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POGLED V 
ZGODOVINO laserjev in IPL 

v dermatologiji 

Z
ačetek uporabe laserske 
tehnologije v medicini sega v 
maj leta 1960, ko je ameriški 
inženir in fizik Theodor Maiman 

kot pionir prvikrat zagnal in uporabil 
rubinski laser. 7. julija so na novinarski 
konferenci na Manhattnu s tem 
pomembnim dogodkom seznanili 
ves svet. Kmalu potem so sledili 
drugi laserji, in sicer leta 1961 laser 
Nd: YAG, naslednje leto argonski 
laser in leta 1964 CO2-laser. Že v 
prvem letu po predstavitvi prvega 
laserja je dermatolog in kirurg dr. 
Leon Goldman začel raziskovati 
delovanje laserske svetlobe na razne 
biološke strukture in sčasoma tudi na 

človeško kožo. V letu 1965 je Goldman 
objavil strokovni prispevek o uspešni 
odstranitvi tetovaže z rubinskim 
laserjem. V dermatologiji je imelo 
na začetku »laserske ere« največjo 
klinično vrednost odstranjevanje 
žilnih anomalij. Sredi sedemdesetih let 
minulega stoletja so zato uporabljali 
predvsem argonske laserje, vendar je 
bila njihova uporaba precej omejena 
in zaradi pogostih brazgotin, ki so 
jih puščali za seboj, sčasoma tudi 
opuščena.

Nove možnosti zdravljenj

Leta 1983 sta John Parrish in Richard 

Rox Anderson v reviji Science objavila 
Teorijo selektivne fototermolize, ki 
je na področju delovanja laserjev 
v dermatologiji pomenila pravo 
revolucijo. V naslednjih dveh 
desetletjih je pripeljala do neslutenega 
razvoja številnih laserskih aparatur, 
ki so omogočale zdravljenje številnih 
kožnih obolenj in stanj, za katere pred 
tem ni bilo ugodnih in trajnih rešitev. 
Prvi laser, ki je popolnoma upravičil 
uporabno vrednost principa selektivne 
fototermolize, je bil pulzni barvilni 
laser (pulsed dye), ki je bil v poznih 
80. letih prejšnjega stoletja razvit 
za zdravljenje ognjenih znamenj in 
infantilnih hemangiomov, sledili so mu 
Q-swiched laserji za odstranjevanje 
tetovaž. 

Laserska dermatokirurgija

V dermatologiji se je uveljavila izjemno 
pomembna nova veja, laserska 
dermatokirurgija, ki so se ji sčasoma 
pridružili tudi drugi svetlobni viri 
(IPL) in v novem tisočletju še številne 
druge naprave, z angleško kratico 
poimenovane EBD (energy based 
devices). Mednje sodijo aparature, ki 
izkoriščajo prednosti različnih energij, 
kot so radiofrekvenčna, ultrazvočna, 
mikrovalovna. Indikacije za njihovo 
uporabo so se razširile. Z zgornjih 
plasti kože, kjer so v glavnem delovali 
prvi laserji, njihov učinek prodira 

globlje, tudi v podkožje. Slednji se 
uporabljajo za različne namene, v 
glavnem za pomlajevanje, oblikovanje 
telesa, uničevanje znojnic ... 

Kako delujejo laserji in 
druge naprave?

Laserji in drugi nekoherentni svetlobni 
viri (IPL) delujejo po načinu selektivne 
fototermolize. Preprosto povedano, 
svetloba določene valovne dolžine 
(barve) ima lastnost, da se na svoji poti 
skozi tkivo absorbira v strukturah 
določene barve (kromofori), ob tem pa 
se njena svetlobna energija spremeni 
v toplotno energijo, ki uniči ta tarčni 
kromofor. V primeru žilnih laserjev 
so to prirojene in pridobljene žilne 
strukture v koži, ki vsebujejo rdeče 
barvilo, hemoglobin. Tarčni kromofori 
se zaradi dosežene visoke temperature 
uničijo, ob prenosu toplotne energije 
na okolico (kondukcija) pride do 
termičnega uničenja razširjenih žilic, 
telangiektazij, venulektazij ...

Laser le v roke izkušenemu 
zdravniku

Kljub temu da so laserske aparature 
zelo priljubljene in zanimive za 
marsikaterega praktika, je potrebna 
velika pazljivost pri rokovanju z 
njimi, saj lahko ob nespretnem in 
nestrokovnem ravnanju puščajo za 
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Danes so na trgu številni različni laserski sistemi in 
drugi svetlobni viri, ki omogočajo odstranjevanje 
žilnih anomalij:

Dye laser (barvilni laser): 585–595 nm, rumen žarek
KTP – potassium titanyl phosphate: 532 nm, zelen 
žarek
Nd:YAG – Neodymium yttrium aluminium garnet: 
1064 nm, infrardeč žarek
Diodni laser: 800–810 nm, infrardeč žarek
Aleksandritni laser: 755 nm, infrardeč žarek
IPLS – intense pulsed light source (vr intenzivne 
svetlobe): 500–1200 nm

seboj tudi trajne, neugodne posledice, 
kot so spremembe v obarvanju kože 
(hipopigmentacije, hiperpigmentacije) 
ter brazgotine. Strokovnjaki s področja 
laserske dermatologije pri svojem 
delu sledimo strokovnim smernicam, 
ki narekujejo pravila igre. Že v letu 
2007 so v strokovni reviji Journal 
of cosmetic and laser therapy izšle 
prve evropske strokovne smernice za 
ravnanje z žilnimi laserji in drugimi 
svetlobnimi viri. 

Slovenski prispevek k 
razvoju znanosti

Omenjene smernice za uporabo žilnih 
laserjev in drugih svetlobnih virov 
pri Evropskem združenju laserskih 
dermatologov sva v zadnjih letih s 
profesorjem Milošem Pavlovičem 
obnovila in skupaj z uglednimi 
evropskimi strokovnjaki dopolnila. 
Objavljene so bile jeseni 2015 v 
najbolj ugledni evropski strokovni 
dermatološki reviji, ki jo izdaja 
evropsko združenje dermatologov 
(JEADV). V njih se zrcali skupno 
mnenje številnih strokovnjakov, da 
je za delo na tem področju potrebno 
poglobljeno znanje in dolgoletne 
izkušnje. Laserji in nekateri drugi 
svetlobni viri so zelo uporabni in v 
nekaterih primerih edini možni način 
zdravljenja določenih žilnih in kožnih 
obolenj.
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Danes si brez laserjev 
dela v sodobni medicini 

ne moremo več 
predstavljati. Posebej 

pomembno vlogo igrajo 
v dermatologiji, kjer 
so, skupaj z drugimi 

tehnologijami, korenito 
spremenili potek 

zdravljenja, učinke 
postopkov in polje 

posegov, ki se jih z njihovo 
pomočjo lahko lotevamo. 
A vseeno laser ni igrača. 

Sodi le v roke izkušenega 
zdravnika, ki pozna vse 

pasti in prednosti te 
tehnologije.


