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Zmiany naczyniowe to zaburzenia czynnościowo-morfologiczne o zróż-
nicowanej naturze, częstotliwości występowania i wielkości, które mogą 
dotyczyć żył, tętnic i naczyń limfatycznych bez względu na ich średnice 

i położenie anatomiczne. W większości przypadków są to zmiany o charakterze 
łagodnym.[1]

Według klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Badań Zaburzeń Naczynio-
wych (ISSVA, International Society for the Study of Vascular Anomalies) choroby 
naczyń możemy ogólnie podzielić na guzy naczyniowe i malformacje naczyniowe 
(tab.1).[2]

Typ zmiany naczyniowej możemy zdefiniować wzrokowo na postawie barwy i pal-
pacyjnie oceniając jej twardość. Przykładowo:[3]

 ■   Hemangioma jest czerwono-niebieskiej barwy charakteryzyjącej się twardością 
przy nacisku,

 ■   zmiana żylna jest miękka przy ucisku, o barwie niebiesko-fioletowej,
 ■   zmiana naczyniowo-żylna jest koloru czerwono-niebieskiego, miękka uginająca się 
pod uciskiem palca.

Diagnostyka obrazowa zmian naczyniowo-żylnych może być wykonana na 
podstawie biopsji, angiografii, limfoscyntografii oraz obrazowania CT (Computed 
Tomography), angio-CT, MRI (Magnetic Resonance Imaging), MRA (Magnetic Re-
sonance Angiography), MRV (Magnetic Resonance Venography), USG (Ultrasonogra-
phy).

W zależności od typu zmiany naczyniowej metodami leczenia są:[3]
 ■   terapia farmakologiczna (glikokortykosteroidy, interferon alfa 2a lub 2b, cyklofos-
foamidy, bleomycyna),

 ■ skleroterapia,
 ■embolizacja,

Leczenie zmian naczyniowych 
za pomocą lasera diodowego 
o długości fali 980 nm

Artykuł przedstawia rzeczywistą klasyfikację anomalii naczyniowych Międzynarodowego 
Towarzystwa Badań Zaburzeń Naczyniowych (ISSVA 2018) i możliwą prostą, przewidy-
walną metodę leczenia tych anomalii za pomocą lasera diodowego o długości fali 980 nm.

Dr n. med. Jacek Matys
NZOZ Ka-Dent

ABSTRACT
The paper provides an actual Vascular Anomalies Classification following International Society for the 
Study of Vascular Anomalies (ISSVA - 2018) and a possible treatment method using a diode laser with a 
wavelength of 980nm which is a predictable and straightforward treatment of these anomalies.

KeywoRdS: diode laser, vascular malformations.



2

Chirurgia stomatologiczna

Medical Tribune  / nr 3 / marzec 2019 / Stomatologia - 0815
www.podyplomie.pl/medicaltribunestomatologia

 ■usunięcie zmiany skalpelem,
 ■ laseroterapia.

Lasery do usunięcia zmian naczyniowych możemy sto-
sować metodą kontaktową lub bezkontaktową. Technika 
kontaktowa polega na wycięciu zmiany w całości lub na 
wprowadzeniu światłowodu lasera w głąb zmiany naczy-
niowej w celu jej koagulacji. Technika bezkontaktowa pole-
ga natomiast na naświetlaniu zmiany naczyniowej przezślu-
zówkowo z bliskiej odległości.

W leczeniu zmian naczyniowych stosujemy lasery o dłu-
gości fali z zakresu bliskiego podczerwieni i światła widzial-
nego, tzn. takie, których długość fali odpowiada okolicy 
jednego z trzech pików absorpcji dla hemoglobiny. Hemo-
globina absorbuje najlepiej światło lasera o długości fali 
w pobliżu 430 nm, 530 nm, 1000 nm. Dlatego odpowied-
nimi laserami dla leczenia zmian naczyniowych mogą być 
diodowe (445 nm, 808 nm, 810 nm, 980 nm, 1064 nm), 
KTP (532 nm), Nd:YAG (1064 nm) (ryc.1).

Poniżej zostaną przedstawione przypadki leczenia zmian 
naczyniowych metodą bezkontaktową przy użyciu lasera 
diodowego SmartM o długości fali 980 nm.

PrzyPadek 1

Pacjent, 30 lat, został skierowany do naszej praktyki sto-
matologicznej przez lekarza rodzinnego. W badaniu pod-
miotowym nie stwierdzono żadnych chorób ogólnoustro-

jowych. Pacjent bez obciążeń genetycznych, niepalący, nie 
przyjmował stale żadnych leków. Stan higieny jamy ustnej 
dobry. W badaniu przedmiotowym stwierdzono zmianę 
naczyniową na wardze dolnej wielkości 3 x 3 mm. Zde-
cydowano o usunięciu zmiany techniką bezkontaktową 
z wykorzystaniem lasera diodowego o długości fali 980 nm 
(ryc. 2-7).

