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dermatologia

Kli nicz ne spek trum łu szczy cy jest sze ro -
kie i obej mu je pod ty py ogra ni czo ne, uo gól -
nio ne i łu szczy co we za pa le nie sta wów[1].
Przez dłu gi czas łu szczy ca by ła uwa ża na za
cho ro bę do ty czą cą wy łącz nie skóry, jed nak
nie daw no po wsta ła kon cep cja łu szczy cy ja ko
cho ro by ogól no u stro jo wej i pod kre ślo no jej
czę ste współ wy stę po wa nie z ze spo łem me -
ta bo licz nym oraz cho ro ba mi ser co wo-na -
czy nio wy mi[2].

Obe cnie ob ser wu je się du ży po stęp
w le cze niu łu szczy cy. Te ra pia miej sco wa sta -
no wi czę sto wy star cza ją ce roz wią za nie
w przy pad kach o ła god nym prze bie gu, jest
sto so wa na tak że uzu peł nia ją co w le cze niu
ogól nym. Te ra pię wy łącz nie miej sco wą sto -
su je się u oko ło 60% cho rych na łu szczy cę.
Zgo dnie z kon sen su sem Pol skie go To wa rzy -
stwa Der ma to lo gicz ne go z 2012 ro ku le cze -

nie miej sco we za le ca się w na stę pu ją cych
przy pad kach:
1. zmia ny łu szczy co we zaj mu ją po ni żej 10%

po wierzch ni cia ła (BSA – bo dy sur fa ce area
po ni żej 10%),

2. wska źnik PA SI (Pso ria sis Area Se ve ri ty
In dex), bio rą cy pod uwa gę pro cent za -
ję tej zmia na mi łu szczy co wy mi po -
wierzch ni cia ła oraz na si le nie zmian
skór nych, po ni żej lub rów ny 10,

3. wska źnik DLQI (Der ma to lo gy Qu a li ty of
Li fe In dex), oce nia ją cy ja kość ży cia pa -
cjen tów do tknię tych cho ro bą skóry, po -
ni żej lub rów ny 10[3,4].

Wła ści wa te ra pia miej sco wa po win na
wy ka zy wać efekt prze ciw świą do wy i złu -
szcza ją cy oraz po ma gać w odzy ska niu fi zjo -
lo gicz nej ba rie ro wej funk cji skóry, a jed no -

Łu szczy ca jest prze wle kłą, za pal ną cho ro bą skóry. W pa to ge ne zie 
łu szczy cy plac ko wa tej bio rą udział czyn ni ki ge ne tycz ne i im mu no lo -
gicz ne. U cho rych ob ser wu je się wy kwi ty na skórze w po sta ci bla szek
po kry tych sre brzy stą łu ską, szcze gól nie w miej scach pre dy lek cyj nych,
ta kich jak ko la na, łok cie, skóra owło sio na gło wy, a tak że bru zda mię -
dzy po ślad ko wa i pa znok cie.
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cze śnie cha rak te ry zo wać się bar dzo do brą
to le ran cją i nie podraż niać[5]. W le cze niu
miej sco wym za sto so wa nie znaj du ją kor ty ko -
ste ro i dy, po chod ne wi ta mi ny D, di tra nol, re -
ti no i dy, in hi bi to ry kal cy neu ry ny, dzieg cie wę -
glo we i drzew ne, pre pa ra ty ke ra to li tycz ne,
na wil ża ją ce i na tłu szcza ją ce.

Środ ki ke ra to li tycz ne

Środ ki ke ra to li tycz ne, ta kie jak kwas sa li -
cy lo wy i mocz nik, sta no wią pierw szy etap le -
cze nia łu szczy cy – usu wa ją łu skę i uła twia ją
dzia ła nie sub stan cji ak tyw nych. Kwas sa li cy lo -
wy wy ka zu je rów nież wła ści wo ści bak te rio -
sta tycz ne, grzy bo bój cze oraz fo to pro tek cyj -
ne. Wy ka za no, że za sto so wa nie na skórę
kwa su sa li cy lo we go ob ni ża wska źnik pro li fe -
ra cji ke ra ty no cy tów, a tak że bez po śre dnio
roz pu szcza war stwę ro go wą na skór ka, co
zwięk sza eli mi na cję łu ski. W przy pad ku
skóry ze zmia na mi ty po wy mi dla łu szczy cy
sto so wa ny jest zwy kle w stę że niach od
2,5% do 10%. Aspek tem ogra ni cza ją cym je -

