
Nadmier ne  ro go wa ce nie  skóry  wy ni ka z hi per ke ra to zy, czy li po gru bie -
nia war stwy ro go wej na skór ka. Mo że być re zul ta tem re ak cji obron nej
skóry na tar cie i zwięk szo ny na cisk, pro wa dząc do po wsta nia mo dze li
oraz na gniot ków. In ną przy czy ną hi per ke ra to zy jest re ak cja na prze wle -
kły stan za pal ny, in fek cje, pro mie nio wa nie sło necz ne oraz draż nie nie
środ ka mi che micz ny mi. Rza dziej nadmier na i nie pra wi dło wa pro li fe ra cja
ke ra ty no cy tów jest zwią za na z wro dzo ny mi scho rze nia mi. Skóra w prze -
bie gu tych jed no stek cho ro bo wych jest su cha, swę dzą ca i po kry ta łu ską[1]. 

dermatologia

dr n. med. Magdalena Jałowska
lek. Anna Malewska-Woźniak 
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med.
Zygmunt Adamski
Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii
w Dermatologii
Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. 
Agnieszka Osmola-Mańkowska

Miejsce preparatów złożonych zawierających
glikokortykosteroidy z kwasem salicylowym
w terapii dermatoz przebiegających
z nadmiernym rogowaceniem naskórka

52

Zmia ny hi per ke ra to tycz ne mo gą być
ogra ni czo ne do nie wiel kich, zlo ka li zo wa nych
zgru bień na skór ka lub zaj mo wać więk sze
ob sza ry, cza sem na wet skórę ca łe go ciała.

Miej sco we pre pa ra ty łą czo ne 
gli ko kor ty ko ste ro i dów z kwa sem 
sa li cy lo wym 

Miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy zo -
sta ły wpro wa dzo ne do te ra pii der ma to lo -
gicz nej po nad 50 lat te mu, jed nak nadal
są sze ro ko wy ko rzy sty wa ne w wie lu jed -

no st kach cho ro bo wych: der ma to zach za -
pal nych, au to im mu no lo gicz nych i hi per -
pro li fe ra cyj nych. Wy ka zu ją dzia ła nie
prze ciw za pal ne, an ty pro li fe ra cyj ne oraz
im mu no su pre syj ne[2]. Po bu dza ją syn te zę
li po         kor ty ny 1 i wa zo kor ty ny, ha mu ją pro -
duk cję cy to kin pro za pal nych, pro li fe ra cję
lim fo cy tów T, B i ko mórek Lan ge rhan sa,
zmniej sza ją eks pre sję czą stek ad he zyj -
nych, zwięk sza ją ak tyw ność en do nu kle az
i obo jęt nej en do pep ty da zy, re gu lu ją funk -
cję eo zy no fi lów oraz ha mu ją mi gra cję
ma kro fa gów[2].



Kwas sa li cy lo wy jest zna nym od wie lu
lat środ kiem ke ra to li tycz nym, sto so wa nym
miej sco wo na zro go wa cia ły na skórek –
zmięk cza go i roz pulch nia, uła twia jąc je go
złu szcza nie. Roz lu źnia po łą cze nia po mię -
dzy kor ne o cy ta mi war stwy ro go wej oraz
ob ni ża pH war stwy ro go wej na skór ka[1].
Sto so wa ny ze wnę trz nie w pre pa ra tach
dzia ła nie tyl ko ke ra to li tycz nie, ale rów -
nież od ka ża ją co, prze ciw za pal nie, bak te -
rio sta tycz nie. Wchła nia się z po wierzch ni
skóry ogól no u stro jo wo, dla te go nie po wi -
nien być sto so wa ny na bar dzo du że ob -
sza ry skóry, u ma łych dzie ci i ko biet w cią -
ży. Nie na le ży go sto so wać u osób
z nadwraż li wo ścią na sa li cy la ny oraz
u osób z nie wy dol no ścią ne rek.

W pre pa ra tach łą czo nych kwas sa li cy -
lo wy po wo du je eks fo lia cję na skór ka,
przez co zwięk sza pe ne tra cję gli ko kor ty -
ko ste ro i du. Wy ka za no, że dzię ki ta kie mu
po łą cze niu moż li we jest szyb sze uzy ska -
nie re mi sji zmian skór nych niż w mo no te -
ra pii. Na ryn ku do stęp ne są pro duk ty

w for mie ma ści oraz pły nu, które mo gą
być  sto so wa ne za rów no na skórę gład ką,
jak i owło sio ną skórę gło wy.

