
Zastosowanie 
fototerapii LED w dermatologii

aparatura i technika

Świa tło te ra pia li czy ty le lat, ile me dy cy na. Już w sta ro żyt nych kul tu -
rach wy ko rzy sty wa no lecz ni cze wła ści wo ści pro mie nio wa nia sło necz -
ne go. Obe cnie mo że my mówić o re ne san sie świa tło te ra pii. Ma na to
wpływ ogrom ny po stęp tech no lo gicz ny, m.in. za sto so wa nie diod elek -
tro lu mi ne scen cyj nych (światło LED), po twier dzo ne wie lo let ni mi ba da -
nia mi NA SA. Na le ży pod kre ślić, że ta na tu ral na i nie in wa zyj na me to -
da leczenia jest dzia łem me dy cy ny kla sycz nej, a nie le cze nia al ter na -
tyw ne go.

lek. med. Małgorzata Gaworczyk  
Gabinet Dermatologiczny w Warszawie 

Le cze nie świa tłem LED sto so wa ne jest
w der ma to lo gii i der ma to lo gii este tycz nej
od kil ku na stu lat, ale do świad cze nia kli nicz -
ne nad je go dzia ła niem za czę to pro wa dzić
w NA SA już w la tach 60. i kon ty nu o wa no je
w róż nych ośrod kach me dycz nych w USA.
Ba da nia wie lo krot nie i wie lo pro fi lo wo po -
twier dzi ły sku tecz ność za sto so wa nia tej
me to dy le cze nia, m.in. w ce lu przy spie sza -
nia go je nia trud no le czą cych się owrzo dzeń
i in nych głę bo ko uszko dzo nych tka nek.

W wy ni ku za ob ser wo wa nych po zy -
tyw nych efek tów te ra pii, za sto so wa no
me to dę LED w prze strze ni ko smicz nej
(u astro nau tów) w wa run kach ze ro wej
gra wi ta cji oraz u ko man do sów w wa run -
kach podwyż szo ne go ci śnie nia (na po kła -
dach ło dzi podwod nych). Ko lej ne po zy -
tyw ne re ak cje na te ra pię spo wo do wa ły la -

wi nę ba dań nad dzia ła niem świa tła o okre -
ślo nej dłu go ści fa li.

Lam py LED emi tu ją pro mie nio wa nie
elek tro ma gne tycz ne w po sta ci świa tła
o róż nych ko lo rach (czer wo ny, nie bie ski,
bli skiej pod czer wie ni), które od po wia da ją
fa lom o okre ślo nej dłu go ści. Jest to nie in -
wa zyj ne źródło ener gii o ni skiej in ten syw -
no ści. Ak tu al nie naj now sze gło wi ce LED
ge ne ru ją świa tło o dłu go ści fal od ultra fio le -
tu (247 nm), po przez pro mie nio wa nie wi -
dzial ne, aż do bli skiej pod czer wie ni (NIR,
830 nm). Świa tło LED mo że być apli ko wa -
ne na ma łą i du żą po wierzch nię. Dio dy
elek tro lu mi ne scen cyj ne LED są bez piecz -
niej sze i wy go dniej sze w po rów na niu z te -
ra pia mi la se ro wy mi i UV. Wy wo łu ją na tu -
ral ne fo to bio che micz ne re ak cje we wnątrz -
ko mór ko we.
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Le cze nie prze ciw za pal ne 
i prze ciw bak te ryj ne

Jed ną z naj czę st szych i nie zwy kle uciąż li -
wych cho rób der ma to lo gicz nych jest trą dzik
po spo li ty. Pa to ge ne za te go scho rze nia jest
zło żo na, cha rak te ry zu je się nadmier nym wy -
dzie la niem ło ju i wzmo żo ną ko lo ni za cją Pro -
pio ni bac te rium ac nes oraz hy per kre a ty ni za cją
ujść gru czo łów ło jo wych. W le cze niu sto su -
je się dłu go trwa le te ra pię an ty bio ty ko wą
oraz izo tre tio ni nę, w za leż no ści od na si le nia
ob ja wów cho ro bo wych. Sku tecz ność le cze -
nia tak opor ne go scho rze nia jak do tąd nie
jest stu pro cen to wa. W wie lu przy pad kach
kli nicz nych, za rów no w mo no, jak i po li te ra -
pii, z po mo cą przy szły me to dy świa tło lecz -
nic twa. Za ab sor bo wa nie od po wie dnich dłu -
go ści fa li pro wa dzi do re ak cji fo to dy na micz -
nej i m.in. do ni szcze nia bak te rii. Pro pio ni bac -
te rium ac nes pro du ku je po rfi ry ny (m.in. pro -
to por fi ry nę IX i ko pro por fi ry nę III), które ab -

