
STRESZCZENIE

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną i  autoimmunologiczną 
chorobą, która dotyka około 2% światowej populacji. Pato-
geneza tego schorzenia jest złożona i  mimo wyjaśnionych 
wielu mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój łuszczy-
cy, pozostaje ona cały czas nie do końca wyjaśniona. Publi-
kacje naukowe dostarczają coraz nowszych informacji odno-
śnie molekularnych mechanizmów łuszczycy oraz powiązań 
między przebiegiem choroby a nawykami żywieniowymi. 

Celem pracy było określenie wpływu nawyków żywienio-
wych na przebieg łuszczycy oraz przedstawienie związków, 
które mają potwierdzoną skuteczność w  łagodzeniu prze-
biegu tej choroby.

Liczne doniesienia wskazują, że pewne zaburzenia od-
żywiania mają wpływ na przebieg choroby. Sugeruje się, że 
prawidłowo zbilansowana dieta dostarczająca odpowied-
niej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, prze-
ciwutleniaczy, mikro- i makroelementów może wykazywać 
działanie przeciwzapalne, i nie tylko znacząco zmniejszyć 
nasilenie zmian łuszczycowych, ale również zwiększyć 
komfort życia chorego. 

Słowa kluczowe: dieta, łuszczyca, suplementacja, 
witamina D, nienasycone kwasy tłuszczowe

ABSTRACT

Psoriasis is a chronic, inflammatory and autoimmune dis-
ease that affects approximately 2% of the world’s popu-
lation. The pathogenesis of this disease is complex, and 
despite the many mechanisms responsible for the develop-
ment of psoriasis have been explained, it is still not fully 
understood. Scientific publications provide more and more 
recent information on the molecular mechanisms of psori-
asis and the relationship between the course of the disease 
and eating habits.

The aim of the study was to determine the influence of 
eating habits on the course of psoriasis and to present com-
pounds that have proven effectiveness in alleviating the 
course of this disease.

 Numerous reports indicate that certain eating disorders 
affect the course of the disease It is suggested that a proper-
ly balanced diet, providing the right amount of polyunsatu-
rated fatty acids, antioxidants, micro and macro elements, 
may have anti-inflammatory effects and not only signifi-
cantly reduce the severity of psoriasis lesions, but also in-
crease the patient’s comfort of life. 

Keywords: diet, psiorasis, supplementation, vitamin D, 
unsaturated fatty acids
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Zachowania dietetyczne  
a przebieg łuszczycy

Dietary behavior and the course of psoriasis

WSTĘP
Łuszczyca jest autoimmunologiczną, zapalną i  przewle-
kłą chorobą skóry. Jej etiopatogeneza nie jest do koń-
ca wyjaśniona ze względu na niezwykłą złożoność. Wśród 
czynników warunkujących występowanie łuszczycy waż-
ną rolę przypisuje się czynnikom genetycznym, związa-
nym między innymi z polimorfizmem genu HLA-Cw6 oraz 
zaburzeniom o  podłożu immunologicznym. W  przebie-

