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Łu szczy ca (łac. Pso ria sis vul gars) jest cho ro bą prze wle kłą o cha rak te rze
na wro to wym, o wciąż nie wy ja śnio nej etio lo gii. Sza cu je się, że do ty czyć
mo żę na wet 5% spo łe czeń stwa (ko biet i męż czyzn). Zna czą cą ro lę
w po wsta wa niu łu szczy cy od gry wa ją czyn ni ki ge ne tycz ne, im mu no lo -
gicz ne i śro do wi sko we[1]. 
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Łu szczy cę dzie li się na dwa ty py. Pierw -
szy, uwa run ko wa ny ge ne tycz nie, do ty czy
pa cjen tów, u których pierw sze ob ja wy cho -
ro by wy stą pi ły przed 40. ro kiem ży cia.
Dru gi typ łu szczy cy nie ma podło ża ge ne -
tycz ne go i znacz nie ła twiej re a gu je na le cze -
nie. Li te ra tu ra opi su je wspo łi st nie nie łu -
szczy cy z in ny mi jed no st ka mi cho ro bo wy -
mi, ta ki mi jak: ze spół je li ta draż li we go,
cho ro by ukła du krwio no śne go, krwio twór -
cze go oraz z prze wle kłym stre sem i al ko ho -
li zmem. Pierw sze ob ja wy łu szczy cy mo gą
być po prze dzo ne  in fek cja mi bak te ryj ny mi,
wi ru so wy mi i grzy bi czy mi[1,2].

W prze bie gu łu szczy cy za ob ser wo wać
moż na zmia ny za cho dzą ce w obrę bie na -
skór ka i skóry wła ści wej. 

W na skór ku na stę pu je wzmożo na pro li -
fe ra cja ke ra ty no cy tów, ich nie pra wi dło we
róż ni co wa nie oraz po bu dze nie wszel kich
fak to rów sta nu za pal ne go. Pro ces ke ra ty ni -
za cji w łu szczy cy ule ga znacz ne mu skór ce -
niu z 28 dni do 3-4 dni[1,2,3]. 

Wy stę pu je mi gra cja neu tro fi li i lim fo cy -
tów w kie run ku na skór ka oraz wzmo żo na
pro duk cja cy to kin pro za pal nych, ta kich jak
TNF-�, IL-1, IL-8. Na skórek sta je się po -
gru bio ny, a war stwa ziar ni sta za ni ka, co

okre śla ne jest ja ko pa ra ke ra to tycz na war -
stwa ro go wa. Leu ko cy ty ule ga ją agre ga cji
w gór nej czę ści na skór ka i two rzą tzw. mi -
kro rop nie Mun ro[1,2,3].

W skórze na stę pu ją po bu dze nie lim fo cy -
tów Th1, nadmier na pro duk cja cy to kin oraz
po bu dze nie ko mórek śród błon ka na czy nio -
we go do mi gra cji. Ob ser wu je się na cie ki za -
pal ne z lim fo cy tów i mo no cy tów, na czy nia
ule ga ją po sze rze niu w bro daw kach skór nych.

Tra dy cyj na far ma ko te ra pia łu szczy cy
obej mu je dwa eta py. Pierw szy, trwa ją cy do
3 dni, po le ga na usu nię ciu na dmier nej łu ski
pre pa ra ta mi dzia ła ją cy mi miej sco wo, za wie -
ra ją cy mi kwas sa li cy lo wy w stę że niach 5-
10% i/lub mocz nik. W dru gim eta pie le cze -
nia sto so wa ne są le ki ha mu ją ce nadmier ną
pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów oraz stan za pal ny.
W tym eta pie ze wnę trz nie sto su je się dzieg -
cie, di tra nol, wi ta mi nę D3, ta za ro ten oraz
gli ko kor ty ko ste ro i dy[1,2,3,4].

W przy pad ku za ję cia przez łu szczy cę po -
wierzch ni cia ła po wy żej 25% oraz opor no ści
na le cze nie miej sco we wska za ne jest za sto -
so wa nie far ma ko te ra pii ogól nej w po sta ci
me to tre ksa tu, cy klo spo ry ny A, an ty bio ty -
ków, NLPZ-ów, le ków bio lo gicz nych, bal ne -
o te ra pii lub fo to che mo te ra pii[1]. 
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Struk tu ra zdro we go na skór ka sta no wi
na tu ral ną ba rie rę ochron ną przed nie ko rzy -
st ny mi czyn ni ka mi ze wnę trz ny mi oraz za -
bez pie cza przed utra tą ko rzy st nych sub stan -
cji z we wnątrz. Tak ści słe przy le ga nie ko -
mórek na skór ka czę sto utru dnia pe ne tra cję
sub stan cji lecz ni czych w głęb sze war stwy
skóry. Aby za pew nić efek tyw ność pre pa ra -
tów lecz ni czych, istot ne jest po da nie związ -
ku ak tyw ne go we wła ści wej po sta ci, która
pe ne tru je w głąb skóry i pro wa dzi do za da -
wa la ją cych efek tów te ra peu tycz nych, eli mi -
nu jąc dzia ła nia nie po żą da ne do mi ni mum.
Roz wią za niem te go pro ble mu mo że być
tech no lo gia li po so mo wa[5].

