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Łuszczyca zwyczajna jest zapalną chorobą skóry, na którą choruje 1-3%
populacji[1]. Ma charakter przewlekły i zazwyczaj przebiega z okresami
remisji i zaostrzeń. Zmiany chorobowe często zajmują widoczne dla
otoczenia okolice, doprowadzając do spadku jakości życia, a także do wielu
ograniczeń w sferze zawodowej, psychicznej i społecznej. Choroba nadal
pozostaje nieuleczalna, jednak istnieje wiele form terapii pozwalających na
uzyskanie remisji lub znaczące ograniczenie powierzchni zajęcia skóry
przez zmiany chorobowe. Jedną z podstawowych metod leczenia jest
fototerapia, o której będzie traktował niniejszy artykuł. 
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Fototerapia w leczeniu łuszczycy
zwyczajnej

He lio te ra pia i bal ne o te ra pia na le żą do
jed nych z naj star szych me tod le cze nia łu -
szczy cy i są wy ko rzy sty wa ne od wie ków
w kra jach o du żym na sło necz nie niu, z do stę -
pem do ką pie li w wo dzie mor skiej i na tu ral -
nych wo dach mi ne ral nych. Dzię ki wpro wa -
dze niu sztucz nych źródeł emi tu ją cych pro -
mie nie UV moż na sto so wać te ra pię świa tłem
nie za leż nie od sze ro ko ści ge o gra ficz nej. 

Istot nych in for ma cji na te mat fo to te ra pii
w le cze niu łu szczy cy do star cza ją mię dzy in ny -
mi re ko men da cje eks per tów Pol skie go To -
wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go[1,2]. Eks per ci
pod kre śla ją, że fo to te ra pia po win na zo stać
wdro żo na u wszy st kich pa cjen tów z łu szczy -
cą plac ko wa tą, u których nie uzy ska no kon -
tro li prze bie gu cho ro by za po mo cą le cze nia

miej sco we go. Próba le cze nia fo to te ra pią po -
win na być za sto so wa na je szcze przed włą -
cze niem do le cze nia le ków ogól nych[2]. 

Dwie pod sta wo we me to dy fo to te ra pii to
fo to che mio te ra pia z uży ciem pso ra le nów
(miej sco wych lub do u st nych) czy li PU VA te -
ra pia (ang. Pso ra len Ultra vio let A The ra py) oraz
fo to te ra pia wą skim spek trum UVB 311 nm
(Nar row band Ultra vio let B, NB-UVB). Do pu -
szczal ne jest rów nież sto so wa nie sze ro ko pa -
smo we go UVB. Fo to te ra pia ce chu je się du -
żą sku tecz no ścią. We dług cy to wa nych wy -
tycz nych po 4-6 ty go dniach le cze nia po zwa la
zre du ko wać wska źnik PA SI (ang. Pso ria sis
Area and Se ve ri ty In dex) o 75% (tzw. PA SI 75)
u oko ło 75% cho rych sto su ją cych na świe tla -
nia UVB 311 nm i do 90% w przy pad ku sto -
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sowa nia me to dy PU VA[2]. Za zwy czaj wy ko -
rzy stu je się fo to te ra pię ca łe go cia ła, jed nak
w przy pad ku łu szczy cy ogra ni czo nej do nie -
wiel kiej po wierzch ni (np. dło nie lub sto py)
moż na za sto so wać ce lo wa ną fo to te ra pię
miej sco wą. Przed włą cze niem każ dej for my
fo to te ra pii trze ba wy klu czyć prze ciw wska za -
nia do le cze nia, omówić z pa cjen tem za ga -
dnie nia zwią za ne z wy bra ną for mą terapii,
a tak że po in for mo wać go o moż li wych dzia -
ła niach nie po żą da nych wcze snych i od le -
głych oraz uzy skać od nie go pi sem ną zgo dę
na wy ko ny wa nie za bie gów. 

W trak cie kwa li fi ko wa nia do fo to te ra pii ko -
niecz ne jest tak że uwzglę dnie nie sto so wa nych
przez pa cjen ta le ków – ze wzglę du na moż li -
wość wy stą pie nia od czy nów fo to to ksycz nych
lub fo to a ler gicz nych. Do naj waż niej szych le -
ków fo to u czu la ją cych lub fo to to ksycz nych na -
le żą te tra cy kli ny, chi no lo ny, po chod ne fe no tia -
zy ny, po chod ne tia zy do we, diu re ty ki pę tlo we,
amio da ron oraz gry ze o ful wi na[2].

