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dermatologia

Farmakoterapia miejscowa dermatoz
przebiegających z hiperkeratozą 
i złuszczaniem naskórka

Hiperkeratoza to nadmiernie pogrubiała warstwa rogowa naskórka.
Najczęstszą dermatozą, która związana jest ze zwiększoną proliferacją
keratynocytów, a tym samym powstaniem hiperkeratozy, jest łuszczyca.
Do innych chorób przewlekłych, w których może występować
hiperkeratoza, zalicza się m.in.: przewlekły wyprysk, liszaj płaski, rybią
łuskę, rogowiec dłoni i podeszew. Ograniczone zgrubienia naskórka
stanowią swoistą ochronę przed powtarzającym się urazem. W ten sposób
powstają płaskie zgrubienia (nagniotki) na dłoniach osób pracujących
fizycznie lub na stopach w miejscach ucisku przy zniekształceniach 
w budowie stopy. Podobnie ograniczone nadmierne rogowacenie, ale 
z centralnym klinowatym korzeniem, nazywa się odciskami.

Hi per ke ra to za jest rów nież czę stym pro -
ble mem u osób z prze wle kłą nie wy dol no ścią
żył koń czyn dol nych. Ob ser wu je się wów czas
m.in. cha rak te ry stycz ne bru nat ne tarcz ki zlo ka -
li zo wa ne na skórze podu dzi, co czę sto przy po -
mi na skórę u osób nie dba ją cych o hi gie nę.
Spra wia to du ży dys kom fort pa cjen tom, którzy
sta ra jąc się zni we lo wać ob ja wy, ko rzy sta ją nie -
kie dy z ka mie ni pu me kso wych lub ta rek do pie -
lę gna cji pode szew stóp. Mo że to po wo do wać
wy stą pie nie sta nu za pal ne go, na si le nie świą du
oraz po wsta nie wtór ne go nad ka że nia drob no -
u stro ja mi cho ro bo twór czy mi. 

U każ de go pa cjen ta z ob ja wa mi hi per ke ra to -
zy na le ży prze pro wa dzić do kład ne ba da nie
podmio to we i przedmio to we, po nie waż w nie -
których jed no st kach cho ro bo wych, ta kich jak np.

cho ro ba Bo we na czy rak pod staw no ko mór ko wy,
stan der ma to lo gicz ny mo że je dy nie przy po mi nać
nadmier ne ro go wa ce nie, a scho rze nia te wy ma -
ga ją nie jed no krot nie in ter wen cji chi rur gicz nej. 

Naj więk sze zna cze nie w le cze niu hi per ke -
ra to zy od gry wa od po wie dnia, re gu lar na pie lę -
gna cja skóry, na którą skła da ją się co dzien ne
my cie, de li kat ne osu sza nie oraz apli ka cja pre pa -
ra tów o dzia ła niu złu szcza ją cym i na wil ża ją cym.
Uwa ża się, że re gu lar na ką piel skóry ze skłon no -
ścią do nadmier ne go ro go wa ce nia pro wa dzi do
jej od po wie dnie go na wil że nia i oczy szcze nia
z za le ga ją cych ko mórek war stwy ro go wej. Do -
brym roz wią za niem jest do da wa nie pre pa ra tów
my ją cych bez po śre dnio do wo dy. Za le ca się
sto so wa nie sub stan cji o pH 5,5 które na wil ża jąc
i na tłu szcza jąc skórę, po ma ga ją do dat ko wo kon -
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tro lo wać świąd i zmniej sza ją ry zy ko po wsta nia
sta nu za pal ne go. Po ką pie li za le ca się de li kat ne
osu sze nie skóry i na stęp nie za sto so wa nie pre -
pa ra tów na wil ża ją cych z do dat kiem sub stan cji
złu szcza ją cych, czy li emo lien tów. Do stęp ne są
one ja ko ma ści, kre my, emul sje. Zde cy do wa nie
wy go dniej sze w uży ciu są pre pa ra ty w po sta ci
kre mów i emul sji. Są one mniej tłu ste i szyb ciej
się wchła nia ją. W lo ka li za cjach z du żą ilo ścią
mie szków wło so wych za le ca się apli ka cję pre -
pa ra tów zgo dnie z kie run kiem wzro stu wło sów,
co zmniej sza ry zy ko ich za pa le nia. 

