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Zmiany skórne w bielactwie 
nabytym – możliwości terapeutyczne
Skin lesions in vitiligo – therapeutic options

 | WSTĘP

Bielactwo nabyte (vitiligo) jest przewlekłą chorobą skó-
ry, związaną z uszkodzeniem i w konsekwencji znisz-
czeniem melanocytów, manifestującą się obecnością 
na skórze plam depigmentacyjnych. Dotyka ona 1-2% 
światowej populacji [1]. Choć może wystąpić w każdym 
wieku, u 50% pacjentów bielactwo rozwija się przed 20. 
rokiem życia [2]. Nie wykazuje predylekcji do płci czy 
rasy. Typowe zmiany bielacze są mlecznobiałymi, nie-
łuszczącymi plamami o wyraźnych granicach, bez cech 
zapalenia [3]. Ze względu na obraz kliniczny i możliwo-
ści terapeutyczne wyodrębniono dwa typy bielactwa: 

 – zlokalizowany. Odmiany: ogniskowa (fot. 1), seg-
mentowa (fot. 2), śluzówkowa (fot . 3), dotyczą 30% 
chorych, pierwsze zmiany pojawiają się we wcze-
snym dzieciństwie, głównie jednostronne i szyb-
ko postępujące, 

 – typ uogólniony – niesegmentowy. Najczęściej rozpo-
wszechniony, około 85-90% przypadków (fot. 4) [4]. 

Obecność zmian skórnych na odsłoniętych częściach 
ciała może stać się poważnym problemem psycholo-
gicznym i powodem społecznej izolacji pacjenta. Wg Pi-
cardiego i wsp. częstość rozpowszechnienia zaburzeń 
psychicznych w tej grupie chorych szacowana jest 
na ok. 25%, dlatego niezbędna wydaje się pomoc psy-
chologiczna, a nawet psychiatryczna [5]. Możliwości 
terapeutyczne bielactwa stanowią niewątpliwie duże 
wyzwanie dla dermatologów. Postępowanie z chorymi 
obejmuje edukację pacjenta, psychoterapię, maskowa-
nie kosmetykami oraz aktywne leczenie farmakolo-
giczne i chirurgiczne, jednakże żadna z nich nie wyka-
zuje spodziewanej skuteczności terapeutycznej.
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 | AbSTrAcT

Vitiligo is acquired, chronic skin disease, characterized 

by the presence of separated, discolored patches, as 

a result of melanocyte destruction. It occures in 1-2% of 

the general population, with the first skin lesions most 

commonly present in childhood or adolescence. The pa-

thomechanism of vitiligo has not been fully explained, 

however, the most likely cause is a combination of ge-

netic and immunological factors leading to destruction 

of melanocytes. The dynamics and extent of lesions 

are marked by a great variety – from small, single focal 

lesions, to extensive areas of the skin covered by a con-

stantly progressing disease. Treatment of vitiligo is dif-

ficult and long-term process.

The aim of this paper was to present non-invasive 

therapeutic methods, however, none of them provide 

a guarantee of the full success of the therapy.

Due to the cosmetic defect and related psychosocial 

problems of the patients, it is important to treat and 

educate all patients affected by the disorder.
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 | STreSzczenie

Bielactwo nabyte jest przewlekłą chorobą skóry, cha-
rakteryzującą się obecnością odgraniczonych plam od-
barwieniowych, będących wynikiem destrukcji mela-
nocytów. Dotyka ona około 1-2% ogólnej populacji, przy 
czym pierwsze zmiany skórne najczęściej pojawiają się 
w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym. Patome-
chanizm bielactwa nie został w pełni wyjaśniony, jed-
nakże za najbardziej prawdopodobną przyczynę uważa 
się kombinację czynników genetycznych i immunolo-
gicznych, prowadzących do zniszczenia melanocytów. 
Dynamikę i rozległość zmian chorobowych cechuje 
znaczna różnorodność – od niewielkich, pojedynczych 
zmian ogniskowych do rozległych obszarów skóry, ob-
jętych stale postępującym procesem chorobowym. Le-
czenie bielactwa jest trudne i długotrwałe. 

Celem pracy było przedstawienie nieinwazyjnych 
metod terapeutycznych. Niestety żadna z nich nie 
daje pewności pełnego wyleczenia. 

Ze względu na defekt kosmetyczny i związane 
z nim problemy psychospołeczne chorych, istotne 
jest objęcie leczeniem oraz edukacją wszystkich pa-
cjentów dotkniętych tym schorzeniem. 

Słowa kluczowe: bielactwo nabyte, choroby skóry, 
zmiany skórne, leczenie
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 | PATOGenezA bieLAcTWA

Choć pierwsze opisy choroby pochodzą ze starożytności, to 
jej patogeneza nie została do końca poznana. Największą rolę 
przypisuje się czynnikom genetycznym, które w ok. 30% 
przypadków odpowiedzialne są za wystąpienie tego schorze-
nia [6]. Pozostałe teorie to: autoimmunologiczna, autocytotok-
syczności oraz neurogenna. Mechanizm autoimmunologiczny 
związany jest z obecnością przeciwciał skierowanych przeciw-
ko antygenom melanocytów, których poziom ściśle koreluje 
z rozległością zmian skórnych [7]. Publikacje naukowe donoszą 

także o współwystępowaniu bielactwa 
i chorób autoimmunologicznych, m.in.: 
tarczycy, łysienia plackowatego, idiopa-
tycznych chorób zapalnych jelit, tocznia 
rumieniowatego układowego, cukrzycy oraz niedokrwistości 
złośliwej [8]. W teorii autocytotoksyczności  melanocyty ulega-
ją samozniszczeniuw wyniku ich podwyższonej aktywności, 
które uwalniając substancje chemiczne, prowadzą do powsta-
nia stresu oksydacyjnego. Obniżone również stężenie katala-
zy w skórze pacjentów z bielactwem upośledza mechanizmy 
obronne melanocytów przeciwko stresowi oksydacyjnemu, 
prowadząc do śmierci komórki [9]. Za teorią neurogenną bie-
lactwa, zaproponowaną przez Lernera w 1971 r., przemawiają: 
zaostrzenie choroby na wskutek sytuacji stresowych i wstrzą-
sów psychicznych, obecność segmentalnego bielactwa, współ-
występowanie bielactwa i uszkodzenia nerwów, a także brak 
zmian bielaczych w obrębie odnerwionych obszarów skóry [10]. 

