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Acneea este o afecţiune a epidermei apărută 
ca urmare a unei hipersecreţii a glandelor sebacee 
sau ceea ce în limbaj popular se descrie ca fiind 
coşuri de diferite forme şi dimensiuni, dureroase sau 
nedureroase, trecătoare sau deosebit de persistente. 
Această afecţiune inflamatorie a pielii ascunde de fapt 
numeroase cauze externe, dar mai ales interne.

Acneea se poate manifesta în diferite moduri:                

    *  Coşuri - mici protuberanţe apărute la nivelul 
pielii, care uneori conţin puroi;

    * Puncte negre - formaţiuni mici, de culoare 

neagră, care apar ca urmare a acumulării unui amestec 
de seboree şi celule moarte, care blochează porii;

    * Puncte albe - mici formaţiuni fie de culoarea 
pielii, fie albe, care apar ca urmare a blocării unor pori;

    * Chisturi - leziuni profunde care se formează 
fie imediat sub piele, fie mai în profunzime şi conţin 
substanţe a căror consistenţă este fie lichidă, fie semi-
solidă.

 Acneea poate apărea la orice vârstă, însă cei mai 
afectaţi sunt adolescenţii. Problemele cauzate de 
această afecţiune sunt, în primul rând, de ordin psihic, 
putând duce la stări depresive şi anxioase grave.

    Tratamentul acneei este unul complex, diferite 
metode de tratament vin să se complecteze reciproc 
pentru a obţine rezultatul final - vindecarea. Există 
numeroase tratamente moderne, de ultimă generaţie, 
care tratează acneea, dar cel mai avansat dintre toate 
este tratamentul laser al acneei, care are o rată de 
reuşită de aproape 100%. Acest tratament se efectuează 
cu lasere de ultimă generaţie, fabricate în SUA, şi care 
în ultimii 2-3 ani au obţinut o răspândire mare atât în 
America de Nord şi de SUA, cât şi în Europa. Unul din 
laserele cele mai performante este platforma laser şi IPL 
SCITON care realizează o multitudine de tratamente.

   De ce acest tratament este atât de eficient? Se 
ştie foarte bine că acneea este provocată de stafilococul 
aureu, un microb care se găseşte pretutindeni. Toţi 
oamenii au pe piele stafilococ, dar nu toţi fac acnee. 
Stafilococul se “cuibăreşte” la nivelul glandelor sebacee 
şi se hrăneşte cu sebumul secretat de acestea, rezultând 

Perspective noi în  
tratamentul acneei.
Dr. Lucia Grosu 
Medic primar dermatovenerologie
Grosu dermatology, Timişoara 



Revistă de informare estetică şi anti-aging

Laser & IPLLaser & IPL

7

puroiul. La adolescenţi sau 
la persoanele care au acnee, 
glandele sebacee, sub 
influenţa testosteronului, 
care este în concentraţie 
maximă atât la adolescenţi 
cât şi la adolescente, secretă 
sebum în exces, ceea ce 
duce la hipertrofierea 
glandelor sebacee. Acele 
glande hipertrofiate cu 
un conţinut bogat de sebum oferă stafilococului condiţii ideale de 
existenţă. Ce face laserul? Acţionează direct asupra glandelor sebacee, 
pe care le micşorează până le va aduce la dimensiuni normale, ca 

la persoanele sănătoase. 
Deci, laserul nu luptă cu 
stafilococul, aşa cum fac 
alte tratamente antiacneice, 
ci distruge condiţiile lui de 
bună existenţă şi dezvoltare 
sau înflorire. Rezultatul? 
Stafilococul este prezent pe 
pielea noastră, dar pentru 
că nu mai are sebumul pe 
care să-l transforme în puroi, 
acneea dispare.

  De regulă, e nevoie de 4 şedinţe de tratament cu platforma laser 
SCITON, câte o şedinţă pe lună, pentru a reduce glandele sebacee 
la dimensiunile la care ele să nu mai producă sebumul necesar 
stafilococului pentru dezvoltarea acneei. Aceste tratamente au o durată 
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de 30-40 minute, sunt nedureroase, ba chiar, 
conferă pacientului un moment de răgaz.

  După vindecarea acneei active se 
poate trece, dacă este cazul, la tratamentul 
complicaţiilor-cicatricile postacneice. 
Tratamentul se realizează, de asemenea cu 
ajutorul platformei laser SCITON, însă de data 
asta metodele de tratament sunt diferite, mult 
mai agresive, mai de durată, dar cu rezultate 
finale la fel de spectaculoase.

Platforma laser SCITON mai poate 
realiza: peelingul cu laser, profractional 
laser, resurfacing, tratamente care se aplică 
separat sau în combinaţie şi cu alte metode, 
în funcţie de gravitatea cazului. Despre 
aceste tratamente laser, ce vizează cicatricile 
postacneice şi nu numai, vom discuta într-o 
altă ediţie viitoare.Înainte de tratament După tratament


