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FOTOPROTEKCIA A FOTOPROTEKTÍVA –
AKTUÁLNY POHĽAD NA PROBLEMATIKU

• Slnečné žiarenie okrem navodzovania celkového pocitu  šťastia 

a spokojnosti, syntézy dôležitého vitamínu D a pozitívneho 

terapeutického efektu na širokú škálu ochorení kože, ako je 

napr. psoriáza, má aj svoju odvrátenú stránku.

• Príliš intenzívna expozícia UV žiareniu môže kožu vážne 

poškodzovať. Okrem viditeľného akútneho poškodenia –

slnečnej dermatitídy alebo polymorfnej svetelnej erupcie, 

dochádza pri dlhodobej expozícii k nebezpečným zmenám na 

bunkovej úrovni – predovšetkým k rakovine kože.



PRIRODZENÁ FOTOPROTEKCIA KOŽE
ENDOGÉNNE MECHANIZMY

Pri nadmernej expozícii slnečnému žiareniu dochádza aj k zvýšenej 
enzymatickej aktivite histidinázy (okrem často spomínanej tyrozinázy). 
Jej výsledkom je, že keratinocyty rohovej vrstvy vo zvýšenej miere tvoria 
z histidínu kyselinu urokanovú, ktorá pohlcuje dlhovlnné UVA žiarenie
a mení sa z trans- na cis-izomér. V minulosti sa kyselina urokanová
používala v rozličných ochranných prostriedkoch proti slnku, no keďže 
má jej cis-forma výrazný imunosupresívny efekt, bolo jej používanie v EÚ 
aj iných krajinách zakázané. 
Ďalším mechanizmom ochrany kože pre UV žiarením je hyperkeratóza.
Predovšetkým vplyvom UVB žiarenia dochádza k proliferácii bazálnych 
buniek, čo vedie k zhrubnutiu rohovej vrstvy kože. Po odznení expozície 
UV žiareniu sa hyperkeratóza stráca. 



PRIRODZENÁ FOTOPROTEKCIA KOŽE
ENDOGÉNNE MECHANIZMY II

• Ľudský organizmus disponuje viacerými vnútornými mechanizmami 
ochrany, a to reparačnými enzýmami, ktoré sú schopné identifikovať, 
vystrihnúť a nahradiť chybné sekvencie DNA. V bunkách, ktoré sú 
výrazne poškodené, sa navodzuje apoptóza.

• Naše telo využíva aj endogénne redukčné systémy ako najmä 
ubiquinol, glutatión a kyselinu alfa-lipoovú, ktoré majú antioxidačný 
vplyv, účinne reagujú s voľnými radikálmi, predtým ako stihnú 
poškodiť iné súčasti bunky ako napr. lipidové membrány, proteíny 
a nukleové kyseliny. Množstvo protektívnych látok, ktoré telo samo 
produkuje, sa rapídne znižuje pôsobením reaktívnych foriem kyslíka 
(ROS) vznikajúcich pri expozícii UV žiareniu.



HISTÓRIA FOTOPROTEKCIE

Na začiatku 20. storočia sa verilo, že spálenie kože spôsobuje slnečné teplo. Až v roku 

1922 Karl Eilham Hausser a Wilhelm Wahle odpozorovali, že nie horúčava, ale 

ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 280 – 315 nm je zodpovedné za spálenie kože. 

Toto zistenie sa stalo základným kameňom vývoja ochranných prostriedkov pred 

slnečným žiarením. Už v polovici 30. rokov Franz Greiter a Eugene Schueller

(zakladatelia PizBuin a L’Oreal) priniesli na trh prvý jednoduchý ochranný krém proti 

slnečnému žiareniu, konkrétne proti UVB žiareniu. Vďaka úspechu prvých krémov na 

opaľovanie poklesol strach zo spálenia slnkom, čo viedlo k zvýšenej obľube slnenia sa. 

So vzrastajúcou expozíciou slnečnému žiareniu došlo k nárastu incidencie rakoviny 

kože. Len v Nemecku sa prípady kožného melanómu medzi rokmi 1976 a 2003 takmer 

strojnásobili s približnou incidenciou 140 000 nových prípadov ročne. 



