
STRESZCZENIE

Rozstępy stanowią powszechny problem oraz wyzwanie dla 
kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej. Ze względu na 
złożoną etiopatogenezę oraz trudności w ich redukcji, specja-
liści wykorzystują różne metody terapeutyczne. Przypadek 
opisywany w niniejszej pracy potwierdza skuteczność dobra-
nej terapii łączonej w niwelowaniu rozstępów i wiotkości skó-
ry. Autorzy badania uzyskali bardzo dobre efekty zabiegowe 
przy wdrożeniu terapii łączonej polegającej na zastosowaniu 
lasera frakcyjnego nieablacyjnego Nd:YAG i aleksandrytowe-
go w technologii pikosekundowej, lasera frakcyjnego ablacyj-
nego CO2 oraz zabiegów mezoterapii igłowej.

Słowa kluczowe: rozstępy, laser frakcyjny ablacyjny CO2, la-
ser frakcyjny nieablacyjny pikosekundowy, laser aleksan-
drytowy, laser Nd:YAG

ABSTRACT

Stretch marks are a common problem and a challenge for 
cosmetologists and aesthetic medicine doctors. Due to the 
complex etiopathogenesis and difficulties in their reduc-
tion, specialists use various therapeutic methods. 

In this study, the described case confirms the effecti-
veness of selected combined therapy in reducing stretch 
marks and skin laxity. Impressive surgical results were ob-
tained with the implementation of combined therapy consi-
sting of the use of non-ablative Nd:YAG fractional laser and 
alexandrite laser in picosecond technology, CO2 fractional 
ablative laser and needle mesotherapy treatments.

Keywords: stretch marks, ablative CO2 fractional laser, 
non-ablative picosecond fractional laser, alexandrite laser, 
Nd:YAG laser
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Zastosowanie lasera frakcyjnego ablacyjnego CO2  
i frakcyjnych laserów nieablacyjnych 

pikosekundowych 1064 nm i 755 nm oraz 
mezoterapii igłowej w terapii łączonej w redukcji 
rozstępów i wiotkości skóry. Przypadek kliniczny

The use of CO2 ablative fractional laser, non-ablative picosecond 
fractional lasers 1064 nm and 755 nm and needle mesotherapy  

in combined therapy to reduce stretch marks and skin laxity. 
A clinical case

WSTĘP
Rozstępy (SD – striae distensae) są jedną z najczęściej poja-
wiających się zmian na skórze. Zwracają uwagę ze wzglę-
du na nieestetyczny wygląd, który może prowadzić do zani-
żenia samooceny i satysfakcji z wyglądu własnego ciała [1]. 

Stanowią powszechny problem i wyzwanie dla kosmetolo-
gów i lekarzy medycyny estetycznej.

Rozstępy to uszkodzenia powstające najczęściej podczas 
nadmiernego rozciągnięcia skóry, w skutek którego docho-
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dzi do degradacji włókien kolagenu i elastyny, które to sta-
nowią elementy podporowe dla skóry i są odpowiedzialne 
za jej grubość, sprężystość i  elastyczność. Charakteryzują 
się równoległym przebiegiem wrzecionowatych, ścieńcza-
łych pasm skóry [1].

Częstotliwość występowania rozstępów (SD) określa się 
w przedziale od 5 do 35%. Występowanie rozstępów obser-
wuje się 2,5 razy częściej u dziewcząt niż u chłopców, odpo-
wiednio 70% i 40% w okresie dojrzewania. Problem SD do-
tyczy niemal 90% kobiet w ciąży [2, 3].

