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Stosunkowo nową grupą leków mających zastosowanie w dermatologii
są leki biologiczne. Pojawiły się one dzięki szybkiemu rozwojowi
biotechnologii, inżynierii genetycznej oraz znacznie lepszemu
zrozumieniu patogenezy chorób skóry. Mechanizm działania leków
biologicznych opiera się na naśladowaniu lub blokowaniu funkcji
naturalnych białek organizmu. Na dzień dzisiejszy do leczenia
wprowadzono kilka cząsteczek, ale kilkadziesiąt innych produktów
przechodzi aktualnie różne fazy badań klinicznych. 

dr n. med. Dorota Wielowieyska-Szybińska
Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie

Leki biologiczne w chorobach
dermatologicznych – najnowsze
doniesienia

Moż na się więc spodzie wać, że w cią gu
naj bliż szych kil ku lat le ki bio lo gicz ne bę dą co -
raz cze ściej sto so wa ne, bę dzie ro sła licz ba
wska zań dla te go ty pu te ra pii, po pra wi się
sku tecz ność le cze nia, a przy tym, być mo że,
osta tecz nie ob ni żą się ko szty te go ro dza ju
pro ce dur. Na pol skim ryn ku jest ak tu al nie za -
re je stro wa nych kil ka le ków bio lo gicz nych
o róż nej bu do wie czą stecz ko wej: prze ciw cia -
ła mo no klo nal ne, biał ka fu zyj ne i ludz kie re -
kom bi no wa ne cy to ki ny. Prze ciw cia ła mo no -
klo nal ne, w za leż no ści od za war to ści biał ka
my sie go, dzie li  się na chi me rycz ne (25% biał -
ka my sie go), hu ma ni zo wa ne (10% biał ka my -
sie go) oraz ludz kie (nie za wie ra ją ce biał ka
my sie go). Ma ją one zdol ność łą cze nia i blo -
ko wa nia spe cy ficz nych bia łek orga ni zmu, od -
po wie dzial nych za me dio wa nie okre ślo nej
re ak cji im mu no lo gicz nej. Biał ka fu zyj ne skła -

da ją się z do men, roz po zna ją cych biał ka re -
cep to ro we, oraz z frag men tu Fc ludz kiej im -
mu no glo bu li ny, która ma sta bi li zo wać ca łą
struk tu rę. Ce chu je je za zwy czaj ni ska im mu -
no gen ność. Re kom bi no wa ne ludz kie biał ka
(cy to ki ny, me dia to ry) są ko pia mi ludz kich bia -
łek lub ich frag men tów i dzia ła ją za po mo cą
spe cy ficz nych re cep to rów ko mór ko wych[1, 2].

Za sto so wa nie le ków bio lo gicz nych
w łu szczy cy i w łu szczy co wym 
za pa le niu sta wów

Łu szczy ca jest prze wle kłą, za pal ną cho -
ro bą skóry, o nie po zna nej do koń ca etio lo -
gii i trud nym do prze wi dze nia prze bie gu.
Sza cu je się, że cho ru je na nią 1-3% po pu la -
cji ra sy kau ka skiej, a cho ro ba mo że po ja wić
się w każ dym wie ku. Wy stę pu je z ta ką sa mą
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czę sto ścią u obu płci. Etio lo gia scho rze nia
nie jest wy ja śnio na, ale z ca łą pew no ścią
udział w niej bio rą czyn ni ki ge ne tycz ne,
a tak że im mu no lo gicz ne, psy cho gen ne, śro -
do wi sko we, in fek cyj ne oraz ja tro gen ne[3].
Ze wzglę du na szcze gól ny obraz kli nicz ny
i lo ka li za cje zmian, łu szczy ca jest cho ro bą,
która w istot ny spo sób ob ni ża ja kość ży cia
pa cjen tów i po wo du je ich styg ma ty za cje.