 | ObrAz KLinicznY 

Bielactwo objawia się mnogimi, symetrycznymi, jedno- lub 
obustronnymi plamami de pigmentacyjnymi, zlokalizowany-
mi głównie w miejscach eksponowanych na światło słoneczne 

– twarz, szyja, wyprostne powierzchnie kończyn i grzbiety rąk 
(fot. 5). Zmiany te obserwowane są również w okolicy dołów 
pachowych, na błonach śluzowych oraz wokół otworów natu-
ralnych [11]. Mlecznobiałe plamy o kilkucentymetrowej średnicy 
są bardzo wyraźne odgraniczone od skóry niezmienionej, zaś 
w przypadku owłosionej skóry głowy często dochodzi do od-
barwienia włosów (poliosis) [12]. Nie obserwuje się wykładników 
miejscowego stanu zapalnego czy procesów uogólnionych [13]. 
Jednakże w literaturze opisywane są przypadki pojawienia się 

świądu w obrębie zmian bielaczych [14]. Przebieg kliniczny bie-
lactwa ma charakter wieloletni i nieleczony zwykle postępuje. 
Na ogół jednak odbarwienia wykazują stabilność, a nawet skłon-
ność do samoistnego ustępowania choć najczęściej utrzymują się 
przez całe życie [15]. Bielactwo często współistnieje z innymi 
schorzeniami autoimmunologicznymi [16]. Głównie obserwuje 
się występowanie chorób tarczycy z autogresji u 42,5% pacjen-
tów z bielactwem, u 4,5% zdiagnozowano reumatologiczne za-
palenie stawów, łuszczyca plackowata 2,5%, natomiast łysienie 
plackowate obserwuje się u 1,5% chorych z bielactwem [17]. 

 | DiAGnOSTYKA

W zależności od umiejscowienia i rozległości zmian skórnych 
wyróżnia się cztery typy bielactwa: 
 – ograniczone, 
 – uogólnione, 
 – całkowite 
 – mieszane. 

Zmiany depigmentacyjne mogą dotyczyć całego ciała, często 
jednak lokalizują się wokół naturalnych otworów ciała i obsza-
rów najbardziej eksponowanych na promieniowanie słoneczne 
[18]. Diagnostyka bielactwa prowadzona jest w oparciu o wy-
wiad lekarski, badanie kliniczne oraz test lampą Wooda [19]. 
W przypadkach niejednoznacznych diagnoza rozstrzygająca 
stawiana jest na podstawie badania histopatologicznego zmian 
skórnych, uwidaczniającego brak melaniny i melanocytów, de-
generację keratynocytów, obecność okołonaczyniowych i oko-
łomieszkowych wykładników procesu zapalnego – nacieków 
z limfocytów T oraz zwyrodnienie neuronów [20]. 

 | MeTODY LeczeniA 

W literaturze opisano wiele metod leczenia bielactwa, mających 
na celu uzyskanie jednolitego zabarwienia skóry, aczkolwiek 
skuteczność żadnego z nich nie została dotychczas potwierdzo-
na. Kryterium definiującym efektywność zastosowanej terapii 
jest odsetek pacjentów, u których osiągnięto założony z góry 
stopień repigmentacji. Zadowalająca odpowiedź na leczenie 

Fot. 1 Bielactwo zlokalizowane. Odmiana ogniskowa Źródło: [I] 

Fot. 2 Bielactwo segmentowe Źródło: [II] Fot. 3 Bielactwo zlokalizowane w obrębie błon śluzowych 
Źródło: [III]
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wiąże się z uzyskaniem repigmentacji powyżej 50-70% zmie-
nionej chorobowo powierzchni skóry [21]. Przy wyborze poten-
cjalnie najskuteczniejszej terapii uwzględnia się: wiek chorego, 
postać kliniczną bielactwa, rozległość plam depigmentacyjnych 
oraz dynamikę procesu chorobowego [22]. Leczenie pierwszego 
rzutu obejmuje zarówno terapię miejscową, jak i ogólnoustro-
jową. W przypadku plam bielaczych, zajmujących poniżej 10- 

-20% powierzchni ciała, rekomendowana jest terapia miejscowa. 
Większa rozległość zmian odbarwieniowych oraz brak reak-
cji na leczenie zewnętrzne jest wskazaniem do zastosowania 
terapii ogólnej [23]. Istotnymi elementami procesu leczenia są 
także edukacja pacjenta, uświadomienie o potencjalnych moż-
liwościach terapeutycznych i poprawie klinicznej oraz zapew-
nienie opieki psychologicznej ze względu na obniżenie jakości 
życia pacjentów z bielactwem [24]. 

 | MeTODY MiejScOWe 
 | Glikokortykosteroidy (GKS)

Stosowanie glikokortykosteroidów rekomendowane jest 
w przypadku pojedynczych zmian bielaczych zajmujących nie-
wielką powierzchnię skóry. Terapia GKS o silnym efekcie prze-
ciwzapalnym (klobetazol, betametazon, flutikazon) prowadzi 
do szybkiej repigmentacji ognisk chorobowych, ale efekt jest 
zazwyczaj krótkotrwały i wiąże się z wystąpieniem licznych 
działań niepożądanych tych leków. Brak efektywności stoso-
wania miejscowego GKS przez 2 miesiące jest wskazaniem do 
przerwania terapii [25]. Badania Njoo i wsp. wykazały 75-proc. 
repigmentację plam u 56% chorych stosujących GKS klasy III 
[26]. Natomiast wyniki Weserhofa, opublikowane w 1999 r., do-
tyczące stosowania GKS w monoterapii przez 9 miesięcy, wska-
zują na repigmentację u 9% pacjentów, podczas gdy w skojarze-
niu z fototerapią UVA – u 31% [27]. 

