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Oddajemy w Wasze ręce zbiór artykułów dotyczących łuszczycy,  

które opracowaliśmy dla osób zmagających się z tą chorobą.  

Wierzymy, że poznanie łuszczycy jest pierwszym krokiem w drodze do remisji i chociaż nie da 

się łuszczycy wyleczyć, to można sprawić, że nie będzie widoczna, a komfort życia osoby chorej 

zdecydowanie się poprawi. Rozwój nauk medycznych w połączeniu z sięganiem po składniki aktywne 

sprawdzone od lat pozwalają pozbyć się jej przykrych objawów. 

Wiedzę o łuszczycy należy popularyzować zarówno wśród pacjentów, jak i wśród ich bliskich. Osoby 

chore powinny mieć świadomość, że mogą sobie z nią poradzić, a społeczeństwo, że nie jest zaraźliwa. 

Dzielmy się wiedzą! Śmiało przekażcie ten materiał swojemu otoczeniu. 

Sklep internetowy Centrum Łuszczycy www.centrumluszczycy.pl powstał z myślą o pacjentach 

zmagających się z łuszczycą – chcemy zapewnić Wam dostęp do najszerszego w Polsce asortymentu 

produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry łuszczycowej, suplementów wspierających leczenie, 

książek z wiedzą na temat tego schorzenia oraz różnych sposobów kuracji (lamp do fototerapii) itp. 

Życzymy dużo zdrowia! 

Zespół Centrum Łuszczycy
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COViD- 19 a łuszczyca

Wielu z nas postrzega łuszczycę wyłącznie, jako 

chorobą dermatologiczną objawiającą się wi-

docznymi zmianami skórnymi o charakterze za-

palnym. W zależności od rodzaju łuszczycy, jej 

ogniska mogą się różnić kształtem, rozmiarem, 

barwą i miejscem występowania.

Często zapominamy o najważniejszym – 

łuszczyca jest przede wszystkim chorobą auto-

immunologiczną (tzw. chorobą z autoagresji). 

Oznacza to, że do jej powstania przyczynia się nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, 

manifestujące się jego nadaktywnością. W wyniku jego wzmożonej pracy dochodzi do pogłębienia stanów 

zapalnych na skórze oraz nadprodukcji naskórka, co przekłada się na zaostrzenie łuszczycy.

Koronawirus a łuszczyca – kto jest narażony?

Środowisko dermatologów i immunologów jest zgodne – szczególnie podatne na koronawi-

rusa są osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne, mające osłabiony układ odpornościowy. Zali-

czamy do nich zarówno pacjentów zmagających się z łuszczycą, jak również z nieswoistym zapaleniem 

jelit czy chorobami obejmującymi tkankę łączną np. toczeń rumieniowaty układowy.

Choroby z autoagresji są nie tylko jednymi z czynników zwiększającymi ryzyko zachorowania na korona-

wirusa, ale także na sezonową grypę czy przeziębienie. Osoby z łuszczycą należą również do grupy zwięk-

szonego ryzyka rozwoju powikłań i cięższego przebiegu zakażenia. Dermatolodzy ostrzegają, szczególną 

uwagę powinny zwrócić osoby w trakcie leczenia biologicznego.

“Osoby z łuszczycą przyjmujące leki biologiczne mogą być bardziej narażone na powikłania związane 

z przebiegiem COVID-19, gdyż leki te hamują odpowiedź immunologiczną” - podaje dermatolog Cynthia 

Bailey, członkini American Board of Dermatology (ABD). – “Wiadomo również, że u osób z łuszczycą czę-

ściej występują choroby współtowarzyszące zwiększające ryzyko zakażenia.”

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Podobnego zdania są autorzy publikacji na temat zachorowalności na koronawirusa u pacjentów z łuszczy-

cą. Z zamieszczonego tekstu na łamach poczytnego medycznego periodyka Dermatologic Therapy wynika, 

że u osób z tą dermatozą może dochodzić częściej do zaostrzenia się stanu zapalnego organizmu w wyniku 

nadprodukcji cytokiny - białek biorących udział w odpowiedzi autoimmunologicznej organizmu, w tym 

procesów odpornościowych. Oznacza to, że pacjenci z łuszczycą są bardziej podatni za zachorowanie na 

COVID-19 oraz na cięższy przebieg zakażenia, który może być szczególnie niebezpieczny dla osób z choro-

bami współistniejącymi np. chorobami kardiologicznymi, onkologicznymi czy pulmonologicznymi.

Do ciekawego wniosku doszli również naukowcy z Departamentu Dermatologii, Łuszczycy i Terapii Skór-

nych będącego częścią Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Z ich obserwacji prowadzonych 

u pacjentów z łuszczycą, którzy poddają się terapii biologicznej, nie zaobserwowano aby leczenie biolo-

giczne zwiększało ryzyko zachorowalności na COVID-19.

Badacze z UK podają przypadki dwóch prowadzonych przez siebie pacjentów - ozdrowieńców, którzy 

przeszli zakażenie koronawirusem a byli w trakcie leczenia biologicznego. U pacjentów wystąpiły przej-

ściowe problemy z oddychaniem oraz wysoka gorączka będące charakterystyczne dla COVID-19. Ich stan, 

mimo przyjmowanych leków, był na tyle stabilny, że nie wymagali oni hospitalizacji.

Należy również podkreślić, że pacjenci nie mieli poważnych chorób współistniejących, które mogłyby 

wpływać na pogorszenie się reakcji organizmu na wystąpienie stanu zapalnego.

Koronawirus a łuszczyca – pielęgnacja skóry
Pielęgnacja skóry łuszczycowej w trakcie pandemii koronawirusa to wyzwanie dla wielu z nas. Częstsze 

mycie dłoni, stosowanie płynów antybakteryjnych i do dezynfekcji, może doprowadzić do przesuszenia 

naskórka a w efekcie do uszkodzenia jego bariery ochronnej. Powstałe w ten sposób pęknięcia naskórka 

zwiększają ryzyko zakażenia skóry i tkanek miękkich. Dermatolodzy jednak uspokajają:

“Zastanawiałam się, czy koronawirus może przenikać przez otwarte rany skóry, ale nie mogę znaleźć żad-

nych danych naukowych na potwierdzenie mojej teorii” – mówi dr Cynthia Bailey. Wedle najnowszych epi-

demiologicznych informacji, COVID-19 jest przenoszony pośrednio w formie drogi kropelkowej czy inha-

lacyjnej. Przykładowo, gdy ktoś wdycha cząsteczki wirusa np. będąc w pobliżu kogoś kto kaszle czy kicha.

Osoby z łuszczycą coraz częściej poszukują naturalnych produktów do pielęgnacji skóry. W tym szcze-

gólnym dla nas okresie, warto sięgnąć po preparaty ze składnikami aktywnymi wykazującymi działanie 

nawilżające i odżywcze. Regularne stosowanie środków natłuszczających zabezpiecza naszą skórę przed 

uszkodzeniami i pęknięciami, a także niweluje nieprzyjemne uczucie szorstkości i suchości. 

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Wybierając odpowiedni produkt pielęgnacyjny pamiętajmy o potrzebach naszej skóry. Jeżeli jest ona su-

cha, pękająca i wrażliwa na dotyk – szukajmy preparatów nawilżających. Ratunkiem dla piekącego i za-

czerwionego naskórka będą produkty redukujące, czyli zmniejszające stan zapalny. U osób ze swędzącą 

i łuszczącą się skórą sprawdzą się idealnie środki łagodzące, które niwelują podrażnienia i hamują odruch 

drapania.

Koronawirus a łuszczyca – zasady postępowania
Źle się czujesz, skontaktuj się z lekarzem. Masz wysoką temperaturę, duszności, bóle mięśni lub poczucie 

ogólnego rozbicia? Nie bagatelizuj objawów i nie czekaj na ich dalszy rozwój.

Nie odstawiaj samodzielnie żadnych przyjmowanych leków. Słowem, nie przerywaj terapii na własną rękę. 

Decyzje o zaprzestaniu lub kontynuowania leczenia podejmuje zawsze lekarz prowadzący. Pamiętaj, spe-

cjaliście zawsze zależy na Twoim zdrowiu.

Dbaj o higienę. Każdorazowo, po przyjściu do domu lub kontakcie z innymi osobami, myj ręce mydłem 

lub odkażaj je płynem antybakteryjnym. Osobom z łuszczycą polecamy stosowanie mydeł przyjaznych 

dla skóry. Najlepiej takich, które w swoim składzie mają olejki i ekstrakty roślinne. Działają one na skórę 

tonizująco i przeciwzapalnie. Łagodzą podrażnienia i ją uelastyczniają sprawiając, że staje się ona gładka 

i miękka w dotku.

Pamiętaj o prawidłowej pielęgnacji skóry. Częste mycie rąk, szczególnie specjalistycznymi preparatami 

odkażającymi, może prowadzić do nadmiernego przesuszenia naskórka, a w efekcie do zaostrzenia zmian 

łuszczycowych. W podorędziu miej zawsze balsam, krem lub emulsję nawilżającą, która szybko się wchła-

nia, nie brudzi ubrań i zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie.

Cierpisz na choroby współtowarzyszące, uważaj na siebie! W tym trudnym okresie staraj unikać dużych 

skupisk ludzi. International Psoriasis Council (IPC) twierdzi, że szczególnie podatne na chorobę są osoby 

po 60 r. ż. z chorobami współistniejącymi z łuszczycą takimi jak cukrzyca, choroby kardiologiczne (np. 

nadciśnienie), zapalenie wątroby typu B, przewlekłe choroby nerek i płuc czy aktywne choroby nowotwo-

rowe.

Ogranicz ryzyko zachorowalności szczepiąc się. Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne, warto z nich sko-

rzystać. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Konsultanta Krajowego ds. Dermatolo-

gii i Wenerologii w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z chorobami dermatologicznymi, 

jest jednoznaczne – warto się szczepić. W dokumencie skierowanym do pacjentów, czytamy „Stosowanie 

szczepionek u chorych z chorobami dermatologicznymi wydaje się być bezpieczne, a uzyskana korzyść 

z faktu bycia zaszczepionym znacząco przewyższa ewentualne ryzyko związane z podaniem szczepionki.”

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Pacjenci z łuszczycą a szczepienia 
przeciw COViD-19

Łuszczyca to przewlekła, nawrotowa 
choroba skóry. Zaliczana jest do grupy cho-

rób o podłożu autoimmunologicznym, do któ-

rych rozwoju dochodzi w wyniku zaburzenia 

pracy układu odpornościowego. Jej charaktery-

stycznym objawem są wykwity skórne przybie-

rające ciemnoczerwoną barwę. Mogą być po-

kryte dodatkowo srebrzystą, świecącą się łuską. 

Chorobie towarzyszy miejscowy stan zapalny w 

postaci zaczerwienionej, często piekącej i wraż-

liwej na dotyk skóry.

W obliczu pandemii koronawirusa, szansą na jego pokonanie są szczepionki przeciwko COVID-19. Mają 

one na celu wzmocnienie ochrony przed zachorowaniem, a w przypadku zachorowania – zmniejszenie 

ryzyka występowania ciężkich objawów, w tym zredukowanie skutków ubocznych choroby. Ze względu 

na to, że łuszczyca jest chorobą immunozależną, związaną z zaburzeniem aktywności układu immunolo-

gicznego, pojawia się coraz więcej pytań na temat szczepienia osób z łuszczycą. 

Czy osoby z łuszczycą mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19?

Eksperci są zgodni – wszystkie osoby z łuszczycą, u których nie ma przeciwskazań ze 
względu na ogólny stan zdrowia, w tym choroby współistniejące – powinny być za-
szczepione. Dermatolodzy wskazują, że należy jednak zachować specjalne środki ostrożności u osób z 

łuszczycą, u których wykryto:

•	 Nadwrażliwość na substancje czynną lub pomocniczą występującą w szczepionkach,

•	 Z historią wystąpienia reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki,

•	 Skłonnych do omdleń, niekontrolowanych przyspieszonych oddechów (tzw. stanu hiperwentylacji), 

•	 Z małopłytkowością i zaburzeniami krzepnięcia.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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•	 Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Konsultanta Krajowego 

ds. Dermatologii i Wenerologii w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z chorobami 

dermatologicznymi.

Wielu pacjentów z przewlekłymi chorobami dermatologicznymi (m.in. chorzy na łuszczycę, łuszczycowe 

zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry, choroby tkanki łącznej, autoimmunologiczne choroby pę-

cherzowe, zapalenia naczyń, pierwotne chłoniaki skóry, piodermię zgorzelinową, pokrzywkę przewlekłą 

spontaniczną) przewlekle i długotrwale przyjmuje leki immunomodulujące i/lub immunosupresyjne lub 

też stosuje terapie biologiczne. Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na wszystkie aspekty życia, w tym 

odcisnęła istotne piętno na zdrowiu chorych dermatologicznych, miedzy innymi poprzez utrudnienie do-

stępu do specjalistycznej opieki dermatologicznej.

Wprowadzenie na rynek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 stanowi istotny przełom w walce z 

pandemią, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że jest też powodem powstania wielu wątpliwości dotyczą-

cych bezpieczeństwa szczepień, zarówno u lekarzy, jak i pacjentów przewlekle stosujących leki oddziału-

jące na układ immunologiczny.

Obecne stanowisko Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego oraz Konsultanta 

Krajowego ds. Dermatologii i Wenerologii bazuje na 

dostępnej wiedzy oraz doświadczeniu klinicznym w 

zakresie szczepień na inne choroby. Aktualnie nie są 

dostępne żadne dane oceniające wpływ stosowa-

nych przewlekle leków immunomodulujących na 

bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19, ani 

też nie ma doniesień na temat wpływu tych szcze-

pień na przebieg przewlekłych chorób dermatolo-

gicznych. Jednakże konieczność przerwania łańcu-

cha epidemicznego i zakończenia stanu pandemii 

nakazuje wypracowanie jednolitego stanowiska. 

W chwili ukazania się nowych, istotnych informacji, poniższe stanowisko może zostać uaktualnione.

Dopuszczone do stosowania szczepionki mają zdolność do aktywnego uodporniania w celu zapobiegania 

http://www.centrumluszczycy.pl/
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chorobie wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, generują naturalną produkcję przeciwciał i stymulują 

układ immunologiczny do ochrony przed chorobą. Są przeznaczone dla dorosłych i młodzieży od 16. roku 

życia.

Stosowanie szczepionek u chorych z chorobami dermatologicznymi wydaje się być bezpieczne, a uzyska-

na korzyść z faktu bycia zaszczepionym znacząco przewyższa ewentualne ryzyko związane z podaniem 

szczepionki. Jeśli to możliwe, zalecane jest przeprowadzenie szczepienia przed włączeniem ogólnego le-

czenia immunosupresyjnego, ale szczepienia można także przeprowadzać w trakcie stosowania ogólnych 

leków immunosupresyjnych/immunomodulujących oraz biologicznych. Należy pamiętać, że u części pa-

cjentów przewlekle stosujących leki immunosupresyjne/immunomodulujące z powodu choroby derma-

tologicznej odpowiedź poszczepienna może być osłabiona, a tym samym efektywność kliniczna szcze-

pionki może być niższa.  

Uznajemy, że u pacjentów z przewlekłymi dermatozami, w tym stosujących przewlekle leki immunosupre-

syjne, immunomodulujące lub biologiczne, konieczne jest zastosowanie szczepień przeciwko COVID-19, a 

w szczególności dotyczy to chorych znajdujących się w grupie ryzyka cięższego przebiegu COVID-19, czyli 

osób starszych czy mających choroby współistniejące. W każdym jednak przypadku lekarz kwalifikujący 

do zaszczepienia indywidualnie podejmuje decyzję, określając wskaźnik ewentualnego ryzyka do korzy-

ści. Obowiązują też zalecenia charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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łuszczyca - co to jest i jakie są 
początki łuszczycy?

Łuszczyca - co to jest?
Łuszczyca to jedna z najpopularniejszych cho-

rób dermatologicznych o podłożu zapalnym, 

która manifestuje się rozległymi zmianami skór-

nymi zlokalizowanymi na skórze ciała. Jej cha-

rakterystycznym objawem są wykwity przypo-

minające czerwone grudki pokryte srebrzystą, 

łuszczącą się łuską.

Pamiętaj! Opisywane zmiany należą do tzw. 

uogólnionej postaci klinicznej łuszczycy. Każdy 

pacjent - w zależności od swojego stanu zdrowia oraz typu łuszczycy - może zaobserwować u siebie inne 

zmiany skórne.

Przyczyna powstawania łuszczycy nie jest do końca znana, choć coraz częściej mówi się o predyspozy-

cjach genetycznych do jej dziedziczenia. Wpływ na jej uaktywnienie może mieć także nieprawidłowa praca 

układu immunologicznego czy działanie na nasz organizm czynników środowiskowych np. stresu, małej 

aktywności fizycznej, nieprawidłowej diety.

Typy łuszczycy
Łuszczyca zwykła jest chorobą, w której wyróżniamy dwa rodzaje. Podział ten związany jest bezpośrednio 

z wiekiem pacjenta w jakim zostanie zdiagnozowana choroba.

Dwa główne typy łuszczycy:
•	 Łuszczyca dziedziczna (zwana również łuszczycą młodzieńczą) - jej pierwsze objawy możemy zaob-

serwować u pacjentów między 20. a 40. rokiem życia. To choroba o gwałtownym, ciężkim przebiegu. 

W rodzinie chorego możemy odnaleźć inne osoby chore na łuszczycę.

•	 Łuszczyca dorosłych - diagnozowana u pacjentów między 50. a 60. rokiem życia. Ma łagodniejszy, 

wolniejszy przebieg. 

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Początki łuszczycy u dorosłych i dzieci
Łuszczyca to przewlekła choroba skóry, która w przeciwieństwie do innych schorzeń o podłożu dermato-

logicznym, jest trudna do obserwacji i kontrolowania. Zmiany skórne mogą pojawić się w dowolnym, na-

wet najmniej spodziewanym momencie i zniknąć tak szybko jak się uaktywniły - nie ma co do tego żadnej 

reguły.

Choć powszechnie uważa się, że pierwsze zmiany chorobowe pojawiają się w okresie nastoletnim lub 

znacznie później u osób ok. 60 roku życia, co powiązane jest bezpośrednio z zaburzeniem równowagi go-

spodarki hormonalnej, nie jest to jedyna przyjęta wytyczna.

Zmiany łuszczycowe mogą wystąpić również u małych dzieci. Z obserwacji dermatologów wynika, 

że w przypadku łuszczycy u najmłodszych pacjentów, wykwity skórne mogą początkowo przypominać wy-

sypkę często myloną z alergią. Zmianom w postaci małych, czerwonych plamek może towarzyszyć trudny 

do złagodzenia świąd. 

U dzieci zmiany łuszczycowe najczęściej zlokalizowane są w okolicy łokci, kolan a także na skórze głowy 

czy plecach. 

Najczęstsze odmiany łuszczycy
Łuszczyca objawia się zazwyczaj zmianami na skórze w postaci różowych lub brunatnych płaskich grudek, 

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriasis-scalp-psoriasis

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/guttate-psoriasis#!prettyPhoto

http://www.centrumluszczycy.pl/
http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriasis-scalp-psoriasis
http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/guttate-psoriasis%23%21prettyPhoto
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pokrytych srebrnym, łuszczącym się naskórkiem. Zmiany mają wyraźnie zarysowane brzegi i często zle-

wają się w większe płaty. Wykwity najczęściej zlokalizowane są na:

•	 łokciach i kolanach,

•	 dłoniach i stopach,

•	 w okolicy kości krzyżowej i pośladków,

•	 skórze twarzy i głowy.

Łuszczyca może przybierać formę:
•	 łuszczycy paznokci - zmiany zlokalizowane są na kilku lub wszystkich płytkach paznokciowych. Mogą 

również występować na wałach okołopaznokciowych.

•	 łuszczycy odwróconej - wykwity skórne obserwujemy na powierzchni zgięciowej stawów (od we-

wnętrznej strony łokci i kolan), w pachach, pachwinach, okolicach genitaliów, między fałdami skór-

nymi. U kobiet zmiany są często zlokalizowane w fałdach pod piersiami.

•	 łuszczycy łojotokowej - zmiany skórne występują w miejscach o nasilonym łojotoku (np. na skórze 

twarzy).

•	 łuszczycy drobnogrudkowej - rozwijaja się ona pod wpływem zakażenia paciorkowcem. Jej głównym 

objawem są występujące na ciele małe, okrągłe punkciki wyglądem przypominające kropelki.

Jak walczyć z łuszczycą?
Rozpoznanie łuszczycy w jej najczęściej występującej formie jaką jest łuszczyca plackowata, zwykle nie 

przysparza lekarzom dermatologom większych problemów. Owszem, czasami wykwity mogą być zloka-

lizowane w nietypowych miejscach albo przyjmować inny kształt, ale zaliczamy to do wyjątków. Jeżeli 

zauważysz na swoim ciele czerwone, łuszczące się zmiany- skonsultuj się z lekarzem, najlepiej - dermato-

logiem. 

Łuszczyca to choroba skóry, która powinna być zdiagnozowana przez dermatologa. Lekarz w trakcie kon-

sultacji medycznej przeprowadza szczegółowy wywiad i na jego podstawie dobiera leczenie. W zależności 

od pacjenta - jego wieku, stanu zdrowia, rodzaju zmian - metody leczenia dobierane są zawsze indywidu-

alnie.

Najpopularniejsze metody leczenia łuszczycy:
•	 leczenie miejscowe - oparte na preparatach stosowanych zewnętrznie w postaci kremów, żelów, ma-

ści.

•	 leczenie ogólne - leki w postaci tabletek lub skórnych iniekcji.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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•	 fototerapia - naświetlania specjalistycznymi lampami medycznymi emitującymi bezpieczne dawki 

promieniowania.

Rozpoznanie łuszczycy na ogół jest bardzo proste i szybkie - wystarczy przeprowadzić badanie skóry, 

w którym diagnostykę może ułatwić dermatoskop. To urządzenie przypominające swoim kształtem szkło 

powiększające, którego zadaniem jest dokładna ocena stanu skóry. 

Czasami jednak do potwierdzenia rozpoznania łuszczycy niezbędne jest wykonanie biopsji skóry, aby wy-

kluczyć inne możliwe zmiany skórne.

Ważne aby choroba została rozpoznana stosunkowo wcześnie, zanim pojawią się jej powikłania. U wielu 

osób z łuszczycą zaobserwowano wiele chorób współtowarzyszących, które mogą mieć wpływ na wyniki 

leczenia. Zaliczamy do nich m.in. nadciśnienie, problemy z cholesterolem czy otyłość. Te trzy czynniki 

bardzo sprzyjają chorobom serca i naczyń krwionośnych – a utrzymywanie choroby w ryzach dzięki sku-

tecznemu leczeniu, obniża ryzyko ich rozwoju.

Pielęgnacja skóry z łuszczycą
Charakterystyczną cechą skóry z łuszczycą jest jej nadmierne złuszczenie, rogowacenie oraz wysuszenie, 

które może doprowadzić do uszkodzeń bariery naskórka w postaci pęknięć. Nie można zapominać o pod-

stawowej pielęgnacji skóry z łuszczycą, która opiera się na trzech elementach:

•	 nawilżeniu,

•	 ujednoliceniu kolorytu,

•	 likwidacji uporczywego świądu.

Można to osiągnąć stosując odpowiednio dobrane preparaty zewnętrzne, które stale i systematycznie 

aplikujemy na skórę. Co ważne, proces ten musi być regularnie powtarzany - nawet, kiedy skóra jest już 

zdrowa czyli wolna od stanów zapalnych. Badania naukowe prowadzone w tym zakresie wykazały bo-

wiem, że nawet prawidłowy wygląd skóry nie oznacza, że nie zachodzą w niej procesy zapalne.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Leczenie łuszczycy - jak i czym 
leczyć?

Czy łuszczyca jest uleczalna?
Łuszczyca to nieuleczalna, zapalna, nawraca-

jąca choroba skóry manifestująca się wykwita-

mi skórnymi o charakterze czerwonych zmian 

pokrytych łuską o srebrnym odcieniu. Skóra 

w miejscu wykwitów jest zaczerwieniona, wraż-

liwa na dotyk i jak podkreślają chorzy - uwypu-

klona i świecąca. 

Zmiany skórne mogą różnić się kształtem, wiel-

kością oraz lokalizacją, co zależne jest od rodzaju łuszczycy. Wykwity umiejscowione są najczęściej na dło-

niach, łokciach, kolanach, twarzy lub w miejscach intymnych.

Dermatolodzy zwracają uwagę, że łuszczyca jest chorobą współtowarzyszącą, co oznacza, że osoby zma-

gające się z nią mogą uskarżać się na inne dolegliwości ze strony organizmu. Do najpopularniejszych zali-

czamy choroby o podłożu reumatoidalnym np. łuszczycowe zapalenie stawów. Chorzy narzekają nie tylko 

na bóle stawowe, ale również na występujące razem z nim zmiany skórne.

Jak i czym leczyć łuszczycę?
Standardowe leczenie łuszczycy opiera się na leczeniu miejscowym lub ogólnym. Wielu pacjentów pod-

kreśla, że jest to żmudny i uciążliwy proces, który nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, a wręcz prze-

ciwnie - może prowadzić do powstawania skutków ubocznych. 

Przykładem są preparaty zawierające sterydy, które przewlekle stosowane mogą uszkadzać skórę i prowa-

dzić do rozwoju rozstępów. Dodatkowo, mogą powodować efekt z odbicia, co oznacza, że po zakończeniu 

kuracji jest krótszy efekt terapeutyczny, a zmiany powstają szybciej i w większej ilości.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Charakterystyczną cechą skóry łuszczycowej jest jej przesuszenie i skłonność do podrażnień, dlatego pod-

stawą leczenia powinny być preparaty przeznaczone do nawilżenia i natłuszczenia naskórka. Alternatywą 

dla sterydów mogą być więc produkty pielęgnacyjne, w których składzie znajdują się wyciągi roślinne. 

Mają one za zadanie zlikwidować narastający naskórek, złagodzić stan zapalny oraz wzmocnić barierę 

ochronną naskórka. Co istotne, tego rodzaju produkty są dostępne bez recepty.

Do takich preparatów zaliczamy np. preparaty Dr Michaels. To australijska seria produktów dedykowanych 

dla osób z łuszczycą o dużej zawartości składników aktywnych. W ich składzie znajdziemy m.in. wyciągi 

z ziół oraz olejków roślinnych. Jak pokazują badania przeprowadzone m.in. na Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi są one bezpieczne i skuteczne w użyciu i mogą z nich korzystać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Gdzie leczyć łuszczycę?
Diagnostykę zmian skórnych w kierunku łuszczycy najlepiej rozpocząć od wizyty u lekarza dermatologa, 

lub w przypadku braku możliwości u lekarza pierwszego kontaktu, który w razie podejrzeń skieruje nas 

na dalsze badania.

Metoda i sposób leczenia łuszczycy jest zawsze dobrany pod pacjenta, a wpływ na to 
ma kilka czynników:
•	 wiek pacjenta,

•	 ogólny stan zdrowia,

•	 efekty dotychczas stosowanych terapii.

Osobom mającym problemy z prawidłowym rozpoznaniem łuszczycy czy doborem terapii, polecamy 

Centrum Dermatologiczne FEBUMED w Warszawie. To wyspecjalizowana w leczeniu przewlekłych chorób 

skóry placówka medyczna, w której przyjmują doświadczeni lekarze dermatolodzy - klinicyści stosujący 

nowoczesne metody leczenia łuszczycy - nie tylko leczenie miejscowe, ale również ogólne, fototerapię czy 

leczenie biologiczne.

Leczenie łuszczycy a dieta
Jak pokazują badania, łuszczyca to choroba dietozależna. Dietetycy zalecają wszystkim osobom chorym 

na łuszczycę aby ich codzienna dieta była bardziej urozmaicona o nienasycone kwasy tłuszczowe. Ich nie-

dobór powoduje w naszym organizmie m.in. reakcje zapalne w postaci wykwitów skórnych, zaburzenia 

gospodarki hormonalnej czy zmniejszenie odporności.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Najlepszym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych są:
•	 oleje jadalne (np. olej sezamowy, olej kukurydziany),

•	 oleje roślinne (np. olej lniany, olej z pestek dyni),

•	 ryby i skorupiaki.

Warto również do diety włączyć warzywa i owoce zawierające dużą ilość błonnika i składników mineral-

nych. Błonnik pokarmowy poprawia funkcjonowanie naszego układu trawiennego oraz wpływa na stan 

naszej skóry.

Leczenie biologiczne łuszczycy
Leczenie biologiczne łuszczycy, zwane również terapią celowaną, to nowy rodzaj farmakoterapii, którego 

celem jest wzmocnienie i regeneracja układu immunologicznego. Stosowane jest u pacjentów, u których 

tradycyjne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Polecane jest zwłaszcza osobom 

w zaawansowanym stadium choroby.

Leki biologiczne są czynnymi substancjami, w postaci białek lub peptydów, uzyskanych w procesie tech-

nik molekularnych. Pozwala ona na naśladowanie funkcji właściwych białek ludzkich bądź przeciwciał, 

dzięki czemu leki je zawierające są wysoce skuteczne i nie niosą dla organizmu człowieka trwałych skut-

ków ubocznych.

Jednym z takich leków jest infliksymab, który jak pokazują badania, jest skuteczny w terapii dłoni i stóp. 

Regularnie stosowany nie powoduje działań niepożądanych, a co ważne - zapewnia długofalową remisję 

choroby. Uważany jest za lek biologiczny pierwszego wyboru w przypadku łuszczycy krostkowej.

Do zalet leków biologicznych należy zaliczyć fakt, że cechuje je duże bezpieczeństwo oraz wysoka skutecz-

ność. Ich stosowanie jest proste, dzięki czemu chorzy mogą normalnie funkcjonować - chodzić do pracy 

czy szkoły, wykonywać swoje codzienne obowiązki. Niestety, leki biologiczne są trudno dostępne a dla 

wielu osób barierą nie do przeskoczenia jest ich wysoka cena.

Leczenie łuszczycy bez sterydów
Łuszczyca to choroba, która charakteryzuje się nie tylko specyficznymi wykwitami skórnymi, ale także 

nadmiernym, trudnym do opanowania, świądem. Jej leczenie przy pomocy tradycyjnych preparatów 

opartych na sterydach bywa trudne i wiąże się z dużą liczbą przeciwwskazań. Dla przykładu weźmy korty-

koidy będące pochodnymi kortyzolu. Działają one przeciwzapalnie, często z dużą skutecznością. Niestety, 

http://www.centrumluszczycy.pl/
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wielu pacjentów narzeka, że po zakończonej kuracji, zmiany wracają szybko i w większej ilości. Dotyczy to 

przede wszystkim osób, które korzystały z kortykoidów w formie opatrunków okluzyjnych.

Jak twierdzą specjaliści z zakresu medycyny, dermokosmetyki to doskonała alternatywa dla sterydów. 

Wyniki badań przeprowadzonych w ośrodkach dermatologicznych na świecie wykazują, że preparaty ma-

jące w swoim składzie naturalne składniki są skuteczny w minimalizowaniu i łagodzeniu objawów skór-

nych towarzyszących w łuszczycy. Regularne stosowanie preparatów pozwala na poprawę stanu jakości 

i wyglądu skóry.

Dlaczego warto stosować preparaty bez sterydów:
•	 ich skład oparty jest na naturalnych ingrediencjach,

•	 mogą być przewlekle stosowane,

•	 nie mają skutków ubocznych,

•	 aplikacja preparatów jest bardzo łatwa.

