Łuszczyca i schorzenia pokrewne

Leczenie łuszczycy krostkowej
– jakie propozycje przynosi
konsensus Narodowej Fundacji
ds. Łuszczycy?
Lilianna Kulczycka-Siennicka

W

roku 2012 w Journal of the American Academy of Dermatology1 opublikowano wyniki pracy amerykańskiego zespołu medycznego Narodowej Fundacji ds.
Łuszczycy (National Psoriasis Foundation, której celem było opracowanie wytycznych dotyczących leczenia łuszczycy krostkowej, zarówno postaci uogólnionej, jak
i ograniczonej. Prezentowane wyniki powstały w oparciu o analizę danych dotyczących
tego zagadnienia zawartych w bazie MEDLINE. Piśmiennictwo zostało wybrane zgodnie
z zasadami opracowanymi przez Shekellego i wsp. dotyczącymi poziomu wiarygodności
danych. Większość danych należała jednak do klasy III, a więc pochodziły one z badań opisowych, takich jak: badania porównawcze, badania korelacji i badania kliniczno-kontrolne. Wykorzystano również dane klasy IB, IIA oraz IV, ale były to pojedyncze doniesienia.
W pierwszej części opracowania przedstawiono obowiązującą obecnie klasyfikację łuszczycy krostkowej oraz opisano obraz kliniczny każdej postaci choroby. Następnie dokonano
przeglądu dostępnego piśmiennictwa poświęconego leczeniu łuszczycy krostkowej, omówiono możliwości terapeutyczne, wiarygodność przedstawionych danych oraz przedyskutowano uzyskane wyniki.
Łuszczyca krostkowa (pustular psoriasis) jest rzadką chorobą skóry, spotykaną zarówno
u dorosłych, jak i dzieci. Wyróżnia się postać uogólnioną i ograniczoną. W postaci uogólnionej wyróżnia się odmianę von Zumbusch przebiegającą z objawami ogólnymi: wysoką gorączką, dreszczami, złym samopoczuciem. Ponadto w kręgu łuszczycy krostkowej uogólnionej znajduje się liszajec opryszczkowaty (impetigo herpetiformis), który występuje u kobiet
ciężarnych i u dzieci. Z kolei postać ograniczona może przebiegać jako łuszczyca krostkowa
dłoni i stóp (palmoplantar pustular psoriasis). Rzadziej przyjmuje formę ciągłego krostkowego zapalenia skóry palców (acrodermatitis continua Hallopeau).
W omawianej pracy przedstawiono również kryteria diagnostyczne uogólnionej łuszczycy
krostkowej. Wśród nich wymieniono: występowanie jałowych krost zlokalizowanych na rumieniowym podłożu, obecność objawów ogólnych (gorączka, złe samopoczucie), obecność
krost gąbczastych w badaniu histopatologicznym oraz stwierdzenie co najmniej jednego
odchylenia w wynikach badań laboratoryjnych (leukocytoza z przesunięciem w lewo, przyspieszone OB, podwyższone stężenie CRP, podwyższone miano ASO, zwiększone stężenie
IgG lub IgA, hipokalcemia).
W przebiegu łuszczycy krostkowej ograniczonej stwierdza się obecność zmian o charakterze jałowych krost zlokalizowanych w obrębie dłoni i podeszew. Z kolei postać acrodermatitis continua Hallopeau cechuje występowanie jałowych krost na dystalnej części
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paliczków z towarzyszącym zajęciem płytek i wałów
paznokciowych.
Dotychczas nie udało się opracować jednolitych
wytycznych leczenia łuszczycy krostkowej, co wynika
z rzadkiego występowania choroby i ograniczonych
możliwości prowadzenia badań klinicznych. Dane z piśmiennictwa wskazują zwykle na opisy pojedynczych
przypadków. Ponadto, choroba jest dość oporna na stosowane leczenie, dlatego nie ma jednej skutecznej metody terapeutycznej.