Rozstępy ciążowe są najczęstszym defektem skórnym, 
pojawiają się w 24. tyg. ciąży, a dominującą lokalizacją są 
piersi i brzuch [4, 5]. Rozstępy które powstają w okresie po-
kwitania, lokalizują się głównie w okolicy lędźwiowej kręgo-
słupa, układając się prostopadle do jego osi. Do klasycznych 
miejsc występowania rozstępów możemy zaliczyć okolicę 
brzucha, pośladków, bioder, ud i łydek, głównie w przypad-
ku permanentnych wahań wagi ciała lub w problemie oty-
łości. Charakterystycznym obszarem wystąpienia rozstę-
pów u kulturystów lub osób intensywnie rozbudowujących 
tkankę mięśniową jest obręcz barkowa, bicepsy, kolana [6].

OBRAZ KLINICZNY I HISTOPATOLOGICZNY 
ROZSTĘPÓW
Wyróżniamy dwie główne fazy ewolucyjne rozstępów. 

Faza zapalna (striae rubra) (fot. 1) charakteryzuje się 
zmianami w  kolorze czerwonym, sinym, fioletowym, lek-
ko wyniosłymi ponad powierzchnię skóry. W obrazie histo-
patologicznym widoczny jest stan zapalny wokół zmiany, 
obrzęk skóry właściwej, rozszerzenie naczyń krwionośnych 
z naciekiem limfatycznym. Rozstępy w tej fazie utrzymują 
się do 6 miesięcy [6-8]. 

W fazie zanikowej (striae alba) (fot. 2) zmiany przybie-
rają jaśniejszy kolor biało-perłowy, ustępuje stan zapalny, 
rozstępy są płaskie, a w niektórych miejscach nawet wklę-
słe, skóra ulega pomarszczeniu, rozstępy stają się atroficz-
ne. W obrazie histopatologicznym widoczne jest zmniejsze-
nie ilości fibryliny, jak również reorganizacja włókien ela-
stycznych i fibrylinowych w głębokich warstwach skóry, co 
jest przyczyną zanikowego wyglądu zmian [9]. Zmniejsze-
niu ulega również ilość melanocytów, modyfikacja ta jest 
związana z  zachodzącymi równolegle procesami gojenia 
i bliznowacenia [6, 10-12]. Rozstępy w obrazie klinicznym 
oraz histopatologicznym mają dużo cech wspólnych z bli-
zną [13]. Są mocno odgraniczone od skóry zdrowej, w  ich 
obrębie nie występują mieszki włosowe ani przydatki skó-
ry. Różnica między rozstępami a blizną polega na etiopato-
genezie. Powstanie blizny jest poprzedzone uszkodzeniem 
skóry właściwej lub tkanki podskórnej wskutek urazu me-
chanicznego, chemicznego lub fizycznego, natomiast roz-
stępy powstają na skutek zmian w strukturze tkanki łącz-
nej, nie poprzedzonych wcześniejszym urazem [2, 14, 15].

Fot.1	Rozstępy w fazie zapalnej
Źródło:	Archiwum własne autorów

 
Fot. 2 Rozstępy w fazie zanikowej
Źródło:	Archiwum własne autorów

ETIOPATOGENEZA
Mimo że rozstępy są powszechnym problemem skórnym, 
przyczyny ich tworzenia nie są do końca wyjaśnione. Zło-
żona etiologia rozstępów przyczynia się do przedstawienia 
kilku teorii opisujących ich tworzenie. Możemy wyodrębnić 
teorię hormonalną, mechaniczną oraz genetyczną [16]. 