Leczenie łuszczycy metodami niekonwencjonalnymi
Poprzez niekonwencjonalne metody walki z łuszczycą rozumiemy przede wszystkim kuracje oparte na der-

mokosmetykach, które z perspektywy pacjenta są całkowicie bezpieczne i wolne od skutków ubocznych. W 

tego rodzaju produktach odnajdziemy rzeszę składników aktywnych, których działanie opiera się na:

•	 redukcji świądu,

•	 złagodzeniu podrażnienia skóry,

•	 poprawę stanu nawilżenia naskórka,

•	 powstrzymanie proliferacji - nadmiernego łuszczenia.

Dermokosmetyki to nie jedyne produkty, które mogą z powodzeniem być stosowane do celów pielęgna-

cyjnych skóry łuszczycowej. Wyróżniamy również suplementy, zioła, sole czy nawet fototerapię.

Według badań najbezpieczniejszym promieniowaniem dla pacjenta jest UVB. Badacze podkreślają, 

że w przeciwieństwie do innych dawek promieniowania - te nie niosą ze sobą skutków ubocznych.

Warto wiedzieć, że naświetlania nie muszą przebiegać bezpośrednio w przychodni dermatologicznej. 

Obecnie na rynku dostępne są już przenośne lampy medyczne, które dzięki swojej budowie umożliwiają 

wykonanie zabiegów z zakresu fototerapii bez wychodzenia z domu.

Przykładem takiego rozwiązania jest lampa grzebieniowa do naświetlania skóry ciała. To proste, poręcz-

ne i łatwe w stosowaniu urządzenie medyczne, które dzięki swojej budowie umożliwia dotarcie nawet 

do trudnodostępnych miejsc na ciele np. pachwin, skóry między palcami czy skóry głowy.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Objawy łuszczycy - poznaj pierwsze 
objawy i przyczyny łuszczycy

Pierwsze objawy łuszczycy
Pierwszym, charakterystycznym objawem 

łuszczycy jej jest postać manifestująca się w ak-

tywnej formie tzw. objawu Koebnera. Pojawia 

się on zawsze w wyniku drobnego, miejscowego 

urazu naskórka zazwyczaj po ok. 8 - 14 dniach 

od zadrapania.

Typowym dla łuszczycy objawem jest wykwit 

skórny przypominający swoim wyglądem czer-

wonobrunatną grudkę o wyraźnie zaznaczonych brzegach, ze skłonnościami do nadmiernej proliferacji.

Dodatkowo, zmiany zlokalizowane na skórze gładkiej ciała, pokryte są zwykle srebrzystą łuską. Mogą one 

występować pojedynczo lub w liczbie mnogiej - mówimy wtedy o tzw. blaszce łuszczycowej. Ich umiejsco-

wienie może być różne, choć najczęściej występują w okolicy łokci, kolan czy na owłosionej skórze głowy.

W zależności od tego, jaki kształt przybiorą zmiany, wyróżniamy m.in.
•	 postać drobnogrudkową,

•	 obrączkowatą,

•	 monetowatą,

•	 geograficzną,

•	 linijną.

Zmiany łuszczycowe są na ogół zaczerwienione, mają również delikatnie zgrubienia, co wielu pacjentów 

może odbierać jako uwypuklenia. Towarzyszy im często nieprzyjemne uczucie dyskomfortu w postaci 

nadmiernego, trudnego do opanowania swędzenia czy intensywnego łuszczenia.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Przyczyny łuszczycy
Przyczyny występowania łuszczycy nie są do końca znane, choć coraz większa liczba naukowców skłania 

się ku stwierdzeniu, że podstawową rolę w jej uaktywnieniu pełnią czynniki genetyczne. Przyjmuje się, 

że w przypadku wszystkich pacjentów z łuszczycą, aż u 30 proc. z nich łuszczyca występuje dziedzicznie. 

Mówimy wtedy o dziedziczeniu autosomalnym dominującym z ograniczoną penetracją. W tym przypadku 

łuszczyca związana jest z antygenem HLA klasy I oraz klasy II.

Badania pokazują, że ryzyko zachorowania na łuszczycę w rodzinie zdrowej - rozumiemy przez to nieob-

ciążonej chorobą łuszczycową - wynosi 1-2 proc. Gdy jeden z rodziców ma łuszczycę, prawdopodobień-

stwo zachorowania wzrasta do 10-20 proc., a gdy dwoje rodziców nawet do 50-70 proc.

Lekarze dermatolodzy wyraźnie zaznaczają, że oprócz predyspozycji genetycznych względem dziedzicze-

nia łuszczycy, istnieje szereg innych czynników wyzwalających chorobę. Dotyczy to zarówno czynników 

wewnątrz, jak i zewnątrz ustrojowych. Do najpopularniejszych zaliczamy:

•	 niewłaściwą dietę (zbyt bogatą w tłuszcze zwierzęce),

•	 używki - papierosy, alkohol,

•	 zaburzenia metaboliczne,

•	 stres,

•	 przewlekłe, nieleczone infekcje bakteryjne czy grzybicze,

•	 czynniki fizyczne np. skaleczenia, zadrapania, oparzenia.

Objawy łuszczycy
Typową cechą wszystkich, wczesnych zmian skórnych w przypadku łuszczycy jest ich wielkość. Początko-

wo są to małe grudki o średnicy ok. 1-2 mm, które swoją postacią przypominają drobne grudki wielkości 

łebka od szpilki. Na ogół są rozsiane po całym ciele i swoim zasięgiem obejmują duże partie naskórka. 

źródło: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840

źródło: https://www.onhealth.com/content/1/psoriasis_skin_rash
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Wielu pacjentów odnotowuje, że tak liczny wysyp związany jest na ogół z przebytą infekcją lub innym, 

toczącym się stanem zapalnym w organizmie.

Innym,  dość charakterystycznym objawem łuszczycy jest zwiększona proliferacja naskórka oraz wystę-

powanie tzw. blaszek łuszczycowych. Co warto podkreślić, stopień nasilenia zmian może być różnorodny, 

od pojedynczych wykwitów do ciężkich zmian noszących znamiona erytrodermii.

Należy pamiętać, że wszystkie warstwy naskórka zajętego chorobą są znacznie pogrubione i wyraźnie od-

znaczone od zdrowego naskórka. Towarzyszy im aktywny stan zapalny, który objawia się zaczerwienie-

niem, któremu może towarzyszyć uczucie świądu czy pieczenia.

Jak złagodzić objawy łuszczycy?
Podstawową formą łagodzenia objawów łuszczycy jest tzw. terapia miejscowa, która polega na apliko-

waniu specjalistycznych preparatów bezpośrednio na skórę chorego. Wykorzystujemy do tego produkty, 

które bogate są w składniki aktywne mające za zadanie unormowanie proliferacji naskórka, złagodzenie 

świądu i zmniejszenie zaczerwienienia.

Do terapii miejscowej wykorzystujemy zazwyczaj emolienty, środki o charakterze keratolitycznym (zawie-

rające m.in. kwas salicylowy czy mocznik) oraz produkty o działaniu redukującym np. cygnolina czy dzie-

gieć.

W złagodzeniu objawów łuszczycy pomogą nam również suplementy - szczególnie te zawierające w swoim 

składzie witaminę D. Jak pokazują badania witamina D dzięki swoim aktywnym metabolitom odgrywa 

znaczącą rolę w leczeniu łuszczycy, a dokładnie - ustępowaniu zmian skórnych. Wykazuje ona działanie 

antyoksydacyjne, co powoduje neutralizowanie wolnych rodników oraz złagodzenie stanów zapalnych.

Oprócz preparatów nawilżających czy suplementów, w walce z łuszczycą może nam pomóc dieta. Odpo-

wiednio dobrana - oparta na białym mięsie, rybach i zwiększonej podaży warzyw pozwoli nam chociażby 

na obniżenie powikłań sercowo-naczyniowych.

Choć do tej pory nie opracowano jednych, ogólnych wytycznych dotyczących zaleceń żywieniowych dla 

osób z łuszczycą, z doświadczeń dietetyków wynika, że wprowadzenie kilku drobnych modyfikacji do co-

dziennego jadłospisu może złagodzić objawy łuszczycy. Zaliczamy do nich m.in. dietę ubogokaloryczną, 

suplementację kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 oraz większe spożycie świeżych warzyw i owoców.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Czy łuszczyca swędzi?

Łuszczyca to powszechnie występująca prze-

wlekła, nawrotowa i zapalna choroba skóry, 

z którą zmagają się zarówno osoby dorosłe jak 

i dzieci. Objawia się wystąpieniem na skórze 

czerwonych zmian skórnych mogących przypo-

minać nacieczone, rumieniowe grudki jak i roz-

lane, czerwone plamki. Niektóre z nich pokryte 

są dodatkowo srebrzystymi blaszkami, co zwią-

zane jest bezpośrednio z przyspieszonym na-

warstwieniem się naskórka w wyniku nadmier-

nego rogowacenia.

Osobom zmagającym się z łuszczycą, oprócz wykwitów skórnych zlokalizowanych praktycznie w każdy 

miejscu na skórze gładkiej ciała, może towarzyszyć trudny do opanowania świąd. To jeden z najbardziej 

dokuczliwych, a zarazem charakterystycznych objawów tej choroby.

Czy swędzenie jest objawem łuszczycy?
Zdania na temat występowania dolegliwości subiektywnych u pacjentów z łuszczycą są podzielone. Część 

lekarzy twierdzi, że w przypadku łuszczycy one nie występują, inni twierdzą, że jak najbardziej i związane 

są ze współistnienia danej jednostki chorobowej, co ma wpływ na jej etiologię. Jednym z takich przykła-

dów jest świąd, który postrzegany jest jako subiektywny objaw łuszczycy.

Przyczyny powstawania świądu przy łuszczycy są bardzo zróżnicowane. Przyjmuje się, że może być to wy-

nik cholestazy, czyli zaburzenia wydzielania żółci i obniżonego wydzielania kwasów żółciowych, a także 

skutek nadmiernego przesuszenia się naskórka. W tym przypadku mówimy o świądzie, do którego docho-

dzi poprzez naruszenie warstwy lipidowej naskórka.

Świąd przy łuszczycy może przybierać różne nasilenie - od niewielkiego po bardzo uporczywy, który może 

mieć wpływ nie tylko na funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności, ale także na sam stan 

http://www.centrumluszczycy.pl/
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skóry. Świąd wyzwala efekt drapania powodując, że w przypadku niekontrolowanego, mechanicznego 

zadrapania naskórka dochodzi do jego uszkodzenia.

Jak wielu chorych na łuszczycę ma 
problemy ze swędzącą skórą?
Uporczywe, często trudne do opanowania 

swędzenie uznawane jest za jeden z charak-

terystycznych chorób skóry - w tym łuszczy-

cy. Ze świądem zmaga się większość pacjen-

tów z łuszczycą. Choć nie ma na ten temat 

konkretnych badań, z obserwacji wynika, 

że 8 na 10 pacjentów w trakcie początkowej 

diagnostyki wskazało na istnienie świądu. 

Świąd w łuszczycy występuje często u osób zmagających się z łuszczycą owłosionej skóry głowy czy ery-

trodermią łuszczycową, ale nie tylko. Może być wynikiem prowadzonego leczenia i uchodzi wtedy za 

działanie niepożądane przyjmowanych leków. Przykładem preparatów, które mogą powodować objawy 

uboczne w postaci świądu są np. pochodne witaminy D. 

Sposoby na świąd
Dla wielu osób z łuszczycą świąd to nieodłączny element choroby. Ze względu na to, że może on przybie-

rać różne nasilenie, leczenie świądu ma charakter przede wszystkim miejscowy.

Głównym sposobem leczenia świądu jest stosowanie preparatów zewnętrznych, których celem jest przy-

niesienie ulgi i minimalizowanie uczucia swędzenia. Do preparatów łagodzących zaliczamy te, które 

w swoim składzie mają takie składniki, jak:

•	 mentol,

•	 kamforę, 

•	 kalaminę,

•	 kwas mlekowy.

Substancje te mają właściwości znieczulające i antyseptyczne. Działają odświeżająco i chłodząco na na-

skórek. Dobrze przenikają przez wierzchnią warstwę naskórka, dając przyjemne poczucie zimna. Regular-

nie stosowanie mogą łagodzić stany zapalne i w sposób odczuwalny hamować objaw świądu.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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W przypadku bardzo intensywnego świądu lekarze mogą zdecydować się na wprowadzenie do leczenia 

substancji znieczulających, które dają chwilową ulgę. Dotyczy to preparatów zawierających np. pramoka-

inę powodujących okresowe ustąpienie dolegliwości.

Pacjentom, u których leczenie miejscowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów, stosuje się leczenie ogól-

ne w postaci leków przeciwhistaminowych. Mają one za zadanie hamować odruch świądu oraz zmniejszać 

podrażnienie na działanie bodźcy zewnętrznych generujących odruch drapania.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Czy łuszczyca jest zaraźliwa?

Łuszczyca to choroba dermatologiczna o podło-

żu autoimmunologicznym. Z różnego piśmien-

nictwa wiemy, że może ona dotyczyć od 0,6 

do 4,8 proc. ludzi na całym świecie. Statystyki 

dotyczące choroby są bezwzględne - przyjmu-

je się, że średnio 80 proc. chorych ma proble-

my społeczne i emocjonalne, a co drugi z nich 

zmaga się z ciężką depresją. Powodem tego jest 

sposób postrzegania łuszczycy jako choroby za-

raźliwej, zakaźnej i wiążącej się z zaniedbaniami 

higienicznymi.

Ilu Polaków cierpi na łuszczycę?
Dermatolodzy podkreślają, że łuszczyca nie jest chorobą zaraźliwą w przeciwieństwie do innych chorób 

dermatologicznych np. świerzbu wywoływanego przez pasożytnicze roztocza. Łuszczyca to choroba skó-

ry, która objawia się występowaniem charakterystycznych czerwonobrunatnych wykwitów o różnej wiel-

kości i lokalizacji.

Jak pokazują badania, łuszczyca to choroba, z którą zmagają się zarówno dorośli, jak i dzieci - kobiety 

i mężczyźni. Przyjmuje się, że w samej Polsce chorych na łuszczycę jest ok. 800 000 tys. do 1 mln osób. 

Mimo tego, że coraz częściej i więcej mówi się o niej - łuszczyca nadal traktowana jest jako społeczne tabu, 

w którym dominują krzywdzące stereotypy.

Badania prowadzone przez rodzimych lekarzy dermatologów pokazują, że choć łuszczyca występuje 

średnio u 2 proc. wszystkich Polaków, aż u ⅔ z nich ma ona przebieg łagodny, jedynie u ⅓ chorych ob-

serwuje się wystąpienie ciężkich postaci łuszczycy np. erytrodermii łuszczycowej, łuszczycy krostkowej 

czy łuszczycowego zapalenia stawów. Wyróżniane są również dwa szczyty zachorowań:

•	 ok. 20 r.ż.,

•	 ok. 60 r.ż..

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Przeprowadzona 10 lat temu ankieta we Francji na temat sposobu postrzegania łuszczycy wykazała, że co 6 

ankietowany uważa, że łuszczyca to choroba zaraźliwa, a 1 na 20 wskazał, iż jest ona wynikiem problemów 

z higieną osobistą. Aż 28,8 proc. ankietowanych przyznało, że nie podałoby ręki osobie z łuszczycą, mimo, 

że połowa stwierdziła, że wśród bliskich nie miało nigdy styczności z chorobą.

Łuszczyca a genetyka
Przyczyny powstawania łuszczycy nie są do końca znane, chociaż coraz częściej w etiopatogenezie choro-

by mówi się o znaczącej roli czynników genetycznych wpływających na zaostrzenie się zmian. 

Badania pokazują, że średnio u 30 proc. chorych można wskazać rodzinne występowanie choroby, co su-

geruje, że mamy do czynienia z dziedziczeniem autosomalnym dominującym. Wykryta w ten sposób 

łuszczyca jest charakterystyczna dla tzw. pierwszego typu, który charakteryzuje się m.in.

•	 wczesnym początkiem (pierwsze zmiany obserwowane są u osób poniżej 20 r. ż.),

•	 wykryto silny związek z allelem HLA-Cw6 (typowym dla łuszczycy),

•	 występowaniem łuszczycy rodzinnie,

•	 częstymi zaostrzeniami i nawrotami,

•	 rozwój wykwitów uzależniony jest od czynników środowiskowych.

Według statystyk, ryzyko zachorowania na łuszczycę w rodzinie zdrowiej, czyli takiej w której nie wykryto 

wcześniej choroby, wynosi jedynie 1-2 proc. Wskaźnik wzrasta, gdy choruje jedno z rodziców - szanse na 

zachorowanie wynoszą 10-20 proc., a gdy choruje oboje rodziców aż 50-70 proc.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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łuszczyca paznokci - zdjęcia, 
leczenie, objawy i dieta

Czym się charakteryzuje łuszczyca pa-
znokci u nóg i rąk?
Łuszczyca paznokci to poważne schorzenie 

dermatologiczne, które dotyczy co drugiego 

pacjenta zmagającego się z łuszczycą zwykłą. 

Jak pokazują badania, choroba ta jest charakte-

rystyczna dla osób cierpiących na łuszczycowe 

zapalenie stawów. Przyjmuje się, że u średnio 

ok. 80 proc. pacjentów z chorobami reumatolo-

gicznymi odnotowano kiedykolwiek problemy 

z płytką paznokciową.

Łuszczyca paznokci u nóg i rąk manifestuje się różnie, w zależności od lokalizacji procesu zapalnego. 

Jej charakterystycznym objawem jest:

•	 naparstkowanie paznokcia - pojedyncze, rozsiane wgłębienia na płytce.

•	 rogowacenie podpaznokciowe - zgrubienie, pobruzdowanie płytki,

•	 onycholiza - oddzielenie się płytki od łożyska.

DIagnostyka łuszczycy paznokci to spore wyzwanie dla lekarzy dermatologów ze względu na to, że jej ob-

jawy mogą być w początkowej fazie rozwoju mylone z innymi chorobami dermatologicznymi np. z grzybi-

cą. Jej rozpoznanie obejmuje m.in. ocenę kliniczną, badania mykologiczne, histopatologiczne czy kapila-

roskopowe.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Leczenie łuszczycy paznokci
Wybór metody leczenia łuszczycy paznokci stóp i dłoni uzależniony jest nie tylko od ogólnego stanu zdro-

wia pacjenta i stopnia rozwoju choroby, ale również:

•	 ciężkości zmian łuszczycowych zlokalizowanych na paznokciach,

•	 ich rozległości,

•	 dolegliwości ze strony stawów (wykluczenie łuszczycowego zapalenia stawów).

Podstawą leczenia łuszczycy paznokci są preparaty miejscowe, które stosujemy bezpośrednio na płytkę 

paznokciową oraz na wały okołopaznokciowe. Lekiem pierwszego wyboru są glikokortykosteroidy, które 

aplikowane są często w połączeniu z preparatami keratolitycznymi mającymi na celu wygładzenie zrogo-

waciałej warstwy naskórka.

Jeżeli leczenie miejscowe nie przynosi rezultatów, lekarze decydują się na włączenie leczenia ogólnego. 

Dotyczy to przede wszystkim osób z nasiloną łuszczycą paznokci oraz tych, u których choroba występuje 

w wyniku łuszczycowego zapalenia stawów. W tym przypadku wybierane są preparaty łuszczycowe typu 

metotreksat czy cyklosporyna przynosząca dobre rezultaty w przypadku zajęcia łożysk paznokci. 

Poważnym problemem terapuetycznym, z którym boryka się większość pacjentów z łuszczycą paznokci 

są ograniczone metody jej leczenia. Wynika to głównie z faktu, że ze względu na budowę paznokcia, leki 

stosowane zewnętrznie słabo penetrują macierz i łożysko paznokcia, co przekłada się na wolniejsze, wi-

doczne efekty kuracji.

Leczenie paznokci to proces długotrwały i skomplikowany, wymagający od pacjenta pełnego zaangażo-

wania. Z obserwacji medycznych wynika,m że okres wzrostu płytki paznokciowej wynosi ok. 6 - 24 miesię-

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriasis-nail-psoriasis
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cy, co dla wielu pacjentów jest poważnym zniechęceniem do podejmowania dalszego leczenia.

Objawy łuszczycy paznokci
Typowym objawem łuszczycy paznokci są nieprawidłowości wynikające z kształtu i koloru płytki paznok-

ciowej. Dla ułatwienia ich rozróżnienia, możemy podzielić je na dwie grupy:

•	 Zmiany na macierzy paznokciowej - zagłębienia w płytce, jej pogrubienie, bruzdowanie, plamki.

•	 Zmiany na łożysku - onycholiza, wylewy krwawe (tzw. krwiaki podpaznokciowe), plamy olejowe (tzw. 

łososiowe) dekoloryzujące płytki paznokcia, czy hiperkeratoza.

Głównym, najczęściej spotykanym i rozpoznawalnym objawem łuszczycy paznokci jest naparstkowanie 

płytki paznokciowej. Zjawisko to występuje u ponad 60 proc. wszystkich chorych i manifestuje się dużymi 

zagłębieniami w płytce. Długość zagłębień oraz to jak bardzo są rozległe może pomóc w diagnostyce scho-

rzenia - sugeruje bowiem aktywność choroby i czas jej trwania.

Oprócz naparstkowania, wyróżniamy również onychyliozę. Jest to proces polegający na stopniowym roz-

warstwianiu się płytki paznokciowej, który w porę nie zatrzymany prowadzi do złuszczenia i oddzielenia 

się poszczególnych warstw paznokciowych. W efekcie może wpływać na usunięcie płytki paznokcia.

W ocenie zmian łuszczycowych paznokci wykorzystuje się skalę NAPSI, mNAPIS oraz PNSS polegające 

na przyznawaniu punktów za występujące objawy. Im więcej punktów za dany objaw, tym większe praw-

dopodobieństwo występowania łuszczycy.

Łuszczyca paznokci - dieta
W przypadku chorób dermatologicznych, szczególnie łuszczycy, podstawą prawidłowego odżywiania jest 

dobrze zbilansowana dieta. Specjaliści od żywienia podkreślają, że choć nie ma żadnych zaleceń żywie-

niowych dla pacjentów łuszczycą, istnieje wiele badań wykazujących, że zmiana sposobu żywienia może 

wpływać na złagodzeniu objawów dermatozy.

Wskazania dla pacjentów z łuszczycą, w tym łuszczycą paznokci, obejmują:

•	 unikanie alkoholu,

•	 mniejsze spożycie czerwonego miejsca,

•	 ograniczenie podaży tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i produktów przetworzonych.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Sposób żywienia ma niebagatelny wpływ nie tylko na rozwój i przebieg łuszczycy, ale także na poprawę 

ogólnego stanu zdrowia. Dieta w łuszczycy to nie tylko same przeciwwskazania i ograniczenia. Odpowied-

nio dobrana pomaga zachować zdrowy wygląd skóry oraz znormalizować masę ciała dzięki czemu może-

my uniknąć nadwagi.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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łuszczyca skóry głowy - zdjęcia, 
leczenie, objawy i dieta

Czym jest łuszczyca skóry głowy?
Łuszczyca skóry głowy określana jest według le-

karzy jako choroba dermatologiczna cechująca 

się przewlekłym charakterem, która posiada za-

równo podłoże genetyczne (tzw. dziedziczenie 

wielogenowe) jak i autoimmunologiczne.

Do czynników zaostrzających chorobę zalicza-

my m.in.

•	 stres,

•	 alkohol,

•	 nikotynę,

•	 urazy,

•	 infekcje dróg oddechowych,

•	 zakażenia układu moczowego,

•	 próchnicę zębów,

•	 zaburzenia hormonalne.

Łuszczyca owłosionej skóry głowy charakteryzuje się ogniskami zapalnymi, które swoim kształtem przy-

pominają plamki lub tarczki pokryte jasnymi, srebrzystymi łuskami. Oprócz wyraźnie widocznych wykwi-

tów skórnych, chorzy mogą narzekać na nadmierny świąd, pieczenie oraz problemy z wypadaniem wło-

sów. Szczególnie to ostatnie może nastręczyć pacjentom wielu powodów do zmartwień.

Co prowadzi do nadmiernej utraty włosów przy łuszczycy?
•	 mechaniczne usuwanie łusek skórnych np. podczas ich wyczesywania,

•	 drapanie skóry głowy,

•	 nadużywanie kwasu salicylowego prowadzącego do nadmiernego złuszczania naskórka,

•	 stres.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Objawy łuszczycy głowy
Klasycznym objawem towarzyszącym łuszczycy owłosionej skóry głowy jest stan zapalny manifestujący 

się rumieniowatymi plamami oraz tarczkami. Mogą również występować drobne, skórne wykwity grudko-

we o barwie srebrzystoszarej.

Możemy wyróżnić również:

•	 nadmierne wypadanie włosów,

•	 niekontrolowane łysienie,

•	 świąd,

•	 ból skóry głowy.

Łuszczyca owłosionej skóry głowy, ze względu na swoje nieswoiste objawy, może być mylona z łojoto-

kowym zapaleniem skóry lub grzybicą dlatego niezbędna jest jej szczegółowa diagnostyka. Uwzględnia 

ona m.in. dermatoskopię owłosionej skóry głowy, badanie mykologiczne oraz histopatologiczne wycinka 

skóry.

Łuszczyca głowy - dieta
Łuszczyca skóry głowy to przewlekłe, nawrotowe schorzenie układowe objawiające się proliferacją komó-

rek naskórka i ich stanem zapalnym. Zmiany skórne mogą uaktywnić się w każdym wieku, a także utrzy-

mywać przez całe życie lub występować okresowo.

Mimo prowadzonych wielu badań w zakresie prawidłowego żywienia u osób z łuszczycą, naukowcy nie są 

w stanie podać jednych, ogólnych wytycznych dietetycznych. Mogą jednak wskazać produkty i suplemen-

ty, które pomagają w łagodzeniu objawów choroby przyczyniając się do poprawy zdrowia pacjenta.

Osobom z łuszczycą skóry głowy zaleca się spożywanie:

•	 świeżych warzyw i owoców - ze względu na występującą w nich dużą zawartość witaminy C, flawono-

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriasis-scalp-psoriasis
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idów i karotenoidów,

•	 produktów bogatych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3,

•	 białego mięsa (np. drobiu).

Pacjenci, u których stwierdzono łuszczycę głowy powinny również ograniczyć alkohol i nikotynę prowa-

dzące do nasilenia się zmian skórnych, a w efekcie - powodujące cięższą postać łuszczycy.

Jak radzić sobie z łuszczycą głowy?
Skóra głowy, w przeciwieństwie do skóry zlokalizowanej w innym obszarach ciała, ma nieco odmienną bu-

dowę i wymaga od nas specjalnego traktowania. Jej struktura jest grubsza i gęstsza niż na skórze twarzy, 

a dodatkowo występują na niej włosy, które w przypadku łuszczycy skóry głowy mogą również wypadać. 

Jak zadbać o naszą skórę, aby była zdrowa?

Podstawą pielęgnacji owłosionej skóry głowy jest kwas acetylosalicylowy występujący chociażby w aspi-

rynie. Ma on właściwości złuszczające, wysuszające i ściągające. Dodatkowo potrafi głęboko penetrować 

skórę, oczyszczając ją. Wśród dostępnych preparatów na łuszczycę, poszukaj produktu, który zawiera 

go w swoim składzie.

Możesz sięgnąć również po produkty z mocznikiem. Jego działanie opiera się na delikatnym złuszczaniu 

naskórka, a dodatkowo przyspiesza jego regenerację i wzmacnia nawilżenie. Redukuje również świąd.

Nie bój się preparatów zawierających naturalne olejki np. olejek kokosowy. Choć nie mają one zdolności 

wnikania w głąb naszej skóry, pozostają na jej powierzchni tworząc nieprzepuszczalny film. Zapobiegają 

tym samym nadmiernej utraty wody ze skóry, co jest istotne w przypadku łuszczycy.

Kiedy naturalne metody walki z łuszczycą skóry głowy nie pomogą, niezbędna będzie wizyta u specjalisty. 

Sugerujemy konsultacje u lekarza dermatologa, który wybierze metodę leczenia indywidualnie dobraną 

do stanu Twojego zdrowia tak, aby była ona jak najbardziej skuteczna i niosła za sobą jak najmniej skut-

ków ubocznych.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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łuszczyca krostkowa - zdjęcia, 
leczenie, dieta i domowe sposoby

Przyczyny powstawania łuszczycy 
krostkowej
Łuszczyca krostkowa to rzadko spotykana od-

miana łuszczycy, która występuje u niewielkiej 

liczby pacjentów. Zlokalizowana jest najczęściej 

na skórze dłoni i stóp, w rzadkich wypadkach na 

skórze palców.

Ze względu na charakterystyczne umiejscowie-

nie wykwitów, wielu pacjentów dotkniętych 

chorobą cierpi z powodu przeczulicy i nadmiernego świądu, co utrudnia im codzienne wykonywanie obo-

wiązków. Nic więc dziwnego, jak podkreślają specjaliści, że łuszczyca krostkowa stanowi poważny pro-

blem zdrowotny zarówno pod względem dermatologicznym, jak i psychologicznym.

Przyczyny powstawania łuszczycy krostkowej nie są do końca znane. Lekarze skłaniają się w kierunku 

dziedziczenia predyspozycji genetycznych względem choroby, jak i negatywnego działania czynników ze-

wnętrznych mogących zarówno uaktywnić i zaostrzyć chorobę. Zaliczamy do nich:

•	 nieprawidłową dietę,

•	 nadmierne spożywanie alkoholu,

•	 stosowanie wyrobów nikotynowych,

•	 niewłaściwą higienę rąk (działanie środków chemicznych na skórę).

Łuszczyca krostkowa to rzadko występująca choroba, dlatego dotychczas nie udało się opracować wytycz-

nych względem jej leczenia. Dodatkowo, choroba jest bardzo trudna na leczenie i jak pokazują prowadzo-

ne w jej kierunku badania, jest oporna na klasyczne metody terapetyczne.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Objawy łuszczycy krostkowej
Łuszczyca krostkowa może występować na skórze stóp i dłoni i przebiegać w formie łagodnej lub ciężkiej 

postaci. Do jej typowych objawów zaliczamy:

•	 wykwity skórne o kształcie drobnych, rozsianych krostek,

•	 uszkodzenia naskórka powstałe w wyniku nadmiernego świądu,

•	 pogrubienie, zaczerwienienie naskórka.

Miejsca zmienione chorobowo są bardzo wrażliwe na dotyk. Skóra jest przesuszona, ze skłonnością do pro-

liferacji. Chorzy często narzekają również na podwyższoną temperaturę ciała czy ogólne złe poczucie.

Ze względu na to nietypową lokalizację ognisk zapalnych na skórze dłoni czy stóp, wielu pacjentów ma 

problemy z wykonywaniem najprostszych czynności, jak np. pisanie, mycie naczyń czy nawet zakładanie 

butów. W dodatku zmianom chorobowym towarzyszą często problemy z paznokciami - rozdwajanie się 

płytki, jej nadmierne zgrubienia czy zmiana kolorytu.

W Pacjenci z łuszczycą stóp często doświadczają powstawania bolesnych, głębokich pęknięć skóry, które 

mogą krwawić. Skóra staje się pogrubiała, zaczerwieniona i opuchnięta, mogące utrudniać poruszanie się, 

oraz zakładanie obuwia. 