Tabela1. KlasyfiKacja zmian naczyniowych wg issVa (2018)[2]

KlasyfiKacja nieprawidłowości naczyniowych (issVa 2018)
guzy naczyniowe malformacje naczyniowe
Łagodne
Naczyniak niemowlęcy – Infantile hemangioma
Naczyniaki wrodzone:
■  Szybko inwolujące
■  Nieinwolujące
■  Częściowo inwolujące
 Epithelioidhem angioma
Spindle-cellhem angioma
 Tufted angioma
 Pyogenic granuloma
Miejscowo złośliwe  
lub BORDERLINE
 Kaposiform hemangioendothelioma
 Retiform hemangioendothelioma
 Papillary intralymphatic angioendothelioma
 Composite hemangioendothelioma
 Kaposisarcoma
Złośliwe
 Angiosarcoma
 Epithelioid hamngioendothelioma

Proste
 Włosowate
 Limfatyczne
 Żylne
 Tętnicze
 Tętniczo-żylne
 Tętniczo żylne przetoki
Złożone
 CVM,CLM
 LVM,CLVM
 CAVM
Z nazwanych naczyń
Związane z innymi anomaliami:
■  Zespół Klippla-Trénaunaya-Webera
■  Zespół Servelle’a-Martorella
■  Zespół Sturge’a-Webera
■  Maffucci syndrome
■  Proteussyndrome

CVM – Zespół Klippla-Trénaunaya-Webera, CLM – Sturge’a-Webera, LVM – Parkesa-Webera, CLVM – Rendu-Oslera-Webera, Maffuciego,  
von Hippla-Lindaua, blue rubber bleb nevus syndrome, ataksja teleangiektazja

Ryc. 1. Laser diodowy SmartM.
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Ryc. 4. Zabieg wykonano z wykorzystaniem włókna 
światłowodu o średnicy 200 mikrometrów bez aktywacji. Moc 
lasera ustawiono na 2,5 W w trybie pracy ciągłej. Naświetlanie 
zmiany przerywa się po jej zbieleniu.

Ryc. 3. Przyłożenie schłodzonej płytki szklanej celem 
rozpłaszczenia zmiany i znieczulenia powierzchniowego 
okolicy zabiegowej.

Ryc. 6. Fotobiomodulacja (biostymulacja) gojenia zmiany  
z wykorzystaniem lasera SmartM o długości fali 635 nm. 
Dawka 4 J/cm2, moc 100 mW.

Ryc. 2. Zmiana żylna na wardze dolnej.
Ryc. 5. Widoczna koagulacja zmiany po działaniu lasera 
diodowego.

Ryc. 7. Stan gojenia po czterech tygodniach.
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PrzyPadek 2

Pacjent, 47 lat, zgłosił się do naszej przychodni ze zmia-
ną na błonie śluzowej policzka po stronie lewej. W ba-
daniu podmiotowym nie stwierdzono żadnych chorób 
ogólnoustrojowych. Bez obciążeń genetycznych, palący 
(15 papierosów dziennie), nie przyjmował na stałe żad-
nych leków. Stan higieny jamy ustnej dobry. W badaniu 
przedmiotowym stwierdzono zmianę naczyniową wielko-
ści 12 x 18 mm. Zdecydowano o usunięciu zmiany tech-
niką bezkontaktową z wykorzystaniem lasera diodowego 
o długości fali 980 nm (ryc. 8-11).

PrzyPadek 3

Pacjentka, 73 lata, zgłosiła się do naszej przychod-
ni ze zmianą na błonie śluzowej w okolicy kąta ust po 
stronie lewej. W badaniu podmiotowym nie stwierdzono 
żadnych chorób ogólnoustrojowych. Bez obciążeń gene-
tycznych, paląca (10 papierosów dziennie), zażywająca 
leki przeciwzakrzepowe i na nadciśnienie. Stan higieny 
jamy ustnej dobry. W badaniu przedmiotowym stwier-
dzono zmianę naczyniową w okolicy kąta ust wielkości  
2 x 3 mm. Zdecydowano o usunięciu zmiany techni-
ką bezkontaktową z wykorzystaniem lasera diodowego 
o długości fali 980 nm (ryc. 12-14).

Ryc. 8. Zmiana żylna na błonie śluzowej policzka po stronie 
lewej.

Ryc. 10. Stan gojenia rany po siedmiu dniach.

Ryc. 11. Rana po pięciu tygodniach od zabiegu.

Ryc. 9. Stan bezpośrednio po koagulacji bezkontaktowo  
za pomocą lasera diodowego o mocy 3,5 W.
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dyskusja

W ostatnich latach wykorzystanie laserów o wysokich 
mocach (HLLT, High Level Laser Therapy) w zabiegach 
chirurgii stomatologicznej i implantologii stało się coraz 
bardziej popularne. Wykorzystanie laserów, ze względu na 
charakter ich pracy i związany z tym wzrost temperatury 
w tkankach poddanych ich naświetlaniu, wymaga jednak 
zmiany protokołu leczenia i określenia parametrów pracy 
zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo i przewidy-
walność gojenia pola zabiegowego.[4] 

Stosowanie laserów diodowych w leczeniu zmian na-
czyniowych jest relatywnie prostą i przewidywalną meto-
dą leczniczą, zapewniającą doskonałą kontrolę wzrokową 
pola zabiegowego ze względu na brak krwawienia ope-
rowanej okolicy. Dodatkowo mniejsza penetracja ciepła 
w porównaniu z elektrokauterem zapewnia szybsze gojenie 
i mniejsze dolegliwości pozabiegowe u pacjentów.

Zajęcia: archiwum prywatne (15)
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Ryc. 12. Zmiana naczyniowa na błonie śluzowej okolicy kąta 
ust. Do leczenia wykorzystano laser diodowy o średnicy 
światłowodu 320 mikrometrów bez aktywacji. Moc lasera 
ustawiono na 2,5 W w trybie pracy ciągłej. Naświetlanie 
zmiany przerywa się po jej zbieleniu.

Ryc. 13. Koagulacja zmiany naczyniowej.

Ryc. 14. Gojenie rany po trzech tygodniach od zabiegu.
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