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Medycyna estetyczna 

• najdynamiczniej rozwijająca się gałąź medycyny 

 

Lekarz “medycyny estetycznej”: 

• 5-10 lat temu: głównie dermatolog 

• 2012 (dane z US):  

- 40% dermatolodzy,  

- 60% lekarze rodzinni, ginekolodzy, interniści, 
chirurdzy plastyczni, inni 

 

 

Ginekolog a medycyna estetyczna 



Najczęstsze zabiegi  
Ginekologii Estetycznej na świecie 

• Rewitalizacja/laserowe obkurczanie pochwy 

• „Lifting” krocza/pochwy  

• Modulowanie i rewitalizacja warg sromowych większych: 

– Wypełnianie (zwiększenie objętości) warg sromowych 
większych  

– Obkurczanie (zmniejszenie objętości) warg sromowych 
większych 

– Ujędrnianie warg sromowych większych i mniejszych 

– Lipoliza wzgórka łonowego 

– Wybielanie warg sromowych 



Najczęstsze zabiegi  
Ginekologii Estetycznej na świecie 

• Labioplastyka – plastyka warg sromowych 

• Hymenoplastyka - „odtworzenie” błony dziewiczej 

• Ujędrnianie i obkurczanie warg sromowych mniejszych  

• Perineoplastyka – rewitalizacja/odmładzanie krocza 

• Korekcja poporodowych uszkodzeń pochwy/krocza 

• Osocze bogatopłytkowe i mezoterapia – rewitalizacja okolic 
intymnych  

• Plastyka napletka łechtaczki (hoodoplastyka) 

• Augmentacja punktu G 

 



  blizna epizjotomijna – defekt kosmetyczny 

  blizna epizjotomijna – dyspareunia  

  zespół „luźnego wejścia do  pochwy” 

DEFEKTY PO C.C. 

DEFEKTY SPOWODOWANE CIĄŻĄ 

  blizna przerosła 

  keloid 

  rozstępy 
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 Średni wiek w chwili pierwszego porodu 

26,3 lat 
 

  Najczęstsze uszkodzenia podczas porodu 

to: 

 Pęknięcie krocza,  

 Urazy sromu,   

 Urazy łechtaczki  

 Urazy pochwy 
 

  U 57% kobiet wykonuje się nacięcie 

krocza  

GUS 2008  

Fundacja Rodzić po Ludzku, na podstawie 182 ośrodków w Polsce, 2007 



Co z epizjotomią?  

Hartmann K et al. Outcomes of routine episiotomy: a systematic review.JAMA 2005;293:2141-8.  
 

 

Authors of the JAMA 

study recommend 

that the U.S. could 

immediately achieve 

the episiotomy rate 

below 15% of vaginal 

births.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Dietz HP"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Dietz HP"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Dietz HP"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Dietz HP"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Dietz HP"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


62-88% kobiet podejmuje współżycie płciowe w 

okresie do 12 tygodni po porodzie, z tego: 

62% zgłasza dyspareunię w okresie 3 mies. po 

porodzie 

31% nadal odczuwa ból podczas stosunku w 6 

miesięcy po porodzie 

Co najmniej 20% kobiet zgłasza ten problem w 

ponad rok po porodzie 

 

 

 



• W większości przypadków poporodowa 

dyspareunia ma charakter powierzchowny i  

może być fizyczna lub psychologiczna 

• Najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia 

dyspareunii poporodowej jest epizjotomia (inne 

to zabieg Kristellera i pęknięcie krocza) 

 

 



Metody leczenia 

Dilatacje wejścia do pochwy 

Masaż krocza 

Operacja Fenton’a 

Lipofilling blizny epizjotomijnej 

 

 

 



DEFEKTY PO P.D.N. 

  blizna epizjotomijna – defekt kosmetyczny 

  blizna epizjotomijna – dyspareunia  

  zespół „luźnego wejścia do  pochwy” 

DEFEKTY SPOWODOWANE CIĄŻĄ 

  blizna przerosła 

  keloid 

  rozstępy 
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PATOLOGIA BLIZNY PO C.C. 

 Blizna hipertroficzna 

 Bliznowiec 



Występowanie - 4.5 do 16%.  

Najczęściej wśród rasy czarnej i latynoskiej a najrzadziej u rasy 

białej  

Najczęściej pomiędzy 10 a 30 rokiem życia, niezwykle rzadko 

zaś występują po 60 roku życia.  