Pacjenci z łuszczycą krostkową często nie mogą pracować, co wpływa na pogorszenie się ich statusu eko-

nomicznego. Ponadto nie mogąc ukryć plam łuszczycowych, wycofują się z życia społecznego skazując się 

na mimowolną izolację.

Badacze z Journal of The European Academy of Dermatology and Venerology podkreślają, że łuszczycy 

krostkowej towarzyszy silne obniżenie własnej wartości, co powinno stanowić dla pacjentów wyznacznik 

do jej prawidłowej diagnostyki i leczenia.

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/guttate-psoriasis#!prettyPhoto
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Leczenie łuszczycy krostkowej
Leczenie łuszczycy krostkowej tak samo jak leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy czy paznokci jest 

według dermatologów uznawane za bardzo trudne i wymagające szczególnej relacji na drodze pacjent - 

lekarz.

Leczenie łuszczycy krostkowej opiera się na leczeniu miejscowym i ogólnym. W przypadku leczenia miej-

scowego pełni ono rolę uzupełniającą dla farmakoterapii. Stosuje się zazwyczaj dla łagodnej lub średniej 

postaci łuszczycy krostkowej i polega na stosowaniu preparatów zawierających w swoim składzie witami-

nę D lub inhibitorów kalcyneuryny, które zapobiegają rozwojowi stanu zapalnego i wpływają na odbudo-

wę bariery skórno-naskórkowej.

Pacjentom z łuszczycą stóp i dłoni zalecane są często naświetlania metodą PUVA jako formę podtrzymują-

cą pozytywne efekty uzyskanej terapii. Należy jednak pamiętać o tym, że fotochemioterapia przeznaczona 

jest głównie dla chorych mających lekką postać łuszczycy.

W przypadku większości chorych na łuszczycę krostkową metodą terapeytyczną pierwszego wyboru jest 

leczenie ogólne, w którym stosuje się zazwyczaj acytretynę, metotreksat i cyklosporynę. Rzadziej poda-

je się glikokortykosteroidy mając na uwadze fakt, że u niektórych pacjentów mogą one powodować za-

ostrzenie się choroby.

Coraz częściej mówi się również o leczeniu biologicznym, które stanowi alternatywę dla leczenia miej-

scowego i ogólnego. Badania pokazują, że niektóre leki biologiczne takie, jak infliximab, etanercept, ada-

limumab czy ustekinumab są wyjątkowo skuteczne w leczeniu tej formy łuszczycy. Ze względu jednak 

na ograniczenia z dostępem do badań biologicznych, wciąż nie są to popularne metody leczenia.

Dieta przy łuszczycy krostkowej
Lekarze podkreślają, że chociaż nie ma ogólnych wytycznych żywieniowych dla osób z łuszczycą krostko-

wą, odpowiednio dobrany jadłospis pomaga na złagodzenie przebiegu choroby oraz zredukowanie ak-

tywnego stanu zapalnego.

Podstawą diety przy łuszczycy krostkowej jest jej prawidłowe zbilansowanie. Zalecana jest dieta niskoka-

loryczna, która uwzględnia m.in.

•	 ograniczone spożycie alkoholu i tłuszczów zwierzęcych,

http://www.centrumluszczycy.pl/
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•	 zwiększenie podaży warzyw i owoców,

•	 jedzenie pełnoziarnistych produktów,

•	 chude, białe mięso.

Ponadto, zalecane jest przyjmowanie błonnika, ograniczenie picia napojów z dodatkiem cukru i wysoko 

przetworzonej żywności.

Chorzy na łuszczycę krostkową powinni również pomyśleć o suplementacji cynku, który ma wpływ na po-

prawę kondycji naszych włosów i paznokci; kwasu foliowego - stymulującego komórki do szybszej rege-

neracji czy witaminy D.

Domowe sposoby na leczenie łuszczycy krostkowej
Do domowych sposobów leczenia łuszczycy krostkowej zaliczamy stosowanie preparatów nawilżających na 

bazie wyciągu z naturalnych olejków i ziół. Przykładem takich produktów jest australijska seria Dr Michaels, 

która w swojej ofercie ma preparaty przeznaczone dla osób z łuszczycą stóp i dłoni. Ich zadaniem jest:

•	 poprawienie nawilżenia i elastyczności skórę,

•	 ograniczenie stanu zapalnego,

•	 złagodzenie świądu,

•	 zapobieganie szorstkości skóry.

Oprócz preparatów do stosowania zewnętrznego, pacjenci z łuszczycą krostkową mają do dyspozycji 

fototerapię, czyli korzystanie z naświetlań medycznych w zaciszu domowym. Naświetlanie przebiega za 

pomocą bezpiecznych dawek prądu, które emitowane są z przenośnej, poręcznej  lampy grzebieniowej. 

Idealnie sprawdzają się do korzystania w warunkach domowych, szczególnie w przypadku wykwitów 

skórnych zlokalizowanych w trudnodostępnych miejscach np. na skórze dłoni, stóp czy między palcami.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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łuszczyca plackowata - zdjęcia, 
leczenie i objawy

Czym jest łuszczyca plackowata?
Łuszczyca plackowata to najpopularniejsza for-

ma łuszczycy. Przyjmuje się, że diagnozowana 

jest średnio u 8 na 10 pacjentów z tym schorze-

niem. Z tego powodu w środowisku medycznym 

nazywa się popularnie “łuszczycą pospolitą”.

Do jej charakterystycznych objawów zaliczamy 

czerwone i lekko uniesione wykwity skórne. 

Często pokryte są one srebrzystą łuską, która może nadmiernie się łuszczyć i powodować trudny do opa-

nowania świąd. Zmiany zlokalizowane są na skórze gładkiej ciała i występują zazwyczaj na rękach, no-

gach, plecach czy klatce piersiowej. Mogą również pokrywać skórę twarzy.

Łuszczyca to jedna z chorób, którą zaliczamy do grupy schorzeń z autoagresji. Polegają one na zaburzo-

nej pracy układu odpornościowego, który atakuje swoje własne komórki wywołując w nich stan zapalny. 

Łuszczyca występuje średnio u 1 na 100 osób i dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Naukowcy podkre-

ślają, że występuje ona rodzinie tzn. aż ⅓ z nas ma wśród swoich 

bliskich krewnego cierpiącego na to schorzenie.

Chociaż łuszczyca plackowata nie jest chorobą śmiertelną, ma 

ona często negatywny wpływ na jakość życia pacjentów. Z pro-

wadzonych obserwacji medycznych wynika, że u osób z łuszczy-

cą występuje często szereg chorób współtowarzyszących, które 

utrudniają jej leczenie. Zaliczamy do nich m.in. otyłość, choroby 

serca czy naczyń krwionośnych, cukrzycę.

źródło: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840
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Leczenie łuszczycy plackowatej
Jak podają autorzy publikacji w Mediators of Inflammation leczenie łuszczycy plackowatej opiera się na 

zminimalizowaniu stanu zapalnego naskórka, a także na widocznej poprawie jego stanu i wyglądu. 

Terapię rozpoczyna się od podania zazwyczaj leków sterydowych, które stosujemy miejscowo, bezpośred-

nio nanosząc je na zmiany skórne. Uzupełniamy je metodami komplementarnymi takimi jak światłolecz-

nictwo, czyli fototerapię.

Ze względu na to, że sterydów nie możemy stosować przewlekle, do poprawy stanu naskórka wykorzy-

stujemy specjalne emolienty i preparaty mające za zadanie zwiększenie nawilżenia, natłuszczenia oraz 

ujednolicenia jej kolorytu.

Przykładem takich preparatów są australijskie produkty Dr Michaels, które zostały stworzone z myślą 

o pielęgnacji skóry osób z łuszczycą. Ich bogata oferta zawiera preparaty mające na celu zarówno złuszcze-

nie naskórka, jak i zapobieganie rogowaceniu. Doskonale nawilżają przesuszoną skórę, wzmacniając jed-

nocześnie jego barierę ochronną. Minimalizują świąd, ograniczają stan zapalny i pomagają w wydłużeniu 

procesu remisji.

Objawy łuszczycy plackowatej
Klasycznym objawem łuszczycy plackowatej są zaczerwienione, uwypuklone i rozlane wykwity skórne. Są 

one tak charakterystyczne, że nie przysparzają one trudności diagnostycznych dermatologom, dzięki cze-

mu nie trzeba wykonywać dalszych badań. Jedynym wyjątkiem są dzieci, u których zmiany łuszczycowe 

są zazwyczaj nietypowe - dotyczy to zarówno ich kształtu, jak i rozmieszczenia.

Aktywne zmiany łuszczycowe są intensywnie zaróżowione, uniesione nad powierzchnię skóry. Pokryte 

są dodatkowo srebrzystą łuską, która jest mocno zrogowaciała. Ich średnica może być różna - od 1 cm do 

kilkunastu. Wykwity nie mają regularnego kształtu - mogą przypominać drobne, rozsiane plamki. Towa-

rzyszy im często intensywny, trudny do zahamowania świąd.

Jak pokazują badania, u co 5 pacjenta z łuszczycą plackowatą lekarze diagnozują również łuszczycę sta-

wową. Charakteryzuje się ona zmianami skórnymi zlokalizowanymi w obrębie stawów - zazwyczaj dotyczy 

to stóp, dłoni, kolan. Stawy są opuchnięte, bolesne a skóra nad nimi mocno zaczerwieniona z wyraźną 

przeczulicą. Choroba może zająć również paznokcie, które przybierają ciemniejszą, żółtą barwę, są łamli-

we i osłabione, często się rozwarstwiają.

http://www.centrumluszczycy.pl/
https://www.centrumluszczycy.pl/


40Spis treści

www.centrumluszczycy.pl

Łuszczyca plackowata u dzieci
Łuszczyca plackowata u dzieci to przewlekła, wieloogniskowa choroba o niejednoznacznej etiologii. 

W przypadku najmłodszych pacjentów, uaktywnia się ona najczęściej na skutek działania czynników śro-

dowiskowych takich, jak:

•	 zakażenia bakteryjne czy wirusowe,

•	 urazy fizyczne,

•	 stres,

•	 nieprawidłowa dieta (nadwaga),

•	 stosowanie niektórych leków.

Najczęstszą odmianą łuszczycy występująca u dzieci to właśnie łuszczyca plackowata. U niemowląt zmia-

ny skórne mogą być zlokalizowane w okolicy pieluszkowej, a następnie  w okolicy zgięciowej, pępku czy 

na plecach.

W przypadku dzieci, w przeciwieństwie do choroby przebiegającej u dorosłych, zmiany łuszczycowe są 

cieńsze, wykwity są bardziej miękkie, nie są pokryte też dużą ilością łuski. Towarzyszy im jednak świąd, 

który może być trudny do opanowania. W wyniku intensywnego, często niekontrolowanego drapania, do-

chodzi zazwyczaj do naruszenia struktury naskórka i jego przerwania. W efekcie naskórek jest uszkodzony, 

co wywołuje dodatkowe uczucie bólu.

W większości przypadków leczenie łuszczycy przebiega szybciej i bezpieczniej niż u osób dorosłych. Lecze-

nie miejscowe przynosi oczekiwane rezultaty w przypadku zlikwidowania stanu zapalnego oraz zminima-

lizowania zaczerwienienia skóry. 

http://www.centrumluszczycy.pl/
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łuszczyca kropelkowa 
(kropelkowata) - zdjęcia, dieta 
i leczenie

Czym jest łuszczyca kropelkowata?
Łuszcyca kropelkowa, zwana również drobno-

grudkową, charakteryzuje się powstaniem na 

skórze małych, drobnych wykwitów o średnicy 

nie przekraczającej kilku milimetrów. Pojawia 

się na skórze nagle i najczęściej w wyniku prze-

bytego zakażeniach paciorkowcowych gardła 

czy migdałków podniebiennych. Jest to typowa 

postać łuszczycy, która jest najczęściej diagno-

zowana i leczona wśród dzieci.

Badania pokazują, że w odróżnieniu od klasycznej postaci łuszczycy plackowatej, uaktywnienie łuszczycy 

kropelkowatej jest ściśle związane z czynnikami środowiskowymi. Zaliczamy do nich m.in. zakażenia pa-

ciorkowcami, które uznawane są czynnik wyzwalający pojawienie się skórnych wykwitów.

Jak donosi National Psoriasis Foundation łuszczyca kropelkowata to jedna z odmian łuszczycy, u której 

zmiany zapalne pojawiają się w trakcie, lub zaraz po przebytych infekcjach - zazwyczaj górnych dróg od-

dechowych. Choć nie ma to konkretnych dowodów, wielu lekarzy skłania się ku temu, że nieprawidłowa 

dieta może również wyzwalać łuszczycę kropelkowatą.

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/guttate-psoriasis#!prettyPhoto
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Łuszczyca kropelkowa na nogach
Łuszczyca kropelkowa może być zlokalizowana na całym ciele, choć zazwyczaj pojawia się ona na koń-

czynach dolnych. Wykwity mają postać wysiewnych grudek, które są licznie rozsiane na skórze. Ogni-

skom może towarzyszyć rumień oraz intensywne uczucie świądu prowadzące do nadmiernego drapania. 

W efekcie dochodzi do uszkodzenia naskórka i jego pękania.

Łuszczycę drobnogrudkową na nogach ceccuche gwałtowny wysiew licznych krostek. Pacjenci cierpiący 

na chorobę narzekają również na szereg objawów współtowarzyszących np.

•	 podwyższona temperatura ciała,

•	 dreszcze,

•	 złe samopoczucie,

•	 zaburzenia białkowe i elektrolitowe.

Po ustąpieniu krost na nogach, typowe dla łuszczycy kropelkowe jest utrzymywanie się przez dłuższy czas 

stanu zapalnego objawiającego się w formie skórnego rumienia lub zasinienia.

Łuszczyca kropelkowa u dzieci
Łuszczyca kropelkowa u dzieci to najczęstsza postać łuszczycy wieku dziecięcego. Dermatolodzy podkre-

ślają, że w przypadku najmłodszych choroba ma zdecydowanie łagodniejszy przebieg niż u dorosłych. 

Co należy wiedzieć o łuszczycy kropelkowatej u dzieci:

•	 choroba dotyczy częściej dziewczynek, niż chłopców,

•	 zmiany skórne są cieńsze, miękkie,

•	 wykwity nie są pokryte dużą ilością łuski,

•	 zlokalizowana może być na całym ciele.

Z obserwacji medycznych wynika, że skóra dzieci lepiej reaguje na preparaty podawane miejscowo w for-

mie emolientów, glikosteroidów czy cygnoliny. Leczenie dobiera się zawsze indywidualnie pod kątem 

pacjenta w zależności od jego wieku, chorób współtowarzyszących oraz chęci wyeliminowania działań 

niepożądanych.

Oprócz leczenia miejscowego, u dzieci stosuje się naświetlania jako uzupełniający element terapii ogól-

nej. Fototerapia jest głównie stosowana u osób z lekką i średnią postacią łuszczycy oraz polecana głównie 

dla dzieci, które mają ukończone 7 lat.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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Dieta przy łuszczycy kropelkowatej
Mimo licznie prowadzonych badań w zakresie żywienia u osób z łuszczycą, nie opracowano dotąd żadnych 

oficjalnych wytycznych związanych z dietą w chorobach skóry. Wynika to przede wszystkim z różnego 

sposobu życia osób z łuszczycą - ich aktywności zarówno pod kątem zawodowym, jak i fizycznym, często-

tliwości i rodzaju występowania chorób współtowarzyszących, wieku oraz ogólnego stanu zdrowia.

Mimo to, lekarze dermatolodzy wraz z dietetykami, opracowali listę diet, które są rekomendowane pacjen-

tom z łuszczycą. Mają one na celu zminimalizowanie stanu zapalnego skóry, redukcję zmian, złagodzenie 

objawów towarzyszących chorobie oraz wydłużenie czasu remisji.

Do diet polecanych w łuszczycy zaliczamy:

•	 dietę śródziemnomorską - uwzględniającą zwiększoną podaż owoców, warzyw, roślin strączkowych, 

zbóż i oliwy z oliwek, przy jednoczesnym ograniczeniu czerwonego mięsa, produktów mlecznych 

i alkoholu.

•	 dietę bezglutenową - bazująca na ograniczeniu spożycia produktów zawierających gluten, który 

w nadmiernej ilości może wpływać na zaostrzenie skórnych wykwitów.

•	 dietę ketogeniczną - zalecana osobom w walce z nadmiernymi kilogramami. Nadwaga i otyłość może 

potęgować wzmożone objawy łuszczycy oraz spowalniać, a nawet utrudniać, terapię.

•	 dieta wegetariańska - opierająca się na konsumpcji owoców, warzyw i ryb. Może ona spowodować 

złagodzenie stanu zapalnego skóry.

Oprócz odpowiednio dobranej diety, osoby z łuszczycą kropelkowatą powinny pamiętać o prawidłowej 

suplementacji - chociażby witaminy D, która pomaga w walce z chorobą. Wpływa ona na przyspieszenie 

procesu regeneracji naskórka oraz skutecznie wydłuża stan remisji. 

Leczenie łuszczycy kropelkowatej
Leczenie łuszczycy kropelkowatej to spore wyzwanie terapeutyczne dla lekarzy dermatologów zarówno 

wśród osób dorosłych, jak i dzieci. Badania kliniczne z udziałem dzieci i młodzieży są mało znane i popu-

larne, głównie ze względu na uwarunkowania prawne i etyczne, trudno jest więc dobrać jedną i sprawdzo-

ną metodę leczenia.

Według dermatologów najprostszym sposobem leczenia zmian skórnych jest ich podział ze względu na 

zasięg działania:

•	 leczenie miejscowe - uwzględniające działanie preparatów nanoszonych na skórę,

http://www.centrumluszczycy.pl/
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•	 leczenie ogólne (systemowe) - łączące preparaty zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Do leczenia miejscowego łuszczycy kropelkowatej wykorzystuje się emolienty, glikosteroidy, cygnolinę, 

dziegcie czy pochodne witaminy D. Ich działanie polega na hamowaniu proliferacji naskórka i częściowym 

działaniem przeciwzapalnym.

Leczenie ogólnoustrojowe stosowane jest głównie u pacjentów z ciężką postacią łuszczycy. Pacjentom 

podawane są leki cytostatyczne np. metotreksat, antybiotyki, retinoidy czy Cyklosporyna A.

Suplementy i witaminy mogą mieć dobry wpływ na stan skóry. Specjaliści z Medical News Today zaleca-

ją uzupełnienie niedoborów witamin - szczególnie A, D, E i K. Witamina D działa pozytywnie na zmiany 

łuszczycowe, jednakże w przypadku witaminy A i jej pochodnych należy stosować ją pod nadzorem leka-

rza.

Należy pamiętać, że w przypadku łuszczycy każda forma leczenia powinna być dobrana indywidualnie do 

pacjenta uwzględniając jego potrzeby oraz wskazania.

http://www.centrumluszczycy.pl/
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łuszczyca - zdjęcia różnych form 
łuszczycy

Łuszczyca to przewlekła, zapalna choroba skó-

ry, która dotyczy średnio 2-4 proc. ogólnej po-

pulacji. Charakteryzuje się powstawaniem na 

skórze czerwonych, płaskich lub nieco wynio-

słych, wykwitów skórnych pokrytych srebrzy-

stą łuską. Blaszki łuszczycowe, bo tak nazywa-

my te zmiany, są wyraźne odgraniczone i mogą 

być zlokalizowane w każdym miejscu na skórze 

gładkiej ciała - zarówno na dłoniach i stopach, 

jak i skórze twarzy czy owłosionej skórze głowy.

W podręcznikach medycyny opisywane są różne formy łuszczycy, a do najpopularniejszych zaliczamy:

•	 łuszczycę zwykłą (psoriasis vulgaris),

•	 łuszczycę stawową (psoriasis arthropatica),

•	 łuszczycę krostkową (psoriasis pustulosa),

•	 łuszczycę uogólnioną (erythrodermia psoriatica).

Łuszczyca zwykła to najczęściej spotykana postać kliniczna choroby, która dotyczy największej liczby pa-

cjentów. Ze względu na rodzaj zmian i ich rozmieszczenie, możemy wyróżnić:

•	 łuszczycę plackowatą,

•	 łuszczycę drobnogrudkową,

•	 łuszczycę stóp i dłoni,

•	 łuszczycę paznokci,

•	 łuszczycę owłosionej skóry głowy,

•	 łuszczycę odwróconą,

•	 erytrodermię łuszczycową.
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Powszechnie uważa się, że łuszczyca to choroba o wielu twarzach. Związane jest to z tym, że przyjmuje ona 

różne postacie, co wpływa na utrudnienie procesu diagnostycznego. Zmiany chorobowe mogą czasami 

przypominać grzybicę czy egzemę, dlatego ważne jest postawienie prawidłowego rozpoznania w oparciu nie 

tylko o obraz kliniczny, ale dodatkowe badania diagnostyczne np. badanie mykologiczne czy biopsję skóry.

Łuszczyca paznokci uznawana jest za formę łuszczycy, która rzadko występuje indywidualnie. Badania 

pokazują, że manifestuje się ona głównie z łuszczycowym zapaleniem stawów czy łuszczycą zwyczajną. 

Statystycznie, średnio co druga osoba z łuszczycą chociaż raz w życiu miała problemy z paznokciami.

Łuszczyca paznokci, jak sama nazwa wskazuje, to choroba objawiająca się zajęciem płytki paznokciowej 

oraz wałów okołopaznokciowych. Wbrew pozorom, zmiany nie zawsze muszą wyglądać drastycznie w po-

staci kruchej, zniszczonej i rozdwajające się płytki. Najczęściej na powierzchni skóry obserwujemy jedynie 

drobne nierówności w postaci małych wgłębień - mówimy wtedy o tzw. objawie naparstka, czyli wrażeniu 

podziurawienia płytki paznokciowej.

Jak twierdzą naukowcy z Instytutu Medyczno-Badawczego w Chandigarh, łuszczyca paznokci to trudna 

do leczenia jednostka chorobowa. Głównie ze względu na czasochłonność leczenia, jego metodę (głównie 

leczenie miejscowe, co stanowi dla wielu pacjentów spore wyzwanie pielęgnacyjne) oraz późne efekty 

kuracji. Dodatkowo, coraz popularniejsze leczenie biologiczne nie do końca sprawdza się w jej przypadku, 

bo jak pokazują badania - łuszczyca paznokci słabo reaguje na ten model leczenia.

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriasis-nail-psoriasis

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriasis-scalp-psoriasis
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Według National Psoriasis Foundation zmiany łuszczycowe na skórze głowy znajdują się u większości pa-

cjentów z łuszczycą, choć niewielu z nich może zdawać sobie z tego sprawę ze względu na owłosienie skal-

pu. Podobnie, jak łuszczyca paznokci, łuszczyca skóry głowy w początkowej fazie diagnostycznej może 

być stosunkowo łatwo mylona zarówno z łojotokowym zapaleniem skóry, grzybicą owłosionej skóry gło-

wy czy łupieżem.

Zmiany na skalpie mogą być zarówno punktowe, skupione w jednym miejscu, jak i rozsiane po całej skó-

rze. Zazwyczaj przypominają one zaczerwienione plamki, które pokryte są srebrzystą warstwą naskórka. 

Powodują one intensywny świąd, co z kolei prowadzi do ich zdrapywania. W efekcie, zaczynają się łusz-

czyć i są widoczne na włosach w postaci drobnopłatkowego złuszczenia naskórka.

Podstawą leczenia łuszczycy głowy są odpowiednio dobrane preparaty, których celem jest unormowanie 

złuszczania się naskórka, złagodzenie świądu oraz zminimalizowanie stanu zapalnego. Wykorzystujemy 

w tym celu preparaty posiadające w składzie mocznik lub kwas salicylowy, które dają świetne wyniki w 

zakresie usunięcia zrogowaciałego naskórka, a także pobudzenie jego regeneracji.

Łuszczyca stawowa, podobnie jak sama łuszczyca, to choroba należąca do tzw. chorób z autoagresji. Jej 

typowym objawem są obrzęki stawów, którym towarzyszą zmiany skórne. Zlokalizowane są one zazwy-

czaj w miejscach zmienionych chorobowo - obolałych rękach, dłoniach, łokciach czy kolanach. 

Coraz częściej mówi się o tym, że w procesie uaktywnienia się łuszczycy stawowej biorą udział geny np. 

HLA B27, B16, B17, B39, dlatego obecnie w diagnostyce laboratoryjnej wykorzystuje się testy genetyczne 

pozwalające na szybsze i pełniejsze postawienie diagnozy. Badacze skłaniają się ku tezie, że łuszczycowe 

zapalenie stawów to choroba występująca rodzinnie, która dotyka częściej kobiet niż mężczyzn, między 

20 a 50 rokiem życia.

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriatic-arthropathy
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łuszczyca stóp - przyczyny, objawy, 
leczenie

Łuszczyca stóp (psoriasis vulgaris palmo-

plantaris) to jedna z postaci klinicznej łuszczy-

cy zwykłej, która wiąże się z zajęciem niedużej 

powierzchni skóry części dystalnych kończyn. 

Ze względu na charakterystyczną lokalizację 

zmian, uznawana jest za jedną z najbardziej 

dokuczliwych form łuszczycy, wpływającej na 

utrudnienia z poruszaniem się.

Wykwity pokrywające skórę stóp są czerwone, 

nacieczone o dużych zgrubieniach. Towarzyszy im często nadmierne rogowacenie, bolesne pęknięcia na-

skórka oraz trudny do opanowania świąd. W początkowej fazie rozpoznania bywa mylona z wypryskiem 

alergicznym, dlatego jednym z elementów diagnostyki są testy płatkowe umożliwiające wyeliminowanie 

czynników drażniących, które mogą mieć wpływ na zaognienie zmian.

Przyczyny łuszczycy stóp
Przyczyny łuszczycy stóp nie są do końca znane. Podobnie, jak w przypadku łuszczycy zwyczajnej, może-

my mówić o czynnikach genetycznych predysponujących do uaktywnienia się choroby. Zaliczamy do nich 

m.in.

•	 wzmożoną proliferację skóry,

•	 zaburzone zróżnicowanie komórek naskórka,

•	 zaburzenia ze strony układu immunologicznego,

•	 nasiloną angiogenezę.

Według Journal of Investigative Dermatology na łuszczycę zapada średnio 1 na 10 osób u których wykryto 

istnienie antygenu HLA-Cw6 związanego bezpośrednio z ryzykiem rozwoju łuszczycy, w tym łuszczycowe-

go zapalenia stawów.
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Na uaktywnienie się choroby wpływ mają również czynniki środowiskowe. Najczęściej są to alergeny kon-

taktowe powodujące zaostrzenie się zmian skórnych na części podeszwowej. W Polsce, podobnie jak w in-

nych krajach europejskich, najpopularniejszą alergią kontaktową jest uczulenie na nikiel, tiomersal oraz 

substancje zapachowe.

Jak objawia się łuszczyca na stopach?
Łuszczyca na stopach dotyczy najczęściej zmian zlokalizowanych w części podeszwowej. Choroba może 

przebiegać łagodnie - w formie delikatnie złuszczających się zmian skórnych, a także gwałtownie - wsku-

tek powstawania pogrubiałych, zaczerwienionych wykwitów rozlanych na podeszwie.

Zmianom skórnym często towarzyszy intensywny świąd oraz nadmierne przesuszenie, co prowadzi do po-

wstawania uszkodzeń naskórka. Pęknięty naskórek jest nie tylko bolesny i wrażliwy na dotyk, ale również 

stanowi pożywkę dla bakterii, grzybów i wirusów.

Łuszczycy na stopach towarzyszy często łuszczyca paznokci, która może objawiać się w postaci zagłębień 

w płytce paznokciowej (tzw. objaw naparstkowy), widocznym pogrubieniem płytki i jej pobruzdowaniem, 

a także bielactwem paznokci. W przypadku zajęcia łożyska, dodatkowo pojawiają się plamy olejowe - zwa-

ne również łososiowymi.

Sposoby leczenia
Leczenie łuszczycy stóp jest według dermatologów procesem czasochłonnym i skomplikowanym, głównie 

ze względu na lokalizację zmian i trudności wynikające z odpowiedniej higienizacji i pielęgnacji naskórka.

źródło:  https://www.healthline.com/health/psoriasis/psoriasis-or-athletes-foot

źródło:  https://www.medicalnewstoday.com/articles/323663
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Dobór odpowiedniej metody leczenia zależy nie tylko od stopnia nasilenia i rozległości zmian, ale również 

od chorób współistniejących (ogólnego stanu zdrowia pacjenta).

Podstawą w leczeniu łuszczycy stóp jest leczenie miejscowe, czyli stosowanie preparatów nanoszonych 

bezpośrednio na zmiany skórne. Wykorzystujemy w tym celu produkty keratolityczne, które zawierają 

mocznik lub kwas salicylowy, emolienty oraz środki redukujące np. kortykosteroidy. Lekiem pierwszego 

wyboru są najczęściej retinoidy w odpowiednio dobranych dawkach, które stosunkowo szybko, bo już po 

4-8 tygodniach dają pierwsze rezultaty.
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łuszczyca skóry twarzy - jak się 
objawia?

Łuszczyca to przewlekła, nawrotowa choroba 

dermatologiczna manifestująca się zajęciem 

skóry gładkiej ciała wykwitami o nieznanej 

etiologii. Mimo, że powszechnie uważa się, że 

ma ona podłoże genetyczne, możemy wyróżnić 

również czynniki środowiskowe mogące wpły-

wać zarówno na zaostrzenie się zmian skórnych.

W klasycznych postaciach łuszczycy, zmiany 

skórne występują zazwyczaj na łokciach, kola-

nach i owłosionej skórze głowy. U niektórych mogą być one być zlokalizowane także na skórze twarzy, 

obejmując wtedy obszar brwi, nachodząc na linię czoła i włosów.

Łuszczyca skóry twarzy – jak się objawia?
W zależności od źródeł, przyjmuje się, że u 30 proc. wszystkich pacjentów z łuszczycą występują (lub wy-

stępowały) zmiany na skórze twarzy. Postać kliniczna łuszczycy skóry twarzy to zazwyczaj łuszczyca zwy-

kła plackowata będąca jedną z najczęściej występujących form łuszczycy. Polega na powstawaniu ognisk 

chorobowych o różnej średnicy - od kilku do kilkunastu centymetrów - w których można wyodrębnić na-

cieczone wykwity skórne o czerwonobrunatnej barwie pokrytych charakterystycznymi srebrzystymi łu-

skami.

Zmiany w łuszczycy skóry twarzy mogą być bardzo rozległe i przechodzić poza linię owłosienia na skórę 

czoła, a nawet karku. Towarzyszyć im może również nadmierne złuszczanie a także trudny do opanowania 

świąd.

Łuszczyca skóry twarzy może mieć ogromny wpływ na psychikę
Zarówno dermatolodzy, jak i psycholodzy podkreślają, że łuszczyca to choroba mająca istotny wpływ na 
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naszą psychikę. Zmiany skórne zlokalizowane w widocznych miejscach, jak np. na skórze twarzy, są za-

zwyczaj trudne do ukrycia - nie tylko poprzez makijaż.

Badania pokazują, że łuszczyca to choroba silnie stresogenna mająca wpływ na funkcjonowanie psycho-

społeczne. Wyzwala u chorego zaburzenia w postaci depresji czy lęku. Może również zniekształcać obraz 

własnej osoby prowadząc do problemów z samoakceptacją.

Wielu pacjentów z łuszczycą, szczególnie z łuszczycą skóry twarzy, podkreśla, że mają kłopoty z przysto-

sowaniem się do ograniczeń narzuconych przez chorobę. Czują się niepotrzebni, postrzegają siebie jako 

ciężar dla rodziny i bliskich. Są niedowartościowani i często wpadają w zakłopotanie w związku ze swoim 

wyglądem.

