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Niedobór witamin i najczęstsze
dermatozy u osób z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego
Vitamin deficiency and the most common dermatoses
in people with ulcerative colitis
STRESZCZENIE

ABSTRACT

W ostatnich latach odnotowuje się coraz większy odsetek
osób chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Choroba przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Toczący się
stan zapalny w jelicie grubym utrudnia wchłanianie niektórych składników pokarmowych, co manifestuje się na skórze,
włosach i paznokciach. Liczne objawy jelitowe sprawiają duży
dyskomfort u osób chorych, przez co zmagają się one także
z problemami emocjonalnymi i psychicznymi.
Celem pracy był opis wybranych witamin oraz konsekwencji ich upośledzonego wchłaniania manifestującego się na
skórze i jej przydatkach.
Osoby chorujące na wrzodziejące zapalenie jelita grubego
są również klientami gabinetów kosmetologicznych. Odpowiednio dobrane produkty oraz zabiegi mogą wspomóc uzupełnienie niedoborów wybranych substancji w organizmie
oraz uzyskanie zadawalających efektów.

In recent years the number of people suffering from colitis
ulcerosa (CU) has risen rapidly. The disease is characterized
by alternating periods of remission and relapse. Persistent
inflammatory activity in the colon impedes the absorption
of certain nutrients, which affects in dermatologic manifestations on one’s skin, hair and nails. Numerous intestinal
symptoms cause discomfort in patients, which negatively affects physical, emotional and psychological well-being.
The aim of this study was the description of CU, indication
of deficient components and consequences of impaired absorption manifesting on skin, nail and hair condition.
Patients with CU are among the demanding clients of beauty salons. Properly selected products and treatments can
help supplement the deficiencies of selected substances in
the body and obtain satisfactory results.

Słowa kluczowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
etiopatogeneza, zaburzenia, niedobór, witaminy
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WSTĘP
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU, colitis ulcerosa)
staje się coraz powszechniejszą chorobą ostatnich lat. Dotyka osób młodych, w wieku produkcyjnym. To właśnie ta grupa
często korzysta z usług gabinetów kosmetologicznych. Wiedza na temat patofizjologii i szczególnych wymagań w zakreThis is an article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

sie pielęgnacji skóry tej grupy klientów jest niezwykle istotna
dla kosmetologa.
CU to choroba przewlekła z okresami zaostrzeń i remisji,
o wieloczynnikowej etiologii. Zmiany obejmują błonę śluzową jelita grubego, szerzą się od odbytnicy i rozwijają w spoAesthetic Cosmetology and Medicine
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sób ciągły do proksymalnych części okrężnicy [1]. W 30%
przypadków zmiany zapalne obejmują tylko odbytnicę i esicę.
Częściej, bo aż u 50% chorych, dochodzi do zajęcia okrężnicy
zstępującej i poprzecznej [2].
Ścisła patogeneza choroby nie jest dokładnie poznana. Zakłada się, że jest związana z interakcją pomiędzy czynnikami genetycznymi, immunologicznymi, środowiskowymi oraz
zaburzeniami mikrobioty jelitowej [1].
CU jest wizualizowane endoskopowo jako proces zapalny, który rozprzestrzenia się w sposób ciągły od odbytnicy
w kierunku jamy ustnej. Przy niskiej aktywności choroby, błona śluzowa jelita jest szorstka i ziarnista, ze zmniejszonymi
znamionami naczyniowymi i jedynie łagodnym rumieniem.
Podczas ciężkiego przebiegu, powstają zlewające się owrzodzenia oraz krwotoki wybroczynowe. Przejście od prawidłowej, do zapalnej błony śluzowej, jest zazwyczaj wyraźnie zaznaczone, a stan zapalny staje się bardziej dotkliwy, przebiegając w kierunku dystalnym [3].
W celu rozpoznania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, należy przeprowadzić badania wstępne. Z grupy badań laboratoryjnych należy wykonać badania hematologiczne: hemoglobina, leukocytoza, płytki krwi, odczyn Biernackiego
(OB), ferrytynę i witaminę B12 oraz z badań biochemicznych:
białko C-reaktywne, badania czynnościowe wątroby, albuminy i elektrolity, a w przypadku zaburzeń wchłaniania – należy oznaczyć poziom wapnia i magnezu [4]. Ostateczne rozpoznanie opiera się na ocenie charakterystycznych objawów
potwierdzonych obrazem endoskopowym oraz uzyskaniu
wyniku badania histopatologicznego wycinków błony śluzowej jelita grubego pobranych podczas kolonoskopii [1, 3].
Jelito, które jest objęte stanem zapalnym, w wyniku choroby gorzej wchłania niektóre składniki pokarmowe, przez
co wywołuje niedożywienie lub pogłębia stan chorobowy.
Niedowaga i niedożywienie osłabiają układ odpornościowy,
przez co jelito jest bardziej podatne na infekcje i zaburzony
zostaje proces jego regeneracji [5]. U chorych najczęściej występuje niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A,
D, E, K i rozpuszczalnych w wodzie: B9, B12, C, H [5-7]. Celem
pracy było wskazanie konsekwencji kosmetycznych niedoborów witamin oraz najczęstszych dermatoz u pacjentów z CU.

