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Praw dzi wie ca ło ścio we spoj rze nie na oso bę, która zwra ca się po po -
moc le kar ską, za kła da szcze góło wą ana li zę nie tyl ko scho rze nia orga -
nicz ne go, lecz rów nież ba da nie sta nu psy chicz ne go pa cjen ta. Wśród
cho rób, które są po wo dem szu ka nia po mo cy le ka rza der ma to lo ga,
moż na wy róż nić sze reg scho rzeń, łą czą cych symp to ma to lo gię skór ną
z za bu rze nia mi sfe ry psy chicz nej. Tę gru pę za bu rzeń na zwa no psy cho -
der ma to za mi. 

Przez cho ro bę psy cho der ma to lo gicz ną
po win no ro zu mieć się wszy st kie za bu rze nia,
w których moż na wy róż nić kom po nen tę der -
ma to lo gicz ną oraz psy cho lo gicz ną lub psy -
chia trycz ną. Za bu rze nia psy cho der ma to lo -
gicz ne dzie li się na kil ka ka te go rii. Pierw szą
waż ną gru pą cho rób są kla sycz ne der ma to zy,
w których zde cy do wa nie moż na wy ka zać
uwa run ko wa nia im mu no lo gicz ne czy etio lo -
gię za pal ną, jed nak w których czyn ni ki psy cho -
lo gicz ne ma ją du ży wpływ na prze bieg cho ro -
by. Na le żą do tej gru py ta kie cho ro by jak łu -
szczy ca, ato po we za pa le nie skóry, po krzyw ka
prze wle kła, nadmier na po tli wość czy ły sie nie
plac ko wa te. In na gru pa obej mu je psy cho der -
ma to zy, które, mi mo do mi nu ją cej symp to ma -
to lo gii skór nej, są w swej isto cie za bu rze nia mi
psy chicz ny mi. Do tej gru py cho rób za li cza się
oma my i uro je nia zwią za ne ze skórą, w tym
obłęd pa so żyt ni czy, tri cho ti lo ma nię i scho rze -
nia po chod ne, der ma to zy wy wo ła ne oraz sa -

mo u szko dze nia o podło żu ner wi co wym.
Wśród psy cho der ma toz moż na wy róż nić tak -
że wtór ne za bu rze nia psy chicz ne, wy ni ka ją ce
z ra dze nia so bie z cho ro bą, za bu rze nia psy -
chicz ne współ i st nie ją ce z cho ro ba mi skóry,
cho ro by skóry spo wo do wa ne lub na si la ne
przez le ki psy cho tro po we oraz psy chia trycz -
ne skut ki le cze nia der ma to lo gicz ne go. 

Po niż szy ar ty kuł jest omówie niem za ga -
dnień zwią za nych z ist nie niem w prze bie gu
łu szczy cy in te rak cji po mię dzy aspek ta mi der -
ma to lo gicz ny mi, a psy cho lo gicz ny mi.

Łu szczy ca ja ko kla sycz ny przy kład psy -
cho der ma to zy – wpływ czyn ni ków
psy cho lo gicz nych na prze bieg łu szczy cy

Łu szczy cę wy mie nia się ja ko jed ną z cho -
rób, w których po twier dzo no udział ukła du
ner wo we go na prze bieg scho rze nia der ma to -
lo gicz ne go. W więk szo ści tych cho rób moż na
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wy ra źnie wy róż nić w etio pa to ge ne zie me cha -
ni zmy im mu no lo gicz ne, ze szcze gól nym
uwzglę dnie niem me cha ni zmów psy cho neu ro -
im mu no lo gicz nych, me dio wa nych przez czyn -
ni ki im mu no lo gicz ne, neu ro pep ty dy lub na czy -
nio ak tyw ny pep tyd je li to wy[1]. Łu szczy cę za li cza
się do gru py cho rób o udo wo dnio nym wpły -
wie stre su na jej prze bieg, którą to w ję zy ku an -
giel skim na zy wa się high stress re ac tors[2]. 