Fo to te ra pia wą sko pa smo wym UVB

Wą sko pa smo we UVB (NB-UVB, nar row-
band UVB) to świa tło o dłu go ści 311 nm. Jest
ono bar dziej efek tyw ne niż sze ro ko pa smo we
UVB, po nad to jest ła twiej szą i bez piecz niej szą
for mą le cze nia niż PU VA te ra pia. Z tych
wzglę dów jest to naj czę ściej sto so wa na for -
ma fo to te ra pii. Wy tycz ne Ame ry kań skiej Aka -
de mii Der ma to lo gii (Ame ri can Aca de my of
Der ma to lo gy, AAD) za le ca ją NB-UVB ja ko fo -
to te ra pię pierw sze go rzu tu w łu szczy cy, je -
szcze przed PU VA te ra pią[3]. Po nad to fo to te -
ra pia UVB 311 nm ma za sto so wa nie w le cze -
niu wie lu der ma toz, zwła szcza ato po we go
za pa le nia skóry i bie lac twa. Wy ko rzy stu je się
ją rów nież w po li mor ficz nych osut kach świe -
tl nych, wcze snych sta diach skór nych chło nia -
ków ty pu T, a tak że w li sza ju pła skim, prze -
wle kłej po krzyw ce, świą dzie, ło jo to ko wym
za pa le niu skóry oraz w na by tych der ma to -
zach per fo ru ją cych[4]. 

Dłu gość pro mie nio wa nia 311 nm wy ka -
zu je opty mal ne dzia ła nie w le cze niu łu szczy cy,
co udo wo dni li po raz pierw szy Par rish i Ja e -
nic ke w 1981 ro ku[5]. Jed nak że me cha nizm
dzia ła nia te go ty pu fo to te ra pii nie jest w peł -
ni po zna ny. Udo wo dnio no, że pro mie nio -
wa nie UVB jest ab sor bo wa ne przez en do -
gen ne chro mo fo ry ta kie jak ją dro we DNA,
co sty mu lu je wy twa rza nie re ak tyw nych form
tle nu, za ha mo wa nie pro li fe ra cji ke ra ty no cy -
tów oraz ak ty wa cję ich apop to zy w bla -
szkach łu szczy co wych. Po nad to wpły wa na
mo dy fi ka cję pro duk cji cy to kin[6]. Po pra wa kli -
nicz na po NB-UVB fo to te ra pii wią że się ze
zmniej sze niem eks pre sji Il-12, Il-18 i Il-23.
W cza sie na świe tlań wą sko pa smo wym UVB
ob ser wu je się tak że za ha mo wa nie ścież ki 
Il-17. Su ge ru je się, że klu czo wym ele men -
tem dla uzy ska nia efek tu lecz ni cze go są pro -
ce sy oksy da cji i re duk cji za cho dzą ce w zmia -
nach skór nych pod da nych na świe tla niu[6].
Nie mniej jed nak nie do koń ca wia do mo,
które ko mór ki – ke ra ty no cy ty, ko mór ki 
Lan ge rhan sa czy lim fo cy ty – są pier wot nym
miej scem od dzia ły wa nia NB-UVB[7]. Nie ma
też ja sno ści, czy na świe tla nie UVB sa mo
w so bie wy wo łu je sy ste mo we dzia ła nie im -
mu no mo du lu ją ce, czy też dzia ła tyl ko na po -
zio mie podraż nio nej skóry[7]. 

Pa ra me try kwa li fi ka cji pa cjen ta do le cze -
nia by ły przedmio tem dys ku sji, w wy ni ku
których opra co wa no róż ne sche ma ty.
Przed roz po czę ciem na świe tla nia pa cjen ta
NB-UVB na le ży okre ślić je go wraż li wość na
pro mie nio wa nie UV. Wią że się to z wy zna -
cze niem in dy wi du al nej mi ni mal nej daw ki
ru mie nio wej (MED – Mi ni mal Ery the ma 
Do se). Do pu szczal ne jest tak że okre śle nie
fo to ty pu skóry (I-VI), który usta la się po ze -
bra niu szcze góło we go wy wia du na te mat
wraż li wo ści na pro mie nio wa nie sło necz ne
i po do ko na niu oce ny kli nicz nej. Trze ba za -
zna czyć, że jest to jed nak mniej pre cy zyj na
me to da niż okre śle nie MED i je śli jest sto -
so wa na, na le ży do kła dniej mo ni to ro wać
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prze bieg po cząt ko wych na świe tlań i re ak cję
pa cjen ta na na świe tla nia[2,8].

