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Starzenie się skóry jest spowodo-
wane wieloma czynnikami zarów-
no endogennymi, jak i egzogen-

nymi. Jednym z widocznych objawów 
starzenia się skóry jest powstawanie 
zmarszczek w okolicy oczu, którym 
często towarzyszy obrzęk limfatyczny 
powiek. Obrzęk limfatyczny to zastój 
chłonki w tkankach spowodowany 
uszkodzeniem lub złą pracą naczyń 
limfatycznych. Wraz z wiekiem na-
silają się problemy z zaburzeniami 
mikrokrążenia oraz przepływu lim-
fy do węzłów chłonnych. Wynikiem 
tych zaburzeń są obrzęki, cienie oraz 
zmarszczki w okolicy oczu. Oznaki 
te są problemem natury fizjologicznej, 
a ich obecność wpływa niekorzystnie 
na stan psychiczny u kobiet. Obrzęk 
może się ujawniać poprzez opuchliznę 
w okolicach oczu oraz uczucie zmę-
czenia i ociężałości, a także drętwie-
nia w okolicy obrzęku. W fizjoterapii 
nowoczesną i obecnie bardzo modną 
metodą walki z obrzękami limfatyczny-
mi oraz wieloma innymi problemami 
związanymi z układem kostno-sta-
wowym lub mięśniowym jest metoda 
plastrowania dynamicznego. Metoda 
ta została wprowadzona przez japoń-
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Wpływ plastrowania dynamicznego
na redukcję obrzęków i zmarszczek w okolicy oczu

Title: The impact of the dynamic taping me-
thod on the reduction of swelling and wrinkles 
around eyes
Streszczenie: Celem pracy była ocena 
wpływu plastrowania dynamicznego na obrzęki 
i zmarszczki w okolicy oczu. W badaniu wzięły 
udział 54 kobiety w wieku powyżej 30 lat 
zgłaszające obecność obrzęków i zmarszczek 
w okolicy oczu. Miejscem zabiegu (aplikacji 
plastra) była powieka górna i dolna jednego 
oka, drugie oko służyło do kontroli. Taśma była 
utrzymywana w miejscu zabiegu przez 3 dni. 

Zdjęcia przed zabiegiem i po zabiegu zostały 
ocenione przez 40 ewaluatorów. Następnie 
przeprowadzono analizę statystyczną testem 
chi2 dla tablic czteropolowych i sześciopolo-
wych.
Słowa kluczowe: drenaż limfatyczny, 
zmarszczki, plastrowanie dynamiczne
Summary: The purpose of the study was 
to evaluate the influence of the dynamic taping 
method on swelling and wrinkles around 
eyes. 54 female volunteers participated in the 
research. Age over 30 and the occurrence 

of swelling and wrinkles around their eyes were 
the inclusion criteria. The area around upper 
and lower eyelid of one eye was the location 
of the application of the tape, while the second 
eye served as control. The tape was kept on site 
for three days. Photographs were taken at the 
beginning and at the end of the observation 
that was conducted by 40 evaluators. Their in-
dications were examined statistically according 
to the test chi2 for fourfold and sixfold tables.
Keywords: lymphatic drainage, wrinkles, 
dynamic taping

skiego chiropraktyka dr. Kenzo Kase-
’a w  latach 80. XX wieku. W zależno-
ści od sposobu zaaplikowania taśmy 
można uzyskać różne efekty terapeu-
tyczne (1-5). Postanowiono sprawdzić, 
czy plastrowanie dynamiczne metodą 
limfatyczną będzie wpływać na reduk-
cję obrzęku oraz zmarszczek w okolicy 
oczu. Zaplanowano badanie ekspery-
mentalne mające na celu sprawdzenie, 
czy plastrowanie dynamiczne będzie 
miało zauważalny wpływ na redukcję 
obrzęków w okolicach oczu, a tym 
samym zmniejszenie zmarszczek, 
co mogłoby okazać się atrakcyjną al-
ternatywą dla inwazyjnych zabiegów 
kosmetologicznych, takich jak zabiegi 
z wykorzystaniem laserów ablacyjnych, 
wypełniaczy czy też silnych peelingów 
chemicznych.

