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Bielactwo
– wybrane metody terapii
Bielactwo to przewlekła dermatoza polegająca na pojawianiu się
odbarwionych plam na skórze w przebiegu reakcji immunologicznej,
której efektem jest destrukcja melanocytów [1]. Częstotliwość
występowania bielactwa na świecie wynosi około 0,5% populacji
ogólnej bez predylekcji do określonego wieku czy płci[2]. Bielactwo
można zaobserwować z nieco większą częstotliwością na terenie Indii.

Związane to może być z czynnikami środowiskowymi (które nie zostały jeszcze dokładnie zidentyfikowane) lub/i czynnikami genetycznymi[3]. Pomimo że czynniki środowiskowe wpływające na występowanie bielactwa nie zostały jeszcze dokładnie opisane, to
z całą pewnością sprzyjają powstawaniu tej
popularnej dermatozy[3].
Zmiany na skórze u 70-80% pacjentów
pojawiają się przed ukończeniem 30 roku
życia[3]. Chociaż częstotliwość występowania
bielactwa jest identyczna u obydwu płci, to
kobiety częściej zgłaszają się do specjalistów.
Może to wynikać z większego przywiązywania wagi do względów estetycznych[1].
Bielactwo, pomimo że najczęściej nie
wywołuje żadnych innych objawów poza
odbarwieniem skóry, jest często postrzegane przez pacjentów jako choroba, która znacząco wpływa na jakość życia[1,3,4]. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku zmian
pojawiających się na odkrytych częściach ciała – dłoni i twarzy, jak również u osób z wyższym fototypem[4]. Osoby chorujące na bie-
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lactwo wymagają więc nie tylko farmakoterapii, ale również pomocy psychologicznej.
Równoległa do farmakoterapii pomoc psychologiczna może nie tylko poprawić jakość
życia, ale również znacząco zwiększyć skuteczność leczenia. Stres wynikający z przebiegu bielactwa może być czynnikiem zaostrzającym objawy bielactwa, jak też może
hamować skuteczność podjętych środków
terapeutycznych[5,6].
Diagnostyka bielactwa jest stosunkowo
prosta. Nie ma jednak uniwersalnych, wystandaryzowanych metod oceny rozległości
zmian czy skuteczności podjętych środków
terapeutycznych[7]. Częstą metodą oceny
rozległości zmian jest „metoda dziewiątek”
i „reguła dłoni”.
Metoda dziewiątek opiera się na założeniu, że głowa oraz każda z kończyn górnych
stanowi 9% powierzchni ciała, przednia i tylna część tułowia stanową odpowiednio po
18% powierzchni ciała, a kończyny dolne
również po 18%. Pozostające 1% stanowią
genitalia[8].

Drugą subiektywną metodą stanowi „reguła
dłoni”. Zakłada ona, że powierzchnia dłoni
obejmuje 1% powierzchni ciała[9].
Metody te są jednak dalece subiektywne
i nie pozwalają na dokładne biometryczne
analizy skuteczności podjętych środków terapeutycznych lub zaawansowania zmian.
Metodą, która pozwala na bardziej
obiektywną ocenę zaawansowania zmian
w przebiegu bielactwa, jest technika „liczenia
punktów”. W przebiegu tej metody
w pierwszej kolejności zwykłym, ciemnym
pisakiem zaznacza się kontur zmiany. Następnie należy przyłożyć kartkę i skopiować
zarys zmiany na półprzezroczystą kartkę/folię, w wyniku czego powstaje szablon zmiany skórnej. Szablon ten przykłada się do skali
(ryc. 1) i liczy punkty, które znajdują się wewnątrz obrysu zmiany[10].
Techniką, która pozwala na jeszcze dokładniejszą, biometryczną ocenę zmian są
metody analizy i przetwarzania obrazów.
Wymagają one wykonania dokumentacji fotograficznej, która następnie jest analizowana
przez programy komputerowe[10].

Do wizualizacji zmian, zwłaszcza u pacjentów o niskim fototypie, bardzo często
wykorzystywana jest lampa Wooda, która,
emitując promieniowanie w zakresie 320400 nm, powoduje, że kontrast pomiędzy
skórą zmienioną i niezmienioną ulega powiększeniu, co znacząco ułatwia wizualizację
zmian[11].
Metody terapii
Glikokortykosterydy
Miejscowe zastosowanie kortykosterydów i inhibitorów kalcyneuryny jest najczęstszą metodą z wyboru w leczeniu bielactwa[12]. Zastosowanie silnych glikokortykosterydów (betametazon) lub bardzo silnych
(klobetazol) może spowodować repigmentację. Niemniej jednak repigmentacja po zastosowaniu glikokortykosterydów występuje
najczęściej tylko na ograniczonym obszarze
w obrębie zmiany i tylko u niewielkiego odsetka pacjentów. W badaniach Claytona
i wsp., w których brało udział 23 pacjentów
leczonych 0,05%. klobetazoelm, zaś u 10
pacjentów uzyskano 15-25-proc. repigmen-