Stosowanie gli ko kor ty ko ste ro i dów
z kwa sem sa li cy lo wym w wy bra nych
jed no st kach der ma to lo gicz nych

Łu szczy ca plac ko wa ta 

Jed ną z naj czę st szych cho rób der ma to -
lo gicz nych, w której do cho dzi do za bu rzeń
ro go wa ce nia jest łu szczy ca. To prze wle kła,
ogól no u stro jo wa cho ro ba za pal na cha rak te -
ry zu ją cą się obe cno ścią gru dek oraz ru mie -
nio wych bla szek po kry tych sre brzy stą łu ską.
Pro blem do ty czy oko ło 1-3% po pu la cji. Na
ujaw nie nie cho ro by wpły wa ją za rów no
czyn ni ki ge ne tycz ne, im mu no lo gicz ne, jak
rów nież licz ne czyn ni ki śro do wi sko we. Wy -
róż nia my dwa ty py łu szczy cy zwy kłej.

Typ I, dzie dzicz ny, z po cząt kiem cho -
ro by przed 40 r.ż., w dzie ciń stwie lub
w wie ku mło dzień czym. Ce chu je się wy -
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Ryc. 1-2. Łuszczyca plackowata. 



stę po wa niem łu szczy cy w ro dzi nie i ma
wy ra źny zwią zek z nie który mi an ty ge na mi
zgod no ści tkan ko wej (HLA Cw6 i DR7)[2].
Ten typ łu szczy cy cha rak te ry zu je się cięż -
szym prze bie giem, w po rów na niu z ty -
pem II tru dniej re a gu je na le cze nie, czę -
ściej wy stę pu ją na wro ty i uo gól nia nie się
zmian skór nych.

Typ II to tzw. łu szczy ca do ro słych,
z pierw szy mi ob ja wa mi po 40 r.ż., ujem -
nym wy wia dem ro dzin nym i sła bym
związ kiem z HLA[2].

W łu szczy cy wy stę pu ją trzy głów ne
pa to me cha ni zmy: nadmier na pro li fe ra cja
ko mórek na skór ka, nie pra wi dło we róż ni -
co wa nie ke ra ty no cy tów oraz stan za pal -
ny. Ce chą cha rak te ry stycz ną łu szczy cy jest
8-krot ne skróce nie cy klu ko mór ko we go.
W na skór ku zdro wym, wę drów ka ke ra ty -
no cy tów z war stwy pod staw nej do ro go -
wej trwa 28 dni, pod czas gdy w łu szczy cy
3-4 dni. U oko ło 70-80% pa cjen tów
w prze bie gu PV wy stę pu ją zmia ny skór ne
o nie wiel kim na si le niu, wy ma ga ją ce je dy -
nie le cze nia miej sco we go. W te ra pii miej -
sco wej łu szczy cy sto su je my pre pa ra ty złu -
szcza ją ce (kwas sa li cy lo wy i mocz nik) oraz
re du ku ją ce bez po śre dnio wpły wa ją ce na
nadmier ną pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów na -
skór ka i ha mo wa nie sta nu za pal ne go (gli -
ko kor ty ko ste ro i dy, cy gno li na, ta za ro ten,
ana lo gi wi ta mi ny D). W le cze niu wy ko -
rzy stu je my dzia ła nie prze ciw za pal ne, an -
ty mi to tycz ne oraz prze ciw świą do we gli -
ko kor ty ko steroi dów. Po łą cze nie miej sco -
we go gli ko kor ty ko ste ro i du z kwa sem
sa li cy lo wym (pre pa rat za wie ra ją cy be ta -
me ta zon i kwas sa li cy lo wy) w ma ści do -
sko na le spraw dza się w te ra pii łu szczy cy
ogra ni czo nej, gdzie wy kwi ty skór ne zlo ka -
li zo wa ne są w oko li cy sta wów łok cio -
wych, ko la no wych, oko li cy krzy żo wo-lę -
dźwio wej czy po je dyn czych bla szek łu -
szczy co wych w in nej lo ka li za cji.
W przy pad ku zmian łu szczy co wych zlo ka -

li zo wa nych na owło sio nej skórze gło wy
w pierw szym eta pie le cze nia za le cić mo -
że my pre pa rat w po sta ci pły nu.

Sku tecz ność pre pa ra tu łą czo ne go za -
wie ra ją ce go di pro pio nian be ta me ta zo nu
i kwas sa li cy lo wy zo sta ła po twier dzo na
w wie lu ba da niach kli nicz nych. Na ich
pod sta wie moż na stwier dzić, że jest ona
istot nie wy ższa niż sku tecz ność mGKS
o podob nej si le dzia ła nia w po sta ci pre pa -
ra tów pro stych. Pre pa rat zło żo ny za wie -
ra ją cy di pro pio nian be ta me ta zo nu i kwas
sa li cy lo wy wy ka zu je szyb ki po czą tek dzia -
ła nia. Po je go za sto so wa niu po pra wę sta -
nu der ma to lo gicz ne go ob ser wu je się
istot nie szyb ciej niż w przy pad ku sto so -
wa nia sa me go mGKS lub też pre pa ra tu
z po chod ną wi ta mi ny D3. Pre pa ra ty zło -
żo ne są z re gu ły do brze to le ro wa ne.
Naj czę st szy mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi
są re ak cje miej sco we o cha rak te rze
podraż nie nia.