Do bór pre pa ra tów po wi nien być in dy wi du -
al ny w za leż no ści od to le ran cji skóry pa cjen ta,
po nie waż na wet środ ki na wil ża ją co-na tłu szcza -
ją ce, za li cza ne do der mo ko sme ty ków, mo gą
po wo do wać podraż nie nia lub być przy czy ną
wy stą pie nia aler gii kon tak to wej (podło ża, środ ki
prze ciw bak te ryj ne, kon ser wu ją ce itd.). W przy -
pad ku do brej to le ran cji war to sto so wać ca łą ga -
mę ko sme ty ków pie lę gna cyj nych jed nej li nii.

Wśród wspo mnia nych pre pa ra tów szcze -
gól ne zna cze nie po sia da ją te, które w swo im
skła dzie za wie ra ją mocz nik utrzy mu ją cy od po -
wie dnie na wil że nie war stwy ro go wej na skór ka
(jest na tu ral nym skła dni kiem war stwy ro go wej).
Jest to jed na z naj star szych sub stan cji na wil ża ją -
cych. W za leż no ści od stę że nia wy ka zu je wła ści -
wo ści na wil ża ją ce (do 10%) lub złu szcza ją ce
(po wy żej 10%). Mocz nik nie ma wła ści wo ści to -
ksycz nych i mo że być sto so wa ny u nie mow ląt.

In ną sub stan cją o dzia ła niu złu szcza ją cym jest
kwas sa li cy lo wy. Jest to je den z naj sku tecz niej -
szych środ ków ke ra to li tycz nych. Je go głów ne
dzia ła nie po le ga na roz pu szcza niu mię dzy ko -
mór ko wej sub stan cji ce men tu ją cej. Do pro wa -
dza to do roz lu źnie nia przy le ga nia ko mórek war -
stwy ro go wej i złu szcza nia ko lej nych warstw
kor ne o cy tów. Do dat ko wo ob ni ża pH na skór ka,
po wo du je obrzęk ke ra ty no cy tów oraz ich
zmięk cze nie. Wpły wa to na po pra wę na wil że nia
skóry. Kwas sa li cy lo wy wy ko rzy sty wa ny jest 
w pie lę gna cji i le cze niu zmian łu szczy co wych,
szcze gól nie przy roz po czę ciu te ra pii. Usu nię cie
łu sek jest wa run kiem sku tecz nej pe ne tra cji le ków
ze wnę trz nych do ko lej nych warstw na skór ka,

gdzie to czy się pro ces cho ro bo wy. Naj czę ściej
sto su je się kwas sa li cy lo wy w stę że niach od 2 do
10% w po sta ci kre mu lub ma ści na skórę gład ką
i oli wy na owło sio ną skórę gło wy. Do stęp nych
jest wie le pre pa ra tów zwie ra ją cych ten zwią zek,
czę sto w po łą cze niu z mocz ni kiem, siar ką lub
men to lem. Nie na le ży sto so wać pre pa ra tów
kwa su sa li cy lo we go u dzie ci oraz u osób z nie -
wy dol no ścią wą tro by lub ne rek (z uwa gi na
moż li wość wy stą pie nia dzia łań  nie po żą da nych).

Gdy le cze nie pie lę gna cyj ne oka zu je się nie -
wy star cza ją ce, na le ży roz wa żyć włą cze nie le -
ków miej sco wych. 

Dzieg cie na le żą do naj star szych le ków miej -
sco wych wy ko rzy sty wa nych w te ra pii łu szczy cy.
Przede wszy st kim ha mu ją one pro ce sy od dy -
cha nia ko mór ko we go, dzię ki cze mu nor ma li zu -
ją podzia ły mi to tycz ne w na skór ku, zmniej sza jąc
na war stwia nie się ko mórek war stwy ro go wej.
Nie ste ty, mi mo wy so kiej sku tecz no ści, dzieg cie
są trud no do stęp ne z po wo du wpro wa dzo ne go
w wie lu kra jach za ka zu ich pro duk cji.