Lekarze podkreślają, że u wielu pacjentów z łuszczycą podstawą leczenia dermatologicznego jest nie tylko 

pielęgnacja skóry, ale również zachowanie odpowiedniej równowagi psychicznej. Pojawia się tutaj ele-

ment psychoterapii jako skuteczny czynnik zmniejszający stany zapalne - stres w łuszczycy jest bowiem 

jednym z bodźców wyzwalających chorobę.

Jak dbać o skórę twarzy w łuszczycy?
Podstawą dbałości o skórę twarzy w łuszczycy jest 

jej regularna pielęgnacja zarówno poranna, jak i 

wieczorna. Opiera się na indywidualnie dobranych 

schematach pielęgnacyjnych uwzględniających de-

makijaż, tonizację oraz nawilżenie.

Do demakijażu łuszczycowej skóry twarzy stosuje-

my delikatne płyny czyszczące w postaci np. olej-

ków do demakijażu czy płynów micelarnych. Szcze-

gólnie te ostatnie są polecane do skór wrażliwych, 

skłonnych do zaczerwienień. Przy wyborze odpo-

wiedniego preparatu, sugerujmy się jego składem. 

Sięgajmy po produkty na bazie wody termalnej mające właściwości łagodzące i redukujące podrażnienia. 

Pomagają one doskonale zmyć makijaż ze skóry twarzy, nie naruszając przy tym jej bariery hydrolipido-

wej.
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Po demakijażu, następuje tonizacja. Jej celem jest ochrona skóry przed bakteriami i drobnoustrojami oraz 

zapobieganie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku osób z łuszczycą 

skóry twarzy jest to istotne dla przywrócenia skórze naturalnego PH oraz zapewnienie jej bariery ochron-

nej. Do tonizacji stosujemy preparaty bezalkoholowe posiadające w swoim składzie substancje aktywne 

w postaci wyciągów ziół np. arniki, białej herbaty czy łopianu.

Ostatnim etapem pielęgnacji jest nawilżenie. Tutaj stosujemy produkty mające na celu zredukowanie sta-

nów zapalnych, ujednolicenie kolorytu oraz poprawę ogólnego wyglądu naskórka. Jest to niezbędny ele-

ment pielęgnacji skóry twarzy z łuszczycą. Może on uwzględniać zarówno leki miejscowe stosowane w te-

rapii łuszczycowej według zaleceń lekarza dermatologa, a także dermokosmetyki i preparaty naturalne.
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łuszczyca brwi – przyczyny, 
leczenie, zdjęcia

Łuszczyca brwi, to jedna z form łuszczycy skó-

ry gładkiej twarzy. Ze względu na specyficzną 

lokalizację zmian, postrzegana jest jako defekt 

kosmetyczny. Wielu pacjentów przyznaje, że 

uaktywnione wykwity powodują u nich duży 

dyskomfort psychiczny.

Łuszczyca brwi – co wiemy o jej przy-
czynach?
Przyczyna powstawania łuszczycy brwi nie jest 

do końca poznana. Obecnie coraz większa liczba naukowców skłania się ku tezie związanej z czynnikami 

genetycznymi predysponującymi do dziedziczenia choroby. Szacuje się bowiem, że u 30 proc. pacjentów 

z łuszczycą można udowodnić rodzinne występowanie choroby. Mówimy wtedy o dziedziczeniu autoso-

malnym dominującym.

W przypadku łuszczycy brwi, podobnie jak łuszczycy twarzy, oprócz czynnika genetycznego istnieje szereg 

innych czynników pośrednich i bezpośrednich, które mogą zarówno wyzwalać stan zapalny, jak i go za-

ostrzać. Do najpopularniejszych czynników mogących nasilić proces chorobowy, zaliczamy:

•	 dietę bogatą w tłuszcze zwierzęce,

•	 używki - alkohol, papierosy, przetworzone jedzenie, słodycze,

•	 przewlekłe, nieleczone, infekcje o podłożu grzybiczym i bakteryjnym,

•	 uszkodzenia skóry, urazy naskórka, oparzenia,

•	 niektóre leki - beta-blokery, niesteroidowe leki zapalne, sole litu, leki przeciwhistaminowe, kortyko-

steroidy.

Łuszczyca brwi - objawy
Łuszczyca skóry gładkiej twarzy to najczęstsza postać łuszczycy zwykłej plackowatej. Wykwity skórne zlo-
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kalizowane są w przestrzeni między nosem a górną wargą, a także na czole (w tym okolicy brwi). Mogą 

zahaczać również o linie włosów, w tym ciągnąć się aż do karku.

Zmiany skórne w łuszczycy twarzy, a szczególnie łuszczycy brwi i skroni, przyjmują najczęściej formę ru-

mieniowatą z charakterystycznym nacieczeniem. Są różnej wielkości i mogą być bardzo rozległe. Towarzy-

szy im zazwyczaj nasilone złuszczanie, co sprawia, że przez wielu pacjentów bywa ono mylone z łupieżem 

czy atopowym zapaleniem skóry.

Przyjmuje się, że łuszczyca plackowata to typowa postać łuszczycy występująca u osób starszych, która 

często współistnieje ze zmianami w obrębie skóry głowy i płytek paznokciowych. Co ciekawe, z obserwa-

cji medycznych wynika, że łuszczyca skóry głowy sama z siebie nie powoduje utraty włosów. Problemy 

z owłosieniem są najczęściej wynikiem mechanicznego uszkodzenia naskórka (zdrapywania łuski) oraz 

długotrwałego utrzymywania się wykwitów wskutek braku podjętego leczenia.

Łuszczyca brwi - leczenie
Leczenie łuszczycy brwi, podobnie jak łuszczycy skóry głowy i twarzy, może być problematyczne. War-

stwa rogowa naskórka zazwyczaj jest przesuszona, co powoduje, że skóra nie jest odpowiednio chroniona 

przed utratą wody oraz nie stanowi żadnej bariery przed substancjami obcymi.

Podstawą pielęgnacji skóry z łuszczycą twarzy i brwi jest jej tonizacja, stosowanie preparatów nawilżają-

cych (szczególnie emolientów) oraz prawidłowa ochrona skóry w lecie i w zimie podczas mrozu i wiatru.

źródło: https://psoriasis.qualitycarebyleo.co.uk

źródło:  http://psoriasismedication.org/psoriasis-on-face/
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Do codziennego stosowania w walce z łuszczycą brwi możemy wykorzystać kremy, emulsje oraz preparaty 

żelowe, które są łatwe i przyjemne w stosowaniu, nie powodując skutków ubocznych w postaci chociażby 

zabrudzenia odzieży. 

W leczeniu miejscowym łuszczycy twarzy i okolic brwi wykorzystywane są zazwyczaj pochodne witaminy 

A, maści z kalcypotriolem oraz produkty ułatwiające złuszczanie zgrubiałego naskórka. Ich działanie jest 

delikatniejsze niż leków sterydowych i wywołują one znacznie mniej działań niepożądanych takich, jak 

chociażby  efekt z odbicia.
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łuszczyca miejsc intymnych - 
jak walczyć z łuszczycą warg 
sromowych?

Łuszczyca to przewlekła i nawrotowa dermato-

za manifestująca się zwiększeniem wzrostu pro-

liferacji keranocytów - żywych komórek naskór-

ka. Występuje zarówno u kobiet, jak i mężczyzn 

oraz jest charakterystyczna dla rasy kaukaskiej. 

Wykwity skórne towarzyszące chorobie zlokali-

zowane są najczęściej na skórze gładkiej ciała, 

w rzadkich przypadkach na błonach śluzowych.

Łuszczyca miejsc intymnych to stosunkowo 

rzadka odmiana łuszczycy, która dotyczy osób w każdej kategorii wiekowych. Według badania (Cut-

tis, 1992) częściej zmagają się z nią mężczyźni, niż kobiety. Przyjmuje się, że ta postać łuszczycy dotyczy 

ok. 9 proc. wszystkich chorych i występuje u osób powyżej 2 roku życia.

Przyczyny i objawy łuszczycy miejsc intymnych
Przyczyny łuszczycy miejsc intymnych są trudne do zdefiniowania. Lekarze dermatolodzy wśród najpopu-

larniejszych wyróżniają uwarunkowania genetyczne, które sprzyjają wystąpieniu tej konkretnej jednostki 

chorobowej, a także szereg czynników środowiskowych. 

Wysiewy łuszczycy uaktywniają się często w wyniku zakażenia drobnoustrojami, szczególnie paciorkowca-

mi i gronkowcami. Wielu pacjentów narzeka, że zmiany skórne zaogniają się po przebytej infekcji. W przy-

padku łuszczycy miejsc intymnych, czynnikami wyzwalającymi mogą być również:

•	 zaburzenia metaboliczne,

•	 urazy skóry (uszkodzenia naskórka)

•	 nieprawidłowa pielęgnacja skóry (uszkodzenia mechaniczne),
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•	 niektóre środki antykoncepcyjne,

•	 artykuły higieniczne,

•	 szorstki papier toaletowy.

Objawy łuszczycy miejsc intymnych różnią się od siebie w przypadku dorosłych i dzieci. U noworodków 

łuszczyca narządów płciowych może przybierać postać łuszczycowego pieluszkowego zapalenia skóry 

(zwanego również łuszczycopodobnym pieluszkowym zapaleniem skóry Jadassohna). Zmiany skórne 

u dzieci przybierają postać złuszczających się żywoczerwonych ognisk, które są wyraźnie odgraniczone od 

otoczenia. Czasami w ich obwodzie pojawiają się grudkowe wykwity. 

Ze względu na niespecyficzną lokalizację zmian, łuszczyca miejsc intymnych u dzieci stanowi istotny pro-

blem diagnostyczny. W tym przypadku, lekarze dermatolodzy wskazują, że do pełnego rozpoznania cho-

roby niezbędna jest regularna ocena kliniczna.

Łuszczyca narządów płciowych u osób dorosłych objawia się w dwóch postaciach:

•	 wyraźnie zaznaczonych, gładkich i czerwonych blaszek. Wykwity zlokalizowane są w fałdach pachwi-

nowych oraz w bruzdach między pośladkowych. Zmiany mogą mieć charakter wysiękowy, któremu 

towarzyszy intensywny świąd.

•	 w przypadku mężczyzn głównym miejscem występowania ognisk jest prącie, a dokładnie żołądź prą-

cia. Wykwity przyjmują postać cienkich, czerwonych blaszek, które pokryte są srebrną blaszką.

Najczęstszą postacią łuszczycy miejsc intymnych, która występuje u osób dorosłych to łuszczyca odwró-

cona. Zmiany pokrywają nie tylko narządy płciowe, ale również okolicę pach, pachwin czy przestrzeń 

międzypośladkową. Są to najczęściej wykwity rumieniowe, którym towarzyszy nieznaczne złuszczanie 

naskórka. W obrębie ich ognisk może dochodzić do podrażnienia skóry i wysięku, który powoduje po-

wstawanie bolesnych pęknięć skóry.

Sposoby leczenia
Ze względu na nietypową lokalizację zmian, łuszczyca miejsc intymnych uznawana jest za trudną do le-

czenia. Wielu pacjentów dodatkowo często ignoruje, bądź nie przestrzega, wskazówek lekarzy i nie stosuje 

się do zaleconego przez nich modelu leczenia. Konsekwencją braku pielęgnacji tego rodzaju wykwitów są 

zmiany zanikowe, które swoim kształtem do złudzenia przypominają liszaj twardzinowy.

Niezbędnym elementem wdrożenia prawidłowego leczenia jest tzw. diagnostyka różnicowa, która zakła-
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da wykluczenie występowania innych jednostek chorobowych imitujących objawy skórne. Mówimy naj-

częściej o grzybicy, liszaju czy świerzbie.

Leczeniem pierwszego wyboru łuszczycy miejsc intymnych jest leczenie miejscowe, które polega na sto-

sowaniu odpowiednio dobranych preparatów bezpośrednio na miejsca zmienione chorobowo. Zaliczamy 

do nich m.in.

•	 maści z hydrokortyzonem 1%, 

•	 pimekrolimus (elidel) w postaci kremu 1%. 

•	 kortykosteroidy, np. w postaci 2,5% kremu.

Działanie preparatów polega na redukowaniu stanu zapalnego skóry, zmniejszeniu zaczerwienień i zredu-

kowaniu świądu. Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie w/w leków w formie skojarzonej np. kortykoste-

roidów wraz z analogami witaminy D3 (np. z kalcypotriolem). Pacjentom z łuszczycą narządów płciowych 

nie jest wskazane za to stosowanie fototerapii ze względu na wysokie ryzyko związane z poparzeniem 

skóry.
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łuszczyca na piersiach - przyczyny, 
objawy, leczenie

Łuszczyca to przewlekła choroba dermatolo-

giczna należąca do kręgu schorzeń autoimmu-

nologicznych. Z tego względu, wielu dermato-

logów uważa, że predysponuje ona do rozwoju 

kolejnych schorzeń w postaci chociażby łuszczy-

cowego zapalenia stawów, chorób tarczycy czy 

celiakii. 

Klasycznymi objawami klinicznymi łuszczycy są 

zaczerwienione wykwity zlokalizowane na skó-

rze gładkiej ciała. Mogą one przyjmować wielkość od kilku milimetrów do kilku centymetrów i być pokryte 

srebrzystą łuską o charakterze obwodowym. Typową lokalizacją zmian łuszczycowych są obszary stawów 

(łokcie, kolana, zgięcia), owłosiona skóra głowy oraz klatka piersiowa.

Łuszczyca na piersiach – przyczyny
Trudno zdeterminować ogólne przyczyny powstania łuszczycy (w tym łuszczycy na piersiach). Coraz więk-

sza liczba badaczy skłania się ku genetycznym predyspozycjom do dziedziczenia choroby. Mówimy wtedy 

o rodzinnym występowaniu łuszczycy, co może mieć wyraz w postaci zapisów w chromosomach. Genem 

świadczącym o obecności choroby jest HLA-Cw6. Może on w dużym stopniu predysponować nas do uak-

tywnienia się łuszczycy, co jest typowe dla zachorowań na łuszczycę zwykłą typu I, czyli młodzieńczego.

Oprócz uwarunkowań genetycznych, wyróżniamy różne czynniki środowiskowe mogące wpływać nie tyl-

ko na pojawienie się choroby ale także na zaostrzenie się jej stanu. Najpopularniejsze uwzględniają:

•	 stosowanie niektórych leków (szczególnie z grupy beta-blokerów),

•	 nadużywanie alkoholu czy nikotyny,

•	 nieprawidłowa dieta (problemy z otyłością),

•	 stres, zaburzenia emocjonalne.
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Łuszczyca biustu i dekoltu – objawy
Najpopularniejszą postacią kliniczną łuszczycy biustu jest łuszczyca zwykła plackowata (łac. plaque pso-

riasis). Cechuje ją powstawanie na skórze gładkiej ciała rozsianych ognisk chorobowych przybierających 

postać nacieczonych, zaczerwienionych ognisk pokrytych widocznymi łuskami. 

Oprócz łuszczycy plackowatej, na obszarach podpiersiowych może występować także łuszczyca krostko-

wa uogólniona objawiająca się bolesnym wysiewem krost i grudek skupionych w ogniskach rumieniowo

-złuszczających. Charakteryzuje się ona gwałtownym wysiewem licznych wykwitów, którym towarzyszy 

intensywne złuszczanie naskórka.

Ostrą, przewlekłą postacią łuszczycy biustu jest erytrodermia łuszczycowa, która bezpośrednio związana 

z pogorszeniem się ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Jej typowym objawem są nasilone zaczerwienienia 

skórne oraz złuszczanie naskórka w obrębie wykwitu pierwotnego. Prowokuje to chorego do zdrapywania 

łusek, a w efekcie nie tylko do zaognienia stanu zapalnego, ale także uszkodzenia naskórka.

Leczenie łuszczycy na piersiach
Leczenie łuszczycy na piersiach obejmuje przede wszystkim terapię miejscową, w której stosowane są 

m.in. środki keratolityczne, redukujące stan zapalny oraz wszelkiego rodzaju emolienty. Ich celem jest 

zapewnienie prawidłowej proliferacji naskórka, wzmocnienie jego bariery ochronnej oraz poprawa stanu 

nawilżenia.

W zależności od rodzaju i miejsca lokalizacji zmian łuszczycy na piersiach, w leczeniu miejscowym wy-

korzystywane są również kortykosteroidy oraz pochodne witaminy D, które dla wzmocnienia efektu te-

rapetytcznego można stosować razem ze steroidami. Ze względu na to, że silnych GSK nie aplikujemy 

bezpośrednio na fałdy skórne - decyzje o wyborze metody leczenia podejmuje zawsze lekarz prowadzący.

Leczenie systemowe łuszczycy na piersiach stosujemy w przypadku ciężkiej i odpornej na leczenie postaci 

łuszcyzcy. Może ono uwzględniać:

•	 retinoidy (w monoterapii i leczeniu skojarzeniowym),

•	 metotreksat,

•	 cyklosporynę.
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Niezależnie od obranej metody leczenia, warto zwrócić uwagę na pielęgnację skóry klatki piersiowej i de-

koltu. Jak podają dermatolodzy jest ona w tym miejscu bardzo delikatna i podatna na działania czynni-

ków zewnętrznych. Podstawą pielęgnacji skóry łuszczycowej jest ograniczenie utraty wody przez skórę, 

co można osiągnąć stosując środki nawilżające pochodzenia naturalnego wiążące wodę na powierzchni 

naskórka.  Zaliczamy do nich m.in. kwas mlekowy czy kwas moczowy, mocznik, woski czy skwalen.
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łuszczyca odwrócona - przyczyny, 
objawy i zdjęcia

Łuszczyca odwrócona uznawana jest za niety-

pową odmianę łuszczycy, która może występo-

wać u pacjentów w podeszłym wieku. Zmiany 

skórne zlokalizowane są najczęściej w fałdach 

skórnych i stanowią czerwonobrunatne wykwi-

ty pokryte często srebrzystą łuską. W ich obrę-

bie może dochodzić do podrażnienia skóry co 

sprzyja powstawaniu bolesnych pęknięć.

Przyczyny i objawy łuszczycy odwró-
conej
Przyczyny powstawania łuszczycy odwróconej, podobnie jak i samej łuszczycy, nie są do końca znane. 

Obecnie przyjmuje się, że jednym z czynników ją wyzwalających są uwarunkowania genetyczne czyli dzie-

dziczenie predyspozycji do choroby. U osób chorych, u których w rodzinie odnotowano przypadki wy-

stępowania łuszczycy, mówimy o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Ryzyko zachorowania na 

łuszczycę systematycznie wzrasta w zależności od stopnia pokrewieństwa. Gdy choruje jeden z rodziców, 

ryzyko wynosi 10-20 proc., gdy oboje - aż 50-70 proc.

Oprócz uwarunkowań genetycznych, wyróżniamy również czynniki wewnątrz i zewnątrz ustrojowe, które 

odgrywają rolę w zapoczątkowaniu lub nasileniu procesu chorobowego. Mogą one również wydłużać czas 

terapii oraz prowokować kolejne nawroty choroby.

Do najpopularniejszych czynników wyzwalających łuszczycę należa:

•	 zaburzenia na tle metabolicznym,

•	 przewlekłe, nieleczone infekcje bakteryjne czy grzybicze,

•	 urazy skóry, oparzenia, skaleczenia, zadrapania,

•	 leki z grupy kortykosteroidów, beta-blokerów czy niesteroidowe leki przeciwzapalne,
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•	 dieta uboga w warzywa i owoce, bogata w tłuszcze zwierzęce,

•	 nadużywanie alkoholu, wyrobów nikotynowych i innych używek,

•	 silny stres, zaburzenia psychiczne,

•	 mała aktywność fizyczna.

Łuszczyca odwrócona to jednostka chorobowa, której nazewnictwo zostało zaczerpnięte z lokalizacji 

wykwitów na skórze gładkiej ciała występujących przy łuszczycy plackowatej. W przeciwieństwie do tej 

klasycznej postaci łuszczycy, zmiany w łuszczycy odwróconej są zlokalizowane w innych, bardzo nietypo-

wych miejscach:

fałdach pachwinowych,

pod piersiami,

okolicach narządów płciowych.

Typowymi objawami łuszczycy odwróconej są nieznacznie nacieczone zmiany rumieniowe, które charak-

teryzują się niewielkim złuszczaniem naskórka. Ze względu na swoje specyficzne rozmieszczenie mogą 

one wyzwalać odruch drapania prowadząc do podrażnienia skóry lub jej pęknięcia. Występuje ona zazwy-

czaj u osób otyłych, gdzie zmiany rozmieszczone są zazwyczaj w nagromadzonych fałdach skórnych.

źródło: https://www.dermnetnz.org/topics/flexural-psoriasis/
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Erytrodemia łuszczycowa - objawy, 
leczenie i zdjęcia

Erytrodermia łuszczycowa uznawana jest za 

ciężką postać łuszczycy. Może mieć gwałtow-

ny przebieg - pojawiać się nagle, bez żadnych 

wcześniejszych objawów, a także być wynikiem 

przewlekłego przebiegu choroby. Mimo tego, że 

do dyspozycji lekarzy jest wiele możliwości te-

rapeutycznych pozwalających na walkę z choro-

bą, wciąż nie są dostępne badania kliniczne da-

jące rekomendacje dotyczące ogólnych zaleceń 

dla pacjentów.

Erytrodermia łuszczycowa – objawy
Erytrodermia łuszczycowa stanowi spore wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. W odróżnieniu od kla-

sycznej postaci łuszczycy charakteryzującej się występowaniem na skórze ciała zaczerwienionych wykwi-

tów o różnym rozmiarze, skupionych zazwyczaj w konkretnej lokalizacji, w erytrodermii zmiany są obszer-

niejsze i zajmują nawet 75% całej powierzchni skóry gładkiej.

Chociaż erytrodermia łuszczycowa to stosunkowo rzadko występująca choroba - przyjmuje się bowiem, 

że dotyczy ona średnio 1-2 proc. wszystkich osób z łuszczycą - w początkowej fazie rozpoznania bywa ona 

mylona z innymi chorobami zapalnymi skóry o podobnej etiologii np. łupieżem czerwonym mieszkowym 

czy atopowym zapaleniem skóry o ciężkim przebiegu.

Aby rozróżnić ją na tle innych chorób, lekarze dermatolodzy wyróżnili kilka istotnych objawów mogących 

świadczyć o erytrodermii:

•	 wystąpienie na skórze rumienia,

•	 obrzęki naczynioruchowe,

•	 powierzchowne złuszczanie się naskórka,
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•	 utrata włosów o niejasnej przyczynie,

•	 zniekształcenie płytki paznokciowej.

Zmianom skórnym mogą towarzyszyć ogólne objawy ze strony organizmu:

•	 nadmierne zmęczenie,

•	 gorączka i dreszcze,

•	 problemy z wydolnością serca.

Erytrodermia łuszczycowa to choroba dermatologiczna, która objawia się różną ciężkością oraz nasile-

niem objawów. W zależności od pacjenta u jednych może ona wymagać agresywnego leczenia, u innych 

jej przebieg może być lżejszy ale z częstszymi nawrotami.

Leczenie erytrodermii
Lekarze dermatolodzy podkreślają, że w ogólnodostępnych danych z piśmiennictwa brakuje wytycznych 

pozwalających na jednoznaczną ocenę możliwości leczenia erytrodermii łuszczycowej. Oznacza to, że nie 

ma złotych standardów jej leczenia.

Leczeniem pierwszego wyboru u pacjentów z erytrodermią łuszczycową jest zazwyczaj cyklosporyna 

lub infliksymab. Leki cechuje szybki początek działania w ciężkich i niestabilnych przypadkach choroby. 

U prawie 30 proc. pacjentów poprawa stanu skóry była widoczna między 2 a 4 miesiącem od rozpoczęcia 

terapii.

Pacjentom z mniej nasiloną erytrodermią podaje się acytretynę lub metotreksat, które zaletą jest wysoki 

procent osiągniętej poprawy i remisji. Leki mogą być podawane u pacjentów nie mogą stosować leków 

pierwszego rzutu tzn. cyklosporyny lub infliksymabu.

źródło: https://www.dermnetnz.org/topics/erythroderma
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Coraz częściej mówi się również o stosowaniu adalimumabu, który przez niektórych dermatologów po-

strzegany jest jako leczenie alternatywne. Niestety, ze względu na brak badań dotyczących znaczenia leku 

w przypadku łuszczycy, trzeba podchodzić do niego z ostrożnością.

Lekarze podkreślają, że nie ma dowodów na sukces terapii skojarzonej w leczeniu erytrodermii łuszczyco-

wej. Może mieć ona przewagę nad monoterapią, ale dane na ten temat są niemiarodajne. Podobna rzecz 

dotyczy stosowania innych, niewymienionych w tekście leków biologicznych.
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łuszczyca zadawniona - przyczyny, 
objawy i zdjęcia

Łuszczyca to przewlekła, nawrotowa choroba 

skóry manifestująca się pojawieniem się na skó-

rze wykwitów pierwotnych w postaci wyraźnie 

odgraniczonych, czerwonobrunatnych grud-

kach pokrytych srebrzystą, złuszczającą się po-

wierzchnią.

Wyróżniamy kilka charakterystycznych postaci 

klinicznych łuszczycy, które różnią się od siebie 

nie tylko obrazem morfologicznym zmian skór-

nych, ale także ich umiejscowieniem, stopniem nasilenia czy rozległością.

Jednym z najczęściej występujących odmian łuszczycy jest łuszczyca zwyczajna, do których zaliczamy 

m.in. łuszczycę zadawnioną. To postać choroby charakteryzująca się powstawaniem na skórze dość gru-

bej warstwy łuski, która mogła powstać zarówno w wyniku medycznych zaniedbań (nieprawidłowego le-

czenia albo jego braku) a także jako skutek nieodpowiedniej pielęgnacji skóry.

Dermatolodzy podkreślają, że duża część pacjentów z łuszczycą zadawnioną to osoby, u których późno 

rozpoznano chorobę i takie, które nie zdecydowały się na wdrożenie leczenia tuż po postawionej diagno-

zie. Mogą być to również pacjenci stosujący preparaty pielęgnacyjne niezgodnie z ich przeznaczeniem 

albo po prostu niedobrane do potrzeb skóry.

Przyczyny łuszczycy zadawnionej
Przyczyny łuszczycy zadawnionej, podobnie jak i samej łuszczycy, nie są do końca wyjaśnione. Przyjmuje 

się, że u 30 proc. chorych występują predyspozycje genetyczne, co może świadczyć o tym, że jest to cho-

roba dziedziczna. Ten typ choroby, zwany łuszczycą młodzieńczą, dotyczy zazwyczaj pacjentów wcześnie 

zdiagnozowanych. Wśród pacjentów stwierdza się zazwyczaj silny związek z allelem HLA-Cw6 oraz czynni-
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ki immunologiczne wpływające na pracę układu odpornościowego.

Oprócz czynników genetycznych, wyróżniamy również wiele pozostałych czynników wyzwalających 

łuszczycę:

•	 zakażenia,

•	 nadmierne spożywanie alkoholu,

•	 palenie tytoniu,

•	 zaburzenia hormonalne,

•	 stany zapalne skóry i jej urazy,

•	 stosowanie leków np. lit, beta-blokery, NLPZ

Według dermatologów bezpośredni wpływ na łuszczycę zadawnioną ma brak odpowiedniego podjętego 

leczenia. W jego wyniku skóra pacjenta jest nadmiernie nawarstwiona wskutek zaburzeń keratolitycznych, 

czyli procesów związanych z prawidłowym złuszczaniem się naskórka. Ponadto, obserwuje się wystąpie-

nie świądu oraz poważne problemy z suchą skórą.

Objawy łuszczycy zadawnionej
Charakterystycznym objawem łuszczycy zadawnionej są występujące na skórze nieczynne ogniska choro-

bowe o zwięklszonej akantozie, czyli pogrubiałej warstwie nabłonka. Wykwity mają zgrubiałą hiperkera-

totycznie powierzchnię co oznacza, że są nadmiernie zrogowaciałe.

Zmiany skórne swoim kształtem i wyglądem przypominają wyraźne odgraniczone zgrubienia o kolorze 

źródło: http://www.wikiwand.com

źródło:https://www.2minutemedicine.com
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żółtym lub zielonkawym. Są bardzo widoczne, twarde i uwypuklone. W dotyku są nieco szorstkie dlatego, 

że pokryte są łuską. Choć mogą być one zlokalizowane w każdym miejscu na skórze gładkiej ciała, najczę-

ściej obserwujemy je na łokciach, kolanach i okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

W przypadku łuszczycy zadawnionej ważne jest, aby nie dopuścić do dalszego rozwoju zmian co może 

mieć wpływ na odpowiedź terapeutyczną. Leczenie może być nie tylko wydłużone, ale również nie przy-

nieść w określonym czasie oczekiwanych rezultatów.
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łuszczycowe zapalenie stawów - 
objawy, dieta, leczenie i zdjęcia

Co to jest łuszczycowe zapalenie  
stawów?
Łuszczycowe zapalenie stawów (zwane również 

łuszczycą stawową) podobnie jak łuszczyca to 

schorzenie autoimmunologiczne. Polega na 

wzmożonej pracy układu odpornościowego, 

który w obronie przed bakteriami i zarazkami 

zamiast je zwalczyć - zaczyna atakować własne 

komórki. Prowadzi to do pojawienia się stanów 

zapalnych, które w przypadku łuszczycowego 

zapalenia stawów zajmują układ kostny.

Pacjenci zmagający się z ŁZS narzekają, że ich stawy są obrzmiałe, opuchnięte,  bardzo obolałe. Towarzy-

szyć im może obrzęk i zesztywnienie. Skóra wokół nich może być zaczerwieniona, czasem też wrażliwa 

na dotyk. Pojawia się uczucie nieprzemijające dyskomfortu, czasami również zmęczenie, osłabienie czy 

utrata łaknienia.

Łuszczycowe zapalenie stawów, w przeciwieństwie do klasycznej postaci łuszczycy, nie jest uznawane za 

chorobę dermatologiczną. Ze względu na to, że dotyczy ono bezpośrednio zaburzeń układu ruchu, dia-

gnozowane jest i leczone w poradniach reumatologicznych.

Objawy łuszczycowego zapalenia stawów
Łuszczycowe zapalenie stawów to przewlekły stan zapalny organizmu charakteryzujący się okresem wielu 

zaostrzeń i remisji. Może współistnieć na równi z innymi chorobami, choć najczęściej występuje razem 

z łuszczycą. W tym przypadku, typowym objawem świadczącym o pojawieniu się choroby są nie tylko do-

legliwości bólowe ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, ale również wykwity skórne zlokalizowane 

w miejscu występowania bólu - czyli w okolicach stawów.
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Z obserwacji medycznych wynika, że zmiany zapalne występują zazwyczaj na całej powierzchni stawów, 

włącznie z przyczepami ścięgnistymi i tkankami okołostawowymi. Łuszczycowe zapalenie stawów dość 

często występuje na równi z łuszczycą paznokci, którą cechują pęknięcia lub wgłębienia na płytce paznok-

ciowej.

Łuszczyca stawowa najczęściej atakuje:
•	 niesymetrycznie – ogniska zapalne występują w różnych miejscach na ciele (zwykle są to stawy rąk 

i stóp). Schorzenie może zająć wszystkie stawy jednej kończyny. Warto zaznaczyć, że kończyny dolne 

najczęściej są zajęte asymetrycznie.