NIEDOBORY WITAMIN U PACJENTÓW Z CU
Witamina A
Jedną z najważniejszych dla prawidłowego stanu skóry witamin rozpuszczalnych w tłuszczach jest witamina A. Niedobór tej witaminy silnie wpływa na tworzenie się zmian skórnych, które objawiają się suchością, nadmiernym rogowaceniem i złuszczaniem naskórka. Retinol będący pochodną
witaminy A, stymuluje reakcje przekształcenia fibroblastów
o niskiej aktywności w komórki odznaczające się stosunkowo dużym wytwarzaniem kolagenu. Zwiększenie ilości tych
komórek wpływa na tkankę łączną skóry właściwej popra-
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wiając jej jędrność, elastyczność i nawilżenie. Oddziałuje także na wytwarzanie włókien kolagenowych typu I i III oraz eliminację zniszczonych włókien elastynowych oraz przyczynia się do wzrostu nowych naczyń krwionośnych. Witamina
A należy do grupy substancji o działaniu przeciwzmarszczkowym i przeciwstarzeniowym. Powoduje wygładzenie i likwidację drobnych zmarszczek, zmniejszenie przebawień
i oznak starzenia, a także przyczynia się do właściwego rozkładu melaniny w skórze. Odpowiedni poziom tej substancji
reguluje prace gruczołów łojowych, przyspiesza gojenie się
ran i uszkodzeń naskórka [8]. Charakterystycznym objawem
niedoboru jest uczucie suchości w obrębie jamy ustnej, zapalenie kącików ust i atrofia błony śluzowej [9]. Niedobór retinolu może zaburzyć wzrost włosów i paznokci. Głównym objawem zbyt niskiego poziomu witaminy jest nadmierna kruchość i łamliwość paznokci oraz ich podłużne bruzdkowanie.
Dochodzi do wzmożonego rogowacenia mieszkowego, z towarzyszącą suchością i łuszczeniem się skóry głowy. Włosy
mogą stać się nadmiernie łamliwe, a czasami obserwuje się
także nasilone ich wypadanie [9, 10].
W przypadku wystąpienia objawów skórnych wskazujących za niedobór witaminy A, zastosowanie preparatów kosmetycznych z jej dodatkiem może znacząco poprawić stan
skóry. Przy głębszych niedoborach, wskazana jest konsultacja specjalistyczna.

Witamina D
Witamina D jest rozpuszczalnym w tłuszczach hormonem
steroidowym o plejotropowych właściwościach biologicznych,
obejmujących regulację proliferacji, różnicowania i apoptozy
komórek. Wykazuje działanie przeciwzapalne, wpływa na stan
układu immunologicznego i nerwowego [11], ma także znaczenie dla prawidłowego metabolizmu tkanki tłuszczowej [12].
Uznaje się, że jej niedobór może nasilać obraz CU [13]. Witamina D1 (kalcyferol) odpowiada za kondycję włosów i paznokci.
Deficyt w organizmie prowadzi do łysienia, łamliwości włosów
oraz nasilonego łojotoku [14]. Nie ma możliwości stosowania jej zewnętrznie, a podaż doustna powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu [13]. Nie występuje
w składach preparatów nutrikosmetycznych.

