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Dziś wy ko rzy sty wa ny jest głów nie w le -
cze niu roz ma i tych scho rzeń skóry, a tak że do
od no wy i prze bu do wy skóry. By wy le czyć
zmie nio ne cho ro bo wo miej sca, po da wa ne są
bez po śre dnio do skóry wła ści wej spe cjal nie
do bra ne sub stan cje lecz ni cze, re ge ne ru ją ce
lub odżyw cze. Me zo te ra pia sto so wa na jest
w ce lu re ge ne ra cji, odmło dze nia i ogól nej
po pra wy wy glą du skóry, a tak że w le cze niu
cel lu li tu, roz stę pów oraz ły sie nia. Me to da po -
sia da tak że za sto so wa nie w pro fi lak ty ce sta -
rze nia się skóry czy wy pa da nia wło sów. Sub -
stan cje po da wa ne są miej sco wo w nie wiel -
kich daw kach, a ro dzaj pre pa ra tu do bie ra ny
jest w za leż no ści od po trzeb pa cjen ta. Kok taj -
le skła da ją się z wi ta min, kwa su hia lu ro no we -
go, kwa su po lim le ko we go, ami no kwa sów,
krze mion ki orga nicz nej, mi kro e lemn tów czy
też róż ne go ro dza ju wy cią gów.

W mia rę po stę pu me dy cy ny le ka rze za -
czę li po szu ki wać al ter na tyw nych me tod dla
tra dy cyj nej me zo te ra pii igło wej, by nie na ra -
żać pa cjen ta na ból zwią za ny z nie przy jem -
nym kłu ciem i za si nie nia mi skóry po za bie -
gach. Za bieg po mi mo że przy no sił do bre re -

zul ta ty, od stra szał pa cjen tów my ślą o gę stym
na kłu wa niu da ne go ob sza ru i to wa rzy szą ce -
mu te mu uczu ciu roz pie ra nia. Na kłu wa nie
jest cza so chłon ne, ukłu cia wy ko nu je się ma -
nu al nie, przez co ko niecz na jest nie zwy kła
pre cy zja i cier pli wość, by by ły wy ko na ne
rów no mier nie i na od po wie dnią głę bo kość.
W tym ce lu do stęp ne są me to dy, które uła -
twia ją in iek cję, ta kie jak np. spe cjal ny pi sto let
do me zo te ra pii. Mi nu sem urzą dze nia jest
jed nak wy wo ły wa nie si nia ków, stąd za zwy -
czaj uży wa się go wy łącz nie na cia ło. Po da -
wa nie sub stan cji dro gą in iek cji wy ma ga, aby
by ła ona ste ryl na oraz izo to nicz na.

Mniej in wa zyj ną al ter na ty wą mia ła być
me zo te ra pia bez i gło wa, która opie ra się na
wy ko rzy sta niu zja wi ska elek tro po ra cji, czy li
pro ce su, który za cho dzi w bło nie ko mór ko -
wej pod wpły wem wy so ko na pię cio wych pól
elek trycz nych. Efek tem mi li se kun do we go
dzia ła nia ta kie go po la są od wra cal ne zmia ny,
po le ga ją ce na cza so wej de sta bi li za cji w struk -
tu rze bło ny ko mór ko wej, a szcze gól nie w jej
skła dni kach li pi do wych, w których po wsta ją

Me to da me zo te ra pii z po wo dze niem wy ko rzy sty wa na jest w me dy cy -
nie od wie lu lat. Za bieg po le ga na in iek cji sub stan cji do skóry. Obe cnie
szcze gól ne za sto so wa nie ma jed nak w me dy cy nie este tycz nej i der ma -
to lo gii. Nie chi rur gicz ny, dzia ła ją cy miej sco wo za bieg, pier wot nie miał
na ce lu le cze nie mi gre ny, cho rób neu ro lo gicz nych, ży la ków i cho rób
dróg od de cho wych.
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po ry. Me to da jest bez piecz na, bo wiem nie
na ru sza błon ko mór ko wych, a umoż li wia
wpro wa dze nie od po wie dnich pre pa ra tów
do po szcze gól nych ko mórek. Mia ło to spra -
wić, że czą st ki sub stan cji utrzy my wa ły by się
na wet po za koń cze niu pro ce du ry. 