W ce lu okre śle nia MED sto su je się przy -
rząd zwa ny ru mie no mie rzem, który na świe -
tla 6 pól skóry róż ny mi daw ka mi UV[6]. MED
to naj niż sza daw ka UV wy wo łu ją ca na si lo ny
ru mień po 24 go dzi nach od na świe tla nia.
W na szej po pu la cji śre dni MED dla UVB 311
to 0,5 do 0,6 J/cm2. Na świe tla nie roz po czy -
na się od daw ki rów nej 50-70% MED
i zwięk sza je co 1 do 2 za bie gów o 0,1 J/cm2

– do jed no ra zo wej daw ki 4 J/cm2[8]. U osób
ciem no skórych moż na roz po czy nać od
daw ki bę dą cej 100% MED[9]. W za leż no ści
od ośrod ka czę stość na świe tlań to ok. 3-5
ra zy w ty go dniu. Le cze nie NB-UVB moż na
te o re tycz nie sto so wać co 24 go dzi ny, gdyż
szczyt wy stę po wa nia ru mie nia wy stę pu je od
8 do 24 go dzin od na świe tla nia. Z ba dań wy -
ni ka, że na świe tla nie w sche ma cie 3 ra zy
w ty go dniu pro wa dzi do szyb szej re duk cji
zmian niż na świe tla nie 2 ra zy w ty go dniu,
po nad to jest rów nie sku tecz ne co na świe tla -
nie 5 ra zy w ty go dniu[9]. Ku mu la cyj na daw ka
lecz ni cza to 4-60 J/cm2 w za leż no ści od na si -
le nia cho ro by[8]. W po rów na niu z sze ro ko -
pa smo wym UVB cza sy eks po zy cji są krót sze
ale bar dziej in ten syw ne, czas le cze nia jest
krót szy, a te ra pia po wo du je dłuż sze okre sy
re mi sji. Nie stwier dzo no, aby sto so wa nie fo -
to te ra pii w okre sie re mi sji przy czy nia ło się
do wy dłu że nia okre su jej trwa nia. Z te go po -
wo du po uzy ska niu re mi sji kli nicz nej fo to te -
ra pia po win na zo stać za koń czo na[2].

Fo to te ra pia UVB 311 nm jest po wszech -
nie uzna wa na za wzglę dnie bez piecz ną opcję
te ra peu tycz ną. Mo że być sto so wa na tak że
u cię żar nych (ka te go ria A we dług FDA)
i u dzie ci. Naj czę st szym ob ja wem nie po żą -
da nym po na świe tla niu UVB jest po ja wie nie
się nadmier ne go ru mie nia, uczu cie pie cze nia
czy su cho ści skóry po na świe tla niu. Ob ja wy
ta kie moż na ni we lo wać, sto su jąc emo lien ty,
a w ra zie sil ne go ru mie nia – gli ko kor ty ko ste -
ro i dy miej sco we. 

Wie lo krot nie ana li zo wa no wpływ fo to te -
ra pii na po wsta wa nie no wo two rów skóry.
W prze ci wień stwie do PU VA te ra pii w przy -
pad ku NB-UVB nie za re je stro wa no zwięk -
szo ne go ry zy ka kar ci no gen ne go (po wsta wa -
nie SCC, BCC czy czer nia ka), jed nak brak
pro spek tyw nych ba dań nie upraw nia do po -
sta wie nia osta tecz nych wnio sków[10,11].

