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Laser neodymowo-itrowo-glinowo-granatowy
1064 nm w usuwaniu
zmian naczyniowych
Zmiany naczyniowe są jednymi z najczęstszych wskazań do
zastosowania laserów w dermatologii. Laserami możemy leczyć różne
zmiany – od rozległych malformacji naczyniowych do niewielkich
teleangiektazji.
Wykorzystywanym chromatoforem do

chromatyczne światło o długości fali 420-1400

wyłapywania energii świetlnej w zmianach na-

nm, lasery PDL (pulsacyjny laser barwnikowy) –

czyniowych jest oksyhemoglobina. Piki absorp-

595 nm, KTP (potasowo-tytanowo-fosforano-

cji światła przez ten chromatofor obejmują naj-

wy) – 532 nm oraz laser Nd:YAG (neodymowo-

bardziej pochłanianą długość fali – 418 nm, na-

-itrowo-glinowo-granatowy) emitujący długość

stępnie 542 i 577 nm i mniej pochłaniany za-

fali 1064 nm są wykorzystywane w praktyce

kres długości, ale również ważny – 800-1100

leczenia zmian naczyniowych z bardzo dobrym

nm. Pomimo że największa absorpcja światła

efektem. Mechanizm zamknięcia naczynia polega

występuje przy długości fali 418 nm, to nieste-

na pochłonięciu przez oksyhemoglobinę energii

ty głębokość penetracji jest za płytka, żeby lase-

świetlnej wiązki lasera i przekształceniu jej

ry emitujące odpowiednią długość znalazły za-

w energię cieplną, co prowadzi do koagulacji na-

stosowanie w terapii zmian naczyniowych. Za

czynia i w efekcie powoduje zamknięcie naczynia.

to generatory IPL (generator intensywnego

Ważnym terminem w laseroterapii jest

światła pulsacyjnego) emitujące niespójne, poli-

czas relaksacji termicznej. Jest to czas potrzebny
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do schłodzenia o połowę podgrzanej tkanki

Zabiegi z zastosowaniem laserów o długiej

(chromoforu) poprzez oddanie ciepła do tka-

fali, jakim jest laser Nd:YAG 1064 nm, wiąże się

nek ją otaczających. Prawidłowo dobrany czas

z większym pochłanianiem energii przez wodę

trwania impulsu to warunek skuteczności oraz

w tkance, co niesie za sobą większą bolesność

bezpieczeństwa zabiegu laserowego zamykania

zabiegu. Dużą korzyścią przy stosowaniu lasera

naczyń. Czas ten jest proporcjonalny do kwa-

Nd:YAG jest jego zmniejszone pochłanianie

dratu średnicy elementu docelowego. Dlatego

przez melaninę w porównaniu z laserami

zamykając naczynia o małej średnicy, stosujemy

o mniejszej długości fali. Dlatego laser ten jest

krótsze impulsy. Trzeba dobrać odpowiedni

dobrą alternatywą dla osób o ciemniejszej kar-

czas impulsu laserowego do średnicy zamyka-

nacji lub z niewielkiego stopnia opalenizną, do-

nego naczynia, żeby nie doprowadzić do wy-

datkowo powoduje zmniejszenie powikłań, ja-

tworzenia nadmiernej ilości ciepła, co zapobie-

kimi są przebarwienia.

gnie przechodzeniu energii cieplnej na otaczają-

Wykonując zabieg laserem Nd:YAG 1064 nm

ce tkanki i ich uszkodzeniu. Lasery o większej

powinno być widoczne zamknięcie naczynia.

długości fali penetrują głębiej w skórę, co prze-

Jeżeli pojawiają się wybroczyny, może to ozna-

kłada się na zamknięcie głębiej leżących na-

czać zastosowanie zbyt wysokiej energii, co

czyń[1].

może doprowadzić do bliznowacenia. Nato-

Idealnym laserem do usuwania zmian na-

miast przy stosowaniu takich laserów jak PDL

czyniowych byłby taki, którego fala świetlna by-

czy KTP, efektem końcowym jest pojawienie

łaby pochłaniana tylko przez chromatofor,

się wybroczyn. Stosując laser Nd:YAG, należy

którym w przypadku naczyń jest hemoglobina.

