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Za sto so wa nie wi ta mi ny D i jej po chod nych w der ma to lo gii i me dy cy -
nie este tycz nej obej mu je za rów no miej sco wą apli ka cję, jak rów nież
do u st ną su ple men ta cję cho rych z grup ry zy ka. Ry zy ko nie do bo ru wi -
ta mi ny D do ty czy zwła szcza pa cjen tów z fo to der ma to za mi pier wot -
ny mi i wtór ny mi, u których za le ca się ochro nę prze ciw sło necz ną. Su -
ple men ta cja wi ta mi ną D jest rów nież uza sa dnio na u osób star szych
i wy ma ga ją cych dłu go trwa łe go, sy ste mo we go le cze nia gli ko kor ty ko -
ste ro i da mi. W miej sco wej te ra pii zmian skór nych wy ko rzy stu je się
obe cnie dwie po chod ne wi ta mi ny D: kal cy po triol i ta kal cy tol. 

Za in te re so wa nie moż li wo ścią wy ko rzy -
sta nia wi ta mi ny D w der ma to lo gii wy ra źnie
wzro sło z chwi lą, kie dy w la tach 80. wy ka za -
no, że kal cy triol, który jest ak tyw nym me ta -
bo li tem wi ta mi ny D, ha mu je pro li fe ra cję i sty -
mu lu je róż ni co wa nie ke ra ty no cy tów. Pro ces
ten łą czy się ze wzmo żo ną eks pre sją trans -
glu ta mi na zy[1]. Ba da nia pro wa dzo ne w la tach
90. wy ka za ły, że miej sco wo sto so wa ny kal -
cy po triol zmniej sza na ciek za pal ny i nor ma li -
zu je róż ni co wa nie ko mórek na skór ka, które
ob ja wia się wzro stem eks pre sji cy to ke ra ty ny
(CK) 5 i 10[2]. Od te go cza su po ja wia się ro -
sną ca licz ba do nie sień o bio lo gicz nych wła ści -

wo ściach i moż li wo ściach za sto so wa nia wi ta -
mi ny D i jej po chod nych w der ma to lo gii[3].
Do wie dzio no, że kal cy po triol ha mu je uwal -
nia nie in ter leu ki ny (IL) 1 i 8 z ho dow li ke ra ty -
no cy tów, po bu dzo nej czyn ni kiem mar twi cy
no wo two rów (TNF)[4] oraz sty mu lu je eks -
pre sję re cep to ra dla in ter leu ki ny 10[5]. W ba -
da niu wy cin ków skóry po bra nych od cho rych
na łu szczy cę, le czo nych miej sco wo kal cy po -
trio lem, stwier dzo no zmniej sze nie eks pre sji
czą stek przy le ga nia, ta kich jak ICAM-1 (in ter -
cel lu lar ad he sion mo le ku le-1), ELAM-1 (En do -
the lium leu ko cy te ad he sion mo le cu le 1), LFA-1
(Lym pho cy te func tion-as so cia ted an ti gen 1),
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VLA-3 (Ve ry La te An ti gen 3), VLA-6 (Ve ry la te
ac ti va tion an ti gen 6)[6]. 