•	 symetrycznie – najczęściej spotykane w nadgarstkach, stawów rąk, stóp i stawów skokowych.

•	 osiowo – zmiany dotyczą kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych.

•	 dystalne stawy paliczkowe, czyli stawy palców rąk i stóp - łuszczyca w tej postaci z może prowadzić 

do ich zniekształcenia.

Jak pokazują badania, podręcznikowym objawem łuszczycy jest towarzyszący zapaleniu łuszczycowym 

stawów ból, sztywność i obrzęk stawów. Ich mobilność jest bardzo ograniczona, co może wpływać na za-

burzenie codziennego funkcjonowania w postaci ograniczonej możliwości wykonywania ruchów.

Łuszczycowe zapalenie stawów - dieta
Choć nie ma jednych, ogólnych wytycznych dotyczących diety w łuszczycowym zapaleniu stawów, lekarze 

podkreślają, że podstawą jest dążenie do utrzymania prawidłowej masy ciała. Tym samym ograniczamy 

ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych takich, jak miażdżyca czy nadciśnienie.

Z prowadzonych badań na temat roli diety w leczeniu łuszczycy wynika, że spożywanie pokarmów zawie-

rający kwasy omega-3 (głównie ryby i oleje roślinne) może mieć zbawienny wpływ zarówno na redukcję 

stanów zapalnych, jak i wydłużenie stanu remisji. Dodatkowo, naukowcy skłaniają się ku jedzeniu produk-

tów zawierających antyutleniacze. Pacjenci z łuszczycowym zapaleniem stawów powinni unikać czerwo-

nego mięsa oraz ograniczyć podaż tłuszczów zwierzęcych.

Jak rozpoznaje się łuszczycę stawową?
Łuszczyca stawowa to choroba, która dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn. Jej pierwsze objawy najczę-

ściej obserwujemy u pacjentów w wieku 30-50 lat, choć jak informuje American College of Rheumatology 

może ona wystąpić również u dzieci.

Pierwszym etapem diagnostyki łuszczycowego zapalenia stawów są zazwyczaj podstawowe badania krwi, 
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których wyniki nie pokazują poważnych odchyleń od normy. Następnie wykonuje się badania obrazowe, 

czyli tzw. zdjęcia rentgenowskie, obolałych stawów celem wykluczenia możliwych urazów.

Zarówno wielu dermatologów, jak i reumatologów, decyduje się coraz częściej na przeprowadzenie wśród 

swoich pacjentów badań genetycznych HLA-Cw6, czyli allelu charakterystycznego dla łuszczycy. Badanie 

jest szybkie, bezbolesne i wykonuje się je raz w życiu. Jego pozytywny wynik ułatwia dalszą diagnostykę 

w kierunku ŁZS.

Warto zauważyć, że w przypadku łuszczycy stawowej nie ma jednego, ogólnego wzorca choroby. Może 

być on związany zarówno z mnogimi wykwitami skórnymi zlokalizowanymi w okolicy stawów, jak również 

z ich pojedynczym występowaniem. Choroba, nieprawidłowo zdiagnozowana i leczona, może prowadzić 

do trwałego zniekształcenia stawów.

Pamiętajmy również, że względu na to, że łuszczyca stawowa powoduje zaburzenia ze strony układu ru-

chu, może ona prowadzić do zmniejszonej aktywności fizycznej. W efekcie wzrasta prawdopodobieństwo 

ryzyka otyłości powiązanego z wysokim poziomem cholesterolu i nadciśnieniem. To z kolei może wpływać 

na problemy kardiologiczne.

Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów
Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów obejmuje leczenie ogólne, w którym podstawę stanowi farma-

koterapia. Lekami złotego wyboru jest metotreksat, etanercept i adalimumab. 

Reumatolodzy, często razem z ortopedami i fizjoterapuetami, oprócz środków farmaceutycznych zalecają 

swoim pacjentom leczenie ortopedyczne np. poprzez fizykoterapię i kinezyterapię.

Rokowanie leczenia w przypadku łuszczycy stawów jest różne i zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjen-

tów. Może być utrudnione, gdyż często występują z nim inne schorzenia współtowarzyszące np. zespołu 

metabolicznego. 

źródło: http://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/psoriatic-arthropathy
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łuszczycowe zapalenie stawów  
a renta

Łuszczycowe zapalenie stawów to choroba 

przewlekła, zaliczana do grupy chorób autoim-

munologicznych. Badania pokazują, że w cięż-

kich przypadkach może ona prowadzić do nie-

pełnosprawności ruchowej. W Polsce zmaga się 

z nią ok. 44 tys pacjentów, czyli ok. 20-40 proc. 

wszystkich osób chorujących na łuszczycę.

Charakterystycznymi objawami ŁZS jest poran-

na sztywność stawów, która ustępuje w miarę 

upływu dnia - szczególnie po wysiłku fizycznym. W przeciwieństwie do innych chorób o podłożu reuma-

toidalnym u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów częściej diagnozuje się palce kiełbaskowate 

oraz zapalenie przyczepów ścięgnistych.

Łuszczycowe zapalenie stawów a renta
Łuszczycowe zapalenie stawów to choroba, która powinna być szybko zdiagnozowana i leczona. Między-

narodowe towarzystwa reumatologiczne rekomendują, aby czas od wystąpienia pierwszych objawów 

choroby do postawienia diagnozy nie był dłuższy niż 12 tygodni. Tymczasem z prowadzonych w Polsce 

statystyk wynika, że średni czas rozpoznania choroby i jej leczenia wynosi u nas prawie 2 lata.

Mitem jest, że łuszczycowe zapalenie stawów dotyczy głównie osób starszych. Lekarze dermatolodzy i reu-

matolodzy podkreślają, że w rzeczywistości choroba dotyka głównie ludzi młodych między 30 a 50 rokiem 

życia. Częściej zmagają się z nią kobiety niż mężczyźni. Charakteryzuje się ona okresami remisji i zaostrzeń 

objawów, którym towarzyszy ból związany ze zesztywnieniem stawów i ograniczoną mobilnością. Może 

to wpływać na zaburzenia sprawności fizycznej, a w efekcie problemy z poruszaniem a nawet wykonywa-

niem codziennych obowiązków.
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Późno zdiagnozowane i nieprawidłowo leczone łuszczycowe zapalenie stawów może prowadzić do znisz-

czenia stawów, kości i więzadeł. Wiąże się też z niebezpiecznymi dla zdrowia i życia powikłaniami. Choro-

ba może być jednym z czynników powodujących trwałą niepełnosprawność ruchową. 

Problemy z szybką diagnostyką, wydłużony czas dostania się do specjalisty oraz ograniczone możliwości 

związane ze stosowaniem nowoczesnych terapii lekowych - to wszystko może wpływać na zaostrzanie się 

łuszczycowego zapalenia stawów. Część pacjentów, szczególnie tych dotkniętych ciężką postacią choroby, 

decyduje się na przejście na rentę czy zasiłek.

Łuszczycowe zapalenie stawów - jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?
Rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą uzyskać osoby, które nie mogą wykonywać pracy zarobkowej 

z powodu złego stanu zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że przysługuje ona osobom, któ-

re częściowo lub całkowicie utraciły możliwość pracowania. 

Określa również warunki jakie należy spełnić aby móc się starać o świadczenie. Zalicza do nich m.in.

•	 niezdolność do pracy,

•	 wymagany lub odpowiedni do wieku staż ubezpieczenia,

•	 niezdolność do pracy powstała w czasie okresu składkowego lub nieskładkowego.

Łuszczycowe zapalenie stawów nie jest chorobą zawodową czy parazawodową - nie jest bowiem schorze-

niem, w którego powstaniu brały udział czynniki środowiskowe stanowiące jeden z możliwych czynników 

ryzyka wpływających na pojawienie się choroby. Przykładową chorobą parazawodową jest np. przewlekłe 

zapalenie okołostawowe barku, które mogło powstać w wyniku pracy z uniesionymi do góry rękami.

Według danych ZUS, choroby reumatyczne należą do najpopularniejszych chorób powodujących niezdol-

ność do pracy zaraz po chorobach układu krążenia oraz zaburzeniach psychicznych. Jeżeli zmagasz się 

z łuszczycowym zapaleniem stawów i ból utrudnia Tobie wykonywanie pracy zarobkowej, skontaktuj się 

z ZUS i dowiedz się jakie świadczenia Tobie przysługują.
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łuszczyca głowy a wypadanie 
włosów

Łuszczyca skóry głowy to przewlekła, nawroto-

wa choroba skóry objawiająca się powstawa-

niem na skalpie wykwitów w postaci czerwo-

nych grudek ze srebrzystą łuską. Jej narastaniu 

towarzyszy często intensywny, trudny do opa-

nowania świąd, w skutek którego zdrapywany 

naskórek, odpada. Jego pozostałości przypomi-

nają nieco łupież, dlatego w początkowej fazie 

diagnostyki bywa on mylony z tą jednostką cho-

robową.

Czy przy łuszczycy wypadają włosy?
Łuszczyca skóry głowy to choroba, która dotyczy średnio 8 na 10 pacjentów z łuszczycą. Szacuje się, że 

u większość osób zmagających się z tym rodzajem dermatozy chociaż raz w życiu wykwity pojawiły się na 

skórze skalpu.

Najczęstszą odmianą łuszczycy, która występuje na skórze głowy jest łuszczyca zwykła plackowata oraz 

łuszczyca pieniążkowata. W grupie jej objawów znajdziemy m.in.

•	 zaczerwienione wykwity rumieniowe,

•	 rozległe zmiany skórne mogące zachodzić na skórę czoła i karku,

•	 intensywne, nasilone złuszczanie.

Opinie na temat wypadania włosów przy łuszczycy są podzielone. Z większości badań wynika, że łuszczy-

ca skóry głowy nie jest przyczyną utraty włosów. Przyjmuje się jednak, że w niektórych przypadkach może 

ona powodować problemy z ich prawidłowym wzrostem.

Według dermatologów związane jest to z wykwitami skórnymi pokrywającymi skórę głowy. W ich miejscu 
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może dochodzić do zmniejszenia owłosienia, co spowodowane jest nadmiernym zgrubieniem tarczek, 

czyli zaburzeniem proliferacji naskórka. Komórki namnażają się w intensywnym tempie powodując, że 

część zmian jest wyraźnie zgrubiała (efekt srebrzystej blaszki). Może to wpływać na porost włosów, który 

blokowany jest w wyniku zgrubiałego naskórka.

Nie powinno nam to jednak przysparzać powodów do niepokoju. Lekarze informują, że problemy z wy-

padaniem włosów przy łuszczycy mają charakter przejściowy i ustępują w momencie cofnięcia się zmian. 

Jaki szampon zaleca się osobom 
chorującym na łuszczycę?
Podstawą leczenia łuszczycy skóry głowy 

jest leczenie miejscowe. Ma ono na celu 

usunięcie nadmiernie nagromadzonego na-

skórka, wyeliminowanie stanu zapalnego i 

złagodzenie świądu. Na rynku dostępnych 

jest wiele produktów do pielęgnacji wrażli-

wej skóry głowy. Decydując się na któryś z 

nich sugerujmy się ich opisem oraz składem.

Wybierając szampon sprawdź czy występuje w nim kwas salicylowy, dziegieć brzozowy lub mocznik. 

To najpopularniejsze składniki aktywne, które świetnie radzą sobie z oczyszczeniem i odświeżeniem skóry 

głowy.  Dlaczego?

•	 Kwas salicylowy świetnie reguluje pracę gruczołów łojowych, wpływa na poprawę procesu rogowa-

cenia,

•	 Dziegieć brzozowy ma działanie antyseptyczne i przeciwzapalne,

•	 Mocznik doskonale złuszcza martwy naskórek.

Większość specjalistycznych szamponów dobrze zmywa się zarówno ze skóry głowy, jak i włosów. Czasami 

jednak pacjenci narzekają na pozostawiony po produktach tłusty film na włosach, co może być wynikiem 

znajdujących się w preparatach wyciągów z naturalnych olejków i ziół. Specjaliści polecają wtedy mycie 

włosów w dwóch etapach - pierwszym, szamponem specjalistycznym, drugim - łagodniejszym, drogeryj-

nym. Ma to na celu usunięcie pozostałości po szamponie z włosów.
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Inne preparaty do włosów
Oprócz szamponów, lekarze dermatolodzy zalecają korzystanie z odżywek, żeli oraz płynów nanoszonych 

bezpośrednio na skórę głowy w formie okluzji. Są to zarówno preparaty drogeryjne, jak i te wydawane 

z zalecenia lekarza.

Przykładem tego typu są produkty, które pomagają w przywróceniu prawidłowego tempa wzrostu komó-

rek oraz zredukowania stanu zapalnego. Zaliczamy do nich np. leki zawierające kalcypotriol czy mometa-

zon. Są to dogodne w użyciu leki do stosowania zewnętrznego, które dostępne są wyłącznie na receptę. 

Decyzje na temat dawki i częstotliwości stosowania preparatu ustala zawsze lekarz prowadzący.
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Szampon na łuszczycę - jak 
walczyć z łuszczycą głowy?

Łuszczyca to przewlekła dermatoza manifestu-

jąca się zmianami skórnymi zlokalizowanymi na 

skórze gładkiej ciała. Zazwyczaj wykwity wystę-

pują na skórze dłoni, stóp czy tułowia ale mogą 

również pokrywać skórę twarzy czy owłosioną 

skórę głowy.

Osoby zmagające się z łuszczycą skóry głowy 

podkreślają, że ich przypadku zmiany pojawia-

ją się zwykle na linii włosów nachodząc czasa-

mi na czoło lub kark. Wykwity są rumieniowe o charakterze nacieczonym, często mocno zaczerwienione. 

Przybierają różną wielkość i rozłożenie. Towarzyszy im silne złuszczanie oraz trudny do opanowania świąd.

Pacjenci z łuszczycą skóry głowy poszukują często specjalistycznych szamponów, chcąc w ten sposób za-

dbać o odpowiednią higienę skalpu. Ze względu na to, że na rynku dostępnych jest wiele preparatów prze-

znaczonych do pielęgnacji skóry głowy, podpowiadamy jak wybrać te najlepsze.

Szampon na łuszczycę - jak walczyć z łuszczycą głowy?
Głównym celem szamponów na łuszczycę jest wyeliminowanie objawów towarzyszących chorobie w tym 

złagodzenie zaczerwienienia i swędzenia skóry głowy. Wybierajmy produkty, które pomogą nam w:

•	 oczyszczeniu skóry głowy,

•	 uregulowaniu procesu złuszczania martwego naskórka,

•	 ograniczeniu łojotoku i przetłuszczaniu się włosów,

•	 zmniejszeniu zaczerwienienia się skóry,

•	 zniwelowaniu uporczywego świądu.

Szampony na łuszczycę przeznaczone są do codziennej profilaktyki - chyba, że producent zaznaczy ina-
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czej. Ich stosowanie jest proste - nanosimy szampon na mokre włosy, wmasowujemy go w skórę aż do 

powstania piany, pozostawiamy na kilka minut a następnie dobrze spłukujemy wodą. Jeżeli istnieje ku 

temu potrzeba, proces ten możemy powtórzyć.

Systematyczne stosowanie szamponów na łuszczycę skóry głowy pomaga nam w usunięciu łusek z po-

wierzchni tarczek blokujących działanie substancji leczniczych. Wspiera nas także w procesach związa-

nych ze zmniejszeniem stanu zapalnego, w tym działaniach hamujących liczbę podziałów komórkowych 

- czyli ich nadmiernego namnażania się.

Jak wybrać odpowiedni szampon na łuszczycę?
Przy wyborze odpowiedniego szamponu na łuszczycę sugerujmy się jego składem, celem oraz działaniem. 

Szampony na łuszczycę możemy podzielić na dwie kategorię:

Szampony złuszczające,

Szampony nawilżające.

Lekarze dermatolodzy przyjmują, że w pierwszym etapie leczenia - u pacjentów z łuszczycą skóry głowy, 

u których występują wykwity pokryte blaszkami - skupiamy się na złuszczaniu martwego naskórka. Wy-

bieramy tutaj preparaty mające w składzie substancje sprzyjające eksfoliacji naskórka:

•	 kwas salicylowy,

•	 mocznik,

•	 siarka.

Substancje te regulują keratynizację, działają antyoksydacyjnie, a jednocześnie pomagają w odpowienim 

złuszczeniu się naskórka i jego nawilżeniu.

Po złuszczeniu następuje proces nawilżenia. Pomocne będą tutaj preparaty, które wesprą nas w procesie 

ograniczania wysiewów zmian łuszczycowych, natłuszczeniu naskórka oraz zmniejszeniu jego stanu za-

palnego. Decydując się na nawilżający szampon na łuszczycę, sugerujmy się jego składem. Warto bowiem 

aby znalazły się w nim składniki aktywne, które nie tylko wzmacniają i odżywiają naskórek, ale również 

będą działać oczyszczająco i stymulująco.

Składniki aktywne sprzyjające nawilżeniu skóry łuszczycowej:

•	 aloes,
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•	 pantenol,

•	 kakaowiec,

•	 arbuz,

•	 ginkgo biloba,

•	 granat,

•	 kozie mleko,

•	 kreatyna.

Przy wyborze szamponów na łuszczycę sugerujmy się również informacjami dodatkowymi np. czy prepa-

raty były testowane dermatologiczne, czy w swoim składzie nie zawierają parabenów, czy są produktami 

hipoalergicznymi i jaka jest ich tolerancja i skuteczność. Jest to podstawa naszego sukcesu terapeutycz-

nego.
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Czy biologiczne leki na łuszczycę 
są skuteczne

Leki biologiczne w łuszczycy przeznaczone dla 

osób z ciężką postacią dermatozy, u których le-

czenie tradycyjne nie przyniosło oczekiwanych 

rezultatów. Leki te charakteryzują się wysoką 

skutecznością oraz profilem bezpieczeństwa. 

Pomagają nie tylko w redukcji zmian łuszczyco-

wych, ale także pomagają w uzyskaniu całkowi-

tej remisji.

Czym są leki biologiczne?
Leczenie biologiczne łuszczycy, zwane inaczej terapią celowaną, to nowa forma farmakoterapii, której ce-

lem jest wzmocnienie i regeneracja układu immunologicznego. Stosowane jest w momencie, kiedy nie-

możliwe jest użycie tradycyjnych metod leczenia - zarówno pod względem zaawansowania choroby, jak 

i niezadowalającego efektu terapeutycznego.

Leki biologiczne zaliczane są do czynnych biologicznie substancji uzyskanych w procesach technik mo-

lekularnych. Innowacja leczenia opiera się na możliwościach jakie są przez nie oferowane - potrafią one 

bowiem naśladować funkcje właściwych przeciwciał bądź białek ludzkich. Sprawia to, że uważane są one 

za bezpieczne dla organizmu ludzkiego oraz wysoce skuteczne.

Przeciwwskazania i efekty uboczne
Leki biologiczne uważane są za bezpieczne w stosowaniu, które niosą ze sobą małą liczbę efektów ubocz-

nych. Należy jednak pamiętać, że wciąż brakuje odpowiedniej dokumentacji medycznej uwzględniające 

doświadczenia kliniczne w leczeniu pacjentów.

Efekty uboczne leków biologicznych zależą przede wszystkim od konkretnego preparatu:

•	 Etanercept - może wywoływać bóle głowy, nudności, ogólne objawy grypopodobne.
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•	 Infliksymab - duszność, pokrzywka, gorączka czy bóle mięśniowe.

•	 Efalizumab - gorączka, bóle głowy i brzucha.

•	 Adalimumab - odczyn w miejscu iniekcji, reakcje na nadwrażliwość.

Leki biologiczne - przeciwwskazania:

•	 wirusowe zapalenie wątroby,

•	 przewlekłe stany zapalne,

•	 okres ciąży i karmienia piersią,

•	 choroby tkanki łącznej,

•	 aktywne choroby nowotworowe,

•	 aktywne infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze.

Czy biologiczne leki na łuszczycę są 
skuteczne?
Wciąż brakuje jednoznacznych badań na 

temat leczenia biologicznego w łuszczycy, 

choć z roku na rok przybywa coraz więcej 

informacji na temat poszczególnych le-

ków. Przykładowo infliksymab - uważany 

za skuteczny lek wykorzystywany w lecze-

niu łuszczycy dłoni oraz stóp, jest w stanie 

zapewnić długofalową remisję choroby. Pa-

cjenci biorący udział w badaniu, nie wskazali także na występowanie żadnych trwałych działań niepożą-

danych.

Wielką zaletą leków biologicznych jest ich wysoki profil bezpieczeństwa, a także skuteczność prowadzenia 

terapii. Zapewnia ona osobom z łuszczycą możliwość prowadzenia normalnego życia, w tym wykonywa-

nia codziennych obowiązków, jak np. chodzenie do pracy.

Choć leki biologiczne są bardzo skuteczne, nie wszyscy pacjenci mogą z nich skorzystać. Barierę stanowi 

nie tylko ich wysoka cena ale także ograniczona dostępność w przypadku leczenia refundowanego oraz 

wyśrubowany profil pozwalający na kwalifikację do badania.
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Charakterystyka leczenia biologicznego
Lekarze dermatolodzy polecają aby terapię biologiczną wspomagać również preparatami miejscowymi, 

których celem jest eliminacja dolegliwości skórnych towarzyszących łuszczycy Stosowane produkty mają 

na celu nie tylko poprawę nawilżenia ale także likwidację świądu czy zaczerwienienia.

Przykładem takich preparatów są produkty naturalne, które w swoim składzie mają wyciągi z olejków 

i ziół. Występują w wielu formach - olejków, żeli, maści, kremów czy mydeł. Mają za zadanie zmiękczenie 

i natłuszczenie naskórka, a także wspieranie procesu jego odbudowy.
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kortykosteroidy 
(glikokortykosteroidy) jako leki 
przeciwzapalne

Kortykosteroidy (glikokortykosteroidy) to leki 

charakteryzujące się silnym działaniem prze-

ciwzapalnym. Przyjmuje się, że stosowane 

miejscowo należą do najskuteczniejszych pre-

paratów wykorzystywanych w leczeniu cho-

rób o  podłożu dermatologicznym. Uznawane 

za złoty standard i metodę pierwszego wyboru 

w profilaktyce przeciwłuszczycowej. Mimo tego, 

że działają szybko i skutecznie, nie są wolne od 

działań niepożądanych.

Działanie glikokortykosteroidów
Glikokortykosteroidy wykorzystywane są w dermatologii od ponad 70 lat. W środowisku medycznym 

cenione są za swoje wszechstronne działanie przeciwzapalne, immunosupresyjne i antyproliferacyjne. 

Powoduje to, że wciąż z powodzeniem stosowane są w leczeniu przewlekłych chorób skóry takich, jak 

łuszczyca.

Sterydy zaliczane są do hormonów wytwarzanych w nadnerczach. Ich działanie opiera się na mechani-

zmie molekularnym - oddziaływują one bezpośrednio na hamowanie lub transkrypcje określony genów. 

Regulują również rozwój reakcji zapalnej, dlatego wyróżniają się na tle innych leków szybkością działania. 

Wpływ na działanie terapeutyczne miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów ma kilka czynników. 

Przede wszystkim zaliczamy do nich:

•	 sposób aplikacji,

•	 rodzaj podłoża maściowego,

•	 charakter i powierzchnia zmian skórnych.
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Poprzez sposób aplikacji glikokortykosteroidów rozumiemy częstotliwość ich stosowania. Leki nowej ge-

neracji stosujemy zwykle raz na dobę stosując je bezpośrednio na miejsca zmienione chorobowo.

Rodzaj podłoża kortykosteroidów to nic innego jak jego forma. Glikokortykosteroidy mogą występować 

w postaci:

•	 maści,

•	 kremów,

•	 lotionów,

•	 roztworów.

Jak podkreślają dermatolodzy, wpływ na działanie terapeutyczne sterydów ma charakter i powierzchnia 

zmian skórnych, na które są one nanoszone. Od grubości i stopnia nawilżenia warstwy naskórka zależy 

bowiem szybkość przenikania preparatów.

Kortykosteroidy a skutki uboczne
Kortykosteroidy to bardzo skuteczne preparaty cechujące się coraz większą siłą działania oraz wysokim 

profilem bezpieczeństwa. Podejmując się leczenia nimi należy jednak pamiętać, że mogą powodować sze-

reg skutków ubocznych będących w głównej mierze następstwem hamowania przez leki syntezy kolage-

nu, w tym z proliferacji keratynocytów i fibroblastów.

Kortykosteroidy - najczęstsze skutki uboczne:

•	 ścieńczenie naskórka,

•	 rozstępy,

•	 zaniki tkanki podskórnej,

•	 trądzik posteroidowy,

•	 zapalenia okołustne, w tym mieszków włosowych,

•	 przebarwienia i odbarwienia skórne, rumień,

•	 wolne gojenie się ran i owrzodzeń, 

•	 alergię kontaktową.

Kortykosteroidy w ciąży
Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że kortykosteroidy należą do grupy leków powodujących 

upośledzenie płodności. Zaliczamy je do preparatów mogących wpływać na toksyczność reprodukcyjną 
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zwiększając również ryzyko występowania wad rozwojowych czy opóźnienia rozwoju wewnątrzmaciczne-

go.

Chociaż nie jest znane działanie kortykosteroidów na rozwój płodu, ich stosowanie w czasie ciąży powin-

no odbywać za zgodą lekarza prowadzącego i na wyraźne wskazanie. Przyjmuje się bowiem, że glikokorty-

kosteroidy w różnym stopniu przenikają przez łożysko np. hydrokortyzon - bardzo łatwo.
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retinoidy w leczeniu łuszczycy

Retinoidy to pochodne witaminy A, które z po-

wodzeniem wykorzystywane są w leczeniu 

umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy, 

w  tym erytrodermii i łuszczycowego zapalenia 

stawów. Leczenie nimi uzupełniane jest często 

dodatkowo fototerapią dla wzmocnienia efektu 

terapeyuttcznego. Ma to szczególne zastosowa-

nie w profilaktyce łuszczycy krostkowej zajmu-

jącej obszar dłoni i stóp.

Chociaż przez wielu dermatologów są one postrzegane jako leki o znacznej skuteczności, niosą one ze 

sobą sporo skutków ubocznych powodując, że nie są one odpowiednie dla każdego pacjenta. Jaki wpływ 

mają retinoidy na leczenie łuszczycy i jakie są ich skutki uboczne?

Retinoidy a łuszczyca
Łuszczyca to przewlekła, nawrotowa choroba skóry charakteryzująca się czerwonobrunatnymi wykwitami 

zlokalizowanymi w różnym miejscu na ciele. Towarzyszyć jej mąże itensywne złuszczanie naskórka a także 

trudny do opanowania świąd. Ten ostatni może powodować nie tylko zaostrzanie się zmian skórnych, ale 

także prowadzić do uszkodzenia warstwy rogowej. 

Retinoidy w terapii łuszczycowej wykorzystuje się od lat 80. XX wieku. Pomagają one utrzymać właściwy 

stan skóry wpływając jednocześnie na poprawę działania układu immunologicznego poprzez zwiększenie 

odpowiedzi odpornościowej. Ich działanie opiera się na normalizacji proliferacji komórek naskórka, czyli 

ich prawidłowego namnażania. Dodatkowo hamują podział komórkowy w przypadku ich nadmiernego 

rozrostu oraz przyspieszają proces regeneracji.

W leczeniu łuszczycy retinoidy stosuje się w ramach monoterapii lub w leczeniu skojarzeniowym razem ze:

•	 steroidami,

•	 fototerapią,
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•	 analogami witaminy D,

•	 dziegciem,

•	 lekami cytotoksycznymi.

Skutki uboczne retinoidów
Retinoidy, mimo swojej wysokiej skuteczności, niosą ze sobą ryzyko działań niepożądanych. Jednym 

z najpoważniejszych jest zaburzenie procesu podziału i różnicowania komórek. W leczeniu miejscowym 

retinoidami pacjenci zgłaszają często nadmierną szorstkość, suchość i łuszczenie się naskórka. Osoby 

przyjmujące retinoidy w formie doustnej narzekają na senność a także bezsenność, bóle głowy czy mdło-

ści. Często pojawia się również jadłowstręt, bóle kostno-mięśniowe czy problemy z krwotokami z nosa.

Najczęstsze działania niepożądane retinoidów objawiające się ogólnoustrojowo:

•	 Ból głowy, senność,

•	 Zapalenie spojówek, zapalenie powiek,

•	 Zaburzenia w krzepnięciu krwi, łatwe zasinienia, krwawienia,

•	 Suchość gardła prowadząca do chrypki,

•	 Ból pleców, mięśni i stawów,

•	 Reakcje uczuleniowe (wysypka, swędzenie, obrzęk),

•	 Zmiany nastrojów, przygnębienie, depresja.

Należy pamiętać aby w trakcie stosowania retinoidów nie wystawiać skóry na nadmierne działanie pro-

mieni słonecznych, gdyż może to prowadzić do podrażnienia naskórka w postaci zaczerwienienia oraz 

nadmiernego wysuszenia.

U pacjentów, u których zaobserwowano nadmierną suchość, łuszczenie i pękanie naskórka można dodat-

kowo zastosować miejscowo oleje np. olej z wiesiołka poprawiający stan nawilżenia.
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Metotreksat w leczeniu łuszczycy

Metotreksat to środek immunosupresyjny będą-

cy syntetycznym analogiem kwasu foliowego. 

Stosujemy go w leczeniu umiarkowanej i  cięż-

kiej postaci łuszczycy, szczególnie łuszczycy sta-

wowej i erytrodermii łuszczycowej. Ze względu 

na swoje silne działanie przeciwzapalne i anty-

proliferacyjne, może on oddziaływać hepato-

toksycznie na nasz organizm. 

Działanie metotreksatu
Mechanizm działania metotreksatu polega blokowaniu dehydrogenazy tetrahydrofolianowej poprzez ha-

mowanie syntezy nukleotydów purynowych i pirymidynowych. Słowem, wpływa on na syntezę DNA w ko-

mórkach skóry prowadząc do ograniczania namnażania się i modyfikowania komórek naskórka. 

Zmniejszona w ten sposób ilość komórek układu odpornościowego ogranicza wywoływanie stanu zapal-

nego. Redukcji ulega również synteza białek prozapalnych, co prowadzi do przywrócenia równowagi sys-

temowej  w organizmie.

Metotreksat często stosowany jest w terapii skojarzonej z innymi preparatami, a nawet fototerapią. To naj-

częściej zalecany lek systemowy w leczeniu ciężkich postaci łuszczycy. Ze względu jednak na swoje dzia-

łania niepożądane, z których najgroźniejszym jest aplazja szpiku, zaleca się aby podczas leczenia pacjen-

ci regularnie wykonywali badania diagnostyce uwzględniające morfologię krwi, enzymów wątrobowych 

i badań czynności nerek.

Toksyczność metotreksatu
Metotreksat to lek, który w zależności od rodzaju może być podawany doustnie, podskórnie lub domię-

śniowo w postaci iniekcji. Stosowanie go w postaci pozajelitowej wskazane jest osób, u których stwierdzo-

no zaburzenia ze strony układu pokarmowego, szczególnie żołądka i jelit. Prowadzone regularnie badania 

w kierunku różnicy skuteczności leku zależnie od formy jego podania, nie wykazały istotnych dysproporcji 
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w jego skuteczności czy tolerancji.