Łu szczy co we za pa le nie sta wów za li cza ne
jest do tzw. se ro ne ga tyw nych za pa leń sta -
wów. Ze wzglę du na róż no rod ny obraz kli -
nicz ny i prze bieg cho ro by, roz po zna nie mo -
że sta no wić bar dzo istot ny pro blem kli nicz ny.
Zmia ny sta wo we w prze bie gu łu szczy cy ob -
ser wu je się u oko ło 25% cho rych. W więk -
szo ści przy pad ków zmia ny sta wo we są wtór -
ne w sto sun ku do zmian skór nych, co mo że
zna czą co przy spie szyć po sta wie nie roz po -
zna nia. Jed nak że ist nie ją pa cjen ci, u których
al bo brak ja kich kol wiek zmian skór nych (izo -
lo wa na łu szczy ca sta wo wa) al bo zmia ny
skór ne są bar dzo dys kret ne. Bar dzo czę sto
zda rza się, że łu szczy co we mu za pa le niu sta -
wów to wa rzy szą tyl ko zmia ny w obrę bie pły -
tek pa znok cio wych[4]. W Pol sce do le cze nia
bio lo gicz ne go kwa li fi ko wa ni są pa cjen ci o du -
żym na si le niu zmian, u których nie uzy ska no
po pra wy po włą cze niu przy naj mniej dwóch
me tod tra dy cyj nej te ra pii ogól nej lub ma ją
prze ciw wska za nia do sto so wa nia tych me tod
(po wy klu cze niu in nych prze ciw wska zań do
le cze nia bio lo gicz ne go).

Etan cer cept to re kom bi no wa ne ludz kie
biał ko fu zyj ne, które skła da się z dwóch roz -
pu szczal nych re cep to rów p75 TNF, po łą -
czo nych z frag men tem Fc ludz kiej im mu no -
glo bu li ny IgG1. Dzię ki swo jej bu do wie, łą -
czy się z krą żą cy mi cy to ki na mi TNF al fa i be -
ta, za po bie ga jąc wią za niu z re cep to ra mi ko -
mór ko wy mi i blo ku jąc ka ska dę re ak cji za pal -
nych[1]. Lek ten jest do pu szczo ny do le cze -
nia łu szczy cy zwy czaj nej u do ro słych
i u dzie ci po mię dzy 8., a 18. ro kiem ży cia
oraz łu szczy co we go za pa le nia sta wów. Je go

sku tecz ność – PA SI 75 – oce nia się na oko -
ło 40% przy daw ce 50 mg na ty dzień[5, 7].
W wie lu ba da niach wy ka za no wy so ką sku -
tecz ność i bez pie czeń stwo eta ner cep tu nie
tyl ko w mo no te ra pii, ale tak że w te ra pii sko -
ja rzo nej z fo to te ra pią UVB, me to tre ksa tem,
cy klo spo ry ną czy acy tre ty ną. Ba da nia wy ka -
za ły rów nież do bre efek ty eta ner cep tu w le -
cze niu rop ni mno gich pach[7,8].

W łu szczy co wym za pa le niu sta wów
daw ka wy no si 50 mg na ty dzień pod skór nie,
w łu szczy cy plac ko wa tej 25 mg 2 ra zy w ty -
go dniu lub 50 mg raz w ty go dniu. W uza sa -
dnio nych przy pad kach sto so wać moż na
daw kę 50 mg 2 ra zy w ty go dniu przez 12
ty go dni pod skór nie.

In fli ksy mab jest chi me rycz nym prze ciw -
cia łem mo no klo nal nym, skła da ją cym się
z my sie go zmien ne go re gio nu Fab an ty-
TNF al fa oraz ze sta łe go frag men tu Fc ludz -
kiej im mu no glo bu li ny IgG1. Ma on zdol ność
łą cze nia się z wol nym i zwią za nym bło ną
ko mór ko wą TNF al fa. In du ku je apop to zę
ko mórek, wy ka zu ją cych nade kspre sję TNF
al fa. Za le ca ny jest do sto so wa nia w łu szczy -
cy zwy czaj nej i w łu szczy co wym za pa le niu
sta wów[1,5]. Pro dukt cha rak te ry zu je wy so ka
sku tecz ność (PA SI 75 uzy sku je oko ło 80%
pa cjen tów) i szyb ki po czą tek dzia ła nia, co
po twier dzi ły licz ne opu bli ko wa ne wy ni ki ba -
dań. In fli ksy mab wy ka zy wał tak że sku tecz -
ność w le cze niu rop ni mno gich pach
i w ato po wym za pa le niu skóry[7,8,9]. Jed nak że
ze wzglę du na bu do wę, u nie których pa -
cjen tów do cho dzi do po wsta nia prze ciw ciał
neu tra li zu ją cych, ob ni ża ją cych sku tecz ność
te ra pii. W ta kich sy tu a cjach re ko men do wa -
ne jest do łą cze nie do te ra pii me tro te ksa tu
w daw ce do 25 mg na ty dzień (w przy pad -
ku łu szczy co we go za pa le nia sta wów do łą -
cze nie go, je śli nie ma prze ciw wska zań, jest
obli ga to ryj ne)[5]. W cza sie po da wa nia le ku
zda rza ją się re ak cje nie po żą da ne, ta kie jak:
świąd, dre szcze, ru mień na twa rzy, ból gło -
wy czy po krzyw ka. Z te go po wo du przed
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po da niem le ku wska za na jest pre me dy ka cja
(pa ra ce ta mol, hy dro kor ty zon, le ki an ty hi sta -
mi no we). Daw ko wa nie w łu szczy co wym za -
pa le niu sta wów i w łu szczy cy plac ko wa tej
wy no si 5 mg na ki lo gram ma sy cia ła do żyl nie
w dniach 0, 14, 42, a na stęp nie co 8 ty go dni.