Ło jo to ko we za pa le nie skóry 

Ło jo to ko we za pa le nie skóry (ŁZS) na -
le ży do czę stych cho rób skóry, wy stę pu -
je za rów no u nie mow ląt, dzie ci, jak i do -
ro słych osób. Cha rak te ry zu je się obe cno -
ścią wy kwi tów złu szcza ją cych na podło żu
ru mie nio wym w oko li cach skóry naj bar -
dziej ob fi tu ją cych w gru czo ły ło jo we
(twarz, skóra owło sio na gło wy, ple cy)
oraz oko li cach wy prze nio wych. ŁZS wy -
stę pu je z czę sto ścią 1-3% w po pu la cji
ogól nej, 3-5% u mło dych do ro słych oraz
aż u 40-80% za ka żo nych wi ru sem HIV[5,6].
Cho ro ba ma cha rak ter prze wle kły i na -
wro to wy, za o strze nia wy stę pu ją w zmien -
nych okre sach[6]. Wy kwi tom cho ro bo wym
mo że to wa rzy szyć świąd. Czę sto do cho -
dzi do za o strzeń w okre sie je sien no-zi -
mo wym, świa tło sło necz ne ła go dzi ob ja -
wy. Wy kwi ty skór ne po ja wia ją się stop -
nio wo. Pa cjen ci zgła sza ją na si le nie
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ob ja wów pod wpły wem stre su, prze by -
wa nia w kli ma ty zo wa nych po mie szcze -
niach, ukła do wych in fek cji prze bie ga ją cych
z go rącz ką czy też po sto so wa niu nie -
których le ków[6]. Na owło sio nej skórze
gło wy mo że wy stę po wać je dy nie drob ne
złu szcza nie lub zmia ny za pal ne o cha rak -
te rze roz la nym, obej mu ją ce ca łą po -
wierzch nię. W za a wan so wa nych sta diach
na war stwio na, wy sch nię ta war stwa mar -
twe go na skór ka z du żą ilo ścią ło ju two rzyć
mo że trud ną do ewa ku a cji sko ru pę[6]. Mo -
że po ja wić się na si lo ny świąd skóry, a dłu -
go trwa łe zmia ny, po wo du ją ce za czo po -
wa nie ujść gru czo łów przy wło śnych oraz
uszko dze nia me cha nicz ne to wa rzy szą ce
dra pa niu, mo gą pro wa dzić do prze rze -
dze nia wło sów i brwi[6]. Pod sta wą te ra pii
ło jo to ko we go za pa le nia skóry zlo ka li zo -
wa ne go na gło wie owło sio nej są pre pa -
ra ty miej sco we w po sta ci szam po nów,
pły nów, że li i kre mów. Pod sta wo we le -
cze nie obej mu je sub stan cje prze ciw grzy -
bi cze. W cięż szych przy pad kach ko rzyść
nie sie sto so wa nie gli ko kor ty ko ste ro i dów.
W przy pad ku na war stwio nej łu ski ko -
niecz ne są le ki ke ra to li tycz ne. W tym
przy pad ku do sko na le spraw dza się po łą -
cze nie be ta me ta zo nu z kwa sem sa li cy lo -

wym w pły nie. Pre pa rat apli ku je my naj -
czę ściej na noc. W przy pad ku bar dzo gru -
bej na war stwio nej łu ski mo że my za sto so -
wać to sa mo po łą cze nie w ma ści.

Wy prysk z hy per ke ra to zą

Wy prysk prze bie ga ją cy z hyper ke ra to -
zą wy stę pu je czę ściej u ko biet w okre sie
prze kwi ta nia. Zmia ny skór ne lo ka li zu ją się
przede wszy st kim w obrę bie dło ni i stóp.
Z uwa gi na czę st sze wy stę po wa nie u ko -
biet, podej rze wa się udział czyn ni ków
hor mo nal nych w bar dzo zło żo nej etio pa -
to ge ne zie cho ro by. Przy pu szcza się tak że,
że uwa run ko wa nia ge ne tycz ne, skłon ność
do ro go wa ce nia, mo gą mieć wpływ na
po wsta nie te go ro dza ju wy pry sku. Po wta -
rza ją ce się ura zy me cha nicz ne także mo gą
na si lać prze bieg cho ro by. Rów nież w gru -
pie pa cjen tów z ato po wym za pa le niem
skóry czę sto wy stę pu ją zmia ny skór ne
o cha rak te rze hy per ke ra to zy. 

