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Summary

Liczne badania wskazują na istotną rolę stresujących wydarzeń życiowych oraz czynników psychoneuroimmunologicznych w przebiegu
wielu alergicznych chorób skóry, w tym atopowego zapalenia skóry
(AZS), pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego i wyprysku kontaktowego. U chorych na AZS wykazano, że stres upośledza czynność bariery naskórkowej oraz sprzyja przekierowywaniu odpowiedzi układu
odpornościowego w stronę limfocytów Th2. Uwalniane neuropeptydy
powodują obniżenie progu świądowego i silny odruch drapania, nasilając zapalenie neurogenne. Interwencje psychologiczne zmniejszające
stres wywierają korzystne działanie, prowadząc zarówno do poprawy
samopoczucia, jak i stanu skóry chorych. Stres może wywoływać pokrzywkę ostrą oraz być jednym z czynników przyczynowych pokrzywki
przewlekłej. Stwierdzono, że aż 81% badanych wiązało wystąpienie
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej ze stresującymi wydarzeniami
życiowymi. Wykazano, że u chorych na idiopatyczną pokrzywkę przewlekłą istotnie częściej występowały zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, duża depresja oraz osobowość obsesyjno-kompulsyjna i lękliwa w
porównaniu ze zdrową grupą kontrolną. HRQL oceniana przez chorych
na idiopatyczną pokrzywkę przewlekłą jest znacznie obniżona w porównaniu ze zdrową populacją, a porównywalna z wartościami uzyskiwanymi w grupie chorych na przewlekłą niewydolność serca. Stresujące wydarzenia życiowe bardzo często wydawały się być czynnikiem
sprawczym obrzęku naczynioruchowego, co skutkowało tym, że przez
wiele lat był on nazywany obrzękiem angioneurotycznym. Jednakże
naukowa weryfikacja tego związku wymaga dalszych badań. Wyprysk
kontaktowy należy do grupy chorób skóry silnie obniżających HRQL,
zwłaszcza gdy zmiany są zlokalizowane na rękach i zakłócają w ten
sposób bardzo istotnie aktywność zawodową i rekreacyjną pacjentów,
ingerując w ich życie codzienne.