Ada li mu mab jest pierw szym cał ko wi cie
ludz kim prze ciw cia łem mo no klo nal nym, ma -
ją cym zdol ność łą cze nia się z krą żą cym i zwią -
za nym TNF al fa, co za po bie ga wią za niu się
TNF al fa z re cep to ra mi TN FR1 
i TN FR2 na po wierzch ni ko mórek. Wy ka za -
no tak że, że pro dukt ten ma zdol ność ob ni ża -
nia stę że nia bia łek ostrej fa zy (CRP) oraz in ter -
le ki ny 6 w su ro wi cy, ob ni ża rów nież o 50%
po ziom me ta lo pro te i naz (MMP-1 i MMP-3),
bio rą cych udział w pro ce sach de struk cji sta -
wów. W trak cie te ra pii nie ob ser wu je się po -
wsta wa nia prze ciw ciał neu tra li zu ją cych. Sku -
tecz ność te ra pii (PA SI 75) oce nia się na 53-
80%[5,7,10]. Efek tyw ność ada li mu ma bu wy ka zy -
wa no tak że w le cze niu rop ni mno gich pach,
py o der ma gan gre no sum, ze spo łu Swe e ta, sar -
ko i do zy, za pa le nia na czyń, pę che rzy cy czy za -
pa le nia bło ny ślu zo wej żo łąd ka[10]. Daw ko wa -
nie ada li mu ma bu wy no si dla łu szczy co we go
za pa le nia sta wów: 40 mg pod skór nie co 2 ty -
go dnie, dla łu szczy cy plac ko wa tej: 80 mg
pod skór nie, a po upły wie jed ne go ty go dnia
40 mg pod skór nie co dru gi ty dzień.

Uste ki nu mab jest cał ko wi cie ludz kim
prze ciw cia łem IgG1, ha mu ją cym dzia ła nie in -
ter leu ki ny 12 i 23 po przez swo i ste zwią za nie
się z pod jed no st ką p40. Blo ku je to łą cze nie
się in ter leu ki ny 12 i 23 z re cep to rem bło no -
wym ko mórek ukła du im mu no lo gicz ne go.
Sku tecz ność uste ki nu ma bu (PA SI 75) sza cu je
się na 65-75% pa cjen tów[5,6,7]. Ostat nie ba -
da nia wy ka za ły wy so ką sku tecz ność i bez pie -
czeń stwo te go le ku nie tyl ko w cięż kiej łu -
szczy cy plac ko wa tej, ale tak że w łu szczy co -
wym za pa le niu sta wów. Po za der ma to lo gią,
uste ki nu mab wy ko rzy stu je się w le cze niu
cho ro by Croh na. Nadal pro wa dzo ne są ba -
da nia nad po pra wą sku tecz no ści uste ki nu ma -

