ODŻYWIANIE

ZNACZENIE DIETY
W ŁUSZCZYCY
Łuszczyca jest przewlekłą, niezakaźną chorobą o podłożu zapalnym. W jej przebiegu charakterystyczne są zmiany w wyglądzie skóry, które wynikają z nadmiernego
i nieprawidłowego procesu rogowacenia komórek naskórka. Wczesne zmiany mają
charakter drobnych grudek. Natomiast te w pełni rozwinięte są większe, o średnicy kilku centymetrów i pokryte mocno przylegającymi srebrzystymi łuskami. Są to
tzw. blaszki łuszczycowe. Zmiany skórne lokalizują się najczęściej w okolicy kolan,
łokci i owłosionej skóry głowy. Wyróżnia się kilka odmian łuszczycy m. in. łuszczycę
zwyczajną, krostkową czy stawową. Szacuję się, że na łuszczycę choruje nawet 3%
ludności w Polsce. Znacznie rzadziej zapadają na nią mieszkańcy Azji i Afryki.

Przyczyny powstawania choroby nie są
w pełni znane. Obecnie wiadomo, że
duże znaczenie odgrywają predyspozycje genetyczne oraz osłabiony układ
odpornościowy pacjenta. Łuszczyca
jest chorobą nawracającą, z tendencją
do remisji, czyli cofnięcia objawów oraz
nawrotów. Do czynników wyzwalających
objawy choroby zalicza się podrażnienia
mechaniczne, chemiczne, stres, infekcje,
palenie tytoniu, alkohol oraz stosowanie
niektórych leków. W większości przypadków łuszczycy stosuje się leczenie
miejscowe z wykorzystaniem maści
złuszczających. W cięższych przypadkach wykorzystuje się doustne preparaty.
U osób chorujących na łuszczycę istnieje
zwiększone ryzyko wystąpienia chorób
układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy
typu II oraz zespołu metabolicznego.
Zarówno profilaktyka, jak i leczenie tego
rodzaju zaburzeń są oparte na prawidłowych nawykach żywieniowych. Ponadto
odpowiednia dieta może być jednym
z czynników wydłużających okresy remi-
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sji łuszczycy. Niezdrowy styl życia, w tym
nieprawidłowy sposób odżywiania może
nie tylko nasilać procesy zapalne, ale także wpływać na wyniki zastosowanego
leczenia łuszczycy.

ŁUSZCZYCA A MASA CIAŁA
Bardzo istotne w leczeniu pacjentów
z łuszczycą jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Otyłość pogarsza
przebieg kliniczny choroby. Redukcja
nadmiernej masy ciała prowadzi do
obniżenia stężenia czynników wywołujących stan zapalny w organizmie m.
in. białka C-reaktywnego (CRP, C-reactive
protein), wpływa także na złagodzenie
objawów choroby. Spadek masy ciała
o 5-10% wiąże się z większą odpowiedzią organizmu na stosowane leczenie
farmakologiczne. U pacjentów z nadmierną masą ciała pozytywne efekty
wykazuje zastosowanie diety redukcyjnej. Autorzy przeprowadzonych badań
podkreślają, że już niewielka utarta nadmiernych kilogramów daje korzystne

efekty w postaci złagodzenia objawów
i lepszej odpowiedzi na zastosowane
leczenie. Zatem pacjenci z łuszczycą
powinni zwrócić szczególną uwagę na
to, aby wskaźnik masy ciała (BMI, Body
Mass Index) był mniejszy niż 25,0 kg/m².

WIELONIENASYCONE KWASY
TŁUSZCZOWE (WNKT)
W żywieniu pacjentów z łuszczycą dużą
rolę odgrywa podaż wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT)
należących do rodziny omega-6 oraz
omega-3. Przedstawicielem kwasów
z rodziny omega-3 jest kwas α-linolenowy (ALA), który jest prekursorem
długołańcuchowych kwasów: eikozapentaenowego (EPA) oraz DHA (dokozaheksaenowego). Natomiast kwas linolowy (LA) należy do szeregu omega-6.
Pomiędzy kwasami z rodziny omega-3
i omega-6 zachodzi konkurencja o te
same enzymy uczestniczące w przemianach tych kwasów. Przewaga kwasów
omega-6 w diecie prowadzi do powsta-

ODŻYWIANIE

nia większej ilości cytokin prozapalnych.
Natomiast produkty przemian kwasów
omega-3 odgrywają rolę w zmniejszeniu stanu zapalnego. W związku z tym
istotny jest odpowiedni stosunek między kwasami z rodziny omega-3 i omega-6 w diecie. Powinien on wynosić 1:4.
Taka proporcja pozwala na zachowanie
równowagi pomiędzy czynnikami proi przeciwzapalnymi w organizmie. Samodzielne dostarczenie w diecie kwasów
tłuszczowych w odpowiedniej proporcji może stanowić wyzwanie, dlatego
warto skorzystać z porady specjalisty-dietetyka. Pokrycie zapotrzebowania
na kwasy tłuszczowe z rodziny omega-6
nie stanowi problemu. Znajdują się one
m. in. w oleju sojowym, kukurydzianym,
oliwie z oliwek, orzechach włoskich, a nawet w mięsie i przetworach mięsnych.
W celu zapewnienia odpowiedniej poda-