go za sto so wa nie jest moż li wość ab sorp cji
kwa su sa li cy lo we go do krwi w stop niu po -
wo du ją cym ogól no u stro jo we efek ty to -
ksycz ne. Z te go po wo du nie po wi nien być
sto so wa ny dłu go ter mi no wo na du żej po -
wierzch ni skóry i u ma łych dzie ci[4,6].

Mocz nik jest sku tecz nym emo lien tem
i ke ra to li ty kiem, więc znaj du je za sto so wa nie
w cho ro bach skóry prze bie ga ją cych z su cho -
ścią i na si lo nym złu szcza niem. W łu szczy cy
mocz nik po pra wia na wil że nie war stwy ro go -
wej na skór ka i zdol ność za trzy my wa nia wo -
dy oraz zmniej sza prze zna skór ko wą utra tę
wo dy (TEWL – Tran se pi der mal Wa ter Loss).
Po ten cjal nym dzia ła niem nie po żą da nym
mo że być spo ra dycz nie uczu cie pie cze nia,
pa le nia. Mocz nik sto so wa ny miej sco wo jest
bez piecz ny, do brze to le ro wa ny i nie wy ka -
zu je ogól ne go dzia ła nia to ksycz ne go[7].

Pre pa ra ty za wie ra ją ce od 3 do 10%
kwa su sa li cy lo we go lub mocz ni ka są sto so -
wa ne ja ko te ra pia pod sta wo wa łu szczy cy
każ de go stop nia cięż ko ści, co sta no wi mię -
dzy na ro do wy stan dard po stę po wa nia.
Z uwa gi na sła bą sku tecz ność w mo no te ra pii
sto so wa ne są głów nie na po cząt ku le cze nia
w ce lu szyb kie go usu nię cia łu ski lub w sko ja -
rze niu z in ny mi me to da mi lecz ni czy mi.

Uży wa nie le ków ke ra to li tycz nych jest
re ko men do wa ne w te ra pii po cząt ko wej łu -
szczy cy plac ko wa tej skóry gład kiej, a pre pa -
ra ty sko ja rzo ne ke ra to li ty ków z kor ty ko ste -
ro i da mi o śre dniej i du żej si le dzia ła nia sto su -
je się ja ko le cze nie pierw sze go rzu tu w łu -
szczy cy skóry owło sio nej gło wy, a tak że
w oklu zji w łu szczy cy dło ni i stóp[8,4].

Kor ty ko ste ro i dy miej sco we

Kor ty ko ste ro i dy wy ka zu ją dzia ła nie
prze ciw za pal ne, prze ciw pro li fe ra cyj ne i im -
mu no su pre syj ne. Miej sco we ste ro i dy kla sy fi -
ku je się w za leż no ści od si ły dzia ła nia na 4
gru py (kla sy fi ka cja eu ro pej ska – naj sil niej sze
ste ro i dy w gru pie IV, naj słab sze w gru pie I).

Ryc. 1. Atrofia skóry i rozstępy – częste działania
niepożądane kortykosteroidów miejscowych.
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Ich efek ty te ra peu tycz ne uza leż nio ne są za -
rów no od bu do wy che micz nej, jak i ro dza ju
podło ża, sub stan cji po moc ni czych, spo so bu
apli ka cji, cha rak te ru zmian skór nych oraz po -
wierzch ni i oko li cy cia ła, na którą się je sto su -
je. Le ki te mo gą być uży wa ne w mo no te ra -
pii ja ko al ter na ty wa dla za le ca nych ja ko le -
cze nie pierw szo rzu to we pre pa ra tów kor ty -
ko ste ro i dów sko ja rzo nych z po chod ny mi
wi ta mi ny D3, cy gno li ny czy mo no te ra pii po -
chod ny mi wi ta mi ny D3.

