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The role of zinc 
supplementation and vitamin
A in the prevention and 
treatment of skin diseases

Summary
Micro- and macroelements are necessary for

the proper functions of the body. Micronutrients

are chemical elements present in very small quan-

tities in all living organisms. Their concentration in

body fluids and tissues is less than 1 µg/g of wet

tissue. Iodine, iron, fluorine, boron, cobalt, copper,

chromium, zinc, manganese, molybdenum, seleni-

um are the microelements that are found in the

human diet. Furthermore vitamins are vital for living

organisms, human beings must receive them with

food, because they are exogenous. Vitamins are

divided into fat-soluble vitamins (A, D, E, K) and

water-soluble (C, vitamins of group B). A deficien-

cy of micronutrients and vitamins have adverse

effect on human development and functions as

well as appearance of the skin. In this article the

role of zinc supplementation and vitamin A in the

prevention and treatment of skin diseases is pre-

sented.

Keywords: zinc compounds, vitamin A, skin

diseases.

S∏owa kluczowe: zwiàzki cynku, witamina A,

choroby skóry.

W
Êród pierwiastków koniecznych do prawi-

d∏owego funkcjonowania organizmu wy-

ró˝nia si´ mikro- i makroelementy. Mikro-

elementy to pierwiastki chemiczne wyst´pujàce

w bardzo ma∏ych (Êladowych) iloÊciach w organi-

zmach roÊlinnych i zwierz´cych. Ich st´˝enia w p∏y-

nach ustrojowych i tkankach wynoszà poni˝ej

1 µg/g mokrej tkanki. Do mikroelementów w diecie

cz∏owieka zalicza si´: jod, ˝elazo, fluor, bor, kobalt,

miedê, chrom, cynk, mangan, molibden i selen (1).

Ponadto organizmy ˝ywe do prawid∏owgo funkcjo-

nowania potrzebujà witamin. Dla cz∏owieka witaminy

sà egzogenne. Muszà wi´c byç dostarczane z po-

karmem. Wyró˝niamy witaminy rozpuszczalne

w t∏uszczach (A, D, E, K) oraz w wodzie (C, witaminy

z grupy B) (2). Niedobór mikroelementów i witamin

wp∏ywa niekorzystnie na rozwój cz∏owieka, w tym

równie˝ na funkcjonowanie oraz wyglàd skóry.

Cynk (Zn)
Obok potasu, sodu, wapnia i magnezu, pod

wzgl´dem iloÊciowym cynk zajmuje piàte miejsce

wÊród niezb´dnych kationów wewnàtrzkomórko-

wych. Wykazano, i˝ jest to pierwiastek niezb´dny do

prawid∏owego wzrostu i rozwoju. W organizmie cz∏o-

wieka znajduje si´ od 2–4 g cynku. Zapotrzebowa-

nie na ten mikroelement zale˝y od wieku (dawka

dzienna): 3–5 mg u niemowlàt, 10 mg u dzieci

(1.–10. rok ˝ycia), 15 mg u starszych dzieci

(> 11. roku ˝ycia), m∏odzie˝y i doros∏ych (1,3,4). Ak-

tywny biologicznie cynk wyst´puje m.in w ostrygach

(840 mg/kg), pestkach dyni i s∏onecznika

(130–202 mg/kg) oraz rybach (30–85 mg/kg) (1,5).
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Wch∏anianie wyst´puje g∏ównie w jelicie cienkim,

zw∏aszcza w dwunastnicy (3,6), wspomaga je obec-

noÊç witamin A i E. 

PrzyswajalnoÊç cynku wynosi 20–40%, wi´ksza

jest z pokarmów pochodzenia zwierz´cego. Jest

najlepiej przyswajalny w postaci chelatu. Cynk jest

wydalany z organizmu przez przewód pokarmowy

i nerki (3). 