Teoria hormonalna wskazuje zależność powstawania roz-
stępów od wysokiego poziomu kortyzolu np. w chorobie Cu-
shinga, w  okresie silnego, permanentnego stresu [6]. Opi-
suje się negatywny wpływ estrogenów np. podczas ciąży, 
w okresie pokwitania, stosowania antykoncepcji hormonal-
nej. Również w wypadku doustnie przyjmowanych prepara-
tów glikokortykosteroidowych, długotrwałego miejscowe-
go stosowania silnie działających preparatów steroidowych 
można zauważyć ich wpływ na powstawanie rozstępów. Wy-
żej wymienione czynniki hormonalne wpływają negatywnie 
na funkcję fibroblastów, co skutkuje ich dysfunkcją i skłon-
nością do tworzenia się rozstępów. Wytwarzają one zmie-
nione włókna elastyny, które tracą odporność na rozciąga-
nie wskutek mniejszej sprężystości. Przyczyną rozerwania 
włókien jest ich osłabienie i  nadmierna kruchość. Tworzą 
się ubytki w skórze, a w kolejnym etapie dochodzi do wystą-
pienia stanu zapalnego wywołanego uszkodzeniem struktur 
tkanki, w następstwie czego powstają rozstępy [17]. 
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Teoria mechaniczna zakłada, że szybkie i intensywne roz-
ciąganie skóry wpływa na deformację włókien kolageno-
wych i elastynowych w skórze właściwej, prowadzi to do ze-
rwania włókien w miejscach największego naprężenia skóry. 
Przyczynia się do tego gwałtowny przyrost masy tłuszczowej 
lub mięśniowej, charakterystyczny u osób z otyłością lub np. 
u kulturystów. Rozstępy mogą pojawić się w obszarach pod-
danych zabiegom chirurgii plastycznej, np. powiększenia 
piersi poprzez gwałtowne i  nadmierne rozciągnięcie skóry 
po wprowadzeniu implantu [18, 19]. Bardzo ważnymi stana-
mi fizjologicznymi, które predysponują do powstawania roz-
stępów są okres dojrzewania i ciąża. W obu następuje nagłe 
rozciąganie skóry, jak również zmiany hormonalne [20].

Teoria genetyczna opisuje, że powstawanie rozstępów 
może być związane ze zmianami ekspresji genów kolagenu, 
fibronektyny i elastyny [21, 22]. Teorię tę może potwierdzić 
występowanie rozstępów u bliźniąt monozygotycznych, wy-
stępują one również bardzo często u osób z wrodzoną cho-
robą tkanki łącznej – w zespole Marfana [23, 24].

TERAPIE W REDUKCJI ROZSTĘPÓW
Przy wyborze zabiegów czy terapii łączonych, należy zwró-
cić szczególną uwagę na cele, które powinny być osiągnięte, 
aby uzyskać widoczne efekty w redukcji rozstępów. Do naj-
ważniejszych możemy zaliczyć: wzrost liczby fibroblastów 
oraz ich stymulację do syntezy kolagenu, elastyny, fibro-
nektyny, glikozaminoglikanów, stymulację produkcji mela-
niny, indukcję angiogenezy, poprawę krążenia, pobudzenie 
odnowy komórek naskórka, ograniczenie degradacji kola-
genu, stymulację procesów gojenia [6].

W leczeniu rozstępów wykorzystywane są różne zabie-
gi i  terapie łączone. Do najczęściej stosowanych procedur 
w  gabinetach kosmetologicznych i  medycyny estetycznej 
możemy zaliczyć: laseroterapię ablacyjną i  nieablacyjną, 
mezoterapię igłową oraz mezoterapię mikroigłową, mikro-
dermabrazję, peelingi chemiczne, produkty autologiczne, 
karboksyterapię, radiofrekwencję mikroigłową [6, 25-34].

W badaniu prowadzonym przez autorów zostały wyko-
rzystane trzy metody redukcji rozstępów: laseroterapia 
frakcyjna nieablacyjna i ablacyjna oraz mezoterapia igłowa.

Laseroterapia
W terapiach laserowych stosowane są lasery ablacyjne 
i nieablacyjne. 

W wypadku laserów CO2 ablacyjnych 10 600 nm, powszech-
ne zastosowanie znajduje metoda ablacyjna frakcyjna, któ-
ra polega na tworzeniu stref mikrotermicznych MTZ (micro 
thermal zone), dzięki czemu następuje aktywacja fibrobla-
stów i  uruchomienie naturalnych procesów regeneracyj-
nych uszkodzonego termicznie naskórka i skóry właściwej 
[35, 36]. Metoda ta jest używana do ujędrnienia i zwiększe-
nia napięcia i  zagęszczenia skóry, spłycenia zmarszczek, 
blizn i rozstępów [37].