gu schorzenia pośredniczą cytokiny i chemokiny o działa-
niu prozapalnym, w tym czynnik nekrozy nowotworów alfa 
(TNF-α), interleukina 6 (IL-6), interleukina 8 (IL-8) oraz in-
terleukina 23 (IL-23) [1, 2]. Doniesienia naukowe wskazują, 
że limfocyty Th17, neutrofile i mastocyty (komórki tuczne) 
produkujące cytokinę IL-17 odgrywają istotną rolę w  pa-
togenezie łuszczycy. Interleukina 17 indukuje produkcję 
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Rys.	2 Odpowiedzi respondentów o produkty łagodzące przebieg łuszczycy
Źródło:	opracowanie własne na podstawie [10]
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chemokin i  cytokin zapalnych w  obrębie keratynocytów. 
Zmiany skórne obecne w łuszczycy mogą być również wy-
zwalane przez czynniki środowiskowe, takie jak styl życia, 
stosowana dieta, przebyte infekcje, niektóre leki oraz czyn-
niki psychologiczne. Mogą mieć różny stopień nasilenia, od 
małych i miejscowo zlokalizowanych, po całkowite pokry-
cie ciała (erytrodermia łuszczycowa). Coraz częściej prze-
bieg łuszczycy łączy się ze sposobem odżywiania się cho-
rego. Czynnikami wpływającymi niekorzystnie na przebieg 
choroby są: otyłość, nadmierne spożycie alkoholu, palenie 
papierosów, mała podaż kwasów tłuszczowych omega-3: 
eikozapentaenowego EPA i dokozaheksaenowego DHA oraz 
spożywanie glutenu, ale tylko w obecności celiakii lub nie-
celiakalnej nadwrażliości na gluten. Wśród członków Natio-
nal Psoriasis Foundation przeprowadzono ankietę składają-
cą się z 61 pytań, pytając pacjentów z  łuszczycą o nawyki 
żywieniowe, modyfikacje, reakcje skórne i  spostrzeżenia. 
W sumie odpowiedzi udzieliło 1206 pacjentów. Najczęściej 
zgłaszanymi przez respondentów wyzwalaczami zmian 
łuszczycowych były: cukier (13,8%), alkohol (13,6%), pomi-
dor (7,4%), gluten (7,2%) i nabiał (6%). Rzadziej zgłaszane 
czynniki wyzwalające (2-5%) obejmowały mięso, przetwo-
rzoną żywność, napoje gazowane, chleb, alkohol, jaja i pi-
kantne potrawy. Publikacje naukowe wskazują, że u  osób 
chorujących na łuszczycę często obserwuje się zaburzenia 
gospodarki lipidowej, tj. obniżone miano cholesterolu HDL 
(high density lipoprotein), podwyższony poziom LDL (low den-
sity lipoprotein) oraz trójglicerydów, co w głównej mierze wa-
runkowane jest przez nieprawidłowe nawyki żywieniowe 
[3, 4] (rys. 1).

ROLA DIETY W TERAPII ŁUSZCZYCY 
W patogenezie łuszczycy udział biorą czynniki genetycz-
ne oraz środowiskowe. Coraz częściej przebieg tego scho-
rzenia łączy się z  nawykami żywieniowymi chorego. Pu-
blikacje naukowe często dostarczają niestety sprzecznych 
informacji o celowości stosowania danej diety, bądź przyj-
mowania konkretnych produktów, czy związków chemicz-