Li po so my to ku li ste lub owal ne pę che -
rzy ki wod no-li pi do we o wy mia rach od 0,01
do 1,0 �m. Rdzeń li po so mu oto czo ny jest
pła szczem fo sfo li pi do wym, które go am fi fi lo -
wy cha rak ter po zwa la na two rze nie ko lo i dal -
ne go roz pro sze nia w śro do wi sku wod nym[7].

Tech no lo gia li po so mo wa jest z po wo dze -
niem sto so wa na w far ma ko lo gii róż nych
scho rzeń. Po da wa ne są w ten spo sób za rów -
no pre pa ra ty do u st ne, jak i pa ren te ral ne. Li -
po so my sta ły się no śni ka mi m.in. prze ciw ciał,
an ty ge nów czy cy to sta ty ków. Za le tą tech no -
lo gii jest moż li wość pro wa dze nia te ra pii
w spo sób kon tro lo wa ny i ukie run ko wa ny[7,8]. 

W ko sme to lo gii li po so my prze no szą wi -
ta mi ny, biał ka oraz skła dni ki na wil ża ją ce.
Opra co wa nie me to dy za my ka nia sub stan cji,
czę sto hy dro fi lo wych i wraż li wych, po zwo li -
ło na szyb kie ich prze ni ka nie do wnę trza ko -
mórek oraz – po przez łą cze nie się z bło na -
mi bio lo gicz ny mi – odbu do wy wa nie na tu ral -
nej ba rie ry ochron nej na skór ka. Z uwa gi na
wy mie nio ne za le ty tech no lo gia li po so mo wa
jest bar dzo do brym roz wią za niem w le cze -
niu zmian łu szczy co wych oraz ato pii[8,9,10].

Obie cu ją ca oka za ła się te ra pia przy ży ciu
wi ta mi ny B12. Wi ta mi na B12 na le ży do gru py
związ ków za wie ra ją cych w swo im skła dzie
układ ko ry no wy, zbu do wa ny z czte rech zre -
du ko wa nych pier ście ni pi ro lo wych z umie -

szczo nym cen tral nie ato mem ko bal tu. W śro -
do wi sku na tu ral nym wy stę pu je w po sta ci de -
o ksy a de no zy lo ko ba la mi ny i me ty lo ko ba la mi -
ny, nie sta bil nych w obe cno ści świa tła[6].

Wi ta mi na B12 jest nie zbęd na w me ta bo -
li zmie DNA. Jest ko fak to rem en zy mów syn -
ta zy me tio ni no wej i mu ta zy me ty lo ma lo ny -
lo-CoA. Jej nie do bór zwięk sza więc moż li -
wość uszko dze nia DNA[11,12]. 

Jest wi ta mi ną nie zbęd ną do pra wi dło we -
go funk cjo no wa nia orga ni zmów ży wych, jed -
nak jej syn te za moż li wa jest je dy nie w ko mór -
kach bak te ryj nych. Od po wia da mię dzy in ny -
mi za funk cjo no wa nie ukła du ner wo we go
oraz ukła du krwio twór cze go. Jej nie do bór
mo że pro wa dzić do wzro stu stę że nia ho mo -
cy ste i ny, co z ko lei mo że po wo do wać zwięk -
szo ne ry zy ko wy stą pie nia uda ru i za wa łu. Wi -
ta mi na B12 re gu lu je syn te zę DNA, kwa sów
tłu szczo wych i stoi na stra ży pra wi dło wych
prze mian ener ge tycz nych ko mórek[11,12].