Cel pracy
Celem pracy była ocena wpływu pla-
strowania dynamicznego na widocz-
ność obrzęku powiek i zmarszczek 
w okolicy oczu.

Materiały i metody
Przeprowadzone badanie miało cha-
rakter eksperymentalny, prospek-

Plastrowanie dynamiczne 
to nowoczesna metoda 
fizjoterapeutyczna, w której 
wykorzystuje się specjalne plastry 
o parametrach zbliżonych 
do właściwości ludzkiej skóry. 
Kinesio Taping może być 
uzupełnieniem terapii 
przeciwobrzękowej, a także 
alternatywą dla inwazyjnych 
zabiegów kosmetologicznych. 

Praca recenzowana
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tywny. Badanie polegało na aplikacji 
plastra dynamicznego na powieki 
jednego oka, podczas gdy drugie oko 
stanowiło kontrolę. Zastosowano pla-
strowanie dynamiczne techniką drena-
żu limfatycznego, która według litera-
tury poprawia mikrokrążenie i ułatwia 
przepływ limfy do węzłów chłonnych, 
dzięki czemu dochodzi do redukcji 
obrzęku (6-8). W badaniu analizowa-
no widoczność obrzęku i zmarszczek. 
Ewaluatorzy oceniali zdjęcia wyko-
nane przed zabiegiem i po zabiegu 
zarówno powiek oczu poddanych 
zabiegowi, jak i niepoddanych zabie-
gowi (kontrolnych). Do ewaluatorów 
kierowano pytania: na którym zdjęciu 
obrzęk (spuchnięcie) w okolicy oczu 
jest bardziej widoczne (ankieta doty-
cząca widoczności obrzęku), na któ-
rym zdjęciu zmarszczki w okolicy oczu 
są bardziej widoczne (ankieta dotyczą-
ca widoczności zmarszczek). W bada-
niu uczestniczyły 54 kobiety w wieku 
30-60 lat (mediana = 49). Efekty zabie-
gu oceniło 40 ewaluatorów – studentki 
kosmetologii (24 osoby) oraz aktywni 
zawodowo kosmetolodzy (16 osób). 
Dokumentacja obrzęku i zmarszczek 
polegała na wykonaniu zdjęć okolicy 
oczodołów przed aplikacją i po apli-
kacji taśmy (plastra dynamicznego) 
za pomocą aparatu Canon EOS550D. 

W badaniu zastosowano plastry 
KinesioTM Tex Classic wykonane 
w 100 proc. z bawełny oraz kleju 
aktywowanego przez ciepło. Plastry 
te są wodoodporne i nie zawierają 
substancji aktywnych (1, 5). Aplikację 
taśm wykonano metodą limfatyczną 
w okolicy jednego oka (powieka górna 
i dolna), drugie oko służyło do kontro-
li. Plaster o długości ok. 6-8 cm został 
pocięty na „wąsy”. Środkowa część pla-
stra była aplikowana z 15-procentowym 
naciągiem przy delikatnie rozciągniętej 
skórze. Początek i koniec plastra zaapli-
kowano bez naciągu. Analizę efektów 
plastrowania wykonano z użyciem 
komputerowej ankiety, którą wypełniło 
40 ewaluatorów – kosmetologów. Ana-
liza została wykonana poprzez porów-
nanie par zdjęć z początku i z końca 
okresu obserwacji. Każdy ewaluator 
miał do wypełnienia 2 ankiety – po-

równanie 216 par zdjęć (108 par zdjęć 
oczu poddanych zabiegowi plastrowa-
nia dynamicznego oraz 108 par zdjęć 
oczu niepoddanych zabiegowi, czyli 
kontrolnych) wykonanych na początku 
i na końcu okresu obserwacji. 

Ułożenie zdjęć w poszczególnej pa-
rze zmieniało swoją kolejność wraz 
z ponownym uruchomieniem ankiety 
– wypełniający ankietę nie mogli dzia-
łać według schematu oraz nie wiedzieli, 
które oko jest przed zabiegiem, a które 
po zabiegu. Po udzieleniu odpowiedzi 
zebrano wyniki z ankiet i dokonano 
analizy statystycznej za pomocą testu 
chi2 dla tablicy czteropolowej oraz sze-
ściopolowej z wykorzystaniem kalku-
latora chi2 zamieszczonego na stronie 
internetowej www.quantpsy.org/chisq/
chisq.htm (9). 