Numerous data point out at the important role of stress situation and
psychoimmunological factors in triggering many allergic skin diseases,
including atopic dermatitis (AD), urticaria, angioedema and contact
dermatitis. It was demonstrated that AD patients showed further distorted epidermal barrier function under stressful situations and polarization of the immune system towards Th2 response. Neuropeptides
further add to the decreased itching threshold and strong scratching
behavior, and thus potentiate neurogenic inflammation. Psychological
interventions aiming at stress alleviation exert positive influence on
patients, improving both their well-being and skin condition. Stress is
regarded as one of the strong triggers of chronic urticaria. In one study
as many as 81% of the patients reported chronic idiopathic urticaria
development under stressful life events. Chronic idiopathic urticaria
patients more often presented obsessive-compulsive behavior, big
depression and obsessive-compulsive personality and anxiety traits, in
comparison to the normal healthy control group. HRQL is considerably
lower in chronic idiopathic urticaria patients in comparison to general
population, and on the same level as patients with chronic venous
insufficiency. For decades stressful life events were regarded as a triggering factor for angioedema, which has even been called angioneurotic oedema. However, the scientific background of this relationship
still needs to be developed. Contact eczema, especially if located on
hands, belongs to skin diseases that highly decrease HRQL. It interferes
enormously with the professional and leisure activity of the patients,
and is devastating for their everyday private lives.
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Psychodermatologia jest specjalnością, z tzw. pogranicza
wielu dziedzin, do których należą dermatologia, psychologia,
psychiatria, medycyna estetyczna i kosmetologia. W sferze
zainteresowania psychodematologii można wyróżnić kilka
głównych obszarów, które zbiorczo przedstawia tabela I [1].
Stan psyche odgrywa istotną rolę w rozwoju bardzo wielu
przewlekłych chorób skóry. Zmiany na skórze, zwłaszcza te
zlokalizowane w widocznych dla otoczenia miejscach, są
bardzo często przyczyną napiętnowania społecznego (stygmatyzacji). Niejednokrotnie otoczenie traktuje takich pacjentów jako „brudnych”, nieprzestrzegających higieny i boi się
zakażenia chorobą, mimo że większość przewlekłych chorób
skóry jest zupełnie niezakaźna. Z powodu bardzo istotnego
wpływu stanu psychicznego pacjenta na przebieg przewlekłej
choroby skóry z klinicznego punktu widzenia wskazane jest,
tzw. całościowe (holistyczne) podejście terapeutyczne do pacjenta, obejmujące zarówno leczenie farmakologiczne zmian
skórnych, jak i szeroko pojęte, zgodnie z indywidualnymi
wskazaniami, oddziaływania psychoterapeutyczne [2,3].
W określeniu wzajemnych interakcji między czynnikami
psychologicznymi a chorobami skóry istotne znaczenie miało
wykazanie występowania wspólnych neurohormonów i neuromediatorów w skórze, w ośrodkowym układzie nerwowym
oraz w układzie odpornościowym. Podkreśla się ważną rolę
powiązań pomiędzy układem neuroendokrynnym (oś podwzgórze-przysadka-nadnercza) a układem odpornościowym
oraz skórą. Komórki naskórka syntetyzują hormon uwalniający kortykotropinę (CRH), proopiomelanokortynę i jej produkty,
tj. hormon stymulujący melanocyty α (α-MSH), hormon adrenokortykotropowy (ACTH) oraz β-endorfinę. Stwierdzono, że
stres odgrywa bardzo ważną rolę w wielu chorobach skóry
o podłożu zapalnym, wpływając na układ immunologiczny
za pośrednictwem uwalnianych neurotransmiterów. Pod
wpływem stresu podwzgórze wpływa na przysadkę mózgową, która z kolei działa na korę nadnerczy, pobudzając ją do
produkcji androgenów oraz kortyzolu, uważanego za jeden
z najsilniejszych immunodepresantów [4-8].
Należy pamiętać, że interakcje pomiędzy skórą i układem
nerwowym nie są jednokierunkowe. Z jednej strony stres
może być istotnym czynnikiem spustowym w rozwoju wielu
chorób skóry. Natomiast z drugiej – tzw. posiadanie przewlekłej choroby skóry może być źródłem znacznego stresu dla
człowieka i prowadzić do rozwoju chorób psychicznych.
Do najczęstszych chorób psychodermatologicznych,
z którymi spotykają się alergolodzy, należą: AZS, pokrzywka,
obrzęk naczynioruchowy oraz wyprysk skóry.
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Atopowe zapalenie skóry
AZS charakteryzuje się nadmierną odpowiedzią immunologiczną na bodźce nieswoiste, tj. alergeny środowiskowe.
Wykazano, że w skórze niezmienionej chorobowo występuje
zwiększona liczba komórek Th2 w porównaniu ze skórą osób
zdrowych, co obserwuje się już we wczesnym dzieciństwie,
postulując wpływ na te zjawiska szeroko pojętego stresu.
Stwierdzono bowiem zwiększoną liczbę granulocytów kwasochłonnych oraz zwiększoną ekspresję IgE u chorych na AZS
w odpowiedzi na sytuacje stresowe. Hormony stresowe wydają się działać supresyjnie preferencyjnie właśnie na komórki
Th1, co prowadzi do polaryzacji odpowiedzi immunologicznej w kierunku limfocytów Th2 [9,10]. Schmid-Ott i wsp.
stwierdzili szybki wzrost liczby limfocytów T CLA+ podczas
sytuacji stresowych u chorych na AZS w porównaniu do
grupy kontrolnej [11]. Kolejne badania nad związkiem lęku
z odpowiedzią immunologiczną typu Th2 wykazały, że u chorych na AZS wysoki poziom lęku lub podstawowego ogólnego niepokoju dodatnio koreluje ze stężeniem IgE w osoczu,
a ujemnie ze stosunkiem limfocytów Th1 do Th2 [12,13].
Badacze tureccy stwierdzili, że wysoki poziom lęku dodatnio
korelował z cięższym przebiegiem AZS, natomiast nie zaobserwowali wyższego stężenia kortyzolu u dzieci chorych na
AZS (9-16 lat) w stosunku do grupy kontrolnej [14].
Stwierdzono ponadto istotnie wzmożoną sieć połączeń
komórek tucznych z zakończeniami nerwowymi wydzielającymi substancję P (SP) oraz peptyd związany z genem dla kalcytoniny (CGRP) u chorych na AZS, zarówno w obrębie skóry
chorobowo zmienionej, jak i wolnej od zmian chorobowych.
Obserwacja powyższa wydaje się być pewnym wytłumaczeniem rozwoju zapalenia neurogennego w AZS [1]. Na modelu mysim wykazano bowiem pogorszenie stanu klinicznego
w przebiegu AZS pod wpływem stresu. Zastosowany stres
akustyczny prowadził do wzrostu liczby włókien nerwowych
zawierających neuropeptyd SP oraz degranulacji komórek
tucznych oraz pogorszenia przebiegu AZS (rozwój nacieków
eozynofilowych oraz pogrubienie naskórka) [15,16].
Natomiast inni badacze wykazali, że u tych pacjentów
z AZS, u których do zaostrzania zmian chorobowych dochodzi pod wpływem stresu, występuje mniej włókien
nerwowych w naskórku w obrębie zmian chorobowych,
wzmożona reaktywność transportera serotoninowego oraz
zwiększona naskórkowa frakcja receptora 5-HT1A. Wyniki te
dały podstawę do przypuszczeń, iż w przebiegu przewlekłego stresu w AZS dochodzi do zmian unerwienia i modulacji