W rze czy wi sto ści jed nak po za bie gu
skóra, co praw da, jest bar dziej uję dr nio na,
sprę ży sta, zmar szcz ki mi micz ne i bru zdy no -
so wo-war go we uwy pu kla ją się, a skóra jest
peł na bla sku i pro mie nie je, ale ta ki stan trwa
za le dwie kil ka dni. Me to da bez i gło wa nie jest
więc tak efek tyw na jak igło wa, po nie waż
sub stan cje o więk szej czą stecz ce nie mo gą
przejść przez ba rie rę po wierz chow nej war -
stwy skóry, która jest mar twa. Aby to osią -
gnąć, na le ży me cha nicz nie stwo rzyć po ry na
od po wie dnią głę bo kość, co umoż li wi przej -
ście sub stan cji do głęb szych warstw skóry.
Wy ni ka z te go, że w nie których przy pad kach
me zo te ra pia bez i gło wa dzia ła wy łącz nie na
na skórek, nie do cie ra jąc głę biej, cze go efek -
tem jest krót ko trwa ły re zul tat. Po win no się
ją po wta rzać raz lub dwa ra zy w ty go dniu,
tak by sty mu lo wać skórę do od no wy i re wi -
ta li za cji. Rów no mier nie apli ko wa ne skła dni ki
wy peł nia ją prze strzeń mię dzy ko mór ko wą,
co da je nam wy ra źne efek ty na prę że nia. Po
se rii 10 za bie gów skóra by ła by w lep szej
kon dy cji o wie le dłu żej. Po tem do brze by ło -
by zro bić raz na dwa mie sią ce za bieg przy -
po mi na ją cy. W me zo te ra pii igło wej za bie gi
wy ko ny wa ne są rza dziej, a efek ty utrzy mu ją
się dłu żej, co sta no wi nie wąt pli wie jej prze -
wa gę nad me zo te ra pią bez i gło wą. 

W me dy cy nie este tycz nej i kla sycz nej
der ma to lo gii wie le przy pad ków z po wo dze -
niem le czo ne jest me to da mi prze pro wa dza -
ny mi miej sco wo. Nie ste ty, czę sto zda rza się,
że wła ści wo ści ochron ne skóry i co wię cej
zwięk szo na gru bość war stwy ro go wej w po -
łą cze niu z pew ny mi cho ro ba mi, sta ją się
prze szko dą do do sta nia się do do ce lo wej
tkan ki. Za czę to więc po szu ki wać ide al nej

me to dy, która umoż li wi ła by pre cy zyj ne prze z-
skór ne do tar cie do okre ślo nej war stwy.
W tym ce lu wy ko rzy sta no la ser. Te ra pia me -
zo te ra pii przy za sto so wa niu la se ra po zwa la
na stwo rze nie po rów o okre ślo nej głę bo ko -
ści i wpro wa dze nie dzię ki nim sub stan cji ak -
tyw nych w głąb skóry. Ba da nia wy ka za ły wy ż-
szą sku tecz ność do star cza nia nie których sub -
stan cji, ta kich jak wi ta mi na C czy kwas hia lu -
ro no wy do od po wie dnich warstw skóry. 

Ochron ny cha rak ter skóry ha mu je lub
zmniej sza prze ni ka nie sub stan cji czyn nych
w skórze, ta kich jak np. kwas hia lu ro no wy.
Pre cy zyj nie wy ko na ne mi kro o two ry mu szą
być wy ko na ne w skórze tak, by nie po wo -
do wa ły nadmier ne go ura zu ota cza ją cej ka na -
lik tkan ki. La ser Er:YAG two rzy na skórze
mi kro o two ry, które umoż li wia ją prze ni ka nie
od po wie dnie go skła dni ka ak tyw ne go do pra -
wi dło wej war stwy. W ce lu osią gnię cia ocze -
ki wa nych re zul ta tów, moż na do star czać
sub stan cje do le cze nia za rów no su chej, jak
i tłu stej ce ry, me la smy, nie wiel kich blizn czy
w ce lu ogól nej po pra wy kon dy cji skóry. 

