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Łuszczyca skóry 
– współczesne możliwości terapii

Psoriasis – contemporary therapy methods

WproWadzenie
Łuszczyca jest przewlekłą, niezakaźną cho-
robą skóry o nawrotowym przebiegu. Scho-
rzenie to dotyczy około 125 milionów ludzi na 
świecie. Łuszczyca jest chorobą nieuleczalną, 
jednak może ulegać ograniczeniu w sposób 
samoczynny lub przy zastosowaniu odpo-
wiedniej terapii. Opierając się na profilu 
genetycznym, łuszczycę dzieli się na: typ I – 
dziedziczny, ujawniający się zazwyczaj przed 
40. rokiem życia oraz typ II – sporadyczny, 
który występuje po 40. roku życia [1-3]. Pod-
łoże łuszczycy nie jest do końca poznane. Za 
jej przyczyny uznaje się czynniki genetyczne 
oraz immunologiczne. Wystąpienie objawów 
choroby często spowodowane jest przez od-
działywanie tak zwanych czynników wy-
zwalających, wśród których najczęściej wy-
różnia się infekcje, choroby przewlekłe (np. 
cukrzyca), niektóre leki, uszkodzenia me-
chaniczne i stres [1, 2].

objaWy kliniczne
Typową lokalizacją zmian łuszczycy skór-
nej są kolana, łokcie (Fot. 1), wyprostne po-
wierzchnie kończyn górnych i dolnych oraz 
owłosiona skóra głowy. Objawem łuszczycy 
jest występowanie na skórze dobrze odgra-
niczonych wykwitów wielkości od kilku mi-
limetrów (tzw. grudek) do kilku centymetrów 
(tzw. blaszek), z obecnymi na ich powierzchni 
przylegającymi srebrzystymi łuskami sze-
rzącymi się w sposób obwodowy. Ponadto 
po zdrapaniu łuski ukazuje się błyszcząca 
powierzchnia wykwitu (objaw świecy steary-
nowej) oraz kropelkowate krwawienie wy-
nikające z uszkodzenia naczyń znajdujących 
się pod ścieńczałym naskórkiem. Charakte-
rystyczne dla łuszczycy jest także pojawienie 
się nowych grudek w miejscu wcześniejszego 
zadziałania urazu – tzw. objaw Koebnera. Za-
zwyczaj nie obserwuje się objawów ogólnych, 
jednak w niektórych postaciach mogą one 
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wystąpić. Wśród nich można wymienić m.in. gorączkę (np. 
w typie von Zubusha), świąd i obrzęk skóry, a nawet ból, 
towarzyszący niekiedy erytrodermii łuszczycowej [1, 4-6].

rodzaje łuSzczycy
Ze względu na obraz kliniczny spośród wielu rodzajów 
łuszczycy należy wyróżnić: łuszczycę pospolitą, która 
dotyczy 80-90% chorujących i charakteryzuje się zmie-
nionymi zapalnie obszarami skóry pokrytymi srebrną 
łuską; łuszczycę kropelkowatą o zmianach wielkości 
0,5-1,5 cm pojawiających się najczęściej na tułowiu (Fot. 
2) oraz łuszczycę krostkową o tkliwych zmianach w po-
staci krost wypełnionych treścią ropną. Zaawansowana 
postać krostkowa z towarzyszącą gorączką, złym sta-
nem ogólnym oraz masywnym spełzaniem naskórka 
nosi miano postaci krostkowej uogólnionej lub typu 
von Zumbusha. Jeżeli wykwity są duże i ulegają zlaniu 
w większe obszary, choroba przyjmuje postać tzw. łusz-
czycy plackowatej. Z kolei łuszczyca, w której wykwity 

pojawiają się w miejscach niecharakterystycznych, tj. na 
powierzchniach zgięciowych stawów łokciowych lub ko-
lanowych, nosi miano łuszczycy odwróconej. Łuszczyca 
o ciężkim przebiegu, z zajęciem dużych powierzchni cia-
ła, z towarzyszącym rozległym zapaleniem i znacznym 
łuszczeniem, to postać zwana erytrodermią łuszczycową 
(Fot. 3). Jest ona często efektem zaprzestania leczenia lub 
zaostrzenia się postaci pospolitej. Może jej towarzyszyć 
znaczna utrata płynów, zaburzając gospodarkę wodno-

-elektrolitową. Postać ta może być wikłana zakażeniami 
o wtórnym charakterze [1, 6, 7].