Tabela I. Podział chorób psychodermatologicznych

Choroby, w których zmiany skórne ujawniają się i/lub nasilają na skutek szeroko pojętego stresu (np. atopowe
zapalenie skóry – AZS, łuszczyca, łysienie plackowate, nadmierna potliwość, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,
egzema, trądzik pospolity i różowaty)
Zaburzenia psychiczne, które rozwijają się w wyniku istnienia u pacjenta przewlekłej choroby skóry (np. lęk,
depresja)
Zaburzenia psychiczne, w przebiegu których widoczne dla pacjenta zmiany chorobowe na skórze są wynikiem urojeń
(np. obłęd pasożytniczy)
Zaburzenia psychiczne, w których brak zmian na skórze, ale dolegliwości czuciowe zgłaszane przez pacjenta wskazują
na ich istnienie (np. dysmorfofobia)
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układu serotoninergicznego oraz wstępnej sugestii, że terapie
zogniskowane na modulację tego układu, szczególnie układu
receptorowego, mogą okazać się skuteczne w leczeniu tej
choroby [17].
U niemowląt matek narażonych na przewlekły stres
w okresie płodowym nasileniu ulega odpowiedź kortyzolu na
stres w postaci jego wzmożonej syntezy i ulega zmianie stosunek limfocytów Th1 do Th2 [18]. Wczesny stres wydaje się
prowadzić do utrwalenia sensytyzacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Zjawisko to zwiększa podatność na stres
w późniejszym wieku, co obserwuje się u chorych na AZS.
Wzmożoną odpowiedź osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na bodziec stresowy w postaci pobrania krwi z pięty obserwowano u niemowląt ze zwiększonym stężeniem IgE we
krwi pępowinowej lub atopią w wywiadzie rodzinnym [19].
Wydaje się, że czynnikiem łączącym wczesny stres z chorobą jest CRH. Wykazano bowiem występowanie neuronów
zawierających CRH w obszarach mózgu odpowiedzialnych za
przeżywanie emocji, tj. w podwzgórzu i ciele migdałowatym.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że wstrzyknięcie
CRH do OUN prowadziło do zachowań lękowo-depresyjnych.
W badaniach pośmiertnych pacjentów z depresją wykryto wzrost mRNA dla CRH w podwzgórzu, co wskazuje, że
wzmożona aktywność osi CRH w mózgu może być trwałą
konsekwencją wczesnego stresu [1].
Stres może istotnie wpływać na ujawnienie się i przebieg
zmian w AZS, jednakże badanie tego zjawiska nie jest łatwe,
zwłaszcza, że początek choroby przypada zwykle na okres
dzieciństwa, a choroba ma charakter nawrotowy [20]. Badania wykazały, że do 70% chorych na AZS doświadczyło stresu
przed wystąpieniem choroby. Działanie czynników stresogennych zostało wykazane w badaniach, w trakcie których
chorzy prowadzili dzienniczki wydarzeń, które umożliwiały
analizę porównawczą z ciężkością zmian klinicznych [21].
U pacjentów z atopią, cierpiących na zaburzenia emocjonalne, może rozwinąć się błędne koło lęku, depresji i problemów
dermatologicznych. Uciążliwy świąd prowadzi do bezsenności, która jest powodem ciągłego zmęczenia, zaburzeń
nastroju i spaczonego funkcjonowania w życiu codziennym.
Dodatkowo dokuczanie przez inne dzieci oraz poczucie
zażenowania u dzieci oraz dorosłych prowadzą do izolowania się chorych i unikania przez dzieci zajęć szkolnych [22].
W szybkiej identyfikacji problemu pomagają pewne obserwacje przedstawione w sposób zbiorczy w tabeli II.
Pacjenci czują się napiętnowani wyglądem swojej skóry,
która przez otoczenie odbierana jest jako „brudna, nieczysta,
zakaźna”. Poczucie izolacji może skutkować rozwojem uczu-

