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aparatura i technika

Skóra na czy nio wa

Zmia ny na czy nio we w obrę bie skóry
twa rzy, szyi i de kol tu mo gą mieć róż ne na si -
le nie  – za czy na jąc od prze mi ja ją ce go ru mie -
nia spo wo do wa ne go czyn ni ka mi ze wnę trz -
ny mi, ta ki mi jak wy so ka tem pe ra tu ra oto cze -
nia, gwał tow ne zmia ny tem pe ra tu ry czy re -
ak cja na stres, do utrwa lo nych zmian na czy -
nio wych w po sta ci ru mie nia i licz nych te le an -
giek ta zji mo gą cych być wy ni kiem wie lo let -
niej, dłu go trwa łej eks po zy cji sło necz nej[1-2]. 

Skórą na czy nio wą na zy wa my naj czę ściej
skórę twa rzy, szyi i de kol tu, na której w po -
cząt ko wym okre sie cza so wo, a na stęp nie sta le
wy stę pu ją zmia ny w po sta ci ru mie nia lub/i te -
le an giek ta zji[1-2]. Na podło żu zmian na czy nio -
wych w później szym okre sie mo gą rów nież
roz wi jać się zmia ny za pal ne w po sta ci gru dek,
kro stek i guz ków[1-4]. Nie rzad ko nie wła ści wa
pie lę gna cja ce ry na czy nio wej mo że pro wa dzić
do roz wo ju trą dzi ku różo wa te go[1,3,5].

Etio pa to ge ne za zmian na czy nio wych jest
zło żo na i nie jest do koń ca wy ja śnio na[1-2,6].
Wia do mo, że zmia ny na czy nio we czę ściej
wy stę pu ją w miej scach od sło nię tych, na ra żo -
nych na dzia ła nie czyn ni ków ze wnę trz nych,
jak np.: wa ha nia tem pe ra tu ry, pro mie nio wa -
nie ultra fio le to we, kli ma ty za cja czy dym ty to -
nio wy[1,6]. Na po ja wie nie się te le an giek ta zji
i ru mie nia ma ją tak że wpływ czyn ni ki we -
wnę trz ne, ta kie jak zmia ny go spo dar ki hor -
mo nal nej – za bu rze nia pra cy tar czy cy, go -
nad, cią ża, sto so wa nie le ków hor mo nal nych
czy an ty kon cep cji hor mo nal nej[1-2,7-8]. Nie bez
zna cze nia jest rów nież na ra że nie na stres czy
emo cje. Czę sto na si le nie ru mie nia po wo do -
wa ne jest przez spo ży wa nie ostrych po kar -
mów, go rą cych na po jów czy al ko ho lu [1-2,5-6].

Skóra z nadmier ną re ak cją na czy nio wą
cha rak te ry zu je się rów nież zwięk szo ną
wraż li wo ścią. Pa cjen ci do tknię ci zmia na mi
na czy nio wy mi na twa rzy czę sto opi su ją swo -
je su biek tyw ne od czu cia ja ko nadmier ną su -
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chość, wra że nie „ścią ga nia skóry”, szcze gól -
nie po umy ciu twa rzy, uczu cie świą du, pie -
cze nia lub kłu cia. Obiek tyw nie nie jed no krot -
nie moż na za u wa żyć zwięk szo ną su chość
skóry, a cza sem złu szcze nie się na skór ka[1,6]. 

Zmia ny na czy nio we na twa rzy i koń czy -
nach dol nych u ko biet mo gą się po ja wiać
w okre sie me no pau zy w związ ku z wa ha -
niem po zio mu estro ge nu i pro ge ste ro nu[8-11]. 

U osób star szych pod wpły wem dłu go -
trwa łe go na ra że nia na dzia ła nie pro mie nio -
wa nia sło necz ne go (ultra fio le tu i pod czer -
wie ni) do cho dzi do po wsta nia licz nych prze -
bar wień oraz zmar szczek, jak rów nież po -
gru bie nia ścia ny na czyń ży łek po st ka pi lar nych
i tęt ni czek pre ka pi lar nych, wy ra źne go za ni ku
i dez or ga ni za cji ma łych na czyń krwio no -
śnych – po ja wia ją się te le an giek ta zje, zwięk -
sza się też licz ba plam so cze wi co wa tych[9,12-13].
Zmia ny na czy nio we w obrę bie skóry mo gą
być rów nież kon se kwen cją na ra że nia na
dym ty to nio wy, wy stę pu ją za rów no u czyn -
nych, jak i bier nych pa la czy, gdyż pod wpły -
wem ni ko ty ny ścia ny na czyń wło so wa tych
sta ją się kru che[14-15]. 