Łuszczyca krostkowa uogólniona
Autorzy opracowania zalecają, by u dorosłych pacjentów stosować leczenie ogólne. Lekiem pierwszego
rzutu jest acytretyna stosowana w dawce 0,75-1 mg/
kg mc./24 h. Możliwe jest również stosowanie tego
leku w terapii podtrzymującej. Wówczas proponowana
dawka wynosi 0,125-0,25 mg/kg mc./24 h. Dane z piśmiennictwa wskazują, że skuteczność tego rodzaju terapii szacowana jest na 84%. Alternatywę stanowi terapia metotreksatem, cyklosporyną i naświetlania metodą
PUVA. Ich skuteczność jest oceniana odpowiednio na
76, 71 i 46%. Autorzy opracowania zwracają uwagę na
fakt, że acytretyna nie powinna być stosowana u ciężarnych i kobiet planujących ciążę, a częstość występowania objawów niepożądanych zależy od przyjętej dawki.
W przypadku braku efektu lub nietolerancji zaleca się
stosowanie metotreksatu w dawce zależnej od nasilenia objawów. Proponowana dawka wynosi 5-15 mg/
tydzień, przy czym należy ją zwiększać o 2,5 mg co tydzień do czasu uzyskania poprawy klinicznej. Ponadto,
zgodnie z najnowszymi zaleceniami tygodniowa dawka
metotreksatu nie powinna przekraczać 25 mg. Innym
lekiem zalecanym w terapii uogólnionej łuszczycy
krostkowej jest cyklosporyna, która według danych
z piśmiennictwa powinna być stosowana w dawce
2,5-5 mg/kg mc./24 h. Po uzyskaniu zadowalającej poprawy dawkę leku należy obniżać co 2 tygodnie o 0,5
mg/kg mc./24 h. Autorzy podkreślają, że poza jednym
badaniem brakuje danych porównujących skuteczność
metotreksatu i cyklosporyny. Mimo dostępności danych
z piśmiennictwa wskazujących na skuteczność glikokortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo, nie
zaleca się ich stosowania w terapii uogólnionej łuszczycy krostkowej, zwłaszcza, że istnieją doniesienia wskazujące na możliwość zaostrzenia choroby w wyniku
przyjmowania tego rodzaju leków. Ponadto opisywano
również przypadki zastosowania izotretynoiny w terapii uogólnionej łuszczycy krostkowej. Mimo niewątpli-
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wych korzyści wynikających z krótszego okresu półtrwania leku, w porównaniu z acytretyną, jej skuteczność jest ograniczona.
Alternatywę dla dotychczas stosowanych preparatów
ogólnych stanowią leki biologiczne. Szczególną uwagę
zwraca się na skuteczność infliksymabu, który może
być stosowany zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi lekami.
Za postępowanie drugiego rzutu autorzy, w oparciu
o dane z piśmiennictwa, uznali stosowanie: adalimumabu, etanerceptu, leków miejscowych oraz fototerapię.
Uważa się, że leczenie miejscowe w tej postaci choroby pełni rolę uzupełniającą i jest ograniczone jedynie
do postaci niezbyt nasilonych, o łagodnym przebiegu.
Możliwe jest stosowanie pochodnych witaminy D (kalcypotriol) oraz inhibitorów kalcyneuryny (takrolimus).
Autorzy zwracają uwagę na fakt, że naświetlania metodą PUVA powinny być ograniczone tylko do przypadków, w których nie stwierdza się ostrych, aktywnych
zmian. Wówczas fotochemioterapia może pełnić rolę
podtrzymującą.
Dopuszczalne jest również stosowanie terapii złożonej. Możliwe jest skojarzenie etanerceptu i cyklosporyny, infiksymabu i metotreksatu oraz infliksymabu
z wcześniej stosowanym etanerceptem. W piśmiennictwie dostępne są opisy przypadków nasilenia lub indukowania objawów łuszczycy krostkowej w wyniku terapii etanerceptem z powodu reumatoidalnego zapalenia
stawów lub chorób zapalnych jelit. Zwrócono jednak
uwagę na fakt, że opisywane przypadki indukowania
lub nasilana zmian w przebiegu łuszczycy krostkowej
w wyniku stosowania preparatów anty-TNFα w rzeczywistości najprawdopodobniej nie są łuszczycą, a liszajowatą osutką polekową.