Sze ro ko pa smo we UVB (bro ad band
UVB, BB-UVB)

Sze ro ko pa smo we UVB to świa tło o za kre -
sie dłu go ści fa li 290-320 nm. By ło ono pierw -
szą po świe tle sło necz nym me to dą świa tło -
lecz nic twa, uży wa ną w le cze niu łu szczy cy od
1940 ro ku[9]. Obe cnie jest me to dą rza dziej
wy ko rzy sty wa ną, ale do pu szczal ną[2]. Po cząt -
ko wo na świe tla nia po prze dza no apli ka cją pre -
pa ra tów za wie ra ją cych smo łę wę glo wą, np.
w for mie ką pie li (tzw. me to da Go ec ker man na).
Al ter na tyw nie sto so wa no tak że me to dę In gra -
ma w po łą cze niu z ką pie lą dzieg cio wą i apli ka -
cją cy gno li ny miej sco wo[8]. Obe cnie na świe tl -
nia sze ro kim pa smem UVB sto su je się, za czy -
na jąc od 70% war to ści MED i zwięk sza jąc
o 20% przy każ dym ko lej nym na świe tla niu.
Sto su je się od 3 do 5 na świe tlań w ty go dniu,
a w za leż no ści od na si le nia cho ro by wy ma ga -
ne jest od 10-30 na świe tlań[9].

Se lek tyw ne UVB (SUP)

W der ma to lo gii wy ko rzy stu je się tak że se -
lek tyw ną fo to te ra pię UVB, czy li sze ro kie pa -
smo 280-350 nm ze szczy ta mi 310-315
nm[8]. Jest to me to da wy ko rzy stu ją ca UVB
wspo ma ga ne przez UVA bez uży cia pso ra le -
nów. Sku tecz ność SUP jest mniej sza niż PU -
VA te ra pii, jed nak nie wy ma ga sto so wa nia do -
u st nych pso ra le nów, które ma ją dzia ła nia nie -
po żą da ne. Tę me to dę wy ko rzy stu je się
w le cze niu łu szczy cy, ale tak że ato po we go za -
pa le nia skóry, trą dzi ku po spo li te go, ły sie nia
plac ko wa te go, po krzyw ki barw ni ko wej, ło jo -
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to ko we go za pa le nia skóry. Pro ble mem
w przy pad ku SUP jest za war tość krót kich, ru -
mie nio twór czych pro mie ni, które zo sta ły wy -
e li mi no wa ne w wą sko pa smo wym UVB, ce -
chu ją cym się słab szym dzia ła niem ru mie nio -
twór czym[12].

PU VA te ra pia

PU VA te ra pia (ang. Pso ra len Ultra vio let
A The ra py), czy li me to da fo to che mio te ra pii, zo -
sta ła za sto so wa na po raz pierw szy w la tach sie -
dem dzie sią tych XX wie ku dzię ki wpro wa dze -
niu do u st ne go 8-me to ksy pso ra le nu (8-MOP).
PU VA te ra pia jest jed ną z naje fek tyw niej szych
form le cze nia łu szczy cy zwy czaj nej[13]. Re mi sja
osią ga na po PU VA te ra pii jest dłuż sza niż po
– in nych for mach fo to te ra pii i mo że trwać na -
wet do 5 mie się cy[9]. Efekt te ra peu tycz ny wy -
ko rzy sty wa ny w me to dzie PU VA po le ga na
re ak cji fo to che micz nej. Po cząt ko wo mo le ku ły
pso ra le nu wni ka ją do ją dra ko mór ko we go
i in ter ka lu ją we wnątrz kwa sów nu kle i no wych.
Kie dy skóra zo sta je pod da na pro mie nio wa niu
UVA, mo le ku ły pso ra le nu ab sor bu ją fo to ny
i ule ga ją wzbu dze niu, co pro wa dzi do wy two -
rze nia usie cio wa nych po łą czeń mię dzy DNA
i pso ra le na mi. Tak po wsta łe po łą cze nie sta je
się to ksycz ne dla ko mór ki, po wo du jąc jej
apop to zę. PU VA te ra pia po nad to od dzia łu je
ha mu ją co na ścież kę Th1 i Th17 w osi pro za -
pal nej oraz po bu dza ją co na ścież kę Th2 (dzia -
ła nie prze ciw za pal ne), pro wa dząc w efek cie
do kli nicz nej po pra wy[14].