Ryc. 1. Technika „liczenia punktów” oceny rozległości zmian bielaczych.
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tację, natomiast u 11 pacjentów nie uzyskano żadnej zauważalnej poprawy[13].
W badaniach Westerhofa i wsp.[14] zastosowano miejscowo silny glikokortykosteryd
– flutikazon w połączeniu z terapią światłem
UVA oraz obydwa czynniki w monoterapii.
W wyniku terapii samym flutikazonem uzyskano repigmentację na poziomie 9%, natomiast zastosowanie tylko promieniowania
UVA spowodowało poprawę na poziomie
8%. W badaniu tym najlepsze rezultaty uzyskano w terapii łączonej – flutikazon + UVA,
której skuteczność określono na 31%.
Badania obejmujące większą populację
pacjentów[15] wskazują, że bardzo silne kortykosterydy powodują 75-proc. repigmentację
u około 30% pacjentów. Inne badania[14]
wskazują na brak różnicy w efektach terapii
przy zastosowaniu silnych i bardzo silnych
kortykosterydów.
Glikokortykosterydy uzyskują największą
skuteczność w leczeniu zmian bielaczych
w przypadku lokalizacji zmian w okolicach
odsłoniętych (eksponowanych na oddziaływanie promieniowania UV), a więc przede
wszystkim: twarz, dekolt, dłonie[14,15].
Schemat leczenia bielactwa glikokortykosterydami przewiduje rozpoczęcie terapii od
preparatów silnie działających. Jeżeli po 3
miesiącach nie obserwuje się poprawy i nie
występują działania niepożądane, należy zastosować glikorortykosterydy bardzo silnie
działające. Jeżeli taki schemat działania po kolejnych 3 miesiącach nie przynosi rezultatów,
należy rozważyć zmianę rodzaju leczenia[16].
Zastosowanie bardzo silnych kortykosterydów powoduje u około 14% pacjentów
atrofię skóry, natomiast silne glikokortykosterydy powodują ten efekt u jedynie 2% pacjentów. Stąd zalecenie, aby terapię rozpoczynać
preparatami silnymi zamiast bardzo silnymi,
które są zdecydowanie bezpieczniejsze[17].
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Inhibitory kalcyneuryny
Inhibitory kalcyneuryny (IK) posiadają tę
przewagę nad glikokortykosterydami, że ryzyko działań niepożądanych przy ich stosowaniu jest zdecydowanie niższe. Nie wywołują one, w przeciwieństwie do glikokortykosterydów, atrofii skóry, teleangiektazji czy
trądziku posteroidowego.
W badanich klinicznych inhibitor kalcyneuryny – 0,1-proc. takrolimus uzyskał porównywalną skuteczność z propioninem klobetazolu 0,05%[18].
Inhibitory kalcyneuryny bardzo często
stosowane są w terapii łączonej. W badaniach Passerton i wsp. takrolimus znacząco
zwiększył skuteczność terapii laserem ekscymerowym[19]. Podobnie IK znacząco zwiększały skuteczność leczenia z wykorzystaniem
wąskopasmowego promieniowania UVB,
gdzie skuteczność takiej kombinowanej terapii osiągała ponad 50% repigmentacji przy
42% zmian[20].
Nie ma żadnych danych naukowych korelujących schemat zastosowanego algorytmu leczenia inhibitorami kalcyneuryny ze
skutecznością takiej terapii. Czynnikiem,
który może poprawiać efektywność IK jest
okluzja. Zastosowanie okluzji może nie tylko
poprawiać rezultaty lecznicze, ale również
spowodować odpowiedź na IK tam, gdzie
pierwotnie (bez okluzji) jej nie było. Okluzja
jest szczególnie wskazana w obrębie zmian
znajdujących się na kończynach[21].
Analogi witaminy D3
Farmakoterapia miejscowa z wykorzystaniem analogów witaminy D3 (AWD) jest
najczęściej działaniem wspomagającym
i rzadko AWD wykorzystywane są w monoterapii. W terapii bielactwa najczęściej stosuje się takrolimus i kalcypotriol. AWD łączone
są najczęściej z terapią PUVA, laserem ekscymerowym oraz wąskopasmowym naświetlaniem promieniowaniem UVB[22]. W bada-