Uogólniona łuszczyca krostkowa
u dzieci
W przypadku uogólnionej łuszczycy krostkowej u dzieci autorzy zalecają, podobnie jak u dorosłych, stosowanie acytretyny. Proponowana dawka wynosi <1 mg/
kg mc./24 h. Zwracają jednak uwagę, że mimo danych
z piśmiennictwa dotyczących bezpieczeństwa jej stosowania u dzieci z zaburzeniami rogowacenia, brakuje
akceptacji tej metody terapii przez FDA. Sugerują również, że ze względu na bezpieczeństwo lekiem pierwszego rzutu powinien być etanercept. Wśród skutecznych
i bezpiecznych leków wymienia się również cyklosporynę w dawkach 1-3 mg/kg mc./24 h, a także metotreksat
w dawkach 0,2-0,4 mg/kg mc./tydzień. Za leki drugiego
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rzutu uznaje się adalimumab, infliksymab i naświetlania
UVBNB. Fototerapia może być kontynuacją leczenia.

Uogólniona łuszczyca krostkowa
w okresie ciąży
W leczeniu tej postaci choroby zaleca się stosowanie
cyklosporyny, glikokortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo i infliksymabu, jak również leków miejscowych – glikokortykosteroidów oraz pochodnych
witaminy D (kalcypotriol). Leczenie miejscowe jest
jednak postępowaniem uzupełniającym lub też zalecanym jedynie w przypadku niezbyt nasilonych zmian
skórnych. Bezwzględnie przeciwwskazane są retinoidy.
Terapia drugiego rzutu obejmuje stosowanie fototerapii
UVBNB. Autorzy wskazują, że cyklosporyna w dawce
2-3 mg/kg mc./24 h jest bezpieczna, a jednocześnie
takie leczenie pozostaje skuteczne. W przypadku terapii
glikokortykosteroidami zaleca się prednizon w dawce
30-40 mg/24 h. W piśmiennictwie dostępne są również
pojedyncze doniesienia wskazujące na skuteczność
i bezpieczeństwo stosowania infliksymabu oraz naświetlań PUVA. Autorzy podkreślają, że fototerapia powinna
być stosowana w przypadku łagodnego przebiegu choroby opornej na miejscowe glikokortykosteroidy.

Łuszczyca krostkowa dłoni i stóp
Dane z piśmiennictwa, a także obserwacje kliniczne
wskazują, że w przypadku łuszczycy krostkowej dłoni
i stóp możliwe jest stosowanie zarówno leków miejscowych, jak i ogólnych.
W terapii miejscowej zwykle zaleca się glikokortykosteroidy, złożone preparaty glikokortykosteroidów,
pochodne witaminy D, a także naświetlania metodą PUVA. Skuteczność tak prowadzonej terapii bywa
różna. Autorzy podkreślają większą skuteczność stosowania miejscowych glikokortykosteroidów o średniej
sile działania pod opatrunek okluzyjny w porównaniu
do ich stosowania bez opatrunku. Niezależnie od tego
osiągany efekt terapeutyczny jest krótkotrwały. Dane
z piśmiennictwa wskazują również na możliwość stosowania miejscowych inhibitorów kalcyneruyny, zwłaszcza takrolimusu. Jednak takie postępowanie nie jest
uznane za efektywne. Wykazano także dużą skuteczność opatrunków hydrokoloidowych z glikokortykosteroidami lub kalcypotriolem.
Autorzy zwracają również uwagę na trudności terapeutyczne w przypadku zajęcia płytek paznokciowych.
Ustalono, że zmiany pojedyncze mogą być leczone z zaT om 4 Nr 5 2013 • Der maT ologia po Dyplomie
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19

Łuszczyca i schorzenia pokrewne

stosowaniem miejscowych glikokortykosteroidów, ich
preparatów złożonych zawierających kwas salicylowy
lub kalcypotriol. Skuteczność takiego postępowania jest
krótkotrwała. Z kolei w przypadku nasilonych zmian
zaleca się retinoidy podawane ogólnie oraz kalcypotriol
w terapii podtrzymującej.
Postępowaniem drugiego rzutu jest terapia fotodynamiczna oraz takrolimus stosowany miejscowo. W odniesieniu do terapii fotodynamicznej autorzy zwracają
jednak uwagę na ograniczoną dostępność, jak również
niezadowalające efekty terapeutyczne. Z kolei dane
z piśmiennictwa poświęcone stosowaniu takrolimusu
ograniczają się do jednego opisu przypadku, w którym
lek był stosowany łącznie z kalcypotriolem.
W przypadku braku skuteczności leczenia miejscowego, możliwe jest prowadzenie terapii systemowej z użyciem przede wszystkim retinoidów (acytretyny), a także
cyklosporyny w dawce 1-2 mg/kg mc./24 h oraz naświetlań metodą PUVA. Autorzy podkreślają, że poza porównaniem skuteczności metody PUVA i re-PUVA (psoraleny
w połączeniu z retinoidami) brakuje danych wskazujących na większą skuteczność wymienionych terapii.
Z kolei lekami drugiego rzutu w przypadku łuszczycy krostkowej dłoni i stóp pozostają leki biologiczne,
w tym alefacept, adalimumab, etanercept i infliksymab.
Dane z piśmiennictwa wskazują na porównywalną skuteczność stosowanych leków. Autorzy zwracają również
uwagę na doniesienia dotyczące skuteczności terapii