sor bu ją pro mie nio wa nie w za kre sie świa tła
wi dzial ne go oraz ultra fio le tu. Zja wi ska fo to -
dy na micz ne zwią za ne z en do gen ny mi po rfi -
ry na mi na si la ły się naj bar dziej po emi sji fal
o dłu go ści 407-420 nm (świa tło wi dzial ne).
Świa tło czer wo ne na to miast prze ni ka głę biej,
co wpły wa na uwal nia nie z ma kro fa gów cy -
to kin o dzia ła niu prze ciw za pal nym.

Prze pro wa dzo ne do tąd ba da nia by ły
do ko ny wa ne na czte rech gru pach cho rych:
• gru pa I – świa tło nie bie skie,
• gru pa II – świa tło mie sza ne (czer wo ne

i nie bie skie),
• gru pa III – świa tło bia łe (zim ne),
• gru pa IV – bez udzia łu świa tła (le cze nie

miej sco we nad tlen kiem ben zo i lu).

Wy ni ki ba dań

Przy uży ciu świa tła nie bie skie go oraz
mie sza ne go czer wo no-nie bie skie go uzy ska -
no naj lep sze efek ty prze ciw bak te ryj ne i prze -

Ryc. 1. Widmo elektromagnetyczne – diody LED.



85

ciw za pal ne. Kli nicz nie naj szyb ciej le czy ły się
zmia ny w po sta ciach trą dzi ku o prze bie gu ła -
god nym lub umiar ko wa nym. W efek cie
moż na by ło za ob ser wo wać re duk cję wy -
dzie la nia ło jo to ku i zmniej sze nie ujść gru czo -
łów ło jo wych. Wy so ką sa ty sfak cję pa cjen tów
(50%) osią gnię to w te ra pii LED ze świa tłem
nie bie skim w prze bie gu trą dzi ku ła god ne go
i umiar ko wa ne go. Whe e land i Dha wan do -
dat ko wo prze my wa li skórę pod da ną za bie -
go wi pian ką z 5% kwa su gli ko lo we go i 2%
ka wa su sa li cy lo we go w ce lu spo tę go wa nia
pe ne tra cji świa tła (LED 410 nm) na po -
wierzch ni ob ję tej pro ce sem cho ro bo wym.
Gold berg i Rus sel sto so wa li świa tło czer wo -
ne (633 nm) i nie bie skie (415 nm). Sa dick za -
sto so wał dio dy LED nie bie skie (415 nm)
i bli skiej pod czer wie ni (830 nm). Wy ni ki oka -
za ły się nie co mniej sa ty sfak cjo nu ją ce niż
w przy pad ku uży cia świa tła nie bie skie go
i czer wo ne go. Joo i współ pra cow ni cy za sto -
so wa li świa tło LED o dłu go ści 468 nm oraz
podwyż sze nie tem pe ra tu ry (szok ter micz ny
bia łek i eli mi na cja bak te rii). Le cze nie oka za ło
się bar dzo sku tecz ne i sa ty sfak cjo nu ją ce dla
pa cjen tów. Prze ło mem sta ła się me to da fo -
to dy na micz na z za sto so wa niem kwa su 5-
ami no le wu li no we go. Po wyż szy kwas, do da -
ny do ho dow li in vi tro, wzma ga syn te zę po -
rfi ryn. In ak ty wa cja bak te rii zwięk sza ła się
z uży ciem wzmo żo nej ener gii świe tl nej, przy
za sto so wa niu więk szej licz by na świe tlań (633
nm). Sku tecz ność świa tła nie bie skie go wy ka -
za no w eli mi na cji bak te rii ko lo ni zu ją cych ra -
ny, ta kich jak: Sta phy lo coc cus au reus, Sta phy -
lo coc cus epi der mi dis, Sta phy lo coc cus py o ge -
nes, En te ro coc cus fa e ca lis, Clo stri dium per frin -
ges, Aci ne to bac ter bau man nii, Pseu do mo nas
ae ru gi no sa, Esche ri chia co li, Pro teus vul ga ris,
Kleb siel la pneu mo niae. Re a su mu jąc: w te ra pii
sta nu za pal ne go na skórze waż ne jest od -
dzia ły wa nie zwła szcza świa tła nie bie skie go
i czer wo ne go. Ta kie dłu go ści fa li re du ku ją
pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów po przez po bu -
dze nie ich róż ni co wa nia. Na świe tla nie wy so -

ki mi daw ka mi świa tła nie bie skie go po wo du je
dzia ła nie cy to to ksycz ne na ko mór ki śród -
błon ka i ke ra ty no cy ty (Kle in pen ning).