Witamina E
Witamina E, będąca jedną z najważniejszych witamin antyoksydacyjnych, oddziałuje na odpowiednie nawilżenie naskórka i zmniejsza transepidermalną utratę wody TEWL (transepidermal water loss). Wzmacnia barierę naskórkową i ogranicza wnikanie substancji obcych. Pozwala to na zapobieganie
podrażnieniom i zmniejszenie ryzyka rozwoju stanów zapalnych [15]. Niedobór tokoferolu wchodzącego w skład witaminy E może objawiać się wybroczynami, hiperkeratotycznymi
grudkami mieszkowymi, bladością skóry, frynodermią, czy też
wiązać się z produkcją i odkładaniem w tkankach lipofuscyny.
W obrębie jamy ustnej może dojść do bladości błony śluzowej

[9]. Niedobory mogą predysponować do nasilonych uszkodzeń po ekspozycji na promieniowanie słoneczne [16].
Przy nasilonych niedoborach, sama aplikacja miejscowa
może być niewystarczająca, aby wzmocnić obronę antyoksydacyjną skóry, zwłaszcza skóry właściwej. To oznacza, że aby
zapobiec lub zmniejszyć zmiany wynikające z fotostarzenia,
należy wprowadzić preparaty nutrikosmetyczne. Badania dotyczące witaminy E wskazują mechanizmy i drogi dystrybucji
tego składnika po podaniu doustnym oraz wpływ tego składnika na poszczególne warstwy ludzkiej skóry. Ludzki łój zawiera duże ilości α-tokoferolu, a gruczoły łojowe zapewniają
istotną, fizjologiczną drogę dostarczania α-tokoferolu do skóry. Dotyczy to przede wszystkim obszarów bogatych w te gruczoły, takich jak skóra twarzy. Aby taki mechanizm był jednak
wydajny, wysycenie organizmu witaminą E musi być prawidłowe. Badania dotyczące suplementacji doustnej wskazują,
że prawidłowe wysycenie osiąga się po 2-3 tygodniach regularnego przyjmowania preparatu [16]. Drugi mechanizm dystrybucyjny obejmuje przenikanie witaminy E do komórek
i powolną wędrówkę tego składnika wraz z komórkami aż do
warstwy stratum corneum.

Witamina K
Witamina K bierze udział w syntezie i utrzymywaniu prawidłowego stężenia czynników krzepnięcia krwi. Udowodniono również jej aktywność w obrębie innych, pozawątrobowych
tkanek. Niedobór podnosi ryzyko rozwoju osteoporozy, miażdżycy, chorób nowotworowych i choroby Alzheimera [17]. Skutkiem hipowitaminozy jest wydłużony czas protrombinowy, co
wiążę się z obniżoną krzepliwością krwi, co będzie się manifestować na skórze widocznymi wynaczynieniami podskórnymi
i utrudnionym gojeniem ran [18]. Działanie to jest szczególnie
ważne w kontekście zabiegów laserowych. W 2002 r. przeprowadzono badania kontrolowane placebo nad wpływem witaminy K na zapobieganie i usuwanie plamicy wywołanej zabiegiem laserowym. Na skórę jednej połowy twarzy nałożono
preparat przed zabiegiem laserowym, na skórę drugiej połowy
twarzy – po zabiegu. Krem z witaminą K zastosowany po zabiegu, zmniejszał nasilenie zasinień w porównaniu ze stroną
twarzy, na której zastosowano premedykację z preparatem zawierającym witaminę K [19]. Obserwacje takie powtórzył inny
zespół badawczy [20]. Krem z witaminą K połączony z retinolem, szybciej usuwał przebarwienia plamiste wywołane laserem. Doniesienia te każą zwracać większą czujność przy wykonywaniu zabiegów laserowych u osób z możliwym niedoborem witaminy K, w tym u pacjentów z CU.