Obe cne za sto so wa nie wi ta mi ny D i jej po -
chod nych w der ma to lo gii i me dy cy nie este -
tycz nej obej mu je za rów no sto so wa nie do u st -
nej su ple men ta cji wi ta mi ną D u pa cjen tów
z grup ry zy ka jej nie do bo ru, jak i po chod nych
wi ta mi ny D apli ko wa nych miej sco wo. Ry zy ko
nie do bo ru wi ta mi ny D do ty czy cho rych na fo -
to der ma to zy pier wot ne i wtór ne, którzy ma ją
za le co ną ochro nę prze ciw sło necz ną, tj. uni ka -
nie eks po zy cji na pro mie nio wa nie sło necz ne,
sto so wa nie kre mów z fil trem UV, no sze nie
ubrań z gę sto tka nych tka nin i ka pe lu szy z sze -
ro kim ron dem[7]. Do fo to der ma toz pier wot -
nych na le żą: po krzyw ka sło necz na, wie lo po -
sta cio we osut ki świe tl ne, świerz biącz ka let nia,
prze wle kłe po sło necz ne za pa le nie skóry. Gru -
pa fo to der ma toz wtór nych, które sta no wią kli -
nicz ną ma ni fe sta cję cho rób ukła do wych, obej -
mu je m.in.: po rfi rie, pę che rzy ce, za pa le nie
skór no-mię śnio we i to czeń ru mie nio wa ty
ukła do wy[8]. Su ple men ta cja wi ta mi ną D jest
rów nież wska za na u osób star szych i cho rych,
pod da nych dłu go trwa łej sy ste mo wej te ra pii
gli ko kor ty ko ste ro i da mi[9]. W tych przy pad kach
ma ona na ce lu zmniej sze nie ry zy ka roz wo ju
oste o po ro zy. Po le ga ona na sto so wa niu wap -
nia (po uwzglę dnie niu po da ży w die cie) w ilo -
ści od 1000 do 1500 mg ele men tar ne go wap -
nia na do bę, a tak że wi ta mi ny D – cho le kal cy -
fe ro lu w daw ce 800 j.m. na do bę u pa cjen -
tów, u których pla nu je się lub kon ty nu u je le -
cze nie pre dni zo nem (lub je go rów no waż ni -
kiem) w daw ce �5 mg na do bę, dłu żej niż
przez 3 mie sią ce[9]. Na le ży rów nież pa mię tać
o obe cnych za le ce niach su ple men ta cji wi ta mi -
ną D dla po pu la cji osób zdro wych po wy żej
18. ro ku ży cia, u których sto su je się cho le kal -
cy fe rol w daw ce 800-2000 IU na do bę (20,0-
50,0 �g na do bę), za leż nie od ma sy cia ła,
w mie sią cach od wrze śnia do kwiet nia al bo su -
ple men ta cję w daw ce 800-2000 IU na do bę
(20,0-50,0 �g na do bę), za leż nie od ma sy cia -
ła, przez ca ły rok, je śli nie jest za pew nio na

efek tyw na syn te za skór na wi ta mi ny D w mie -
sią cach let nich[10]. U osób po wy żej 65. ro ku
ży cia, w związ ku z ob ni żo nym wy twa rza -
niem wi ta mi ny D w skórze, sto su je się su ple -
men ta cję w daw ce 800-2000 IU na do bę
(20,0-50,0 �g na do bę), za leż nie od ma sy
cia ła, przez ca ły rok[10]. In te re su ją cych wy ni -
ków do star czy ło ba da nie oce nia ją ce wpływ
do u st nej su ple men ta cji wi ta mi ną D na ak tyw -
ność ato po we go za pa le nia skóry[11]. Oka za ło
się, że po da wa nie wi ta mi ny D w daw ce do bo -
wej 2000 IU po wo do wa ło istot ną po pra wę
kli nicz ną, oce nia ną w opar ciu o zmniej sze nie
wska źni ka SCO RAD[11]. Na le ży rów nież pa -
mię tać, że w li te ra tu rze wie lo krot nie wska zu je
się na ist nie nie me cha ni zmów, dzię ki którym
moż li wa jest pre wen cyj na ro la wi ta mi ny
D w roz wo ju zmian no wo two ro wych[12]. Wi -
ta mi na D od gry wa tak że istot ną ro lę w pro ce -
sie go je nia ran[13], zmniej sza rów nież ten den cję
do two rze nia roz stę pów (da ne nie o pu bli ko -
wa ne). Naj now sze ba da nia wska zu ją na nie ba -
ga tel ne zna cze nie wi ta mi ny D w roz wo ju
zmian o cha rak te rze po krzyw ki prze wle kłej,
a tak że na jej wpływ na prze bieg cho ro by[14].
Pod kre śla się, że stę że nie 1,25-di hy dro ksy -
cho le kal cy fe rol mo że być no wym mar ke rem,
umoż li wia ją cym oce nę na si le nia i ak tyw no ści
pro ce su cho ro bo we go, a wdro żo na su ple -
men ta cja przy czy nić się mo że do istot nej po -
pra wy kli nicz nej w po krzyw ce prze wle kłej[14].
Ob ser wa cje te po twier dza ją moż li wość sto so -
wa nia wi ta mi ny D i jej po chod nych nie tyl ko
w do brze już udo ku men to wa nej te ra pii miej -
sco wej łu szczy cy, ale rów nież w su ple men ta cji
do u st nej. Na le ży jed nak pa mię tać, że w przy -
pad ku przedaw ko wa nia wi ta mi ny D moż na
spo wo do wać hi per kal ce mię, która sta no wi za -
sa dni czy czyn nik bra ny pod uwa gę w oce nie
pro fi lu bez pie czeń stwa. W związ ku z tym, naj -
wię cej ba dań do ty czy miej sco wo sto so wa nych
po chod nych wi ta mi ny D. W przy pad ku cho -
rób skóry, miej sco wa apli ka cja pre pa ra tów
lecz ni czych jest zwy kle bar dziej sku tecz na od
po da wa nia do u st ne go czy in iek cji, z uwa gi na
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bio do stęp ność pre pa ra tu oraz moż li wość
unik nię cia dzia łań nie po żą da nych zwią za nych
z prze ni ka niem sub stan cji czyn nej do krwi.
Obe cnie na ryn ku do stęp ne są dwie, sto so wa -
ne miej sco wo, po chod ne wi ta mi ny D – kal cy -
po triol oraz ta kal cy tol. 