Te ra pia świa tłem LED jest nie in wa zyj ną,
obie cu ją cą me to dą te ra peu tycz ną, w której
nie od no to wa no do tąd żad nych nie po żą da -
nych skut ków. Me cha nizm sty mu la cji ko -
mór ko wej, ini cju ją cy pro ce sy bio che micz ne,
sta je się po wo li al ter na ty wą dla kla sycz nej
far ma ko te ra pii, zwła szcza w ta kich jed no st -
kach cho ro bo wych jak: łu szczy ca, trą dzik,
ato po we za pa le nie skóry, eg ze ma oraz le -
cze nie no wo two rów skóry (przy za sto so wa -
niu kwa su �-le wu li no we go). W me dy cy nie
este tycz nej le do te ra pia ge ne ru je zna ko mi te
efek ty ja ko pre wen cja pro ce su sta rze nia oraz
wspo ma ga nie wie lu pro ce sów te ra peu tycz -
nych (przed i po za bie gach im plan ta cji np.
kwa su hia lu ro no we go czy hy dro ksy a pa ty tu
lub bar dziej za a wan so wa nych – ope ra cjach
chi rur gicz nych). Me cha nizm sty mu la cji świa -
tłem LED wy ka zu je kla sycz ną dwu fa zo wą re -
ak cję na daw kę. Oka za ło się, że róż ne wska -
za nia te ra peu tycz ne re a gu ją na róż ne dłu go -
ści pro mie nio wa ni lub daw ki. Opty ma li za cja
do star cza ne go świa tła w za kre sie dłu go ści fal
oraz daw ki pro mie nio wa nia są za tem klu czo -
we dla uzy ska nia po zy tyw nych re zul ta tów.
Sy ste my ofe ru ją te ra pię, opar tą na trzech
dłu go ściach fal. Te ra pia mo że obej mo wać
za bie gi z wy ko rzy sta niem po je dyn czych dłu -
go ści fa li (mo no chro ma tycz ne) lub za bie gi
wie lo fa lo we (po li chro ma tycz ne). Me to da
po li chro ma tycz na umoż li wia jed no cze sne
do star cze nie fal do tka nek o wie lu wska za -
niach w każ dej se sji i roz sze rza za kres moż li -
wo ści le cze nia przy uzy ska nych po nad to bar -
dzo po zy tyw nych wy ni kach. Dłu go ści fal naj -
czę ściej sto so wa ne w jed no st kach cho ro bo -
wych to: świa tło nie bie skie (415 nm), czer -
wo ne (633 nm) i bli skiej pod czer wie ni (830
nm). LED 415 nm znaj du je za sto so wa nie
w le cze niu wszy st kich po sta ci trą dzi ku oraz
trud no go ją cych się ran we wnę trz nych i ze -
wnę trz nych. Bar dzo czę sto w tych i in nych
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przy pad kach kli nicz nych po zwa la na znacz nie
szyb sze za koń cze nie pro ce su cho ro bo we go.
LED 633 nm jest sty mu la to rem re ge ne ra cji
skóry, wzma ga ener gię ko mór ko wą (ATP)
do przy śpie sze nia pro li fe ra cji ko mórek.
Świa tło po chła nia ne przez fi bro bla sty zwięk -
sza syn te zę ko la ge nu i pro te o gli ka nów, co
po pra wia dzia ła nie an ty-aging (zmniej sza głę -
bo kie i drob ne zmar szcz ki, wspo ma ga ela -
stycz ność i zmie nia ko lo ryt skóry). Efekt te ra -
peu tycz ny po za sto so wa niu świa tła czer wo -
ne go jest na tych miast wi docz ny, rów nież
z po pra wą na wil że nia skóry oraz znacz ną re -
duk cją roz sze rzo nych po rów (po wie lo let -
nim trą dzi ku). LED 830 nm dzia ła sy ner gi -
stycz nie ze świa tłem czer wo nym. Jest sil nie
ab sor bo wa na w skórze, sty mu lu jąc pro ces
za pal ny (podob ny do pierw sze go eta pu go -
je nia ran, po przez sze reg re ak cji bio che micz -
nych wpły wa na re ge ne ra cję ko mórek i ca -
łych tka nek, uwal nia jąc m.in. czyn ni ki wzro -
stu). Wy ka zu je szcze gól nie sil ne dzia ła nie
prze ciw za pal ne w po cząt ko wej i za a wan so -
wa nej łu szczy cy, jak rów nież w trak cie le cze -
nia trą dzi ku różo wa te go i zwy kłe go. Bli ska
pod czer wień po wo du je rów nież zmniej sze -
nie wy twa rza nia me la ni ny, ha mu jąc po wsta -
wa nie prze bar wień (me la smy) oraz zwięk sza
pe ne tra cję pre pa ra tów te ra peu tycz nych,
sto so wa nych miej sco wo w te ra pii po wyż -
szych scho rzeń. Fo to te ra pia LED da je na -
tych mia sto we i dłu go ter mi no we ko rzy ści za -
rów no ja ko za bie gi sa mo dziel ne, jak i w po -
li te ra pii. Ilość za bie gów po trzeb nych dla uzy -
ska nia opty mal nych wy ni ków za le ży od wie -
lu czyn ni ków (m.in. wska zań lecz ni czych,
okre śle nia jed no st ki cho ro bo wej oraz te ra pii
far ma ko lo gicz nej). Ca ły cykl le cze nia po wi -
nien obej mo wać 6-10 se sji, po każ dym cy klu
na le ży okre ślić je go sku tecz ność. Bar dzo