niach Cherif i wsp.[23] zastosowanie AWD
poprawiło skuteczność terapii o 18% w stosunku do wykorzystania PUVA w monoterapii. Takalcytol i kalcypotriol wykorzystywane
są również w terapii bielactwa u dzieci. Gargoom i wsp. uzyskali odpowiedź na leczenie
kalcypotriolem u 78% pacjentów pediatrycznych, podczas gdy 21% uzyskano całkowitą repigmentację[24].
Co ważne, AWD są stosunkowo bezpiecznymi lekami. Jedyne działania niepożądane, jakie obserwowano w leczeniu bielactwa, to lekkie do średniego zaczerwienie
i swędzenie skóry[25].
PUVA
Terapia PUVA zakłada zastosowanie
promieniowania z zakresu UVA (320-400
nm) w połączeniu z psolarenami[26]. Psolareny stosowane w terapii PUVA to przede
wszystkim 3-metoksypsolaren, 8-metoksypsolaren i 4,5,8-trimetoksypsolaren. Pierwsze dwa związki są pochodzenia roślinnego,
trzeci jest pozyskiwany metodami syntezy
chemicznej. Fotouczulacze (psolareny) w terapii PUVA mogą być stosowane miejscowo
lub doustnie[27].
Doustne fotouczulacze stosowane są
u dorosłych przy zmianach bielaczych obejmujących całe ciało. Terapia taka daje odpowiedź u około 70-80% pacjentów, natomiast
całkowita repigmentacja występuje w około
20% przypadków[28]. Nawroty o różnym nasileniu występują u około 75% pacjentów po
roku do 2 lat od zakończenia terapii[28].
PUVA z doustnym zastosowaniem fotouczulaczy jest drugą linią terapii u pacjentów
z uogólnionym bielactwem. Metodą pierwszego rzutu jest zastosowanie wąskopasmowego promieniowania UVB. Metoda z wykorzystaniem wąskopasmowego promieniowania UVB w stosunku do PUVA jest obarczona mniejszym ryzykiem działań niepożądanych, jest skuteczniejsza (63% vs 50%)
oraz powoduje repigmentację, gdzie kolor

skóry jest bardziej zbliżony do skóry normalnej – nieobjętej zmianami[29].
Miejscowa fotochemioterapia (PUVA
z miejscowym zastosowaniem psolarenów)
jest uważana za terapię drugiego rzutu
w przypadku bielactwa częściowego. Metoda ta daje szczególnie dobre efekty, jeżeli
zmiany pojawiły się nie dłużej niż 2 lata przed
podjęciem terapii. PUVA z fotouczulaczami
stosowanymi miejscowo stosuje się najczęściej u pacjentów, u których nie była skuteczna terapia z wykorzystaniem silnych glikokortkosterydów skojarzonych z UVA[30].
Inną, obecnie rzadko wykorzystywana
metodą jest zastosowanie kelliny. Kellina
(5,8-dimetoksy-2-metyl-4,5-furo-6,7-chromon) jest substancją roślinną izolowaną
z aminka egipskiego Amni visnaga L. Kellina
może być stosowana zarówno doustnie, jak
i miejscowo. Jej zaletą jest brak fototoksyczności, co sprawia, że może być stosowana
w warunkach domowych i przy ekspozycji
na światło słoneczne. Jest więc ciekawą alternatywą terapii PUVA, zwłaszcza u dzieci
i w tych regionach świata, gdzie występuje
duże nasłonecznienie[31].
Wąskopasmowe promieniowanie UVB
Szczególnie zalecanym rodzajem naświetlań w leczeniu bielactwa jest obecnie
wąskopasmowe promieniowanie UVB. Promieniowanie to ma długość fali wynoszącą
około 311 nm. Ten rodzaj terapii może być
wykorzystywany zarówno u pacjentów pediatrycznych, jak i u dorosłych, zwłaszcza
u tych, u których inne rodzaje leczenia nie
przyniosły satysfakcjonujących rezultatów.
W metodzie tej naświetlania przeprowadza
się najczęściej 2-3 razy w tygodniu. Maksymalna ilość naświetlań to 200 sesji. Początkowo naświetlanie prowadzi się dawką 75100 mJ/cm2. Następnie dawkę promieniowania zwiększa się o 15% przy każdym kolejnym naświetlaniu, aż do uzyskania rumie-
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nia niepowodującego objawów subiektywnych. Przy takim poziomie dawki kontynuuje
się fototerapię do uzyskania satysfakcjonujących efektów. Zaletą wąskopasmowego
promieniowania UVB jest stosunkowo bardzo mała ilość działań niepożądanych w porównaniu z terapią PUVA[1].
Skuteczność wąskopasmowego promieniowania UVB można poprawić, stosując
preparaty miejscowe, zawierające dysmutazę ponadtlenkową i katalazę. Skuteczność
tego typu preparatów jest wynikiem zmniejszonej aktywności katalazy przy zwiększonym poziomie nadtlenku wodoru w naskórku chorych cierpiących na bielactwo. Nadtlenek wodoru jest czynnikiem toksycznym
w stosunku do melanocytów, dlatego też
substancje zmniejszające jego aktywność
mogą być skuteczne, zwłaszcza w połączeniu z fototerapią. W badaniu klinicznym preparatu zawierającego dysmutazę ponadtlenkową i katalazę (Vitix) stosowanego łącznie
z wąskopasmowym promieniowaniem UVB
uzyskano znaczącą poprawę zmian bielaczych. We wspomnianym badaniu uczestniczyło 22 pacjentów (19 ukończyło). Badanie
trwało 6 miesięcy, podczas których pacjenci aplikowali badany preparat (Vitix) na skórę
2 razy dziennie natomiast naświetlania prowadzone były 3 razy w tygodniu. Po 6 miesiącach poprawę stanu klinicznego zmiany
o co najmniej 50% zarejestrowano u 11 pacjentów (57,9%). Ponad 75-proc. repigmentację uzyskano u 3 pacjentów (15,79%),
25-50-proc. repigmentację u 6 pacjentów,
a 1-25% repigmentację u jednego 1 z pacjentów (5,26%). Ponadto u jednego pacjenta nie zanotowano żadnej poprawy.
W przytoczonym badaniu najlepiej na leczenie reagowały zmiany zlokalizowane na twarzy i szyi. Działania niepożądane były średnio
nasilone i przejściowe. Zastosowanie preparatów zawierających katalazę i dysmutazę
ponadtlenkową może więc zwiększyć sku-