Du˝e iloÊci cynku znajdujà si´ w koÊciach, z´bach,

w∏osach, skórze, mi´Êniach, wàtrobie, trzustce, Êle-

dzionie i nerkach. Odgrywa rol´ w wielu procesach

biologicznych. Bierze udzia∏ w regulacji melanogene-

zy oraz procesów uk∏adu immunologicznego. Klinicz-

nym dowodem roli cynku w procesach odpornoÊcio-

wych jest okreÊlony zwiàzek mi´dzy czasem trwania

zaka˝eƒ wirusowych, np. opryszczki, a niedoborem

cynku (1,7,8). Spe∏nia wa˝nà funkcj´ w ekspresji ge-

nów oraz wp∏ywa na struktur´ i funkcjonowanie b∏on

komórkowych. Odgrywa wa˝nà rol´ w biosyntezie

i metabolizmie kwasów nukleinowych, stanowi sk∏ad-

nik kilkuset enzymów i licznych czynników transkryp-

cyjnych DNA (zinc fingers). Wykazuje dzia∏anie prze-

ciwutleniajàce i hamuje utlenianie nienasyconych

kwasów t∏uszczowych. Ma znaczenie w magazyno-

waniu insuliny w trzustce oraz jej uwalnianiu, a tak˝e

w utrzymaniu równowagi jonowej w organizmie. Jest

antagonistà kadmu i o∏owiu, przez co dzia∏a odtruwa-

jàco na te metale ci´˝kie. Cynk przyczynia si´ te˝ do

utrzymania prawid∏owego metabolizmu witaminy A.

Wykazano wspó∏dzia∏anie cynku z witaminà A w za-

kresie wp∏ywu na czynnoÊç nab∏onka. Odgrywa rów-

nie˝ znaczàcà rol´ w prawid∏owym funkcjonowaniu

skóry i b∏on Êluzowych (1,3,9).

Cynk pod postacià chelatu
Zwiàzki chelatowe cynku wykazujà znacznie

lepszà biodost´pnoÊç i tolerancj´ w porównaniu

do tradycyjnie stosowanych: siarczanu, glukonianu

lub wodoroasparaginianu cynku. Diglicynian cynku

jest chelatem utworzonym z dwóch czàsteczek gli-

cyny zwiàzanych z kationem cynku. W badaniach

wykazano zwi´kszonà jego biodost´pnoÊç

o 43,4% w porównaniu z glukonianem cynku, po-

nadto udowodniono dobrà tolerancj´ i bezpie-

czeƒstwo stosowania tego zwiàzku (10). Zwi´k-

szona absorpcja chelatu cynku wynika z jego

struktury chemicznej – ka˝da moleku∏a glicynianu

zawiera dwie grupy funkcyjne zdolne do tworzenia

wiàzania kowalencyjnego z cynkiem i koordynowa-

nia zwiàzku. Czàsteczki glicyny mogà tworzyç z jo-

nem cynku struktur´ pierÊcieniowà, co wp∏ywa na

przestrzennie i energetycznie stabilnà struktur´

zwiàzku. Ponadto diglicynian cynku posiada niskà

mas´ czàsteczkowà (< 1000 daltonów), dzi´ki

czemu przenika przez b∏ony komórkowe. Zmiany

pH w zakresie od 2 do 6 nie oddzia∏ujà na chelat

(10–12).

Podobne rezultaty uzyska∏ Kirchoff – absorpcja

chelatu cynku jest bardziej efektywna ni˝ minera-

∏ów pod postacià kationów. Z badaƒ wywniosko-

wano, ˝e kationy muszà byç najpierw schelatowa-

ne przez proteiny w b∏onie komórkowej, co spo-

walnia proces absorpcji. W przypadku chelatów

proces ten nie jest wymagany, co czyni absorpcj´

szybszà. 