 | inhibitory kalceneuryny

Silne działanie immunosupresyjne i przeciwzapalne takrolimu-
su i pimekrolimusu, w wyniku supresji cytokin prozapalnych, 
znalazło zastosowanie w leczeniu plam skórnych w bielactwie. 
W badaniach Lepe i wsp. porównujących skuteczność stosowa-
nia 8-tygodniowej terapii 0,1% takrolimusem vs. 0,05% klobe-
tazolem w grupie 20 dzieci uzyskano 49-proc. repigmentację 
w przypadku GKS vs. 41-proc. repigmentację w terapii inhibi-
torem kalcyneuryny zmian na twarzy i klatce piersiowej, przy 
braku poprawy plam zlokalizowanych na dłoniach, jednakże 
o większym profilu bezpieczeństwa w porównaniu z terapią 
steroidami [28]. Ponadto badania, przeprowadzone przez Sen-
dur i wsp., dostarczają pozytywnych wyników 6-miesięcznego 
leczenia bielactwa z miejscowym zastosowaniem 1-proc. pime-
krolimusu. Wśród 19 osób poddanych badaniom u 3 pacjentów 
wykazano doskonałą odpowiedź na leczenie, znaczną poprawę 
u 4 chorych, 6 pacjentów wykazało średnią reakcję na leczenie, 
natomiast słaba odpowiedź dotyczyła 5 osób. U jednego pacjenta 
nie zaobserwowano poprawy zmian bielaczych w wyniku za-
stosowanego leczenia. Powyższe wyniki wskazują, że zmiany 

segmentowe oraz zajmujące poniżej 3% powierzchni ciała mogą 
być leczone miejscowo za pomocą inhibitorów kalcyneuryny, 
będących alternatywą dla GKS, także wśród dzieci [29].

 | FOTOTerAPiA

Fototerapia jest metodą zalecaną w przypadku plam bielaczych 
zajmujących powyżej 20% powierzchni skóry lub w przypadku 
braku skuteczności leczenia miejscowego [30]. 

 | PUVA

PUVA (Psoralen Ultra-Violet A) jest jedną z najbardziej znanych 
i powszechnie stosowanych metod leczenia bielactwa nabyte-
go. Terapia polega na ekspozycji skóry na promieniowanie UVA 
(320-400 nm) po wcześniejszym doustnym podaniu psolarenów, 
głównie 5-metoksypsolarenu, mającego na celu pobudzenie nie-
aktywnych melanocytów do wytwarzania ciemnego pigmentu 
[31]. Skuteczność tej metody, polegającą na pobudzeniu pigmenta-
cji skóry, zauważono u około 70% pacjentów, natomiast całkowitą 
repigmentację tylko u 20% [32]. Korzystny efekt stosowania PUVA 
odnotowano wśród pacjentów z ciemną karnacją, zmianami głów-
nie na proksymalnych częściach kończyn i twarzy, natomiast lo-
kalizacja plam na dystalnych częściach kończyn i wokół otworów 
naturalnych wiąże się z gorszymi efektami terapii [33]. Natomiast 
badania, przeprowadzone przez Parsada, wskazują na znacznie 
gorsze efekty repigmentacji w przypadku terapii PUVA w porów-
naniu z zastosowaniem wąskopasmowej terapii NB-UVB (Narrow 

band) (23,6% vs. 41,9%) [34]. W związku z istotnymi działaniami 
niepożądanymi, w tym fototoksycznością, zaburzeniami żołąd-
kowo-jelitowymi oraz ograniczoną skutecznością, leczenie PUVA 
wydaje się mieć mniejsze znaczenie terapeutyczne. Ponadto udo-
wodniono zwiększone ryzyko rozwoju raka skóry podczas długo-
trwałej fototerapii [35]. U dzieci poniżej 12. roku życia stosowanie 
PUVA jest przeciwwskazane [36].

 | nb-UVb

Narrow band UVB, czyli wąskopasmowa UVB-terapia, jest obecnie 
najczęściej rekomendowaną metodą leczenia uogólnionej postaci 
bielactwa, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci [37]. Emisja fal o dłu-
gości ok. 311 nm stymuluje melanogenezę, proliferację i dojrzewa-
nie nieaktywnych melanocytów w obszarach skóry pozbawionych 
melaniny. Początkowa dawka fototerapii wynosi średnio 75-100 
mJ/cm2. W kolejnych sesjach zalecane jest jej zwiększanie o 20%, do 
momentu uzyskania minimalnej dawki rumieniowej MED (minimal 

erythema dose) [38]. Zaletą UVB terapii w porównaniu z PUVA jest 
brak potencjalnych działań niepożądanych, związanych z przyj-
mowaniem psoralenów, oraz mniej nasilone objawy fotostarzenia. 
Metaanaliza trzech randomizowanych badań wykazała wyższy 
odsetek pacjentów, uzyskujących 75% repigmentację w grupie sto-
sującej NB-UVB w porównaniu z doustną terapią PUVA [39]. Efek-
tywność tej metody została potwierdzona także przez Yones i wsp., 
którzy udowodnili ponad dwukrotnie wyższą skuteczność metody 
NB-UVB w porównaniu z terapią PUVA w grupie pacjentów pod-
danych 48 sesjom naświetleń (53% vs. 23%). Ponadto stosowanie 
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PUVA wiązało się z występowaniem objawów ubocznych, wy-
nikających z zażywania psoralenów, tj. nudności oraz nasilonego 
rumienia po naświetlaniu [40]. Wykazano także efektywność tera-
pii z użyciem takrolimusu w maści (0,1%) w połączeniu z NB-UVB 
podczas 3-miesięcznej terapii. W grupie 40 pacjentów, u 27 z nich 
zaobserwowano zmniejszenie obszaru objętego bielactwem, w po-
równaniu z miejscami objętymi wyłącznie leczeniem NB-UVB (42 
vs. 29%) [41]. Zastosowanie dziewięciomiesięcznej terapii NB UVB 
zwykle zapewnia uzyskanie pełnej repigmentacji. Natomiast 
3-miesięczne leczenie bez poprawy stanu klinicznego należy uznać 
za nieskuteczne [42].