Alternatywą dla laserów ablacyjnych frakcyjnych są lase-
ry nieablacyjne frakcyjne, charakteryzujące się mniejszą in-
wazyjnością terapii i krótkim czasem rekonwalescencji [26]. 
Obecnie najnowszym laserem nieablacyjnym frakcyjnym 
wykorzystującym głowicę dyfrakcyjną z  mikrosoczewkami 
lub holograficzną technologią frakcyjną, jest laser pikose-
kundowy, pod którego wpływem w tkankach powstają obsza-
ry mikroskopijnych uszkodzeń LIOB (laser induced optical bre-
akdown). Zgodnie z dostępnymi w literaturze doniesieniami, 
zarówno laser aleksandrytowy pikosekundowy (długość fali 
755 nm) jak i Nd:YAG pikosekundowy (długość fali 532 nm 
i 1064 nm), niezależnie od zastosowanego układu optyczne-
go, inicjuje procesy naprawcze w  tkankach poddanych za-
biegowi. Wskazuje się na to, że działanie cytokin, chemokin 
oraz czynników wzrostu jest odpowiedzialne za tworzenie 
się włókien kolagenowych i elastynowych w tkankach obję-
tych frakcyjnym nieablacyjnym zabiegom laserowym [38]. 

Dla przykładu, aleksandrytowy laser pikosekundowy o dłu-
gości fali 755 nm z  głowicą dyfrakcyjną, znalazł zastosowa-
nie w redukcji blizn potrądzikowych na twarzy, jak i w korek-
cji efektów fotostarzenia skóry oraz zmarszczek na twarzy ze 
szczególnym uwzględnieniem okolicy wokół oczu i ust [39, 40].

Natomiast laser Nd:YAG pikosekundowy o  długości fali 
1064 nm z głowicą dyfrakcyjną znalazł między innymi za-
stosowanie w  redukcji zmarszczek oraz blizn potrądziko-
wych, leczeniu rozstępów zanikowych oraz w redukcji blizn 
w  okolicy brodawki sutkowej w  kompleksie brodawkowo- 
-otoczkowym [41-43].

Mezoterapia igłowa jest to procedura polegająca na gę-
stym, śródskórnym aplikowaniu małych dawek odpo-
wiednio dobranych substancji leczniczych, bezpośrednio 
w miejsca zmienione chorobowo. Obok substancji podawa-
nych do skóry, duże znaczenie ma również sam uraz, któ-
ry występuje przy iniekcji, stymulując tym samym odbudo-
wę kolagenu [44-46]. Jedną z najczęściej stosowanych sub-
stancji w  zabiegu mezoterapii prowadzącym do redukcji 
rozstępów, jest krzemionka organiczna [47].

METODOLOGIA BADANIA

Cel badania
Celem badania było potwierdzenie skuteczności łączonych 
terapii laserowych wraz z  zabiegami mezoterapii igłowej. 
Synergistyczne działanie połączonych ze sobą w jednym 
zabiegu różnych technologii (z dodaniem lub bez dodania 
do skóry leczniczych produktów iniekcyjnych) czyni efekt 
końcowy zabiegu wielokrotnie lepszym niż przy zastosowa-
niu monoterapii.

Opis przypadku
W dniu 15.12.2020 r. do gabinetu terapii laserowej zgłosiła 
się 39-letnia kobieta z problemem atroficznych rozstępów 
i znaczną wiotkością skóry na brzuchu.
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Problem rozstępów pojawił się w siódmym miesiącu cią-
ży. Od momentu rozwiązania ciąży upłynęło 16 lat. Od tego 
czasu borykała się ona z dużymi wahaniami wagi. 

Skóra w okolicy brzucha i podbrzusza charakteryzowała 
się wiotkością, suchością i szorstkością. Na skórze były wi-
doczne biało-perłowe, szerokie na ok. 5 mm rozstępy o per-
gaminowej skórze, mocno wyczuwalne palpacyjnie. Kobie-
ta podczas wywiadu zgłaszała brak czucia w  całej okolicy 
zajętej rozstępami. 