Cho ro ba ob ja wia się naj czę ściej
w obrę bie dło ni i stóp w po sta ci zlew -
nych, twar dych, zro go wa cia łych ognisk.
Cha rak te ry stycz na jest obe cność pęk nięć
skóry oraz roz pa dlin w na tu ral nych bru -
zdach głę bo kich. Ob ser wu je się tak że
wy kwi ty o cha rak te rze gru bych, żół tych
mo dze li. Do obra zu ty po we go ro go wa -
ce nia do łą cza się mier nie na si lo ny stan za -
pal ny wi docz ny ja ko ru mień z de li kat nym
złu szcza niem na skór ka. W dia gno sty ce
róż ni co wej na le ży uwzglę dnić łu szczy cę
dło ni i stóp, ro go wiec dło ni i stóp, wy -
prysk po tni co wy, a tak że grzy bi cę dło ni
i stóp[7], stąd po trze ba prze pro wa dze nia
skru pu lat nej dia gno sty ki. Wie lo krot nie
wska za ne jest po bra nie wy cin ka skóry do
ba da nia hi sto pa to lo gicz ne go, wy ko na nie
na skór ko wych te stów płat ko wych, chcąc
wy klu czyć u pa cjen ta kon tak to we za pa le -
nie skóry oraz ba da nie mi ko lo gicz ne
i bak te rio lo gicz ne. 
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Ryc. 3. Trichoskopia - nawarstwiona łuska i stan
zapalny w przebiegu łojotokowego zapalenia
skóry głowy owłosionej.



Pod sta wo wą te ra pią w le cze niu wy -
pry sku prze bie ga ją ce go z hy per ke ra to zą
są pre pa ra ty miej sco we z kwa sem sa li cy -
lo wym, które re du ku ją ma sy zro go wa -
cia łe go na skór ka oraz gli ko kor ty ko ste ro i -
dy o śre dniej i sil nej si le dzia ła nia, które
dzia ła ją prze ciw za pal nie. W tym przy -
pad ku do sko na le spraw dza się po łą cze -
nie be ta me ta zo nu z kwa sem sa li cy lo -
wym. Pre pa rat apli ku je my naj czę ściej
dwa ra zy na do bę. W przy pad ku bar dzo
na war stwio nej łu ski mo że my za sto so wać
to sa mo po łą cze nie, ale w ma ści. Pre pa -
ra ty łą czo ne są bar dzo do brze to le ro wa -
ne przez pa cjen tów. Wy róż nia je wy go -
da w sto so wa niu i nie wie le dzia łań nie -
po żą da nych.

Pod su mo wa nie

Pre pa ra ty łą czo ne be ta me ta zo nu
z kwa sem sa li cy lo wym ma ją sze ro kie za -
sto so wa nie w der ma to lo gii. Po łą cze nie

to wska za ne jest do sto so wa nia cho ro -
bach skóry prze bie ga ją cych z nadmier -
nym ro go wa ce niem, su cho ścią oraz sta -
nem za pal nym. Re ko men do wa ne jest
mię dzy in ny mi w le cze niu: łu szczy cy
plac ko wa tej, ło jo to ko we go za pa le nia
skóry, wy pry sku hyper ke ra to tycz ne go.
W pre pa ra tach łą czo nych kwas sa li cy lo -
wy po wo du jąc eks fo lia cję na skór ka
zwięk sza jąc pe ne tra cję gli ko kor ty ko ste -
ro i du, co po wo du je szyb sze uzy ska nie
re mi sji zmian skór nych niż le cze nie
w mo no te ra pii. Na ryn ku do stęp ne są
pro duk ty w for mie ma ści oraz pły nu, co
spra wia, że mo gą być sto so wa ne za rów -
no na skórę gład ką, jak i owło sio ną skórę
gło wy. Naj czę st szy mi dzia ła nia mi nie po -
żą da ny mi są re ak cje miej sco we o cha rak -
te rze podraż nie nia. Pre pa ra ty zło żo ne są
z re gu ły do brze to le ro wa ne przez pa -
cjen tów, co za pew nia lep szą współ pra cę
mię dzy le ka rzem a pa cjen tem, a tym sa -
mym lep szą sku tecz ność te ra pii.
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Ryc. 4. Wyprysk z hiperkratozą. Ryc. 5. Wyprysk przewlekły. 
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