zwrócić uwagę na skórę w miejscu wykonania

Energia wytwarzana przez laser niszczyłaby tyl-

impulsu, czy nie przybiera białoszarego zabar-

ko naczynie, oszczędzając otaczającą tkankę,

wienia. Prawdopodobnie oznacza to, że została

a głębokość wnikania fali lasera byłaby odpo-

użyta zbyt duża energia, co mogło spowodo-

wiednia do głębokości naczynia. Laser idealny

wać powstanie pęcherza, strupa lub bliznowa-

uzyskałby wysoką skuteczność i wybiórczość

cenia.

działania, co doprowadziłoby do zmniejszenia

Stosowanie lasera Nd:YAG 1064 nm jest

liczby zabiegów, zmniejszenia bolesności i wy-

dość bolesne. W celu uzyskania głębokiej pene-

stępowania mniejszej ilości działań niepożąda-

tracji wiązki lasera potrzebne jest dostarczanie

nych. Żaden obecny na rynku laser nie jest ide-

energii o większej sile, co wiąże się z możliwo-

alny. Jednak postęp, jaki się dokonał w ostatnich

ścią większego uszkodzenia tkanek otaczających

latach w leczeniu zmian naczyniowych, jest za-

naczynie. Mając do czynienia z powierzchow-

wrotny.

nym naczyniem, dobieramy mniejszą wiązkę la-

Laser Nd:YAG emituje falę o długości

sera, jednak im naczynie leży głębiej, tym bar-

1064 nm. Głębokość, na jaką może przeniknąć

dziej trzeba zwiększać rozmiar wiązki w celu

fale lasera wynosi 4-6 mm, co jest jego zaletą

głębszej jej penetracji. Jeżeli mamy naczynie

w leczeniu głębszych i większych zmian naczy-

o większej średnicy, to używając lasera

niowych. Stosowanie tego typu laserów może

Nd:YAG 1064 nm, musimy zastosować mniej-

się wiązać z większym ryzykiem bliznowacenia.

szą gęstość energii na cm2 niż przy naczyniach

Pomimo tego, że wiązka laserowa Nd:YAG

o mniejszej średnicy. Dłuższy czas trwania im-

1064 nm jest mniej pochłaniana przez oksyhe-

pulsu stosujemy przy większej średnicy naczy-

moglobinę niż wiązka laserów o krótkiej długo-

nia[1,5].

ści fali, to i tak jej pochłanianie przez oksyhemoglobinę jest dziesięć razy większe niż wody[2].

Ciekawa koncepcja mająca zwiększyć
skuteczność laseroterapii zmian naczyniowych
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polega na podgrzaniu hemoglobiny do ok.

Malformacje kapilarne (port wine stain) we

70°C, aby doprowadzić do powstania większej

wczesnym okresie są płaskie i mają niewielką

ilości methemoglobiny. Methemoglobina ma

grubość. W tym okresie czasie zastosować ta-

13 razy większą absorpcję fali 1064 nm od dez-

kie lasery jak KTP i PDL ze względu na wystar-

oksyhemoglobiny i o 3 razy – od oksyhemoglo-

czającą głębokość ich działania. Jednak z cza-

biny. W takim wypadku korzyść przyniosłoby

sem malformacje kapilarne się poszerzają, do-

zastosowanie serii impulsów początkowo krót-

chodzi do zwiększenia ich grubości, a na po-

szą falą w celu podgrzania hemoglobiny i na-

wierzchni pojawiają się guzki. Zmiany te można

stępnie zastosowanie lasera Nd:YAG 1064 nm.

skutecznie

Miałoby to na celu zwiększenie skuteczności

Nd:YAG. W płaskich, opornych malformacjach

zabiegu i zmniejszenie objawów niepożąda-

kapilarnych również można zastosować laser

nych, jak bolesność w trakcie zabiegu i uszko-

Nd:YAG, jednak zawsze pamiętając o możli-

dzenie tkanki otaczającej, dzięki zastosowaniu

wości powstania bliznowacenia[6].

mniejszej energii lasera Nd:YAG[1,2].

usunąć

przy

pomocy

lasera

Leczenie malformacji żylnych polega głów-

Badania pokazują, że 80% głębokich zmian

nie na wycięciu chirurgicznym i skleroterapii.

