
Η επιτυχής θεραπεία των ραβδώσεων 
αποτελούσε πάντα μία μεγάλη πρό-
κληση στον τομέα της αισθητικής ια-

τρικής. Οι χειριστές του Fraxel της εταιρείας 
Solta Medical Inc. αλλά και πολλοί ειδικοί, δι-
απιστώνουν πως το Fraxel μπορεί να αντιμε-
τωπίσει τις ραβδώσεις με μεγαλύτερα ποσο-
στά επιτυχίας απ’ ότι στο παρελθόν.

Στο παρελθόν, οι θεραπείες για τις ραβδώσεις πε-
ριλάμβαναν τοπική ρετινοειδή θεραπεία ή χημικό 
ξεφλούδισμα της επιδερμίδας, καθώς και παλμι-
κή Dye Laser θεραπεία. Όλες αυτές οι θεραπείες, 
είχαν μόνο ποικίλους βαθμούς επιτυχίας, πράγ-
μα απογοητευτικό τόσο για τον ασθενή όσο και 
για το γιατρό.

«Πρόσφατα, κάναμε μια μελέτη για τη θεραπεία 
των ραβδώσεων με FRAXEL και πετύχαμε πολύ 
θετικά αποτελέσματα», λέει η Sung-Eun Chang, 
M.D, Ph.D., επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος 
Δερματολογίας στο ερευνητικό ινστιτούτο της Δερ-
ματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουλσάν και στο 
Κολέγιο Ιατρικής, στο Ιατρικό Κέντρο Ασάν της Σε-
ούλ, στην Κορέα. 

Η μικροκλασματική φωτοθερμόλυση (FP), εί-
ναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί συστοιχίες από 
μικροσκοπικές θερμικές βλάβες στο δέρμα των 
ασθενών για να υποκινήσει τη θεραπευτική αντα-
πόκρισή του.

Το FRAXEL σχεδιάστηκε για να μεταφέρει μέχρι 
4000 μικροθερμικές ζώνες ανά τετραγωνικό εκατο-
στό, σε μια συνεδρία θεραπείας, και είναι σε θέση 

να παρέχει το ιδανικό διάστημα μεταξύ MTZs (μια 
απόσταση 200 έως 300 micron). Στη μελέτη της, 
η Dr. Chang ανέλυσε την ανταπόκριση της επιδερ-
μίδας και του χορίου στη μικροκλασματική φωτο-
θερμόλυση με στόχο τη συσχέτιση των ιστοπαθο-
λογικών και κλινικών αντιδράσεων στους ασθενείς 
με ραβδώσεις. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μπορούμε να επιτύ-
χουμε θετική κλινική ανταπόκριση στο χρώμα και 
το μέγεθος των τραυμάτων, ακόμα και μετά την 
πρώτη θεραπεία με Fraxel.

«Είδαμε ότι ο αριθμός των ραβδώσεων υπό θε-
ραπεία, το σύνολο του μήκους τους καθώς και το 
πλάτος τους, μειώθηκε. Επιπλέον, δεν παρουσι-
άστηκε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια όπως φλύ-
κταινες, ουλές, υπό ή υπερμελάχρωση», είπε η Dr. 
Chang στους Times Δερματολογίας.

Επιπλέον, όπως τονίζει η Dr. Chang, το FRAXEL 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ασθενείς 
με γερασμένο και κατεστραμμένο από τον ήλιο δέρ-
μα, ρυτίδες, λεπτές γραμμές καθώς και μελαχρω-
στικές βλάβες με εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

Ευρήματα
Στη μελέτη, εφαρμόστηκε μικροκλασματική φωτο-

θερμόλυση (1.550 nm) σε τέσσερις γυναίκες ασθε-
νείς με ραβδώσεις εγκυμοσύνης. 

Οι ασθενείς, είχαν όλες κατηγορία δέρματος κα-
τά Fitzpatrick τύπου IV και η Dr Chang εκτέλεσε 
μία μόνο θεραπεία, η οποία αποτελείτο από μικρο-
παλμό ενέργειας 18mJ και τελική πυκνότητα 125 

MTZ /cm. Η Dr.Chang εκτίμησε την ανταπόκριση 
των ασθενών στη θεραπεία, αξιολογώντας την πε-
ρίοδο πριν, και τέσσερις εβδομάδες μετά, την εφαρ-
μογή του Fraxel, συγκρίνοντας φωτογραφίες των 
υπό θεραπεία περιοχών, καθώς επίσης και με τη 
βιοψία του δέρματος σε έναν ασθενή, με τη χρήση 
της τριχρωματικής κηλίδας του Masson και χρω-
ματισμένες ελαστικές ίνες (ελαστίνη).

Η Dr.Chang υποστηρίζει ότι η ιστοπαθολογία του 
κοιλιακού δέρματος πριν από την επεξεργασία με 
λέιζερ, παρουσίαζε λεπτή επιδερμίδα, καθώς επί-
σης φθαρμένες και χωρισμένες δέσμες ινών κολ-
λαγόνου στο οριζόντιο επίπεδό τους. «Μετά από 
μία και μόνο συνεδρία, η δέσμη κολλαγόνου επα-
νήλθε σε κανονικό επίπεδο και η επιδερμίδα έγι-
νε παχύτερη. Ιστολογικά λοιπόν, έχουμε την πα-
ρουσίαση αποδείξεων για τη θετική επίδραση του 
FRAXEL στους ιστούς», είπε η Dr. Chang.

Τέλος, η Dr.Chang προσθέτει ότι μετά τη θερα-
πεία, η κατά Masson τριχρωματική κηλίδα έδειξε 
πως οι ίνες κολλαγόνου έλαβαν σημαντικά περισ-
σότερη μπλε χρωστική και οι χρωματισμένες ελα-
στικές ίνες έδειξαν μια σαφή αύξηση του αριθμού 
των ελαστικών ινών.

«Η χρήση του FRAXEL αποδείχθηκε αποτελε-
σματική για τη θεραπεία των ραβδώσεων χωρίς να 
χρειάζεται καθόλου χρόνος αποθεραπείας για τους 
ασθενείς. Δεν υπήρξε καμία παρενέργεια και τα ιστο-
παθολογικά αποτελέσματα ταίριαξαν με τις κλινικές 
παρατηρήσεις μας», καταλήγει η Dr Chang.
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