cia lęku i smutku, które dodatkowo nasilają objawy choroby
i pogarszają samopoczucie. Taki stan emocjonalny osoby chorej prowadzi dalej do obniżenia poczucia własnej wartości
i nasilania się problemów emocjonalnych. Gdy objawy kliniczne utrzymują się w sposób przewlekły, zaczynają wpływać na
kształtowanie się postaw zależności od otoczenia, nasilonej
potrzeby współczucia z ich strony, rozwoju objawów agresji
fizycznej, poczucia bezradności oraz braku optymizmu. To
z kolei może prowadzić do rodzenia się silnych negatywnych
emocji o charakterze lękowym [23,24].Warto podkreślić, że
napięcie lękowe, które nie ma szans na rozładowanie, może
skutkować rozwojem tzw. nastroju pozornie wyrównanego.
Pacjent sprawia wtedy wrażenie osoby akceptującej swoją
chorobę przewlekłą, ale w sytuacjach trudnych występują
nagłe i nieoczekiwane zmiany w zachowaniu, tj. wybuchy
agresji i złości. Wykazano jednakże, że pacjenci cierpiący na
AZS, mimo że łatwiej wpadali w gniew, nie byli skłonni go
okazywać. Występowały u nich silniejsze objawy lękowe,
chorzy byli introwertyczni i mniej asertywni niż osoby z grupy
kontrolnej, a świąd istotnie bardziej nasilał się u nich w sytuacjach stresowych [25]. Kieć-Świerczyńska i wsp. stwierdzili
natomiast, że wśród osób cierpiących na AZS, 52% chorych
charakteryzowało się wysoką wrogością wobec otoczenia
[26]. Dodatkowo ciągła konfrontacja z bólem i cierpieniem,
konieczność częstych wizyt lekarskich oraz stosowanie uciążliwego leczenia miejscowego w postaci tłustych maści stanowią kolejne uciążliwości. Występowanie zmian skórnych wielokrotnie narzuca wybór ubrań, formę spotkań towarzyskich,
spędzania czasu wolnego, wyboru hobby itp. Akceptacja
ograniczeń, jakie niesie choroba, prowadzi do wcześniejszego
osiągnięcia dojrzałości psychicznej. Dlatego też u dzieci z AZS
obserwuje się znaczne zaangażowanie w wykonywanie prac
oraz żelazną samodyscyplinę [27].
Z drugiej strony, objawy psychiczne, tj. lęk i depresja,
pogarszają przebieg AZS. Wykazano, że u dorosłych z AZS
częściej występują zaburzenia lękowe i depresyjne w porównaniu ze zdrowymi pacjentami z grup kontrolnych [12,28].
Natomiast u dzieci chorych na AZS częściej stwierdza się zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania w porównaniu z dziećmi zdrowymi lub cierpiącymi na łagodne choroby
skóry [29-31]. Zbiorcze przedstawienie zaburzeń emocjonalnych u dzieci z AZS przedstawia tabela III.
Tabela III. Reakcje nerwicowe i zaburzenia emocjonalne obserwowane u dzieci z AZS jako reakcja na stres

Nerwice narządowe: utrata apetytu, wymioty, bóle
brzucha
Fobia szkolna

Tabela II. Zjawiska mogące świadczyć o problemach w szkole, obserwowane u dzieci z AZS

Odmowa chodzenia do szkoły
Unikanie wychodzenia z domu w czasie wolnym od zajęć
Unikanie zabaw z innymi dziećmi
Obniżony nastrój
Małomówność
Wybuchy emocjonalne
Zachowania agresywne