Został przeprowadzony wywiad medyczny w celu wyklu-
czenia wszystkich przeciwwskazań dotyczących zabiegów 
mezoterapii oraz laseroterapii. Kobieta była osobą zdrową, 
nie przyjmowała leków oraz nie zgłosiła żadnych ograni-
czeń dotyczących planowanego postępowania zabiegowe-
go. Wcześniej nie korzystała z zabiegów kosmetologicznych 
ani medycyny estetycznej. 

Podczas wizyty konsultacyjnej zaplanowano następują-
ce postępowanie terapeutyczne: 4 zabiegi mezoterapii igło-
wej z wykorzystaniem produktu z krzemionką organiczną 
RRS Silisorg fi rmy Aesthetic Dermal, w tym 3 zabiegi w od-
stępach co 7 dni i  1 zabieg podczas trzeciego zabiegu la-
serowego oraz 3 zabiegi z laserem Nd:YAG 1064 nm piko-
sekundowym Pico Light D18 z  głowicą frakcyjną nieabla-
cyjną (tzw. głowicą plaster miodu), 2 zabiegi z laserem CO2

Gold frakcyjnym ablacyjnym i 1 zabieg z laserem aleksan-
drytowym 755 nm pikosekundowym Pico Ligh D18 z głowi-
cą frakcyjną nieablacyjną.

Podczas tej samej wizyty na podstawie Quizu Fitzpatricka 
ustalono fototyp skóry kobiety jako III według skali Fitzpa-
tricka oraz przeprowadzono patch test, czyli test skórny la-
serami, do wykonywania tych zabiegów.

Materiał i metody
Do oceny skuteczności terapii zastosowano obrazowanie 
fotografi czne oraz indywidualnie przygotowany kwestio-
nariusz satysfakcji klienta i oceny klinicznej zmian. Foto-
grafi e wykonano przed rozpoczęciem terapii (fot. 3), bezpo-
średnio po zabiegach oraz 8 tygodni później. Kobieta pod-
pisała zgodę na wykonanie zabiegów oraz wyraziła zgodę 
na publikację zdjęć. Oceną objęto szerokość, głębokość, za-
barwienie zmian oraz jakość skóry pod kątem elastyczno-
ści oraz odczuwania bodźców zewnętrznych. Poprawę kli-
niczną oceniano wg 5-punktowej skali, gdzie 0 oznaczało 
brak widocznych efektów, a 4 – bardzo dobre efekty. Oce-
ny dokonano na podstawie wykonanych fotografi i oraz opi-
sanych odczuć.

0 – brak efektów (0%)
1 – nieznaczne efekty (0-25%)
2 – umiarkowane efekty (26-50%)
3 – dobre efekty (51-75%)
4 – bardzo dobre efekty (powyżej 75%)

Fot. 3 Stan skóry w polu zabiegowym przed zabiegami
Źródło:	Archiwum własne autorów

Tabela	1 Zastosowane parametry laserów podczas zabiegów nr I, II, III

Numer zabiegu/
parametry

Zabieg I Zabieg II Zabieg III

Laser Nd:YAG 
1064 nm 
pikosekundowy

0,25 J/cm2, 
10 Hz – jedno 

przejście

0,25 J/cm2, 
10 Hz – jedno 

przejście

0,34 J/cm2, 
10 Hz – jedno 

przejście

Laser CO2

10600 nm

moc 70%, 
0,5 ms, 0,8 mm, 
plamka 15 mm 

– jedno 
przejście

moc 70%, 
0,8 ms, 0,8 mm, 
plamka 15mm 

– jedno 
przejście

Nie użyto

Laser 
aleksandrytowy 
755 nm 
pikosekundowy

Nie użyto Nie użyto
0,44 J/cm2, 

10 Hz – jedno 
przejście

Źródło:	Opracowanie własne autorów

Ocenę satysfakcji przeprowadzono na podstawie ankiety 
z 4-punktową skalą oceny, w której 0 oznacza brak efektów, 
a 3 – bardzo zadowolona.

