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Świa tło to sze ro ko ro zu mia ny ter min, obej mu ją cy pro mie nio wa nie
nie jo ni zu ją ce o za kre sie fal elek tro ma gne tycz nych dłu go ści od 200 nm
do 1 mm. Wy róż nia my trzy za kre sy świa tła: ultra fio let – UV (200 –
400 nm), świa tło wi dzial ne (400 – 800 nm) i pod czer wień (800 nm – 
1 mm). Za sto so wa nie świa tła w lecz nic twie okre śla my mia nem fo to te -
ra pii (świa tło te ra pii). Pro mie nio wa nie UV oraz świa tło wi dzial ne od -
po wie dzial ne są za efek ty fo to bio lo gicz ne, pro mie nio wa nie pod czer -
wo ne po wo du je na to miast efekt cie pl ny. Pro mie nio wa nie świe tl ne wy -
ko rzy sty wa ne jest rów nież w te ra pii fo to dy na micz nej[1].
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Świa tło te ra pia w cho ro bach skóry –
za sto so wa nie świa tła nie bie skie go

Już w cza sach sta ro żyt nych zna ny był ko -
rzy st ny wpływ na tu ral nej świa tło te ra pii (he -
lio te ra pii) na prze bieg cho rób skóry, który
wy ra żał się po przez kult bóstw so lar nych
(Ra, He lios, Sza masz, Apol lo)[2]. Wpro wa -
dze nie fo to te ra pii do ka no nu me dy cy ny za -
wdzię cza my Duń czy ko wi Nie lso wi Fin se no -
wi, który do wiódł lecz ni cze go dzia ła nia świa -
tła sło necz ne go i pro mie nio wa nia.

Świa tło nie bie skie

Ze wzglę du na wy stę po wa nie ty po -
wych dzia łań nie po żą da nych UV, roz po -

czę to ba da nia nad za sto so wa niem in nych
dłu go ści świa tła w lecz nic twie, np. świa tła
nie bie skie go (420 – 490 nm), które mie ści
się w za kre sie spek tral nym świa tła wi dzial -
ne go. Prze pro wa dzo ne ba da nia pi lo ta żo -
we wy ka za ły, że na świe tla nie nie bie skim
świa tłem LED (ang. li ght-emit ting dio de)
o dłu go ści fa li wy no szą cej 453 nm nie 
wy ka zu je wła ści wo ści to ksycz nych wzglę -
dem ke ra ty no cy tów na wet przy daw kach
do 500 J/cm2[3], po zba wio ne jest tak że
dzia łań nie po żą da nych wy ni ka ją cych
z uszko dze nia DNA oraz włókien ela sty -
no wych i ko la ge no wych. 
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Źródła świa tła nie bie skie go

Dio dy elek tro lu mi ne scen cyj ne zo sta ły wy -
na le zio ne w 1962 ro ku przez ame ry kań skie go
in ży nie ra Nic ka Ho lo ny a ka Jr., ale po cząt ko -
we mo de le nie mia ły moż li wo ści wy twa rza nia
ener gii bio lo gicz nie istot nych, a emi to wa ne fa -
le by ły sze ro kie i zróż ni co wa ne na wet o 100
nm. W la tach 90. XX wie ku NA SA (Na ro do -
wa Agen cja Ae ro nau ty ki i Prze strze ni Ko -
smicz nej) opra co wa ła dio dy LED, które by ły
źródłem bar dzo wą skie go spek trum świa tła.
To po zwo li ło na ich wy ko rzy sta nie w me dy -
cy nie[5]. Świa tło do star cza ne przez dio dy LED
mo że być cią głe lub fo to mo du lo wa ne. Kli nicz -
ne ko rzy ści świa tła LED wy ni ka ją z kil ku me -
cha ni zmów, które za le żą głów nie od dłu go ści
fa li. Do stęp ne na ryn ku dio dy elek tro lu mi ne -
scen cyj ne emi tu ją świa tło róż nej dłu go ści
i bar wy: czer wo ne, żół te, nie bie skie oraz pro -
mie nio wa nie pod czer wo ne. 

Wy ka za no, że świa tło czer wo ne ak ty -
wu je czyn nik wzro stu fi bro bla stów (ang.fi -
bro blast growth fac tor – FGF), który jest od -
po wie dzial ny za zwięk sze nie pro duk cji
pro ko la ge nu I, MMP – 9 (me ta lo pro te i na zy
– 9) oraz licz by fi bro bla stów. Znaj du je ono
za sto so wa nie w go je niu ran, le cze niu blizn,
sta nów przed no wo two ro wych, nie czer -
nia ko wych no wo two rów skóry, fo to sta rze -
nia, ziar ni nia ków obrącz ko wa tych czy obu -
mie ra nia tłu szczo wa te go. 

