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Laser tulowy 1927 nm – nowe
skuteczne narzędzie w terapii zmian
barwnikowych i remodelingu skóry
Fotoodmładzanie, a więc poprawa właściwości biomechanicznych
i tekstury skóry, realizowana była do tej pory głownie
z wykorzystaniem laserów ablacyjnych (takich jak laser CO2 – 10600
nm i Er:YAG – 2940 nm). Niestety procedury te, pomimo stosunkowo
wysokiej skuteczności, obarczone są wysokim ryzykiem działań
niepożądanych w postaci bliznowacenia, zmian barwnikowych czy
infekcji[1-4]. Ponadto zabiegi tego typu są skierowane przede wszystkim
do pacjentów o niskim fototypie i do okolic twarzy[5].

Nieablacyjny laser tulowy emitujący pro-

1400 mm. Głębokość oddziaływania lasera

mieniowanie o długości fali 1927 nm ma

tulowego jest wystarczająca, aby skutecznie

wysokie powinowactwo do wody, dzięki

oddziaływać m.in. na zmiany barwnikowe,

czemu oddziałuje na naskórek i górną war-

jednocześnie minimalizując ryzyka niepożą-

stwę skóry właściwej[6]. Zakres wskazań do

dane, zwłaszcza zakażenia wirusowe i bak-

stosowania lasera tulowego jest stosunkowo

teryjne[13], jak to ma miejsce w przypadku la-

szeroki i obejmuje: zaburzenia barwnikowe,

serów ablacyjnych.

[7-8]

, plamy soczewicowate , hiperpig-

Do tej pory złotym standardem wśród

mentacyjne zmiany pozapalne[6], zmiany po-

laserów frakcyjnych był laser CO2 z uwagi

wierzchniowe (takie jak keratoza łojotoko-

na fakt, że uszkadza niewielką powierzch-

wa[10]) oraz zaburzenia struktury skóry (m.in.

nię. Uważany jest więc za stosunkowo bez-

ostudę

[9]

[11]

[11]

zmarszczki , wiotkość skóry , rozszerzo-

pieczny. Niemniej jednak zabiegi laserem

ne pory skóry[11] czy blizny[12]).

CO2 mogą powodować szereg działań nie-

Wysokie powinowactwo lasera tulowe-

pożądanych: od tych łagodnych, do których

go do wody powoduje, że głębokość jego

można zaliczyć m.in. rumień, trądzik, pro-

oddziaływania jest ograniczona do około

saki czy kontaktowe zapalenie skóry[14,15], do

300 mm. Dla porównania: nieablacyjny la-

tych bardziej niebezpiecznych: rogowiaki

ser erbowo-szklany o długości fali 1550 nm

kolczystokomórkowe, blizny, rozległe zaka-

powoduje uszkodzenia skóry sięgające

żenia[16].
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Ryc. 1. Skuteczność lasera tulowego 1927
nm w terapii ostudy.

Ryc. 3. Poprawa tekstury skóry w zabiegach
z użyciem lasera tulowego 1927 nm.

W badaniach Brauer i wsp.[17], wykona-

lowy 1927 nm pozostawia nieuszkodzoną

nych na grupie 39 pacjentów, wykazano, że

warstwę rogową, powodując martwicę ko-

zabiegi tulowym laserem frakcyjnym 1927

agulacyjną w komórkach naskórka i dobrze

nm spowodowały przemijający rumień, de-

odgraniczoną strefę uszkodzenia (szczeliny)

likatny obrzęk i umiarkowanie nasiloną

w skórze właściwej[19]. Wzrost energii im-

szorstkość skóry w czasie trwania serii za-

pulsu powoduje poszerzenie pola po-

biegów. W badanej populacji autorzy nie

wierzchni uszkodzeń naskórka i jednocze-

stwierdzili żadnych poważnych działań nie-

śnie

[17]

zwiększa

głębokość

penetracji

pożądanych . Odnosząc te wyniki do lase-

w skórze właściwej. W przypadku zmian

ra CO2 należy zauważyć, że ryzyko działań

naskórkowych możliwe jest więc zastoso-

niepożądanych towarzyszące zabiegom

wanie stosunkowo niewielkich energii

tym laserem jest zdecydowanie wyższe.

