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Redukcja zmian
naczyniowych przy
użyciu Veinwave®
Zmiany naczyniowe w postaci rumienia oraz 'pajączków" na twarzy,
jak również teleangiektazji oraz żylaków w obrębie kończyn dolnych
należą do częstych defektów estetycznych, z którymi pacjent zgłasza
się do lekarza medycyny estetycznej lub kosmetologa. Istnieje wiele
różnych metod walki z problemem zmian naczyniowych, najbardziej
efektywną jest termokoagulacja naczyń falą radiową przy użyciu
urządzenia Veinwave®.
Skóra naczyniowa
Zmiany naczyniowe w obrębie skóry
twarzy, szyi i dekoltu mogą mieć różne nasilenie – zaczynając od przemijającego rumienia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wysoka temperatura otoczenia, gwałtowne zmiany temperatury czy reakcja na stres, do utrwalonych zmian naczyniowych w postaci rumienia i licznych teleangiektazji mogących być wynikiem wieloletniej, długotrwałej ekspozycji słonecznej[1-2].
Skórą naczyniową nazywamy najczęściej
skórę twarzy, szyi i dekoltu, na której w początkowym okresie czasowo, a następnie stale
występują zmiany w postaci rumienia lub/i teleangiektazji[1-2]. Na podłożu zmian naczyniowych w późniejszym okresie mogą również
rozwijać się zmiany zapalne w postaci grudek,
krostek i guzków[1-4]. Nierzadko niewłaściwa
pielęgnacja cery naczyniowej może prowadzić
do rozwoju trądziku różowatego[1,3,5].
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Etiopatogeneza zmian naczyniowych jest
złożona i nie jest do końca wyjaśniona[1-2,6].
Wiadomo, że zmiany naczyniowe częściej
występują w miejscach odsłoniętych, narażonych na działanie czynników zewnętrznych,
jak np.: wahania temperatury, promieniowanie ultrafioletowe, klimatyzacja czy dym tytoniowy[1,6]. Na pojawienie się teleangiektazji
i rumienia mają także wpływ czynniki wewnętrzne, takie jak zmiany gospodarki hormonalnej – zaburzenia pracy tarczycy, gonad, ciąża, stosowanie leków hormonalnych
czy antykoncepcji hormonalnej[1-2,7-8]. Nie bez
znaczenia jest również narażenie na stres czy
emocje. Często nasilenie rumienia powodowane jest przez spożywanie ostrych pokarmów, gorących napojów czy alkoholu [1-2,5-6].
Skóra z nadmierną reakcją naczyniową
charakteryzuje się również zwiększoną
wrażliwością. Pacjenci dotknięci zmianami
naczyniowymi na twarzy często opisują swoje subiektywne odczucia jako nadmierną su-

chość, wrażenie „ściągania skóry”, szczególnie po umyciu twarzy, uczucie świądu, pieczenia lub kłucia. Obiektywnie niejednokrotnie można zauważyć zwiększoną suchość
skóry, a czasem złuszczenie się naskórka[1,6].
Zmiany naczyniowe na twarzy i kończynach dolnych u kobiet mogą się pojawiać
w okresie menopauzy w związku z wahaniem poziomu estrogenu i progesteronu[8-11].
U osób starszych pod wpływem długotrwałego narażenia na działanie promieniowania słonecznego (ultrafioletu i podczerwieni) dochodzi do powstania licznych przebarwień oraz zmarszczek, jak również pogrubienia ściany naczyń żyłek postkapilarnych
i tętniczek prekapilarnych, wyraźnego zaniku
i dezorganizacji małych naczyń krwionośnych – pojawiają się teleangiektazje, zwiększa się też liczba plam soczewicowatych[9,12-13].
Zmiany naczyniowe w obrębie skóry mogą
być również konsekwencją narażenia na
dym tytoniowy, występują zarówno u czynnych, jak i biernych palaczy, gdyż pod wpływem nikotyny ściany naczyń włosowatych
stają się kruche[14-15].
Pielęgnacja skóry naczyniowej powinna
opierać się na zastosowaniu delikatnych kosmetyków, zawierających substancje o działaniu uszczelniającym naczynia krwionośne,
przeciwzapalnym, poprawiającym mikrokrążenie oraz łagodzącym[1,5,6, 16]. Do najczęściej
stosowanych substancji aktywnych, korzystnie wpływających na naczynia krwionośne,
możemy zaliczyć flawonoidy (należą do nich
m.in. flawony, izoflawony, katechiny oraz
antocyjanidyny)[1,16-18]. Niestety, same kosmetyki nie wystarczą, mogą one ograniczyć nasilenie rumienia oraz zmniejszyć ryzyko powstawania nowych teleangiektazji, ale nie
usuną istniejących „pajączków”.
Dobre efekty dają zabiegi wykonywane
w gabinetach kosmetologicznych oraz lekarskich[5]. Do najmniej inwazyjnych zabiegów
wykonywanych w gabinetach kosmetycznych należą galwanizacja oraz jonoforeza.

