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Zastosowanie witaminy D
i jej pochodnych w dermatologii
i medycynie estetycznej
Zastosowanie witaminy D i jej pochodnych w dermatologii i medycynie estetycznej obejmuje zarówno miejscową aplikację, jak również
doustną suplementację chorych z grup ryzyka. Ryzyko niedoboru witaminy D dotyczy zwłaszcza pacjentów z fotodermatozami pierwotnymi i wtórnymi, u których zaleca się ochronę przeciwsłoneczną. Suplementacja witaminą D jest również uzasadniona u osób starszych
i wymagających długotrwałego, systemowego leczenia glikokortykosteroidami. W miejscowej terapii zmian skórnych wykorzystuje się
obecnie dwie pochodne witaminy D: kalcypotriol i takalcytol.
Zainteresowanie możliwością wykorzystania witaminy D w dermatologii wyraźnie
wzrosło z chwilą, kiedy w latach 80. wykazano, że kalcytriol, który jest aktywnym metabolitem witaminy D, hamuje proliferację i stymuluje różnicowanie keratynocytów. Proces
ten łączy się ze wzmożoną ekspresją transglutaminazy[1]. Badania prowadzone w latach
90. wykazały, że miejscowo stosowany kalcypotriol zmniejsza naciek zapalny i normalizuje różnicowanie komórek naskórka, które
objawia się wzrostem ekspresji cytokeratyny
(CK) 5 i 10[2]. Od tego czasu pojawia się rosnąca liczba doniesień o biologicznych właści-

wościach i możliwościach zastosowania witaminy D i jej pochodnych w dermatologii[3].
Dowiedziono, że kalcypotriol hamuje uwalnianie interleukiny (IL) 1 i 8 z hodowli keratynocytów, pobudzonej czynnikiem martwicy
nowotworów (TNF)[4] oraz stymuluje ekspresję receptora dla interleukiny 10[5]. W badaniu wycinków skóry pobranych od chorych
na łuszczycę, leczonych miejscowo kalcypotriolem, stwierdzono zmniejszenie ekspresji
cząstek przylegania, takich jak ICAM-1 (intercellular adhesion molekule-1), ELAM-1 (Endothelium leukocyte adhesion molecule 1), LFA-1
(Lymphocyte function-associated antigen 1),
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VLA-3 (Very Late Antigen 3), VLA-6 (Very late
activation antigen 6)[6].
Obecne zastosowanie witaminy D i jej pochodnych w dermatologii i medycynie estetycznej obejmuje zarówno stosowanie doustnej suplementacji witaminą D u pacjentów
z grup ryzyka jej niedoboru, jak i pochodnych
witaminy D aplikowanych miejscowo. Ryzyko
niedoboru witaminy D dotyczy chorych na fotodermatozy pierwotne i wtórne, którzy mają
zaleconą ochronę przeciwsłoneczną, tj. unikanie ekspozycji na promieniowanie słoneczne,
stosowanie kremów z filtrem UV, noszenie
ubrań z gęsto tkanych tkanin i kapeluszy z szerokim rondem[7]. Do fotodermatoz pierwotnych należą: pokrzywka słoneczna, wielopostaciowe osutki świetlne, świerzbiączka letnia,
przewlekłe posłoneczne zapalenie skóry. Grupa fotodermatoz wtórnych, które stanowią kliniczną manifestację chorób układowych, obejmuje m.in.: porfirie, pęcherzyce, zapalenie
skórno-mięśniowe i toczeń rumieniowaty
układowy[8]. Suplementacja witaminą D jest
również wskazana u osób starszych i chorych,
poddanych długotrwałej systemowej terapii
glikokortykosteroidami[9]. W tych przypadkach
ma ona na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju
osteoporozy. Polega ona na stosowaniu wapnia (po uwzględnieniu podaży w diecie) w ilości od 1000 do 1500 mg elementarnego wapnia na dobę, a także witaminy D – cholekalcyferolu w dawce 800 j.m. na dobę u pacjentów, u których planuje się lub kontynuuje leczenie prednizonem (lub jego równoważnikiem) w dawce ³5 mg na dobę, dłużej niż
przez 3 miesiące[9]. Należy również pamiętać
o obecnych zaleceniach suplementacji witaminą D dla populacji osób zdrowych powyżej
18. roku życia, u których stosuje się cholekalcyferol w dawce 800-2000 IU na dobę (20,050,0 mg na dobę), zależnie od masy ciała,
w miesiącach od września do kwietnia albo suplementację w dawce 800-2000 IU na dobę
(20,0-50,0 mg na dobę), zależnie od masy ciała, przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona
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efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich[10]. U osób powyżej 65. roku
życia, w związku z obniżonym wytwarzaniem witaminy D w skórze, stosuje się suplementację w dawce 800-2000 IU na dobę
(20,0-50,0 mg na dobę), zależnie od masy
ciała, przez cały rok[10]. Interesujących wyników dostarczyło badanie oceniające wpływ
doustnej suplementacji witaminą D na aktywność atopowego zapalenia skóry[11]. Okazało
się, że podawanie witaminy D w dawce dobowej 2000 IU powodowało istotną poprawę
kliniczną, ocenianą w oparciu o zmniejszenie
wskaźnika SCORAD[11]. Należy również pamiętać, że w literaturze wielokrotnie wskazuje
się na istnienie mechanizmów, dzięki którym
możliwa jest prewencyjna rola witaminy
D w rozwoju zmian nowotworowych[12]. Witamina D odgrywa także istotną rolę w procesie gojenia ran[13], zmniejsza również tendencję
do tworzenia rozstępów (dane nieopublikowane). Najnowsze badania wskazują na niebagatelne znaczenie witaminy D w rozwoju
zmian o charakterze pokrzywki przewlekłej,
a także na jej wpływ na przebieg choroby[14].
Podkreśla się, że stężenie 1,25-dihydroksycholekalcyferol może być nowym markerem,
umożliwiającym ocenę nasilenia i aktywności
procesu chorobowego, a wdrożona suplementacja przyczynić się może do istotnej poprawy klinicznej w pokrzywce przewlekłej[14].
Obserwacje te potwierdzają możliwość stosowania witaminy D i jej pochodnych nie tylko
w dobrze już udokumentowanej terapii miejscowej łuszczycy, ale również w suplementacji
doustnej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przedawkowania witaminy D można
spowodować hiperkalcemię, która stanowi zasadniczy czynnik brany pod uwagę w ocenie
profilu bezpieczeństwa. W związku z tym, najwięcej badań dotyczy miejscowo stosowanych
pochodnych witaminy D. W przypadku chorób skóry, miejscowa aplikacja preparatów
leczniczych jest zwykle bardziej skuteczna od
podawania doustnego czy iniekcji, z uwagi na

biodostępność preparatu oraz możliwość
uniknięcia działań niepożądanych związanych
z przenikaniem substancji czynnej do krwi.
Obecnie na rynku dostępne są dwie, stosowane miejscowo, pochodne witaminy D – kalcypotriol oraz takalcytol.
Kalcypotriol (kalcypotrien) jest syntetyczną pochodną kalcytriolu i, zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, stosuje się go
w miejscowym leczeniu łuszczycy. Maść zawierająca kalcypotriol jest używana dwa razy
dziennie na wykwity łuszczycowe. Maksymalna dawka dobowa u dorosłych wynosi
15 g, a tygodniowa 100 g. Przeciwwskazaniami do stosowania kalcypotriolu są:
nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek, ciężka
niewydolność wątroby, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, łuszczyca
wysiękowa i łuszczyca krostkowa. Kalcypotriolu nie aplikuje się ani na skórę okolicy
twarzy, ani na owłosioną skórę głowy[15].
W chwili obecnej dostępne są również maść
i żel, zawierające połączenie kalcypotriolu
z dipropionianem betametazonu[15]. W jednej z publikacji wykazano, że skuteczność
kalcypotriolu jest porównywalna ze skutecznością silnie działających glikokortykosteroidów[16]. Kalcypotriol, częściej aniżeli glikokortykosteroidy, powodował podrażnienie
skóry[16]. Monoterapia kalcypotriolem, w porównaniu do terapii skojarzonej kalcypotriolu z silnym glikokortykosteroidem, częściej
również związana była z podrażnieniem
skóry[16]. Wykazano, że stosowanie miejscowej aplikacji kalcypotriolu i dipropionianu betametazonu zarówno jeden, jaki i dwa razy
dziennie, powodowało istotniejsze zmniejszenie wskaźnika PASI (psoriasis area and severity index) u chorych na łuszczycę niż używanie wyłącznie kalcypotriolu dwa razy
dziennie[17]. Należy również pamiętać, że istnieje opis przypadku sprowokowania uogólnionej łuszczycy krostkowej zastosowaniem
kalcypotriolu[18].