W me to dzie PU VA po da je się 8-me to -
ksy pso ra len w daw ce 0,5 do 0,6 mg/kg ma -
sy cia ła lub 5-me to ksy pso ra len w daw ce 1,0
do 1,5 mg/kg ma sy cia ła 1-2 go dzi ny przed
na świe tla niem UVA. 5-MOP jest pra wie
rów nie sku tecz ny jak 8-MOP, a wy wo łu je
mniej dzia łań nie po żą da nych[9]. Za bie gi te
wy ko nu je się 3-4 ra zy na ty dzień, roz po czy -
na jąc od daw ki UV do sto so wa nej do fo to ty -
pu lub po okre śle niu mi ni mal nej daw ki fo to -
to ksycz nej (MPD, mi ni ma pho to to xic do se).

Daw ki UVA zwięk sza się co 1-2 za bie gi
od 0,5 do 1,0 J/cm2, re mi sję osią ga się za -
zwy czaj po osią gnię ciu daw ki ku mu la cyj nej
80-100 J/cm2[8]. Do u st ne po da wa nie pso ra le -
nów wią że się z wy stą pie niem przej ścio wej
fo to sen sy ty za cji trwa ją cej ok. 4-8 go dzin[2,15].

Uwa ża się, że włą cze nie do le cze nia PU VA
te ra pii ja ko pierw szej li nii le cze nia jest pre fe ro -
wa ne, kie dy zmia ny łu szczy co we są roz le głe,
a bla szki łu szczy co we du że, gru be i na cie czo -
ne[16]. Po nad to wska zu je się, że u osób z wy -
so kim fo to ty pem (IV do VI) PU VA jest znacz -
nie sku tecz niej sza niż in ne na świe tla nia. PU VA
włą cza się tak że w przy pad ku, gdy zmia ny nie
od po wia da ją na le cze nie UVB 311 nm[16].

Pso ra le ny są prze ciw wska za ne w cią ży
i w trak cie kar mie nia pier sią, u dzie ci do 12 r.ż.,
osób cho ru ją cych na po rfi rie, to czeń ru mie -
nio wa ty, bie lac two wro dzo ne, bez so czew -
ko wość, cięż kie za bu rze nia czyn no ści ne rek
czy wą tro by, czer nia ka zło śli we go, ra ka pła -
sko na błon ko we go lub in ne no wo two ry skóry
w wy wia dzie. U ko biet w wie ku roz rod czym
wykorzystujących PU VA te ra pię na le ży sto so -
wać sku tecz ną an ty kon cep cję. Za le ca się wy -
ko na nie kon sul ta cji oku li stycz nej przed roz -
po czę ciem na świe tlań PU VA. Na le ży rów -
nież osła niać w trak cie na świe tla nia oczy
i oko li ce ano-ge ni tal ne oraz no sić oku la ry
prze ciw sło necz ne do 8 go dzin po na świe tla -
niu. Po nad to pa cjent nie mo że być eks po no -
wa ny nadmier nie na pro mie nio wa nie sło -
necz ne przez ca ły czas trwa nia te ra pii.

Do dzia łań nie po żą da nych po uży ciu do u -
st nych pso ra le nów na le żą nud no ści i in ne do -
le gli wo ści żo łąd ko wo-je li to we, bóle gło wy,
rza dziej upo rczy wy świąd, który mo że wy ma -
gać prze rwa nia te ra pii[15]. Rzad ko mo że dojść
do po wsta wa nia pę che rzy jak w przy pad ku
pseu do por fi rii, przy pu szczal nie przez uszko -
dze nie ba rie ry skór no-na skór ko wej. Cza sa mi
PU VA mo że pro wo ko wać wy stą pie nie fo to -
der ma toz, naj czę ściej wie lo po sta cio wych
osu tek świe tl nych, a z po wi kłań od le głych na -
le ży wy mie nić przy śpie szo ne fo to sta rze nie się
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skóry, pla my so cze wi co wa te, ro go wa ce nie
sło necz ne i skór ne no wo two ry zło śli we[15].