blastyczna, której przyczyną są zaburzenia syntezy kwasów
nukleinowych wynikające z zakłóceń w syntezie prekursorów
puryny [21]. Hipowitaminoza objawia się spowolnieniem syntezy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA, deoxyribonucleic
acid) i replikacji komórek, często dochodzi także do powiększenia wątroby i śledziony, a w zaawansowanych przypadkach do wzmożonego napięcia mięśniowego [22]. Skóra staje
się blada, język jest zaczerwieniony z występującymi owrzodzeniami, stany zapalne pojawiają się na języku i błonie śluzowej warg. Niedobór również wpływa na włosy – ulegają
wczesnemu i nagłemu siwieniu [23].
W związku z możliwością magazynowania w wątrobie witaminy B12, objawy kliniczne związane z jej niedoborem
mogą być zauważalne dopiero po kilku latach [24]. Najbardziej charakterystycznym objawem są zaburzenia w procesie krwiotworzenia [25], w konsekwencji czego skóra przybiera cytrynowe zabarwienie, staje się blada, a u około 10% przypadków pojawiają się ogniska hiperpigmentacyjne. W obrębie
jamy ustnej można zauważyć zapalenie języka, tzw. „język bawoli”, charakteryzujący się gładką i lśniącą powierzchnią. Ponadto występują zapalenia czerwieni wargowej, jamy ustnej
z możliwymi owrzodzeniami, bolesna atrofia błony śluzowej,
nawracające afty, owrzodzenia kącików ust i skłonność do infekcji drożdżakowych. Niedobór witaminy B12 dla włosów, podobnie jak w przypadku witaminy B9 objawia się ich przedwczesnym siwieniem [9, 24].

Witamina C
Witamina C (kwas askorbinowy) może wpływać na szereg cech
skóry, w tym na poziom nawilżenia. Badania na liniach komórkowych dowiodły, że podanie witaminy C zwiększa barierę lipidową i indukuje różnicowanie się keratynocytów. Kwas askorbinowy zwiększa warstwę rogową naskórka, a tym samym
w większym stopniu zatrzymuje wodę [26]. Promuje syntezę
kolagenu, działa jak kofaktor dla hydrolaz lizyny i proliny, które
stabilizują to białko. Przeprowadzone badania in vitro na fibroblastach wykazały, że brak witaminy C zmniejsza zarówno całkowitą syntezę kolagenu, jak i jego sieciowanie, w wyniku czego wzrasta ryzyko łamliwości włókien i wolniejszego gojenia
się ran oraz osłabienia naczyń włosowatych z powstawaniem
mikrowylewów [26]. Objawy skórne to plamica przymieszkowa, hiperkeratoza mieszkowa, wybroczyny i obrzęki kończyn.
Charakterystycznym stanem są włosy korkociągowe, a na paznokciach pojawią się linijne wybroczyny podpaznokciowe,
które wyglądem przypominają drzazgi [9].

Witamina H
Witaminy B9, B12

Witamina B9 (kwas foliowy) bierze udział w wielu procesach
metabolicznych organizmu. Jej niedobór prowadzi do upośledzonej produkcji erytrocytów, zwiększenia ich objętości,
skrócenia czasu przeżycia i niszczenia szpiku. Konsekwencją
może być też leukopenia, małopłytkowość i anemia megalo-

Witamina H, zwana biotyną odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Jest kofaktorem karboksylaz, które biorą
udział w katabolizmie aminokwasów oraz biosyntezie i metabolizmie kwasów tłuszczowych, tym samym przyczyniając się
do poprawy wyglądu skóry. Pobudza komórki skóry do wzrostu
oraz poprawia jej metabolizm i zdolności regeneracyjne, przez
Aesthetic Cosmetology and Medicine
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co wpływa na redukcję drobnych zmarszczek. Dzięki witaminie H następuje także wzmocnienie bariery ochronnej skóry
w wyniku przyspieszenia syntezy kwasów tłuszczowych [28].
Niedobór biotyny może spowodować łysienie, łamliwość
i kruchość paznokci, stany zapalne skóry oraz wtórne zakażenie grzybicze w organizmie wywołane przez grzyby Candida
albicans [29]. Hipowitaminoza może doprowadzić do pojawienia się zapalenia skóry w postaci łuskowatej na dłoniach,
nogach i ramionach. Charakteryzują się one wysuszeniem
i przebarwieniem skóry oraz błon śluzowych. Oprócz tego,
wokół oczu, nosa i ust może pojawić się czerwona wysypka,
określana jako „twarz z niedoborem biotyny” [30].

często polecane są też suplementy witaminowo-mineralne,
co wskazuje że niedobory tych składników mogą uczestniczyć
w patomechanizmie choroby albo wydłużać czas jej trwania.
Zespół Sweeta to dermatoza neutrofilowa charakteryzująca się bolesnymi rumieniowymi blaszakami lub guzkami na
twarzy, szyi i kończynach oraz z częstym występowaniem gorączki i leukocytozy [37]. Główną cechą histopatologiczną jest
gęsty aseptyczny naciek neutrofilowy w warstwie siateczkowej skóry właściwej, któremu może towarzyszyć gąbczastość
i pęcherzyki w naskórku oraz obrzęk warstwy brodawkowatej
skóry właściwej [35]. W etiopatogenezie wskazuje się na rolę
niedoboru witaminy D.