Jąkanie
Moczenie nocne
Niedojrzałość emocjonalna (mała samodzielność,
niecierpliwość, wybuchy gniewu nawet w obliczu
drobnych frustracji, brak umiejętności społecznych)
Obniżona samoocena, brak wiary we własne siły
i możliwości
Tiki
Zaburzenia snu, lęki nocne
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Badania wykazały, że ponad 60% dzieci chorych na AZS
ma problemy z zasypianiem. We śnie występują częste przerwy a dzieci mają trudności z porannym wstawaniem. W ciągu dnia stwierdza się pogorszenie zdolności koncentracji oraz
uczucie znużenia, zmęczenia i rozdrażnienia [32]. Przewlekłe
utrzymywanie się ww. objawów może prowadzić do zakłócenia czynności poznawczych, tj. pamięci, procesów zapamiętywania czy przypominania, jak również emocjonalnych
(wybuchowość, uczucie rozdrażnienia, przygnębienia, spadek
aktywności), a ponadto także obniżać sprawność umysłową,
co w prostej linii prowadzi do uzyskiwania gorszych wyników
w nauce [33]. Ponadto badania oceniające HRQL wykazały,
że dzieci chorujące na AZS odczuwają większe upośledzenie
w zakresie ocenianych parametrów jakości życia w porównaniu z dziećmi cierpiącymi na inne choroby przewlekłe, tj. cukrzycę, astmę oskrzelową czy mukowiscydozę [27,32,34,35].
Postuluje się, że objawy lękowo-depresyjne modulują odczuwanie świądu, który towarzyszy 100% osób chorych na
AZS, a mianowicie obniża próg świądowy oraz zwiększa przepuszczalność bariery naskórkowej [36]. Wykazano ponadto,
że stres ujemnie wpływa na czynność bariery naskórkowej
i zaburza równowagę pomiędzy wytwarzaniem a złuszczaniem korneocytów. Stres wpływa negatywnie również na integralność i przyleganie warstwy rogowej, co może wynikać
ze zwiększonej produkcji glikokortykosteroidów w sytuacji
stresowej [1].
Rozważając wpływ AZS na stan psychiczny pacjentów,
warto zatrzymać się także nad grupą rodziców dzieci z AZS.
W badaniach brytyjskich stwierdzono, że wygląd dziecka,
jego wzmożony niepokój, drażliwość, budzenie się w nocy,
konieczność stałego dbania o stan skóry powodują (głównie
u matek) duży stres oraz przemęczenie. Zwraca uwagę fakt,
że matki wykazują znaczne trudności z przekazaniem opieki
nad chorym dzieckiem komuś innemu. Stwierdzono, że aż
74% rodziców podaje istnienie znacznych obciążeń spowodowanych dodatkowymi obowiązkami związanymi z opieką
nad chorym dzieckiem. U 71% rodziców stwierdza się napięcia psychiczne, poczucie winy, frustracje, niechęć oraz bezradność. W badanej grupie 64% rodziców podaje zakłócenia snu
spowodowane nocnymi atakami swędzenia i drapania u ich
dzieci. Ponadto rodzice skarżą się na trudności z utrzymaniem
dyscypliny. Karanie dziecka czy odmowa prośby jego żądania
często prowadzi do ataków drapania u dziecka, które zwykle
nieświadomie wykorzystuje drapanie do manipulowania.
Rodzice zgłaszają także zmniejszenie fizycznego kontaktu
z dzieckiem, co wynika z obawy przed podrażnieniem lub
ze zwykłej niechęci do dotykania jego szorstkiej skóry. Warto
podkreślić, że brak lub znaczne ograniczenie kontaktu fizycznego w relacjach rodzice – dziecko może także zaostrzać chorobę, co tworzy swoistego rodzaju błędne koło [37-39].
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wpływem stresu substancji naczynioaktywnych, włącznie
z neuropeptydami. Substancje te pobudzają komórki tuczne,
stymulują ich produkcję i zwiększają aktywność immunoglobuliny E [40].
Ozkan i wsp. stwierdzili, że aż 81% uczestników ich badania wierzyło, że wystąpienie u nich idiopatycznej pokrzywki
przewlekłej było związane ze stresem [41]. Stres wydawał
się być czynnikiem wywołującym obrzęk naczynioruchowy
tak często, że przez wiele lat lekarze nazywali go obrzękiem
angioneurotycznym. Nadal jednak brakuje wystarczających
dowodów potwierdzających tę etiologię. Autorzy, badając
pacjentów z idiopatyczną pokrzywką przewlekłą, stwierdzili,
że u 60% badanych występowały zaburzenia psychiczne,
z których 66% przybierało postać lękowo-depresyjną o różnym nasileniu [41]. Związek pomiędzy przewlekłą pokrzywką
idiopatyczną a lękiem i depresją jest najprawdopodobniej
dwukierunkowy, a jednym z możliwych czynników łączących
powyższe stany wydaje się być bezsenność. Picardi i wsp.
stwierdzili zaburzenia psychiczne u 34% pacjentów z pokrzywką leczonych w warunkach ambulatoryjnych. Do chorób
psychicznych stwierdzanych w praktyce dermatologicznej należały: zaburzenia depresyjne, lękowe, pourazowe stresowe,
ostry stres, fobie społeczne i zaburzenia unikające [42,43].
Yang i wsp., porównując chorych na pokrzywkę oraz grzybicę stóp, wykazali, że w ciągu 6 miesięcy poprzedzających
wystąpienie idiopatycznej pokrzywki przewlekłej pacjenci doświadczali znacznej liczby wydarzeń stresujących. Wydarzenia
te wywierały na nich większy wpływ negatywny, występowało u nich więcej objawów somatycznych, bardziej nasilona
bezsenność. Odczuwając mniejsze wsparcie ze strony rodziny,
mniej skutecznie radzili sobie ze stresem choroby. Wykazano,
że u pacjentów z idiopatyczną pokrzywką przewlekłą, którzy
cechowali się lepszym funkcjonowaniem, efektywniejszymi
strategiami radzenia sobie ze stresem choroby przewlekłej
oraz silniejszym wsparciem rodziny pokrzywka występowała
z mniejszą częstotliwością [44].
Kieć-Świerczyńska i wsp. wykazali, że ponad połowa badanych przez nich chorych na pokrzywkę odczuwała przygnębienie i zakłopotanie związane ze stanem swojej skóry. Dokładnie 64,9% podawało, że czują się niespokojnie, są pełni
obaw i martwią się z powodu stanu klinicznego skóry [45].

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Badania oceniające jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia wykazały znacznie obniżony wskaźnik HRQL
u chorych na pokrzywkę przewlekłą, porównywalny do
obserwowanego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością
serca [41,46,47]. Stwierdzono ponadto, że jakość życia związana z chorobą była istotnie bardziej obniżona u chorych na
pokrzywkę przewlekłą ze współistniejącymi chorobami psychicznymi. Badacze nie stwierdzili istotnego wpływu na HRQL
takich zmiennych jak: wiek, płeć, obecność lub brak obrzęku
naczynioruchowego, jak również przebieg i czynniki przyczynowe pokrzywki [47].