W nie których ośrod kach w Pol sce do -
stęp na jest tak że me to da PU VA-Bath. Me to -
da ta zo sta ła wpro wa dzo na do lecz nic twa po
raz pierw szy w 1976 ro ku przez Fi sche ra 
i Al sin sa[14]. PU VA-Bath po le ga na na świe tla niu
UVA bez po śre dnio po 10-20-mi nu to wej ką -
pie li w roz two rze tri me tyl pso ra le nu lub 
8-me to ksy pso ra le nu. Ta kie dzia ła nie po wo -
du je fo to sen sy ty za cję i zmniej sza daw ki UVA
sto so wa ne w cza sie te ra pii. Odmia na lo cal-
PU VA to mo cze nie rąk, stop lub in nej oko li cy
w roz two rze pso ra le nu i na świe tla nie UVA.
Miej sco we za sto so wa nie pso ra le nów po -
zwa la omi nąć wie le dzia łań nie po żą da nych,
które wy stę pu ją po za sto so wa niu do u st nym.
W ran do mi zo wa nych, otwar tych pro spek -
tyw nych próbach wy ka za no, że obie me to dy
– za rów no PU VA-bath, jak i PU VA sy ste mo -
wa – są rów nie sku tecz ne w le cze niu łu szczy -
cy[13]. Co wię cej, z do stęp nych pu bli ka cji 
li te ra tu ro wych wy ni ka, że PU VA-bath nie
zwięk sza ry zy ka wy stą pie nia ra ka kol czy sto -
ko mór ko we go (ang. squ a mo us cell car ci no -
ma, SCC)[17]. Jest to znacz na prze wa ga nad
PU VA te ra pią sy ste mo wą, gdyż uzna je się, iż
ta dru ga istot nie zwięk sza ry zy ko nie barw ni -
ko wych no wo two rów skóry, zwła szcza
SCC[11]. Zwięk szo ne ry zy ko SCC wy stę po -
wa ło na wet po nie wiel kiej eks po zy cji na 
PU VA te ra pię i ro sło li ne ar nie wraz z daw ką
cał ko wi tą, a zmia ny o cha rak te rze SCC wy -
stę po wa ły tak że na skórze nie e kspo no wa nej.
Za ob ser wo wa no tak że zwięk szo ne ry zy ko
roz wo ju ra ka pod staw no ko mór ko we go (ang.
ba sal cell car ci no ma) BCC, gdy pa cjent otrzy -
mał wię cej niż 100 na świe tlań PU VA. Co do
wpły wu PU VA te ra pii na zwięk szo ne ry zy ko
czer nia ka pu bli ko wa ne ba da nia nie są jed no -
znacz ne, część z nich wska zu je na zwięk szo -
ne ry zy ko w przy pad ku pa cjen tów, którzy
otrzy ma li wię cej niż 200 na świe tlań, a w czę -
ści ba dań eu ro pej skich nie ob ser wo wa no
zwięk szo ne go ry zy ka[11].

Te ra pie łą czo ne

Fo to te ra pię moż na wspo ma gać pre pa ra -
ta mi miej sco wy mi, a tak że te ra pią sy ste mo -
wą. Po wszech nie uzna je się, że ta kie dzia ła -
nie po zwa la zmniej szyć daw kę ku mu la cyj ną
pro mie nio wa nia UV. Po łą cze nia NB-UVB
z te ra pią miej sco wą pro wa dzi tak że do
zmniej sze nia zu ży cia miej sco wych pre pa ra -
tów w le cze niu łu szczy cy, w tym miej sco -
wych ste ro i dów[18]. Dzia ła nie ta kie przy no si
więc du żo ko rzy ści. Kal cy po triol mo że
wspo ma gać dzia ła nie fo to te ra pii, jed nak nie
mo że być apli ko wa ny bez po śre dnio przed
na świe tla niem, gdyż pro mie nio wa nie UV in -
ak ty wu je je go czą stecz kę. Dla te go pro mie -
nio wa nie UV po win no być za sto so wa ne ja ko
pierw sze, a w na stęp nej ko lej no ści, te go sa -
me go dnia, moż na za sto so wać kal cy po triol[9].
Po wszech nie uzna ne i wy ko rzy sty wa ne jest
tak że po łą cze nie cy gno li ny apli ko wa nej miej -
sco wo z fo to te ra pią. Na świe tla nia moż na łą -
czyć rów nież z miej sco wy mi re ti no i da mi, np.
ta za ro te nem, jed nak ta kie dzia ła nie mo że
pro wa dzić do miej sco wych dzia łań nie po żą -
da nych, np. podraż nie nia i pie cze nia skóry,
które są zwią za ne z dzia ła niem re ti no i dów[9].