Badanie in vitro przeprowadzone na szczurach

linii Sprague-Dawley wykaza∏o, i˝ mimo równowa˝-

nej koncentracji cynku pod postacià chelatu oraz

zwiàzków nieorganicznych, zwi´kszona jest ab-

sorpcja jelitowa cynku pod postacià chelatu

(191 mg Zn/kg) w stosunku do siarczanu cynku

(84 mg Zn/kg), tlenku cynku (66 mg Zn/kg) i w´gla-

nu cynku (87 mg Zn/kg).

Kolejne badanie na ˝ywych organizmach polega-

∏o na podawaniu bia∏ym szczurom znakowanego

cynku pod postacià chlorku cynku (65ZnCl2) i chela-

tu cynku (65Zn chelat). Po 7 dniach ok. 50% cynku

pod postacià chlorku zosta∏o wydalone z ka∏em.

W tym samym czasie chelat cynku zosta∏ wydalo-

ny jedynie w 12%. Wyniki badania wskazujà, i˝

cynk pod postacià chelatu jest utrzymywany

znacznie d∏u˝ej w organizmie ni˝ pod postacià

chlorku.

Stopieƒ absorpcji cynku podawanego w postaci

chelatu mierzono równie˝ w badaniach przeprowa-

dzonych na ludziach. Dziesi´ciu zdrowych m´˝-

czyzn (Êrednia wieku 35 lat) przez 45 dni poddano

monitorowanej diecie pozbawionej suplementów.

Po tym czasie zbadano poziom cynku w krwi i mo-

czu. Nast´pnie przez okres 90 dni uczestnikom ba-

dania podawano chelat cynku w dawce 25 mg

3 x dziennie (75 mg/dob´). Wyniki wykaza∏y wzrost

poziomu cynku w surowicy krwi (z 91,63 do

131,25 mg%), natomiast poziom cynku w moczu

nie uleg∏ zmianie (13).

Niedobór cynku
Niedobór cynku mo˝e byç spowodowany

zmniejszonym jego spo˝yciem, zmniejszonym

wch∏anianiem, jak i zwi´kszonym zapotrzebowa-

niem. W krajach rozwini´tych pierwotny niedobór

cynku wyst´puje bardzo rzadko (niedobór w die-
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cie). Zmniejszone spo˝ycie mo˝e wynikaç ze spo-

˝ywania niew∏aÊciwie przetworzonej ˝ywnoÊci,

ogólnej chemizacji rolnictwa, niedostatecznej poda-

˝y cynku z po˝ywieniem (tylko 8–29% cynku za-

wartego w diecie zostaje wch∏oni´ta). Dieta bogata

w pokarmy roÊlinne przyczynia si´ do s∏abego

wch∏aniania cynku ze wzgl´du na du˝à iloÊç kwasu

fitynowego, który utrudnia jego wch∏anianie (3,14).

Niedobór cynku cz´sto wyst´puje u wegetarian,

sportowców i osób w podesz∏ym wieku. Niedobór

zdarza si´ u chorych z niewydolnoÊcià wàtroby

(utrata zdolnoÊci do retencji cynku), osób niedo˝y-

wionych i leczonych diuretykami, diabetyków, pa-

cjentów z niewydolnoÊcià nerek, upoÊledzonym

wch∏anianiem, po resekcji jelit, z przewlek∏ymi bie-

gunkami, od˝ywianych pozajelitowo i znajdujàcych

si´ w stanie ci´˝kiego stresu (sepsa, oparzenia).

Kobiety w okresie cià˝y i laktacji, osoby w trakcie

rekonwalescencji i obcià˝one du˝ym wysi∏kiem fi-

zycznym wykazujà zwi´kszone zapotrzebowanie

na cynk (3,15).