złożonej z antagonistów TNFα i metotreksatu. Ponadto
dostępne są opisy przypadków wskazujące na skuteczność jednoczesnego stosowania etanerceptu, acytretyny
i miejscowych glikokortykosteroidów.

Podsumowanie
W podsumowaniu autorzy podkreślają, że decyzja o wyborze sposobu leczenia powinna być podejmowana indywidualnie, w zależności od nasilenia zmian skórnych
i występowania objawów ogólnych oraz po uwzględnieniu indywidualnych przeciwwskazań. Ze względu
na ograniczoną ilość danych z piśmiennictwa zalecają
prowadzenie dalszych badań w tym zakresie. Obecnie
za postępowanie pierwszego rzutu uznaje się terapię
systemową z użyciem acytretyny, cyklosporyny, metotreksatu i infliksymabu. Natomiast lekami drugiego
rzutu pozostają adalimumab, etanercept oraz naświetlania metodą PUVA. Autorzy opracowania zwracają
również uwagę na możliwość indukowania nowych
zmian o charakterze łuszczycy krostkowej, będących
wynikiem przerwania terapii glikokortykosteroidami
ogólnymi i miejscowymi oraz cyklosporyną.

Piśmiennictwo
1.

Robinson A, Van Voorhees AS, Hsu S, et al. Treatment of pustular
psoriasis: From the Medical Board of the National Psoriasis Foundation.
J Am Acad Dermatol 2012; 67:279-88.
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Przedstawiony artykuł podsumowuje wyniki
pracy Narodowej Fundacji ds Łuszczycy, której celem była ocena skuteczności stosowanego leczenia w oparciu o informacje z baz danych
i uwzględnieniu czy opisywane metody terapeutyczne były oceniane w badaniach kontrolowanych.
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Ponieważ praca dotyczyła łuszczycy krostkowej,
która jest stosunkowo rzadką chorobą oczywiste
jest, że większość danych pochodzi z doniesień kazuistycznych lub badań niekontrolowanych. Wpływa
to jednak w sumie na nieco zafałszowany wynik
podsumowań. Zaczynając od uogólnionej łuszczycy krostkowej (generalized pustular psoriasis, GPP)
to panuje tu chyba na świecie zgodność poglądów,
że z leków tradycyjnych najskuteczniejsze są retinoidy, a z leków nowych – lek biologiczny infliksymab.
W oparciu o doświadczenie warszawskiej Kliniki
Dermatologicznej wydaje się jednak, że kontynuowanie podawania retinoidu jako prewencji nawrotu nie
jest niezbędne. O ile w wyniku leczenia retinoidem
dochodzi do całkowitego ustąpienia zmian nie wyD e rm a t o l o g i a p o D y p l o m i e • t o m 4 N r 5 2 0 1 3
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daje się, żeby korzyści z leczenia podtrzymującego
przeważały nad działaniami niepożądanymi, które
mogą być związane z tą terapią. Obserwacje takie
poczyniliśmy już wiele lat temu podczas pierwszych prób leczenia GPP retinoidami – etretynatem
(należy zaznaczyć, że obecnie stosowana acytretyna
jest bezpośrednim metabolitem tego leku i mechanizm działania obu leków jest identyczny).1-3
Mój stanowczy sprzeciw budzi wymienianie,
nawet jako metody drugorzędowej w GPP, terapii PUVA. U pacjentów z uogólnioną łuszczycą
krostkową PUVA ma ewentualnie zastosowanie,
ale wtedy, gdy po leczeniu retinoidami ustąpi faza
krostkowa, a pozostaną jedynie mało aktywne
ogniska rumieniowe lub zmiany typowe dla łuszczycy zwyczajnej. W bardzo rzadkich przypadkach
GPP u dzieci retinoidy są również lekami z wyboru. Jak wynika z opracowania amerykańska FDA
zabrania podawania retinoidów u dzieci, co wydaje się całkowicie niezasadne, ponieważ są one
od lat stosowane z dużym powodzeniem u małych
(nawet od pierwszego roku życia) pacjentów z zaburzeniami rogowacenia,4,5 a także działają wybitnie korzystnie w tych rzadkich przypadkach GPP.5
Dzieci tolerują retinoidy nawet lepiej od dorosłych,
do okresu pokwitania nie zachodzi u dziewcząt
obawa o uszkadzający wpływ na płód, a co najważniejsze nie wpływają niekorzystnie na rozwój psychomotoryczny dziecka!4,5 GPP w ciąży jest dużym
odrębnym problemem, ale jeśli chodzi o przedstawiane przez autorów opcje terapeutyczne nie mam
zastrzeżeń.
Autorzy przyjmując proponowaną klasyfikację
nie wyodrębnili jednostki chorobowej określanej
jako pustulosis palmoplantaris (PPP). Wykazuje
ona pewien związek z łuszczycą, jednakże według wielu obserwacji charakteryzuje się wieloma odrębnościami6 i występuje względnie często,
w przeciwieństwie do zmian krostkowych typu
acrodermatitis continua Hallopeau lub zmian towarzyszących uogólnionej łuszczycy krostkowej.
W oparciu o nasze doświadczenie również w tych