0 – brak efektów
1 – średnio zadowolona
2 – zadowolona
3 – bardzo zadowolona
Jako pierwszą procedurę wykonano 3 zabiegi mezotera-

pii igłowej krzemionką organiczną w  odstępach co 7 dni. 
Zabieg wykonywano metodą depozytową śródskórnie, na 
każdy punkt podano 0,025 ml, w sumie 5 ml na całą okoli-
cę, użyto igłę 30G, 13 mm. 

Terapię zastosowano w celu nawilżenia, regeneracji na-
skórka i  skóry właściwej oraz indukcji proliferacji fi bro-
blastów oraz ich pobudzenia do syntezy kolagenu i elasty-
ny w skórze.

W odstępie 7 dni od ostatniej mezoterapii igłowej wy-
konano pierwszy łączony zabieg laserowy, kolejne zabiegi 
były wykonywane z częstotliwością 8 tygodni. W tabeli nr 1 
przedstawiono zastosowane parametry podczas wszyst-
kich zabiegów.
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W trakcie terapii laserowej zastosowano chłodzenie kon-
taktowe miejsca zabiegowego przed, w trakcie oraz po za-
kończeniu procedury.

Miejsce zabiegowe po każdym wykonanym zabiegu było 
mocno zaczerwienione, rozgrzane, tkliwe, pojawiły się 
drobne wybroczyny, wystąpił lekki obrzęk (fot. 4).

Po zakończeniu każdej terapii laserowej zabezpieczono 
miejsce kremem pozabiegowym oraz założono jałowy opa-
trunek w celu zabezpieczenia miejsca przed otarciami.

Zalecono pielęgnację domową miejsca zabiegowego, pole-
gającą na chłodzeniu w przypadku takiej konieczności oraz 
na użyciu kremu pozabiegowego do momentu wygojenia, 
jak również zalecono dodatkowe nawadnianie organizmu.

Gojenie miejsca zabiegowego po każdym zabiegu odby-
wało się prawidłowo, pojawiły się drobne strupki, odczu-
walna była lekka tkliwość oraz świąd, zastosowanie kremu 
pozabiegowego łagodziło dolegliwości.

Kolejny zabieg wykonywano, gdy miejsce zabiegowe było 
zupełnie wygojone. Z każdym następnym zabiegiem skóra 
była bardziej napięta, a rozstępy mniej widoczne. Po pierw-
szym zabiegu, w ocenie kobiety nastąpiła poprawa na po-
ziomie 3 tj. bardzo zadowolona. Również w ocenie terapeu-

Fot. 4 Reakcja skóry w polu zabiegowym po łączonym zabiegu laserowym
Źródło:	Archiwum własne autorów

Fot. 5 Stan skóry w polu zabiegowym 8 tygodni po pierwszym łączonym zabiegu laserowym 
Źródło:	Archiwum własne autorów

Fot. 6 Stan skóry w polu zabiegowym 8 tygodni po drugim łączonym zabiegu laserowym 
Źródło:	Archiwum własne autorów

Fot. 7 Stan skóry w polu zabiegowym 8 tygodni po trzecim łączonym zabiegu laserowym
Źródło:	Archiwum własne autorów

