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Łuszczyca jest niezakaźną chorobą grudkowo- złuszczającą, związaną 
z procesami zapalno- proliferacyjnymi występującymi w skórze. Zaliczana jest do 
przewlekłych  chorób autoimmunologicznych z tendencją do nawet samoistnego 
ustępowania ale także często do nawrotów. Należy do najczęstszych dermatoz, średnia 
częstość występowania w populacji kaukaskiej wynosi około2-4 %. Etiopatogeneza 
nie jest do chwili obecnej dokładnie poznana .Są to choroby w których własny układ 
immunologiczny odpowiedzialny między innymi za naszą ochronę przed różnymi 
infekcjami „buntuje się” i zaczyna nie rozpoznawać swoich własnych komórek. 
W przypadku łuszczycy komórkami tymi są komórki naskórka . Odpowiedzialnymi za 
ochronę naszego organizmy przed bakteriami i innymi „wrogami” są limfocyty T. Ale 
te limfocyty poza swoją rolą obronną w łuszczycy zaczynają walczyć z własnym 
komórkami skóry, rezultatem tego jest reakcja zapalna, gdzie aktywacji ulegają 
specyficzne substancje tej reakcji, tzw. cytokiny, co z kolei doprowadza do powstania 
stanu zapalnego skóry i do przyśpieszonego podziału komórek naskórka. 
W konsekwencji tych reakcji dochodzi do pogrubienia naskórka, zaczerwienienia 
skóry i przyśpieszonego rogowacenia powierzchni zmian. 

W leczeniu lżejszych postaci łuszczycy wystarczy stosowanie leków 
zewnętrznych oraz foterapii, ażeby zmiany po 2-3 miesięcznej systematycznej terapii 
ustąpiły całkowicie, ale są postacie łuszczycy (około 1/4 przypadków) które wymagają 
leczenia systemowego. Wiele leków doustnych lub podawanych w postaci iniekcji 
może być stosowane w takich sytuacjach., oczywiście decyzje o podjęciu takiej terapii 
podejmuje lekarz dermatolog. Wskazaniami do leczenia ogólnego łuszczycy są zmiany 
zajmujące co najmniej 25% powierzchni ciała. Te postacie które są oporne na leczenie 
miejscowe, łuszczyca krostkowa, stawowa, erytrodermia łuszczycowa a nawet te 
przypadki kiedy przebieg choroby jest z częstymi nawrotami powodującymi znaczne 
obniżenie jakości życia pacjenta albo uniemożliwiające wykonywanie pracy 
zawodowej mogą być poddane leczeniu preparatami takimi jak Cyklosporyna A, 
Metotrexat, Neotigason. To leczenie ogólne ma jednak swoją wadę, czasami przy 
dłuższej terapii mogą wywołać objawy niepożądane lub też nie dawać dobrego efektu 
terapeutycznego. W takich przypadkach podanie leków biologicznych wydaje się 
najbardziej korzystne. 

W ciągu ostatnich lat poznanie immunologicznego podłoża łuszczycy jako 
choroby, w której podstawową rolę odgrywają limfocyty T, doprowadziło do szukania 
innego leczenia które miało by na celu działanie w kierunku tym limfocytom oraz 
reakcjom wywoływanym przez ich działanie. Stworzono nową grupę leków 
nazwanych lekami biologicznymi, które po latach badań zostały zakwalifikowanie do 
leczenia łuszczycy, ponieważ udowodniono ich skuteczność kliniczną. 

Leki biologiczne działają bezpośrednio na zjawiska , które prowadzą do 
pojawienia się choroby. 

Mechanizm działania leków biologicznych jest wysoce specyficzny 



w porównaniu z dostępnymi do tej pory immunomodulującymi preparatami np. 
cyklosporyna, metotreksat, PUVA-terapia. Wykazano poprzez szereg badań bardzo 
dobrą tolerancję przez pacjenta, dużą skuteczność i bezpieczeństwo oraz minimalne 
ryzyko toksyczności. Uważa się, że leki biologiczne pozbawione są szeregu działań 
niepożądanych, jakie mogą wystąpić w przypadku stosowania innych metod 
systemowego leczenia. Najczęstsze działanie niepożądane polegały na miernie 
nasilonym odczynie zapalnym w miejscu iniekcji. Przy przewlekłym leczeniu istnieje 
ryzyko infekcji i rozwoju nowotworu złośliwego na skutek długiego działania 
immunosupresyjnego. 

W chwili obecnej zatwierdzone są do leczenia trzy grupy leków biologicznych: 
 - rekombinowane ludzkie cytokiny 
 - przeciwciała monoklonalne 
 - białka fuzyjne 

Działanie tych leków polega na dokładnym umieszczeniu w samym środku celu 
(miejsca gdzie rozpoczyna się proces chorobowy) pocisku niszczącego w sposób 
bardzo specyficzny oraz celny, omijając zdrowe komórki uczestniczące w procesie 
odpornościowym komórki nieprawidłowe. 

Aktualnie dostępne leki biologiczne w Europie: 
 -Alefacept (Amivive, Biogen) 
 -Efalizumab (Raptiva, Serono) 
 -Etanercept (Enbrel,Wyeth) 
 -Infliksymab (Remicade, Centocor)  
 -Adalimumab (Humira, Abbot) 

Nazewnictwo leków biologicznych przyrostek -zumab oznacza przeciwciało 
humanizowane, -ksymab przeciwciało chimeryczne, -umab przeciwciało ludzkie, -cept 
białko fuzyjne. 
Różne jest podawanie leków np. Remicade (infliksymab) stosuje się we wlewie 
dożylnym trwającym około 2 godzin, następne wlewy po 2 tygodniach, 6 tygodniach 
od pierwszego wlewu a potem co 8 tygodni natomiast Raptiva (efalizumab) podawany 
jest w iniekcji podskórnej 1 raz w tygodniu przez okres 12 tygodni ale tylko w tych 
przypadkach w których zaobserwowano wyraźną poprawę w stanie miejscowym. 

Przeciwwskazaniem do leczenia tymi preparatami jest czynny proces 
chorobowy związany z zakażeniami bakteryjnymi, gruźlicą, nie są kwalifikowani 
chorzy którzy chorują na nowotwór złośliwy lub w przeszłości chorowali, pacjenci 
z obniżoną odpornością oraz wysiewną uogólnioną postacią łuszczycy krostkowej. 
Także występująca nadwrażliwość na substancję czynną może spowodować 
odstąpienie od tego typu terapii. Ograniczeniem do leczenia preparatami 
biologicznymi jest też wiek chorego, nie podejmowano prób leczenia chorych poniżej 
18 -tego roku życia. 

Ze względu na brak toksyczności w stosunku do narządów wewnętrznych 
takich jak wątroba, nerki, leczenie tego typu preparatami może być prowadzone przez 
dłuższy okres czasu. 

Wydaje się, że nadszedł dobry czas dla dermatologów którzy mogą dla 
pacjentów z łuszczycą trudno poddającą się leczeniu, zaproponować leczenie nie tylko 
skuteczne ale także bezpieczne. 