bu w stwar dnie niu roz sia nym[12]. W opu bli -
ko wa nym w 2014 ro ku ba da niu, opar tym na
da nych z ogól no na ro do we go re je stru
DERM BIO (Da nia), do wie dzio no, że uste ki -
nu mab wy ka zu je znacz nie dłuż szą sku tecz -
ność u pa cjen tów le czo nych pier wot nie niż
po zo sta łe le ki bio lo gicz ne (an ty-TNF).
W ana li zie wy ka za no też, że naj czę st szą
przy czy ną za koń cze nia te ra pii był brak sku -
tecz no ści (naj wyż szy dla eta ner cep tu, naj niż -
szy dla uste ki nu ma bu). Naj wyż szy wska źnik
dzia łań nie po żą da nych, pro wa dzą cych do
prze rwa nia le cze nia, do ty czył in fli ksi ma bu,
naj niż szy na to miast uste ki nu ma bu. Naj bar -
dziej po wszech ny mi po wi kła nia mi le cze nia
by ły in fek cje – naj czę st sze przy ada li mu ma -
bie i in fil ksi ma bie, naj rzad sze przy eta ner cep -
cie i uste ki nu ma bie[13]. Uste ki nu mab w łu -
szczy cy plac ko wa tej po da je się w daw ce 45
mg lub 90 mg (wa ga po wy żej 100 kg) pod -
skór nie w dniu 0, po tem po 4 ty go dniach
i co ko lej ne 12 ty go dni.

W kwiet niu 2009 ro ku zo sta ło za a pro -
bo wa ne w USA i Ka na dzie ko lej ne ludz kie
prze ciw cia ło mo no klon la ne IgG1 an ty-TNF
al fa – go li mu mab. W Pol sce jest ono za re je -
stro wa ne do le cze nia łu szczy co we go za pa le -
nia sta wów. Go li mu mab wią że się z wy so -
kim po wi no wac twem za rów no z roz pu -
szczal ną, jak i zwią za ną for mą TNF al fa, blo -
ku jąc moż li wość łą cze nia z re cep to ra mi TNF
al fa. W ba da niach wy ka za no wy ra źne ob ni -
że nie w su ro wi cy po zio mów E-se lek ty ny, in -
ter leu ki ny 18, me ta lo pro te i naz tkan ko wych
i CRP u pa cjen tów z łu szczy co wym za pa le -
niem sta wów. Wy so ką sku tecz ność go li mu -
ma bu wy ka za no tak że u pa cjen tów, którzy
wcze śniej za koń czy li le cze nie in nym le kiem
an ty-TNF al fa z po wo du bra ku efek tu[14,15].
Daw ko wa nie go li mu ma bu wy no si 
50 mg raz w mie sią cu pod skór nie.

Cer to li zu mab – pe gy lo wa ny (po ly e thy le -
ne gly co ly la ted) frag ment Fab-9 hu ma ni zo -
wa ne go prze ciw cia ła an ty-TNF al fa.
W prze ci wień stwie do in nych czyn ni ków
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an ty-TNF al fa, cer to li zu mab nie in du ku je
pro ce su apop to zy. Dzie je się tak być mo że
dla te go, że wią że się z in nym epi to pem, co
pro wa dzi do uru cho mie nia odmien nych sy -
gna łów we wnątrz ko mór ko wych, a w kon -
se kwen cji do śmier ci ko mórek wy ka zu ją -
cych eks pre sję TNF al fa. W ba da niach wy ka -
za no, że cer to li zu mab ła twiej niż ada li mu -
mab czy in fil ksi mab pe ne tru je do tka nek 
wy ka zu ją cych stan za pal ny, niż do tych bez
cech sta nu za pal ne go. Sto pień ku mu la cji
uza leż nio ny jest od na si le nia sta nu za pal ne -
go i jest dłuż szy niż in nych czyn ni ków an ty-
TNF al fa[15,16]. 

W wie lu ośrod kach na ca łym świe cie
trwa ją ba da nia nad no wy mi czą stecz ka mi,
które wy ka zu ją ak tyw ność w le cze niu łu szczy -
cy i łu szczy co we go za pa le nia sta wów. W fa zie
za a wan so wa nych ba dań są mię dzy in ny mi:
• Til dra ki zu mab – prze ciw cia ło mo no klo -

nal ne prze ciw ko pod jed no st ce p19 in -
ter leu ki ny 23,

• Gu sel ku mab – prze ciw cia ło mo no klo -
nal ne prze ciw ko pod jed no st ce p19 in -
ter leu ki ny 23,

• Se cu ki nu mab – prze ciw cia ło mo no klo -
nal ne prze ciw ko in ter leu ki nie 17A,

• Ixe ki zu mab – prze ciw cia ło mo no klo nal -
ne prze ciw ko in ter leu ki nie 17A,

• Bro da lu mab – prze ciw cia ło mo no klo nal -
ne an ta go ni sta pod jed no st ki re cep to ra
dla in ter leu ki ny 17A, 17E i 17F,

• Apre mi last – in hi bi tor fo sfo die ste ra zy 4,
• To fa ci ti nib – in hi bi tor ki na zy ja nu so wej 1

i 3[17].