ty, na podstawie wykonanych zdjęć, obserwacji i oceny pal-
pacyjnej nastąpiła poprawa na poziomie 3 tj. dobry efekt, 
szacowany na 50% skuteczności (fot. 5). Ocena kobiety po 
drugim zabiegu była również na poziomie 3 tj. bardzo zado-
wolona, ocena terapeuty na poziomie 3 tj. dobry efekt, sza-
cowany na 65% skuteczności (fot. 6). Efekt po trzecim za-
biegu satysfakcjonował kobietę. Skóra znacząco wygładzi-
ła się, była bardziej elastyczna i jędrna. Rozstępy były mało 
widoczne, a w górnej części powłok brzusznych prawie nie-
widoczne, okolica wokół pępka wygładzona (fot. 7). Zgła-
szała ona całkowite czucie w miejscu zabiegowym podczas 
dotyku skóry. W jej ocenie nastąpiła poprawa na poziomie 
3 tj. bardzo zadowolona. W ocenie terapeuty na podstawie 
wykonanych zdjęć, obserwacji i  oceny palpacyjnej nastą-
piła poprawa na poziomie 4 tj. bardzo dobry efekt, szaco-
wany na 75% skuteczności. Średnia z ocen satysfakcji ko-
biety była na poziomie 3 czyli była ona bardzo zadowolona 
z efektów przeprowadzonych zabiegów (fot. 8).

Opisany przypadek 39-letniej kobiety udowadnia, że od-
powiednie procedury łączone z wykorzystaniem laserotera-
pii, jak również włączenie do terapii procedur z medycyny 
estetycznej, tj. mezoterapii dały dobre efekty terapeutyczne. 
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DYSKUSJA
Specjaliści wykorzystują wiele różnych zabiegów i techno-
logii w redukcji SD, jednakże w porównaniu z terapiami, np. 
tretynoiną czy też kwasem glikolowym, laseroterapia jest 
jedną z metod najpopularniejszych i dających satysfakcjo-
nujące efekty [48-50]. Terapie laserami ablacyjnymi i nie-
ablacyjnymi na podstawie przeprowadzonych badań są wy-
soko oceniane pod kątem skuteczności [26, 51, 52].

Dostępne wyniki badań dowodzą skuteczności i bezpie-
czeństwa zabiegów redukcji rozstępów laserem frakcyjnym 
ablacyjnym CO2 u osób rasy azjatyckiej i z fototypem IV wg 
skali Fitzpatricka [53, 54]. Natomiast w innym badaniu, No-
uri i in. autorzy zalecają, aby osoby z SD z fototypem IV-VI, 
unikały terapii laserem CO2, a zabiegi powinny być ograni-
czone tylko do osób z fototypem I–III. Powodem tych zale-
ceń były zaburzenia pigmentacji w skórze [55]. 

W badaniu własnym autorów, w którym wykorzystano la-
sery: frakcyjny nieablacyjny oraz frakcyjny ablacyjny w jed-
nym zabiegu, na skórze kobiety z  III fototypem skóry wg 
skali Fitzpatricka i podobnie jak w w/w badaniach nie za-
obserwowano zaburzeń pigmentacji, mimo wysokich para-
metrów zabiegowych.

Wielu autorów przedstawia pozytywne efekty terapeu-
tyczne lasera frakcyjnego ablacyjnego CO2 w redukcji roz-
stępów w fazie zanikowej. Lee i wsp. dokumentują popra-
wę kliniczną stopnia 3 lub 4 po jednej sesji zabiegowej u 16 
z 27 osób (59,3%) [55]. 

Ze względu na złożoną etiologię rozstępów oraz trudności 
w redukcji (szczególnie tych w fazie zanikowej), należy do-
bierać procedury zabiegowe indywidualnie do danej osoby 

i  stanu klinicznego. Złotym standardem jest łączenie róż-
nych zabiegów i procedur terapeutycznych.

Autorzy zdecydowali się na zastosowanie terapii łączonej 
ze względu na złożoność problemu, który dotyczył wystę-
powania rozstępów w fazie zanikowej, znacznej wiotkości 
powłok brzusznych oraz widocznych i dających duży dys-
komfort blizn po zabiegu chirurgicznym. Wykorzystano la-
ser frakcyjny nieablacyjny Nd:YAG 1064 nm pikosekundo-
wy, laser frakcyjny nieablacyjny aleksandrytowy 755 nm 
pikosekundowy, laser frakcyjny ablacyjny CO2 10600 nm 
i mezoterapię igłową z produktem krzemionki organicznej.