żylnych, takich jak naczyniaki, malformacje na-

Jednak leczenie to jest obarczone dużym od-

czyniowe, teleangiektazje, naczynia żylne twa-

setkiem objawów niepożądanych. Nawet po-

rzy i kończyn dolnych wskazują 50-procentowy

mimo leczenia obserwujemy dużą nawroto-

lub wyższy stopień wchłonięcia już po jednej

wość tych zmian. Leczenie malformacji żylnych

terapii laserem Nd:YAG[3]. W innym badaniu

powinno polegać na łączeniu chirurgii, sklero-

stwierdzono większe rozjaśnienie przerosłych

trapii i laseroterapii Nd:YAG. Laser Nd:YAG

malformacji kapilarnych po zastosowaniu lasera

może leczyć najbardziej powierzchowne zmia-

Nd:YAG w porównaniu z laserem PDL .
[4]

ny w malformacjach żylnych. Zastosowanie

Do terapii laserem Nd:YAG można zna-

jego może spowodować zmniejszenie prze-

leźć wiele zastosowań. Jednym z nich są naczy-

świtywania przez skórę naczyń żylnych. Dodat-

niaki krwionośne. Ponieważ w większości mają

kowo wykorzystanie lasera przed skleroterapią

one tendencję do samoistnego zanikania, więk-

powoduje zamknięcie powierzchownych na-

szość dermatologów zaleca obserwację zmia-

czyń malformacji naczyniowej i powstanie

ny. Leczyć należy zmiany, które powodują

w tym miejscu zwłóknienia, dzięki czemu po

upośledzenie drożności dróg oddechowych,

zastosowaniu skleroterapii występuje mniej

upośledzenie widzenia, zwężenie przestrzeni

działań niepożądanych, takich jak owrzodzenia

jamy ustnej, upośledzenie słuchu bądź zmiany

na powierzchni malformacji. Kolejną korzyścią

krwawiące i na których pojawiają się owrzo-

z zastosowania lasera Nd:YAG przed zabie-

dzenia. Wczesne podjecie leczenia może wpły-

giem chirurgicznym jest zmniejszenie zmiany

nąć na zmniejszenie wzrostu i uzyskanie mniej-

i wytworzenie zwłóknienia w okolicy brzegu

szego rozmiaru ostatecznego. Ważne jest rów-

malformacji (powstanie włóknistej torebki), co

nież podjęcie decyzji o leczeniu w przypadku

prowadzi do łatwiejszego wypreparowania na-

umiejscowienia naczyniaka w miejscu istotnym

czyń i mniejszego uszkodzenia otaczającej tkan-

kosmetycznie bądź w miejscu narażonym na

ki. U pacjentów pomimo leczenia malformacja

urazy. Należy pamiętać, że ustępujące naczy-

żylna z upływem czasu może się powiększać

niaki krwionośne często powodują bliznowace-

z powodu ciągłego działania ciśnienia hydrosta-

nia, co może mieć również negatywnie istotny

tycznego wewnątrz zmiany. W takim przypad-

efekt kosmetyczny. Zazwyczaj potrzeba kilku

ku, jeżeli zmiana jest jeszcze małych rozmia-

zabiegów w celu uzyskania zmniejszenia lub

rów, można z dobrym skutkiem zastosować la-

ustąpienia zmian.

ser Nd:YAG. Terapia laserowa malformacji żyl-
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nych jest zawsze alternatywą dla innych form

Nd:YAG. W wielu przypadkach naczynia są na

leczenia w razie przeciwwskazań do ich wyko-

tyle małe, że skleroterapia nie jest odpowiednią

nania. W większości malformacji żylnych po-

metodą ze względów technicznych. Większość

trzeba kilku serii laseroterapii[7].

badań wskazuje na wyższość skleroterapii w le-

Kolejnym wskazaniem do zastosowania la-

czeniu zmian żylnych kończyn dolnych w po-

sera Nd:YAG ze względów kosmetycznych

równaniu z laseroterapią, jednak laseroterapia

mogą być siateczkowate, prześwitujące naczy-

jest możliwością terapeutyczną dla pacjentów

nia żylne okolicy oczodołów, czoła i skroni. Za-

bojących się igieł bądź uczulonych na substancję

wsze należy uważać na zastosowanie zbyt dużej

sklerotyzującą, choć należy stwierdzić, że lase-

energii, szczególnie w okolicy skóry oczodołów,

roterapia naczyń na kończynach jest bardziej

ponieważ może to doprowadzić do bliznowa-

bolesna od skleroterapii.