 | Laser excimerowy

Badania z wykorzystaniem lasera exci-
merowego, emitującego falę o długości 308 nm, wykazały wy-
soką skuteczność w terapii zmian depigmentacyjnych. Zalecana 
początkowa dawka wynosi 100 mJ/cm², następnie zwiększana 
jest o  50  mJ/cm² lub o 10-25% dawki początkowej aż do wy-
stąpienia zaczerwienienia [43]. Największa efektywność stoso-
wania lasera excimerowego dotyczy ograniczonych, stabilnych 
ognisk bielaczych, obejmujących poniżej 30% powierzchni cia-
ła, szczególnie w obrębie twarzy [44]. W przeprowadzonych 
badaniach zaobserwowano także wpływ typu skóry na efekty 
terapii. Najlepszą odpowiedź terapeutyczną wykazują pacjenci 
z ciemną karnacją – co najmniej typ III oraz z małymi i  śred-
nimi zmianami [45]. Natomiast takie czynniki, jak wiek, płeć 
lub czas trwania choroby, nie wykazywały istotnego wpływu 
na skuteczność tej metody [46]. Badania Leone i wsp. wykazały 
repigmentację u 95% pacjentów po zastosowaniu 8 sesji z uży-
ciem lasera excimerowego, natomiast trzymiesięczna terapia 
wykazała poprawę stanu dermatologicznego u 89% badanych. 
Zauważono również większą  efektywność tej metody w po-
równaniu z NB UVB, szybsze pojawienie się repigmentacji oraz 
mniejsze ryzyko pojawienia się działań niepożądanych [47]. 
Podobne wyniki zostały opublikowane przez Hofer i wsp [48] 
oraz Shen i wsp. [49], co wskazuje na efektywność tej metody 
leczenia bielactwa. Niestety ze względu na ograniczony dostęp, 
wysoką cenę oraz skuteczność przy niewielkich zmianach te-
rapia ta nie jest stosowana powszechnie. 

 | MeTODY chirUrGiczne

Zabiegi chirurgiczne stosowane są przede wszystkim w bie-
lactwie segmentowym o stabilnym przebiegu w czasie ostat-
nich 12 miesięcy, tj. stała wielkość obszarów bielaczych, brak 
nowych plam depigmentacyjnych, objawu Koebnera czy nad-
miernego bliznowacenia [50]. Główną zasadą leczenia chirur-
gicznego jest przeszczep melanocytów z obszarów skóry, obję-
tych pigmentacją do miejsc bielaczych. Metoda ta stosowana 
jest wśród chorych, u których pozostałe terapie zakończyły 
się niepowodzeniem. Wyniki badań dowiodły, że do zainicjo-
wania procesu repigmentacji wystarczy przyjęcie się pojedyn-
czego ogniska melanocytów [51]. Metoda ta leczenia bielactwa 

dotyczy głównie przeszczepów autolo-
gicznych melanocytów, miniprzeszcze-
pów (miniature punch grafting), replanta-
cji pokrywy naskórka po zastosowaniu 
podciśnienia (suction blister grafting) oraz 
zwierających naskórek i część skóry wła-
ściwej, tzw. przeszczepy Thierscha (thin 

Thiersch split skin) [52].
Njoo i wsp., porównując skuteczność 

stosowanych metod transplantacyjnych, 
dowiedli, że przeszczepy skóry pośred-
niej grubości STSGs (split-thick-ness skin 

grafts), zawierające naskórek i część skóry 
właściwej, oraz przeszczepy naskórkowe 
wykazują najlepsze efekty terapeutycz-

ne [53]. Natomiast miniprzeszczepy, które są najpopularniejszą 
metodą ze względu na niskie koszty, łatwą dostępność i krótki 
czas terapii, wiązały się z częstszym występowaniem skutków 
ubocznych w postaci niejednolitej pigmentacji obszarów bie-
laczych i powstania tzw. efektu kostki brukowej [54]. Pacjenci 
poddawani metodzie suction blister grafting wykazywali do-
skonałe wyniki repigmentacji i utrzymywania się jej podczas 
obserwacji [55]. Dodatkowo, 92% pacjentów w badaniach Bao 
i wsp. wykazało zadowalającą repigmentację (> 50% obszarów 
bielaczych) po 10 dniach od zabiegu [56]. Li i wsp. zastosowali 
zmodyfikowaną metodę suction blister u 1100 pacjentów. Całko-
witą repigmentację zaobserwowano u 20,6% pacjentów, nato-
miast 51,6% pacjentów wykazało ponowną pigmentację > 50% 
obszarów odbarwionych [57]. Stosowanie zaawansowanych 
metod chirurgicznych poprawia jakość życia, zmniejsza na-
kłady finansowe i przyspiesza repigmentację skóry pacjentów 
z bielactwem. Przeszczepy naskórka uważane są za bezpieczną 
i skuteczną technikę leczenia stabilnego bielactwa, niereagują-
cego na standardowe terapie. Aczkolwiek konieczne jest prze-
prowadzenie dalszych badań, w celu potwierdzenia skuteczno-
ści leczenia zabiegowego, ale obecne wyniki są obiecujące.

Fot. 5 Lokalizacja zmian depigmentacyjnych w obrębie twarzy 
Źródło:[V] 

Fot. 4 Bielactwo uogólnione Źródło: [IV] 
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 | MeTODY KAMUFLUjące 

Technika makijażu kamuflującego ma na celu ukrycie wszel-
kich zmian dermatologicznych widocznych obszarów skóry, 
takich jak twarz, szyja i dłonie. Kosmetyki do makijażu plam 
odbarwieniowych cechuje większa zawartość pigmentu w po-
równaniu z preparatami drogeryjnych (50-54% vs. 10-15%), co 
umożliwia zatuszowanie zmian bielaczych. Niestety metoda 
ta wymaga kilkukrotnych korekt w ciągu dnia, a efekty na-
dal mogą być niezadowalające. Produkty, bazujące na kwasie 
dokozaheksaenowym DHA (dihydroksyaceton), są najbardziej 
popularne, zapewniają długotrwały kolor przez kilku dni. 
Inną możliwością maskowania zmian jest pigmentacja medycz-
na, uważana za nieinwazyjne, bezpieczne i skuteczne narzę-
dzie estetyczne. Metoda ta polega na wprowadzaniu w tkankę 
podskórną specjalnie dobranego pigmentu, który nie odróżnia 
się od koloru zdrowej skóry, oraz wypełnienie nim całego od-
barwionego obszaru plamy [58].