Wielu autorów opisuje zastosowanie laserów frakcyjnych 
nieablacyjnych: Nd:YAG 1064 nm i  lasera aleksandryto-
wego 755 nm w  technologii pikosekundowej, dla rewitali-
zacji skóry w celu pobudzenia produkcji kolagenu i elasty-
ny przez fibroblasty w  różnych wskazaniach jak rozstępy, 
blizny czy anti-aging [38-43]. Opisywane wyniki badań są 
porównywalne do zaobserwowanych efektów zabiegowych 
autorów niniejszej pracy.

Przeprowadzone przez autorów badanie potwierdza po-
prawę kliniczną na poziomie 3, czyli efekty bardzo dobre 
(75%), z uwzględnieniem wszystkich towarzyszących proble-
mów skórnych u badanej osoby. Natomiast ocena satysfakcji 
kobiety przeprowadzona na podstawie ankiety została okre-
ślona przez badaną na poziomie 3, czyli bardzo zadowolona.

Do tej pory autorzy niniejszego artykułu nie spotkali się 
z podobnymi badaniami, w których w jednym zabiegu za-
stosowano procedurę łączoną, która polegała na zastosowa-
niu trzech laserów o różnych długościach fali stosowanych 
w rewitalizacji skóry, w połączeniu z mezoterapią igłową. 

Autorzy zdają sobie sprawę z ograniczeń, które wystąpiły 
w tym badaniu terapii łączonej, a mianowicie: w badaniu sku-
teczności zastosowanej terapii łączonej brała udział jedna ko-
bieta, a do oceny skuteczności zabiegów nie zastosowano ba-
dań histologicznych tkanek lub innego sposobu obrazowania 
zmian zachodzących w tkankach poddanych zabiegom. 

Jednakże autorzy pragną zauważyć, że równoczesne wy-
stąpienie atroficznych rozstępów, znacznej wiotkości skóry 
na brzuchu oraz blizn po zabiegu chirurgicznym i drenie, 
pojawiają się bardzo rzadko u  jednej kobiety. Stąd też de-
cyzja autorów o wdrożeniu terapii łączonej, ze względu na 
możliwość obserwacji leczenia trzech problemów skórnych 
równocześnie na tym samym obszarze zabiegowym.

W związku z powyższym, potrzebne są dalsze badania na 
większej grupie badawczej, aby potwierdzić skuteczność 
i bezpieczeństwo zaproponowanego protokołu zabiegowego.

PODSUMOWANIE
Rozstępy są bardzo powszechnym problemem skórnym. Po-
mimo że uznawane są za defekt estetyczny i rzadko powodują 
problemy medyczne, to mogą wpływać na samoocenę i satys-
fakcję z własnego wyglądu, a tym samym stanowić ogranicze-
nia w  niektórych aktywnościach społecznych. Najważniej-

4)

1) 2)

3)

Fot. 8 Porównawcze zestawienie stanu skóry w polu zabiegowym: 1) przed zabiegami, 2) 8 ty-
godni po pierwszym zabiegu, 3) 8 tygodni po drugim zabiegu, 4) 8 tygodni po trzecim zabiegu
Źródło:	Archiwum własne autorów 
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szym aspektem w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu terapii, 
jest określenie przyczyny powstawania, wykluczenie przeciw-
wskazań do planowanego zabiegu oraz określenie oczekiwań 
klienta. Na podstawie tych informacji wybierana jest indywi-
dualna, bezpieczna, a zarazem najbardziej skuteczna terapia. 
Ze względu na trudności w leczeniu rozstępów, rekomendo-
wane są terapie łączone. Łączenie laserów frakcyjnych abla-
cyjnych i  nieablacyjnych w  jednym zabiegu wydaje się na 
chwilę obecną jedną z najskuteczniejszych metod w redukcji 
rozstępów i wiotkości skóry.
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