nych. Najwięcej badań dotyczy diety niskokalorycznej 
u  chorych oraz związku między utratą masy ciała u  oty-
łych chorych a wartością wskaźnika PASI (skala oceny na-
silenia  łuszczycy). Literatura naukowa obfituje również 
w badania oceniające wpływ diety bezglutenowej zarówno 
u  chorych z  przeciwciałami charakterystycznymi dla ce-
liakii, jak u  tych bez obecności tych przeciwciał. Wykaza-
no, że pacjenci z łuszczycą częściej zapadają na inne choro-
by autoimmunologiczne, w tym celiakię, dlatego rezygnacja 
z glutenu może znacząco poprawić stan skóry. Wiele badań 
sugeruje, że łuszczyca i celiakia mają wspólne szlaki gene-
tyczne i zapalne [5-7]. Brakuje jednak badań oceniających 
skutki popularnych schematów żywieniowych, takich jak 
dieta wegetariańska czy wegańska.  Ograniczona literatu-
ra i często sprzeczne wyniki badań na temat wpływu diety 
na przebieg łuszczycy stanowią istotną lukę w wiedzy, któ-
ra utrudnia pacjentom wysnuwanie jednoznacznych wnio-
sków [8, 9]. Istotnym czynnikiem środowiskowym w  pa-
togenezie łuszczycy o  rosnącym znaczeniu jest otyłość. 
W kilku publikacjach wykazano, że otyłość jest czynnikiem 
ryzyka wystąpienia i ciężkości przebiegu łuszczycy. Pacjen-
ci ze wskaźnikiem masy ciała BMI (body mass index) 35 lub 
więcej mieli zwiększone ryzyko rozwoju łuszczycy o 2,69% 
w  porównaniu do szczupłych pacjentów [13]. Wyniki ba-
dań wykazują, że w porównaniu z grupą kontrolną dobraną 
pod względem wieku i płci, chorzy na łuszczycę spożywa-
li znacznie mniej cukru, błonnika, nabiału i wapnia, jedno-
cześnie spożywali więcej owoców, warzyw i roślin strączko-
wych. Badani zgłaszali również produkty dietetyczne, które 
według nich łagodzą łuszczycę.  Według respondentów, to 
spożycie suplementów diety (35,1%), warzyw (26,5%), owo-
ców (21,8%), wody (11,2%) i  ryb (9,2%) łagodzi przebieg 
tego schorzenia [3, 4] (rys. 2). Według badań, dieta niskoka-
loryczna w  połączeniu z  leczeniem miejscowym lub ogól-
nym poprawia wskaźnik PASI (psoriasis activity and severity 
index) oraz wskaźnik jakości życia dermatologicznego DLQI 
(dermatology life quality index) [10, 11]. Jedną z  podstawo-
wych zasad dietetycznych w łagodzeniu przebiegu łuszczy-
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Rys.	1 Wyzwalacze zmian skórnych w łuszczycy według respondentów 
Źródło:	opracowanie własne na podstawie [10]
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moduluje pracę układu immunologicznego skóry (hamu-
je proliferację limfocytów T) oraz stymuluje syntezę pep-
tydów przeciwdrobnoustrojowych, takich jak katelicydy-
ny i beta-defensyny. Wyniki badań wskazują, że u chorych 
na łuszczycę obserwuje się obniżony poziom witaminy  D 
w surowicy. W jednym z badań, chorzy przyjmowali 0,5 μg 
dziennie witaminy D, dawkę zwiększano o  0,5 μg co 2 ty-
godnie przez okres od 6 do 36 miesięcy. Aż 88% badanych 
zauważyło poziom klinicznej poprawy łuszczycy w  okre-
sie badania, 26,5% chorych zauważyło całkowitą poprawę, 
36,2% badanych umiarkowaną poprawę, a 25,3% doświad-
czyło niewielkiej poprawy w wyniku suplementacji witami-
ną D. Ponadto średnie wyniki PASI zmniejszyły się z 18,4 na 
początku leczenia do 9,7 po 6 miesiącach, a następnie do 
7,8 po 24 miesiącach celowanej suplementacji. Przed roz-
poczęciem suplementacji witaminą D, niezwykle ważne 
jest by zbadać jej poziom w surowicy i na tej podstawie do-
brać odpowiednią dawkę [14-16] (rys. 4).

cy jest kontrola masy ciała w przypadku nadmiernego BMI. 
Naukowcy odkryli, że wzrost BMI jest związany ze zwięk-
szonym ryzykiem rozwoju łuszczycy i  łuszczycowego za-
palenia stawów. Wzrost tego wskaźnika wiąże się również 
z agresywniejszym przebiegiem choroby. Pozytywne skut-
ki diety niskokalorycznej to nie tylko redukcja masy ciała, 
ale także mniejsze spożycie kwasu arachidonowego (AA) 
o  działaniu prozapalnym.  Wpływa to na obniżenie pozio-
mu prozapalnych metabolitów AA – leukotrienu B4 (LTB4), 
prostaglandyny 2 (PGE2) oraz mniejszej aktywności limfo-
cytów CD4+. Dieta niskokaloryczna skutkuje również obni-
żeniem poziomu reaktywnych form tlenu RFT (ROS – reacti-
ve oxygen species). Nadmierna masa ciała może być istotnym 
czynnikiem wyzwalającym łuszczycę u  osób, które mają 
predyspozycje genetycznie. Adipocyty (komórki tłuszczo-
we) wydzielają cytokiny, adipokiny i białka, które mogą wy-
kazywać potencjał prozapalny. Ponadto otyłość może upo-
śledzać działanie niektórych leków stosowanych w leczeniu 
łuszczycy [12, 13].

WITAMINA D
Skóra stanowi kluczowy narząd w procesie syntezy witami-
ny D, a także stanowi tkankę docelową dla jej biologicznie 
aktywnych metabolitów. Prekursor witaminy D, 7-dehydro-
cholesterol, znajduje się w błonach keratonocytów warstwy 
podstawnej i kolczystej naskórka, pod wpływem promienio-
wania UVB (290-320 nm), w wyniku reakcji fotochemicznej 
powstaje z niego cholekalcyferol, który jest następnie prze-
kształcany najpierw do 25-hydroksywitaminy D (kalcydiol), 
a następnie do 1,25-hydroksywitaminy D (kalcytriol), czyli 
aktywnej postaci witaminy D (rys. 3). 