Fo to mo du lo wa ne świa tło żół te ma
wpływ na pro duk cję ATP po przez ab sorp cję
fo to nów przez mi to chon drial ną pro to por fi -
ry nę IX, do dat ko wo od dzia łu je na eks pre sję
ge nów i ak tyw ność fi bro bla stów. Znaj du je
za sto so wa nie głów nie w le cze niu ob ja wów
fo to sta rze nia oraz przy spie sza re ge ne ra cję
skóry po za bie gach la se ro wych. 

Z ko lei pro mie nio wa nie pod czer wo ne,
zna ne tak że ja ko MI RE (ang. mo no chro ma tic
in fra red ener gy) po bu dza krą że nie po przez
sty mu lo wa nie wy dzie la nia tlen ku azo tu
wpły wa ją ce go na po sze rze nie na czyń i an -

gio ge ne zę w pro ce sie go je nia ran. Tym sa -
mym znaj du je za sto so wa nie w le cze niu
zmian skór nych w prze bie gu cu krzy cy, twar -
dzi ny ogra ni czo nej czy od le żyn[5].

Za sto so wa nie świa tła nie bie skie go

Nie bie skie świa tło LED pe ne tru je skórę
do głę bo ko ści ma ksy mal nie 1 mm[6]. Znaj du -
je za tem za sto so wa nie w le cze niu bar dziej
po wierz chow nych zmian, ta kich jak ro go wa -
ce nie sło necz ne (łac. ac ti nic ke ra to sis – AK).
Wy ka zu je tak że dzia ła nie prze ciw za pal ne
w trą dzi ku zwy czaj ne go po przez swój de gra -
da cyj ny wpływ na bak te rie Pro pio ni bac te rium
ac nes. P. ac nes za wie ra na tu ral nie wy stę pu -
ją ce po rfi ry ny, głów nie ko pro por fi ry nę i pro -
to por fi ry nę IX. Ab sorp cja nie bie skie go świa -
tła przez te czą stecz ki in du ku je na tu ral ny
efekt te ra pii fo to dy na micz nej (PDT) z ni -
szcze niem bak te rii po przez two rze nie wol -
nych ro dni ków tle no wych oraz wpływ na cy -
to ki ny[2,5,7]. Prze pro wa dzo no wie le ba dań kli -
nicz nych do wo dzą cych sku tecz no ści le cze nia
trą dzi ku zwy czaj ne go o na si le niu ła god nym
do umiar ko wa ne go za po mo cą nie bie skie go
świa tła LED[8-11].

Na świe tla nia nie bie skim świa tłem emi to -
wa nym przez LED oka za ły się obie cu ją ce
tak że w te ra pii łu szczy cy i der ma toz wy pry -
sko wych. W pro spek tyw nym, ran do mi zo -
wa nym ba da niu z 2011 ro ku 37 pa cjen tów
wy ka za no istot ną sta ty stycz nie po pra wę
w obrę bie na świe tla nych bla szek łu szczy co -
wych po czte rech ty go dniach le cze nia za po -
mo cą do mo wej dio dy LED[12]. W in nym ba -
da niu kli nicz nym obej mu ją cym 47 pa cjen tów
cier pią cych na łu szczy cę o umiar ko wa nym
i śre dnim na si le niu, sto so wa nie świa tła nie -
bie skie go na bla szki łu szczy co we przez 12
ty go dni skut ko wa ło znacz ną po pra wą zmian
w po rów na niu do ognisk nie na świe tla -
nych[13]. Do oce ny zmian uży to ska li LPSI
(ang. Lo cal Pso ria sis Se ve ri ty In dex). Au to rzy
do wie dli tak że, iż na świe tla nia świa tłem nie -
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bie skim o wy so kim stop niu in ten syw no ści
(ang. high-in ten si ty blue li ght – 453 nm LED
200 mw/cm2) cha rak te ry zu ją się lep szym
efek tem te ra peu tycz nym niż te ra pia świa -
tłem nie bie skim o ni skim stop niu in ten syw -
no ści (ang. low-in ten si ty blue li ght – 453 nm
LED 100 mw/cm2). W ko lej nym ba da niu
prze pro wa dzo nym ce lem lep sze go zro zu -
mie nia me cha ni zmów dzia ła nia świa tła nie -
bie skie go w wa run kach in vi tro spraw dzo no,
czy dzia ła ono bez po śre dnio na ko mór ki
den dry tycz ne[14]. Wy ka za no, iż świa tło nie -
bie skie w za leż no ści od daw ki ha mu je pro -
ces ak ty wa cji ko mórek den dry tycz nych po -
przez ogra ni cze nie na mna ża nia się lim fo cy -
tów i uwal nia nie cy to kin pro za pal nych (INF�,
IL-2, IL-10, Il-12p70, IL-1� i TNF�). Lieb -
mann i wsp. w swych ba da niach do wie dli
antyproliferacyjnego działania świa tła nie bie -
skie go – na stę pu je re duk cja pro li fe ra cji ke ra -
ty no cy tów przy jed no cze snej in duk cji ich
doj rze wa nia[15]. Nie bie skie świa tło LED znaj -
du je za sto so wa nie w te ra pii łu szczy cy po -
spo li tej o na si le niu od ła god ne go do umiar -
ko wa ne go u pa cjen tów peł no let nich. W sze -
re gu ba dań kli nicz nych do ty czą cych
urzą dze nia emi tu ją ce go świa tło nie bie skie,
no szo ne go na cie le do do mo we go użyt ku,
nie od no to wa no żad nych po waż nych dzia -
łań nie po żą da nych, uzy ska no na to miast wy -
so ki sto pień za do wo le nia pa cjen tów[12,13].