Oba zabiegi wykorzystują prąd stały, wpływają korzystnie na poprawę mikrokrążenia
i redukcję rumienia[19].
W celu redukcji utrwalonego rumienia
oraz teleangiektazji wykorzystuje się elektrokoagulację, światło laserowe, urządzenia typu IPL oraz termokoagulację[3,5,20-22].
Elektrokoagulacja do zamknięcia naczynia wykorzystuje ciepło wydzielone podczas
przepływu prądu wielkiej częstotliwości.
Niestety, zabieg ten jest bolesny i niesie za
sobą duże ryzyko powstawania blizn[19].
Zdecydowanie częściej stosuje się światło laserowe lub światło polichromatyczne
(IPL), które wykorzystują zjawisko wybiórczej fototermolizy hemoglobiny znajdującej
się w krwi, będącej w świetle zamykanego
naczynia[23]. Zabieg daje korzystne efekty
w przypadku naczyń o bardzo małej średnicy, do zamknięcia większych naczyń potrzeba 4-6 zabiegów. Niestety, istnieje wiele
przeciwwskazań do laserowej terapii naczyń
– należą do nich m.in.: wysoki fototyp skóry,
świeża opalenizna, zażywanie leków fotouczulających, liczne zmiany melanocytowe na
skórze[23-24].
Nowością na polskim rynku jest zastosowanie urządzenia Veinwave, będącego
owocem pracy znanego brytyjskiego chirurga naczyniowego – doktora Briana Newmana. Urządzenie wykorzystuje zjawisko termokoagulacji naczyń krwionośnych pod
wpływem unipolarnej fali radiowej[25-27]. Czas
trwania pojedynczego impulsu wynosi 0,2
sekundy, do zabiegu wykorzystywane są izolowane igły niklowe o grubości 0,075 mm
(Ballet K3). Czubek igły wprowadza się nad
naczynko, tuż pod naskórek. Odstęp pomiędzy kolejnymi przyłożeniami igły powinien
oscylować wokół 1,5 mm. Dostarczone ciepło powoduje zamknięcie naczynka, a otaczające tkanki nie ulegają uszkodzeniu. Dzięki temu zostało zminimalizowane potencjalne ryzyko powstania przebarwień i blizn[25-27].
Typowe leczenie przy użyciu termokoagula-
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Ryc. 1. Zmiany naczyniowe zlokalizowane na
prawym policzku pacjenta.

Ryc. 2. Efekt zamknięcia naczyń bezpośrednio
po zabiegu termokoagulacji.

cji trwa 15 minut, w tym czasie możliwe jest
zamknięcie około 80-100 cm leczonych teleangiektazji. Ogromną zaletą zabiegu jest jego
bezbolesność, efekt zabiegu na twarzy jest
natychmiastowy (ryc. 1-4). Tuż po zabiegu
może być widoczny niewielki obrzęk, który
zanika w ciągu doby [25-27].