Pod no si się zna cze nie czyn ni ków psy cho -
lo gicz nych, w tym okre ślo nych struk tur oso bo -
wo ści, które mo gą wpły wać na ujaw nie nie się
cho ro by oraz mo du lo wać jej prze bieg. Ba da nia
ty pów oso bo wo ści su ge ru ją wpływ od por no -
ści na stres i umie jęt ność ra dze nia so bie w sy -
tu a cjach trud nych na wy zwa la nie epi zo dów lub
za o strzeń łu szczy cy oraz na jej prze bieg. Wska -
zu je się, że do ta kich sy tu a cji mo gą na le żeć sta -
ny de pry wa cji za spo ko je nia po trzeb, lęk przed
oce ną spo łecz ną czy nie za spo ko jo na po trze ba
ak cep ta cji[3,4,5]. Ba da nia osób z łu szczy cą wska -
zu ją tak że na ist nie nie ko re la cji po mię dzy dłu -
go ścią utrzy my wa nia się cho ro by, a wy so kim
po zio mem lę ku[6]. Zna mien ny jest fakt utrzy -
my wa nia się podwyż szo ne go po zio mu lę ku nie
tyl ko w okre sach na wro tów ob ja wów łu szczy -
cy, lecz rów nież w okre sach nie obec no ści
skór nych ob ja wów cho ro by.

Od daw na zna na jest opi nia, że stres psy -
cho lo gicz ny, po ja wia ją cy się u osób ze skłon no -
ścią do wy stę po wa nia łu szczy cy szcze gól nie
pod wpły wem ob cią ża ją cych sy tu a cji ży cio -
wych, sprzy ja wy stę po wa niu za o strzeń cho ro -
by. Ba da nia ostat nich lat wska zu ją, że nie fakt
sa mej sy tu a cji stre so wej ma naj więk sze zna cze -
nie, ale spo sób, w ja ki pa cjent ra dzi so bie z ta -
ką sy tu a cją. Znaj du je to po twier dze nie w ba da -
niach, które wy ka zu ją, że część pa cjen tów ab -
so lut nie de kla ru je brak związ ku po mię dzy wy -
stę po wa niem za o strzeń łu szczy cy, a stre sem[7].

Łu szczy ca ja ko stre sor

W po prze dniej czę ści ar ty ku łu przed sta -
wio no da ne, wska zu ją ce na udział czyn ni ków

psy cho lo gicz nych w etio pa to ge ne zie łu szczy -
cy, jed nak układ ten dzia ła dwu kie run ko wo –
wy stą pie nie i utrzy my wa nie się zmian łu szczy -
co wych sta no wi istot ne źródło stre su. Na to
zja wi sko skła da się sze reg ele men tów. Ba da nia
wska zu ją bez po śre dnio na ro lę do znań su biek -
tyw nych, ta kich jak ból, świąd, pie cze nie
i nadwraż li wość skóry u osób z łu szczy cą[8,9,10].
Po ziom świą du ko re lu je ze zmniej szo nym po -
zio mem ja ko ści ży cia, star szym wie kiem, na si -
le niem zmian łu szczy co wych, a tak że cha rak -
te ry stycz nym wzor cem psy cho lo gicz nych re -
ak cji na sy tu a cje stre so we[11]. Pod kre śla się tak -
że zna cze nie świą du oko lic płcio wych u pa -
cjen tek z łu szczy cą[12]. Za zna czyć na le ży fakt,
że aż bli sko 2/5 ko biet z łu szczy cą cier pi na
dys kom fort (świąd, uczu cie pa le nia lub oba)
oko li cy sro mu. Zja wi sko to wią że się z wy stę -
po wa niem zmian łu szczy co wych w oko li cy
płcio wej, na to miast nie ko re lu je z ogól nym na -
si le niem zmian łu szczy co wych, przez co by wa
nie zau wa ża ne przez le ka rzy der ma to lo gów. 

