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System  
biofotoniczny Kleresca®

– dermatologia w innym świetle

Ś wiatło diod LED ma działanie biostymulujące, dzięki czemu znalazło szerokie 
zastosowanie w medycynie. Uzyskiwane efekty biologiczne zależą od długości 

emitowanych fal elektromagnetycznych. Zaliczamy do nich przede wszystkim nasilenie 
procesów gojenia i regeneracji oraz działanie przeciwzapalne. System biofotoniczny 
Kleresca® łączy działanie diod LED i zjawisko fluorescencji, dzięki zastosowaniu masek 
fotokonwertujących. Zwiększa to zakres terapeutycznego działania. Wysoka efektywność 
oraz bezpieczeństwo systemu dermatologicznego Kleresca® może stać się uzupełnieniem, 
a nawet alternatywą konwencjonalnego leczenia trądziku pospolitego i różowatego.

Lecznicze własności światła znane są od pokoleń. Świadczy 
o tym fakt wykorzystywania przez starożytnych Egipcjan 
i Greków uzdrawiającego działania słońca. Krokiem milo-
wym, umożliwiającym rozwój fotomedycyny, były obser-
wacje Nielsa Ryberga Finsena, który zastosował spektrum 
światła widzialnego i ultrafioletowego emitowanego przez 
węglową lampę łukową do leczenia gruźlicy skóry. W 1903 
r. Finsen otrzymał Nagrodę Nobla za swoje osiągnięcia. Ko-
lejnym etapem było wprowadzenie do medycyny innych 
źródeł światła, czyli laserów emitujących światło koherent-
ne oraz diod emitujących światło niekoherentne LED (light 
emmiting diode). Naukowcy NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) w połowie XX w. zaobserwowali, że 
światło emitowane przez LED ma zdolność penetrowania 
tkanek i przyspiesza procesy gojenia oraz regeneracji. Od 
tego momentu rozpoczęła się „kariera” światła LED w der-
matologii i kosmetologii. 

Skóra, podobnie jak i inne tkanki, ma zdolność do in-
terakcji z promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest 
to możliwe dzięki obecności w skórze chromoforów (np. 
melaniny, kolagenu, hemoglobiny), czyli cząsteczek po-
chłaniających różny zakres długości fal elektromagne-
tycznych. Pod wpływem pochłoniętej energii elektrony 
chromoforów przechodzą w stan wzbudzony, co umożli-
wia modyfikację różnorodnych procesów komórkowych 
(rys. 1). Powstałe zjawisko nazywa się biostymulacją lub 
fotobiomodulacją. Jego mechanizm polega na aktywacji 
składowych łańcucha oddechowego mitochondriów i ini-
cjacji kaskady reakcji komórkowych. 
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Diody LED to półprzewodniki, które przekształcają prąd 
elektryczny w widmo światła o różnej długości fali (rys. 2): 
od ultrafioletu (247 nm), poprzez światło widzialne, do bli-
skiej podczerwieni (1200 nm) – tabela 1. 

Tabela 1 Spektrum fal elektromagnetycznych emitowanych przez diody LED

kolor emitowanego światła długość fali
fioletowe 380-436 nm

niebieskie 436-470 nm

zielone 470-566 nm

żółte 566-589 nm

pomarańczowe 589-620 nm

czerwone 630-700 nm

podczerwień 700-1200 nm

Światło diod LED ma małą wartość energetyczną, dzięki cze-
mu nie uszkadza tkanek w porównaniu z innymi urządze-
niami produkującymi fale elektromagnetyczne o zbliżonej 
długości fal, np. z laserami. Amerykańska Agencja Żywności 
i Leków FDA (Food and Drug Administration) zatwierdziła 
terapię światłem LED do stosowania u ludzi, gdyż nie stano-
wi istotnego ryzyka, a uzyskiwane efekty terapeutyczne są 
korzystne. Kolejną cechą, wyróżniającą diody LED, jest to, 
że ich światło ulega rozproszeniu na większej powierzchni, 
w porównaniu ze światłem laserów. Dzięki temu czas tera-
pii światłem LED jest krótszy, ponieważ w czasie jednej se-
sji można leczyć większą powierzchnię skóry. Zastosowanie 
światła LED nie stanowi ryzyka przypadkowego uszkodzenia 
oczu. Zabiegi wykorzystujące te urządzenia są nietermiczne, 
nietoksyczne, nieinwazyjne i bezbolesne. Nie odnotowano 
żadnych skutków ubocznych tego typu procedur.

Fotobiomodulacyjne działanie światła LED, jak stwier-
dzono na podstawie badań in vitro oraz in vivo, polega na 
aktywacji w komórkach, między innymi w fibroblastach 

zwiększonej produkcji ATP (adenozynotrifosforan), mo-
dulacji reakcji oksydacyjnych, reakcji zapobiegających 
apoptozie. Ponadto ulega pobudzeniu angiogeneza oraz 
pojawiają się czynniki transkrypcyjne np. Ref-1 (redox fac-
tory-1), NF-kappaB (nuclear factor kappaB), HIF-1 (hypoxia-

-inducible factor-1). W konsekwencji tych zjawisk następuje 
intensyfikacja syntezy białek oraz proliferacji, jak również 
migracji komórek, zmiana stężeń czynników wzrostowych 
i mediatorów prozapalnych. Aktywacji podlegają nie tylko 
fibroblasty, ale także makrofagi, mastocyty, limfocyty, ko-
mórki śródbłonkowe. 

Efekty biologiczne uzyskiwane dzięki terapii światłem LED 
zależą od parametrów charakteryzujących dane urządzenie:
• długości emitowanej fali,
• gęstości mocy lub natężenia promieniowania,
• czasu trwania napromieniowania,
• trybu napromieniowania (fala ciągła lub pulsacyjna).