W obrębie kończyn dolnych mogą występować teleangiektazje, żylaki gałązkowa-

te, żylaki siateczkowate, żylaki głównych pni
żylnych, żylaki pni bocznych oraz zmiany
skórne, takie jak lipodermatosclerosis, zanik
biały czy owrzodzenia[7,28].
Najczęściej w gabinetach medycyny
estetycznej pojawiają się pacjenci z teleangiektazjami i żylakami siatkowatymi, traktujący te zmiany wyłącznie jako defekt kosmetyczny[28-29]. Niestety, teleangiektazje i żylaki
siatkowate są najczęściej jednym z pierwszych objawów przewlekłej niewydolności
żylnej, schorzenia definiowanego jako wrodzone lub nabyte nieprawidłowe funkcjono-

Ryc. 3. Teleangiektazje zlokalizowane na
lewym skrzydełku nosa.

Ryc. 4. Nos zaraz po zabiegu zamykania
naczyń urządzeniem Veinwave.

Zmiany naczyniowe w obrębie
kończyn dolnych
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Ryc. 5. Teleangiektazje zlokalizowane na
zewnętrznej stronie uda.

Ryc. 6. Obrzęk bezpośrednio po zamknięciu
naczyń metodą Veinwave.

wanie układu żylnego związanego z niewydolnością zastawek żylnych[7,29-30]. Szacuje się,
że przewlekła niewydolność żylna dotyczy
40-60% kobiet i 15-30% mężczyzn populacji europejskiej[7,28-29]. Zanim w gabinecie medycyny estetycznej zostanie podjęte leczenie, lekarz, wykonując badanie ultrasonografii dopplerowskiej, powinien wykluczyć istotne zaburzenia naczyniowe o charakterze refluksu w obrębie głównych pni żylnych kończyn dolnych[28-33].
Najczęściej do leczenia teleangiektazji
i drobnych żylaków wykorzystuje się metody

mało inwazyjne, takie jak: skleroterapię
(szczególnie piankową), laserową ablację
niewydolnych żył oraz ablację wykorzystującą fale radiowe o wysokiej częstotliwości[28-33].
O ile w przypadku większych zmian żylnych, metody okazują się być skuteczne,
o tyle często pojawiają się informacje o braku skutecznych metod redukcji drobnych teleangiektazji i wenektazji. Przy zmianach średnicy od 0,1 do 4 mm możliwe jest zastosowanie skleroterapii, aczkolwiek postępowanie polegające na zastosowaniu terapii uciskowej po zabiegu dla pacjentów zgłaszają-

Ryc. 7. Zmiany naczyniowe zlokalizowane na
kończynie dolnej.

Ryc. 8. Bezpośrednio po zabiegu termokoagulacji.
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cych się do lekarza wyłącznie ze względów
estetycznych jest uciążliwe i w związku z tym
często nie jest przestrzegane, ograniczając
znacznie efektywność zabiegu[28-29]. Ponadto
niejednokrotnie po zabiegu skleroterapii dochodzi do pojawienia się wtórnych teleangiektazji. Przyczyn ich występowania doszukuje się w neoangiogenezie wywołanej stanem zapalnym lub rozszerzeniem istniejących już naczyń w wyniku nadciśnienia
w obrębie żył powierzchownych[32]. W tym
przypadku doskonałą metodą uzupełniają lub
zastępującą skleroterapię (w przypadku
zmian średnicy do 3 mm) jest zastosowanie
termokoagulacji naczyń falą radiową[25]. Bezpośrednio po zabiegu przy użyciu sterylnej
igły niklowej o grubości 0,075 mm (Ballet
K3) występuje niewielki rumień oraz obrzęk
w miejscu przyłożenia energii, od razu widoczne są efekty zabiegu (ryc. 5-8). Po 24
godzinach od zabiegu obrzęk ustępuje, można zaobserwować niewielkie strupki, które
goją się do 4 tygodni po zabiegu, bez pozostawienia blizn[26-27]. Ogromną zaletą zabiegów, obok korzystnych efektów estetycznych, są niska bolesność, natychmiastowy
efekt, minimalne ryzyko przebarwień oraz
brak konieczności noszenia wyrobów uciskowych[25-27].
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