrazji przynoszą lepsze ko-
rzyści w przypadku osób z rozstępami w fazie zapalnej [12]. 
Należy jednak pamiętać, że aby zabiegi przyniosły widocz-
ne rezultaty, należy wykonać ich od 10 do 20, tak aby były 
widoczne krwawiące punkty [13]. Po wykonaniu serii zabie-
gów z użyciem mikrodermabrazji należy oczekiwać popra-
wy wyglądu zewnętrznego rozstępów, ich wygładzenia, lep-
szej elastyczności oraz wyrównania kolorytu. Obiecującą 
możliwością jest łączenie w trakcie jednego zabiegu złusz-
czania mechanicznego jakim jest mikrodermabrazja z apli-
kacją peelingów chemicznych [14].
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Laser frakcyjny
Zabiegi laserowe dają bardzo satysfakcjonujące rezulta-
ty w  likwidacji rozstępów i  są coraz popularniejsze. Naj-
bardziej obiecującą metodą laseroterapii jest nieablacyjna 
fototermoliza frakcyjna. Powoduje ona powstanie mikro-
uszkodzeń skóry, w  rezultacie których dochodzi do lokal-
nej nekrozy naskórka i neokolagenezy. Aby uzyskać popra-
wę struktury skóry, pobudzić syntezę kolagenu i elastyny, 
należy wykonać około 5 zabiegów w  odstępach co 4 tygo-
dnie. Optymalne parametry zabiegowe nie zostały jak na 
razie ustalone [10].

Przeprowadzono wiele badań z  użyciem lasera frakcyj-
nego 1550 nm w zabiegach likwidacji rozstępów. W jednym 
z nich, poddano badaniu 2 pacjentki (25 lat i 39 lat) z roz-
stępami w  obrębie powłok brzusznych. Pacjentce 25-let-
niej wykonano dwa zabiegi, a 39-letniej trzy z miesięcznym 
odstępem. O  skuteczności terapii decydowano na podsta-
wie wykonanej dokumentacji fotograficznej oraz ankiet wy-
pełnionych przez pacjentki. W obu przypadkach uzyskano 
znaczącą poprawę w wyglądzie zmian skórnych. Oceniono 
ją na 50% w  pierwszym przypadku (kobieta 25 lat) i  45% 
w drugim (kobieta 39 lat). Badane zaobserwowały u siebie 
znaczną poprawę [16-18].

Porównano ponadto skuteczność nieablacyjnego lasera 
frakcyjnego z  laserem frakcyjnym CO2.. Badanie przepro-
wadzono na 24 pacjentach z rozstępami zanikowymi w ob-
rębie skóry brzucha. U każdego z pacjentów wykonywano 
jednocześnie obie terapie, dzieląc skórę brzucha na 2 poło-
wy. Wykonano 3 zabiegi w odstępach 4-tygodniowych. La-
serowi frakcyjnemu CO2 przypisano mocniejsze efekty sty-
mulacji macierzy międzykomórkowej i w dłuższym okresie 
czasu znaczącej poprawy wyglądu rozstępów [19]. 

Osocze bogatopłytkowe
Osocze bogatopłytkowe jest coraz częściej stosowane w za-
biegach estetycznych. Jest ono źródłem wielu czynników 
wzrostowych, między innymi EGF (epidermal growth factor), 
PDGF (platelet-derived growth factor), TGF-β (transforming 
growth factor β), VEGF (vascular endothelial growth factor). 
Przeprowadzone zostały badania łączące zabiegi radiofre-
kwencji frakcyjnej i osocza bogatopłytkowego w terapii roz-
stępów. Badaniu poddano 18 pacjentów z rozstępami w ob-
rębie brzucha. U  każdego wykonano terapię łączoną - 4 
zabiegi co 3 tygodnie. Stwierdzono dobre i bardzo dobre re-
zultaty u 72,2% pacjentów. Jako skutki uboczne osoby pod-
dane zabiegom zgłaszały problem przebarwień pozapal-
nych po terapii (11,1%) [20]. 

Mezoterapia mikroigłowa
Z powodzeniem w likwidacji rozstępów stosowana jest rów-
nież mezoterapia mikroigłowa. Podczas nakłuć dochodzi do 
powstania mikrouszkodzeń skóry i  drobnego krwawienia. 
Następnego dnia po zabiegu dochodzi do proliferacji kera-
tynocytów i  uwolnienia czynników wzrostowych niezbęd-
nych do pobudzenia aktywności fibroblastów. Naukowcy 
z  Uniwerystetu Medycznego w  Seulu przeprowadzili ba-
dania na 16 osobach w wieku od 19 do 44 lat z rozstępami 
skórnymi. Zastosowano u nich rolowanie problematycznej 
części ciała (brzuch, pośladki lub uda) urządzeniem za-
wierającym 540 igieł o długości 1,5 mm. Nakłuwanie pro-
wadzono w  czterech kierunkach: pionowo, poziomo, po 
przekątnej w prawo i w lewo, każde czterokrotnie. Po 3 mie-
siącach terapii u wszystkich badanych osób zaobserwowa-
no poprawę struktury, koloru i  grubości skóry. Aż 37,5% 
badanych było wysoko usatysfakcjonowanych [21].

Radiofrekwencja mikroigłowa
Radiofrekwencja mikroigłowa jest połączeniem nakłuć skó-
ry do głębokości dochodzącej do 3,5 mm z  jednoczesnym 
jej podgrzewaniem za pomocą fal radiowych. Stanowi to 
silny impuls pobudzający fibroblasty. Radiofrekwencja mi-
kroigłowa jest bardzo skutecznym zabiegiem likwidującym 
nawet stare rozstępy. W większości przypadków efekty wi-
doczne są już po pierwszym zabiegu [22]. Daje ogromne 
możliwości w  znaczącej poprawie wyglądu skóry objętej 
problemem rozstępów, niezależnie od fazy.

Mikronakłuwanie
Mikronakłuwanie, nazywane inaczej skin needling, to te-
rapia polegająca na nakłuwaniu rożnego rodzaju blizn i 
stymulacji ich do przebudowy, odnowy, regeneracji. Do 
jej wykonania stosuje się igły przeznaczone do makijażu 
permanentnego, lecz bez aplikacji pigmentu. W polu za-
biegowym obserwuje się zwiększoną syntezę włókien ko-
lagenowych, co wygładza powierzchnię rozstępów, blizn 
zanikowych [23].

PODSUMOWANIE
Rozstępy są bardzo powszechnym problem estetycznym, 
nie wykazują natomiast konsekwencji medycznych. Mimo 
to są często źródłem kompleksów dla wielu kobiet oraz męż-
czyzn. Na rynku dostępnych jest wiele zabiegów mających 
na celu poprawę wyglądu rozstępów oraz ich niwelowanie. 
Większość terapii daje widoczne rezultaty w  przypadku 
rozstępów w fazie zapalnej. Aby zlikwidować rozstępy w fa-
zie zanikowej należy zastosować terapie łączone. Duże na-
dzieje wiąże się obecnie z  zabiegami mikroigłowymi oraz 
radiofrekwencją mikroigłową. 
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