Ba da nia gru py pol skich au to rów wska zu ją
na ko re la cję po mię dzy wie kiem cho re go,
a wy stę po wa niem lę ku i de pre sji[13]. War to
pod kre ślić, że po ziom lę ku wy ka zy wał zwią zek
z na si le niem zmian skór nych, na si le niem świą -
du oraz dłu go ścią trwa nia cho ro by.
Wykazywano również, że jest on re du ko wa ny
w przy pad ku ist nie nia wspar cia spo łecz ne go. 

In nym nie zmier nie waż nym ele men tem
jest stres zwią za ny z an ty cy pa cją po strze ga -
nia zmian skór nych przez in nych lu dzi, bę dą -
cy czyn ni kiem pre dyk cyj nym wy co fy wa nia
się cho rych[14].

Obe cnie w prak ty ce le kar skiej sto su je się
kil ka me tod oce ny ja ko ści ży cia, opar tych na
ba da niach an kie to wych. Wska źnik wpły wu
do le gli wo ści skór nych na ja kość ży cia (Der -
ma to lo gy Li fe Qu a li ty In dex, DLQI), opra co -
wa ny przez Fin le ya i Kha na, jest prze zna czo -
ny do po mia ru wpły wu róż nych cho rób
skóry na ja kość ży cia w ru ty no wej i szyb kiej
oce nie w co dzien nej prak ty ce kli nicz nej[15].
Pso ria sis Li fe Stress In ven to ry (PLSI), stwo rzo -
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ny przez Gup tę i wsp., umoż li wia wy se lek -
cjo no wa nie osób, u których stres psy cho lo -
gicz ny zwią za ny z fak tem cho ro by jest szcze -
gól nie na si lo ny[16]. W ba da niu Za lew skiej
i wsp. stwier dzo no za leż ność mię dzy dłuż -
szym cza sem utrzy my wa nia się cho ro by,
a po da wa nym ob ni że niem ja ko ści ży cia. Wy -
ższe po zio my wska źni ka DLQI ob ser wo wa -
no u ko biet[17]. 

U pa cjen tów z łu szczy cą pro wa dzo no
tak że ba da nia nad czę sto ścią wy stę po wa nia
za bu rzeń afek tyw nych i ner wi co wych.
W pol skim ba da niu pi lo ta żo wym, prze pro -
wa dzo nym z udzia łem au tor ki, stwier dzo no
czę st sze wy stę po wa nie za bu rzeń psy chicz -
nych u osób z łu szczy cą w po rów na niu
z gru pą kon trol ną, którą sta no wi ły oso by
z in ny mi prze wle kły mi cho ro ba mi skóry.
Czę stość wy stę po wa nia za bu rzeń psy chicz -
nych by ła wy ra źnie wy ższa w gru pie cho rych
na łu szczy cę (62,5%) w po rów na niu z gru pą
kon trol ną (15,6%). U wszy st kich ba da nych
osób z łu szczy cą za ob ser wo wa no za bu rze -
nia afek tyw ne. Umiar ko wa ne za bu rze nia lę -
ko we stwier dzo no do dat ko wo u 31% pa -
cjen tów z łu szczy cą oraz u 6% pa cjen tów
z gru py kon trol nej. U ba da nych pa cjen tów
stwier dza no rów nież podwyż szo ny po ziom
de pre sji, mie rzo ny przy uży ciu Ska li De pre sji
Bec ka oraz Ska li De pre sji Ha mil to na. Tak że
ob ja wy ner wi co we, oce nia ne Kwe stio na riu -

szem Ob ja wo wym S-II Ale ksan dro wi cza, by -
ły znacz nie bar dziej na si lo ne w gru pie u osób
z łu szczy cą niż u osób z gru py kon trol nej[18].