teczność podejmowanych naświetlań wąskopasmowym promieniowaniem UVB[33].
Laser ekscymerowy
Laser ekscymerowy emituje promieniowanie o długości fali 308 nm. Naświetlania
prowadzi się z reguły się 2 razy w tygodniu,
w cyklach obejmujących 24-48 sesji. Początkowa dawka promieniowania wynosi 100
mJ/cm2, a następnie zwiększana jest o 50
mJ/cm2 lub o 10-20% dawki początkowej,
aż do wystąpienia rumienia niepowodującego objawów subiektywnych. Repigmentację
obserwowano już po 8 tygodniach leczenia[1]. Badania Taneja i wsp.[32] wskazują, że
terapia laserem eksymerowym daje najlepsze rezultaty przy zmianach zlokalizowanych
w okolicach twarzy, natomiast przy zmianach na dłoniach lub stopach nie obserwowano żadnej poprawy. Terapia laserem ekscymerowym jest z reguły bardzo dobrze tolerowana przez pacjentów i jedyne działania
niepożądane to zaczerwienie i w rzadkich
przypadkach pęcherze. Skuteczność metody
można znacząco zwiększyć, stosując laser
ekscymerowy w połączeniu z inhibitorami
kalcyneuryny[34].
Spośród innych, nieomówionych szczegółowo metod terapii bielactwa, można wymienić jeszcze:
• lasery helowo-neonowe,
• monochromatyczne lampy ekscymerowe (308 nm),
• łukowe lampy rtęciowe,
• lampy plazmowe,
• leki immunosupresyjne (tradycyjne, antyIFN-g, anty-TNF-a, anty-LFA-1),
• metody chirurgiczne,
• kamuflaż kosmetyczny i depigmentację,
• witaminy i antyoksydanty,
• terapie łączone (metody chirurgiczne +
fototerapia; metody chirurgiczne + miejscowe glikokortykosterydy; fototerapia
+ miejscowe glikokortykosterydy; foto-
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terapia + miejscowo inhibitory kalcyneuryny; fototerapia + analogi witaminy D;
fototerapia + antyoksydanty).
Podsumowując, rodzaj terapii powinien
być dobrany do typu bielactwa i innych czynników, takich jak m.in. wiek i płeć pacjenta,
uwarunkowania społeczne i psychologiczne
czy wygoda terapii. W przypadku zmian bielaczych, które obejmują nie więcej niż 1-2%
powierzchni ciała, jako pierwszą linię terapii
uważa się unikanie czynników wyzwalających
oraz preparaty o działaniu miejscowym zawierające glikokortykosterydy i inhibitory kalcyneuryny. Drugą linią jest terapia wąskopasmowym promieniowaniem UVB (laserem
lub lampą). Dopiero przy nieskuteczności
dwóch ww. linii terapii lub niesatysfakcjonujących efektów kosmetycznych należy rozważyć zastosowanie metod chirurgicznych[35].
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