Wyniki
Ewaluatorzy poproszeni o wskazanie 
zdjęć prezentujących bardziej widocz-
ny obrzęk powiek i zmarszczek wokół 
oczu znamiennie częściej wskazywali 
fotografie wykonane przed zabiegiem 
(odpowiednio chi2 = 13,133; p = 0,001 
oraz chi2 = 12,121, p = 0,002), co wska-
zuje na to, że obrzęk i zmarszczki były 
mniej widoczne po zabiegu.

Dyskusja
Po zastosowaniu plastrowania dy-
namicznego zarówno widoczność 
obrzęku wokół oczu, jak i zmarsz-
czek zmniejszyły się. W dostęp-
nym piśmiennictwie naukowym nie 
znaleziono badań nad obrzękiem 
i zmarszczkami wokół oczu, nato-
miast o korzystnym wpływie pla-
strowania dynamicznego (Kinesio 
Tapingu) na obrzęk limfatyczny koń-
czyny górnej u kobiet po mastekto-
mii pisali Lipińska i współautorzy (7). 
Pyszora (6) przytacza badania Tsai 
(10), w których uzyskano redukcję 
obrzęku w obrębie kończyn górnych 
u kobiet po mastektomii poprzez 
zastosowanie metody limfatycznej 
plastrowania dynamicznego. W 2009 
roku ukazała się praca omawiająca 
korzystny efekt metody plastrowania 
dynamicznego na redukcję obrzę-
ków kończyn dolnych u pacjentów 
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poddanych zabiegowi wydłużania 
kończyn dolnych metodą Ilizarowa 
(8). W 2012 roku Czyżewski i współ-
autorzy (11) opisali korzystny wpływ 
plastrowania dynamicznego z wy-
korzystaniem techniki limfatycznej 
na zmniejszenie bólu po złamaniach 
żeber. Na tej podstawie spodziewali-
śmy się otrzymania pozytywnych wy-
ników redukcji obrzęków w okolicach 
powiek oczu. Ze względu na brak me-
tody przeznaczonej typowo do reduk-
cji zmarszczek za pomocą plastrów 
dynamicznych oraz brak literatury 
dotyczącej takich badań nie było 
wiadomo, jak aplikacja wykorzysty-
wana dotychczas do redukcji obrzę-
ków będzie wpływać na zmarszczki. 
Przedstawiane wyniki wskazują na 
nowe zastosowanie plastrów dyna-
micznych. Metoda ta w sposób nie-
inwazyjny może wpływać korzystnie 
na redukcję zmarszczek w okolicy 
oczu. W dalszych badaniach intere-
sujące byłoby porównanie efektów 
plastrowania dynamicznego z dzia-
łaniem środków farmakologicznych 
lub innych zabiegów kosmetycznych, 
tak aby zidentyfikować metodę naj-
bardziej efektywną.

Wnioski
Plastrowanie dynamiczne redukuje 
widoczność obrzęku powiek oraz 
zmarszczek w okolicy oczu. q

Fot. 1. Przed zabiegiem

Fot. 2. Sposób aplikacji – aplikacja wykonana taśmami Kinesio Tex

Fot. 3. Po zabiegu
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Odpowiedz na pytanie: 

www.rehabilitacja.elamed.pl www.kinesio.com.pl 
„Rehabilitacja w Praktyce” wspólnie z firmą 
Kinesio Polska zaprasza do udziału w konkursie 

Nagrodą w konkursie jest bezpłatne uczestnictwo jednej osoby w kursie 
KinesioTaping®, ufundowane przez firmę Kinesio Polska

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany indywidualnie.

GDZIE ODBYŁY SIĘ  DOTYCHCZASOWE KONFERENCJE KINESIO TAPINGU 
ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ KINESIO POLSKA?

w praktyce

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi na adres 
e-mail: rehabilitacja-konkurs@elamed.pl do 2.11.2015 r.
Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Elamed Media Group.

Miło nam poinformować, 
że osobą nagrodzoną w konkursie z numeru 2/2015 

jest Pan Jacek Porada.
Gratulujemy!
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