W te ra pii miej sco wej łu szczy cy sto su je
się kor ty ko ste ro i dy o sil nym i bar dzo sil nym
dzia ła niu (III i IV kla sa we dług kla sy fi ka cji eu -
ro pej skiej), ta kie jak di pro pio nian be ta me ta -
zo nu, pi ro ślu zan mo me ta zo nu (kla sa III)
i pro pio nian klo be ta zo lu (kla sa IV) 1 lub 2 ra -
zy dzien nie. Wy ka zu ją one naj więk szą sku -
tecz ność spo śród do stęp nych le ków miej -
sco wych sto so wa nych w mo no te ra pii. 

Istot nym ogra ni cze niem sto so wa nia
kor ty ko ste ro i dów miej sco wych są wy wie -
ra ne przez nie dzia ła nia nie po żą da ne, bę -
dą ce kon se kwen cją ha mo wa nia syn te zy
ko la ge nu, ela sty ny, gli ko za mi no gli ka nów,
pro li fe ra cji ke ra ty no cy tów i fi bro bla stów
oraz su pre syj ne go efek tu na układ im mu -
no lo gicz ny. Spo śród naj czę st szych wy mie -
nia się atro fię skóry i tkan ki pod skór nej,
roz stę py, trą dzik po ste ro i do wy i oko ło u st -
ne za pa le nie skóry. Ha mo wa nie przez ste -
ro i dy pro li fe ra cji me la no cy tów mo że spo -
wo do wać po wsta wa nie ognisk hi po pig -
men ta cji, a ich su pre syj ny wpływ na skór ną
od po wiedź im mu no lo gicz ną mo że przy -
czy nić się do zwięk sze nia po dat no ści na 
in fek cje bak te ryj ne, wi ru so we, grzy bi cze
i pa so żyt ni cze. Wraz z przedłu żo ną eks po -
zy cją na miej sco we ste ro i dy zwięk sza się
tak że ry zy ko wy stą pie nia aler gii kon tak to -
wej, co mo że spo wo do wać za trzy ma nie
po stę pów te ra pii, a wręcz po gor sze nie sta -
nu der ma to lo gicz ne go pa cjen ta – wi no waj -
ca mi w tych przy pad kach są czę ściej ste ro -
i dy nie flu o ro wa ne, ta kie jak hy dro kor ty zon.

Na wro ty oraz istot ne za o strze nia cho ro by
mo gą być tak że kon se kwen cją na głe go od -
sta wie nia sil nych ste ro i dów apli ko wa nych
na roz le głe po wierzch nie cia ła, czy li „efek -
tu z odbi cia”.

Ogól no u stro jo we dzia ła nia nie po żą da ne
miej sco wych ste ro i dów wy stę pu ją bar dzo
rzad ko i naj czę ściej są wy ni kiem nie pra wi -
dło wo pro wa dzo ne go le cze nia, za li cza się
do nich m.in. za ha mo wa nie osi podwzgórze-
-przy sad ka-nad ner cza, hi per gli kemię, ze spół
Cu shin ga, wzrost ci śnie nia tęt ni cze go krwi
i oste o po ro zę. W przy pad ku dłu go trwa łe go
sto so wa nia miej sco wych kor ty ko ste ro i dów
na le ży pa mię tać o stop nio wej utra cie efek -
tyw no ści le cze nia, bę dą cej rezultatem wy sy -
ce nia re cep to rów gli ko kor ty ko ste ro i do wych
– zja wi sko ta chy fi la ksji do ty czy wszy st kich le -
ków z tej gru py i jest od wra cal ne po okre so -
wym za prze sta niu sto so wa nia[2,9,10,11,12].