Rys.	3 Przebieg skórnej syntezy witaminy D 
Źródło:	Opracowanie własne na podstawie [14]

Źródłem tej witaminy mogą być również produkty spo-
żywcze, a zaliczamy do nich: tłuste ryby (w tym łososia, śle-
dzia i makrelę), oleje rybne oraz jaja. Witamina ta wykazuje 
modulujący wpływ na proliferację keratynocytów. Łuszczy-
ca jest związana z  nadmierną aktywacją limfocytów Th1, 
które wydzielają interferon gamma (IFN gamma), co wpły-
wa na zwiększone namnażanie się komórek naskórka. Wi-
tamina D3 zmniejsza aktywność Th1, tym samym może 
zmniejszać nasilenie zmian łuszczycowych. Normalizu-
je proces różnicowania się keratynocytów oraz zmniejsza 
poziom cytokin prozapalnych, takich jak interleukina 1 i 8 
(IL-1 i IL-8), które odgrywają kluczową rolę w patogenezie 
łuszczycy. Jednocześnie zwiększa ekspresję receptora dla 
interleukiny 10, która wykazuje działanie przeciwzapalne. 
Witamina D reguluje proliferację i apoptozę keratynocytów, 

Rys.	4 Efekty suplementacji witaminą D w łuszczycy 
Źródło:	opracowanie własne na podstawie [15]
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Wykazano, że pacjenci z  łuszczycą częściej zapadają na 
inne choroby autoimmunologiczne, w  tym Leśniowskie-
go-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy oraz celia-
kię. Celiakia (choroba trzewna) to choroba jelita cienkie-
go charakteryzującą się stanem zapalnym błony śluzowej 
jelit, zanikiem kosmków jelitowych oraz wrażliwością na 
gluten i prolaminy w diecie. Ostatnie badania wykazały, że 
u  pacjentów z  łuszczycą istnieje ponad dwukrotnie więk-
sze ryzyko rozpoznania celiakii w porównaniu z grupą kon-
trolną. Wiele doniesień naukowych wskazuje, że łuszczyca 
i  choroba trzewna mają wspólne szlaki genetyczne. Zwią-
zek między łuszczycą a  celiakią jest przedmiotem zainte-
resowań badaczy, a w wielu publikacjach oceniano możli-
wy efekt terapeutyczny diety bezglutenowej na przebieg 
łuszczycy. W jednym z nich badano wpływ trzymiesięcznej 
diety bezglutenowej u pacjentów z łuszczycą z podwyższo-
nym poziomem przeciwciał antygliadynowych (AGA) cha-
rakterystycznych dla celiakii w  porównaniu z  pacjentami 
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z łuszczycą bez podwyższonego poziomu tych przeciwciał. 
Ponad 73% pacjentów z łuszczycą z dodatnimi przeciwcia-
łami wykazało poprawę wskaźnika PASI w porównaniu do 
pacjentów bez obecności AGA. Ponadto w dwóch badaniach 
stwierdzono dodatnią korelację między pozytywnym wyni-
kiem przeciwciał, specyficznych dla celiakii a stopniem na-
silenia łuszczycy. Obecność glutenu w diecie, w przypadku 
choroby trzewnej, może pogorszyć stan chorego na łuszczy-
cę. Istnieje wiele badań, w  których oceniano zalety diety 
bezglutenowej w przypadku łuszczycy z celiakią – potwier-
dzają one, że poprawa stanu skóry jest znacząca. Jednak-
że nie ma konkretnych dowodów na to, że dieta bezgluteno-
wa może poprawić przebieg łuszczycy u osób bez choroby 
trzewnej [17-19].

NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE
Duży odsetek chorych na łuszczycę cierpi na niedobór nie-
zbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, ich dosta-
teczna podaż w  diecie może poprawić stan skóry łuszczy-
cowej. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), 
w  szczególności kwas linolowy (omega-6) i  α-linolenowy 
(omega-3), nie są syntetyzowane w  organizmie człowieka, 
dlatego muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Kwas 
eikozapentaenowy EPA i kwas dokozaheksaenowy DHA tyl-
ko w  niewielkim stopniu mogą być syntezowane przez or-
ganizm człowieka, EPA i  DHA (kwasy omega-3) są obec-
ne głównie w tłustych rybach morskich i algach. Wykazano 
związek między wskaźnikiem PASI a  niskimi poziomami 
DHA w  surowicy krwi chorych (rys. 5).  Nadmiar kwasów 
tłuszczowych omega-6 (np. kwas linolowy) w diecie i zabu-
rzona proporcja z kwasami omega-3 może indukować oraz 
zaostrzać stan zapalny.  Kwas linolowy jest prekursorem 
kwasu arachidonowego (AA), metabolity kwasu arachidono-
wego (PGE2 i LTB4) mają działanie prozapalne i mogą sprzy-
jać chemotaksji neutrofili i nasilać proliferację komórek na-
skórka w przebiegu łuszczycy [20, 21]. Stwierdzono również, 
że kwasy tłuszczowe omega-6 mogą stymulować produkcję 
cytokin prozapalnych, takich jak IL-1, IL-8 i TNF-α, podczas 
gdy kwasy tłuszczowe omega-3 wykazują odwrotny efekt, 
zmniejszając aktywację sygnalizacji ścieżki NF-κB. W  die-
cie ważna jest również odpowiednia podaż kwasu gamma 
linolenowego GLA, należącego do kwasów omega-6, któ-
ry wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, poprzez in-
dukowanie syntezy interleukiny 1 (IL-1) oraz kwasu 15-hy-
droksyeikozatrienowego (15-HETE), wykazują one działanie 
przeciwzapalne i antyproliferacyjne poprzez blokadę synte-
zy leukotrienu B4 (LTB4). GLA dodatkowo aktywuje oksydo-
reduktazę (enzym układu antyoksydacyjnego). Łuszczyca 
cechuje się zmniejszoną ilością wolnych kwasów tłuszczo-
wych (WKT), zaburzoną produkcją i dystrybucją ceramidów, 
dlatego tak ważna jest podaż NNKT w diecie. Najważniejszy 
jest prawidłowy stosunek między kwasami omega-3 a  6, 
który powinien wynosić około 1:3-1:4, w diecie zachodniej 

stosunek ten często wynosi 1:20. Wydaje się zasadne wdro-
żenie do diety dla chorych na łuszczycę, takich olei jak: olej 
rokitnikowy ze względu na wysoką zawartość kwasu palmi-
tynooleinowego (kwas omega-7), olej z ogórecznika, wiesioł-
ka, z pestek malin ze względu na wysoką zawartość kwasu 
gamma-linolenowego, którego metabolity wykazują działa-
nie przeciwzapalne [22-24].

Rys.	5 Przemiany kwasów omega-3 i omega-6
Źródło:	Opracowanie własne na podstawie [25]

PRZECIWUTLENIACZE
Chorobom skóry, w  tym łuszczycy towarzyszy nadmiar re-
aktywnych form tlenu RFT, dlatego tak ważne jest, aby die-
ta była bogata w substancje o działaniu antyoksydacyjnym. 
Związki chemiczne zawierające witaminę A  bądź jej pre-
kursory są niezbędne do produkcji zdrowych komórek skó-
ry, a żółte i pomarańczowe warzywa takie jak: marchew, pa-
pryka czerwona, szpinak i dynia są jej doskonałym źródłem. 
Karotenoidy to grupa związków, które są prekursorami wita-
miny A, do których zalicza się, m.in. betakaroten, zeaksan-
tynę, luteinę oraz likopen. Bogatym źródłem karotenoidów 
są: czerwona papryka, marchew, szpinak, czarne porzecz-
ki. W  łuszczycy wytwarzana jest nadmierna ilość komórek 
skóry, proces keratynizacji może być aż ośmiokrotnie przy-
śpieszony. Witamina A  oraz jej prekursory łagodzą obja-
wy łuszczycy, poprzez regulację procesu keratynizacji. Fla-
wonoidy są kolejnymi przeciwutleniaczami, które powinny 
znaleźć się w diecie, neutralizują one wolne rodniki, są inhi-
bitorami cyklooksygenaz (COX), lipoksygenaz (LOX) hamują 
uwalnianie interleukin: IL-1, IL-8, IL-10 i IL-12 oraz norma-
lizują proces różnicowania keratynocytów [26, 27]. Przeci-
wutleniaczami o potwierdzonej skuteczności w łuszczycy są: 
kwercetyna, kurkumina i resweratrol. Kwercetyna to wielo-
pierścieniowy związek aromatyczny należący do flawono-
li, zmniejsza ekspresję czynnika transkrypcyjnego NF-κB 
i syntezę cytokin prozapalnych IL-6 i IL-17, biorących udział 
w patomechanizmie łuszczycy. Źródłami kwercetyny są: ka-
pary, papryka i cebula. Resweratrol to polifenol, obecny jest 
w soku z czerwonych i czarnych winogron oraz morwie bia-
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łej. Zmniejsza ekspresję czynnika transkrypcyjnego NF-κB 
oraz produkcję cytokin prozapalnych: TNF-, IL-1, IL-6, IL-8. 
Akwaporyna 3 to białko uczestniczące w procesie transportu 
wody, które ulega ekspresji w keratynocytach. Nadekspresja 
tego białka prowadzi do nadmiernej proliferacji keratynocy-
tów, co obserwowane jest w przebiegu łuszczycy. Resweratrol 
znacząco obniża poziom mRNA akwaporyny 3, co wpływa 
na zahamowanie nadmiernej proliferacji komórek naskór-
ka. Kurkumina to polifenol otrzymywany z kurkumy, który 
wykazuje silne właściwości przeciwutleniające i przeciwza-
palne. Zmniejsza ekspresję szlaku mTOR biorącego udział 
w patogenezie łuszczycy [28, 29].