W związ ku z ro sną cą po pu lar no ścią te ra -
pii nie bie skim świa tłem LED, prze pro wa dza -
ne są ba da nia nad jej bez pie czeń stwem.
W jed nym z nich wy ko na no ana li zę wy cin -
ków skóry ośmiu zdro wych ochot ni ków po
pię cio dnio wej eks po zy cji na świa tło nie bie -
skie. W ba da niu nie wy ka za no uszko dzeń
DNA w obrę bie na skór ka i skóry wła ści wej,
oznak za pa le nia czy przed wcze sne go fo to -
sta rze nia. Za ob ser wo wa no je dy nie mi ni mal -
ną, przej ścio wą hi per pig men ta cję[16]. Po nad -
to od wie lu lat te ra pia świa tłem nie bie skim
wy ko rzy sty wa na jest rów nież w le cze niu
żół tacz ki no wo rod ko wej, ze spo le Cri gle ra –

Naj ja ra czy za bu rze niach me ta bo li zmu bi li ru -
bi ny. Nie wy ka za no żad nych po waż nych
dzia łań nie po żą da nych, na wet mi mo dłu go -
trwa łe go na świe tla nia i sto so wa nia du żych
da wek su ma rycz nych świa tła nie bie skie go.
Ist nie ją jed nak po je dyn cze do nie sie nia na te -
mat roz wo ju zna mion barw ni ko wych u dzie -
ci pod da wa nych fo to te ra pii z po wo du żół -
tacz ki no wo rod ko wej[2].

Te ra pia nie bie skim świa tłem znaj du je
co raz szer sze za sto so wa nie. Z uwa gi na
me cha nizm dzia ła nia oka za ła się sku tecz na
w re duk cji zmian wy pry sko wa tych[17], te ra -
pii fo to dy na micz nej, owrzo dze niach podu -
dzi, aler gicz nym nie ży cie no sa, se zo no wej
cho ro bie afek tyw nej[2]. Pro wa dzo ne są tak -
że ba da nia nad za sto so wa niem świa tła LED
w le cze niu ato po we go za pa le nia skóry[18,19].

Pod su mo wa nie

Wy ko rzy sta nie nie bie skie go świa tła
LED nie wąt pli wie jest ko lej nym waż nym
kie run kiem roz wo ju fo to te ra pii łu szczy cy
i in nych prze wle kłych der ma toz. Eli mi na cja
pa sma UV po zwa la na wy klu cze nie sze re gu
dzia łań nie po żą da nych, ale przede wszy st -
kim naj waż niej sze go z nich, ja kim jest fo to -
kan ce ro ge ne za. Do stęp ność urzą dzeń
emi tu ją cych nie bie skie świa tło do do mo -
we go użyt ku da je moż li wość wy god ne go
i bez piecz ne go sto so wa nia, co spo ty ka się
ze znacz nym za do wo le niem pa cjen tów,
nie zmu sza jąc ich do re zy gna cji z nor mal -
ne go ryt mu dnia. Ro sną ca po pu lar ność jest
z pew no ścią bodź cem do dal szych ba dań
i roz wo ju tej me to dy le cze nia. 
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