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Acne scarring treatment 
using skin needling
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background: Acne is a common condition seen in up to 80% of people be-
tween 11 and 30 years of age and in up to 5% of older adults. In some pa-
tients, it can result in permanent scars that are surprisingly difficult to treat. 
A relatively new treatment, termed skin needling (needle dermabrasion), 
seems to be appropriate for the treatment of rolling scars in acne. 
Aim: To confirm the usefulness of skin needling in acne scarring treat-
ment. Methods: The present study was conducted from September 
2007 to March 2008 at the Department of Systemic Pathology, Uni-
versity of Naples Federico II and the UOC Dermatology Unit, Universi-
ty of Rome La Sapienza. In total, 32 patients (20 female, 12 male pa-
tients; age range 17-45) with acne rolling scars were enrolled. Each 
patient was treated with a specific tool in two sessions. Using digital 
cameras, photos of all patients were taken to evaluate scar depth 
and, in five patients, silicone rubber was used to make a microrelief 
impression of the scars. The photographic data were analysed by us-
ing the sign test statistic ([alpha] <0.05) and the data from the cu-
taneous casts were analysed by fast Fourier transformation (FFT). 
results: Analysis of the patient photographs, supported by the 
sign test and of the degree of irregularity of the surface microre-
lief, supported by FFT, showed that, after only two sessions, the 
severity grade of rolling scars in all patients was greatly reduced 
and there was an overall aesthetic improvement. No patient 
showed any visible signs of the procedure or hyperpigmentation. 
Conclusion: The present study confirms that skin needling has an 
immediate effect in improving acne rolling scars and has advantages 
over other procedures.

θεραπεία ουλών ακμής 
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Ιστορικό: Η ακμή είναι μία κοινή κατάσταση που απαντάται στο 80% των ατόμων 
μεταξύ 11 και 30 ετών και σε πάνω από 5% των ενηλίκων. Σε μερικούς ασθενείς 
μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες ουλές εξαιρετικά δύσκολες στη θεραπεία τους. 
Μία σχετικά νέα θεραπεία, γνωστή και ως skin needling (απολέπιση με λεπτές 
βελόνες), φαίνεται να είναι κατάλληλη για τη θεραπεία των ουλών της ακμής. 
Στόχος: Να επιβεβαιωθεί η χρησιμότητα του skin needling στη θεραπεία 
των ουλών ακμής.
Μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη από το Σεπτέμβριο του 2007 έως 
το Μάρτιο του 2008 στην Παθολογική Κλινική, University of Naples Feder-
ico II και τη Δερματολογική κλινική UOC, University of Rome La Sapienza. 
Συνολικά, 32 ασθενείς (20 γυναίκες και 12 άνδρες με εύρος ηλικίας 17-45) 
με στρογγυλές ουλές ακμής συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. Ο κάθε ασθενής 
ελάμβανε θεραπεία σε δύο συνεδρίες με το ειδικό εργαλείο. Χρησιμοποιώ-
ντας ψηφιακές κάμερες, ελήφθησαν φωτογραφίες από όλους τους ασθενείς 
προκειμένου να υπολογισθεί το βάθος των ουλών και σε 5 ασθενείς χρη-
σιμοποιήθηκε σιλικόνη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μικροανάγλυφο 
των ουλών. Τα φωτογραφικά δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το 
σημείο στατιστικής δοκιμασίας ([alpha] <0.05) και τα δεδομένα από τα εκ-
μαγεία δέρματος αναλύθηκαν με γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (FFT). 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των φωτογραφιών των ασθενών, μαζί με το 
σημείο ελέγχου και το βαθμό παρατυπίας της επιφάνειας μικρο-εκμαγείου, 
αναλυόμενο με FFT, έδειξε ότι μετά από 2 μόνο συνεδρίες, ο βαθμός βαρύτη-
τας των στρογγυλών ουλών ακμής σε όλους τους ασθενείς μειώθηκε σημα-
ντικά και παρατηρήθηκε συνάμα μία σημαντική αισθητική βελτίωση. Κανείς 
ασθενής δεν είχε ορατά σημάδια από τη διεργασία ή σημάδια μελάγχρωσης.  
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την άμεση επίδραση της 
τεχνικής skin needling στη βελτίωση των στρογγυλών ουλών ακμής και τα 
πλεονεκτήματα της έναντι των υπολοίπων τεχνικών.
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We report a 29-year-old white woman who presented with oral 
involvement and subsequently developed severe and extensive laryngeal 
involvement with mucous membrane pemphigoid. She could not 
tolerate systemic corticosteroids due to side-effects. Dapsone improved 
only the oral disease, but the laryngeal disease remained active and 
progressive. She refused immunosuppressive agents, because she 
wanted to conceive. The acute severe widespread laryngeal pemphigoid 
was accompanied by severe relentless coughing and dysphonia. 
The patient was treated with intravenous immunoglobuln (IVIg) as 
monotherapy, which led to complete resolution of the symptoms 
and the laryngeal lesions, as seen on repeated direct laryngoscopies. 
The normal anatomy and function of the larynx was restored, and 
scarring did not occur. The patient did not develop any side-effects 
to the IVIg treatment, which led to disease remission. While on IVIg 
treatment, she delivered a healthy child. She remained in remission 
after 5 years of follow-up.
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Αναφέρουμε την περίπτωση μίας 29χρονης λευκής γυναίκας η οποία πα-
ρουσιάστηκε με συμμετοχή του στόματος και στη συνέχεια ανέπτυξε βαριάς 
μορφή εκτεταμένης συμμετοχής του λάρυγγα με πεμφιγοειδές των βλεννο-
γόνων. Η συγκεκριμένη ασθενής δεν μπορούσε να λάβει αγωγή με κορτικο-
στεροειδή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Η χορήγηση δαψόνης βελτίωσε 
μόνο την κατάσταση της στοματικής κοιλότητας αλλά η κατάσταση του λά-
ρυγγα παρέμεινε ενεργός και εν εξελίξει. Αρνήθηκε χορήγηση ανοσοκατα-
σταλτικών παραγόντων καθότι επιθυμούσε να τεκνοποιήσει. Η οξεία βαριάς 
μορφής προσβολή του λάρυγγα από πεμφιγοειδές συνοδευόταν από διαρ-
κή βήχα και δυσφωνία. Η ασθενής ετέθη σε θεραπεία με ενδοφλέβια ανο-
σοσφαιρίνη (IVIg) ως μονοθεραπεία, η οποία οδήγησε σε πλήρη ύφεση των 
συμπτωμάτων και των αλλοιώσεων στο λάρυγγα σύμφωνα με συνεχείς λα-
ρυγγοσκοπήσεις. Η φυσιολογική ανατομία και λειτουργικότητα του λάρυγγα 
αποκαταστάθηκε χωρίς να εμφανιστούν ουλές. Η ασθενής δεν παρουσίασε 
ανεπιθύμητες ενέργειες από την IVIg θεραπεία, η οποία οδήγησε σε πλήρη 
ανάρρωση. Κατά τη διάρκεια της IVIg θεραπείας, έφερε στον κόσμο ένα υγι-
ές παιδί. Παραμένει ελεύθερη νόσου μετά από 5 έτη παρακολούθησης. ID