Pie lę gna cja skóry na czy nio wej po win na
opie rać się na za sto so wa niu de li kat nych ko -
sme ty ków, za wie ra ją cych sub stan cje o dzia -
ła niu uszczel nia ją cym na czy nia krwio no śne,
prze ciw za pal nym, po pra wia ją cym mi kro krą -
że nie oraz ła go dzą cym[1,5,6, 16]. Do naj czę ściej
sto so wa nych sub stan cji ak tyw nych, ko rzy st -
nie wpły wa ją cych na na czy nia krwio no śne,
mo że my za li czyć fla wo no i dy (na le żą do nich
m.in. fla wo ny, izo fla wo ny, ka te chi ny oraz
an to cy ja ni dy ny)[1,16-18]. Nie ste ty, sa me ko sme -
ty ki nie wy star czą, mo gą one ogra ni czyć na -
si le nie ru mie nia oraz zmniej szyć ry zy ko po -
wsta wa nia no wych te le an giek ta zji, ale nie
usu ną ist nie ją cych „pa jącz ków”. 

Do bre efek ty da ją za bie gi wy ko ny wa ne
w ga bi ne tach ko sme to lo gicz nych oraz le kar -
skich[5]. Do naj mniej in wa zyj nych za bie gów
wy ko ny wa nych w ga bi ne tach ko sme tycz -
nych na le żą gal wa ni za cja oraz jo no fo re za.

Oba za bie gi wy ko rzy stu ją prąd sta ły, wpły -
wa ją ko rzy st nie na po pra wę mi kro krą że nia
i re duk cję ru mie nia[19]. 

W ce lu re duk cji utrwa lo ne go ru mie nia
oraz te le an giek ta zji wy ko rzy stu je się elek tro -
ko a gu la cję, świa tło la se ro we, urzą dze nia ty -
pu IPL oraz ter mo ko a gu la cję[3,5,20-22]. 

Elek tro ko a gu la cja do za mknię cia na czy -
nia wy ko rzy stu je cie pło wy dzie lo ne pod czas
prze pły wu prą du wiel kiej czę sto tli wo ści.
Nie ste ty, za bieg ten jest bo le sny i nie sie za
so bą du że ry zy ko po wsta wa nia blizn[19]. 

Zde cy do wa nie czę ściej sto su je się świa -
tło la se ro we lub świa tło po li chro ma tycz ne
(IPL), które wy ko rzy stu ją zja wi sko wy biór -
czej fo to ter mo li zy he mo glo bi ny znaj du ją cej
się w krwi, bę dą cej w świe tle za my ka ne go
na czy nia[23]. Za bieg da je ko rzy st ne efek ty
w przy pad ku na czyń o bar dzo ma łej śre dni -
cy, do za mknię cia więk szych na czyń po trze -
ba 4-6 za bie gów. Nie ste ty, ist nie je wie le
prze ciw wska zań do la se ro wej te ra pii na czyń
– na le żą do nich m.in.: wy so ki fo to typ skóry,
świe ża opa le ni zna, za ży wa nie le ków fo to u -
czu la ją cych, licz ne zmia ny me la no cy to we na
skórze[23-24].

No wo ścią na pol skim ryn ku jest za sto so -
wa nie urzą dze nia Ve in wa ve, bę dą ce go
owo cem pra cy zna ne go bry tyj skie go chi rur -
ga na czy nio we go – dok to ra Bria na New ma -
na. Urzą dze nie wy ko rzy stu je zja wi sko ter -
mo ko a gu la cji na czyń krwio no śnych pod
wpły wem uni po lar nej fa li ra dio wej[25-27]. Czas
trwa nia po je dyn cze go im pul su wy no si 0,2
se kun dy, do za bie gu wy ko rzy sty wa ne są izo -
lo wa ne igły ni klo we o gru bo ści 0,075 mm
(Bal let K3). Czu bek igły wpro wa dza się nad
na czyn ko, tuż pod na skórek. Od stęp po mię -
dzy ko lej ny mi przy ło że nia mi igły po wi nien
oscy lo wać wo kół 1,5 mm. Do star czo ne cie -
pło po wo du je za mknię cie na czyn ka, a ota -
cza ją ce tkan ki nie ule ga ją uszko dze niu. Dzię -
ki te mu zo sta ło zmi ni ma li zo wa ne po ten cjal -
ne ry zy ko po wsta nia prze bar wień i blizn[25-27].
Ty po we le cze nie przy uży ciu ter mo ko a gu la -
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cji trwa 15 mi nut, w tym cza sie moż li we jest
za mknię cie oko ło 80-100 cm le czo nych te le -
an giek ta zji. Ogrom ną za le tą za bie gu jest je go
bez bo le sność, efekt za bie gu na twa rzy jest
na tych mia sto wy (ryc. 1-4). Tuż po za bie gu
mo że być wi docz ny nie wiel ki obrzęk, który
za ni ka w cią gu do by [25-27].

Zmia ny na czy nio we w obrę bie 
koń czyn dol nych

W obrę bie koń czyn dol nych mo gą wy -
stę po wać te le an giek ta zje, ży la ki ga łąz ko wa -

te, ży la ki sia tecz ko wa te, ży la ki głów nych pni
żyl nych, ży la ki pni bocz nych oraz zmia ny
skór ne, ta kie jak li po der ma to sc le ro sis, za nik
bia ły czy owrzo dze nia[7,28].