Ko lej nym sto so wa nym od daw na le kiem
w te ra pii miej sco wej głów nie u osób z łu szczy -
cą jest cy gno li na. Jest po chod ną wy stę pu ją cej
w na tu rze chry za ro bi ny po zy ski wa nej z ko ry
po łu dnio wo a me ry kań skie go drze wa An di ra
ara ro ba. Me cha nizm dzia ła nia cy gno li ny jest
wie lo kie run ko wy i nie jest w peł ni po zna ny.
Wy ka zu je zdol ność za po bie ga nia re ak cjom im -
mu no lo gicz nym za leż nym od ak ty wa cji lim fo cy -
tów T oraz nor ma li zu je podzia ły mi to tycz ne
w na skór ku. Cy gno li na ku mu lu je się w mi to -
chon driach ke ra ty no cy tów, roz pra sza ich po -
ten cjał bło no wy i in du ku je apop to zę w pro ce -
sie za leż nym od od dy cha nia ko mór ko we go,
dzię ki cze mu ma wła ści wo ści re du ku ją ce. 

Wła ści wo ści re gu lu ją ce wzrost i róż ni co wa -
nie ko mórek skóry ma ją po chod ne wi ta mi ny
D3. Ak tu al nie w der ma to lo gii wy ko rzy sty wa ne
są dwa syn te tycz ne ana lo gi wi ta mi ny D: kal cy -
po triol i ta kal cy tol. Obu przed sta wio nych le ków
nie na le ży łą czyć z pre pa ra ta mi za wie ra ją cy mi
w swo im skła dzie kwas sa li cy lo wy. Za rów no
kal cy po triol, jak i ta kal cy tol ule ga ją bo wiem roz -
kła do wi w kwa śnym śro do wi sku.
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Ko rzy st ne dzia ła nie w łu szczy cy ma rów -
nież syn te tycz na ace ty lo wa na po chod na wi ta -
mi ny A – ta za ro ten. Je go dzia ła nie opie ra się na
ha mo wa niu nadmier nej pro li fe ra cji ke ra ty no cy -
tów, nor ma li za cji ich nie pra wi dło we go róż ni co -
wa nia oraz zmniej sza niu eks pre sji czyn ni ków
pro za pal nych na ke ra ty no cy tach. Po za tym ha -
mu je pro ce sy ro go wa ce nia i roz lu źnia po łą cze -
nia po mię dzy ko mór ka mi war stwy ro go wej.

Tak jak wszy st kie re ti no i dy, rów nież ten zo -
stał za kwa li fi ko wa ny przez FDA Agen cję Żyw -
no ści i Le ków (Fo od and Drug Ad mi ni stra tion /
FDA) do ka te go rii X, czy li le ków o udo wo dnio -
nym szko dli wym dzia ła niu na płód. Ich sto so wa -
nie jest bez wzglę dnie prze ciw wska za ne u ko biet
w cią ży lub tych, które mo gą i chcą zajść w cią -
żę. Jest on tak że prze ciw wska za ny u ma tek kar -
mią cych pier sią, po nie waż prze ni ka do mle ka. 

W cho ro bach prze bie ga ją cych z nadmier nym
ro go wa ce niem czę sto ob ser wu je się wy stą pie nie
sta nu za pal ne go, stąd też za cho dzi ko niecz ność
do łą cze nia le ków o dzia ła niu prze ciw za pal nym,
ta kich jak miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy (mGKS)
oraz miej sco we in hi bi to ry kal cy neu ry ny (ta kro li -
mu su lub pi me kro li mu su). 