Kal cy po triol (kal cy po trien) jest syn te tycz -
ną po chod ną kal cy trio lu i, zgo dnie ze wska -
za nia mi re je stra cyj ny mi, sto su je się go
w miej sco wym le cze niu łu szczy cy. Maść za -
wie ra ją ca kal cy po triol jest uży wa na dwa ra zy
dzien nie na wy kwi ty łu szczy co we. Ma ksy -
mal na daw ka do bo wa u do ro słych wy no si
15 g, a ty go dnio wa 100 g. Prze ciw wska za -
nia mi do sto so wa nia kal cy po trio lu są:
nadwraż li wość na który kol wiek skła dnik pre -
pa ra tu, cięż ka nie wy dol ność ne rek, cięż ka
nie wy dol ność wą tro by, za bu rze nia go spo -
dar ki wap nio wo-fo sfo ra no wej, łu szczy ca
wy się ko wa i łu szczy ca kro st ko wa. Kal cy po -
trio lu nie apli ku je się ani na skórę oko li cy
twa rzy, ani na owło sio ną skórę gło wy[15].
W chwi li obe cnej do stęp ne są rów nież maść
i żel, za wie ra ją ce po łą cze nie kal cy po trio lu
z di pro pio nia nem be ta me ta zo nu[15]. W jed -
nej z pu bli ka cji wy ka za no, że sku tecz ność
kal cy po trio lu jest po rów ny wal na ze sku tecz -
no ścią sil nie dzia ła ją cych gli ko kor ty ko ste ro i -
dów[16]. Kal cy po triol, czę ściej ani że li gli ko kor -
ty ko ste ro i dy, po wo do wał podraż nie nie
skóry[16]. Mo no te ra pia kal cy po trio lem, w po -
rów na niu do te ra pii sko ja rzo nej kal cy po trio -
lu z sil nym gli ko kor ty ko ste ro i dem, czę ściej
rów nież zwią za na by ła z podraż nie niem
skóry[16]. Wy ka za no, że sto so wa nie miej sco -
wej apli ka cji kal cy po trio lu i di pro pio nia nu be -
ta me ta zo nu za rów no je den, ja ki i dwa ra zy
dzien nie, po wo do wa ło istot niej sze zmniej -
sze nie wska źni ka PA SI (pso ria sis area and se -
ve ri ty in dex) u cho rych na łu szczy cę niż uży -
wa nie wy łącz nie kal cy po trio lu dwa ra zy
dzien nie[17]. Na le ży rów nież pa mię tać, że ist -
nie je opis przy pad ku spro wo ko wa nia uo gól -
nio nej łu szczy cy kro st ko wej za sto so wa niem
kal cy po trio lu[18]. 