Po wszech nie sto so wa ną kom bi na cją jest
po łą cze nie re ti no i dów ogól nych i na świe tlań
UVB 311 nm lub z PU VA (tzw. Re-PU VA).
Udo wo dnio no, że ta kie le cze nie sko ja rzo ne
przy śpie sza re mi sję łu szczy cy w po rów na niu
do sto so wa nia dwóch me tod od dziel nie[9].

W li te ra tu rze opi sy wa no tak że rzad sze
po łą cze nia NB-UVB z me to tre ksa tem. Ba da -
nia prze pro wa dzo ne w ta kiej te ra pii wska zu ją,
że rów no cza so we po łą cze nie UVB 311 nm
z me to tre ksa tem ma więk szą sku tecz ność
i pro wa dzi do szyb szej po pra wy sta nu kli -
nicz ne go niż sam me to tre ksat[19]. Łą cze nie
me to tre ksa tu z PU VA te ra pią jest do pu -
szczal ne, jed nak wła ści wie po win no uni kać
się dłu go trwa łe go le cze nia ta ką te ra pią, gdyż
zwięk sza ona ry zy ko no wo two rów skóry,
a tak że na si la dzia ła nia he pa to to ksycz ne[9].
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Opi sy wa no tak że po łą cze nia UVB 311 nm
z my ko fe no la nem mo fe ti lu czy cy klo spo ry -
ną[20]. Przez część au to rów łą cze nie cy klo -
spo ry ny z fo to te ra pią jest uwa ża ne za nie -
wła ści we, gdyż zwięk sza ry zy ko ra ka skóry[9].
Z te go po wo du au to rzy pol skie go kon sen su -
su do ty czą ce go łu szczy cy rów nież za le ca ją
ostroż ność w przy pad ku kwa li fi ko wa nia pa -
cjen tów le czo nych cy klo spo ry ną A do fo to -
te ra pii[2].

Pod kre śla się, że w przy pad kach po łą -
czeń fo to te ra pii z te ra pią sy ste mo wą na le ży
za wsze za cho wać du żą ostroż ność, a czas
ta kiej te ra pii skrócić do mi ni mum. Nie zbęd -
ne jest tak że uważ ne mo ni to ro wa nie prze -
bie gu le cze nia[20].

Co raz czę ściej po ja wia ją się do nie sie nia
o sku tecz no ści łą cze nia fo to te ra pii NB-UVB
z le ka mi bio lo gicz ny mi, w tym z eta ner cep -
tem, uste ki nu ma bem i ada li mu ma bem. Do -
nie sie nia wska zu ją na sy ner gi stycz ne dzia ła -
nie eta ner cep tu i NB-UVB u pa cjen tów,
którzy wcze śniej nie od po wia da li na te
dwie me to dy le cze nia sto so wa ne od dziel -
nie[21]. Co wię cej, ba da nia wy ka za ły, że przy
ta kim po łą cze niu zmia ny łu szczy co we ustę -
pu ją bar dzo szyb ko, przy śre dnich daw kach
ku mu la cyj nych eta ner cep tu i na świe tla nia
du żo niż szych niż w sy tu a cji, gdy le ki by ły
sto so wa ne wcze śniej od dziel nie (bez po -
pra wy). Po nad to le cze nie ta kie by ło do brze
to le ro wa ne[21]. 

Po za tym pu bli ko wa no tak że ba da nia
wska zu ją ce na to, że w przy pad ku utra ty
sku tecz no ści le cze nia le ka mi bio lo gicz ny mi
(w ba da niu bra li udział pa cjen ci le cze ni eta -
ner cep tem, ada li mu ma bem, uste ki nu ma -
bem, efa li zu ma bem, in fli ksi ma bem) do łą cze -
nie NB-UVB mo że przy czy nić się do po pra -
wy kli nicz nej i odzy ska nia sku tecz no ści
le cze nia[22]. Ba da nia do ty czą ce łą cze nia le ków
bio lo gicz nych z fo to te ra pią są jed nak nadal
nie wy star cza ją ce, dla te go su ge ru je się du żą
ostroż ność w przy pad ku pod ję cia próby ta -
kie go le cze nia. 