 | DePiGMenTAcjA  

SKórY PrAWiDłOWO zAbArWiOnej 

Jedną z metod leczenia bielactwa, obejmującego powyżej 50% 
powierzchni ciała, jest całkowite odbarwienie skóry zdrowej. 
Od lat pięćdziesiątych XX wieku jako środek depigmentujący 
stosowany jest eter monobenzylowy hydrochinonu MBEH (mo-

nobenzyl ether of hydroquinone or monobenzone). Mechanizm 
działania MBEH polega na trwałym zniszczeniu prawidło-
wych melanocytów w miejscu stosowania preparatu. Pierwsze 
efekty, w postaci obszarów depigmentacyjnych, widoczne są 
już po około 4 tygodniach terapii, podczas gdy leczenie zazwy-
czaj trwa do 24 miesięcy. Ponadto, miejscowo stosowany kwas 
retinowy RA (retinoic acid) w połączeniu z MBEH wykazuje 
działanie synergistyczne, powodując depigmentację w krót-
kim czasie. Kwas retinowy zwiększa absorpcję monobenzonu 
przez melanocyty, poprzez dezaktywację ich mechanizmów 
obronnych zależnych od glutationu. Do działań niepożądanych 
MBEH zalicza się: podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie 
skóry, świąd, łysienie oraz przedwczesne siwienie. Stosowanie 
tej metody jest przeciwwskazane wśród dzieci [59]. 

 | inne MeTODY LeczeniA bieLAcTWA 

Doustna suplementacja antyoksydantów i witamin jest często 
stosowana jako leczenie wspomagające, zwykle w połączeniu 
z fototerapią. Zalicza się do nich: kwas alfa-liponowy, witamina 
D, Ginkgo biloba. 

Kwas alfa-liponowy jest przeciwutleniaczem, dostępnym bez 
recepty w postaci suplementu diety. W grupie 35 pacjentów 
otrzymujących leczenie NB-UVB w połączeniu z kwasem alfa-

-liponowym 47% chorych osiągnęło >75% repigmentacji w po-
równaniu z 18% badanych, leczonych wyłącznie fototerapią. 
Ponadto, repigmentacja została osiągnięta przy niższej sku-
mulowanej dawce UVB [60]. Pomocne może być także miejsco-
we stosowanie przeciwutleniaczy. VitilVenz, krem produkcji 

wenezuelskiej, zawierający koenzym Q10, witaminy C i E oraz 
inne składniki naturalnie, wykazywał większą skuteczność 
w porównaniu z placebo [61]. 

Miejscowe analogi witaminy D3 stosowane w skojarzeniu 
z preparatem PUVA zostały po raz pierwszy opisane przez 
Parsad [62]. Na podstawie oceny retrospektywnej Birlea i wsp. 
22 badań z wykorzystaniem kalcypotriolu lub takalcytolu sto-
sowanymi samodzielnie lub w połączeniu z innymi środkami 
stwierdzono skuteczność analogów witaminy D3 w połączeniu 
z PUVA, NB-UVB lub laseroterapią. Ponadto, naukowcy dono-
szą o niskim poziomie witaminy D u pacjentów z bielactwem 
i innymi chorobami autoimunologiczymi [63]. Zbadano także 
związek między polimorfizmem w obrębie receptora VDR-Apa-

-I i bielactwem. Sugeruje to, że witamina D lub jej receptor mogą 
odgrywać rolę w etiopatogenezie pigmentacji skóry [64].

Ekstrakty z liścia Ginkgo biloba od dawna stosowane są 
w tradycyjnej medycynie chińskiej. Za działanie lecznicze pre-
paratu odpowiedzialne są laktony terpenowe (ginkgolidy i bilo-
balidy) oraz glikozydy flawonowe. Na podstawie badań stwier-
dzono, że rozprzestrzenianie się bielactwa zostało zatrzymane 
u 80% osób otrzymujących 40 mg ekstraktu z G. biloba przez 
sześć miesięcy [65]. Inne badanie pilotażowe wykazało znaczną 
poprawę u 12 uczestników badania po 12 tygodniach suple-
mentacji wyciągu z G. biloba [66]. 

Zastosowanie w leczeniu wspomagającym bielactwa znaj-
dują także zabiegi kosmetologiczne, m.in. mikrodermabrazja 
oraz skin needling. Skuteczność pierwszej z nich związana 
jest z pobudzeniem nieaktywnych melanocytów w obrębie 
plam depigmentacyjnych, co warunkuje syntezę i uwalnianie 
melaniny. Ponadto zabieg ten oczyszcza skórę, poprawiając 
absorpcję składników aktywnych, stosowanych w głównych 
metodach leczniczych bielactwa [67]. Skin needling to technika 
nakłuwania igłą akupunkturyczną warstwy właściwej skóry, 
w celu reaktywowania i pobudzania produkcji melanocytów 
na obszarach odbarwionych. W badaniach została udowodnio-
na skuteczność zastosowania tej metody z połączeniu z 5-proc. 
5-fluorouracylem stosowanym miejscowo [68]. 

 | OchrOnA zMiAn DePiGMenTAcYjnYch  

nA SKórze

W przebiegu bielactwa nabytego niezbędna jest edukacja pa-
cjenta dotycząca pielęgnacji i ochrony zmian bielaczych. Skóra 
pozbawiona barwnika bardzo łatwo pochłania promieniowa-
nie UVB, a poparzenia słoneczne mogą znacznie pogorszyć 
objawy choroby. W związku z tym niezbędna jest ochrona 
skóry przed promieniowaniem UVA i UVB, w postaci wodo-
odpornych filtrów przeciwsłonecznych o wskaźniku ochrony 
przeciwsłonecznej SPF (Sun Protection Factor), wynoszącym co 
najmniej 30. Preparaty te należy stosować co dwie godziny, na-
wet w przypadku pochmurnej pogody. Pacjentom z bielactwem 
przeciwwskazane jest korzystanie z solarium ze względu na 
duże ryzyko poważnego poparzenia skóry [69]. 
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 | ASPeKT PSYchOLOGicznY chOrObY 