Długość fali elektromagnetycznej determinuje głębokość 
penetracji tkanek, a tym samym spodziewane efekty. Ta 
zależność wynika z faktu, iż każda długość fali elektro-
magnetycznej ma inny chromofor, a ten z kolei może mieć 
różną lokalizację (tabela 2).

Tabela 2 Zależność pomiędzy długością fali elektromagnetycznej a głębokością wnikania w skórę

długość fali elektromagnetycznej (nm) głębokość penetracji skóry (mm)
400 1

514 0,5-1

630 1-6 

Aktualnie wykorzystanie diod LED w dermatologii jest wie-
lokierunkowe. Pojawiają się nowe możliwości terapeutycz-
ne. Pierwotnie światło LED o długości 470-633 nm stoso-
wano w celu przyspieszenia procesu gojenia i regeneracji. 
Leczenie stosuje się nie tylko na uszkodzoną powierzchnię 
skóry, ale także w późniejszym okresie rekonwalescencji, 
gdyż światło LED hamuje produkcję IL-6, odpowiedzialną 

Rys. 1 Zmiana stanu energetycznego elektronów chromoforów

Rys. 2 Zakres fal elektromagnetycznych emitowanych przez LED
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za powstawanie keloidów i blizn przerosłych. Dalsze ba-
dania sugerują, że fale o długości 590-850 mają działanie 
fotoodmładzające poprzez pobudzanie syntezy kolagenu, 
elastyny, glikoprotein, glikozoamin oraz hamowanie meta-
loproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej. Fushimi i wsp. 
dostarczyli dowodów, że spektrum światła czerwonego 
(638 nm), poprzez aktywację mediatorów (Hepatocyte growth 
factor, Vascular endothelial growth factor, leptyna) parakrynnie 
działających na mieszek włosowy, stymuluje wzrost włosów. 
Ponadto stwierdzono działanie przeciwgrzybicze światła 
LED. Wyniki badań dowiodły, że fala o długości 392 nm, po-
przez pobudzanie wewnątrzkomórkowej kaskady wolnych 
rodników, hamuje wzrost grzybów z gatunku Malassezia 
furfur. Niewątpliwą alternatywą dla terapii trądziku pospo-
litego i innych chorób zapalnych skóry są przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne efekty światła niebieskiego (400-470 nm). 
Jednym z czynników etiologicznych trądziku pospolitego 
jest nadmierna proliferacja i aktywność szczepu Cutibac-
terium acne, który kolonizuje gruczoły łojowe. Narastająca 
oporność Cutibacterium acne na antybiotyki jest powodem 
niepowodzeń terapeutycznych i poszukiwań nowych roz-
wiązań leczniczych. Okazuje się, że komórki tej bakterii mają 
chromofory w postaci porfiryn, pochłaniające spektrum fal 
widzialnych odpowiadających światłu niebieskiemu. 

Nowością jest wprowadzenie na rynek medyczny syste-
mu biofotonicznego Kleresca®, który łączy działanie świa-
tła LED, oraz zjawisko fluorescencji, dzięki zastosowaniu 
masek fotokonwertujących. Celem jest zwielokrotnienie 
efektów fotobiomodulacyjnych. Diody systemu Kleresca® 
emitują światło niebieskie, mające działanie przeciwbakte-
ryjne oraz przeciwzapalne, ale ten rodzaj fal, ze względu na 
swoją długość, penetruje tylko naskórek. Połączenie światła 
niebieskiego z fotokonwertującym żelem wyzwala zjawisko 
fluorescencji. Fluorescencyjna energia świetlna (Fluorescent 
Light Energy, FLE) przenika do różnych warstw skóry jedno-
cześnie, stymulując jej procesy naprawcze (rys.  3). Zwięk-
sza to zakres działania terapeutycznego, a to różni system 
dermatologiczny Kleresca® od standardowych lamp LED. 
Maski, aktywowane światłem niebieskim, emitują światło 
o długości od 510 nm do 630 nm (światło: zielone, pomarań-
czowe, czerwone), dzięki czemu wnika ono do naskórka oraz 
głębszych warstw skóry (rys. 4). Przeprowadzone badania 

kliniczne pokazały, że połączenie LED oraz żelu z chromo-
forami daje znacznie większe możliwości w zakresie lecze-
nia chorób zapalnych, np. trądziku pospolitego i różowatego. 
Większa efektywność tego typu terapii wynika z jej wielo-
kierunkowego działania. Pod wpływem światła uwolnione-
go przez naświetlany żel następuje hamowanie kolonizacji 
Cutibacterium acne oraz aktywacja procesów przeciwzapal-
nych w głębszych warstwach skóry. Dzięki temu Kleresca® 
może być wykorzystana w leczeniu trądziku, nie tylko 
o umiarkowanym nasileniu, ale także w ciężkich postaciach 
zapalnych. Ponadto system biofotoniczny Kleresca® ma za-
stosowanie w rewitalizacji skóry poprzez stymulację fibro-
blastów, a tym samym nasilenie produkcji kolagenu.

Wysoka skuteczność systemu dermatologicznego Kle-
resca®, połączona z bezpieczeństwem i bardzo dobrą tole-
rancją, sprawia, że jest alternatywą dla terapii konwencjo-
nalnej, zalecanej w trądziku pospolitym oraz różowatym. 
Ponadto może być obiecującym sposobem leczenia naj-
trudniejszych postaci trądziku, takich jak acne conglobata, 
jak również hydradenitis superlativy. Dodatkowo połączenie 
diod LED i żelu fotokonwertującego ma obiecujące działa-
nie jako nieablacyjna procedura anti-aging.
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Rys. 3 Zjawisko fluorescencji

Rys. 4 Efekty biologiczne platformy Kleresca®