Niedobór objawia si´ obni˝onym wytwarzaniem

przeciwcia∏, zmniejszonà proliferacjà komórek

i ograniczonà produkcjà cytokin (3,4,16). Obser-

wuje si´ równie˝ wzrost tolerancji na glukoz´,

zmiany w gospodarce hormonalnej i aktywnoÊci

enzymów, przez co dochodzi do zwi´kszonego ry-

zyka wystàpienia cukrzycy. Przy niedoborze cynku

obserwuje si´ spowolniony wzrost i opóênione doj-

rzewanie p∏ciowe, w tym niedostateczne wykszta∏-

cenie cech p∏ciowych oraz zaburzenia miesiàczko-

wania. Hipocynkemia prowadzi do: braku pop´du

p∏ciowego, zmniejszonego apetytu, utraty masy

cia∏a, zaburzeƒ widzenia (kurza Êlepota), pojawie-

nia si´ objawów starzenia, podatnoÊci na zaka˝e-

nia, przed∏u˝ajàcej si´ suchoÊci oczu i uczucia

znu˝enia. Opisuje si´ te˝ zwi´kszonà cz´stotliwoÊç

wyst´powania zaburzeƒ psychicznych (np. stany

depresyjne) oraz zaburzenia neurologiczne (np.

dr˝enie koƒczyn, upoÊledzenie mo˝liwoÊci rucho-

wych, trudnoÊci z chodzeniem, upoÊledzenie sma-

ku). Cynk odgrywa tak˝e znaczàcà rol´ w choro-

bach skóry (1,3,17,18).

Niedobór cynku w chorobach skóry
Acrodermatitis enteropathica (AE) (ze-

spó∏ Brandta, zespó∏ Danbolta-Clossa) to gene-

tyczne zaburzenie wch∏aniania cynku, dziedziczy

si´ je autosomalnie recesywnie. Objawy kliniczne

pojawiajà si´ u niemowlàt. Objawy kliniczne AE sà

identyczne, jak u osób z nabytym niedoborem cyn-

ku: ∏uszczycopodobne zapalne zmiany skórne dy-

stalnych cz´Êci koƒczyn i okolic naturalnych otwo-

rów cia∏a (oczy, nos, usta, poÊladki) (19). Sympto-

matologi´ uzupe∏niajà: ∏ysienie, paronychia, zabu-

rzenia immunologiczne, nawracajàce infekcje, bie-

gunka oraz zahamowanie wzrostu. Niedobór cyn-

ku wp∏ywa te˝ na niedobór pigmentu, ∏amliwoÊç

paznokci, a tak˝e ∏amliwoÊç, suchoÊç i wypadanie

w∏osów. Opisuje si´ przyspieszone starzenie skó-

ry, które objawia si´ nag∏ym pojawieniem zmarsz-

czek i fa∏dów skórnych. Skóra jest sucha (xerosis).

Na paznokciach mogà wystàpiç zmiany o charak-

terze leukonychia striata. Obserwuje si´ zwi´kszo-

ne wyst´powanie rozst´pów skórnych. Cynk od-

grywa równie˝ istotnà rol´ w procesie gojenia ran

(1,17,18). U pacjentów z owrzodzeniami podudzi

i niskim poziomem cynku obserwuje si´ przyspie-

szenie gojenia po zastosowaniu preparatów cyn-

kowych. Sugeruje si´ stosowanie cynku w leczeniu

tràdziku, atopowego zapalenia skóry (AZS) i ∏ysie-

nia plackowatego (20). W dermatologii cynk stosu-

je si´ zarówno w leczeniu ogólnym, jak i miejsco-

wym. MaÊç cynkowa to bardzo silny przeciwutle-

niacz, który dzia∏a przeciwzapalnie i bakteriosta-

tycznie. Wp∏ywa na regulacj´ procesów wydalni-

czych skóry, m.in. produkcj´ sebum. Opóênia pro-

cesy starzenia, regeneruje skór´, paznokcie i w∏o-

sy. MaÊç cynkowa wp∏ywa te˝ korzystnie na goje-

nie si´ ran. Cynk jest równie˝ sk∏adnikiem toksyny

botulinowej, wykorzystywanej w zabiegach ko-

smetycznych do usuwania zmarszczek mimicz-

nych (14,21).