Gli ko kor ty ko ste ro i dy to le ki o dzia ła niu im mu -
no su pre syj nym. Zmniej sza ją re ak cję za pal ną i ob -
kur cza ją na czy nia krwio no śne. W te ra pii łu szczy -
cy, oprócz dzia ła nia prze ciw za pal ne go, wy ko rzy -
stu je się rów nież kom po nen tę an ty pro li fe ra cyj ną.
Le ki z tej gru py do brze spraw dza ją się w mo no te -
ra pii, jak rów nież w sko ja rze niu z in ny mi sub stan -
cja mi ze wnę trz ny mi, z na świe tla nia mi UV czy pre -
pa ra ta mi sto so wa ny mi ogól no u stro jo wo.

W chwi li obe cnej na ryn ku far ma ceu tycz nym
do stęp nych jest bar dzo wie le mGKS, które róż -
nią się mię dzy so bą si łą dzia ła nia. Twarz, oko li ce
mo czo wo-płcio we oraz fał dy skór ne to miej sca,
które wy ka zu ją naj więk szy sto pień wchła nia nia
mGKS, dla te go trze ba zachować szcze gól ną
ostroż ność i sto so wać moż li wie naj słab sze ste ro -
i dy przez możliwie najkrótszy czas. U dzie ci za -
le ca się sto so wa nie sła bych ste ro i dów i apli ka cję
na ogra ni czo ne po wierzch nie.

Na le ży pa mię tać o moż li wych dzia ła niach
nie po żą da nych po sto so wa niu mGKS, do

których na le żą: za nik, hi po- i hi per pig men ta cja,
te le an giek ta zje i nadmier ne owło sie nie. Ogól -
no u stro jo we dzia ła nia nie po żą da ne mo gą wy -
stą pić po sto so wa niu pre pa ra tów gli ko kor ty ko -
ste ro i do wych na du że po wierzch nie skóry.

By uzy skać lep szą sku tecz ność mGKS, czę sto
wy ko rzy stu je się po łą cze nie tej gru py le ków z in -
ny mi sub stan cja mi, ta ki mi jak kwas sa li cy lo wy. Po -
wszech nie sto so wa nym le kiem, zwła szcza w te ra -
pii łu szczy cy, jest pre pa rat za wie ra ją cy po łą cze nie
be ta me ta zo nu z kwa sem sa li cy lo wym. Sku tecz -
ność pre pa ra tu łą czo ne go za wie ra ją ce go di pro -
pio nian be ta me ta zo nu i kwas sa li cy lo wy zo sta ła
po twier dzo na w wie lu ba da niach kli nicz nych. Na
ich pod sta wie moż na stwier dzić, że jest ona istot -
nie wy ższa niż sku tecz ność mGKS o podob nej si -
le dzia ła nia w po sta ci pre pa ra tów pro stych. Pre pa -
rat zło żo ny za wie ra ją cy di pro pio nian be ta me ta zo -
nu i kwas sa li cy lo wy wy ka zu je szyb ki po czą tek
dzia ła nia. Po je go za sto so wa niu po pra wę sta nu
der ma to lo gicz ne go ob ser wu je się istot nie szyb ciej
niż w przy pad ku sto so wa nia sa me go mGKS lub
też pre pa ra tu z po chod ną wi ta mi ny D3. Pre pa ra -
ty zło żo ne są z re gu ły do brze to le ro wa ne. Naj -
czę st szy mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi są re ak cje
miej sco we o cha rak te rze podraż nie nia.

Pod su mo wu jąc, le cze nie miej sco we oraz
pra wi dło wa pie lę gna cja skóry ma ją szcze gól ne
zna cze nie w scho rze niach der ma to lo gicz nych.
Cho ro by prze bie ga ją ce z hi per ke ra to zą z re gu ły
ma ją cha rak ter prze wle kły, dla te go ko niecz ne
jest do kład ne przed sta wie nie pa cjen to wi isto ty
cho ro by. Tyl ko re gu lar na pie lę gna cja i umie jęt ne
sto so wa nie za le co nych pre pa ra tów po zwa la ją na
zmniej sze nie do le gli wo ści, a nie jed no krot nie
pro wa dzą do cał ko wi tej re mi sji ob ja wów.
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