Pierwsze działania niepożądane metotreksatu występują już w pierwszym półroczu po jego podaniu, 

średnio o 80 proc. wszystkich pacjentów nim leczonych. Ze względu na to, że lek ma silne działanie hepa-

totoksyczne i nefrotoksyczne może prowadzić do uszkodzenia nerek oraz powodować marskość wątroby 

dlatego nie jest on polecany dla wszystkich pacjentów z łuszczycą.

Istnieje szereg przeciwwskazań do stosowania metotreksatu, do najpopularniejszych zaliczamy:

•	 ciężkie zaburzenia czynności wątroby i pracy nerek,

•	 zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego,

•	 niedobory odporności,

•	 ciężkie ostre lub przewlekłe zakażenia (np. gruźlica),

•	 nadużywanie alkoholu,

•	 ciąża i okres karmienia piersią.

Mając na uwadze liczbę przeciwwskazań i skutków ubocznych związanych z działaniem metotreksatu, 

zaleca się aby podawać go pacjentom ze szczególnym wskazaniem. Terapia powinna być prowadzona 

przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu immunosupresyjnym lub w chemioterapii prze-

ciwnowotworowej.

Skutki uboczne metotreksatu
Metotreksat to lek niezwykle hepatoksyczny i nefrotoksyczny, uważany również za kancerogenny. Z tego 

powodu może on powodować m.in. zwłóknienie i marskość wątroby dlatego nie może być stosowany 

przez pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby.

Najczęstsze skutki uboczne metotreksatu:

•	 zmniejszona odporność na zakażenia

•	 zahamowanie czynności szpiku kostnego

•	 reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny

•	 jadłowstręt, utrata apetytu, bóle brzucha,

•	 zawroty głowy, nieostre widzenie, podrażnienie oczu,

•	 zapalenie naczyń krwionośnych.
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Przyjmuje się, że większość skutków ubocznych metotreksatu - szczególnie ze strony układu nerwowego 

czy oddechowego - może mieć charakter przemijający i występować w pierwszej fazie podania leku. Nie-

zależnie od tego, jeżeli stosujesz metotreksat i zauważyłeś u siebie działania niepożądane, skonsultuj je 

z lekarzem prowadzącym.

Suplementacja metotreksatu kwasem foliowym
Mając na uwadze wysoką toksyczność metotreksatu, w trakcie terapii pacjenci powinni suplementować 

kwas foliowy niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego niedobór może prowadzić 

do wzmocnienia działań niepożądanych w postaci chociażby dokuczliwych objawów ze strony żołądka 

czy jelit.

Dermatolodzy podkreślają, że nie ma żadnych wytycznych dotyczących wskazań i dawkowania kwasu fo-

liowego przy leczeniu metotreksatem, chociaż kwas foliowy zalecany do suplementowania u pacjentów 

z łuszczycą. Badania na temat zaburzenia skuteczności klinicznej metotreksatu z kwasem foliowym są 

niejednoznaczne. Z jednej strony wskazują na zmniejszenie skuteczności leku poprzez spożycie kwasu 

foliowego, z drugiej na wyraźną poprawę tolerancji leczenia.

Decyzje na temat suplementacji metotreksatu kwasem foliowym musi podjąć lekarz prowadzący w opar-

ciu o ogólny stan zdrowia pacjenta.
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Leczenie immunosupresyjne  
w łuszczycy i azS

Łuszczyca to przewlekła, nawrotowa choroba 

skóry manifestująca się charakterystycznymi 

wykwitami o czerwonobrunatnej barwie, któ-

re pokryte są srebrzystą blaszką. Zmiany są 

wyraźnie odgraniczone od skóry gładkiej cia-

ła i uwypuklone. Łuszczycy towarzyszy często 

intensywny świąd oraz intensywne, trudne do 

opanowania złuszczanie.

Łuszczycę możemy leczyć miejscowo oraz ogól-

nie. Do leczenia ogólnego zaliczamy leczenie immunosupresyjne przeznaczone głównie dla osób mają-

cych zajęte ok. 25 proc. powierzchni ciała zmianami. Dedykowane jest również pacjentom, u których tra-

dycyjne leczenie miejscowe nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Na czym polega terapia immunosupresyjna
Lekarze podkreślają, że stan immunosupresji można porównać do “ogłuszenia” naszego układu immuno-

logicznego tak, aby nie miał on możliwości zaatakowania. Łuszczyca zaliczana jest bowiem do grupy cho-

rób o podłożu odpornościowym i jego nieprawidłowe działanie może być jedną z przyczyn uaktywnienia 

się choroby.

U osób zdrowych obserwujemy prawidłowe działanie układu odpornościowego mającego funkcję obron-

ną - chroniąc nasz organizm przed patogenami. W przypadku osób z łuszczycą wzrasta aktywność pro-

zapalna neutrofili powodująca zaostrzanie się objawów skórnych. Ratunkiem na to jest “zahamowanie” 

regulacji procesów zapalnych, czyli zmniejszenie aktywności granulocytów obojętnochłonnych. Pomocne 

w tym są leki immunosupresyjne.

Chociaż leczenie immunosupresyjne uznawane jest za wysoko skuteczne w kontekście zwalczania zmian 
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skórnych, osłabia ono siły obronne organizmu oraz powoduje szereg działań niepożądanych w postaci 

chociażby:

•	 zwiększenie podatności na infekcje,

•	 wpływ na rozwój nowotworów mających związek z zakażeniami wirusowymi (np. rak szyjki macicy, 

nowotwory nerek czy rak wątroby),

•	 problemy z nadciśnieniem,

•	 rozwój wrzodów.

Do najpopularniejszych leków immunosupresyjnych zaliczamy m.in. cyklosporynę, którą stosujemy w le-

czeniu łuszczycy od początku lat 90. XX wieku. Wykorzystuje się ją w leczeniu ciężkich postaci łuszczycy 

opornych na leczenie miejscowe oraz skojarzone. Polecane są pacjentom, u których zmiany na ciele prze-

kraczają średnio 10-20 proc. całej powierzchni skóry gładkiej.

Cyklosporyna średnio stosowana jest 

przez 12-16 tygodni. Pierwsze efekty wi-

dać średnio po 4 tygodniach od rozpo-

częcia leczenia, najlepsze po 8. Z badań 

wynika, że to bardzo skuteczny lek przy-

noszący aż w 80 proc. przypadków dobry 

efekt terapeutyczny.

Niestety cyklosporyna, podobnie jak inne leki immunosupresyjne, nie są polecane dla osób mających 

choroby współtowarzyszące w postaci:

•	 niewydolności nerek,

•	 nadciśnienia tętniczego,

•	 zmagających się z nawracającymi infekcjami,

•	 aktywnymi chorobami nowotworowymi.

Cyklosporyna wchodzi w interakcje z innymi lekami dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy poin-

formować lekarza o tym czy przyjmujemy inne leki. Dodatkowo, lek może wpływać na zaburzenie pracy 
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wątroby i nerek dlatego podczas jego stosowania należy bezwzględnie prowadzić regularne badania la-

boratoryjne:

•	 morfologię,

•	 próby wątrobowe,

•	 kreatyninę.

W Polsce leki immunosupresyjne, w tym cyklosporyna, stosowana jest z powodzeniem w leczeniu łuszczy-

cy o umiarkowanym i ciężkim przebiegu. Dzięki regularnie wykonywanym badaniom laboratoryjnym 

można przeciwdziałać rozwojowi działań niepożądanych, a także - co jest najważniejsze dla pacjenta - ze 

względu na ich szybki efekt terapeutyczny leków immunosupresyjnych wrócić do aktywności - nie tylko 

społecznej ale również zawodowej.
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łuszczyca a leczenie bez sterydów 
- metody i porady specjalistów

Łuszczyca to jedna z najczęściej diagnozowa-

nych chorób dermatologicznych o podłożu za-

palnym. Objawia się występowaniem na skórze 

swędzących, bolesnych zmian przypominają-

cych zaczerwienione wykwity z dobrze odgra-

niczonymi brzegami. W wielu przypadkach 

pokryte są one srebrnymi łuskami powstałymi 

z martwych komórek.

Czy leczenie bez sterydowe ma sens?
Według danych z piśmiennictwa, łuszczyca to choroba, na którą zaostrzenie wpływ mają różne czynniki 

środowiskowe. W zależności od ich rodzaju, mogę one indukować lub modyfikować przebieg choroby - od 

łagodnego przez gwałtowny, któremu towarzyszy zazwyczaj obfity wysyp.

Podstawą leczenia łuszczycy jest leczenie miejscowe lub leczenie ogólne. Stosujemy je zazwyczaj w przy-

padku łagodnych i umiarkowanych postaci łuszczycy, w których może z powodzeniem prowadzona być 

terapia miejscowa. Rozumiemy przez to stosowanie produktów bezpośrednio na skórę, których celem jest 

zminimalizowanie stanu zapalnego, poprawa regeneracji naskórka czy zahamowanie świądu.

Od wielu lat, niesłabnącą popularnością cieszy się tzw. bez sterydowe leczenie łuszczycy. Oznacza to ko-

rzystanie z preparatów, które w swoim składzie nie zawierają sterydów. Coraz większa liczba pacjentów 

decyduje się na tę metodę leczenia. Poszukiwane są środki do codziennej pielęgnacji naskórka, które 

w swoim składzie mają substancje o działaniu:

•	 złuszczającym (np. mocznik),

•	 hamującym podziały mitotyczne (np. dziegcie),

•	 nawilżającym (np. emolienty),

•	 odbudowującym barierę lipidową (np. nienasycone kwasy tłuszczowe),
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•	 łagodzącym podrażnienia (np. alantoina).

Leczenie bez sterydowe ma sens, pod warunkiem, że opiera się ono na sprawdzonych produktach. Do 

naturalnych metod walki z łuszczycą wykorzystujemy znane i polecane preparaty, które nie wpłyną na 

pogorszenie naszego stanu zdrowia.

Jakie są efekty leczenia bez sterydów?
Efekty leczenia bez sterydów są różne - wszystko zależy od tego, jakie preparaty do niego wykorzystuje-

my i z jaką częstotliwością. Dermatolodzy przestrzegają, że w przypadku osób z łuszczycą najważniejszą 

rzeczą przy leczeniu choroby jest częstotliwość stosowania poszczególnych produktów. Muszą być one 

nanoszone regularnie, codziennie bez pominięcia dziennych dawek.

Najlepsze efekty leczenia bez sterydów uzyskamy stosując preparaty złuszczające i keratolityczne, które 

powinny być stosowane w początkowej fazie rozwoju choroby. Wybierajmy produkty z komponentami 

w postaci mentolu, mocznika czy siarki. Działają one łagodząco na naszą skórą, a dodatkowo przeciwza-

palnie. Wpływają też na proces regeneracji naskórka oraz przyspieszają gojenie się ran.

Oprócz preparatów złuszczających, wyróżniamy również te odbudowujące barierę lipidową. Świetnie do 

tego sprawdzą się produkty z kwasem linolowym, olejkiem z nasion wiesiołka czy z ogórecznika lekar-

skiego. Pomagają one w zachowaniu równowagi kwasowo-wodno-lipidowej oraz ułatwiają przyswajanie 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Skuteczność leczenia
Skuteczność leczenia preparatami bez sterydów zależy nie tylko od częstotliwości ich stosowania, ale rów-

nież od zawartości składników aktywnych w danym preparacie. Gwarantuje to uzyskanie optymalnego 

efektu pielęgnacyjnego, a także redukuje możliwość występowania działań niepożądanych.

Dla przykładu, jednym z naturalnych preparatów, który szczyci się coraz większym uznaniem w zakresie 

jego wysokiej skuteczności, jest olej konopny. Daje bardzo dobre efekty w pielęgnacji skóry łuszczycowej 

- szczególnie u osób, u których dochodzi do przesuszenia naskórka. Cechuje się nie tylko bardzo dobrą 

wchłanialnością, ale również zmiękczeniem i wygładzeniem naskórka.

Niezależnie od tego jakie preparaty będziemy stosować, miejmy na uwadze, że pielęgnacja skóry łuszczy-
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cowej jest istotnym elementem profilaktyki tej choroby. Ma również wpływ na skuteczność leczenia. Od-

powiednio dobrane preparaty mogą łagodzić objawy towarzyszące łuszczycy, a także wzmacniać skutecz-

ność leków stosowanych w ramach standardowej terapii. Pomagają również w zmniejszeniu częstotliwości 

nawrotów choroby.
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Emolienty - czym są i jak działają

Emolienty to preparaty do stosowania miejsco-

wego wykorzystywane w celach profilaktycz-

nych i wspomagających leczenie chorób der-

matologicznych - w tym łuszczycy. Ich działanie 

opiera się na zapewnieniu skórze odpowiednie-

go nawilżenia poprzez wytworzenie ochronne-

go filmu, który chroni naskórek przed działa-

niem czynników zewnętrznych. 

Emolienty uznawane są powszechnie za kosme-

tyki pielęgnacyjne, w tym dermokosmetyki, które z powodzeniem stosowane są w celach pielęgnacyj-

nych. Występują w różnej formie:

•	 lotionów,

•	 kremów,

•	 maści.

Różnią się od siebie nie tylko konsystencją ale także sposobem działania. Lotiony są zazwyczaj lżejsze 

i szybciej się wchłaniają, zaś maści i kremy choć wolniej się wchłaniają lepiej natłuszczają skórę.

Emolienty – nie tylko do specjalistycznej pielęgnacji
Emolienty to pochodne kwasów tłuszczowych, dokładnie stanowią mieszaninę składników hydrofobo-

wych i hydrofilowych. Posiadają właściwości:

•	 nawilżające,

•	 natłuszczające,

•	 uelastyczniające skórę.

Uznawane są za istotny element codziennej profilaktyki i leczenia nie tylko przewlekłych chorób skóry 

np. łuszczycy, ale również każdej wrażliwej skóry cechującej się zaburzeniami funkcji i struktury bariery 

naskórkowej. 
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Wykorzystywane są zarówno w monoterapii, jak i terapii skojarzeniowej. Mogą stanowić podstawę oraz 

uzupełnienie intensywnego leczenia umiarkowanych i ciężkich postaci różnych chorób skóry. Dzięki za-

stosowaniu emolientów w ramach specjalistycznej pielęgnacji, pacjenci z dermatozami są w stanie odczu-

walnie poprawić stan i jakość swojego naskórka.

Emolienty na łuszczycę
Emolienty w łuszczycy wykorzystuje się najczęściej ze względu na ich właściwości okluzyjne, czyli takie 

które w trakcie stosowania wytwarzają na skórze płaszcz lipidowy zapobiegający ucieczce wody. Powo-

duje to, że skóra nie jest przesuszona i ze skłonnością do pęknięć. Wybierając odpowiedni emolient na 

łuszczycę sugerujmy się ich składem - wybierajmy te zawierające właściwości uszczelniające m.in.

•	 sterole, woski,

•	 estry woskowe (np. lanolina),

•	 kwasy i alkohole tłuszczowe,

•	 oleje wodorowęglanowe.

Bezpieczne emolienty dla niemowląt
Emolienty to preparaty, które przeznaczone są zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Można je kupić 

w drogeriach, aptekach oraz sklepach specjalistycznych. Dostępne są one bez recepty.

Przed zakupem preparatu dla niemowląt pamiętajmy o tym, aby sprawdzić zalecenia producenta czy dany 

produkt może być stosowany przez dzieci. Ma to na uwadze wyeliminowanie możliwych skutków ubocz-

nych w postaci podrażnienia czy zaczerwienienia naskórka.

Emolienty dla niemowląt powinny być dobierane indywidualnie do każdego przypadku tzn. funkcji jaką 

mają spełnić. Zaliczyć do nich możemy:

•	 redukcję zaczerwienienia,

•	 wspomaganie gojenia urazów skóry,

•	 zwiększenie nawilżenia i elastyczności,

•	 regeneracja uszkodzonego, łuszczącego się naskórka. 
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Emolienty do włosów
Emolienty do włosów występują w postaci szamponów, żelów, balsamów, odżywek a nawet masek. Ich 

działanie opiera się na delikatnym oczyszczeniu skóry gładkiej głowy i włosów, a także na złagodzeniu 

przesuszenia naskórka. Produkty, w zależności od producenta i ich przeznaczenia, mogą mieć również 

działanie przeciwświądowe - odpowiadają za to składniki aktywne zawarte w emolientach np. mentol czy 

kamfora.

Emolienty do włosów przeznaczone są dla osób poszukujących produktów silnie nawilżających i regene-

rujących włosy. Takie, który nadadzą im zdrowy, jedwabisty połysk. Ograniczą także rozdwajanie się ich 

końcówek oraz utratę wilgoci.

Emolienty do kąpieli
Kąpiel z dodatkiem emolientów to istotny aspekt pielęgnacyjny skóry łuszczycowej. Mogą być one stoso-

wane przez dzieci i dorosłych w formie:

•	 płynów,

•	 olejków,

•	 żeli,

•	 emulsji,

•	 pianki.

Emolienty do kąpieli stosuje się w celu złagodzenia objawów towarzyszących chorobom skóry. Wykorzy-

stywane są do łagodzenia świądu czy wzmocnienia i odnowy naturalnej bariery lipidowej naskórka. Po 

kąpieli skóra jest lepiej nawilżona, bardziej elastyczna i miękka w dotyku.
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Opatrunek okluzyjny w leczeniu 
łuszczycy

W dermatologii od lat stosuje się opatrunki oklu-

zyjne do wspomagania leczenia przewlekłych 

chorób skóry - atopowego zapalenia skóry, eg-

zemy czy łuszczycy. Lekarze zalecają okluzję 

u pacjentów z ostrym stanem zapalnym, które-

mu towarzyszy intensywny świąd.

Okluzja - zarówno w formie suchych i mokrych 

opatrunków - świetnie potęguje działanie na-

noszonych na skórę emolientów, wpływając nie 

tylko na poprawę stanu dermatologicznego ale również na ogólne samopoczucie chorego.

Jak stosować opatrunek okluzyjny w łuszczycy?
Opatrunek okluzyjny w łuszczycy jest prosty w stosowaniu i nie niesie ze sobą żadnych skutków ubocz-

nych. Stosowany jest zazwyczaj w formie tzw. mokrych opatrunków (ang. wet wrappings) polegających na 

bandażowaniu miejsc zmienionych chorobowo wilgotnymi okładami. Przed zastosowaniem opatrunku 

na skórę z wykwitami nanosimy maść lub krem, czekamy chwilę na ich włochnięcie a następnie szczelnie 

bandażujemy.

Celem mokrych opatrunków jest zlikwidowanie toczącego się stanu zapalnego oraz zapewnienie skórze 

odpowiedniego nawilżenia, ograniczając jednocześnie utratę wody przez naskórek. Dodatkowo, okluzja 

świetnie wpływa na wzrost absorpcji miejscowo stosowanych preparatów, przyspieszając ich działanie.

Opatrunki okluzyjne dostępne są w różnych formach - zarówno w postaci odzieży medyczne, jak i kla-

sycznych bandaży. Ich zaletą jest możliwość wielokrotnego stosowania - wystarczy odpowiednio wyprać 

dany element i można go użyć ponownie. Występują również w różnych formach i rodzajach - koszulek, 

legginsów, rękawiczek czy skarpet dla dorosłych i dzieci. Pozwala to na idealne dopasowanie odzieży i za-
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pewnienie lepszej okluzji.

Alternatywą dla klasycznych opatrunków okluzyjnych jest folia spożywcza. Jej atutem jest łatwa dostęp-

ność - można ją znaleźć w każdym sklepie spożywczym czy drogerii. Niestety, nie jest ona tak wytrzymała 

jak odzież medyczna i w przeciwieństwie do niej jest jednorazowego użytku.

Lekarze nie zalecają wykorzystywania okluzji z folii spożywczych w ramach codziennych, regularnych opa-

trunków. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych w postaci podraż-

nień naskórka czy wywołanej reakcji alergicznej.

Jakie są efekty?
Regularne stosowanie opatrunków okluzyjnych gwarantuje dobre wyniki terapeutyczne w terapii skoja-

rzonej łuszczycy, szczególnie w przypadku metody mokrych opatrunków.

Zalety stosowania opatrunków okluzyjnych:

•	 zwiększenie absorbcji stosowanych miejscowo preparatów (maści, emolientów, sterydów),

•	 hamowanie chęci drapania (działają w formie bariery zabezpieczającej przed uszkodzeniem skóry - 

przydatne szczególnie u małych dzieci),

•	 przewiewne materiały zabezpieczają przed nadmiernym przesuszeniem skóry,

•	 ograniczają wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu lekarstw,

•	 idealnie dopasowują się do skóry.

Z obserwacji medycznej wynika, że pierwsze efekty stosowania opatrunków okluzyjnych widać już po 

7 dniach od momentu ich założenia. Pacjenci podają, że skutecznie zmniejszają one uczucie świądu oraz 

redukują stan zapalny.  Dają również przyjemne uczucie chłodzenia, które powoduje zahamowanie wystą-

pienia odruchu drapania. Stosowane wieczorem, zapewniają pacjentowi odpowiedni wypoczynek elimi-

nując problemy związane z zaburzeniami snu.
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badanie genetyczne na łuszczycę - 
zbiór informacji

Łuszczyca zaliczana jest do kategorii chorób 

wielonarządowych manifestujących się obec-

nością na skórze ciała czerwonych wykwitów 

pokrytych srebrzystą łuską. W zależności od 

rodzaju łuszczycy, zmiany skórne mogą przy-

bierać różny charakter - od małych, drobnych 

i rozsianych po całej skórze plamek po większe, 

wyraźne odgraniczone od reszty. Towarzyszy 

im często świąd wyzwalający odruch drapania. 

W efekcie dochodzi do zdrapywania łuski, która 

odpada tworząc cienkie płatki swoją strukturą przypominające zeskrobiny ze świecy.

Diagnozowanie łuszczycy nie przysparza dermatologom istotnych trudności, pod warunkiem, że nie doty-

czy to zmian skórnych o nietypowym charakterze. Diagnostyka łuszczycowa uwzględnia nie tylko badanie 

dermatoskopem czy biopsję skóry, ale także test genetyczny.

Badania molekularne na łuszczycę wykonuje się najczęściej u osób poniżej 20 roku życia (zwykle u dzieci), 

aby wykluczyć lub potwierdzić istnienie związku z antygenami HLA-Cw6 świadczących o możliwości dzie-

dziczenia predyspozycji do łuszczycy. Ale nie tylko!

Badanie genetyczne HLA-Cw6 jest niezbędne w zróżnicowaniu łuszczycowego zapalenia stawów od reu-

matoidalnego zapalenia stawów. Pozwala ono na dobranie odpowiedniego leczenia, co przekłada się na 

lepsze efekty osiągniętych dzięki lepiej sprofilowanej terapii.

Test genetyczny HLA-Cw6
Test genetyczny na obecność antygenu HLA-Cw6 pozwala na identyfikację postaci łuszczycy oraz na jej 

odróżnienie od innych chorób o podłożu immunologicznym czy reumatoidalnym. Jest niezwykle przydat-
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ny w prognozowaniu leczenia oraz wdrożenia najbardziej skutecznej metody walki z chorobą.

Antygen HLA-Cw6 uznawany jest przez badaczy za podstawowy czynnik genetyczny, który jest typowy dla 

chorób związanych z łuszczycą. Według nich, jego posiadanie predysponuje do łuszczycy typu 1, czyli do 

tzw. łuszczycy wieku dziecięcego.

Test genetyczny HLA-Cw6 jest szybki i prosty w użyciu, nie wymaga od pacjenta pobierania krwi. Ze wzglę-

du na to, że jest to test wymazowy - można przeprowadzić go w warunkach domowych. Nie trzeba w tym 

celu udawać się specjalnie do placówki medycznej.

W naszym Centrum Łuszczycy test HLA-Cw6 przeprowadzany jest w ramach współpracy z laboratorium 

Euroimmun, które zajmuje się nowoczesną diagnostyką laboratoryjną.

Jak przeprowadzić badanie?
Badanie HLA-Cw6 zaliczane jest do badań wymazowych. Do jego wykonania potrzebujemy wymazu z po-

liczka. Jak to zrobić?

Sterylny patyczek wymazowy - w naszym sklepie Centrum Łuszczycy otrzymujecie go wraz z zakupem 

testu - wkładamy do jamy ustnej i pocieramy nim kilkukrotnie (przez ok. 15 sek.) błony śluzowe w okolicy 

policzka. Próbkę opisujemy swoim imieniem, nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania wymazu. Wkłada-

my ją do woreczka strunowego, a następnie do koperty ochronnej. W środku powinna znaleźć się również 

wypełniona deklaracja uwzględniająca m.in. udzielenie świadomej zgody pacjenta na badanie. Następnie 

szpatułkę przygotowujemy do transportu tak szybko, jak to jest możliwe.

W celu prawidłowego przeprowadzenia badania, pamiętaj:

•	 Do badania niezbędna jest duża ilość materiału DNA, dlatego niezbędne jest kilkukrotne, energiczne 

potarcie błony śluzowej jamy ustnej.

•	 Na 2 godziny przed badaniem nie myj zębów, nie pal papierosów, nie pij, nie żuj gumy tec. Próbkę 

najlepiej pobierz rano, zaraz po przebudzeniu.

•	 W trakcie pobierania materiału, nie miej w jamie ustnej żadnych ciał obcych np. gum do żucia.

Czas oczekiwania na wyniki badań wynosi ok. 10 dni roboczych od momentu otrzymania próbki przez 

laboratorium.
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łuszczyca a podwyższone Ob

Łuszczyca to przewlekła, zapalna i nawrotowa 

choroba skóry o nieznanej dotąd etiologii. Jej 

typowymi  objawami są charakterystyczne za-

czerwienione wykwity pokryte srebrzystą łu-

ską. Zmiany są podatne na swędzenie, a także 

nadmierne łuszczenie. W wyniku intensywnego 

świądu, mogą być mimowolnie zdrapywane 

przez chorego, co powoduje uszkodzenie na-

skórka oraz zaburzenia jego proliferacji. 

U osób ze zmianami skórnymi, u których podejrzewa się łuszczycę w trakcie początkowej diagnostyki wy-

konuje się często różne badania laboratoryjne celem wykluczenia lub potwierdzenia toczącego się w orga-

nizmie stanu zapalnego. Jednym z takich badań jest badanie OB.

Łuszczyca a podwyższone OB.
Badanie OB to proste, szybkie, tanie i łatwo dostępne badanie przesiewowe. Do badania wystarczy nie-

wielka ilość krwi, co powoduje, że nie ma większych przeciwskazań do jego wykonania. Polega ono na 

pobraniu próbki krwi od pacjenta i ocenie szybkości opadu czerwonych krwinek - ich spowolnienie może 

być jednym z objawów toczącej się choroby o charakterze zapalnym.

Ze względu na to, że łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną, celem wykonania badania OB może być 

potwierdzenie występowania stanu zapalnego typowego dla aktywnej postaci choroby. Nie jest to jednak 

badanie zalecane w diagnostyce łuszczycowej, gdyż jego wynik zależy od składu białek osocza i elemen-

tów morfotycznych krwi. Oznacza to, że podwyższone OB może świadczyć o innych, toczących się choro-

bach niezwiązanych z łuszczycą:

•	 zakażeniach bakteryjnych,

•	 chorobach zapalnych tkanek łącznych,

•	 nowotworach,

•	 chorobach układu krwionośnego.
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Badanie OB traktowane jest przez lekarzy jako badanie przesiewowe, czyli takie, którego wynik wymusza 

wykonanie kolejnych, bardziej specjalistycznych badań diagnostycznych. Wartość OB związana jest z wie-

kiem czy przyjmowanymi lekami, dlatego trudno jest je zakwalifikować jako niezbędnik w diagnostyce 

dermatologicznej chorób skóry. 

Czy podwyższony OB. świadczy o łuszczycy?
Nieprawidłowy wynik OB nie może świadczyć o łuszczycy. Może być jednak przydatny w monitorowaniu 

jej rozwoju, a także efektów leczenia. Rozumiemy przez to czy chorobie towarzyszy aktywny stan zapalny.

Przyczyny podwyższonego OB są różne, niekoniecznie związane z łuszczycą. Do najpopularniejszych od-

chyleń od normy zaliczamy:

•	 zakażenia bakteryjne,

•	 stany zapalne np. nerek, trzustki,

•	 choroby nowotworowe,

•	 martwica tkanek np. w wyniku zawału serca,

•	 przebyte niedawno urazy.

Nieprawidłowy wynik badania OB u pacjentów z łuszczycą może być bardzo pomocny w rozpoznawaniu 

chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy łuszczycowe zapalenie stawów. 

Badania pokazują, że u pacjentów zmagających się z bólami stawów występuje wysoki wskaźnik OB. Dla-

tego u wielu osób z łuszczycowym zapaleniem stawów, równolegle wykonuje się badanie CRP, które jest 

najbardziej czułym białkiem tzw. ostrej fazy.
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łuszczyca a choroby wewnętrzne - 
choroby nerek, miażdżyca

Łuszczyca to przewlekła, nawrotowa i nieza-

kaźna choroba skóry o nieznanej etiologii, 

z  którą wg różnych danych zmaga się średnio 

ok.  2-4  proc. ogółu całej populacji. Do jej uak-

tywnienia może dojść w każdym wieku - zmaga-

ją się z nią zarówno dzieci, jak i dorośli, kobiety 

i mężczyźni.

Przyczyny występowania łuszczycy nie zostały 

do końca poznane, chociaż coraz częściej mówi 

się o wpływie zarówno czynników środowiskowych, immunologicznych jak i genetycznych.

Łuszczycę zaliczamy do chorób autoimmunologicznych występujących razem z innymi chorobami z tej 

grupy. U pacjentów z tą dermatozą najczęściej stwierdzamy choroby stawów, tkanki łącznej, zespołu me-

taboliczne, choroby serca i nerek.

Łuszczyca a zespół metaboliczny
Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa może przyczynić się do rozwoju zaburzeń metabolicznych do 

których najczęściej zaliczamy:

•	 otyłość,

•	 cukrzycę,

•	 zbyt wysoki poziom cholesterolu,

•	 nadciśnienie tętnicze.

Lekarze podkreślają, że głównym czynnikiem etiopatologicznym wpływającym na występowanie zespołu 

metabolicznego (ang. metabolic syndrome – MS) jest insulinooporność, która może prowadzić do zwięk-

szenia ryzyka pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych. 
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U pacjentów z łuszczycą, u których stwierdzono występowanie MS, zaobserwowano objawy współtowa-

rzyszące np. otyłość brzuszną, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi czy upośledzona tolerancja glukozy.

Łuszczyca a choroby serca
Choroby układu krążenia, w tym choroby serca, to jedne z najczęściej występujących w Polsce. Do najbar-

dziej powszechnych należy:

•	 miażdżyca,

•	 choroba wieńcowa,

•	 choroba mięśnia sercowego,

•	 wrodzone i nabyte choroby serca.

Łuszczyca częściej diagnozowana jest u osób, u których występują choroby sercowo-naczyniowe. Według 

statystyk, pacjenci z dermatozą bardziej narażeni są na zawały serca i udary mózgu. Prawdopodobnie 

czynnikiem wyzwalającym zmiany skórne w przypadku chorób serca jest stosowanie leków z grupy beta

-blokerów mogących powodować ciężkie, zapalne stany skóry. 

Doświadczenia pokazują, że przyczyną takiego stanu rzeczy tkwi w działaniu beta-adrenolityków polega-

jących m.in. na rozkładzie uszkodzonych komponentów komórkowych. Wskutek tego dochodzi do wywo-

łania immunologicznych reakcji zapalnych.

Łuszczyca a choroby nerek
Według nefrologów osoby z łuszczycą są aż 4 krotnie częściej narażone na choroby nerek niż osoby zdro-

we. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią choroby. 