Od wie lu lat pod no si się tak że te mat
zwięk szo nej ten den cji do nadmier ne go spo -
ży wa nia al ko ho lu przez pa cjen tów z łu szczy -
cą. Pro ble mem co dzien nej prak ty ki każ de go
der ma to lo ga jest fakt za ta ja nia nadu ży wa nia
al ko ho lu czy na ło gu al ko ho lo we go przez pa -
cjen tów. W związ ku z tym trwa ją pra ce nad
spo so ba mi wy kry wa nia te go za gro że nia me -
dycz ne go, nie tyl ko w związ ku z za gro że -
niem uza leż nie niem sa mym w so bie czy gor -
szą współ pra cą pa cjen ta z le ka rzem, ale
rów nież z uwa gi na zwią za ne ze spo ży wa -
niem al ko ho lu moż li we kon se kwen cje far -
ma ko lo gicz ne, w tym zmie nio ną re ak cję na
sto so wa ną te ra pię[19]. 

In ter wen cje psy cho lo gicz ne 
w le cze niu osób z łu szczy cą

Bio rąc pod uwa gę wpływ łu szczy cy na
funk cjo no wa nie w sfe rze psy cho lo gicz nej
oraz za o strza nie się zmian łu szczy co wych
w sy tu a cjach stre su, od lat po szu ku je się róż -
no rod nych spo so bów po pra wy funk cjo no -
wa nia w sfe rze psy cho lo gicz nej cho rych.
Wie lu au to rów pod kre śla ro lę psy cho te ra pii
ja ko wspo ma ga ją cej for my le cze nia. Do naj -
czę ściej pro po no wa nych form po mo cy za li -
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cza się in dy wi du al ną bądź gru po wą psy cho -
te ra pię, tre ning bio fe ed back i au to gen ny,
a tak że me to dy re la ksa cyj ne i re duk cji stre su.
Nie za stą pio ną for mą po mo cy psy cho lo gicz -
nej są gru py wspar cia, czę sto two rzo ne
przez sa mych pa cjen tów. W Pol sce pierw -
sze sto wa rzy sze nie sa mo po mo co we po -
wsta ło w ro ku 1990 w Lu bli nie. Na ca łym
świe cie ist nie ją tak że in ter ne to we gru py
wspar cia. Spra wą ja sną jest jed nak ko niecz -
ność za cho wa nia czuj no ści na pro ble my psy -
cho lo gicz ne czy sta ny psy chia trycz ne, które
na le ża ło by uznać za wska za nie do kon sul ta cji
z le ka rzem psy chia trą. Waż na jest tu ro la
śro do wi ska le kar skie go, za rów no na po zio -
mie le ka rza der ma to lo ga, le ka rza pierw sze go
kon tak tu, le ka rzy in nych spe cjal no ści, śro do -
wi ska pie lę gniar skie go, jak rów nież in nych
osób, bę dą cych w oto cze niu cho re go. 

War to je szcze krót ko wspo mnieć o ko -
niecz no ści edu ka cji spo łecz nej, która, sze -
rząc wie dzę na te mat nie za ka źne go cha rak -
te ru cho ro by, oba la mit, czę sto le żą cy
u pod staw nie chę ci do osób z łu szczy cą. Do -
stęp ność tych in for ma cji dla bli skich i ro dzin
cho rych po zwa la two rzyć przy ja zne śro do -
wi sko, które w spo sób wie lo kie run ko wy
mo że wspie rać pa cjen ta, co jest szcze gól nie
waż ne z uwa gi na prze wle kły cha rak ter cho -
ro by. Pro pa go wa nie wie dzy do ty czą cej wa gi
pro ble mu, w tym em pa tycz ne go podej ścia
do pa cjen tów z tą der ma to zą, po zwa la kre -
o wać wa run ki, w których oso by z łu szczy cą
mo gły by le piej funk cjo no wać we wszy st kich
dzie dzi nach ży cia. 
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