i ograniczenie oddziaływania lasera tylko do

W badaniach retrospektywnych prowadzo-

naskórka. Jednocześnie można rozważyć

nych na grupie 46 pacjentów laser CO2 po-

kilka przejść głowicą po tej samej po-

wodował komplikacje w 21,7% przypad-

wierzchni dla maksymalizacji efektu w obrę-

ków. 10,6% komplikacji wynikało z zakaże-

bie naskórka, a minimalizacji działań niepo-

nia herpes, 8,7% dotyczyło reakcji zapalnych,

żądanych w głębszych warstwach skóry. Co

a w 2,2% stwierdzono występowanie trą-

ważne, laser tulowy 1927 nm daje dużą

[17]

dziku .

elastyczność zastosowań. Możliwe jest bo-

Stosunkowo wysoki poziom bezpie-

wiem zwiększenie energii impulsu i oddzia-

czeństwa lasera tulowego może wynikać

ływanie również na struktury w obrębie

z mechanizmu jego oddziaływania ze skórą.

skóry właściwej[19].

Badania histologiczne wskazują, że laser tu-

Do czynników wpływających na głębokość oddziaływania lasera tulowego należy
stopień nawilżenia skóry. Jej wysuszenie nie

Ryc. 2. Skuteczność lasera tulowego 1927
nm w terapii blizn.

Ryc. 4. Skuteczność lasera tulowego 1927
nm w terapii zmarszczek mimicznych.
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Ryc. 5. Mechanizm działania frakcyjnego lasera tulowego 1927 nm.

powoduje wyraźnych zmian w oddziaływa-

Z kolei w badaniach[17] oceniano sku-

niu na naskórek, ale jednocześnie wyraźnie

teczność lasera tulowego 1927 nm w tera-

zwiększa głębokość penetracji w obrębie

pii uszkodzeń posłonecznych. Grupę bada-

skóry właściwej. W związku z powyższym,

ną stanowiło 40 pacjentów – kobiet i męż-

aby ograniczyć efekt działania lasera tulowe-

czyzn w wieku pomiędzy 30 a 80 lat.

go w stosunku do naskórka a maksymalizo-

Prowadzone zabiegi nie stanowiły dużego

wać w kierunku skóry właściwej, można

obciążenia pod względem bólowym (w su-

zmniejszyć poziom nawilżenia skóry[19].

biektywnej skali bólu od 1 do 10 było to

Wysoka skuteczność lasera tulowego zo-

4,3). Nie zidentyfikowano żadnych poważ-

stała potwierdzona w wielu badaniach.

nych działań niepożądanych a jedynie przej-

23 pacjentów

ściowe i łagodne, m.in. rumień, obrzęk,

było leczonych w kierunku usunięcia hiper-

szorstkość skóry (wykonano po 2 zabiegi).

pigmentacyjnych zmian pozapalnych, ostudy

Skuteczność procedur oceniana jako bar-

i przebarwień posłonecznych. Wykonano

dzo znacząca lub znacząca została osiągnię-

[20]

W badaniach Brauer i wsp.

od 4 do 6 zabiegów z 14-dniowymi interwa-

ta u 82% pacjentów. W tej grupie u 68%

łami, stosując energię 5 mJ. 55% pacjentów

pacjentów osiągnięto wyraźną poprawę

uzyskało bardzo znaczącą poprawę w czasie

w zakresie redukcji plam soczewicowatych

od 1 do 3 miesięcy po zakończeniu terapii.

i piegów[17].

U wszystkich pacjentów zarejestrowano
umiarkowaną lub wyraźną poprawę[20].

Zabiegi laserem tulowym mogą stanowić również uzupełnienie innych, łączonych

Ryc. 6. Porównanie mechanizmów działania laserów: nieablacyjnego, subablacyjnego i ablacyjnego.
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procedur, m.in. kojarzonych z aplikacją substancji czynnych. Uszkodzenie głębszych
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