SELEN 
Selen jest pierwiastkiem o  właściwościach antyprolifera-
cyjnych oraz immunoregulacyjnych, jest głównym skład-
nikiem centrum aktywnego peroksydazy glutationowej 
enzymu, który jest niezbędny w  procesie syntezy silne-
go antyoksydantu – glutationu. Sugeruje się, że chorzy 
na łuszczycę często mają obniżone miano tego pierwiast-
ka. W  badaniu autorstwa Serwina i  wsp.  stwierdzono, że 
spadek poziomu selenu w  surowicy krwi był związany ze 
zwiększonym nasileniem łuszczycy. Selen może wpływać 
na odpowiedź immunologiczną, zmieniając ekspresję cy-
tokin i  ich receptorów lub zwiększając odporność komó-
rek odpornościowych na stres oksydacyjny (brak równo-
wagi miedzy wolnymi rodnikami a  enzymami o  działaniu 
antyoksydacyjnym).  Doniesienia naukowe wskazują, że 
suplementacja selenem wykazuje działanie hamujące na 
poziomy TNF-α u  pacjentów z  łuszczycą, ale szczegóło-
wy mechanizm nie został całkowicie wyjaśniony. W kolej-
nym badaniu porównano skutki skojarzonego stosowania 
asparaginianu selenu, koenzymu Q10 i witaminy E z place-
bo w leczeniu ciężkiej erytrodermii łuszczycowej. Okazało 
się, że suplementacja kombinacją antyoksydantów wykaza-
ła statystycznie istotną poprawę kliniczną łuszczycy w skali 
PASI. Zaobserwowano również spadek stresu oksydacyjne-
go, który mierzono poziomem aktywności enzymów, takich 
jak katalaza i dysmutaza ponadtlenkowa [30, 31].

WITAMINA B12
Ostatnie badania naukowe wykazały, że pacjenci z łuszczy-
cą mają znacznie wyższy poziom homocysteiny HCY w su-
rowicy krwi. Homocysteina to aminokwas, który powstaje 
w  wyniku demetylacji metioniny, nawet niewielki wzrost 
jej poziomu zwiększa prawdopodobieństwo chorób serco-
wo-naczyniowych. Sugeruje się, że ciężkość łuszczycy oce-
niana na podstawie wskaźnika PASI bezpośrednio koreluje 
z poziomem homocysteiny w surowicy chorych. Niedobo-
ry lub polimorfizmy genetyczne enzymów biorących udział 
w  metabolizmie HCY i  niewystarczające ilości kofaktorów 
(np. witamina B6, B12, kwas foliowy) są główną przyczyną 
hiperhomocysteinemii [32, 33]. Niedobór kwasu foliowe-

go i witaminy B12 może przyczyniać się do podwyższonego 
miana tego aminokwasu w łuszczycy. W licznych badaniach 
zaobserwowano, że zarówno stężenie kwasu foliowego jak 
i witaminy B12 w osoczu jest niższe u pacjentów z łuszczy-
cą niż w grupie kontrolnej, poziom HCY w surowicy był od-
wrotnie proporcjonalny ze stężeniem kwasu foliowego 
u pacjentów z łuszczycą. Sugeruje to, że niedobór witaminy 
B12 może przyczyniać się do wzrostu homocysteiny u cho-
rych, co może promować proces immunozapalny poprzez 
aktywację komórek Th1 i Th17. Homocysteina może indu-
kować aktywację NF-κB, który odgrywa istotną rolę w  im-
munopatogenezie łuszczycy [34, 35].