Zaburzenia psychiczne często współistnieją z chorobami skóry. 
Według danych epidemiologicznych częstość ich występowania 
szacowana jest na ok. 30-60% pacjentów leczonych dermatolo-
gicznie. Bielactwo jest ważnym schorzeniem dermatologicznym, 
znacząco wpływającym na jakość życia pacjentów. Wygląd skó-
ry determinuje indywidualny wizerunek człowieka, a wszelkie 
zmiany patologiczne w jej obrębie mogą skutkować zaburzenia-
mi nastroju. Pacjenci z plamami odbarwieniowymi cierpią z po-
wodu stygmatyzacji ich stanu, co prowadzi do rozwoju niskiej 
samooceny i w konsekwencji depresji. Wg badań Porter i wsp. 
wynika, że większość pacjentów ze zdiagnozowanym bielac-
twem doświadcza zachowań lękowych i zakłopotania, spotyka-
jąc obcych ludzi [70]. Salzer i Schallreuter zaobserwowali 75-proc. 
odsetek chorych doświadczających umiarkowanej lub silnej nie-
tolerancji ich wyglądu [71]. Opublikowane zostały także badania 
dotyczące związku pomiędzy stresem a rozwojem bielactwa. Al-

-Abadie i wsp. wykazali, że stres psychiczny zwiększa poziom 
hormonów neuroendokrynnych i neuropeptydów, co może być 
zdarzeniem inicjującym rozwój choroby [72]. Natomiast Papa-
dopoulos i wsp. zaobserwowali pozytywny efekt wsparcia psy-
chologicznego na ogólny wizerunek, poczucie własnej wartości 
i jakości życia pacjentów z bielactwem. W przebiegu bielactwa 
istotne jest wczesne rozpoznanie problemów psychicznych i za-
pewnienie profesjonalnego wsparcia, w celu poprawy jakości ży-
cia i uzyskania lepszej odpowiedzi na leczenie chorych [73].

 | PODSUMOWAnie

Bielactwo jest schorzeniem o wieloczynnikowej etiologii, która 
nie została do końca wyjaśniona. Stosowane metody leczenia 
nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, aczkolwiek wyniki 
niektórych z nich pozwalają mieć nadzieję na opracowanie 
skutecznej terapii tej choroby. Dobór właściwego leczenia powi-
nien być zindywidualizowany do każdego pacjenta, uwzględ-
niając przy tym zasięg, rozmiar, rozmieszczenie ognisk, a także 
dynamizm procesu chorobowego.

 | LiTerATUrA
1. A. Alkhateeb, P.R. Fain, A. Thody, D.C. Bennett, R.A. Spritz: Epidemiology of vitiligo 

and associated autoimmune diseases in Caucasian probands and their families, Pigment 
Cell Research, 16(3), 2003, 208-214.

2. O. Braun-Falco: Dermatologia, wyd. Czelej, Lublin 2010, 998-1002.
3. R.A. Spritz: The genetics of vitiligo, Journal of Investigative Dermatology, 131, 2011, E18-E20.
4. K. Ongenae, N. Van Geel, J.M. Naeyaert: Evidence for an autoimmune pathogenesis of 

vitiligo, Pigment Cell Research, 16(2), 2003, 90-100.
5. M.P. Mohan, T.C. Ramesh: Multiple autoimmune syndrome, Indian Journal of Derma-

tology, Venereology, and Leprology, 69(4), 2003, 298.
6. L. Qiu, Z. Song, V. Setaluri: Oxidative Stress and Vitiligo: the Nrf2-ARE signaling connec-

tion, Journal of Investigative Dermatology, 134(8), 2014, 2074-2076.
7. A.B. Lerner: On the etiology of vitiligo and grey hair, Am. J. Med., 51, 1971, 141-147.
8. K. Ezzedine, H. Lim, T. Suzuki, et al.: Revised classification/nomenclature of vitiligo and 

related issues, The Vitiligo Global Issues Consensus Conference. Pigment Cell Mela-
noma Res, 25(3), 2012, 1-13. 

9. M. Misterska, J. Szulczyńska-Gabor, R. Żaba: Etiopatogeneza, obraz kliniczny i leczenie 
bielactwa, Post Dermatol Alergol, 4, 2009, 212-223.

10. A.R. Faria, R.G. Tarlé, G. Dellatorre, M.T. Mira, C.C.S. Castro: Vitiligo-Part 2-classification, 
histopathology and treatment, Anais brasileiros de dermatologia, 89(5), 2014, 784-790.

11. D.J. Gawkrodger, A.D. Ormerod, L. Shaw: Guideline for the diagnosis and management 
of vitiligo, Br J Dermatol,159, 2008, 1051-1076.

12. J. Szepietowski, A. Reich: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową, 
Wyd. PZWL, Warszawa 2008, 342-367.

13. A. Taïeb, M. Picardo: Clinical practice. Vitiligo, N Engl J Med, 360, 2009, 160-169.
14. K. Ezzedine, V. Eleftheriadou, M. Whitton, N. van Geel: Vitiligo, Lancet, 386, 2015, 74-84.
15. S. Jabłońska, T. Chorzelski: Choroby skóry, Wyd. PZWL, Warszawa 2001, 400-421.
16. S.O. Kovacs: Vitiligo, J Am Acad Dermatol, 38, 1998, 647-66.
17. A. Alkhateeb, P.R. Fain, A. Thody, D.C. Bennett, R.A. Spritz: Epidemiology of vitiligo 

and associated autoimmune diseases in Caucasian probands and their families, Pigment 
Cell & Melanoma Research, 16(3), 2003, 208-214.

18. K. Ezzedine, H. Lim, T. Suzuki, I. Katayama, I. Hamzavi, C. Lan: Revised classification/
nomenclature of vitiligo and related issues: The Vitiligo Global Issues Consensus Conference, 
Pigment Cell Melanoma Res, 25(3), 2012, e1-e13.

19. A. Wojas-Pelc, R. Kaczorowska-Stawarz, A. Knafel: Bielactwo nabyte: proces melano-
genezy, etiopatogeneza, metody leczenia, Dermatol Estet, 7, 2005, 121-127.

20. P.E. Grimes: White patches and bruised souls: advances in the pathogenesis and treatment 
of vitiligo, Journal of the American Academy of Dermatology, 51(1), 2004, 5-7.

21. A. Taieb, M. Picardo: Clinical practice. Vitiligo, N Engl J Med., 360, 2009, 160-169.
22. P.E. Grimes: Vitiligo. An overview of therapeutic approaches, Dermatologic Clinics, 11(2), 

1993, 325-338.
23. R. Falabella, M.I. Barona: Update on skin repigmentation therapiesin vitiligo, Pigment 

Cell Melanoma Res, 22, 2009, 42-65.
24. Ö. Bilgiç, H.K. Bilgiç, K. Akiş, F. Eskioglut, E.Z. Kiliç: Depression, anxiety and health-re-

lated quality of life in children and adolescents with vitiligo, Clin Exp Dermatol, 36(4), 
2011, 360-365.