MożliWości terapeutyczne
Podstawą uzyskania właściwego efektu leczniczego jest 
odpowiednia edukacja pacjenta w zakresie przyczyn 
choroby, czynników zaostrzających oraz konieczności 
stałej samokontroli [8] (Fot. 4). W zależności od stopnia 
nasilenia choroby stosuje się farmakologiczne leczenie 
zewnętrzne, fototerapię lub farmakologiczne leczenie 
ogólnoustrojowe. Leczenie zewnętrzne uwzględnia ką-
piele w roztworach soli, stosowanie środków nawilża-
jących, maści złuszczające, smołę węglową, a także tzw. 
preparaty redukujące. Sposób leczenia zewnętrznego 
jest także uzależniony od czasu, jaki pacjent może na nie 
poświęcić. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując terapię 
kilkukrotnie w ciągu dnia. Stosowanie emolientów, ką-
pieli poprawiających stan skóry, odpowiedniej suplemen-
tacji witamin oraz właściwej diety jest określane mianem 
leczenia wspomagającego, które stanowi bazę do wdro-
żenia metod typowo farmakologicznych i odgrywa rolę 
w utrzymaniu stanu remisji choroby.

Fot. 1 Zmiany łuszczycowe zlokalizowane na skórze łokci   
Źródło: [25]

Fot. 2 Łuszczyca kropelkowata     
Źródło: [25]

Fot. 3 Erytrodermia łuszczycowa     
Źródło: [25]
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Maści o charakterze złuszczającym zawierające sa-
licylany, mocznik oraz siarkę w różnych proporcjach 
pomagają zmiękczyć i usunąć łuski. Środki nawilżają-
ce i kąpiele w roztworach siarczanu magnezu powodują 
zmniejszenie świądu i podobnie jak salicylany wspoma-
gają usuwanie łusek. Ponadto stosowanie środków na-
wilżających zatrzymuje wodę, dzięki czemu hamowane 
jest nadmierne łuszczenie się skóry [9]. Oprócz siarczanu 
magnezu w kąpielach można stosować oliwki, sól Epsom 
i sól z Morza Martwego. W celu utrzymania odpowied-
niego poziomu nawilżenia skóry zaleca się wcieranie kre-
mów nawilżających oraz oliwek zaraz po wyjściu z wody 
[10]. Emolienty to preparaty trwale nawilżające skórę, 
w których skład wchodzą najczęściej tłuszcze i kwasy 
tłuszczowe, a czasem polialkohole, lanolina i/lub waze-
lina. Po aplikacji emolientu i jego wchłonięciu dochodzi 
do blokowania kanałów odprowadzających wodę ze skóry. 
Ponadto środki te są hydrofilne, tzn. pochłaniają wilgoć 
z otoczenia, co powoduje, że skóra pacjenta jest stale na-
wilżona [11, 12]. Na wyniki leczenia 
oraz na podtrzymanie remisji wpły-
wa także odpowiednia dieta. W celu 
wygaszenia reakcji zapalnej, będącej 
podstawą choroby, stosowana jest 
suplementacja wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych [13-15]. Istotne 
jest także dostarczanie organizmowi 
witaminy D - szczególnie naturalne-
go pochodzenia, m.in. z mleka, żółte-
go sera, tuńczyka, dorsza, łososia [15].

Do leczniczych środków redukują-
cych zalicza się preparaty zawierające 
glikokortykosteroidy, witaminę D3, 
retinoidy oraz cygnolinę. Maści za-
wierające glikokortykosteroidy dzia-
łają przeciwzapalnie, tłumiąc układ 
immunologiczny. Pomimo dobrej 
i szybkiej odpowiedzi, przy dłuższym stosowaniu środ-
ków redukujących mogą wystąpić skutki uboczne w po-
staci ścieńczenia skóry, zakażenia czy rozstępów, dlatego 
sterydy należy stosować w niewielkich ilościach, tylko na 
małych obszarach skóry zmienionej chorobowo oraz moż-
liwie jak najkrócej. Preparaty zawierające witaminę D3 
dobrze redukują zmiany skórne. Do najczęstszych działań 
ubocznych należy świąd skóry. Niektóre badania wskazują, 
że długotrwałe stosowanie witaminy D3 może prowadzić 
do wzrostu poziomu wapnia w organizmie, jednak jest to 
niezwykle rzadkie powikłanie [16, 17]. Badania wykazały, 
że preparaty tej witaminy w połączeniu z zewnętrzną te-
rapią kortykosteroidami są bardziej efektywne [18].