waż ne wy da je się być wy ko na nie zdjęć
przed i po te ra pii, które bę dą do wo dem
prze pro wa dzo ne go le cze nia. Naj ko rzy st niej -
sze cy kle za bie go we obej mu ją od 2 do 4 za -
bie gów w cią gu ty go dnia, nie kie dy (je śli wy -
ma ga te go scho rze nie) za bie gi moż na wy ko -
nać co dzien nie. 

Fo to te ra pia LED to nie in wa zyj na, nie a -
bla cyj na me to da te ra peu tycz na, którą moż na
sto so wać na wszy st kich eta pach scho rzeń
der ma to lo gicz nych, w każ dym do wol nym
za bie gu prze ciw sta rze nio wym lub do ty czą -
cym pro ble mów ze skórą, w ce lu uzy ska nia
obie cu ją cych wy ni ków. Me to dę tę moż na łą -
czyć z za bie ga mi chi rur gicz ny mi, za bie ga mi
apli ka cji fal ra dio wych, le cze niem la se rem
i IPL. Sy ste my le do we to nie za stą pio ne roz -
wią za nie dla wie lu ga bi ne tów der ma to lo gicz -
nych oraz me dy cy ny este tycz nej i ko sme to -
lo gii. To wszech stron ne urzą dze nie gwa ran -
tu je sa ty sfak cję pa cjen ta ze wzglę du na zna -
ko mi te efek ty te ra peu tycz ne. 

Na pol skim ryn ku me dycz nym od nie -
daw na do stęp ne jest urzą dze nie Der ma lux
Tri-Wa ve, re no mo wa ne go pro du cen ta
z Wiel kiej Bry ta nii. Za sto so wa nie naj now szej
ge ne ra cji diod LED w sy ste mach Der ma lux
Tri-Wa ve po zwa la na uzy ska nie nie zwy kle
pre cy zyj nych dłu go ści fal świa tła nie bie skie -
go, czer wo ne go oraz bli skiej pod czer wie ni
(NIR), za cho wu jąc przy tym od po wie dnią
moc i na tę że nie. Te ra pię moż na za sto so wać
z wy ko rzy sta niem jed nej wy bra nej dłu go ści
fa li świa tła, bądź dwóch lub trzech jed no cze -
śnie, sto su jąc wy bra ne kom bi na cje. Za pre -
zen to wa ne i udo ku men to wa ne na u ko wo
dzia ła nia Der ma lux Tri-Wa ve po zwa la na
wy ko rzy sta nie te ra pii le do wej w wie lu scho -
rze niach der ma to lo gicz nych, a tak że w me -
dy cy nie este tycz nej.
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