25. R. Yaghoobi,M. Omidian, N. Bagherani: Vitiligo: a review of the published work, The 
Journal of Dermatology, 38(5), 2011, 419-431.

26. M.D. Njoo, J.D. Bos, W. Westerhof: Treatment of generalized vitiligo in children with 
narrow-band (TL-01) UVB radiation therapy, Journal of the American Academy of Der-
matology, 42(2), 2000, 245-253.

27. W. Westerhof, L. Nieuweboer-Krobotova, P.G.H. Mulder, E.J. Glazenburg: Left-right 
comparison study of the combination of fluticasone propionate and UV-A vs. either fluti-
casone propionate or UV-A alone for the long-term treatment of vitiligo, Arch Dermatol, 
135, 1999, 1061-1066.

28. V. Lepe, B. Moncada, J.P. Castanedo-Cazares, M.B. Torres-Alvarez, C.A. Ortiz, A.B. 
Torres-Rubalcava: A double-blind randomized trial of 0.1% tacrolimus vs 0.05% clobetasol 
for the treatment of childhood vitiligo, Archives of dermatology, 139(5), 2003, 581-585.

29. N. Şendur, G. Karaman, N. Saniç, E. Şavk: Topical pimecrolimus: A new horizon for 
vitiligo treatment?, Journal of Dermatological Treatment, 17(6), 2006, 338-342.

30. L.M. Felsten, A. Alikhan, V. Petronic-Rosic: Vitiligo: A comprehensive overview: Part 
II: Treatment options and approach to treatment, Journal of the American Academy of 
Dermatology, 65(3), 2011, 493-514.

31. J. Konieczna: Współczesne poglądy na leczenie bielactwa nabytego, Derm Klin., 6(1), 
2004, 41-47.

32. S.D. Shenoi, S. Prabhu: Photochemotherapy (PUVA) in psoriasis and vitiligo, Indian Jour-
nal of Dermatology, Venereology, and Leprology, 80(6), 2014, 497.

33. Y.K.C. Kwok, A.V. Anstey, J.L.M. Hawk: Psoralen photochemotherapy (PUVA) is only 
moderately effective in widespread vitiligo: a 10-year retrospective study, Clinical and 
experimental dermatology, 27(2), 2002, 104-110.

34. B.H. Mahmoud, C.L. Hexsel, I.H. Hamzavi: An Update on new and emerging options for 
the treatment of vitiligo, Skin TherapyLett, 13, 2008, 1-6.

35. M. Rodrigues: Skin cancer risk (nonmelanoma skin cancers/melanoma) in vitiligo patients, 
Dermatologic Clinics, 35(2), 2017, 129-134.

36. T.C. Lei, W.D. Vieira, V. Hearing: In vitro migration of melanoblasts requires matrix me-
talloproteinase-2. Implications to vitiligo therapy by photochemotherapy, Pigment Cell 
Res, 15, 2002, 426-432.

37. L. Scherschun, J.J. Kim, H.W. Lim: Narrow-band ultraviolet B is a useful and well-tolerated 
treatment for vitiligo, Journal of the American Academy of Dermatology, 44(6), 2001, 999-1003.

38. A.J. Kanwar, S. Dogra, D. Parsad, B. Kumar: Narrow-band UVB for the treatment of 
vitiligo: an emerging effective and well-tolerated therapy, International Journal of Der-
matology, 44(1), 2005, 57-60.

39. M.E. Whitton, M. Pinart, J. Batchelor, C. Lushey, J. Leonardi-Bee, U. González: Inte-
rventions for vitiligo, Cochrane Database Syst Rev, 1, 2010.

40. S.S. Yones, R.A. Palmer, T.M. Garibaldinos, J.L. Hawk: Randomized double-blind trial of 
treatment of vitiligo: efficacy of psoralen – UV-A therapy vs narrowband – UV-B therapy, 
Archives of dermatology, 143(5), 2007, 578-584.

41. E.J. Nordal, G.E. Guleng, J.R. Rönnevig: Treatment of vitiligo with narrowband-UVB 
(TL01) combined with tacrolimus ointment (0.1%) vs. placebo ointment, a randomized right/
left double-blind comparative study, Journal of the European Academy of Dermatolo-
gy and Venereology, 25(12), 2011, 1440-1443.

42. J.C. Sitek, M. Loeb, J.R. Ronnevig: Narrowband UVB therapy for vitiligo: does the repig-
mentation last?, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 
21(7), 2007, 891-896.

43. J.M. Spencer, R. Nossa, J. Ajmeri: Treatment of vitiligo with the 308-nm excimer laser: 
a pilot study, Journal of the American Academy of Dermatology, 46(5), 2002, 727-731.

44. T. Passeron, J.P. Ortonne: Use of the 308-nm excimer laser for psoriasis and vitiligo, Clin 
Dermatol, 24, 2006, 33-42.

45. A. Taneja, M. Trehan, C.R. Taylor: 308-nm excimer laser for the treatment of localized 
vitiligo, International journal of dermatology, 42(8), 2003, 658-662.

46. Y. Sun, Y. Wu, B. Xiao, L. Li, H.D. Chen, X.H. Gao: Treatment of 308-nm excimer laser 
on vitiligo: A systemic review of randomized controlled trials, Journal of Dermatological 
Treatment, 26(4), 2015, 347-353.

47. G. Leone, P. Iacovelli, A. Paro Vidolin, M. Picardo: Monochromatic excimer light 308 nm 
in the treatment of vitiligo: a pilot study, J Eur Acad Dermatol Venereol, 17, 2003, 531-537.

48. A. Hofer, A.S. Hassan, F.J. Legat: Optimal weekly frequency of 308-nm excimer laser 
treatment in vitiligo patients, Br J Dermatol, 152, 2005, 981-985.



5 / 2017 / vol. 6
Kosmetologia Estetyczna

49. Z. Shen, T.W. Gao, L. Chen: Optimal frequency of treatment with the 308-nm excimer 
laser for vitiligo on the face and neck, Photomed Laser Surg, 25, 2007, 418-427.