HISTÓRIA FOTOPROTEKCIE II

• Momentálny nárast incidencie rakoviny kože môže priamo odzrkadľovať zmeny vo 

voľnočasovom správaní v posledných dekádach spolu s krátkodobým excesívnym

opaľovaním sa predovšetkým počas letných mesiacov alebo používaním opaľovacích 

zariadení (solárií, resp. horských sĺnk). Je potrebné zdôrazniť, že opaľovacie krémy 

s vyšším ochranným faktorom môžu síce poskytovať lepšiu ochranu pred slnečným 

žiarením, no často nabádajú užívateľov na to, že neúmerne predlžujú svoju expozíciu 

slnečnému žiareniu. 

• Navyše od 70. rokov vďaka činnosti človeka významnou mierou ubúda z ochrannej 

ozónovej vrstvy v stratosfére Zeme (tzv. „ozónová diera“), čo vedie k zvýšeniu intenzity 

UVB žiarenia na povrchu planéty, ktorá sa spája s narastajúcim počtom prípadov 

rakoviny kože.



SYSTÉMOVÁ FOTOPROTEKCIA A              
PRÍRODNÉ FOTOPROTEKTÍVA

• Významnejšie postavenie v rámci chemoprevencie a fotoprotekcie
kancerogenézy kože má prakticky len betakarotén, ktorý sa vyznačuje 
miernym ochranným účinkom na fotosenzitivitu v oblasti viditeľného žiarenia 
pri niektorých fotodermatózach. Betakarotén ako aj ďalšie látky (vitamíny C 
a E, resveratrol, kapsaicín) sa uplatňujú aj v neutralizácii reaktívnych foriem 
kyslíka. 

• Preukázateľný preventívny účinok proti vzniku aktinických keratóz
a spinaliómov má podávanie systémových retinoidov (lokálne podávané formy 
tento efekt nemajú).

• Ďalšie prístupy sa opierajú o stimuláciu melanogenézy a snahu o zvýšenie 
kožného fototypu, čo by mohlo viesť k zvýšenej odolnosti proti slnečnému 
žiareniu. Takouto látkou je napr. alfamelanotid (syntetický analóg α-MSH), 
ktorého použitie limitujú výrazné nežiaduce účinky na libido. 



MÔŽE SVETLO LIEČIŤ?

• Bez svetla by na Zemi neexistoval život. Slnko, slnečné žiarenie a ich význam 
je už od pradávna jedným zo základných faktorov, ktoré nielenže podmienili 
vznik života na tejto planéte, ale zároveň aj život ovplyvňujú a ďalej ho 
rozvíjajú. 

• Slnečné žiarenie je hybnou silou základnej a najdôležitejšej chemickej 
reakcie na Zemi – fotosyntézy, bez ktorej by nebol možný život a jeho 
kolobeh na Zemi.

• Svetlo okrem toho, že je zdrojom energie, má schopnosť uzdravovať a 
regenerovať. Liečba svetlom nachádza obľubu u mnohých ľudí, ktorým 
nepomáhajú lieky a ostatné liečebné procesy. Dokáže obnovovať funkciu 
poškodených buniek, ktoré spôsobujú mnohé zdravotné problémy, stratu 
energie a únavu organizmu.



HISTÓRIA FOTOTERAPIE 

• Pozitívne účinky pôsobenia slnečného žiarenia sú známe už od 

staroveku. Starovekí Egypťania uctievali boha Slnka Ra, od ktorého 

je odvodený termín radiácia.

• Expozícia prirodzenému slnečnému žiareniu, nazývaná 

helioterapia, je moderná forma liečby rôznych kožných ochorení. 