postaciach łuszczycy krostkowej tradycyjnymi lekami z wyboru są retinoidy. W PPP stosuje się wszystkie możliwe terapie miejscowe (przede wszystkim
kortykosteroidy, pochodne witaminy D3), jednak na
ogół z niezadowalającyn efektem. Wymieniany takrolimus wydaje się całkowicie nieskuteczny. Przy
rozległych nasilonych zmianach jedyną poprawę
T om 4 Nr 5 2013 • Der maT ologia po Dyplomie
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początkowej leczenia konieczne może być zwiększenie dawki do maksymalnie 75 mg acytretyny na
dobę (tj. 3 kapsułki po 25 mg). W przypadku pacjentów z chorobą Dariera dawka początkowa 10 mg
może być wystarczająca. Dawka podtrzymująca powinna być ustalana w zależności od odpowiedzi na
leczenie i tolerancji na lek. Na ogół dawka 30 mg na dobę przez kolejnych 6 do 8 tygodni pozwala
osiągnąć optymalną skuteczność leczenia w przypadku łuszczycy. W przypadku zaburzeń rogowacenia dawka podtrzymująca powinna być jak najmniejsza (nawet mniejsza niż 10 mg acytretyny na
dobę). W żadnym wypadku nie wolno przekraczać 30 mg acytretyny na dobę. Leczenie należy przerwać po uzyskaniu wystarczającej poprawy. Terapia długoterminowa nie jest zalecana w przypadku
łuszczycy. Nawroty leczy się w taki sam sposób. Pacjenci z ciężką wrodzoną rybią łuską lub ciężką postacią choroby Dariera mogą wymagać leczenia trwającego ponad 3 miesiące. W takim przypadku
należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, nieprzekraczającą 50 mg na dobę. Osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka jest taka sama, jak w przypadku innych osób dorosłych. Kapsułki należy
przyjmować w całości, raz na dobę, z posiłkiem lub popijając mlekiem. Przeciwwskazania: Substancja czynna leku Acitren, acytretyna, wykazuje działanie teratogenne - stosowanie leku jest przeciwwskazane w okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią. Acytretyna nie jest wskazana u pacjentów
z zaburzeniami czynności wątroby i nerek (niewydolność wątroby i nerek), ciężką hiperlipidemią, u
pacjentów przyjmujących jednocześnie witaminę A lub inne retinoidy albo podczas jednoczesnego
leczenia metotreksatem lub tetracyklinami. Nadwrażliwość na substancję czynną (acytretynę) lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą albo na inne retinoidy. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Acitren wykazuje działanie teratogenne i w związku z tym jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, o ile ciąża nie zostanie wykluczona i nie są stosowane skuteczne środki antykoncepcyjne przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie oraz przez 2 lata po
zakończeniu leczenia Ze względów bezpieczeństwa pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Acitren
nie powinni oddawać krwi w trakcie leczenia i przez rok po jego zakończeniu. Należy regularnie monitorować czynność wątroby przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Acitren, a następnie
monitorować ją co 1 – 2 tygodnie w ciągu pierwszych 2 miesięcy leczenia, a później co 3 miesiące. W
przypadku nieprawidłowych wyników należy wprowadzić kontrole cotygodniowe. Jeżeli czynność
wątroby nie powraca do normy lub nadal się pogarsza, leczenie należy przerwać. U pacjentów z cukrzycą retinoidy mogą wpływać na tolerancję glukozy. W początkowej fazie leczenia kontrolować stężenie cukru we krwi częściej niż zwykle. Przed rozpoczęciem i w trakcie terapii należy wykonywać regularne (tj. raz na rok) badania radiograficzne (np. kręgosłupa, kości długich, a także kości tworzących
staw skokowy i nadgarstków. Leczenie acytretyną u dzieci nie jest zalecane, o ile, w opinii lekarza, korzyści terapeutyczne nie przewyższają znacznie ryzyka i jeżeli wszystkie inne formy terapii się nie powiodły. Sposób ustalania dawkowania i sposób podawania u dzieci zostały przedstawione szczegółowo w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło
słoneczne i nie korzystać z solarium bez nadzoru. Pacjenci noszący szkła kontaktowe powinni być
wykluczeni z terapii lub nosić okulary przez cały czas trwania leczenia. W przypadku kobiet w wieku
rozrodczym z ciężką postacią choroby, wobec braku innej możliwości leczenia, lekarz może zalecić
stosowanie produktu Acitren pomimo jego działania teratogennego. W takim przypadku należy ściśle
przestrzegać następujących środków ostrożności, aby zapobiec ciąży przed rozpoczęciem leczenia, w
jego trakcie oraz przez 2 lata po zakończeniu leczenia: poinformowanie pacjentki o konsekwencjach