Me zo te ra pia la se ro wa jest no wa tor ską
te ra pią ze wska zań este tycz nych i me dycz -
nych. Pro ces skła da się z dziur ko wa nia skóry,
czy li two rze nia mi kropo ry oraz w na stęp -
nym eta pie z po da nia środ ka bio lo gicz nie
czyn ne go oraz na ło że nia opa trun ku oklu zyj -
ne go na le czo ny ob szar. Istot na jest tu taj ja -
kość mi kro po rów. Są one wy wier co ne rów -
no mier nie na od po wie dnią głę bo kość. Wie -
le czyn ni ków po da nych na nie od po wie dnią
głę bo kość nie przy no si ocze ki wa nych re zul -
ta tów. Sub stan cje mu szą zo stać po da ne na
głę bo kość 100-300 mi kro nów, by by ły sku -
tecz ne. Po nad to po ry po win ny być two rzo -
ne przy moż li wie mi ni mal nym ura zie, po zo -
sta wia jąc po wierzch nię otwar tą na prze ni ka -
nie skła dni ków. Na le ży uni kać ura zów me -
cha nicz nych i od dzia ły wa nia ter micz ne go.
Dzię ki za sto so wa niu la se ra Er:YAG moż li we
jest two rze nie otwo rów z do kład no ścią 
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5-10 mi kro nów, przy rów no cze snym bra ku
ry zy ka ura zów me cha nicz nych i ter micz -
nych. Do dat ko wo licz ba po rów mo że sta -
no wić kon tro lę od po wie dniej daw ki po da -
wa nej sub stan cji. 

Me zo te ra pia la se ro wa ma wie le róż nych
za sto so wań: re duk cja zmar szczek, po pra wa
te kstu ry skóry, zmniej sze nie wiel ko ści po -
rów, zwięk szo na ela stycz ność skóry, pla my
star cze, roz stę py, bli zny po trą dzi ko we,
uszko dze nia na skór ka, trą dzik, me la sma czy
bli zny.

Ba da nia

Pro wa dzo ne są ba da nia, po twier dza ją ce
sku tecz ność me to dy. Do tych czas za bieg
me zo te ra pii la se ro wej wy ko na no u 40 pa -
cjen tów w róż nym wie ku i z róż ny mi pro -
ble ma mi, ta ki mi jak prze bar wie nia, roz stę py,
bli zny oraz ce lem ogól nej po pra wy kon dy cji
skóry. W przy pad ku sta rych roz stę pów za -
bieg był wy ko ny wa ny ja ko uzu peł nia ją cy do
la se ra frak cyj ne go CO2. Za bie gi wy ko ny wa -
ne by ły na prze mien nie co 2-3 ty go dnie, roz -
po czy na jąc od za bie gu la se rem frak cyj nym
CO2. Se ria obej mo wa ła 4 za bie gi CO2 oraz

4 za bie gi me zo te ra pii la se ro wej. Po ca łej ku -
ra cji wi docz ne by ło zmniej sze nie i spły ce nie
roz stę pów u wszy st kich pa cjen tów. 87,5%
pa cjen tów oce ni ło efekt te ra pii ja ko bar dzo
do bry lub do bry. 12,5% oce ni ło efekt te ra pii
ja ko za do wa la ją cy.

Je śli cho dzi zaś o świe że czer wo ne roz -
stę py, wy ko na na by ła wy łącz nie me zo te ra -
pia la se ro wa bez in nych za bie gów uzu peł -
nia ją cych. Już po pierw szym za bie gu wi docz -
na by ła wy ra źna po pra wa wy glą du roz stę -
pów. Po se rii 4 za bie gów uzy ska no znacz ną
re duk cję i za tar cie zmian. 92% pa cjen tów
pod da nych za bie gom oce ni ło efekt te ra pii ja -
ko bar dzo do bry.

Me zo te ra pia la se ro wa sto so wa na w ce lu
re ge ne ra cji skóry, uję dr nie nia i li kwi da cji
drob nych prze bar wień by ła zaś wy ko ny wa -
na w se rii 3 za bie gów co 4-6 ty go dni.
U 84% pa cjen tek za u wa żal na by ła po pra wa
w na wil że niu skóry, u 34 % pa cjen tek z nie -
znacz ny mi prze bar wie nia mi pla my sta ły się
mniej wi docz ne, na to miast po nad po ło wa
pa cjen tek za u wa ży ła uję dr nie nie i na pię cie
skóry oraz zli kwi do wa nie drob nych zmar -
szczek już po pierw szym za bie gu.