Badania chorych na pokrzywkę zarówno ostrą, jak i przewlekłą, wykazują, że u około 70% pacjentów można zauważyć udział czynników stresowych w indukcji zmian chorobowych. Ocenia się, że czynniki stresowe stanowią bezpośrednią
przyczynę wysiewu bąbli pokrzywkowych u ok. 20% chorych,
natomiast u dalszych 24-68% są istotnym elementem
w patogenezie tej choroby. Tłumaczy się to uwalnianiem pod

Ze względu na znaczenie oceny HRQL u chorych na pokrzywkę przewlekłą grupy badawcze prowadzą intensywne
działania walidacyjne kwestionariuszy opracowanych z myślą
o danej chorobie i jej swoistych cechach [48]. Polska wersja
kwestionariusza CU-Q2oL przeznaczonego do oceny HRQL
u chorych na pokrzywkę przewlekłą jest w fazie końcowej
przygotowania do druku.
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Wyprysk skóry
Pojedyncze doniesienia wskazują, że kontaktowe zapalenie
skóry zakłóca aktywność zawodową, rekreacyjną i domową
u około 30% chorych. Do głównych objawów zgłaszanych
przez 61% chorych na wyprysk był ból oraz świąd skóry.
Ponad 1/3 chorych zgłaszała silne uczucie wstydu z powodu
zmian skórnych, zaburzenia snu oraz trudności lub wręcz
niemożność wykonywania pracy zawodowej. Pacjenci zwracali uwagę na ww. dolegliwości i utrudnienia, zwłaszcza gdy
zmiany chorobowe były zlokalizowane na rękach. To właśnie
tak umiejscowione zmiany powodowały największe obniżenie
HRQL. Wiąże się to z silnym przeświadczeniem społeczeństwa
o zakaźności chorób skóry, a ponadto zmiany na odsłoniętych
partiach ciała są dla pacjentów bardzo stygmatyzujące. Wykazano, że z ponad 1200 pacjentów z wypryskiem aż 80%
zgłaszało objawy psychiczne, tj. zaburzenia snu, nastroju,
niekorzystne zmiany w aktywności codziennej lub nawet
konieczność rezygnacji z hobby. Kobiety z wypryskiem podawały istotnie częściej zaburzenia psychiczne niż mężczyźni.
Prawie połowa chorych skarżyła się, że otoczenie uważa ich
chorobę za zakaźną, również 50% chorych zgłaszało uporczywy świąd [49].
Moberg i wsp. po przebadaniu 25 247 osób w wieku 1864 lat stwierdzili znacznie obniżoną jakość życia wśród osób
cierpiących na wyprysk rąk [50]. Wykazano, że niezależnie od
wieku i płci u osób z wypryskiem rąk utrzymuje się istotnie
obniżony wskaźnik oceny jakości życia EuroQoL-5D (EQ-5D)
niż u osób bez wyprysku rąk. Wskaźnik ten u osób cierpiących
na wyprysk rąk był podobny do tego uzyskiwanego przez
pacjentów z astmą lub łuszczycą [50]. Niektórzy autorzy
wskazują nawet, że pacjenci z kontaktowym zapaleniem
skóry, podobnie jak chorzy na trądzik zwykły, stanowią grupę
chorych o najwyższym stopniu upośledzenia HRQL wśród
chorych dermatologicznych [51].
Badania polskie Kieć-Świerczyńskiej i wsp. wykazały, że
u chorych na wyprysk kontaktowy i pokrzywkę występowało wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń
zdrowia psychicznego [45]. Autorzy przebadali 112 chorych
na pokrzywkę przewlekłą, kontaktowe zapalenie skóry lub
atopowe zapalenie skóry. U pacjentów przeprowadzono
badania kwestionariuszowe polegające na ocenie stanu
zdrowia psychicznego na podstawie danych uzyskanych
z Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia (General Health
Questionnaire, GHQ), testu Profilu Nastrojów, oceny obrazu
własnej osoby z użyciem Skali Oceny Siebie we własnym
opracowaniu badaczy oraz skali oceny jakości życia związanej
z chorobą (Dermatology Life Quality Index, DLQI). Porównując chorych, wykazano, że subiektywny stopień uciążliwości
choroby dla pacjentów z wypryskiem był istotnie większy niż
dla pacjentów z pokrzywką lub atopowym zapaleniem skóry.
Autorzy stwierdzili, że ok. 40% chorych na pokrzywkę miało
zaburzenia psychiczne. W przypadku chorych na wyprysk odsetek ten wynosił 36%. Pacjenci z wypryskiem kontaktowym
charakteryzowali się największym ładunkiem negatywnych
emocji, tj. napięcia, wrogości, znużenia, przygnębienia i zakłopotania. W tej grupie 60% chorych odczuwało napięcie
i przygnębienie, a 66% uczucie zakłopotania związane z chorobą. Warto podkreślić, że aż ponad 60% chorych na wyprysk
deklarowało znaczną wrogość w stosunku do otaczających
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osób, co wyrażało się złośliwością i celowym dokuczaniem
osobom z otoczenia. W podsumowaniu można stwierdzić,
że osoby chorujące na schorzenia dermatologiczne mniej
akceptują siebie i mają niższe poczucie własnej wartości
w porównaniu z osobami zdrowymi. Poważnym problemem
dla pacjentów ze zmianami skórnymi jest funkcjonowanie na
gruncie zawodowym, gdyż ponad 46% badanych uważa, że
z powodu swojej choroby nie może pracować tak dobrze
jakby chciało. Choroba ujemnie wpływa na subiektywne poczucie szczęścia, a z jej powodu 25% pacjentów, jak wskazują
badania, nie lubiło pokazywać się publicznie, 17% miało problemy w życiu seksualnym, a prawie 19% unikało zawierania
nowych znajomości [26,45].