zajścia w ciążę, konieczności przeprowadzenia testów ciążowych pod kontrolą lekarską (przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie oraz 2 lata po jego zakończeniu), konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji (co najmniej jednej, a najlepiej dwóch uzupełniających się metod antykoncepcji) 1 miesiąc przed rozpoczęciem, w trakcie oraz 2 lata po jego zakończeniu, zakazie spożywania alkoholu
podczas leczenia oraz 2 miesiące po jego zakończeniu. Program zapobiegania ciąży znajduje się na
stronie www.sunfarm.pl. Ciąża i laktacja: Acitren jest całkowicie przeciwwskazany w okresie ciąży.
Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno podawać produktu Acitren, jeżeli nie można wykluczyć
ciąży. Stosowanie produktu Acitren w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Występuje możliwości zaburzeń widzenia w nocy. Działania niepożądane: Działania niepożądane zależą od dawki leku i na ogół ustępują
po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia. Na początku leczenia można zaobserwować przejściowe pogorszenie objawów łuszczycy. Bardzo częste działania niepożądane: hiperwitaminoza A objawiająca się np. suchością i stanem zapalnym warg; najczęściej dotyczą skóry i błon śluzowych: suchość i stan zapalnym warg , suchość błon śluzowych nosa i jamy ustnej, łuszczenie się skóry,
zwłaszcza na wewnętrznej stronie dłoni i podeszwach stóp, nieżyt nosa, krwawienia z nosa, łuszczenie
się i ścieńczenie oraz zwiększona wrażliwość skóry, rumień, świąd, uczucie pieczenia, uczucie lepkiej
skóry, stan zapalny skóry, łysienie, osłabienie paznokci i zanokcica. Częste działania niepożądane: zajady, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł z zaburzeniami czucia, powstawanie pęcherzyków
na skórze, przebarwienia skóry i zaburzenia pigmentacji włosów, zmiany w tempie wzrostu włosa i w
strukturze włosa. Szczególną zależność od dawki zaobserwowano w przypadku: suchości skóry i błon
śluzowych, zwłaszcza warg i nosa, zwiększonej wrażliwości skóry i błon śluzowych, łysienia; zapalenie
spojówek, wysychanie spojówek, zaburzenia widzenia, np. niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia
w nocy; pragnienie i uczucie zimna. Niezbyt częste działania niepożądane: bóle mięśni, stawów i kości;
po długotrwałym leczeniu mogą nastąpić zmiany w układzie kostnym (hiperostoza, ubytek masy kostnej, osteoporoza, przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych) i skostnienie tkanek miękkich
(zwapnienie pozaszkieletowe); obrzęk obwodowy, uczucie gorąca, zaburzenia smaku, ból głowy.
Rzadkie działania niepożądane: nadwrażliwość na światło, na skutek której może wystąpić oparzenie
słoneczne po krótkiej ekspozycji na światło słoneczne; zapalenie lub owrzodzenie rogówki; objawy ze
strony przewodu pokarmowego (np. nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność); zapalenie wątroby i żółtaczka; może wystąpić zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego, któremu
towarzyszy silny ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia. Zaobserwowano
zwiększenie przypadków drożdżakowatego zapalenia sromu i pochwy spowodowanego przez Candida albicans. Badania diagnostyczne: możliwe zwiększenie parametrów czynności wątroby oraz stęż.
lipidów we krwi w trakcie leczenia. Obserwowano zwiększenie stężeń trójglicerydów, cholesterolu
całkowitego, aktywności AspAT, fosfokinazy kreatyniny, AlAT, γ-GT, fosfatazy alkalicznej, stęż. bilirubiny bezpośredniej, dehydrogenazy kwasu mlekowego i kwasu moczowego; obniżenie stęż. cholesterolu HDL. Obserwowano zwiększenie stęż. kreatyniny, azotu mocznikowego we krwi oraz bilirubiny
całkowitej. Przedawkowanie: objawy jak w przypadku hiperwitaminozy A (bóle głowy, nudności i
(lub) wymioty, senność, drażliwość i świąd). W przypadku ostrego przedawkowania należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu Acitren.
Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM Sp. z o.o. Człekówka 75 05-340 Kołbiel, Pozwolenia nr18728,
18729 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Urzędowa cena detaliczna: Acitren 10 mg 30 kaps. – 59,28 zł, 100 kaps. – 182,65 zł; Acitren 25 mg 30
kaps. –139,23 zł, 100 kaps. – 437,86 zł. Produkt leczniczy dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń za odpłatnością ryczałtową (maksymalna kwota dopłaty
ponoszonej przez pacjenta - 7,68 zł).
Charakterystyka produktu leczniczego i program zapobiegania ciąży dostępne na www.sunfarm.pl.

