
Terapia aparatem PSORIAMED® 

 

Terapia łuszczycy przy zastosowaniu prądów stymulujących jest potwierdzoną naukowo 
koncepcją terapii rozwiniętą pod kierownictwem Prof. Dr Hermann’a DERTINGER’a  
w Centrum badawczym w Karlsruhe. Specjalny typ prądów interferencyjnych (IFC) 
łagodnie pokonuje bariery oporności skóry, oddziaływując na obszary o zaburzonych 
funkcjach bez dodatkowego podrażnienia lub uszkodzenia dotkniętych chorobą rejonów. 

Wysoka skuteczność prądów IFC wobec łuszczycy polega zarówno na normalizacji 
podziałów (hiperproliferacji) keratynocytów jak i na efekcie przeciwzapalnym  
i przeciwobrzękowym. Terapia PSORIAMED działa przekazując odpowiednią 
informację do układów naprawczych komórki, prowadzona jest w krótkich zabiegach  
z niską gęstością prądu. Elektroterapia może być zastosowana na wszystkich obszarach 
objętych łuszczycą jakie mogą być pokryte elektrodami. Zabiegi w wodzie i różnorodne 
typy specjalnych elektrod przeznaczone są do zabiegów na różnych, najczęściej 
dotykanych chorobą częściach ciała. 

W badaniach klinicznych potwierdzona została wysoka efektywność tej metody – nawet 
u pacjentów opornych na wcześniej stosowane sposoby leczenia. Około 90% pacjentów 
reaguje całkowitą remisją lub widoczną poprawą stanu na tę tradycyjną, wolną  
od efektów miejscowych terapię (PHILIPP i in. 2000). Podczas gdy konwencjonalne 
leczenie łuszczycy pociąga za sobą znaczące efekty miejscowe, co stwarza problem  
przy przedłużającej się lub powtarzanej terapii, elektroterapia aparatem PSORIAMED 
nie powoduje efektów miejscowych ani dyskomfortu dla pacjenta. Przy wszystkich 
zaletach elektroterapii nie należy zapominać, że łuszczyca jako dziedziczna choroba 
przewlekła nie może zostać trwale wyleczona żadną metodą. Zaleczone mogą zostać 
jedynie występujące objawy. Terapia musi być powtarzana przy nawrotach choroby,  
co właśnie elektroterapię czyni wyjątkowo praktyczną w zastosowaniu dzięki brakowi 



efektów miejscowych. W przypadku rozległych obszarów chorobowych lub w łuszczycy 
typu stawowego powinno się preferować systematyczną terapię. 
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Prof. Dr. Hermann Dertinger z Centrum 
Badawczego w Karlsruhe: 
“Prąd interferencyjny jest skuteczny w łuszczycy dłoni” - to jasne przesłanie wynikające  
z badań klinicznych na pacjentach z dłońmi dotkniętymi łuszczycą [1]. Według 
wskaźnika PASI (Pan-American Advanced Studies Institute), 90% pacjentów 
zareagowało dobrze na terapię, całkowitym wyleczeniem lub widoczną poprawą. 
Schemat pokazuje przykład z tych badań. Pacjent był leczony przy pomocy aparatu do 
aplikowania prądów interferencyjnych przez 3 miesiące, bez żadnego wcześniejszego 
leczenia. Do osiągnięcia takiego efektu wyleczenia wystarczające były dwa zabiegi 
dziennie. Terapia była również pozbawiona efektów miejscowych i trudności. 
Odczuwalne było lekkie łaskotanie na skórze poddawanej terapii. Terapia była również 
bardzo skuteczna na innych obszarach z umiejscowiona łuszczycą, pracowano nad tym 
zagadnieniem w Centrum badawczym w Karlsruhe pod kierownictwem autora tego 
artykułu. 

Co kryje się za terapią prądem 
interferencyjnym? 
Światowe badania prowadzone w ciągu ostatnich kilku lat wykazały, że pola 
elektromagnetyczne mogą wpływać na kluczowe funkcje biologiczne komórki, takie jak 
różnicowanie, immunomodulacja i inne główne procesy [2]. Dotyczy to również prądu 
interferencyjnego (IFS), typu prądu od dawna stosowanego w fizjoterapii. Jest to 
najprostszy typ prądu o modulowanej amplitudzie. Uzyskuje się go przez nakładanie 
dwóch blisko umiejscowionych prądów zmiennych, które są wzmacniane i wyzwalane 
przez interferencję w regularnych odstępach [2]. Częstotliwość modulacji IFC jest 
uwarunkowana przez różnicę częstotliwości prądów. Obie częstotliwości są w zakresie 
kHz dla osiągnięcia dobrej przenikalności przez skórę bez podrażnień, co jest jedną ze 
szczególnych zalet IFC. W rezultacie, ten rodzaj prądu jest również szczególnie 
odpowiedni do terapii skóry. Efekty miejscowe nie zostały zaobserwowane podczas 
wielu lat stosowania go. 

cAMP - cząsteczka docelowa terapii łuszczycy prądem interferencyjnym. 