Keloidy występują częściej u pacjentów z wywiadem rodzinnym 

- typ dziedziczenia autosomalny, dominujący z niepełną 

penetracją i zróżnicowaną ekspresją.  

Ryzyko powstawania bliznowców jest większe w wieku 

pokwitania i w ciąży, 

Zmiany te prawie nigdy nie pojawiają się na powiekach, 

dłoniach, stopach i genitaliach.  

PATOLOGIA BLIZN  

EPIDEMIOLOGIA 



zakładanie opatrunków uciskowych (okluzyjnych) z 

fluorowanymi steroidami  

wstrzykiwanie triamcinolonu w dawce 10 mg/ml kilka razy 

w odstępach 7-20 dni.  

iniekcji interferonu gamma, hamującego syntezę kolagenu 

i proces włóknienia. 

 

BLIZNOWIEC  

LECZENIE wg. EBM 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Opatrunek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triamcinolon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miligram
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mililitr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interferon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interferon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolagen


METODY LECZENIA 

PATOLOGII BLIZN 







DEFEKTY PO P.D.N. 

  blizna epizjotomijna – defekt kosmetyczny 

  blizna epizjotomijna – dyspareunia  

  zespół „luźnego wejścia do  pochwy” 

DEFEKTY PO C.C. 

  blizna przerosła 

  keloid 

  rozstępy 
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STRIAE DISTENSAE GRAVIDARUM  

Częstość: 50-90% ciężarnych 

Przyczyny 


czynniki hormonalne 


znaczny wzrost masy ciała w krótkim czasie 


ciąża 


czynniki genetyczne 


zaburzenia funkcjonowania tkanki łącznej (fibroblasty) 

Patomechanizm 
 zmniejszenia grubości naskórka 

 ścieńczenie jego połączenia ze skóra właściwą 

 zaburzenia funkcji fibroblastów oraz zmiany zlokalizowane w 
włóknach kolagenowych i elastynowych. 

 



 

 

W fazie I - zapalnej mają one postać czerwonych pasm (striae 

rubra). Na tym etapie są największe szanse by się ich pozbyć.  

 

W fazie II - zanikowej, następuje pozorna regeneracja rozstępów. 

Czerwone pasma ulegają rozjaśnieniu i zmniejszeniu. Zmienione 

włókna kolagenu oraz elastyny  częściowo regenerują zerwaną 

sieć. Jednak nie ma już możliwości przywrócenia stanu skóry 

właściwej sprzed nastąpienia ubytku.  

W rezultacie na skórze pozostają widoczne białe prążki (striae 

distensae alba), wyczuwalne przy dotyku.  

Przystąpienie do leczenia rozstępów starszych, będących już 

w fazie zanikowej może nieco polepszyć stan skóry, ale nie 

ma już możliwości całkowitej ich likwidacji  



STRIAE DISTENSAE GRAVIDARUM  

peeling i mikrodermabrazja – polegają na mechanicznym usunięciu warstwy 

martwego naskórka, odsłaniają nowe warstwy skóry, pobudzają komórki do 

regeneracji; 

laseroterapia – generuje fragmentaryczne, mikroskopowe uszkodzenia skóry, 

które spowodowane są dużym podgrzaniem tkanek, w ten sposób impulsy 

lasera wnikają w skórę na odpowiednią głębokość tak, by skutecznie pobudzić 

skórę właściwą do regeneracji, 

ultradźwięki – wykorzystanie fali o określonej częstotliwości, które pod wpływem 

ciepła oddziałują na powłoki poprzez delikatny masaż, przyczyniający się do 

usunięcia zrogowaciałego naskórka i regeneracji komórek, 

zabiegi przy użyciu szkła szafirowego – są to zabiegi termiczne wykonywane 

przy pomocy głowicy, w której znajduje się szkło szafirowe; emitowane są 

promienie podczerwone, które powodują obkurczanie włókien kolagenowych.  

miejscowe stosowanie kremów, regularnie wmasowywanych w narażone 

miejsca na skórze 

 



We found no high-quality evidence to support the use of any of the topical 

preparations in the prevention of stretch marks during pregnancy. 



 Dieta, zapewniająca wystarczające dawki witamin oraz 
mikroelementów, zwłaszcza cynku i krzemu. 