Po za bie gu wi docz ne są nie wiel ki
obrzęk, podraż nie nie i za czer wie nie nie
skóry, które utrzy mu je się 2-4 dni. Rzad ko
ob ser wo wa ną re ak cją jest uczu le nie na po -
da ne pre pa ra ty, ob ja wia ją ce się naj czę ściej
moc ną opu chli zną i za czer wie niem skóry,
utrzy mu ją cy mi się na wet do ty go dnia. Po da -
nie 10 mg hy dro kor ty zo nu do żyl nie przez 1-
3 dni po zwa la zła go dzić ww. ob ja wy
i skrócić okres re kon wa le scen cji.

Prze zskór ne do star cza nie
pro duk tów far ma ceu tycz nych

Za sto so wa nie la se ra Fo to na Er:YAG
umoż li wia do star cze nie miej sco wo sto so wa -
nych le ków ogól no u stro jo wych, ta kich jak

Ryc. 1. Mezoterapia laserowa:
A – przed zabiegiem,
B – po zabiegu.
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du że czą stecz ki bia łek w le cze niu wy stę pu ją -
cych w sta nach przedra ko wych zmian skór -
nych. Ana li zy in vi tro wy ka za ły, że ta ka te ra -
pia mo że uła twić szyb ki prze zskór ny trans -
port róż nych sto so wa nych miej sco wo le ków
prze ciw no wo two ro wych do od po wie dniej
war stwy w ce lu sku tecz ne go le cze nia
przedra ko wych zmian. Wy ni kiem jest przy -
śpie sze nie od po wie dzi bio lo gicz nej i wzrost
sku tecz no ści le cze nia. 

Te ra pia umoż li wia rów nież le cze nie ke -
lo i dów – bli znow ców – przy za sto so wa niu
me zo te ra pii la se ro wej ma my moż li wość nie
tyl ko uzy ska nia sa ty sfak cjo nu ją cych efek tów,
ale tak że lep szej po dat ności pa cjen tów na te -
go ty pu me to dę, z uwa gi choć by na bez bo -
le sność za bie gu. 

Te ra pia fo to dy na micz na

Przy fo to dy na micz nym le cze niu ro go wa -
ce nia sło necz ne go wy ma ga ją ce go zwy kle se -
rii za bie gów zda rza się, że bra ku je roz pro -
wa dze nia jed no rod ne go środ ka świa tło czu -
łe go z po wo du zmien no ści gru bo ści war stwy
ro go wej, a prze ni ka nie le ku do skóry trwa
czę sto kil ka go dzin. Dzię ki za sto so wa niu la -
se ra mo że my do star czyć sub stan cje rów no -
mier nie do do ce lo wych warstw skóry, za -
pew nia jąc bar dziej ho mo ge nicz ne i prze wi -

dy wal ne re zul ta ty, a cał ko wi ty czas le cze nia
jest du żo krót szy. 

Prze zskór ne do star cza nie 
ko smo ceu ty ków

Gra ni ca mię dzy sta nem zdro wia a za -
cho wa niem uro dy jest cza sa mi płyn na. Nie -
które skła dni ki po da wa nych sub stan cji ak tyw -
nych za pew nia ją pa cjen tom du żą sa ty sfak cję.
Tu taj me zo te ra pia mo że po d nieść ta kie te ra -
pie na no wy po ziom w od nie sie niu do cał ko -
wi te go cza su le cze nia i osią gnię tych efek tów.
Su cha lub tłu sta ce ra, zmia ny barw ni ko we
i odmło dze nie skóry moż na roz wią zać za
po mo cą in dy wi du al nej te ra pii w po łą cze niu
z me zo te ra pią la se ro wą. 

Pod su mo wa nie

Me zo te ra pia la se ro wa da je le ka rzo wi
wie le opcji, aby zwięk szyć sku tecz ność 
le cze nia i za o fe ro wać no we roz wią za nia. 
La ser umoż li wia wstęp ne okre śle nie pa ra me -
trów dla róż nych przy pad ków, dzię ki cze mu
uzy ska ne re zul ta ty mo gą być po wta rzal ne
i bar dziej prze wi dy wal ne. Pre cy zja i ja kość mi -
kro po rów jest klu czem do suk ce su. Osta tecz -
nym ce lem jest po pra wa wy ni ków tra dy cyj -
nych te ra pii oraz wzrost sa ty sfak cji pa cjen ta.