50. A. Rao, S. Gupta, A.K. Dinda, A. Sharma, V.K. Sharma, G. Kumar: Study of clinical, bio-
chemical and immunological factors determining stability of disease in patients with genera-
lized vitiligo undergoing melanocyte transplantation, Br J Dermatol, 166, 2012, 1230-1236.

51. W. Löntz, M.J. Olsson, G. Moellmann, A.B. Lerner: Pigment cell transplantation for 
treatment of vitiligo: A progress report, J Am Acad Dermatol, 30, 1994, 591-597.

52. R. Falabella: Surgical treatment of vitiligo: Why, when and how, J Eur Acad Dermatol 
Venereol, 17, 2003, 518-520.

53. M.D. Njoo, W. Westerhof, J.D. Bos: A systematic review of autologous transplantation 
methods in vitiligo, Arch Dermatol, 134, 1998, 1543-1549.

54. S.S. Das, J.S. Pasricha: Punch grafting as a treatment for residual lesions in vitiligo, Indian 
J Dermatol Venereol Leprol, 58, 1992, 315-319.

55. K.T. Ashique, F. Kaliyadan: Long-term follow-up and donor site changes evaluation in 
suction blister epidermal grafting done for stable vitiligo: a retrospective study, Indian J 
Dermatol, 60, 2015, 369-372.

56. H. Bao, W. Hong, L. Fu, X. Wei, G. Qian, A. Xu: Blister roof grafting, cultured melanocy-
tes transplantation and non-cultured epidermal cell suspension transplantation in treating 
stable vitiligo: a mutual self-control study, J Dermatolog Treat, 26, 2015, 571-574.

57. J. Li, W.W. Fu, Z.Z. Zheng, Q.Q. Zhang, Y. Xu, L. Fang: Suction blister epidermal grafting 
using a modified suction method in the treatment of stable vitiligo: a retrospective study, 
Dermatol Surg, 37, 2011, 999-1006.

58. M. Tanioka, Y. Miyachi: Camouflage for vitiligo, Dermatologic therapy, 22, 2009, 90-93.
59. A.M. Oakley: Rapid repigmentation after depigmentation therapy: vitiligo treated with mo-

nobenzyl ether of hydroquinone, Australasian Journal of Dermatology, 37, 1996, 96-98.
60. M.L. Dell’Anna, A. Mastrofrancesco, R. Sala, M. Venturini, et al.: Antioxidants and 

narrow band-UVB in the treatment of vitiligo: a double-blind placebo controlled trial, Cli-
nical and experimental dermatology, 32, 2007, 631-636.

61. J.E. Rojas-Urdaneta, A.G. Poleo-Romero: Evaluation of an antioxidant and mitochon-
dria-stimulating cream formula on the skin of patients with stable common vitiligo, Inve-
stigacion clinica, 48, 2007, 21-31.

62. D. Parsad, R. Saini, N. Verma: Combination of PUVAsol and topical calcipotriol in vitiligo, 
Dermatology, 197, 1998, 167-170.

63. S.A. Birlea, G.E. Costin, D.A. Norris: Cellular and molecular mechanisms involved in the 
action of vitamin D analogs targeting vitiligo depigmentation, Current drug targets, 9, 
2008, 345-359.

64. S. Birlea, M. Birlea, D. Cimponeriu, P. Aposto, et al.: Autoimmune diseases and vitamin 
D receptor Apa-I polymorphism are associated with vitiligo in a small inbred Romanian 
community, Acta dermato-venereologica, 86, 2006, 209-214.

65. D. Parsad, R. Pandhi, A. Juneja: Effectiveness of oral Ginkgo biloba in treating limited, 
slowly spreading vitiligo, Clinical and experimental dermatology, 28, 2003, 285-287.

66. O. Szczurko, N. Shear, A. Taddio, H. Boon: Ginkgo biloba for the treatment of vitilgo vulgaris: 
an open label pilot clinical trial, BMC complementary and alternative medicine, 11, 2011, 21.

67. S.S. Savant: Therapeutic spot and regional dermabrasion in stable vitiligo, Indian journal 
of dermatology, Venereology and leprology, 62, 1995, 139-145.

68. M. Vedamurthy, A. Moorthy, S. Samuel: Successful Treatment of Vitiligo by Needling 
with Topical 5 Fluorouracil, Pigmentary Disorders, 3, 2016, 242.

69. M.A. Everett: Protection from sunlight in vitiligo, Archives of dermatology, 84, 1961, 
997-998.

70. J.R. Porter, A.H. Beuf, A. Lerner, J. Nordlund: Psychosocial effect of vitiligo: a compa-
rison of vitiligo patients with “normal” control subjects, with psoriasis patients, and with 
patients with other pigmentary disorders, Journal of the American Academy of Der-
matology, 15, 1986, 220-224.

71. B.A. Salzer, K.U. Schallreuter: Investigation of the personality structure in patients with 
vitiligo and a possible association with impaired catecholamine metabolism, Dermatology, 
190, 1995, 109-115.

72. M.S.K. Al’Abadie, H.J. Senior, S.S. Bleehen, D.J. Gawkrodger: Neuropeptide and neuro-
nal marker studies in vitiligo, British Journal of Dermatology, 131, 1994, 160-165.

73. L. Papadopoulos, C. Walker, L. Anthis: Living with vitiligo: A controlled investigation 
into the effects of group cognitive-behavioural and person-centred therapies, Dermatolo-

gy and Psychosomatics/Dermatologie und Psychosomatik, 5, 2004, 172-177.

 | ŹRODŁA FOTOGRAFII
I. http://www.ijdvl.com/article.asp?issn=0378-6323;year=2012;volume=78;issue=6;sp

age=715;epage=721;aulast=Khaitan (dostęp z dnia: 05.08.2017)
II. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S0365-05962014000500784 (dostęp z dnia: 04.08.2017)
III. http://w w w.ijdvl .com/ar t icle.asp?issn=0378-6323%3Byear=2012%3Bvo -

lume=78%3Bissue=1%3Bspage=111%3Bepage=113%3Baulast=De   
(dostęp z dnia: 11.03.2017)

IV. http://cursoenarm.net/UPTODATE/contents/mobipreview.htm?18/56/19332 
 (dostęp z dnia: 11.03.2017)

V. https://solarcsystems.com/en/information/vitiligo-information/?v=35357b9c8fe4 
(dostęp z dnia: 11.03.2017)