cenia. Bardzo dobre efekty można uzyskać, le-

Zgodnie z teorią fototermolizy czas trwania

cząc laserem Nd:YAG naczyniaki rubinowe

impulsu lasera w celu zamknięcia naczyń żyl-

(cherry angioma) czy jeziorka żylne. Przy lecze-

nych na kończynach dolnych waha się w grani-

niu tych zmian należy pamiętać o częstym po-

cach 1-50 ms, jeżeli dostarczymy zbyt dużej

wstawaniu strupów. W większości przypadków

energii w krótkim czasie, doprowadzimy do

wystarczy od jednego do dwóch zabiegów[1].

pęknięcia naczyń. Wiąże się to z wynaczynie-

Teleangiektazje o większych rozmiarach

niem krwi, powstaniem siniaków i odkładaniem

(powyżej 0,5 mm) bardzo dobrze reagują na

się hemosyderyny w tkance, w efekcie może

leczenie laserem Nd:YAG. Zamykając telean-

prowadzić do powstania długo utrzymujących

giektazje, zaczynamy od odcinka dystalnego.

się przebarwień. Laser Nd:YAG najlepiej działa

Przy zaczynaniu od odcinka proksymalnego za-

na naczynia żylne o średnicy 0,5-3 mm. Jedno-

mykamy dopływ krwinek, co prowadzi do

razowe przejście wiązki tego lasera może za-

zmniejszenia ilości chromatoforu. Zawsze nale-

mknąć nawet do 75% naczyń o średnicy 0,5-3

ży pamiętać, że naczynia okolicy skrzydełek no-

mm. Laser ma znaczną przewagę nad laserami

sa są bardziej oporne na leczenia i często na-

z krótszą falą w zamykaniu naczyń żylnych koń-

wracają .

czyn dolnych. Po zabiegu laseroterapii, tak sa-

[1]

Laser Nd:YAG 1064 nm jest bardzo dobrą

mo jak po skleroterapii, wymagane jest stoso-

formą leczenia naczyń żylnych kończyn dolnych

wanie ucisku przez 2 tygodnie po zabiegu[1,8-10].

ze względu na głęboką penetrację i skuteczność

Niewielkie zastosowanie lasera Nd:YAG

w zamykaniu nawet dużych rozmiarów naczyń

z powodu jego mniejszej efektywności w po-

zlokalizowanych w środkowych warstwach

równaniu z laserami o mniejszej długości fali

skóry właściwej. Dodatkowo niewielkie pochła-

znajdziemy w terapii rumienia twarzy, nie-

nianie fali lasera przez melaninę zmniejsza moż-

dużego rozmiaru teleangiektazji twarzy czy po-

liwość poparzenia naskórka nawet u pacjentów

ikilodermii Civatte'a. Laser Nd:YAG nie jest la-

z ciemniejszym kolorem skóry. Jeżeli chodzi

serem, który powinien być stosowany jako la-

o terapie laserowe, laser Nd:YAG jest metodą

ser z wyboru w tego typu zmianach, ponieważ

z wyboru w leczeniu naczyń żylnych kończyn

dostępne są lasery o krótszych falach, jak np. la-

dolnych. Należy pamiętać o podstawowej me-

ser KTP, PDL, które mają większą skuteczność

todzie leczenia venulektazji i teleangiektazji, jaką

i powodują mniejsze uszkodzenie otaczających

jest skleroterapia. Jeżeli nie mamy niewydolno-

tkanek[11].

ści żylnej i po wykonanej skleroterapii widocz-

Laseroterapia malformacji tętniczo-żylnych

ne są teleangiektazje, venulektazje bądź żyły sia-

ze względu na szybki przepływ w naczyniach

teczkowate, możemy zastosować laseroterapię

nie znalazła zastosowania.
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Zabieg laserem Nd:YAG nie wymaga

hemosyderyny w tkankach otaczających na-

znieczulenia. U wrażliwych pacjentów można

czynia, co powoduje powstanie przebarwień

wykonać znieczulenie powierzchowne w po-

utrzymujących się nawet kilka miesięcy[1,8,11].

staci znieczulających maści, daje to jednak słaby efekt znieczulający. Można również zastosować znieczulenie miejscowe lub przewodowe. Należy pamiętać, że znieczulenie miejscowe może doprowadzić do obkurczenia
naczyń, nawet jeżeli nie zawierają adrenaliny,
co ogranicza efektywność zabiegu ze względu
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