Retinoidy, czyli pochodne witaminy A, dobrze reduku-
ją zmiany skórne i stanowią alternatywę dla leczenia ste-
rydami, ponieważ charakteryzują się brakiem ubocznych 
działań, które wykazują glikokortykosteroidy, jednak 
czas ich stosowania jest dłuższy. Częstym działaniem 
ubocznym ich stosowania jest podrażnienie skóry oraz 
nadwrażliwość na światło słoneczne. Zwiększa się także 
ryzyko wad wrodzonych u płodu, dlatego retinoidów nie 
należy stosować w ciąży [16, 17].

Cygnolina jest preparatem przeciwdziałającym postę-
powi łuszczycy. Występuje w postaci kremów, past oraz 
maści. Do działań niepożądanych zalicza się pieczenie 
i zaczerwienienie skóry, a także barwienie jasnych wło-
sów, ubrań czy pościeli [19].

Kolejną metodą stosowaną z powodzeniem w terapii 
łuszczycy jest fototerapia. Polega ona na poddawaniu 
zmian łuszczycowych działaniu promieniowania ultra-
fioletowego w monoterapii lub w skojarzeniu z podawa-
nymi lekami. Wybór tej opcji leczenia powoduje niewiel-
ki wzrost ryzyka zachorowania na raka skóry. Ponadto 
podczas stosowania fototerapii nie należy włączać takich 
środków farmakologicznych jak metotreksat czy cyklo-
sporyna A, z uwagi na wzajemne znoszenie się efektów 
terapeutycznych obu metod leczenia oraz na zwiększone 
ryzyko rozwoju choroby nowotworowej skóry [8, 20].

W przypadku rozległych zmian łuszczycowych zasto-
sowanie znajdują środki działające wewnątrzustrojowo. 
Jednym z obecnie stosowanych leków jest metotreksat, 

który zaburza cykl życiowy komórek, 
w tym komórek odpowiedzialnych 
za wyzwolenie objawów łuszczycy. 
Terapia z zastosowaniem metotrek-
satu niesie za sobą ryzyko wystąpie-
nia skutków ubocznych w postaci: 
nudności, wypadania włosów, pod-
wyższenia wartości enzymów wą-
trobowych, zahamowania czynności 
szpiku kostnego. Stosowany w du-
żych dawkach może uszkadzać nerki. 
Podczas terapii należy zatem kontro-
lować wartości enzymów wątrobo-
wych oraz morfologię krwi. Ponadto 
wskazane jest jednoczesne stosowa-
nie kwasu foliowego, ponieważ lek 
ten działa do niego przeciwstaw-
nie. Kolejnym ze stosowanych leków 

działających ogólnoustrojowo jest cyklosporyna, która 
hamuje reakcje immunologiczne i modyfikuje reakcje 
zapalne w organizmie. Nie należy jej jednak stosować 
u pacjentów z nadwrażliwością na ten lek, z chorobami 
nerek lub wątroby oraz z opornym na leczenie nadci-
śnieniem [21, 22]. W przypadku wyczerpania dotychcza-
sowych możliwości terapeutycznych alternatywne bywa 
zastosowanie środków z grupy tzw. leków biologicznych, 
będących inhibitorami cząsteczek naturalnie występują-
cych w organizmie. W leczeniu łuszczycy stosuje się m.in. 
efalizumab i etanercept, których działanie także hamuje 
układ immunologiczny. Zarówno w przypadku jednego, 
jak i drugiego leku wykazano efektywność działania, jed-
nak koszty leczenia są wysokie [23].

podSuMoWanie
Współczesna medycyna oferuje szereg możliwości tera-
peutycznych w leczeniu i kontrolowaniu łuszczycy. W wy-
borze właściwej terapii należy kierować się natężeniem 
objawów, stanem ogólnym oraz preferencjami pacjenta. 
Trzeba także pamiętać, że jednym z czynników wyzwala-
jących chorobę jest stres, dlatego duży nacisk kładzie się 
także na wsparcie psychologiczne pacjentów, co w połą-
czeniu z właściwie prowadzoną terapią znacznie popra-
wia wyniki leczenia [24]. 

Fot. 4 Obraz kliniczny łuszczycy przed   

i po zastosowaniu leczenia.   

Źródło: [26]
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