Neuroprzekaźnik komórkowy cAMP (cykliczny adenozynomonofosforan) odgrywa 
kluczową rolę w zakresie procesów różnicowania komórek i ma również centralne 
znaczenie dla łuszczycy. W licznych badaniach zostało potwierdzone, że cAMP ma niski 
poziom w komórkach skóry dotkniętej łuszczycą w porównaniu do normalnej skóry. 
Ponieważ obniżenie poziomu cAMP jest często początkowym wskaźnikiem reprodukcji 
komórek i może również powodować niedobór czynników przeciwzapalnych, takich jak 
Interleukina-10 [2], wskazane było zbadać czy i w jakich warunkach terapia IFC może 
stymulować wytwarzanie tego neurotransmitera. 



Prąd interferencyjny zwiększa zawartość komórkowego cAMP przy pewnych 
częstotliwościach modulacji. 

W tym celu przeprowadzono szereg testów na komórkach poddanych działaniu IFC  
w hodowlach. Rezultaty są zebrane w [2]. Wyjaśniły one, że krótkotrwałe działanie 
dwóch częstotliwości modulacji znacząco podnosi poziom wewnątrzkomórkowego 
cAMP [2], podczas gdy inne częstotliwości nie wykazywały takiego efektu  
lub powodowały efekt przeciwny. Zdeterminowano również dolny próg natężenia prądu, 
poniżej którego nie obserwowano żadnego efektu. Co ciekawe, stopień oddziaływania  
na efekt cAMP nie wzrastał również bardziej kiedy natężenie prądu było wyraźnie 
powyżej progu; występował nawet stopniowy spadek efektywności.  

Rezultaty te utworzyły podstawy terapii łuszczycy prądem interferencyjnym. Różne 
badania kliniczne, ostatnio nad pacjentami o dłoniach dotkniętych łuszczycą [1], ukazały 
efektywność tego sposobu terapii w zwalczaniu zwiększonej produkcji komórek 
podstawnych (keratynocytów) odpowiedzialnych za łuszczenie się (hiperproliferację)  
i zmniejszaniu stanu zapalnego. Należy jednak zaznaczyć, że rezultaty dla komórek  
oraz kliniczne zostały bez wyjątku uzyskane z prądem interferencyjnym o częstotliwości 
nośnej 4 kHz. Z tego powodu nie można przedstawić dowodów czy inne częstotliwości 
prowadzą do porównywalnie dobrych rezultatów. 

Terapia prądem interferencyjnym  
w praktyce 
Z przedstawionych tu badań oraz dodatkowych aspektów, które nie  mogą tu zostać 
szczegółowo opisane, wynikają następujące ważne zalecenia do terapii łuszczycy przy 
użyciu prądu interferencyjnego: 

• Regularne codzienne zabiegi 
• Dwie różne częstotliwości modulacji (naprzemiennie) 
• Niska gęstość prądu (lekko powyżej progu percepcji) 
• Czas trwania serii zabiegów: odpowiednio do stopnia ciężkości danego 

przypadku; maksymalnie 3 miesiące 
• Pokrycie obszaru występowania łuszczycy elektrodami (np. z przewodzących 

tekstyliów) lub zabiegi w wanienkach z wodą wodociągową 9np. dłonie i stopy) 

Chociaż elektroterapia nie ma efektów miejscowych, ze względów bezpieczeństwa 
powinno się uwzględnić następujące przeciwwskazania i uwagi: 

• Rozrusznik serca 
• Skłonność do zakrzepicy lub porażeń kurczowych 
• Ciężkie infekcje w obszarze zabiegu 
• Diabetycy nie powinni być poddawani zabiegom w rejonie trzustki 
• W czasie ciąży nie należy stosować zabiegów w rejonie macicy 



Terapia IFC jest odpowiednia dla każdego, nawet opornego przypadku, gdzie możliwe 
jest zastosowanie prądów przy pomocy elektrod. W przypadkach rozległych objawów  
lub tam, gdzie trudno jest zamocować elektrody, terapia napotyka techniczne 
ograniczenia w stosowaniu. Terapia ma tylko nieznaczną skuteczność wobec łuszczycy 
stawowej. 

Zabiegi były prowadzone przez pacjentów samodzielnie, zgodnie z instrukcjami. Proces 
terapii powinien być nadzorowany przez lekarza. Po wyleczeniu lub osiągnięciu 
wyraźnej poprawy, leczenie musi zostać przerwane (bez terapii podtrzymującej).  
Jeśli z upływem czasu wystąpi nawrót choroby, powinno się przeprowadzić nową serię 
zabiegów. Jeśli terapia jest zupełnie nieskuteczna, powinna zostać przerwana  
po 3 miesiącach. 

Inne kwestie do rozważenia 
Terapia IFC nie jest terapią z rodzaju „wszystko pomaga”. Prąd sam w sobie nie leczy, 
lecz tylko przenosi leczącą informację do wadliwie funkcjonujących komórek („pomaga 
im pomóc sobie samym”). Ta koncepcja medycyny regeneracyjnej zakłada, że zdolność 
regeneracji komórek jest nieograniczona. Jednak pewne leki zakłócają regenerację 
niszcząc komórki (np. cytostatyki), blokując mechanizmy regulacyjne (np. blokery 
receptorów beta) lub ograniczają funkcje odpornościowe (terapia immunosupresyjna).  
W takich przypadkach terapia IFC może nie być zdolna do pokazania pełnego efektu  
lub nawet nie będzie w ogóle działać. Aby temu zapobiec, podczas terapii prądami  
nie powinno się stosować innych metod leczenia łuszczycy. Najpóźniej na 3 tygodnie  
przed rozpoczęciem terapii prądami należy zaprzestać stosowania innych terapii.  
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