Świa tło nie bie skie w lam pach LED

No wym kie run kiem w fo to te ra pii łu -
szczy cy jest tak że wy ko rzy sta nie nie bie skie go
świa tła z lamp LED. Nie bie skie świa tło jest
za mien ni kiem świa tła UV, które mo że oka zać
się po moc ne w le cze niu łu szczy cy zwy czaj -
nej. Lam py LED emi tu ją świa tło nie bie skie
o dłu gości 453 nm i po zba wio ne są kom po -
nen ty UV[23]. W ran do mi zo wa nym ba da niu
pro spek tyw nym, z podwój nie śle pą próbą
i wy ko na nym przez We in stabl i wsp. na 40
pa cjen tach wy ka za no, że po za sto so wa niu
dwóch róż nych dłu go ści świa tła nie bie skie go
(420 i 453 nm) ob ser wo wa no sta ty stycz nie
zna czą cą po pra wę po 4 ty go dniach le cze nia
w obu gru pach. Ba da nie opie ra ło się na na -
świe tla niach świa tłem nie bie skim wy ko ny -
wa nych przez pa cjen tów urzą dze nia mi prze -
zna czo ny mi do użyt ku do mo we go[24]. In ne
pro spek tyw ne ran do mi zo wa ne ba da nie
prze pro wa dzo ne przez Pfaff i wsp. wska za -
ło na zna czą cą sku tecz ność świa tła nie bie -
skie go LED w le cze niu ła god nej łu szczy cy[26].
Co wię cej, nie od no to wa no do nie sień
o dzia ła niach nie po żą da nych w trak cie le cze -
nia świa tłem nie bie skim, a le cze nie ta kie by ło
do brze to le ro wa ne przez pa cjen tów[23-25].

Ba da nia in vi tro wska zu ją, że na świe tla nia
nie bie skim świa tem re du ku ją pro li fe ra cje
ludz kich ke ra ty no cy tów, ko mórek en do te -
lial nych i fi bro bla stów[24]. Po ten cjal ne me cha -
ni zmy, które mo gą być od po wie dzial ne za
dzia ła nie świa tła nie bie skie go, to pro duk cja
tlen ku azo tu (NO), aku mu la cja pro to por fi ry -
ny IX w bla szkach łu szczy co wych po na -
świe tla niu świa tłem nie bie skim, in duk cja
apop to zy trans for mo wa nych ko mórek
T oraz podo bień stwo świa tła nie bie skie go
do UVA i moż li wość in du ko wa nia efek tu fo -
to bio lo gicz ne podob ne go do nie go[24]. Świa -
tło nie bie skie by ło do tych czas wy ko rzy sty -
wa ne w te ra pii fo to dy na micz nej oraz w le -
cze niu trą dzi ku zwy czaj ne go. Dzia ła niem
ubocz nym jest hi per pig men ta cja zwią za na
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z po ja wie niem się po na świe tla niach więk -
szej licz by Me lan-A-do dat nich ko mórek ob -
ser wo wa nych w ba da niu hi sto lo gicz nym. 

Na za koń cze nie na le ży jed nak za zna czyć,
że ko niecz ne są dal sze ba da nia nad sku tecz -
no ścią i bez pie czeń stwem dłu go ter mi no we go
sto so wa nia nie bie skie go świa tła w łu szczy cy.

Pod su mo wa nie

Fo to te ra pia jest wy so ce sku tecz ną i spraw -
dzo ną me to dą wy ko rzy sty wa ną w le cze niu łu -
szczy cy. Ist nie ją jed nak pew ne jej ogra ni cze nia,
ta kie jak nie peł na do stęp ność do no wo cze -
snych, sztucz nych źródeł świa tła dla ca łe go
spo łe czeń stwa. Co wię cej, część pa cjen tów
uwa ża ją za cza so chłon ną i nie wy god ną. Mi mo
tych za strze żeń jest nie wąt pli wie bar dzo cen -
ną me to dą te ra peu tycz ną i wy ko rzy stu je się ją
w wie lu al go ryt mach le cze nia łu szczy cy. Po za
kla sycz ny mi me to da mi na le ży tak że pa mię tać
o no wych kie run kach w fo to te ra pii, ta kich jak
próby łą cze nia NB-UVB z le ka mi bio lo gicz ny -
mi, a tak że o świe tle nie bie skim, które sta je się
do dat ko wą sku tecz ną i bez piecz ną opcją te ra -
peu tycz ną. 
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