Interwencje psychologiczne
Każda choroba przewlekła jest ogromnym stresem zarówno dla osoby chorej (ból, ograniczenia aktywności, lęk, pobyt
w szpitalu, koszty), jak i dla otoczenia. Poprzez odpowiednie
postępowanie psychologiczne można ten stres obniżyć. Celem pracy z osobami cierpiącymi na przewlekłe choroby skóry
jest ułatwić im zmaganie się z trudnościami i ograniczeniami
związanymi ze schorzeniami oraz przystosowanie się do nich.
Okazuje się również, że interwencje psychoterapeutyczne
wywierają korzystny wpływ na przebieg chorób a nawet
przyczyniają się do złagodzenia lub ustąpienia zmian skórnych [52-54].
W niesienie pomocy chorym dermatologicznie angażuje
się różne podejścia psychoterapeutyczne – od psychoanalizy i hipnozy po terapię poznawczo-behawioralną. Podejście
poznawcze i behawioralne, coraz powszechniej stosowane
w odniesieniu do chorych dermatologicznie, uczy ich radzenia sobie ze specyficznymi dolegliwościami (np. świądem)
i ograniczeniami poprzez wprowadzenie zasad samomonitorowania. Redukuje szkodliwe nawyki, odwraca uwagę od dolegliwości, zmienia przekonania odnośnie choroby i własnego
funkcjonowania, uczy wyrażania emocji w zdrowy i funkcjonalny sposób. Oddziaływania psychoanalityczne prowadzą
m.in. do uwolnienia tłumionych uczuć, uświadomienia sobie rzeczywistych potrzeb i pragnień oraz do umiejętnego
rozróżniania świata rzeczywistego od świata fantazji. Celem
tych działań jest również przezwyciężenie niechęci chorych
do opisywania własnego stanu zdrowia. Zwerbalizowanie
zagrażających problemów daje efekt w postaci złagodzenia
lub zniknięcia objawów. Wszystko to może przyczynić się do
podwyższenia jakości życia chorych oraz poprawy kontaktów
między lekarzem a pacjentem [53-55].
Zastosowanie relaksacji, właściwych technik radzenia sobie ze stresem, sugestii powstrzymywanie się od drapania
i poprawy stanu skóry, sugestii posthipnotycznych, autohipnozy oraz technik wzmacniania ego i utrzymywania spokoju
u chorych na AZS prowadzi do redukcji świądu, drapania,
poprawy bezsenności, obniżenia napięcia. W leczeniu depresji u chorych na AZS wykazano przydatność, tzw. terapii
alternatywnych, do których należą: psychoterapia, terapia
poznawczo-behawioralna, techniki relaksacyjne w połączeniu
z lekami przeciwhistaminowymi oraz, w przypadku istnienia
wskazań, lekami przeciwlękowymi oraz przeciwdepresyjnymi. Edukacja chorych również przynosi bardzo korzystne
efekty, prowadząc do lepszego stosowania się pacjentów do
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wskazań lekarskich czyli podwyższenia, tzw. compliance czy
adherence [31,54].
Stosunkowo wiele doniesień wskazuje na skuteczność
interwencji psychologicznych w leczeniu schorzeń dermatologicznych. Jednakże większość danych pochodzi z opisów

pojedynczych przypadków bądź badań przeprowadzonych
na niewielkich próbach, bez grup kontrolnych, co stwarza
szerokie pole do prowadzenia prospektywnych i dobrze zaprojektowanych prac badawczych w przyszłości.
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Pytania
1. Do chorób z kręgu psychodermatologicznych nie należą:
a)
b)
c)
d)
e)

atopowe zapalenie skóry, łuszczyca;
nadmierna potliwość, egzema;
pokrzywka, łysienie plackowate;
atopowe zapalenie skóry, świerzb;
trądzik pospolity, pokrzywka.

2. Które z neurotransmiterów i neurohormonów są syntetyzowane przez komórki naskórka:
a)
b)
c)
d)
e)

ACTH,
α-MSH,
β-endorfina,
CRH,
wszystkie z powyższych.