Witamina A (retinol)
Witamina A nale˝y do grupy witamin rozpusz-

czalnych w t∏uszczach. Zapotrzebowanie na t´ wi-

tamin´ u osoby doros∏ej wynosi ok. 1 mg, a u dzie-

ci w wieku do 10 lat 0,6–0,8 mg/dzieƒ (1 mg =

3000 IU) (22). Dzieci zagro˝one hipowitamino-

zà A powinny co 3–6 miesi´cy otrzymywaç doust-

ne preparaty witaminy A. 

Retinol wyst´puje w pokarmach pochodzenia

zwierz´cego (mleko, jajka, mas∏o, wàtroba, nerki

i oleje rybne). Warzywa zielone i ˝ó∏te zawierajà al-

fa- i beta-karoten, które w jelicie ulegajà estryfika-

cji do retinolu.

Witamina A jest konieczna do utrzymania ciàg∏o-

Êci b∏on Êluzowych uk∏adu pokarmowego, odde-

chowego i moczowo-p∏ciowego, przez co wp∏ywa

na odpornoÊç wrodzonà cz∏owieka. Jej deficyt ha-

muje regeneracj´ Êluzówki zniszczonej po przeby-



tej infekcji. Pobudza te˝ metaplazj´ keratynocytów,

rogowacenie i z∏uszczanie si´ nab∏onków, u∏atwia-

jàc przyleganie bakterii i zwi´kszajàc ryzyko zaka-

˝enia. Witamina A dzia∏a korzystnie na uk∏ad od-

pornoÊciowy, ma dzia∏anie antyoksydacyjne, od-

grywa znaczàcà rol´ w zapobieganiu uszkodze-

niom komórek przez reaktywne formy tlenu (23).

Ponadto pe∏ni istotnà funkcj´ w odbieraniu bodê-

ców wzrokowych oraz zapewnia normalny wzrost

koÊci i z´bów poprzez regulacj´ aktywnoÊci komó-

rek tkanki kostnej (24).

Niedobór witaminy A
Niedobór witaminy A mo˝e byç spowodowany

niedostatecznà iloÊcià witaminy A lub karotenów

w po˝ywieniu, zaburzeniami wch∏aniania t∏uszczów

(choroby trzustki, niedro˝noÊç dróg ˝ó∏ciowych,

celiakia) (5). Niemowl´ta, które ze wzgl´du na aler-

gi´ na mleko otrzymujà preparaty zast´pcze bez

suplementacji witaminy A, sà równie˝ zagro˝one jej

niedoborem. Pierwszym objawem hipowitamino-

zy A jest tzw. Êlepota zmierzchowa (hemeralopia) –

niedowidzenie o zmroku w wyniku niedoboru czer-

wieni wzrokowej. Je˝eli niedobór witaminy A nie

zostanie wyrównany, pojawiajà si´ kolejne objawy

b´dàce efektem zwi´kszonej liczby podzia∏ów ko-

mórkowych i niedostatecznego zró˝nicowania si´

komórek: wysuszenie i zrogowacenie spojówki

(kseroftalmia) oraz rozmi´kanie rogówki (keratoma-

lacja), które prowadzà do Êlepoty, wysuszenie

i zrogowacenie b∏on Êluzowych z towarzyszàcà

utratà w´chu oraz suchoÊcià skóry (xerosis), hiper-

keratozà i tworzeniem zmarszczek. Witamina

A jest konieczna do utrzymania ciàg∏oÊci b∏on Êlu-

zowych uk∏adu pokarmowego, oddechowego

i moczowo-p∏ciowego, przez co wp∏ywa na odpor-

noÊç wrodzonà cz∏owieka. Wp∏ywa na regeneracj´

Êluzówki zniszczonej przez infekcje. Deficyt retino-

lu pobudza metaplazj´ keratynocytów, ich rogo-

wacenie i z∏uszczanie si´ nab∏onków, co u∏atwia

przyleganie do nich bakterii i zwi´ksza ryzyko za-

ka˝enia. Obni˝ony poziom witaminy A sprzyja tak-

˝e zahamowaniu wzrostu.