Ana lo gi wi ta mi ny D

Po łą cze nie po chod nej wi ta mi ny D3, kal -
cy po trio lu, z di pro pio nia nem be ta me ta zo nu
to opcja te ra peu tycz na re ko men do wa na
przez Pol skie To wa rzy stwo Der ma to lo gicz -
ne ja ko le cze nie pierw sze go rzu tu dla pa -
cjen tów z łu szczy cą o ła god nym prze bie gu.
Sub stan cje wy ka zu ją odmien ne me cha ni zmy
dzia ła nia, które wza je mnie się uzu peł nia ją –
kal cy po triol ha mu je pro li fe ra cję ke ra ty no cy -
tów i nor ma li zu je ich róż ni co wa nie, na to -
miast be ta me ta zon wy ka zu je sil ne dzia ła nie
prze ciw za pal ne. Prze wa gę le cze nia sko ja -
rzo ne go nad mo no te ra pią (za rów no be ta -
me ta zo nem, jak i po chod ny mi wi ta mi ny D3)
wy ka za no w wie lu ba da niach kli nicz nych[4,13].
Osią gnię cie opty mal nej po pra wy kli nicz nej
przy za sto so wa niu po chod nych wi ta mi ny D3

w mo no te ra pii na stę pu je istot nie później niż
w przy pad ku mo no te ra pii kor ty ko ste ro i da -
mi, jed nak, w odróż nie niu od kor ty ko ste ro i -
dów, le ki te nie po wo du ją atro fii skóry, co
sta no wi ich waż ną za le tę[14].



Di tra nol

Di tra nol (an tra li na, cy gno li na) ma wła ści -
wo ści prze ciw za pal ne i prze ciw pro li fe ra cyj -
ne. Jest to re la tyw nie bez piecz na opcja te ra -
peu tycz na z uwa gi na mi ni mal ną ab sorp cję
le ku do krwi. Istot nym ogra ni cze niem sto so -
wa nia di tra no lu jest po zo sta wia nie plam na
skórze i ubra niach, a tak że ko niecz ność na -
kła da nia wy łącz nie na miej sca za ję te pro ce -
sem cho ro bo wym z po wo du ry zy ka podraż -
nie nia zdro wej skóry. W związ ku z tym sto -
so wa ny jest w tzw. le cze niu mi nu to wym[15].
Przez pierw szych kil ka dni te ra pii 1% krem
z cy gno li ną na kła da ny jest na zmia ny łu szczy -
co we na 10 mi nut, na stęp nie spłu ki wa ny let -
nią wo dą. W cią gu na stęp nych dni stop nio -
wo wy dłu ża się czas po zo sta wa nia pre pa ra -
tu na skórze do 30 mi nut, na stęp nie sto su je
się maść z cy gno li ną we wzra sta ją cych stę że -
niach – 1, 2 i 3%. Je śli to moż li we, po win na
być na kła da na na 10 do 20 mi nut 3-4 ra zy
dzien nie. 

Kla sycz ną te ra pię cy gno li ną za czy na się
od pre pa ra tów o niż szym stę że niu (0,1%),
na kła da nych cien ką war stwą na zmia ny łu -
szczy co we dwa ra zy dzien nie. Stę że nie pre -
pa ra tów zwięk sza się stop nio wo do do ce lo -
we go 1-3%.

Le cze nie cy gno li ną trwa 4-6 ty go dni. Po -
czą tek dzia ła nia uzy sku je się po 2-3 ty go -
dniach sto so wa nia. Istot na po pra wa lub cał -
ko wi ta re mi sja zmian skór nych wy stę pu je
u 30-70% pa cjen tów[8].

Dzieg cie wę glo we i drzew ne

Dzieg cie wę glo we to pro dukt ubocz ny
de sty la cji wę gla bi tu micz ne go. Sta no wią mie -
sza ni nę wie lu sub stan cji orga nicz nych i są sto -
so wa ne w te ra pii łu szczy cy od 100 lat. Wy -
ka zu ją dzia ła nie prze ciw pro li fe ra cyj ne. Ogra -
ni cze niem sto so wa nia jest nie przy jem ny za -
pach, bru dze nie ubrań i lo kal ne podraż nia nie
skóry po wo du ją ce świąd, ból i pie cze nie[16].