Choć mechanizm rozwoju chorób nerek u osób z łuszczycą wciąż nie został poznany, przyjmuje się, że 

może mieć on związek z podwyższonym poziomem albuminurii, czyli albuminów w moczu, za których 

produkcję w naszym organizmie odpowiada wątroba. Mówi się również o nieprawidłowym parametrze 

azotu mocznika - jego niski poziom może wskazywać nie tylko na problemy z wydolnością wątroby, ale 

również być wynikiem stosowania diety niskobiałkowej czy ogólnego niedożywienia.
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Pomidory a łuszczyca - czy warto 
je włączyć do codziennej diety?

Pomidory są jednym z ulubionych warzyw Pola-

ków. Bogate w związki o właściwościach odżyw-

czych są dobrym źródłem przeciwutleniaczy 

- likopenu, karotenoidów czy związków fenolo-

wych. W swoim składzie mają również sporo wi-

tamin rozpuszczalnych w wodzie - witaminy PP, 

kwasu pantotenowego i foliowego, witaminy H 

i witaminy C.

Coraz częściej mówi się o tym, że regularne spo-

życie pomidorów może wpływać na zmniejszenie zachorowalności na niektóre typy nowotworów np. raka 

żołądką oraz chorób sercowo-naczyniowych. W przypadku chorób dermatologicznych takich jak łuszczy-

ca, bywa wręcz odwrotnie. Pomidory mogą zaostrzać objawy chorobowe oraz wydłużać czas leczenia.

Jaka dieta jest najlepsza w łuszczycy?
Nie ma żadnych, ogólnych wytycznych dotyczących najlepszych diet w łuszczycy. Dane z piśmiennictwa 

są różne i dotyczą zazwyczaj opisu różnych nawyków żywieniowych i ich korelacji względem konkretne-

go typu łuszczycy. Z zebranych danych można jednak wyodrębnić kilka ważnych wskazówek pomocnych 

w opracowaniu prawidłowego systemu żywieniowego, a także wyeliminowania z jadłospisu produktów 

niezalecanych do spożycia.

Z dokumentacji medycznych wynika, że podstawą diety w łuszczycy jest zwiększona podaż warzyw i owo-

ców bogatych m.in. w:

•	 witaminę C - wspomagającą produkcję kolagenu wpływającego na jędrność i elastyczność skóry,

•	 flawonoidy - pomagającą w redukcji rumienia, wzmacniającą naczynia krwionośne,

•	 karotenoidy - ujednolicające koloryt, opóźniające starzenie się skóry.
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Do swojej codziennej diety należy również włączyć wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega - 3, któ-

rych bogate źródło stanowią ryby morskie takie jak sardynki, makrele, tuńczyki czy łososie. Ich suplemen-

tacja jest niezbędna nie tylko do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, ale także do 

zachowania zdrowej skóry. Wspierają one regenerację naskórka, poprawiając ogólną kondycję skóry.

Dietetycy zalecają, aby osoby z łuszczycą starały się ograniczyć spożycie produktów zwierzęcych. Tłuszcze 

zwierzęce mogą prowadzić do przesuszenia naskórka, a w efekcie do jego nadmiernego złuszczania.

Pomidory a łuszczyca – czy mogą być szkodliwe?
Uwzględnienie pomidorów w codziennej diecie osoby chorej na łuszczycę budzi spore kontrowersje. Część 

badaczy uważa, że warzywo to zasługuje na bycie symbolem zdrowia. Przemawia za tym jego bogactwo 

wartości odżywczych w postaci witaminy A czy C, a także likopen odpowiadający za działania przeciwno-

wotworowe. 

Pomidory zawierają jednak organiczny związek chemiczny o dźwięcznej nazwie “tomatyna” należący do 

grupy glikoalkaloidów. Choć w dojrzałych pomidorach stwierdza się jego śladowe ilości, jego największa 

ilość znajduje się w młodych owocach rośliny. Mimo tego, że zatrucia tomatyną są bardzo rzadkie - ich 

spożycie może skutkować zaostrzeniem się stanu zapalnego skóry co jest szczególnie istotne w łuszczycy.
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Dieta w łuszczycy - co jeść i jakich 
pokarmów unikać

Łuszczyca to przewlekła, układowa choroba za-

palna. Charakteryzuje się występowaniem na 

skórze zaczerwienionych wykwitów o nieznanej 

etiologii. Choć przyjmuje się, że ma ona podłoże 

genetyczne, wyróżniamy szereg czynników ze-

wnętrznych mogących wpływać na uaktywnie-

nie się i zaostrzanie się zmian chorobowych.

Jak dotąd nie zostały opracowane żadne zalece-

nia żywieniowe dla osób z łuszczycą. Prowadzo-

ne badania na temat diety w łuszczycy wskazują, że wielu pacjentów dobrze reagowało na dietę bogatą 

w warzywa i owoce przy jednoczesnym ograniczeniu podaży tłuszczów zwierzęcych.

Co jeść chorując na łuszczycę?
Łuszczyca to choroba układowa, która nie dotyczy tylko skóry. Z obserwacji dermatologicznej wiemy, że 

pacjentom z łuszczycą mogą towarzyszyć inne choroby, których podstawą jest przewlekle utrzymujący 

się stan zapalny np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny a nawet wrzodziejące zapalenie 

jelita grubego.

Badania pokazują, że nieodpowiedni styl życia oraz nieprawidłowy sposób odżywiania wpływają na prze-

bieg kliniczny w łuszczycy w postaci zaostrzenia zmian i wydłużenia procesu terapetycznego. Skutecznie 

skracają także okres osiągniętej remisji oraz mogą powodować powikłania ze strony układu sercowo-na-

czyniowego.

U osób z łuszczycą, w wyniku braku przestrzegania zaleceń dietetycznych, zaobserwowano duże ryzyko 

wystąpienia otyłości. Choć nie wiadomo czy zwiększona masa ciała może mieć wpływ na rozwój łuszczycy 

wiadomym jest, że pogarsza ona ogólną jakość życia.
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Istnieje wiele różnych diet opartych zarówno na produktach roślinnych, jak i zwierzęcych. Prowadzone 

systematycznie badania na temat diety w łuszczycy pokazały, że można wyróżnić kilka ciekawych sys-

temów żywienia pomagających dostosować ilość i rodzaj pokarmu do potrzeb naszego organizmu. Do 

najciekawszych zaliczamy:

•	 dietę ubogoenergetyczną - jej celem jest redukcja masy ciała oraz ograniczenie uczucia głodu. Pro-

dukty zalecane do spożycia obejmują m.in. chudy nabiał, chude mięso i wędliny, młode i soczyste 

warzywa oraz niektóre owoce. Przeciwwskazane są napoje słodzone cukrem, wypieki z dodatkiem 

cukru czy tłuste gatunki mięs.

•	 dietę bogatą w wielonienasycone kwasy tłuszczowe - pomocna w obniżeniu ciśnienia oraz poprawy 

stanu naskórka. Opiera się na zwiększonej podaży ryb i kwasów omega-3 pochodzenia morskiego.

•	 dietę wegetariańską -  obejmuje wyłącznie z codziennego jadłospisu mięsa i jego przetworów, opiera-

jąc się na produktach pochodzenia roślinnego np. roślin zbożowych, strączkowych, oleistych a także 

warzyw, owoców, grzybów i orzechów. Zwiększone spożycie produktów o dużej wartości odżywczej 

powoduje szybszą regenerację naskórka.

•	 dietę bezglutenową - uwzględnia wyeliminowanie z posiłków produktów zawierających gluten w na-

turalnej postaci i skupienie się na ich zamiennikach np. ryżu, kukurydzy, ziemniakach, mleku, mięsie, 

ryby czy jajkach. Gluten może powodować zaostrzenie się zmian skórnych, jego ograniczenie pozwa-

la na zminimalizowanie m.in rumienia oraz świądu.

Przed wybraniem diety należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym czy interesujący nas konkretnie 

model żywieniowy będzie dla nas odpowiedni.

Czego powinno się unikać w diecie przy łuszczycy
Nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących tego, czego powinno się unikać w diecie przy łuszczycy. 

Lekarze podkreślają, że pacjenci powinni sami dokładnie obserwować reakcje swojego organizmu po spo-

życiu konkretnych produktów. A następnie samemu zweryfikować co im pomaga a co szkodzi.

Niezależnie od tego istnieje sporo produktów, które mogą powodować zaostrzanie się zmian skórnych. 

Informacje o tym potwierdzone zostały w przeprowadzonych badań, dlatego warto mieć je na uwadze 

przy opracowywaniu jadłospisu.

Osoby z łuszczycą powinny w swojej diecie unikać:

•	 nadmiernego spożywania kawy, alkoholu oraz napojów słodzonych,

http://www.centrumluszczycy.pl/
https://www.centrumluszczycy.pl/


114Spis treści

www.centrumluszczycy.pl

•	 pieprzu oraz ostrych papryczek,

•	 czerwonego mięsa,

•	 podrobów,

•	 tłuszczów zwierzęcych,

•	 żywności wysoko przetworzonej.

Zalecenia żywieniowe dla osób chorych na łuszczycę są ważnym elementem zarówno w leczeniu, jak 

i profilaktyce chorób skórnych. Odpowiednio dobrana dieta pomaga w walce z chorobą, minimalizując jej 

działania niepożądane. Przed wyborem diety, skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem lub dietetykiem aby 

uzyskać informacje na temat przeciwwskazań względem danego modelu żywieniowego.
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łuszczyca a otyłość

Łuszczyca to jedna z najpopularniejszych cho-

rób zapalnych, z którą zmaga się ok. 2-3 proc. 

całej populacji ogólnej. Manifestuje się ona po-

jawieniem na skórze specyficznych wykwitów o 

różnej wielkości zlokalizowanych w praktycznie 

każdym miejscu na skórze gładkiej. Początkowo 

mogą one przypominać wyraźne odgraniczone 

czerwone grudki lub plamy pokryte dodatkowo 

nadmiernie narastającą srebrzystą łuską.

Mimo tego, że łuszczyca to wciąż choroba o nieznanym pochodzeniu, według badaczy istnieje spora grupa 

czynników środowiskowych odgrywających znaczącą rolę w jej uaktywnieniu. Jednym z nich może być 

niewłaściwie dobrana dieta mająca wpływ na przebieg choroby.

Związek łuszczycy z otyłością
Badania na temat diety w łuszczycy pokazują, że prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w leczeniu 

przewlekłych dermatoz. Uwzględnienie odpowiednich produktów, według zaleceń dietetycznych, może 

mieć zbawienny wpływ na poprawę stanu naszej skóry. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób zma-

gających się nie tylko z łuszczycą, ale każdą inną chorobą dermatologiczną o charakterze zapalnym.

Nie ma jednoznacznych badań pokazujących, że otyłość może mieć bezpośredni wpływ na indukcję zmian 

zapalnych. Można ją jednak uznać za jeden z czynników prowadzących zarówno do pogorszenia się ogól-

nego stanu zdrowia, zaostrzenia wykwitów skórnych i wydłużenia czasu leczenia.

Przyjmuje się, że nadwaga w łuszczycy występuje nie tylko u osób z chorobami współtowarzyszącymi ale 

również tymi, którzy po prostu nie przestrzegają norm żywieniowych. Dieta wysokokaloryczna, uboga 

w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, warzywa i świeże owoce ma wpływ na opóźnienie przebiegu kli-

nicznego większości dermatoz. 
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Przyczyny otyłości u pacjentów z łuszczycą
Przyczyny otyłości u pacjentów z łuszczycą możemy podzielić na wtórne i nabyte. Te pierwsze są zazwy-

czaj konsekwencją chorób często występujących razem z łuszczycą. Zaliczamy do nich m.in.

•	 choroby o podłożu hormonalnym i genetycznym,

•	 problemy z niewydolnością przysadki,

•	 niedoczynność tarczycy,

•	 zespół Cushinga.

Wielu pacjentów zmagających się z łuszczycą tyje również w wyniku stosowania glikokortykosteroidów, 

neuroleptyków oraz leków przeciwdepresyjnych mogących zwiększyć nie tylko apetyt ale również masę 

ciała.

Oprócz czynników pierwotnych otyłości, możemy wyróżnić również otyłość prostą zwaną także otyłością 

nabytą. To rodzaj zaburzenia wagi powstały w wyniku spożycia większej liczby kalorii od zapotrzebowania 

kalorycznego. Do tego rodzaju otyłości predysponują:

•	 złe nawyki żywieniowe,

•	 zaburzenia emocjonalne,

•	 zmniejszona aktywność fizyczna.

Postępowanie w łuszczycy powikłanej otyłością
Przyjmuje się, że osoby z łuszczycą u których występuje również otyłość, powinny być pod stałą opieką 

zarówno dermatologa jak i dietetyka. Pozwoliłoby to na wypracowanie stałych, odpowiednich nawyków 

żywieniowych.

Postępowanie w łuszczycy powikłanej otyłością obejmuje przestrzeganie diety o obniżonej kaloryczności, 

która została indywidualnie zbilansowana do potrzeb pacjenta.  Dietetycy zalecają większe uzupełnienie 

diety o wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz spożycie błonnika pokarmowego co ma na celu redukcję 

masy ciała i zmniejszenie objawów klinicznych towarzyszących łuszczycy.

Dietetycy podkreślają, że oprócz zmiany zaleceń żywieniowych należy również wprowadzić odpowiednie 

praktyki związane z kształtowaniem zachowań żywieniowych polegających m.in na:

•	 codziennym, regularnym spożywaniu świeżych owoców i warzyw (z wyłączeniem warzyw psianko-

watych, w tym pomidorów),
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•	 ograniczeniu picia napojów słodzonych,

•	 ograniczeniu spożycia tłuszczów zwierzęcych,

•	 regularnych posiłki min. 3 a najlepiej 5 dziennie.

Do tego należy pamiętać także o aktywności fizycznej, nawet o umiarkowanej intensywności a także o reduko-

waniu stresu poprzez psychoterapię lub terapię behawioralną. Ma ona na celu modyfikację zachowania w po-

staci zwiększenia poczucia własnej wartości i asertywności, eliminując tym samym odruchy tzw. zajadania pro-

blemów.
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aktywność fizyczna i dieta  
w chorobach skóry

Łuszczyca to przewlekła i zapalna choroba skóry 

mogąca wpływać na pogorszenie komfortu i ja-

kości życia. Badania pokazują, że osob z umiar-

kowaną i ciężką postacią choroby mogą mieć 

skłonności do występowania chorób współto-

warzyszących związanych np. z układem krąże-

nia, zespołem metabolicznym czy cukrzycą.

Z danych piśmiennictwa wynika, że zwiększona 

aktywność fizyczna oraz indywidualnie dobrana 

dieta może mieć wpływ nie tylko na ogólną poprawę zdrowia, ale również na wydłużenie czasu remisji 

łuszczycy czy zmniejszenie jej objawów.

Naukowcy podkreślają, że osoby z łuszczycą częściej narażeni są na otyłość wynikającą nie tylko z niepra-

widłowego żywienia, chorób towarzyszących ale przede wszystkim z niskiej aktywności fizycznej. Na tą 

ostatnią wpływ na ogólna stygmatyzacja chorób z łuszczycą, która zniechęca wielu pacjentów do podej-

mowania jakiejkolwiek firmy wysiłkowej związanej z rekreacją.

Dieta w łuszczycy - ketogeniczna, bezglutenowa, wegetariańska
Dieta w łuszczycy to skomplikowane zagadnienie. Nie tylko dlatego, że nie ma jednych, ogólnych wy-

tycznych żywieniowych dla pacjentów z łuszczycą ale również dlatego, że jest to bardzo szerokie pojęcie 

uwzględniające wiele aspektów.

Regularnie prowadzone badania w zakresie żywienia osób z łuszczycą wykazały, że istnieje grupa pro-

duktów oraz modeli diet mających dobroczynny wpływ na stan skóry. Badacze zaznaczają jednak, że na 

każdego z nas działa co innego - to co dla jednej osoby będzie skuteczne, innym może zaszkodzić.
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Odnosi się to przede wszystkim do wyboru diety. Wpływ na to ma zarówno stan naszego zdrowia (choro-

by współtowarzyszące), jak i nasze preferencje kulinarne. Podstawą diety w łuszczycy jest utrzymywanie 

optymalnej masy ciała, zmniejszenie objawów towarzyszących dermatozie oraz trwała zmiana nawyków 

żywieniowych.

Prawidłowo skomponowana dieta w łuszczycy polega na zachowaniu proporcji - w spożyciu składników 

pokarmowych i ograniczeniu energii dostarczonych z pożywieniem. Nieodpowiednio ułożona dieta może 

dawać szereg działań niepożądanych.

Do najpopularniejszych diet stosowanych w łuszczycy zaliczamy:

•	 dieta ketogeniczna - zaliczana do diet niskowęglowodanowych i wysokotłuszczowych. Poleca dla 

osób z zaburzeniami metabolicznymi czy lekooporną formą padaczki. Skuteczna w walce z otyłością.

•	 dieta bezglutenowa - zakłada wykluczenie z jadłospisu produktów zawierających gluten, który jako 

składnik pokarmów może odpowiadać za wywoływanie i zaostrzanie się zmian skórnych.

•	 dieta wegetariańska - uwzględnia zwiększone spożycie warzyw i owoców na rzecz produktów zwie-

rzęcych. Te ostatnie mogą odpowiadać za utrzymywanie się stanu zapalnego charakterystycznego 

dla chorób skóry.

Diety powinny być dobierane przez specjalistów na podstawie oceny zdrowia pacjenta. Statystyki poka-

zują, że samodzielne próby wyboru diety przez pacjentów kończą się w większości przypadków fiaskiem 

i opierają się wyłącznie na stosowaniu rygorystycznych zaleceń żywieniowych mających na celu otrzyma-

nie szybkiego i spektakularnego efektu. Skutkuje to tzw. efektem jojo czyli powrotem do masy wyjściowej 

a nawet jej przekroczeniem.

Łuszczyca a aktywność fizyczna
Zarówno dieta, jak i aktywność fizyczna, to niezbędne elementy w profilaktyce i leczeniu łuszczycy. Z pro-

wadzonych badań wynika, że zmniejszona aktywność fizyczna ma bezpośredni wpływ zarówno na rozwój 

otyłości, jak i nasilenie stanu zapalnego. U osób z łuszczycą może powodować stres oksydacyjny, a także 

zwiększenie stężenia lipidów biorących udział w rozwoju dermatozy.

Osoby z łuszczycą podkreślają, że choroba zniechęca ich do sportu. Tworzy ona barierę psychologiczną 

uniemożliwiającą wykonywanie ćwiczeń - zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Ta ostatnia 
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stanowi istotną przeszkodę dla pacjentów chcących wykonywać ćwiczenia na świeżym powietrzu, szcze-

gólnie jeżeli uwzględniają one odzież sportową złożoną z krótkich spodenek czy bluzek z rękawkiem mo-

gących uwidocznić zmiany skórne.

To samo dotyczy innych publicznych miejsc rekreacyjnych - siłowni, basenów czy spa. Strach przed 

stygmatyzacją, oceną i brakiem zrozumienia to istotny czynnik demobilizujący. Psycholodzy zaznaczają, 

że należy jednak przełamać barierę strachu nie dla innych, ale ze względu na swoje zdrowie. Aby zwiększyć 

swoją aktywność fizyczną ćwiczeń nie trzeba wykonywać w specjalnie stworzonych do tego miejscach, 

można zacząć od treningów domowych.

Wysiłek fizyczny dla osób z łuszczycą jest ważny nie tylko dlatego, że umożliwia on kontrolowanie choroby 

ale również przynosi korzystne zmiany w układzie ruchu - zwiększa siłę mięśniową i przyczepy, stabilizuje 

stawy zapobiegając ich zwyrodnieniom oraz zapewnia odpowiednią mineralizację kości.
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łuszczyca u kobiet ciężarnych  
i karmiących piersią

Łuszczyca to choroba charakteryzująca się prze-

wlekłym, zapalnym i nawrotowym profilem. 

Czynnikami prekursorowymi, które warunkują 

powstawanie zmian są zarówno predyspozy-

cje genetyczne jest jak i czynniki środowiskowe 

w postaci chociażby silnego stresu, urazu skóry 

czy ostrej infekcji. Choroba objawia się wystę-

powaniem na skórze czerwonych zmian ze sre-

brzystą łuską oraz grubą, rumieniowatą grudką. 

Zazwyczaj zlokalizowane są one na powierzchni 

skóry głowy, tułowia czy rąk.

Na łuszczycę mogą chorować zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Dotyczy to równieżk obiety w ciąży, co 

może powodować utrudnienie i wydłużenie się procesu leczenia.

Łuszczyca a ciąża
Według lekarzy dermatologów u prawie 40 proc. kobiet w ciąży zmagających się z łuszczycą, choroba 

może mieć lekki przebieg. W okresie ciąży łuszczyca ma zazwyczaj mniejsze nasilenie, a nawet nie docho-

dzi w ogóle do uaktywnienia się zmian skórnych. Dane z piśmiennictwa podają, że nawet u 30-40 proc. 

wszystkich ciężarnych z łuszczycą, wykwity skórne stopniowo ustępują lub nie ulegają dodatkowemu za-

ostrzeniu.

Jednym z czynników sprzyjających ustępowaniu objawów łuszczycy w ciąży jest m.in. wzrost stężenia hor-

monów (w tym estrogenu). Na przebieg zapalenia w łuszczycy wpływają także hormony płciowe mające 

działanie immunosupresyjne. Najważniejszym z nich jest progesteron, którego stężenie w czasie ciąży ro-

śnie aż 25-krotnie.
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Łuszczyca a karmienie piersią
Leczenie łuszczycy w czasie ciąży to spore wyzwanie terapeutyczne dla dermatologów. Stosowanie wielu 

leków u kobiet w ciąży, lub matek karmiących, jest przeciwwskazane ze względu na brak danych chociaż-

by na temat ich przenikania do mleka ludzkiego. Przykładem takiego leku jest metoksalen, który stosuje 

się w ramach terapii skojarzonej z naświetleniami lampami PUVA.

To samo dotyczy wybranych glikosteroidów np. furoinianu mometazonu zaliczanego do grupy silnych ste-

rydów wykazujących dobre działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe. Stosowany jest w celu leczenia 

objawów towarzyszących łuszczycy o średnim i umiarkowanym leczeniu. Nie można go podawać kobie-

tom w ciąży i karmiącym piersią, a także u dzieci poniżej 2 roku życia.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku leczenia biologicznego, które (z drobnymi wyjątkami) może być 

stosowane w okresie ciąży. Przykładem takiego leku jest adalimumab wykorzystywany w ramach terapii 

biologicznej leczenia łuszczycy. Polecany jest w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy zwy-

czajnej u dzieci, młodzieży oraz dorosłych, u których tradycyjne metody leczenia nie przyniosły oczekiwa-

nego rezultatu. Zaliczany jest do grupy leków kategorii B, a więc może być stosowany u kobiet w ciąży, ale 

tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. 
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Suplementacja diety w łuszczycy

Łuszczyca to przewlekła, nawracająca zapalna 

choroba skóry o nie do końca znanej etiologii. 

Dotyka ona średnio ok. 2 proc. całej populacji 

na świecie. Charakteryzuje się powstawaniem 

na skórze czerwonobrunatnych wykwitów po-

krytych srebrzystą łuską, którym towarzyszy 

nadmierna proliferacja.

Obecnie uważa się, że jednym z czynników pre-

dysponujących do jej uaktywnienia są uwarun-

kowania genetyczne. Dotyczy to przede wszystkim łuszczycy typu I, czyli tzw. łuszczycy młodzieńczej. 

U części pacjentów wpływ na zaostrzanie się zmian skórnych mają czynniki środowiskowe wpływające na 

wydłużenie czasu terapeutycznego oraz na zwiększenie wysiewu. Do jednych z takich czynników zalicza-

my nieprawidłowe żywienie polegające na niedostarczeniu organizmu potrzebnych składników pokarmo-

wych.

Suplementacja diety w łuszczycy ma na celu uzupełnienie niedoborów składników odżywczych co jest 

szczególnie ważne w dietach eliminacyjnych czy redukcyjnych, które często stosowane są przez pacjen-

tów z problemami dermatologicznymi. Diety restrykcyjne, polegające na spadku masy ciała, są trudne 

do zbilansowania. Wymagają one od pacjenta sporej wiedzy i konsekwencji aby dostarczyć organizmowi 

odpowiednich składników bez ich spożywania konkretnych produktów.

Podpowiadamy, jakie suplementy diety należy stosować w łuszczycy aby dostarczyć organizmowi odpo-

wiednie witaminy, składniki mineralne i inne substancje odżywcze.

Nienasycone kwasy tłuszczowe
Naukowcy podkreślają, że u osób z łuszczycą dochodzi do zaburzeń przemian nienasyconych kwasów 

tłuszczowych czego wynikiem jest nie tylko sucha, łuszcząca się skóra ale także jej rogowacenie, w tym 

obniżona zawartość ceramidów i lipidów.
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Podstawą diety u osób z łuszczycą są wielonienasycone kwasy tłuszczowe zaliczane do grupy lipidów do-

starczanych z pożywieniem. Należą one do rodziny kwasów omega-3 i omega-6. Cechuje ich duże dzia-

łanie przeciwzapalne przyczyniające się do zmniejszania stresu oksydacyjnego - uszkodzenia wszystkich 

składników komórki.

Produkty z przemian kwasów omega-3 odgrywają znaczną rolę w redukcji stanu zapalnego oraz poprawy 

funkcjonowania skóry zabezpieczając ją przed nadmierną utratą wody i uszkodzeniami. Do grupy kwasów 

omega-3 zaliczamy:

•	 kwas α-linolenowy (ALA),

•	 kwas eikozapentaenowy (EPA),

•	 kwas dokozaheksaenowy (DHA).

Z kolei kwasy omega-6 wpływają na ogólne polepszenie kondycji skóry, poprawiając jej stan nawilżenia 

chroniąc ją przed podrażnieniami. Do rodziny kwasów omega-6 należą:

•	 kwas linolowy (LA),

•	 kwas arachidonowy (AA).

Dobrym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych są zarówno ryby, owoce morza jak i algi. Znajdzie-

my je także w olejach roślinnych np. oleju lniany, rzepakowym czy sojowym.

Suplementacja witaminą D. Powszechnie uważa się, że główną rolą witaminy D jest zachowanie odpowiednie-

go wzrostu budowy i mineralizacji kości. Coraz częściej mówi się jednak o jej dobroczynnym wpływie na od-

porność oraz na stan naskórka. Badania pokazują, że regularne spożycie witaminy D ma wpływ na zachowanie 

odpowiedniej proliferacji naskórka oraz na stymulację apoptozy komórek naszego organizmu.

Witamina D to jedna z witamin, którą można naturalnie suplementować. Poprzez naturalne suplementowanie 

rozumiemy dostarczanie jej do organizmu w wyniku naświetlania promieniami słonecznymi. Dane z piśmien-

nictwa pokazują, że średnio w 80 - 90 proc. syntezujemy ją w skórze z udziałem promieni UVB, czyli podczas 

regularnego przebywania na świeżym powietrzu.

Ze względu na nasz klimat, nie jesteśmy w stanie dostarczać organizmowi niezbędnej witaminy D narażając się 

na jej niedobory. Jest to szczególnie odczuwalne dla osób z łuszczycą, u których brak witaminy D widać w po-

staci zaostrzenia się zmian skórnych.
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Pacjenci z łuszczycą powinni suplementować witaminę D w postaci 2000 j/m dziennie. Mając na uwadze, 

że jej źródło występowania w produktach spożywczych jest ubogie, należy codzienną dietę wzbogać o róż-

nego rodzaju preparaty farmaceutyczne czyli suplementy. Zawierają one zazwyczaj pochodne hydroksylo-

wane witaminy D3, które są bezpieczne do spożycia. Pamiętając o tym, że witaminy D nie da się przedaw-

kować.

Dieta lekkostrawna w okresie zaostrzania stanu zapalnego
Wielu dietetyków poleca osobom z łuszczycą aby w okresie zaostrzania się stanu zapalnego przechodzili 

na tzw. dietę lekkostrawną. Uwzględnia ona głównie spożycie warzyw i owoców przy jednoczesnym ogra-

niczeniu podaży tłuszczów zwierzęcych. Celem tego jest zmniejszenie spożycia kwasu arachidonowego, 

który w nadmiarze może powodować poważne stany zapalne skóry prowadząc do utraty jej nawilżenia 

i jędrności.

Zaletą diety lekkostrawnej w łuszczycy jest wyeliminowanie z diety prozapalnych leukotrienów znajdują-

cych się w produktach zwierzęcych. W codziennym jadłospisie uwzględniamy:

•	 duże ilości roślin strączkowych,

•	 kasz i zbóż,

•	 warzyw (z wyłączeniem warzyw psiankowatych),

•	 owoców,

•	 orzechów, 

•	 grzybów.

Tym samym pacjenci z łuszczycą przyjmują mniej kwasów tłuszczowych nasyconych i cholesterolu, 

co wpływa nie tylko na zmniejszenie stanu zapalnego ale również pomaga w walce z nadwagą i otyłością. 

Dieta lekkostrawna może prowadzić do złagodzenia objawów towarzyszących łuszczycy oraz do redukcji 

masy ciała.

Łuszczyca a dieta odchudzająca
Wielu pacjentów z łuszczycą zmaga się również z otyłością. Dietetycy współpracujący z osobami z przewle-

kłymi chorobami skóry podkreślają, że dla wielu z nich ważne jest przestrzeganie diet uwzględniających od-

poiwiednie spożycie kalorii. Jedną z diet odchudzających zalecanych dla wszystkich zmagających się z der-

matozami i otyłością są diety niskoenergetyczne.

Rola diet niskoenergetycznych polega na zmniejszeniu liczby spożywanych kalorii ograniczając przy tym 
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rodzaj dostarczanych produktów. Podobnie, jak w przypadku diet lekkostrawnych przy dietach odchudza-

jących ważne jest ograniczenie - a nawet wyeliminowanie - ze swojego jadłospisu produktów pochodzenia 

zwierzęcego mogących mieć właściwości prozapalne.

W dietach niskoenergetycznych, zwanych również niskolaroczynymi, ograniczamy zazwyczaj spożycie tłusz-

czów i węglowodanych. Ma to nie tylko za zadanie zmniejszenie masy ciała, ale także  złagodzenie objawów 

chorobowych. Badania na temat związku otyłości z łuszczycą wykazały, że diety redukcyjne mają zbawienny 

wpływ na poprawę stanu skóry oraz skrócenie czasu terapii. Spadek wagi wpływał znacząco na złagodzenie 

przebiegu choroby oraz na polepszenie odpowiedzi terapeutycznej.

http://www.centrumluszczycy.pl/
https://www.centrumluszczycy.pl/


127Spis treści

www.centrumluszczycy.pl

rola witaminy D w walce 
z łuszczycą

Łuszczyca to choroba o podłożu autoimmuno-

logicznym, która manifestuje się pojawieniem 

na skórze zmian o charakterze zapalnym. Naj-

częstszą postacią choroby jest łuszczyca zwy-

kła plackowata charakteryzująca się występo-

waniem wykwitów przypominających ogniska 

o barwie czerwonobrunatnej pokrytych dodat-

kowo srebrnymi łuskami.

Leczenie łuszczycy to proces skomplikowany, 

w którym wykorzystuje się różne metody i sposoby terapeutyczne. Do jednych z nich zaliczamy suplemen-

tację witaminą D.