MANIFESTACJE SKÓRNE U OSÓB CHORYCH NA CU

PODSUMOWANIE

Objawy skórne u pacjentów z CU to zazwyczaj zmiany specyficzne, zmiany reaktywacyjne, objawy związane ze złym
wchłanianiem składników odżywczych lub reżimem terapeutycznym. Mogą to być także zmiany patologiczne.
Badania wykazały, że u dzieci i młodzieży z CU, zajęcie jamy
ustnej może pojawić się nawet w jednej trzeciej przypadków
i zwykle składa się ze zmian nieswoistych [31]. Podczas zaostrzenia choroby, często pojawia się aftowe zapalenie jamy
ustnej [32]. Klinicznie charakteryzuje się ono licznymi okrągłymi lub owalnymi, bolesnymi owrzodzeniami z żółtą, rzekomobłoniastą podstawą i rumieniowymi brzegami [33].
Wskazuje się, że czynnikami etiologicznymi mogą być niedobory witaminowe (B1, B12, B9, D) [34].
Rumień guzowaty jest najczęściej występującą zmianą
skórną u chorych na CU. Jest on ostrą zapalną chorobą skóry charakteryzującą się nagłym pojawieniem się symetrycznych, rumieniowych, ciepłych, bolesnych i niewrzodowych
guzków. Mają uniesione, delikatnie czerwone lub fioletowe
zabarwienie i średnicę od 1 do 5 cm. Występują głównie na
przedniej części kończyn dolnych, chociaż mogą dotyczyć dowolnego miejsca na ciele [33, 35]. Dane literaturowe nie łączą tej jednostki chorobowej z niedoborami witaminowymi.
Piodermia zgorzelinowa jest najcięższą i wyniszczającą manifestacją skórną u pacjentów z CU. Zmiany mogą wystąpić na
całym ciele, ale najczęstszymi miejscami są nogi i miejsca perystomalne [34]. Zmiany zaczynają się jako krosty lub grudki, które szybko ulegają owrzodzeniu i tworzą bolesne obszary z typowymi fiołkowo-fioletowymi, wypukłymi, podminowanymi brzegami. Łożysko owrzodzenia jest martwicze i może
być dotknięte wtórną infekcją. Zmiany mogą być izolowane lub
wielokrotne. Towarzyszą temu objawy ogólnoustrojowe, takie
jak gorączka, ból stawów i złe samopoczucie [33]. Badania łączą piodermię zgorzelinową z niedoborami witamin z grupy
B (najczęściej donosi się o roli witaminy B12 i folianów) [36].
Pyodermatitis pyostomatitis vegetans to śluzówkowo-skórny
objaw częściej dotykający mężczyzn niż kobiety cierpiące na
CU. Zmiany pęcherzykowe i grudkowo-krostkowe są zlokalizowane głównie w skórze głowy, twarzy, pachach i pachwinach
[33]. W terapii stosuje się wysokie dawki kortykosteroidów,

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to przewlekła choroba należąca do grupy nieswoistych zapaleń jelit, przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji. Jelito, w którym toczy się
stan zapalny gorzej wchłania niektóre składniki pokarmowe,
a ich niedobory mogą manifestować się na skórze, włosach
i paznokciach. W przebiegu choroby obserwuje się również
zaburzenia mikroflory jelitowej.
Dla kosmetologa, klient z CU jest klientem wymagającym
specjalnej uwagi. W celu dobrania odpowiedniego zabiegu i dla uzyskania pożądanych efektów, ważna jest wiedza
o możliwych niedoborach wynikających w patomechanizmu
tej choroby. Oprócz stosowania odpowiednio dobranych preparatów aplikowanych na skórę, często potrzebna może być
suplementacja doustna.
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