3. Które z poniższych twierdzeń dotyczących AZS jest fałszywe:
a) u chorych na AZS stwierdzono podwyższoną ekspresję IgE w odpowiedzi na stres,
b) u pacjentów z AZS obserwuje się szybki wzrost liczby limfocytów T CLA+ w sytuacji stresowej,
c) stres akustyczny u myszy prowadzi do wzrostu liczby włókien nerwowych zawierających substancję P, degranulacji komórek tucznych i nasilenia objawów AZS,
d) u chorych na AZS wysoki poziom lęku ujemnie koreluje ze stężeniem IgE w osoczu,
e) żadne z powyższych.
4. Przewlekły stres prowadzi do następujących zjawisk w obrębie naskórka:
a)
b)
c)
d)
e)

zaburzenia czynności bariery naskórkowej,
obniżenia integralności korneocytów,
zmniejszenia przylegania warstwy rogowej do niżej położonych warstw naskórka,
zaburzenia równowagi pomiędzy wytwarzaniem a złuszczaniem korneocytów,
wszystkie z powyższych.

5. Do zjawisk mogących świadczyć o problemach szkolnych obserwowanych u dzieci cierpiących na AZS należą
wszystkie z powyższych z wyjątkiem:
a)
b)
c)
d)
e)

obniżonego nastroju,
odmowy chodzenia do szkoły,
zachowań agresywnych,
angażowania się w zabawy z innymi dziećmi,
małomówności.

6. Które z poniższych twierdzeń dotyczących pokrzywki przewlekłej jest fałszywe:
a) u chorych na pokrzywkę przewlekłą w sytuacji stresowej dochodzi do degranulacji komórek tucznych pod
wpływem neuropeptydów uwalnianych z zakończeń nerwowych,
b) u ponad 90% chorych na pokrzywkę przewlekłą stres jest głównym czynnikiem przyczynowym choroby,
c) ponad 30% pacjentów ambulatoryjnych z pokrzywką przewlekłą prezentuje różnorodne zaburzenia psychiczne,
d) wszystkie z powyższych,
e) żadne z powyższych.
7. Badania parametrów psychologicznych u chorych na wyprysk skóry wykazały:
a)
b)
c)
d)

różnego rodzaju zaburzenia psychiczne u ponad 35% pacjentów,
znacznie wyższy wskaźnik EQ-5D w porównaniu do grupy chorych na astmę,
mężczyźni chorujący na wyprysk istotnie częściej cierpieli na zaburzenia psychiczne niż kobiety,
pacjenci z wypryskiem kontaktowym w grupie chorych na pokrzywkę przewlekłą oraz AZS charakteryzowali się
najwyższym wskaźnikiem emocji pozytywnych,
e) żadne z powyższych.
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8. Z poniższego zestawu reakcji wybierz właściwe dla zaburzeń emocjonalnych, obserwowanych u dzieci z AZS, będących reakcją na stres:
a)
b)
c)
d)
e)

zaburzenia snu, wysoka samoocena;
moczenie nocne, optymizm;
zaburzenia snu, niecierpliwość;
wysoka samoocena, niecierpliwość;
zaburzenia snu, optymizm.

9. Przyczyną napiętnowania społecznego zwanego stygmatyzacją są zmiany chorobowe:
a) zlokalizowane w widocznych dla otoczenia okolicach, wywołujące w otoczeniu uczucie odrazy i kojarzone
z brakiem higieny, obejmujące zaburzenia układu krążenia;
b) postrzegane przez otoczenie jako zakaźne, wywołujące w otoczeniu uczucie odrazy i kojarzone z brakiem higieny, obejmujące zaburzenia układu krążenia;
c) zlokalizowane w widocznych dla otoczenia okolicach, postrzegane przez otoczenie jako zakaźne, wywołujące
w otoczeniu uczucie odrazy i kojarzone z brakiem higieny;
d) wszystkie z powyższych;
e) żadne z powyższych.
10. Które z poniższych twierdzeń oceniających jakość życia związaną z chorobą nie jest prawdziwe:
a) chorzy na przewlekłą pokrzywkę prezentują znacznie lepszą HRQL niż pacjenci z przewlekłą niewydolnością
serca,
b) zmiany skórne zlokalizowane na rękach powodują największe obniżenie HRQL w grupie chorych na wyprysk,
c) współistnienie obrzęku naczynioruchowego u chorych na pokrzywkę przewlekłą nie wpływa na ocenę HRQL
u badanych pacjentów,
d) HRQL jest znacznie obniżona u pacjentów z przewlekłą pokrzywką i współistniejącymi chorobami psychicznymi,
e) dzieci z AZS prezentują większe upośledzenie w obrębie wszystkich domen oceniających HRQL niż dzieci cierpiące na cukrzycę czy astmę oskrzelową.

Odpowiedzi na pytania do artykułu pt.”Możliwości interwencji pokarmowych w prewencji chorób alergicznych” (autor: Teresa Małaczyńska), opublikowanego w numerze 2/2010 kwartalnika „Alergia Astma
Immunologia - przegląd kliniczny”:
1.a; 2.b; 3.d; 4.b; 5.c; 6.d; 7.a,b,c,d; 8.a,c; 9.a,c; 10.e