Informacje na temat antykoncepcji dla pacjentek
przyjmujących preparat Acitren na stronie

www.moja-pigulka.pl
SUN-FARM Sp. z o.o.
Człekówka 75, 05-340 Kołbiel

www.sunfarm.pl
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Łuszczyca i schorzenia pokrewne

osiąga się podczas ogólnego podawania retinoidów
w maksymalnych dawkach, a także u niektórych pacjentów – metotrekstu. W przypadku terapii retinoidami w PPP obserwuje się jednak istotną różnicę
w porównaniu do postaci uogólnionej. W tej ostatniej
po przygaszeniu zmian krostkowych dawkę retinoidu można zmniejszyć nie obserwując (w większości
przypadków) natychmiastowego nawrotu, podczas
gdy paradoksalnie w postaci z mniej rozległymi zmianami po zmniejszeniu dawki leku z reguły dochodzi
do nasilenia choroby. Ta postać łuszczycy krostkowej
jest więc wskazaniem do terapii podtrzymującej, co
zaobserwowaliśmy już przed laty podczas leczenia
etretynatem.2 Problem stanowi jednak przewlekłość
choroby i konieczność często wieloletniego podawania leku, co już łączy się z różnymi działaniami niepożądanymi. Według naszych obserwacji miejscowa
PUVA (po moczeniu lub aplikacji psoralenu w maści)
ma zastosowanie jedynie po wygaszeniu ostrych
zmian, a w fazie ostrej jest całkowicie nieskuteczna.
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Podsumowując należy zaznaczyć, że obecnie
w łuszczycy krostkowej lekami z wyboru pozostają
nadal retinoidy, ponieważ dostępność do leków biologicznych w tym wskazaniu jest w Polsce znacznie
ograniczona.
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