 Po zauważeniu pierwszych oznak powstawania rozstępów 
należy regularnie masować ciało stosując oliwki, olejki, 
balsamy lub jeden z dostępnych kremów przeciw rozstępom. 

  Rodzaj dermokosmetyku nie jest tak istotny jak sam masaż 
skóry.  

 





Defekt estetyczny  

Defekt funkcjonalny 
Obniżenie/wypadanie pochwy 

Spadek jakości życia seksualnego 
zespół luźnej pochwy/srom ziejący 

dyspareunia 



 Średni wiek w chwili pierwszego porodu 26,3 lat 
 

  Najczęstsze uszkodzenia podczas porodu to: 
 pęknięcie krocza I/II stopnia – 0,8-8,5%  
 Pęknięcie krocza III/IV st. – 0,4-2,5% 

 

  U 57% kobiet wykonuje się nacięcie krocza 
(rekomendowane <15%)  

GUS 2008  

Fundacja Rodzić po Ludzku, na podstawie 182 ośrodków w Polsce, 2007 



 Zabieg Vaginal Narrower polega na zastosowaniu 

wchłanialnych nici z haczykami (kotwiczącymi) 

ułożonymi w dwóch kierunkach  

 Szwy stosowane w zabiegu Vaginal Narrower wykonane 

są z kaprolaktonu z 2-ma atraumatycznymi igłami  

 Zabieg może być przeprowadzany w ramach chirurgii 

jednego dnia z zastosowaniem znieczulenia 

miejscowego 

 



• zwężenie wejścia do pochwy 

• lifting tkanek krocza 

  

 
 dla kobiet w wieku <60 lat 
 dla kobiet z poporodowym defektem anatomiczno-
 funkcjonalnym krocza 
 dla kobiet, które doświadczają konsekwencji zmniejszenia 
 napięcia mięśni krocza  



Mięsień poprzeczny powierzchowny 
krocza jest parzystym mięśniem biegnącym 
pod przeponą moczowo-płciową, a 
dokładniej jej tylnym brzegiem.  

Mięsień rozpoczyna się na przyśrodkowej 
powierzchni guza kulszowego, a kończy w 
środku ścięgnistym.  

Zadaniem mięśnia jest napinanie środka 
ścięgnistego.  

Unaczynienie: tętnica przedsionka pochwy.  

Unerwienie: nerw sromowy. 

 





Minimalnie inwazyjny zabieg 
bez głębokiego preparowania 

Do przeprowadzenia 
ambulatoryjnie w znieczuleniu 
miejscowym 

Szybki powrót do normalnej 
aktywności pacjentki 

Spory zabieg wymagający 
preparowania przestrzeni 
pochwowo-odbytniczej 

Na ogół wymaga hospitalizacji i 
znieczulenia ogólnego 

Rehabilitacja co najmniej 
kilkanaście dni 



dowody kliniczne 

Wśród kobiet, u których wykonano „plastykę” 

przednią i tylną pochwy  

18% 

skarżyło się po operacji na nasilone/nowe 

zaburzenia seksualne i we wszystkich 

przypadkach była to       

dyspareunia 
 

Gungor et al.: J Pak Med Assoc 1997;47:248-50. 



rekomendacje 

 Nawet u pacjentek w senium z 

wypadaniem macicy 

zakwalifikowanych do 

operacji należy rozważyć 

wykonanie operacji 

umożliwiającej odbywanie 

stosunków płciowych 

 
Te Linde, Thompson: Operative Gynecology 1997 



• Nie koryguj chirurgicznie defektu 
anatomicznego bez defektu 
funkcjonalnego 

• Nie koryguj chirurgicznie defektu 
funkcjonalnego bez defektu 
anatomicznego 

 



Ginekologia Estetyczna 

Dlaczego ginekolog a nie specjalista med. 
estetycznej/dermatolog? 

       -   Prawidłowy wywiad, umiejętność rozmowy z pacjentką 

– Prawidłowe badanie zewn. i wewn. narządów płciowych 

– Znajomość zmian chorobowych okolic narządów płciowych 
oraz ew. objawów będących przeciwskazaniem do zabiegu 

– Znajomość swoich pacjentek, historii choroby oraz zmian 
zachodzących w ich narządach płciowych 

– Możliwość terapii łączonej np. zabiegi gin. estet. + HTZ, 
antykoncepcja, itd 

– Holistyczne podejście do pacjentki 

 

 

 

 