Naj czę ściej w ga bi ne tach me dy cy ny
este tycz nej po ja wia ją się pa cjen ci z te le an -
giek ta zja mi i ży la ka mi siat ko wa ty mi, trak tu ją -
cy te zmia ny wy łącz nie ja ko de fekt ko sme -
tycz ny[28-29]. Nie ste ty, te le an giek ta zje i ży la ki
siat ko wa te są naj czę ściej jed nym z pierw -
szych ob ja wów prze wle kłej nie wy dol no ści
żyl nej, scho rze nia de fi nio wa ne go ja ko wro -
dzo ne lub na by te nie pra wi dło we funk cjo no -

Ryc. 1. Zmia ny na czy nio we zlo ka li zo wa ne na
pra wym po licz ku pa cjen ta.

Ryc. 2. Efekt za mknię cia na czyń bez po śre dnio
po za bie gu ter mo ko a gu la cji.

Ryc. 3. Te le an giek ta zje zlo ka li zo wa ne na 
le wym skrzy deł ku no sa.

Ryc. 4. Nos za raz po za bie gu za my ka nia 
na czyń urzą dze niem Ve in wa ve.
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wa nie ukła du żyl ne go zwią za ne go z nie wy -
dol no ścią za sta wek żyl nych[7,29-30]. Sza cu je się,
że prze wle kła nie wy dol ność żyl na do ty czy
40-60% ko biet i 15-30% męż czyzn po pu la -
cji eu ro pej skiej[7,28-29]. Za nim w ga bi ne cie me -
dy cy ny este tycz nej zo sta nie pod ję te le cze -
nie, le karz, wy ko nu jąc ba da nie ultra so no gra -
fii do pple row skiej, po wi nien wy klu czyć istot -
ne za bu rze nia na czy nio we o cha rak te rze re -
flu ksu w obrę bie głów nych pni żyl nych koń -
czyn dol nych[28-33].

Naj czę ściej do le cze nia te le an giek ta zji
i drob nych ży la ków wy ko rzy stu je się me to dy

ma ło in wa zyj ne, ta kie jak: skle ro te ra pię
(szcze gól nie pian ko wą), la se ro wą abla cję
nie wy dol nych żył oraz abla cję wy ko rzy stu ją -
cą fa le ra dio we o wy so kiej czę sto tli wo ści[28-33].

O ile w przy pad ku więk szych zmian żyl -
nych, me to dy oka zu ją się być sku tecz ne,
o ty le czę sto po ja wia ją się in for ma cje o bra -
ku sku tecz nych me tod re duk cji drob nych te -
le an giek ta zji i we nek ta zji. Przy zmia nach śre -
dni cy od 0,1 do 4 mm moż li we jest za sto so -
wa nie skle ro te ra pii, acz kol wiek po stę po wa -
nie po le ga ją ce na za sto so wa niu te ra pii uci -
sko wej po za bie gu dla pa cjen tów zgła sza ją -

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

Ryc. 5. Teleangiektazje zlokalizowane na
zewnętrznej stronie uda.

Ryc. 7. Zmiany naczyniowe zlokalizowane na
kończynie dolnej.

Ryc. 8. Bez po śre dnio po za bie gu ter mo ko a gu -
la cji.
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cych się do le ka rza wy łącz nie ze wzglę dów
este tycz nych jest uciąż li we i w związ ku z tym
czę sto nie jest prze strze ga ne, ogra ni cza jąc
znacz nie efek tyw ność za bie gu[28-29]. Po nad to
nie jed no krot nie po za bie gu skle ro te ra pii do -
cho dzi do po ja wie nia się wtór nych te le an -
giek ta zji. Przy czyn ich wy stę po wa nia do szu -
ku je się w ne o an gio ge ne zie wy wo ła nej sta -
nem za pal nym lub roz sze rze niem ist nie ją -
cych już na czyń w wy ni ku nad ci śnie nia
w obrę bie żył po wierz chow nych[32]. W tym
przy pad ku do sko na łą me to dą uzu peł nia ją lub
za stę pu ją cą skle ro te ra pię (w przy pad ku
zmian śre dni cy do 3 mm) jest za sto so wa nie
ter mo ko a gu la cji na czyń fa lą ra dio wą[25]. Bez -
po śre dnio po za bie gu przy uży ciu ste ryl nej
igły ni klo wej o gru bo ści 0,075 mm (Bal let
K3) wy stę pu je nie wiel ki ru mień oraz obrzęk
w miej scu przy ło że nia ener gii, od ra zu wi -
docz ne są efek ty za bie gu (ryc. 5-8). Po 24
go dzi nach od za bie gu obrzęk ustę pu je, moż -
na za ob ser wo wać nie wiel kie strup ki, które
go ją się do 4 ty go dni po za bie gu, bez po zo -
sta wie nia blizn[26-27]. Ogrom ną za le tą za bie -
gów, obok ko rzy st nych efek tów este tycz -
nych, są ni ska bo le sność, na tych mia sto wy
efekt, mi ni mal ne ry zy ko prze bar wień oraz
brak ko niecz no ści no sze nia wy ro bów uci -
sko wych[25-27]. 
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