DIETA PRZECIWZAPALNA
Łuszczyca jest chorobą o podłożu zapalnym, dlatego dieta ob-
fitująca w produkty bogate w związki o działaniu przeciwza-
palnym, np. flawonoidy, witaminy, może być skutecznym ele-
mentem terapii tej choroby. Doniesienia naukowe sugerują, 
że osoby dotknięte tym schorzeniem doświadczają poprawy 
klinicznej poprzez zwiększenie liczby związków przeciwza-
palnych w ich codziennym żywieniu. Odpowiedź na taką die-
tę może się różnić w zależności od indywidualnych okolicz-
ności i czynników genetycznych. Jednak większość chorych 
pozytywnie reaguje na zmiany diety i stylu życia mające na 
celu kontrolowanie przewlekłego stanu zapalnego. W  przy-
padku łuszczycy, pokarmy których należy bezwzględnie uni-
kać ze względu na ich silny potencjał prozapalny to: czerwone 
i  tłuste mięso, rafinowana, przetworzona żywność oraz cu-
kry proste. Niektórzy sugerują również wyeliminowanie mle-
ka, produktów mlecznych oraz owoców i warzyw należących 
do rodziny Solanaceae (ziemniaki, pomidory, papryka, bakła-
żany), jednakże ich potencjał zapalny jest jedynie teoretycz-
ny i nie znalazł żadnego potwierdzenia w literaturze nauko-
wej. Żywność, którą należy uwzględnić, ponieważ wykazano, 
że redukuje stan zapalny to: ryby zimnowodne (dzięki ich bo-
gactwu w EPA i DHA), kurkuma, imbir, nasiona lub owoce ole-
iste: siemię lniane, oliwa z oliwek, olej z orzechów włoskich. 
Olej z orzechów włoskich jest roślinnym źródłem kwasu lino-
lowego (kwas omega-6), alfa-linolenowego (kwas omega-3) 
oraz witaminy E. Warto również wzbogacić dietę o  świeże 
owoce i warzywa o jasnych kolorach, bogate w karotenoidy, 
witaminę E, witaminę C i substancje fenolowe [36-38].

PODSUMOWANIE
Łuszczyca jest jednostką chorobową trudną w leczeniu, efek-
ty terapii zależne są od prawidłowego doboru leków oraz od 
dyscypliny pacjenta. Coraz częściej poszukiwane są alter-
natywne metody, które mogą złagodzić objawy łuszczyco-
we. W  licznych badaniach wykazano powiązanie miedzy 
nawykami żywieniowymi chorych a nasileniem zmian cho-
robowych. W publikacjach oceniano wpływ zależności mię-
dzy niedoborami pewnych związków, stosowaniem konkret-
nej diety a stanem chorych. Wykazano, że obniżony poziom 
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witaminy D, B12 oraz kwasów omega-3 w surowicy chorych 
wpływa na stopień nasilenia zmian łuszczycowych. Rów-
nież podwyższone miano LDL oraz trójglicerydów może za-
ostrzać przebieg łuszczycy. Według wielu publikacji, dieta 
stosowana w tym schorzeniu powinna wykazywać potencjał 
przeciwzapalny, powinna uzupełniać niedobory i być ogra-
niczona pod względem przetworzonej, rafinowanej żywno-
ści. W przebiegu łuszczycy występuje nadmiar reaktywnych 
form tlenu, dlatego dieta bogata w związki o działaniu prze-
ciwutleniającym, np. flawonoidy, karotenoidy może złago-
dzić przebieg choroby. Kluczem do prawidłowo zbilansowa-
nej diety jest diagnostyka stanu zdrowia i jego parametrów 
oraz stworzenie diety uzupełniającej ewentualne niedobory. 
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