HISTÓRIA FOTOTERAPIE II  
• Alternatívne liečebné postupy vytvorené a overené generáciami sa opäť 

dostávajú do popredia. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) si prvenstvá v dnešnom svete zastávajú indická ajurvéda a tradičná 
čínska medicína. Na druhé miesto sa dostala homeopatia a 
v neposlednom rade bylinná liečba. Až na štvrtom mieste sa ocitla 
oficiálna západná medicína. Pritom v Číne alebo Indii prirodzene 
nepokladajú svoje metódy liečby za „alternatívne“, sú neoddeliteľnou 
súčasťou ich liečebného systému. V skutočnosti je každá metóda 
alternatívou k niektorej inej.

• Ajurvéda zahrňuje tradičné indické liečebné postupy, ktoré sa praktizujú 
už viac ako 4 000 rokov. Súčasťou ajurvédy je aj svetelná terapia, pri 
ktorej sa svetlo využíva na liečebné účely. Ľudský organizmus premieňa 
liečivú silu svetla na biochemické reakcie v bunkách, ktoré stimulujú 
metabolizmus a modulujú imunitné reakcie celého organizmu.



HISTÓRIA FOTOTERAPIE III

• Technológia pôsobenia polarizačnej liečebnej lampy vychádza z 
jedného z najvýznamnejších vedeckých objavov využitia svetla na 
liečebné účely už v roku 1903. 

• Dán Finsen získal Nobelovu cenu za prácu v oblasti liečby svetlom.
Niels Finsen ako prvý použil umelé svetelné žiarenie na liečbu lupus
vulgaris, za čo mu bola v roku 1903 udelená Nobelova cena.

• Liečebné využitie tzv. lineárne polarizovaného svetla bolo až 
donedávna doménou špecializovaných lekárskych ambulancií a 
niektorých kozmetických salónov. Dnes sa už používa aj v domácich 
podmienkach. 

•



FOTOTERAPIA –
LIEČBA POLARIZOVANÝM SVETLOM

• Fototerapia (liečba polarizovaným svetlom) nie je liek, alebo zaručený 

liečebný prostriedok. Ide o prírodnú fyzikálno - biologickú metódu, 

ktorá prirodzeným spôsobom stimuluje živé organizmy.

• Pri dopade polarizovaného svetla na tkanivo sa len 4% svetelných lúčov 

odrazí a zvyšné prejdú do tkaniva. Energia, ktorá preniká je postupne 

pohlcovaná tkanivom a vyvoláva efekty, ktoré majú z liečebného 

hľadiska veľmi významné uplatnenie.



POLARIZÁCIA SVETLA

• Svetlo je žiarenie s vlnovou dĺžkou od 300nm do 800nm. Polarizácia 
je dej, ktorý vzniká iba pri priečnom vlnení na štrbine tzv. 
polarizátore. Ten prepúšťa ďalej iba vlnenie, ktoré kmitá v jednom 
smere a tým vzniká polarizované vlnenie. 

• Polarizované svetlo sa používa v rôznych oblastiach, napríklad pri 
polarizačných mikroskopoch, alebo pri vyšetrení očí. Zrejme 
najvýznamnejšie je však využitie polarizovaného svetla pri displejoch 
z tekutých kryštálov (LCD).

• Liečba svetlom využíva elektromagnetické účinky práve tohto 
polarizovaného svetla na náš organizmus. Upravením 
elektromagnetického vlnenia v medicínskom prístroji dôjde ku 
vzniku polarizovaného svetla, ktoré sa využíva v biolampe. 



POLARIZÁCIA SVETLA II

• Terapia polarizovaným svetlom bola schválená ako zdravotnícka 

pomôcka Radou Európskych Spoločenstiev.

• Všetky biolampy fungujú veľmi podobne a ich použitie je 

jednoduché. Svieti sa priamo na postihnuté miesto, najlepšie zo 

vzdialenosti 1–2 cm. V závislosti od problému sa liečba aplikuje 

1 až 3 krát denne po dobu 5 – 20 minút. Súčasťou je zabudovaná 

časomiera a zvuková signalizácia.



ÚČINKY 

• Analgetický účinok, ktorý pociťujeme ako tlmenie bolesti, vzniká 

vďaka tomu, že vplyv svetelnej energie znižuje citlivosť nervových 

buniek v tom mieste, cez ktoré polarizované svetlo prechádza. 