Rola witaminy D w terapii chorób autoimmunologicznych
Witamina D pełni istotną rolę w procesie regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej w organizmie czło-

wieka. Pomaga w metabolizmie kości (wzmacnia je), ma działanie przeciwzapalne oraz hamujące reakcje 

immunologiczne. Uznawana jest za dobry środek w leczeniu chorób skóry o podłożu immunologicznym, 

czyli z zaburzonym szlakiem odpowiedzi odpornościowej.

Badania pokazują,. że niedobór witaminy D może mieć wpływ nie tylko na układ kostny człowieka ale 

także na zaostrzanie się niektórych chorób skórnych takich jak łuszczyca. Regularnie stosowana wpływa 

na zmniejszenie się stanów zapalnych, a także na zahamowanie procesu nadmiernej proliferacji naskórka. 

Łuszczyca a witamina D
Z piśmiennictwa wiemy, że u pacjentów z łuszczycą występuje obniżona aktywność formy witaminy D 

znajdująca się w surowicy krwi. Niedobór witaminy ma wpływ na zaostrzanie się stanów zapalnych oraz 

pogorszenie się jakości naskórka - zarówno w postaci jego przesuszenia, jak i ścieńczenia. 
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Witamina D w łuszczycy ma wpływ nie tylko na proces proliferacji naskórka oraz na dojrzewanie keratyno-

cytów którym towarzyszy przewlekły stan zapalny. W leczeniu łuszczycy wykorzystujemy nie tylko samą 

witaminę D ale także jej analogi stosowane w formie miejscowej pojedynczo lub w kombinacji z innymi 

preparatami, co ma na celu zwiększenie odpowiedzi leczenia.

Terapia miejscowa witaminą D
W leczeniu łuszczycy stosuje się często witaminę D nie tylko w formie suplementacji, ale także w leczeniu 

ogólnym. W tym ostatnim wykorzystuje się zazwyczaj pochodne witaminy D np. kalcytriol, kalcypotriol czy 

takalcytol. Mają one działanie antyproliferacyjne, przeciwzapalne i immunomodulująco.

Preparaty stosuje się średnio przez kilka tygodni (zazwyczaj 6 do 8) raz lub dwa razy dziennie nanosząc je 

bezpośrednio na miejsca zmienione chorobowo. Ich zaletą jest, że są one bezwonne i bezbarwne a także 

nie brudzą ubrań i odzieży. Pierwsze rezultaty terapią miejscową witaminą D widoczne są już po tygodniu 

stosowania w postaci zmniejszenia nasilenia zmian łuszczycowych.

Terapię miejscową witaminą D wykorzystujemy zarówno w ramach monoterapii, jak i terapii skojarze-

niowej np. z silnie działającym steroidem (zazwyczaj z Daivobetem). Preparaty mają dobre właściwości 

kosmetyczne a dodatkowo działają silnie przeciwzapalnie. Stosowane równocześnie hamują również 

proliferację naskórka i normalizują jego zróżnicowanie. Mogą skrócić czas leczenia oraz przyspieszyć mak-

symalną skuteczność terapii.
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Psychoterapia i leczenie 
przeciwdepresyjne

Łuszczyca to choroba dermatologiczna o wie-

loczynnikowej etiologii, która występuje średnio 

u 1,5 - 2 proc. całej populacji. Należy do najczę-

ściej diagnozowanych chorób skóry uwarun-

kowanych genetycznie. Zaliczana jest do grupy 

przewlekłych, nawrotowych i zapalnych derma-

toz manifestujących się tworzeniem na skórze 

wykwitów grudkowych skupionych w charakte-

rystyczne blaszki. Lokalizacja zmian łuszczyco-

wych jest różna - zwykle wykwity znajdują się na 

kolanach, łokciach i owłosionej skórze głowy. Mogą one również zająć płytkę paznokciową, a nawet stawy 

(mówimy wtedy o łuszczycowym zapaleniu stawów). 

Dermatolodzy podkreślają, że łuszczyca to choroba skóry na której zaostrzenie wpływ mają różne czynniki 

środowiskowe. Do najpopularniejszych zaliczamy stres oraz zaburzenia psychiczne, które mogą powodo-

wać nie tylko wydłużenie się procesu terapeutycznego ale także na zaostrzenie wykwitów.

Łuszczyca a depresja
Psychodermatolodzy zajmujący się łuszczycą wskazują, że od lat prowadzone są badania na temat związ-

ków łuszczycy z depresją. Wynika z nich, że część pacjentów zmagających się z chorobami skóry ma sil-

ne objawy depresyjne. Osoby z łuszczycą cechują nie tylko zaburzenia lękowe czy somatyczne, ale także 

problemy z koncentracją, myśleniem czy ze ze snem. Wielu z nich jest bardzo chwiejnych emocjonalnie, 

mających problemy z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji społecznych.

Pacjenci z łuszczycą, rozumianą jako przewlekłą, nawrotową chorobę dermatologiczną, często określają 

siebie jako osoby, którym towarzyszy niepokój i smutek związany z ewentualnym odrzuceniem przez spo-

łeczeństwo. Motywują to widocznymi zmianami skórnymi sprzyjającymi powstawaniu kłamliwych, szko-
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dliwych opinii na ich temat. Łuszczyca wciąż jest bowiem postrzegana jako temat tabu, a do tego choroba 

zaraźliwa, zakaźna przez dotyk czy powstała w wyniku braku higieny.

Rola psychoterapii w łuszczycy
Dermatolodzy zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób skóry podkreślają jak ważna jest rola psycho-

terapii w łuszczycy. To choroba, która:

•	 wpływa na pogorszenie jakości życia (pielęgnacja zmian skórnych zajmuje dużo czasu, przez wielu 

postrzegana jest jako problematyczna),

•	 utrudnia budowanie relacji towarzyskich (jest przeszkodą w nawiązywaniu nowych znajomości),

•	 komplikuje plany zawodowe (część pacjentów w ogóle nie podejmuje pracy),

•	 uniemożliwia rozwój osobisty (wolne chwile poświęcone są na pielęgnacje skóry i leczenie).

Pacjenci z łuszczycą ubolewają nad ograniczonymi możliwościami skorzystania ze wsparcia psychologów 

i psychiatrów, co wynika z trudności dostępu do specjalistycznych świadczeń medycznych. Nie mają rów-

nież możliwości swobodnego skontaktowania się z lekarzami celem omówienia dotyczących ich proble-

mów - najczęściej związanych z samoakceptacją i nawiązywaniem relacji międzyludzkich, czego przyczy-

ną są problemy natury estetycznej.

Osoby z łuszczycą wymagają holistycznego podejścia. Problemy dermatologiczne mają bowiem niebaga-

telny wpływ na stan psychiczny, co przekłada się bezpośrednio na wygląd skóry. Stres jest bowiem jed-

nym z najpopularniejszych, a zarazem trudnym do wyeliminowania czynnikiem, mogącym wpływać na 

zaostrzanie się wykwitów.

Specjaliści coraz częściej skłaniają się ku psychoterapii opartej na metodach poza farmakologicznych, 

które uwzględniają metody relaksacyjne, techniki behawioralno-poznawcze czy biofeedback. Ich celem 

jest poprawa skuteczności leczenia oraz jakości życia.
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łuszczyca jako choroba 
psychosomatyczna

Łuszczyca, nawet w łagodnej postaci, uznawana 

jest nie tylko za przewlekłą chorobę dermatolo-

giczną ale także za poważny defekt kosmetycz-

ny. Ze względu na to, że wykwity skórne mogą 

być zlokalizowane w różnym miejscu na skórze 

gładkiej ciała - od owłosionej skóry głowy, przez 

dłonie, po stopy - łuszczyca postrzegana jest 

jako choroba, która wpływa na pogorszenie się 

jakości życia.

Badania pokazują, że co druga osoba z łuszczycą ma problemy z samoakceptacją. Winą obarczają zmiany 

skórne, które w widoczny sposób podkreślają ich problemy ze zdrowiem. Łuszczycy bowiem wciąż towa-

rzyszy wiele mitów związanych z chorobą. Począwszy od tego, że łuszczyca to choroba zakaźna, którą moż-

na się zarazić. To wszystko wpływa na psychikę chorego, obniżając jego aktywność społeczną i zawodową.

Łuszczyca a psychika chorego
Według psychologów, łuszczyca stygmatyzuje i obniża poczucie własnej wartości. Wywołuje u pacjentów 

poważne stany lękowe i może prowadzić do rozwoju uzależnień, depresji czy w ciężkich przypadkach na-

wet do prób samobójczych. Dermatolodzy podkreślają, że część pacjentów z łuszczycą wymaga regular-

nej opieki psychologa czy psychiatry aby pracować nad własną samoakceptacją.

Łuszczyca a stres
Z badań na temat powiązania łuszczycy ze stresem wynika, że choroba ta jest silnie stresogenna. Oznacza 

to, że jej pojawienie się może wpływać na zaognienie się reakcji stresowej, a w efekcie do wzmożonego 

napięcia organizmu.
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Stres postrzegany jest również w kategorii czynników nie tylko wyzwalających chorobę, ale również za-

ostrzającym zmiany i wydłużającym czas leczenia. Łuszczyca, rozumiana jako choroba przewlekła, ma nie-

bagatelny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne. Naukowcy zaznaczają, że może ona powodować 

zniekształcenie wyglądu jednostki, a także wyzwalać uczucie skrępowania czy wstydu.

Łuszczyca a lęki
Lęk to jedna z charakterystycznych cech chorób psychosomatycznych, czyli takich na których uaktywnie-

nie wpływ mają różne czynniki psychologiczne, w tym emocjonalne. Zaliczamy do nich m.in. łuszczycę, na 

której rozwój może wpływać zarówno stres, jak i lęk. 

W przypadku łuszczycy pacjenci najczęściej zmagają się z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi nie mają-

cymi charakteru napadowego. Lęk postrzegany jest jako ciągłe zamartwianie się, stałe poczucie niepokoju 

czy niewytłumaczalnego zagrożenia.

Stanom lękowym w łuszczycy mogą towarzyszyć również problemy z koncentracją, zaburzenia snu 

a  w  ciężkich przypadkach nawet zaburzenia wegetatywne w postaci chociażby problemów z oddycha-

niem.

Depresja a łuszczyca
Od lat podkreślany jest związek łuszczycy z depresją, jako choroby mającej wpływ na psychikę pacjenta. 

Szacuje się, że średnio co druga osoba z łuszczycą ma problemy z postrzeganiem własnej osoby, a aż 30 

proc. z nich powinna być pod stałą opieką psychologa lub psychiatry.

Z obserwacji medycznych wynika, że połowa chorych na łuszczycę narażona jest na rozwój problemów 

psychicznych, w tym depresji. Nieleczona choroba może prowadzić nawet do podejmowania prób samo-

bójczych, do których przyznaje się średnio 1 na 20 osób z dermatozą.

Epizody depresyjne występują zazwyczaj w momencie zaostrzenia się łuszczycy. Na zmiany skórne wpływ 

ma nie tylko stan psychiczny człowieka, ale również towarzyszące mu poczucie stresu. W ten sposób two-

rzy się błędne koło - stres nie tylko wyzwala wysiew nowych wykwitów, ale również go zaostrza.
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łuszczyca a depresja

Łuszczyca to nie tylko problem estetyczny ale 

choroba całego organizmu. Jej leczenie uzna-

wane jest przez lekarzy dermatologów za spore 

wyzwanie terapeutyczne. Nie tylko dlatego, że 

do każdego przypadku pacjenta należy podejść 

indywidualnie ale również żeby zatroszczyć się 

zarówno o stan skóry chorego, jak i jego psychi-

kę.

Badania pokazują, że u wielu osób z łuszczycą 

mogą wystąpić zaburzenia psychiczne - zarówno w formie krótkotrwałej (związanej wyłącznie z aktywny-

mi wysiewami), jak i przewlekłej - towarzyszącej niezależnie od obecnego stanu skóry.

Łuszczyca to przewlekła, nawrotowa choroba skóry, która choć bezpośrednio nie zagraża życiu pacjenta, 

wpływa ona znacząco na pogorszenie jego komfortu. Może ona wpływać na rozwój stanów depresyjnych 

o charakterze dwukierunkowym - pierwotnym lub wtórnym. 

Dermatozy zaliczane są do grupy chorób wpływających zarówno na zaburzenia skóry na poziomie fizjolo-

gicznym (mówimy o widocznych zmianach skórnych), ale także psychologicznym. Utrudnia ona realizację 

podstawowych potrzeb i celów człowieka - zarówno nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, aktywiza-

cję zawodową czy problemy z samoakceptacją.

Depresja i łuszczyca to dwie choroby wzajemnie się modulujące. Rozumiemy przez to, że obydwie mogą 

mieć na siebie wpływ tzn. depresji towarzyszy stres nasilający objawy skórne, z kolei wykwity skórne mogą 

powodować rozwój stanów depresyjnych.

Dane z piśmiennictwa podają, że nieleczona depresja u osób z łuszczycą może jedną z przyczyn pojawie-

nia u chorych nie tylko myśli ale także tendencji samobójczych w formie pragnienia śmierci. Ze statystyk 

wynika, że depresja najbardziej nasilona jest w momencie natężenia wykwitów oraz momencie ich za-

http://www.centrumluszczycy.pl/
https://www.centrumluszczycy.pl/


134Spis treści

www.centrumluszczycy.pl

ostrzenia. Wraz z poprawą stanu skóry, równowaga psychiczna pacjenta może ulec znacznej poprawie.

Jak radzić sobie z depresją w łuszczycy?
Charakterystycznym objawem podstawowym depresji jest obniżenie nastroju, utrata zainteresowań 

i zmniejszenie aktywności. Może także występować osłabienie koncentracji, niska samoocena i małe po-

czucie wartości a w ciężkich przypadkach zmniejszony apetyt, zaburzenia snu, czarnowidztwo czy myśli 

i czyny samobójcze.

Uważa się, że łuszczyca jest jednym z poważniejszych czynników rozwoju depresji, gdyż chorzy narażeni są 

na ostry i przewlekły stres związany z rozwojem dermatozy. Schemat leczenia depresji możemy podzielić 

na trzy etapy:

•	 Faza ostra - leczenie trwa aż do uzyskania remisji objawowej,

•	 Kontynuacja leczenia - czyli leczenie podtrzymujące,

•	 Leczenie profilaktyczne - celem jest zapobieganie nawrotom choroby.

W fazie ostrej stosowane są leki, które dobierane są pod kątem profilu pacjenta, w tym prezentowanych 

przez niego cech depresji. Do najczęściej stosowanych w Polsce leków przeciwdepresyjnych zaliczamy 

m.in.

•	 Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub noradrenaliny,

•	 Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

•	 Leki wpływające na neuroprzekaźnictwo.

Kontynuacja leczenia depresji może opierać się zarówno na preparatach farmakologicznych, jak również 

na niefarmakologicznych metodach leczenia, do których zazwyczaj zaliczamy psychoterapię oraz metody 

biologiczne w postaci chociażby fototerapii czy stymulacji mózgu.
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łuszczyca a oddawanie krwi - czy 
osoba chora na łuszczycę może 
być dawcą krwi?

“Oddając krew - darujesz życie” to ha-

sło Polskiego Czerwonego Krzyża, który zajmuje 

się m.in. działaniami związanymi z organizacją 

i propagowaniem oddawania krwi celem rato-

wania zdrowia i życia ludzkiego. Powszechnie 

funkcjonuje wiele mitów na temat oddawania 

krwi - nie tylko dotyczące samego poboru, jak 

i  przeciwwskazań czy skutków ubocznych. W 

tym artykule obalimy część z nich.

Na czym polega oddawanie krwi?
Proces oddawania krwi jest szybki i mało skomplikowany. Można podzielić go na kilka etapów:

•	 rejestracja - w punkcie pobierania krwi wypełniasz formularz podając swoje dane osobowe. Muszą 

być one zgodne z prawdą, bo chodzi tutaj zarówno o Twoje zdrowie, jak i zdrowie osoby, która poten-

cjalnie otrzyma Twoją krew.

•	 badanie poziomu hemoglobiny - jego odczyt zajmuje ok. 3 minut.

•	 skrócona badanie lekarskie - czy nie masz przeciwwskazań do oddania krwi,

•	 oddawanie krwi - trwa ok. 10 minut i polega na pobraniu 450 ml krwi,

•	 odpoczynek - bezpośrednio po oddaniu krwi, pozostań przez chwilę na miejscu poboru. Opuszczając 

punkt otrzymasz produkty regeneracyjne o wartości kalorycznej 4500 kcal.

Mity o oddawaniu krwi
Na temat oddawania krwi pokutuje wiele mitów, które skutecznie zniechęcają potencjalnych krwiodaw-

ców. Do najpopularniejszych zaliczamy:

•	 Oddawanie krwi jest niebezpieczne - nieprawda! Oddawanie krwi to proces bezpieczny podczas któ-
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rego wykorzystywany jest sprzęt jednorazowego użytku począwszy od pojemników na krew i igieł 

przez rękawiczki.

•	 Przed pobieraniem krwi nie wolno jeść - nieprawda! Przed pobraniem krwi zaleca się spożycie lekkie-

go posiłku, a jeśli nie masz takiej możliwości wypij po prostu kawę, herbatę czy sok.

•	 Oddawanie krwi sprawia ból - nieprawda! Bolesne może być jedynie samo wkłucie igły, co wielu pa-

cjentów porównuje do chwilowego ukłucia szppilki czy ukąszenia przez owada. Uczucie ma jednak 

charakter przemijający.

•	 Nie wiemy ile pobiorą nam krwi - nieprawda! Jednorazowo pobierane jest zawsze 450 ml krwi.

•	 Oddawanie krwi odchudza - nieprawda! Pobieranie krwi nie wpływa na naszą wagę, nie chudniemy 

ani nie tyjemy, choć możemy mieć takie uczucie. Jest to związane z ilością pobranej krwi.

Jakie są działania niepożądane u krwiodawców?
Choć oddawanie krwi nie wiąże się z poważnymi skutkami ubocznymi oraz trwałymi powikłaniami, należy 

zdawać sobie sprawę, że w przypadku niektórych krwiodawców mogą wystąpić działania niepożądane 

w postaci powikłań lekkich:

•	 uszkodzenia naczynia, nerwu czy ścięgna,

•	 miejscowej reakcji alergicznej,

•	 miejscowego zakażenia skóry,

•	 reakcji wazowagalnej (w tym omdlenia).

Czy mając łuszczycę mogę oddać krew?
Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18 - 65 lat, której waga przekracza min. 50 kg. 

Do względnych przeciwwskazań do oddawania krwi zaliczamy m.in.

•	 choroby układu krążenia,

•	 choroby układu pokarmowego,

•	 przewlekłe choroby skóry,

•	 choroby krwi i układu krążenia,

•	 aktywne nowotwory,

•	 choroby zakaźne,

•	 stałe przyjmowanie leków.

Łuszczyca zaliczana do chorób dermatologicznych, czyli przewlekłych chorób skóry, bezwzględnie dys-

kwalifikuje do oddania krwi.
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łuszczyca a tatuaż - czy wykonanie 
tatuażu to dobry pomysł?

Od zamierzchłych czasów nasi przodkowie szu-

kali pomysłu na zwiększenie swojej atrakcyjno-

ści. Według historyków już członkowie pierwot-

nych plemion upiększali swoje ciała dekorując 

je, malując czy przyozdabiając konkretnymi 

przedmiotami. Wykonywanie tatuażu było jed-

nym ze sposobów na ozdobienie swojego ciała, 

które w mało inwazyjny sposób pozwalało na 

zmianę wizerunku - często wiązało się to z pod-

kreśleniem swojej pozycji, czy kolejnym etapem 

wkraczania w dorosłość.

W historii współczesnego tatuażu wyróżniamy różne psychologiczne aspekty motywujące jego powstanie. 

Możemy podzielić je na trzy grupy motywów:

•	 motywy estetyczne (np. podoba nam się dany wzór),

•	 motywy indywidualne (np. tatuaż ma dla nas konkretne znaczenie),

•	 motywy społeczne (np. chcemy pokazać przynależność do grupy).

Psycholodzy podkreślają, że coraz więcej osób traktuje swoje ciało w pozytywny sposób jako płótno ma-

larskie służącego do opisywania i przedstawiania komunikatów. Powstaje coraz więcej studiów do tatu-

ażu, z których usług bez problemu nie można skorzystać. Niestety, mimo ciągłego rozwoju technik i metod 

wykonywania tatuażu, wciąż istnieje grupa osób, którym nie jest on zalecany. Zaliczamy do nich m.in. 

osoby chorujące na łuszczycę.

Skutki wykonania tatuażu u chorego na łuszczycę
Raporty Komisji Europejskiej na temat wykonywania tatuaży w krajach unijnych, pokazują, że do jego wy-

konywania mogą być stosowane groźne dla zdrowia substancje zawarte w atramencie wykorzystywanym 
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w zabiegu. W związku z tym powinny być wprowadzone odpowiednie regulacje prawne dotyczące tatu-

owania i używanych do tego narzędzi. 

Atrament, będący podstawą tatuażu,jest w większości przypadku sprowadzany ze STanów ZJednoczo-

nych. Znajdujące się w nim składniki mogą ulec zmianie w przypadku nieprawidłowego przechowywania 

np. podczas promieniowania ultrafioletowego czy chociażby wystawieniu na słońce. W przypadku osób 

z łuszczycą może to prowadzić do powstawania skórnych reakcji alergicznych, podrażnień czy zaostrzenia 

choroby.

Pojawia się coraz więcej badań związanych z wykonywaniem tatuażu u pacjentów z łuszczycą. Wynika 

z nich, że nie tylko atrament jest uznawany za jedną z metod uaktywniających stany zapalne ale również 

sam sposób wykonywania tatuażu, który z perspektywy medycznej postrzegany jest jako kontrolowane 

uszkodzenie naskórka.

Urazy skóry wskutek wykonania tatuażu mogą bowiem wyzwalać tzw. fenomen Koebnera, który polega 

na występowaniu wykwitów w miejscu nakłuć, najczęściej w obrębie tatuażu. Osoby z łuszczycą powinny 

mieć to na uwadze przed zdecydowaniem się na zabieg.

Możliwe powikłania
Powszechnie przyjmuje się, że przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, ryzyko powikłań 

medycznych jest bardzo niskie. Jak podkreślają lekarze, w bardzo sporadycznych przypadkach podykto-

wanych brakiem odpowiedniej higieny, może dojść do zakażeń drogą krwiopochodną chorobami wiruso-

wymi np. WZW B i C czy HIV.

Przed każdym wykonaniem tatuażu niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu celem przekazania tatuato-

rowi informacji na temat swojego stanu zdrowia. Jest to niezbędne do stwierdzenia, a także wyelimino-

wania, możliwych skutków ubocznych czy działań niepożądanych. Pacjenci z przewlekłymi dermatozami 

- w tym z łuszczycą - powinni zostać uświadomieni na temat przeciwwskazań medycznych do wykonania 

tatuażu. Choć nie ma oficjalnych regulacji prawnych w zakresie wykonywania tatuażu u osób z łuszczycą, 

pojawia się coraz więcej badań opowiadających się za zaostrzeniem, lub nawet wyzwalaniem, choroby 

jako skutek zabiegu. Zaleca się, aby każda osoba z łuszczycą indywidualnie podjęła decyzje na temat wy-

konania tatuażu.
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Gwiazdy z łuszczycą - znane osoby 
zmagające się z chorobami skóry

Łuszczyca to przewlekła i nawrotowa derma-

toza. Ze względu na swoje charakterystyczne 

objawy w postaci wykwitów zlokalizowanych 

w różnych miejscach na skórze gładkiej ciała, 

uznawana jest nie tylko za trudną do leczenia 

chorobę, ale również za poważny defekt kosme-

tyczny mający negatywny wpływ na naszą psy-

chikę. Badania pokazują, że łuszczyca powoduje 

spadek jakości życia i samooceny u pacjentów, 

którzy się z nią zmagają. Powoduje ona poważ-

ne skutki na drodze zawodowej (np. w postaci braku zatrudnienia), ale również na stopie interpersonalne 

(problemy z nawiązaniem nowych kontaktów).

Łuszczyca to choroba, której typowym objawem są zmiany skórne o charakterze zapalnym przypomina-

jące swoim wyglądem zaczerwienione plamki. W zależności od rodzaju łuszczycy mogą one wyglądać jak 

krostki albo rozległe i rozlane wykwity pokryte srebrzystą blaszką. Ich lokalizacja też jest różna - od skóry 

głowy, twarzy przez plecy, dłonie i kończyny dolne. Widoczność wykwitów, trudnych często do zakrycia 

w postaci ubrania czy makijażu, powoduje narastające poczucie dyskomfortu, które może z czasem prze-

rodzić się w brak akceptacji własnej fizyczności.

Pamiętajmy jednak, że łuszczyca to powszechna choroba, która wg szacunków badaczy dotyczy aż 16 

osób na 1000 populacji ogólnej. Z chorobą zmagają się zarówno dzieci, jak i dorośli. Przeciętni Kowalscy 

oraz celebryci. Czy wiesz kto ze znanych osób ma łuszczycę i jaki ma stosunek do choroby?

Gwiazdy z łuszczycą - Znane osoby zmagające się z chorobami skóry
Mimo tego, że łuszczyca to przewlekła choroba skóry postrzegana jako defekt estetyczny, nie znajdziemy 

w prasie bulwarowej negatywnych artykułów na temat zmagań celebrytów z chorobą.
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Czytelnicy chcący dowiedzieć się więcej o problemach dermatologicznych gwiazd Hollywood będą moc-

no zawiedzeni. Wbrew powszechnej opinii, łuszczyca w mediach nie jest skategoryzowana jako choroba 

stygmatyzująca, a gwiazdy cierpiące na nią nie podlegają publicznej ocenie. W przeciwieństwie chociażby 

do niepochlebnych wpisów związanych z brakiem makijażu czy niechlujnym ubiorem.

Gwiazdy z łuszczycą coraz głośniej i chętnie wypowiadają się o swojej chorobie, walcząc z jej piętnem. 

Mówiąc otwarcie o łuszczycy, docierają do innych odbiorców i pokazują, że są oni na równi z nami. Do naj-

popularniejszych celebrytów mówiących o łuszczycy możemy zaliczyć:

Kim Kardashian - West i Kris Jenner

Gwiazdy popularnego amerykańskiego sitcomu “Z ka-

merą u Kardashianów” otwarcie mówią o swoich potycz-

kach z łuszczycą. Kris Jenner przyznała, że pierwszych 

wykwitów skórnych dostała będąc 20 latką w wyniku sil-

nego stresu. Podobnie było w przypadku jej córki, która 

została zdiagnozowana w wieku 30 lat i to na wizji przed 

milionami widzów. Matka z córką nigdy nie ukrywały 

swojej choroby, obalając mity na jej temat.

Cara Delevingne

Modelka i aktorka - jedno z najbardziej gorących na-

zwisk młodego pokolenia. Znana z takich produkcji, jak 

filmowego super hitu “Legion samobójców” czy serialu 

“Carnival Row”. Przyznała, że w jej przypadku czynni-

kiem wyzwalającym zmiany był silny stres, którego do-

świadczyła w wieku 20 lat podczas jednego z pokazów mody w ramach Paris Fashion Week. Sytuacja była 

dla tak dla niej niekomfortowa, że na długi czas zrezygnowała z udziału w wybiegach.
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Cyndi Lauper

Autorka szlagieru “Girls Just Want to Have Fun”, któ-

ry nuci do tej pory milion ludzi na całym świecie jest 

przykładem na uaktywnienie się zmian łuszczycowym 

w okresie menopauzy. Piosenkarka nie ukrywa, że cho-

roba bardzo nią wstrząsnęła co odbiło się na jej psychi-

ce - tak się wstydziła zmian skórnych, że bała się wstać 

z łóżka. Twierdzi, że dzięki medytacji, jako formie walki 

z ciągłym napięciem, odpowiedniej diecie oraz ograniczeniu spożycia alkoholu udaje jej się trzymać cho-

robę w ryzach.

Art Garfunkel

Współzałożyciel popularnego zespołu Simon and Gar-

funkel, który w latach 60. wylansował takie przebo-

je jak “The Sound of Silence” czy “Mrs. Robinson”. Na 

temat swojego życia z łuszczycą oraz metody leczenia 

prowadzonego w ramach Mayo Clinic napisał utwór 

wchodzący w skład wydanych przez siebie poematów. 

Nigdy nie ukrywał swojej choroby.

Rodzime gwiazdy z łuszczycą:
•	 Ryszard Kalisz - od lat walczy o wpisanie łuszczycy na listę chorób przewlekłych i popiera działania 

fundacji walczących o prawa pacjentów z dermatozami,

•	 Michał Wiśniewski - wyznający, że “łuszczyca to choroba, z którą żyje się całe życie”, a czynnikiem 

wyzwalającym zmiany skórne w jego przypadku był prawdopodobnie stres oraz stosowanie używek,

•	 Łukasz Matusik - dziennikarz, inicjator popularnej akcji na instagramie “#łuszczycaniezaraża” zwraca 

uwagę na problemy z kwalifikacją do leczenia biologicznego dla osób z łuszczycą oraz niskiej świa-

domości społecznej na temat samej choroby.

Łuszczyca to choroba zapalna, która ma wpływ nie tylko na stan naszej skóry oraz psychikę. Badania po-

kazują, że na istnienie zależności między uaktywnieniem się choroby, lub zaostrzeniem się jej objawów, 
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w  wyniku silnego stresu. Dermatoza ta dotyczy wszystkich bez względu na wiek, pochodzenie i status 

materialny. Nieleczona może prowadzić do poważnych zaburzeń nie tylko w postaci mocno zaognionych 

zmian skórnych, ale także chorób współistniejących powstałych w wyniku ciągłego stresu.
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KIM JESTEŚMY? 

Sklep internetowy Centrum Łuszczycy www.centrumluszczycy.pl powstał z myślą o pacjentach 

zmagających się z łuszczycą – chcemy zapewnić Wam dostęp do najszerszego w Polsce asortymentu 

produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry łuszczycowej, suplementów wspierających leczenie, 

książek z wiedzą na temat tego schorzenia oraz różnych sposobów kuracji (lamp do fototerapii) itp. 

Chcemy pomóc Wam w znalezieniu odpowiedniego sposobu osiągnięcia jak najdłuższej remisji. 

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą skóry, jednak dzięki podjęciu odpowiedniego leczenia możliwe jest 

kontrolowanie zmian skórnych i życie z chorobą w formie bezobjawowej – udowadniają to zarówno 

liczne badania naukowe, jak i nasze doświadczenie!  

GWARANTUJEMY:  

•	 Zrozumienie potrzeb osób z łuszczycą – w jej leczeniu potrzebne jest holistyczne podejście do pa-

cjenta dlatego w naszym sklepie znajdziecie zróżnicowany, szeroki i stale wzbogacany asortyment 

dedykowany tej chorobie.  

•	 Błyskawiczną dostawę 

•	 Profesjonalne doradztwo – nasi konsultanci udzielają informacji dotyczących doboru produktów do 

pielęgnacji chorobowo zmienionej skóry, diety i zmiany nawyków żywieniowych, fototerapii i innych 

sposobów podnoszenia jakości życia z łuszczycą. 

•	 Bezpieczne zakupy – certyfikat SSL w sklepie, bezpieczne płatności, certyfikat Zaufany Sklep. 

•	 Regularne wielkie promocje – zapisz się na newsletter, by nie ominąć żadnej z nich! 

Zapraszamy:
www.centrumluszczycy.pl

Życzymy dużo zdrowia! 
Zespół Centrum Łuszczycy
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