Mo gą być sto so wa ne w po sta ci 5-20% ma -
ści, w pa ście cyn ko wej, za wie si nie itp. raz
dzien nie przez kil ka go dzin. Efekt kli nicz ny
po ja wia się po 4-8 ty go dniach[8]. Obe cnie
sto so wa ne są przede wszy st kim w ni skich
stę że niach ja ko do dat ki do szam po nów
i kre mów, po nie waż ich za sto so wa nie zo sta -
ło ogra ni czo ne w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

In hi bi to ry kal cy neu ry ny

Miej sco we in hi bi to ry kal cy neu ry ny, ta kie
jak ta kro li mus (sto so wa ny w po sta ci ma ści
0,1% i 0,03%) oraz pi me kro li mus (sto so wa -
ny w po sta ci kre mu 1%) wy ka zu ją dzia ła nie
im mu no mo du lu ją ce, m.in. po przez blo ko -
wa nie ak ty wa cji i doj rze wa nia lim fo cy tów T.
Po ma ga ją w odbu do wa niu ba rie ry na skór ko -
wej i nie zmniej sza ją syn te zy ko la ge nu
w skórze, co sta no wi ich głów ną za le tę
w po rów na niu z miej sco wy mi kor ty ko ste ro -
i da mi. Ta kro li mus i pi me kro li mus są za re je -
stro wa ne do sto so wa nia w ato po wym za pa -
le niu skóry, jed nak wie lu le ka rzy sto su je je
w le cze niu łu szczy cy twa rzy, a tak że łu szczy -
cy od wróco nej, kie dy zmia ny cho ro bo we
wy stę pu ją nie ty po wo na skórze oko lic zgięć
sta wo wych oraz w fał dach skór nych.

Miej sco we in hi bi to ry kal cy neu ry ny są
wchła nia ne w mi ni mal nym stop niu, co spra -
wia, że uwa ża się je za le ki bez piecz ne[4,14].

Ta za ro ten

Ta za ro ten jest syn te tycz nym re ti no i dem
trze ciej ge ne ra cji. Wy ka zu je se lek tyw ne po -
wi no wac two do re cep to ra kwa su re ti no we -
go. Dzia ła prze ciw pro li fe ra cyj nie, prze ciw za -
pal nie oraz re gu lu je nie pra wi dło we róż ni co -
wa nie ke ra ty no cy tów. Po ten cjal ny mi dzia ła -
nia mi nie po żą da ny mi są pie cze nie skóry, ru -
mień, na si lo ne złu szcza nie. Pre fe ro wa ną te -
ra pią jest le cze nie sko ja rzo ne ta za ro te nem
z kor ty ko ste ro i da mi miej sco wy mi. W te ra pii
łu szczy cy ta za ro ten jest ma ło po pu lar ny[2,17].
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Łu szczy ca skóry owło sio nej gło wy

Owło sio na skóra gło wy jest za ję ta pro -
ce sem cho ro bo wym na wet u 80% pa cjen -
tów z łu szczy cą. Więk szość z nich do świad -
cza z te go po wo du ob ni że nia ja ko ści ży cia.

Ja ko te ra pię pierw sze go rzu tu sto su je się
miej sco we kor ty ko ste ro i dy w po sta ci roz -
two rów, szam po nów i pia nek. Są le ka mi
sto sun ko wo bez piecz ny mi w tych przy pad -
kach, gdyż skóra owło sio na gło wy jest re la -
tyw nie od por na na atro fię po wo do wa ną
przez miej sco we kor ty ko ste ro i dy. Mi mo to
na le ży pa mię tać o moż li wo ści wy stą pie nia
dzia łań nie po żą da nych, szcze gól nie w obrę -
bie gór nej czę ści twa rzy.

Sto su je się rów nież te ra pię sko ja rzo ną
kor ty ko ste ro i dów z po chod ny mi wi ta mi ny
D3 – di pro pio nian be ta me ta zo nu z kal cy po -
trio lem na podło żu że lo wym wy ka zu je się
wy so ką sku tecz no ścią i do bry mi wła ści wo -
ścia mi ko sme tycz ny mi. Roz wią za nia mi al ter -
na tyw ny mi są dzieg cie w po sta ci szam po -
nów, po chod ne wi ta mi ny D3 w mo no te ra pii
i spi ry tus cy gno li no wy. Te ra pia sko ja rzo na
wy ka zu je więk szą sku tecz ność niż mo no te -
ra pia, a wy bór od po wie dnie go no śni ka sub -
stan cji ak tyw nej jest fun da men tal ny dla za do -
wa la ją ce go com plian ce. Do bry mi wła ści wo -
ścia mi ko sme tycz ny mi charaktery zu ją się
pian ki i że le[4,18,19].