• V prípade silnejších bolestí dochádza aj k vylučovaniu takzvaných 

endogénnych opiátov, ktoré spolu s polarizovaným svetlom sú schopné 

prirodzene odstrániť proces choroby, a bolesť znižujú s nezvyčajne 

veľkou intenzitou.



ÚČINKY II

• Protizápalový účinok vzniká vďaka tomu, že polarizované svetlo 

aktivuje tie procesy, ktoré sa zúčastňujú pri eliminácii zápalu. Je veľmi 

dôležitá aj skutočnosť, že svetelná terapia podporuje rozširovanie ciev, 

urýchľuje metabolizmus a posilňuje imunitný systém organizmu.

• Biostimulačný účinok vďaka dodávke väčšieho množstva svetelnej 

energie v značnej miere podporuje a urýchľuje regeneráciu buniek a 

poškodených tkanív, ako aj ich zdravý vývoj. To je veľmi dôležité pre 

zachovanie zdravia organizmu.



• Výmenné filtre biolámp predstavujú 

nadštandardnú výbavu biolampy a 

umožňujú kolorterapiu:

• Kolorterapia - liečba farbami pomocou 

polarizovaného svetla sa síce používa iba 

niekoľko rokov, ale jej základy tvorí 

pôvodné indické učenie o čakrách.

• Čakra je energetický vír, ktorý patrí k 

sústave „jemnej energie“. Podľa ajurvédy

rozoznávame sedem základných čakier, 

ktoré sú v tele umiestnené nad sebou. 

Každá čakra má svoju charakteristickú 

frekvenciu, čo určuje jej farbu a iné 

vlastnosti.

•



Farebná charakteristika tela, postupujúc zhora dole 
a vychádzajúc z umiestnenia čakier:
vrch hlavy – fialová farba
po hrudný kôš – modrá farba
hrudník (pľúca, srdce, týmus) – zelená farba
pod rebrami – žltá farba
oblasť podbruška – oranžová farba
pohlavné orgány – ružová farba
od stehna dole – červená farba

Ak bunky príslušnej oblasti tela osvietime lúčom potrebnej farby, vytvoria sa 
podmienky pre poškodenú bunku na návrat do normálnej/pôvodnej frekvencie a 
tým sa napomáha jej „uzdraveniu“.



PSORIÁZA A HELIOTERAPIA
• Slnečné žiarenie má vplyv aj na imunologické procesy v koži. 

Pozitívny účinok v podobe imunosupresie sa používa pri niektorých 

ochoreniach akými sú napr. psoriáza alebo atopická dermatitída),

• Pri liečbe psoriázy sa používa fototerapia, pri ktorej sa využíva UVA, 

UVB žiarenie ako aj kombinované UVA a UVB . V súčasnosti sa za 

najefektívnejšie považuje žiarenie s vlnovou dĺžkou 313nm.

• UVB žiarenie pôsobí na DNA, RNA a syntézu proteínov, čím znižuje 

hyperproliferáciu psoriatickej epidermy. Okrem toho ovplyvňuje 

cytokíny a iné mediátory zápalu, ktoré sa podieľajú v patogenéze 

psoriázy.



PSORIÁZA A HELIOTERAPIA II
• V liečbe psoriázy sa pre urýchlenie hojenia psoriatických prejavov ako 

aj pre zníženie toxicity používaných terapeutických látok, využíva 

kombinácia fototerapie s lokálne alebo systémovo aplikovanými 

látkami, ktoré zvyšujú citlivosť kože na UV žiarenie, napr. decht (tzv. 

Goeckermanova liečba), antralín (Ingramova liečba), najnovšie tiež 

prípravky s obsahom D3 vitamínu (Calcipotriol) ako aj lokálne a celkové 

psoralény v kombinácii s UVA žiarením (tzv. PUVA liečba).



• Konzultácia: katarina.bauerova@savba.sk

mailto:katarina.bauerova@savba.sk