W li te ra tu rze ist nie je sze reg ba dań, oce -
nia ją cych efek tyw ność te ra pii kal cy po trio lem
sko ja rzo nej z pro mie nio wa niem ultra fio le to -
wym. Wy ka za no, że po łą cze nie kal cy po trio lu
za rów no z fo to te ra pią UVB-311 nm, jak
i UVA1 by ło sku tecz niej sze ani że li sto so wa nie
je dy nie kal cy po trio lu[19]. W in nym ba da niu te -
ra pia sko ja rzo na UVB-311 nm z kal cy po trio -
lem apli ko wa nym dwa ra zy dzien nie, oka za ła
się rów nie efek tyw ną, co sko ja rze nie UVB-
311 nm z ci gno li ną (di tra no lem)[20]. Z ko lei do -
łą cze nie kal cy po trio lu do te ra pii PU VA skut ko -
wa ło zmniej sze niem PA SI u więk sze go od set -
ka pa cjen tów cho rych na łu szczy cę w po rów -
na niu do mo no te ra pii PU VA[21]. W po rów na -
niu do mo no te ra pii cy klo spo ry ną, sko ja rze nie
kal cy po trio lu z cy klo spo ry ną skut ko wa ło uzy -
ska niem re mi sji lub istot nej po pra wy u więk -
szej licz by pa cjen tów z łu szczy cą[22]. W in nym
ba da niu, pro wa dzo nym w gru pie cho rych na
łu szczy cę, te ra pia sko ja rzo na kal cy po trio lu
z acy tre ty ną by ła bar dziej sku tecz na ani że li
sto so wa nie wy łącz nie acy tre ty ny[23]. Kal cy po -
triol zna lazł rów nież za sto so wa nie po za re je -
stra cyj ne w te ra pii sko ja rzo nej z PU VA u pa -
cjen tów z bie lac twem na by tym. Wy ka za no,
że le cze nie łą czo ne by ło bar dziej efek tyw ne
od fo to te ra pii PU VA[24]. In ne przy kła dy po za -
re je stra cyj ne go za sto so wa nia kal cy po trio lu
do ty czy ły le cze nia twar dzi ny skór nej[25], li sza ja
pła skie go[26], li sza ja twar dzi no we go[27], za pal ne -
go li nij ne go bro daw ko wa te go zna mie nia na -
skór ko we go[28] i ru mie nia obrącz ko wa te go
od środ ko we go[29]. 

Ta kal cy tol jest syn te tycz ną po chod ną kal -
cy trio lu, która cha rak te ry zu je się wzmoc nio -
nym dzia ła niem lecz ni czym, z jed no cze snym
zmniej sze niem efek tu od dzia ły wa nia na ho -
me o sta zę me ta bo li zmu wap nia. Zgo dnie ze
wska za nia mi re je stra cyj ny mi, ta kal cy tol sto so -
wa ny jest w miej sco wym le cze niu łu szczy cy,
w daw ko wa niu je den raz dzien nie wie czo -
rem, bez wzglę du na lo ka li za cję zmian skór -
nych. Nie na le ży prze kra czać daw ki do bo wej
5 g. W przy pad ku sko ja rze nia ta kal cy to lu 
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z na świe tla nia mi UV, eks po zy cję na pro mie -
nio wa nie sto su je się przed apli ka cją ta kal cy to -
lu, np. na świe tla nia odby wa ją się ra no, a ta kal -
cy tol jest na kła da ny wie czo rem. Na le ży pa -
mię tać, aby nie sto so wać rów no cze śnie ta kal -
cy to lu i kwa su sa li cy lo we go, po nie waż ta kal -
cy tol ule ga roz kła do wi w kwa śnym śro do wi -
sku[15]. Ta kal cy tol jest sku tecz nym le kiem, sto -
so wa nym miej sco wo w le cze niu cho rych na
łu szczy cę, jed nak wy ka za no, że jest mniej
efek tyw ny niż sko ja rzo na miej sco wa te ra pia
kal cy po trio lem i be ta me ta zo nem[30, 31]. Ana li za
po rów naw cza, pro wa dzo na w gru pie cho -
rych na łu szczy cę, wy ka za ła, że sko ja rze nie ta -
kal cy to lu z fo to te ra pią UVB-311 nm przy czy -
nia się do szyb sze go ustę po wa nia zmian niż
mo no te ra pia ta kal cy to lem[32]. In ne przy kła dy
po za re je stra cyj ne go za sto so wa nia ta kal cy to lu
do ty czy ły le cze nia cho ro by Gro ve ra[33], cho -
ro by Ha i leya-Ha i leya[34], po wierz chow ne go
roz sia ne go sło necz ne go ro go wa ce nia ka na li -
ko we go[35], świerz biącz ki[36] i bro daw ko wa to -
ści siat ko wa tej zlew nej[37]. 
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