Łu szczy ca pa znok ci

W łu szczy cy zmia ny de struk cyj ne w płyt -
kach pa znok cio wych wy stę pu ją czę sto, bo
aż u 50-80% cho rych, szcze gól nie u pa cjen -
tów z łu szczy co wym za pa le niem sta wów.
Zmia ny pa znok cio we spo ty ka ne są pod po -
sta cią za rów no mi kro sko pij nych za głę bień
w płyt ce pa znok cia (tzw. „na par st ko wa nie”),
jak i ony cho li zy, pod pa znok cio wej hi per ke -
ra to zy i tzw. „plam ole jo wych”, czy li ognisk
pod pa znok cio wej łu szczy cy prze świe ca ją -
cych ja ko żół to brą zo we pla my.

Miej sco we le ki, ta kie jak kor ty ko ste ro i dy
i ana lo gi wi ta mi ny D3, są ła twe w apli ka cji
i po wszech nie do stęp ne, jed nak nie wy ka zu -
ją sa ty sfak cjo nu ją cej sku tecz no ści w le cze niu
wszy st kich ty pów łu szczy co wej dys tro fii pa -
znok cio wej. Prze bieg cho ro by u pa cjen tów
z ony cho li zą lub ony cho dy stro fią co naj mniej
dwóch pa znok ci moż na kla sy fi ko wać ja ko
umiar ko wa ny i roz wa żyć kwa li fi ka cję do le -
cze nia ogól ne go[1,20].

Łu szczy ca okre su dzie cię ce go

Łu szczy ca u dzie ci w więk szo ści przy -
pad ków ma ła god ny prze bieg i zwy kle jest
sku tecz nie le czo na za po mo cą pre pa ra tów
miej sco wych. Nie zwy kle istot nym jest fakt,
że za rów no więk szy sto su nek po wierzch ni
cia ła do ma sy u dzie ci, a tak że odręb no ści
w bu do wie skóry w po rów na niu z oso ba mi
do ro sły mi są przy czy na mi więk sze go wchła -
nia nia le ków miej sco wych, co w kon se -
kwen cji zwięk sza ry zy ko wy stą pie nia dzia łań
nie po żą da nych. Na wzmo że nie ab sorp cji
mo że wpły wać tak że oklu zja, która wy ni ka
z za sto so wa nia pie luch i przy le ga nia do sie -
bie fał dów skór nych. 

Zgo dnie z wy tycz ny mi Pol skie go To wa -
rzy stwa Der ma to lo gicz ne go w le cze niu
dzie cię cej po sta ci łu szczy cy za le ca na jest cy -
gno li na oraz po moc ni czo w ce lu usu nię cia
łu ski – ke ra to li ty ki na po cząt ku te ra pii, z al -

Ryc. 2. Łuszczyca skóry owłosionej głowy.
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ter na ty wa mi w po sta ci miej sco wych ste ro i -
dów o ma łej i śre dniej si le dzia ła nia (więk -
szość z nich jest za re je stro wa na do sto so wa -
nia od 12. ro ku ży cia), a tak że po chod ny mi
wi ta mi ny D3, dzieg cia mi i in hi bi to ra mi kal cy -
neu ry ny – w przy pad ku tych ostat nich jest to
wska za nie po za re je stra cyj ne[4,15,11].

Kor ty ko ste ro i dy miej sco we są sto so wa -
ne w te ra pii łu szczy cy szcze gól nie przez pe -
dia trów i le ka rzy ogól nych. Na le ży zwra cać
szcze gól ną uwa gę na moż li wość wy stą pie nia
dzia łań nie po żą da nych przy ich dłu go trwa -
łym sto so wa niu i pa mię tać o zwięk szo nym
wchła nia niu przez skórę le ków miej sco wych
u dzie ci, w szcze gól no ści w oko li cach ta kich
jak kro cze oraz o moż li wo ści wy stą pie nia ja -
skry przy prze wle kłym sto so wa niu kor ty ko -
ste ro i dów w oko li cy oczu.