W literaturze istnieje szereg badań, oceniających efektywność terapii kalcypotriolem
skojarzonej z promieniowaniem ultrafioletowym. Wykazano, że połączenie kalcypotriolu
zarówno z fototerapią UVB-311 nm, jak
i UVA1 było skuteczniejsze aniżeli stosowanie
jedynie kalcypotriolu[19]. W innym badaniu terapia skojarzona UVB-311 nm z kalcypotriolem aplikowanym dwa razy dziennie, okazała
się równie efektywną, co skojarzenie UVB311 nm z cignoliną (ditranolem)[20]. Z kolei dołączenie kalcypotriolu do terapii PUVA skutkowało zmniejszeniem PASI u większego odsetka pacjentów chorych na łuszczycę w porównaniu do monoterapii PUVA[21]. W porównaniu do monoterapii cyklosporyną, skojarzenie
kalcypotriolu z cyklosporyną skutkowało uzyskaniem remisji lub istotnej poprawy u większej liczby pacjentów z łuszczycą[22]. W innym
badaniu, prowadzonym w grupie chorych na
łuszczycę, terapia skojarzona kalcypotriolu
z acytretyną była bardziej skuteczna aniżeli
stosowanie wyłącznie acytretyny[23]. Kalcypotriol znalazł również zastosowanie pozarejestracyjne w terapii skojarzonej z PUVA u pacjentów z bielactwem nabytym. Wykazano,
że leczenie łączone było bardziej efektywne
od fototerapii PUVA[24]. Inne przykłady pozarejestracyjnego zastosowania kalcypotriolu
dotyczyły leczenia twardziny skórnej[25], liszaja
płaskiego[26], liszaja twardzinowego[27], zapalnego linijnego brodawkowatego znamienia naskórkowego[28] i rumienia obrączkowatego
odśrodkowego[29].
Takalcytol jest syntetyczną pochodną kalcytriolu, która charakteryzuje się wzmocnionym działaniem leczniczym, z jednoczesnym
zmniejszeniem efektu oddziaływania na homeostazę metabolizmu wapnia. Zgodnie ze
wskazaniami rejestracyjnymi, takalcytol stosowany jest w miejscowym leczeniu łuszczycy,
w dawkowaniu jeden raz dziennie wieczorem, bez względu na lokalizację zmian skórnych. Nie należy przekraczać dawki dobowej
5 g. W przypadku skojarzenia takalcytolu
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z naświetlaniami UV, ekspozycję na promieniowanie stosuje się przed aplikacją takalcytolu, np. naświetlania odbywają się rano, a takalcytol jest nakładany wieczorem. Należy pamiętać, aby nie stosować równocześnie takalcytolu i kwasu salicylowego, ponieważ takalcytol ulega rozkładowi w kwaśnym środowisku[15]. Takalcytol jest skutecznym lekiem, stosowanym miejscowo w leczeniu chorych na
łuszczycę, jednak wykazano, że jest mniej
efektywny niż skojarzona miejscowa terapia
kalcypotriolem i betametazonem[30, 31]. Analiza
porównawcza, prowadzona w grupie chorych na łuszczycę, wykazała, że skojarzenie takalcytolu z fototerapią UVB-311 nm przyczynia się do szybszego ustępowania zmian niż
monoterapia takalcytolem[32]. Inne przykłady
pozarejestracyjnego zastosowania takalcytolu
dotyczyły leczenia choroby Grovera[33], choroby Haileya-Haileya[34], powierzchownego
rozsianego słonecznego rogowacenia kanalikowego[35], świerzbiączki[36] i brodawkowatości siatkowatej zlewnej[37].
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