ży kwasów z rodziny omega-3 w diecie
pacjentów z łuszczycą należy zwiększyć
spożycie tłustych ryb morskich, takich
jak: sardynka, łosoś, makrela, śledź czy

nasiona lnu, nasiona dyni, oliwa z oliwek
(tłoczone na zimno). Jednocześnie z codziennego jadłospisu należy całkowicie
wykluczyć produkty spożywcze, które

Prawidłowa dieta jest czynnikiem, który
znacząco może wpłynąć na poprawę
jakości życia pacjentów z łuszczycą.
Z jednej strony wydłużyć okresy bez
objawów choroby, a z drugiej uchronić
przed rozwojem chorób metabolicznych.
tuńczyk. Dla zapewnienia dostatecznej
ilości DHA i EPA, zalecane jest dostarczenie około 300 g ryb tygodniowo.
Doskonałym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3
są również: oleje lniany, olej rzepakowy,

nasilają procesy zapalne. Należy do nich
przede wszystkim żywność wysokoprzetworzona: jedzenie typu fast-food,
słodycze oraz produkty spożywcze typu
instant, np. gotowe do spożycia po zalaniu gorącą wodą.
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ANTYOKSYDANTY
W żywieniu pacjentów z łuszczycą istotne znaczenie mają przeciwutleniacze. Są
to związki, które wstrzymują lub opóźniają procesy utleniania, przeciwdziałają
stresowi oksydacyjnemu, a tym samym
opóźniają procesy starzenia komórek

teina oraz β-kryptoksantyna. Bogatym
źródłem tych związków są: jarmuż, brokuły, brukselka, sałata, kalafior, szpinak,
marchew, czerwona papryka, pomidor, biała i czerwona kapusta. Silnymi
antyoksydantami są także flawonoidy
oraz witaminy E i C występujące m. in.

Bardzo istotne w leczeniu pacjentów
z łuszczycą jest utrzymanie prawidłowej
masy ciała. Otyłość pogarsza przebieg
kliniczny choroby.
organizmu. Nasilenie stresu oksydacyjnego ułatwia rozwój procesu zapalnego
w łuszczycy. Naturalnie występującymi
przeciwutleniaczami o dużej aktywności są karotenoidy, zwłaszcza β-karoten,
likopen, astaksantyna, zeaksantyna, lu-
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w pomidorach, papryce, cebuli, brokułach, owocach cytrusowych, jabłkach,
winogronach, czarnych porzeczkach.
Niedobór selenu, zaliczanego do grupy antyoksydantów także wiąże się ze
zwiększeniem stresu oksydacyjnego.

Dobrymi źródłami selenu w diecie jest
owies, ryż brązowy, pestki z dyni, ryby
oraz orzechy brazylijskie. Ponadto, selen wraz z witaminą E opóźnia procesy
starzenia się i przyspiesza regenerację
komórek.

WITAMINA D
Witamina D odgrywa istotną rolę w proliferacji, czyli namnażaniu się komórek.
Niedobór prowadzi do zaburzeń równowagi immunologicznej i zwiększonego ryzyka rozwoju choroby autoimmunologicznej. Zapotrzebowanie na
witaminę D u człowieka jest pokrywane
dzięki syntezie skórnej pod wpływem
promieni słonecznych. Pokrycie zapotrzebowania ze źródeł pokarmowych
nie jest łatwe. Niewielkie ilości witaminy D znajdują się w niektórych rybach
(węgorz, śledź, makrela, łosoś), żółtku
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jaja, serze żółtym czy w mleku krowim.
Warto rozważyć suplementację witaminy D u pacjentów z łuszczycą, jednak
w przypadku zastosowania pochodnych witaminy D w terapii miejscowej,
wprowadzanie doustnej suplementacji
jest ograniczone, istnieje bowiem ryzyko
przedawkowania, czego konsekwencją
może być hiperkalcemia (zwiększone
stężenie wapnia w surowicy krwi) oraz
hiperkalciuria (zwiększone wydalanie
wapnia z moczem).
Podsumowując, prawidłowa dieta jest
czynnikiem, który znacząco może wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów z łuszczycą. Z jednej strony wydłużyć okresy bez objawów choroby,
a z drugiej uchronić przed rozwojem
chorób metabolicznych. Warto zadbać
o różnorodność w wyborze produktów
spożywczych, a także zrezygnować ze
stosowania używek.

JUSTYNA NAWROCKA

Na łuszczycę choruje w Polsce około 1 mln osób,
a na świecie 125 mln osób. Aż 80% chorych
to osoby młode, w wieku od 20. do 40. roku
życia. Szacuje się, że ok. 80-90% chorujących na
łuszczycę i leczących tę chorobę doświadcza
jej łagodnego przebiegu, pozwalającego na
w miarę normalne funkcjonowanie. Łuszczyca
jednak nie jest wyłącznie schorzeniem skórnym,
ale ogólnoustrojowym: u chorych na łuszczycę
nawet trzykrotnie częściej dochodzi do
niedokrwiennych udarów mózgu i zaburzeń
rytmu serca. Jak się okazało, najbardziej narażone
były osoby młodsze (poniżej 50. roku życia),
z ciężką postacią łuszczycy. Zdaniem specjalistów
zagrożenie dla układu krążenia może wynikać
z tego, że proces zapalny atakuje nie tylko skórę,
ale i naczynia krwionośne.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl.
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