Łu szczy ca u ko biet w cią ży

Za sto so wa nia miej sco wych kor ty ko ste -
ro i dów w le cze niu łu szczy cy u ko biet w cią -
ży jest moż li we pod wa run kiem uważ ne go
mo ni to ro wa nia po ten cjal nych dzia łań ubocz -

nych. Nie wy ka za no zwięk szo ne go ry zy ka
wy stą pie nia wad pło du pod czas sto so wa niu
tych le ków, na to miast na le ży pa mię tać, że
sil ne ste ro i dy miej sco we apli ko wa ne na roz -
le głe po wierzch nie cia ła przez dłu gi czas mo -
gą za ha mo wać wzrost pło du, a w później -
szych sta diach cią ży ist nie je do dat ko wo ry zy -
ko wy stą pie nia atro fii ko ry nad ner czy u pło -
du. Kor ty ko ste ro i dy wy dzie la ne są do mle ka
mat ki, w związ ku z czym, w za leż no ści od
kla sy ste ro i du oraz cza su trwa nia te ra pii, po -
win no się za prze stać kar mie nia pier sią[8].

Emo lien ty

Za rów no w fa zie re mi sji, jak i na każ dym
eta pie le cze nia łu szczy cy za sto so wa nie znaj -
du ją środ ki na wil ża ją ce z hu mek tan ta mi za -
trzy mu ją cy mi wil goć oraz środ ki na tłu szcza -
ją ce z li pi da mi – emo lien ty. W łu szczy cy
funk cja ba rie ry na skór ko wej jest za kłóco na,
a le cze nie te go pod sta wo we go za bu rze nia
przy czy nia się do zmniej sze nia świą du i złu -
szcza nia. Re gu lar ne sto so wa nie środ ków na -
wil ża ją cych i na tłu szcza ją cych po zwa la tak że
na oszczę dniej sze sto so wa nie ak tyw nych
sub stan cji, ta kich jak kor ty ko ste ro i dy[21,22].

Pod su mo wa nie

Te ra pia miej sco wa sta no wi po stę po wa -
nie pierw sze go rzu tu w przy pad kach łu -
szczy cy o ła god nym prze bie gu i do ty czy
znacz nej czę ści pa cjen tów. Jest do brze to le -
ro wa na, wy ka zu je nie wie le dzia łań nie po żą -
da nych i czę sto sta no wi wy star cza ją ce roz -
wią za nie. W za leż no ści od na si le nia, mor fo -
lo gii i lo ka li za cji zmian skór nych do stęp nych
jest wie le opcji te ra peu tycz nych, które moż -
na sto so wać za rów no w mo no te ra pii, jak
i w le cze niu sko ja rzo nym. We dług obe cnych
po glą dów le cze niem z wy bo ru w więk szo ści
przy pad ków łu szczy cy plac ko wa tej są miej -
sco we kor ty ko ste ro i dy w sko ja rze niu z ana -
lo ga mi wi ta mi ny D3, wy ka zu ją ce du żą sku -Ryc. 3. Łuszczyca odwrócona.
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tecz ność i za do wa la ją cy pro fil bez pie czeń -
stwa. Sto so wa nie kor ty ko ste ro i dów łącz nie
z in ny mi le ka mi miej sco wy mi, ta ki mi jak po -
chod ne wi ta mi ny D3 czy le ki ke ra to li tycz ne,
po pra wia ich sku tecz ność, skra ca czas le cze -
nia i ogra ni cza dzia ła nia nie po żą da ne.

Na le ży jed nak pa mię tać, że na wet
w przy pad kach łu szczy cy zaj mu ją cej nie wiel -
kie po wierzch nie cia ła, ale do ty czą cej miejsc
wi docz nych, a tak że przy za ję ciu du żej po -
wierzch ni skóry owło sio nej gło wy, zmia nach
zlo ka li zo wa nych w oko li cach in tym nych, na
rę kach, sto pach, przy na si lo nych zmia nach
pa znok cio wych, u pa cjen tów z na si lo nym
świą dem oraz przy obe cno ści upo rczy wych,
nie pod da ją cych się le cze niu po je dyn czych
bla szek łu szczy co wych na le ży roz wa żać tak -
że in ne for my le cze nia, ta kie jak fo to te ra pia
i le cze nie ogól ne.
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