Nie do bór wi ta mi ny B12 mo że ma ni fe -
sto wać się za bu rze nia mi pig men ta cji skóry,
trą dzi kiem różo wa tym lub po spo li tym, zmia -
na mi w obrę bie struk tu ry wło sów i pa znok ci
oraz zmia na mi w obrę bie ślu zów ki ja my ust -
nej. W ba da niach pro wa dzo nych w In diach
na 63 ochot ni kach, którzy mie li za bu rze nia
pra cy ukła du ner wo we go spo wo do wa ne
nie do bo rem wi ta mi ny B12, aż 41% mia ło
zmia ny w obrę bie skóry i mię śni, 31% cier -
pia ło na hi per pig men ta cję, 9% mia ło zmia ny
w obrę bie struk tu ry wło sów, 8% mia ło za -
pa le nie ja my ust nej, a 3% cier pia ło na bie lac -
two. Ostat nie ba da nia wska zu ją na moż li -
wość za sto so wa nia tej wi ta mi ny w le cze niu
zmian łu szczy co wych i skóry ato po wej[11,12].

Wa dą wi ta mi ny B12 jest brak sta bil no ści
w obe cno ści świa tła i sła ba prze ni kal ność
do głęb szych warstw na skór ka z po wo du
wy so kiej ma sy czą stecz ko wej oraz sil nych
wła ści wo ści hy dro fi lo wych[12].

Za mknię cie wi ta mi ny B12 w li po so mach
znacz nie po pra wia jej pe ne tra cję w głęb sze
war stwy skóry, efek tyw ność lecz ni czą i sta -
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bil ność. Li po so my z ła two ścią pe ne tru ją ba -
rie rę błon bio lo gicz nych, uzu peł nia ją nie do -
bór li pi dów skóry bez po zo sta wia nia nie -
przy jem ne go efek tu na tłu szcze nia[11,12,13].

W przy pad ku ato po we go za pa le nia
skóry ma my do czy nie nia ze wzro stem po -
zio mu eo zy no fi li we krwi. Nie do bór wi ta mi -
ny B12 mo że pro wa dzić do podob nych
zmian, stąd wy su nię to hi po te zę o ko re la cji
po mię dzy po zio mem wi ta mi ny B12 a wy stą -
pie niem zmian skór nych o cha rak te rze ato -
po wym i łu szczy co wym[11,12,13].

Licz ne wy ni ki ba dań po twier dza ją sku -
tecz ność lecz ni czą wi ta mi ny B12 w po sta ci li -
po so mów w te ra pii ato po we go za pa le nia
skóry. Me cha nizm dzia ła nia po le ga naj praw -
do po dob niej na ha mo wa niu pro duk cji cy to kin
pro za pal nych (m.in. TNF-�) i tlen ku azo tu.

W ba da niu prze pro wa dzo nym przez Suk
Hy un Jung i wsp. apli ko wa no li po so mal ną wi -
ta mi ną B12 w po sta ci że lu u my szy, u których
in du ko wa no ato po we za pa le nie skóry. Wiel -
kość uzy ska nych li po so mów mie ści ła się
w gra ni cach 106,4 ± 2,2 nm. Wy ni ki ba dań
po twier dza ją lecz ni czy wpływ wi ta mi ny na
zmia ny ato po we. Zmniej sze niu ule gły zmia ny
ato po we oraz po ziom IgE w su ro wi cy[6]. 

Stuc ker S. i wsp. pro wa dzi li ba da nia na
49 pa cjen tach z ato po wym za pa le niem
skóry. Apli ko wa li im 0,07% krem z cy ja no -
ko ba la mi ną przez 8 ty go dni. Ta ki krem był
do brze to le ro wa ny i sku tecz ny w po rów -
na niu z pla ce bo[13].

W ko lej nych ba da niach in vi tro wi ta mi na
B12 ha mo wa ła pro duk cję cy to kin pro za -
pal nych przez lim fo cy ty T, co mo że wy ja -
śniać lecz ni cze dzia ła nie kre mu w ba da -
niach Struc ke ra S. i wsp.[14].

Me cha nizm dzia ła nia wi ta mi ny B12 w le -
cze niu łu szczy cy jest wie lo kie run ko wy. Ha -
mu je pro duk cję cy to kin na eta pie syn te zy
DNA, wy ci sza jąc stan za pal ny. Wpły wa też na
po ziom im mu no glo bu lin we krwi, zmniej sza -
jąc po ziom IgE. Re du ku je po ziom eo zy no fi li,
czę sto podwyż szo ny w cho ro bach aler gicz -

nych, ato po wym za pa le niu skóry i łu szczy cy.
Z uwa gi na po wyż sze wła ści wo ści wi ta -

mi ny B12 w for mie li po so mal nej za sto so wa -
nie jej w le cze niu zmian łu szczy co wych i ato -
po wych jest obie cu ją ce. Prze ni kal ność wi ta -
mi ny w for mie li po so mów do głęb szych
warstw skóry jest efek tyw na i sku tecz na, co
po twier dza ją wy ni ki ba dań.
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