Ko lej ną jed no st ką cho ro bo wą, w której
co raz czę ściej się ga się po le ki bio lo gicz ne,
jest ato po we za pa le nie skóry. Ato po we za -
pa le nie skóry (AZS) jest prze wle kłą za pal ną
cho ro bą skóry, naj czę ściej roz po czy na ją cą
się w dzie ciń stwie i na wra ca ją cą z róż nym
na si le niem prze ca łe ży cie. Czę sto to wa rzy -
szy mu ast ma aler gicz na, aler gicz ne za pa le -
nie bło ny ślu zo wej no sa czy spo jówek. Ce -

chu je się obe cno ścią zmian ru mie nio wo-
-złu szcza ją cych z to wa rzy szą cym sil nym
i upo rczy wym świą dem. AZS jest wy ni kiem
za bu rzeń ge ne tycz nych z istot nym wpły -
wem czyn ni ków śro do wi sko wych i im mu -
no lo gicz nych, na kła da ją cych się na za bu rze -
nia ba rie ry na skór ko wej.

Oma li zu mab jest prze ciw cia łem mo no -
klo nal nym, skie ro wa nym prze ciw ko im mu -
no glo bu li nie E, ak tu al nie za re je stro wa nym
do le cze nia cięż kiej ast my IgE za leż nej. In te -
rak cja po mię dzy oma li zu ma bem i wol ną IgE
prze ry wa ka ska dę za pa le nia, za po bie ga jąc
po łą cze niu się IgE z ko mór ka mi tucz ny mi,
ba zo fi la mi, ko mór ka mi den dry tycz ny mi.
Ob ni ża też eks pre sję re cep to rów dla IgE na
ko mór kach bio rą cych udział w roz wo ju sta -
nu za pal ne go. Za ob ser wo wa no, że w wie lu
przy pad kach cięż kie go AZS po zio my IgE
w su ro wi cy są bar dzo wy so kie. Licz ne ba da -
nia po twier dzi ły po pra wę sta nu kli nicz ne go
i ja ko ści ży cia u pa cjen tów z AZS, którzy
mie li po da wa ny oma li zu mab z po wo du
cięż kiej ast my aler gicz nej[18]. Po ja wia ją się
tak że pu bli ka cje po twier dza ją ce sku tecz ność
oma li zu ma bu w le cze niu AZS w po rów na -
niu z gru pą pla ce bo[19].

Du pi lu mab to cał ko wi cie ludz kie prze -
ciw cia ło mo no klo nal ne prze ciw ko re cep to -
ro wi al fa dla in ter leu ki ny 4, blo ku ją ce prze -
ka zy wa nie sy gna łów za rów no na in ter leu ki -
ny 4, jak i 13. Sku tecz ność du pi lu ma bu jest
za leż na od daw ki, ale nie za leż na od po zio -
mów IgE w su ro wi cy[20]. Lek po da wa ny jest
pod skór nie. W ba da niach kli nicz nych do bre
efek ty uzy ska no w mo no te ra pii, a tak że
w te ra pii sko ja rzo nej z miej sco wy mi gli ko -
kor ty ko ste ro i da mi. Efek ty by ły ob ser wo wa -
ne już po 4 ty go dniach. Opi sy wa no sto sun -
ko wo nie wie le dzia łań ubocz nych le ku –
głów nie bóle gło wy oraz za pa le nia no sa
i gar dła[21].

Z ca łą pew no ścią zna cze nie le ków bio -
lo gicz nych w le cze niu cho rób skóry bę dzie
z ro ku na rok ro sło. Pro wa dzo ne ak tu al nie



90

ba da nia wy ka zu ją istot ną sta ty stycz nie sku -
tecz ność no wych te ra pii w wie lu jed no st -
kach cho ro bo wych, z który mi do tej po ry
istnieje wie le pro ble mów te ra peu tycz nych.
Nie wąt pli wie trze ba je szcze wie lu lat ob ser -
wa cji, aby moż na by ło pew nie wy po wie -
dzieć się na te mat dłu go fa lo wych efek tów
le cze nia i ewen tu al nych po wi kłań w trak cie
sto so wa nia le ków bio lo gicz nych, ale dla
wie lu pa cjen tów le ki te to nadzie ja na nor -
mal ne ży cie.
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