Niedobór witaminy A w chorobach skóry
Witamina A chroni komórki nab∏onka przed zro-

gowaceniem, natomiast w skórze uczestniczy

w kontroli aktywnoÊci mitotycznej i wzmaga pro-

ces keratynizacji (22). 

Odpowiada za proliferacj´ komórek warstwy ˝y-

wej naskórka, eksfoliacj´ warstwy rogowej SC

(stratum corneum). Wskutek poprawy struktury SC

dochodzi do wzmocnienia funkcji ochronnej barie-

ry naskórkowej i zmniejszenia przeznaskórkowej

utraty wody – TEWL (transepidermal water loss)

(24,25).

U dzieci z niedoborem witaminy A skóra jest su-

cha i ∏uszczàca. U doros∏ych objawy mogà byç

bardziej nasilone i przebiegaç z hiperkeratozà,

zw∏aszcza w obr´bie mieszków w∏osowych. Ak-

tywnoÊç gruczo∏ów potowych i ∏ojowych ulega

ograniczeniu. Ponadto wyst´puje upoÊledzenie

procesów regeneracji tkanek (upoÊledzone gojenie

si´ ran) (20). Niedobór witaminy A sprzyja powsta-

waniu zmarszczek.

Beta-karoten posiada zdolnoÊç wiàzania rodni-

ków tlenowych i zapobiega uszkodzeniom skóry

wywo∏anym przez UVA (24,26,27). Istniejà suge-

stie, ˝e witamina A przyjmowana w dawkach 50

i 70 tys. IU dziennie przez okres 12 miesi´cy jest

bezpieczna i mo˝na jà zarekomendowaç do dal-

szych badaƒ nad profilaktykà nowotworów skóry

(24,28). Naukowcy opisujà, i˝ retinoidy majà zasto-

sowanie w licznych problemach dermatologicz-

nych, jak: AZS, ∏uszczyca, tràdzik i stany tràdziko-

podobne, fotostarzenie, zaburzenia rogowacenia

skóry, brodawki, owrzodzenia, czyracznoÊç, na-

skórkowe stany przedrakowe, czerniak z∏oÊliwy,

bia∏aczka promielocytowa, liszaj p∏aski, twardzino-

wy i zanikowy, k∏ykciny koƒczyste, ∏upie˝ czerwo-

ny mieszkowy, rogowacenie mieszkowe, rybia ∏u-

ska zwyk∏a i p´cherzowa, rogowiec d∏oni i stóp

(24,27).

Witamina A i retinoidy nale˝à do najbardziej

efektywnych sk∏adników preparatów przeciwsta-

rzeniowych. Retinol wyg∏adza i uelastycznia skór´,

likwiduje drobne zmarszczki, zmniejsza przebar-

wienia, pobudza aktywnoÊç i zwi´ksza liczb´ fibro-

blastów, a tak˝e zwi´ksza produkcj´ w∏ókien kola-

genowych (24).

Podsumowanie
Witaminy, mikro- i makroelementy stanowià nie-

zb´dny element w diecie cz∏owieka. Sk∏adniki te sà

potrzebne do prawid∏owego rozwoju cz∏owieka.

Ich niedobór mo˝e powodowaç szereg licznych

chorób, w tym wiele schorzeƒ dermatologicznych.

Stàd tak wa˝ne jest ich regularne spo˝ywanie. Na

rynku farmaceutycznym istnieje wiele preparatów

zawierajàcych suplementy diety. Wa˝ne jest, by

przyjmowaç produkty wielosk∏adnikowe, wówczas

istnieje mniejsze ryzyko pomini´cia poszczegól-
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nych sk∏adników. Nale˝y te˝ pami´taç, by produk-

ty, które wybieramy, wyst´powa∏y w postaci o naj-

wi´kszej przyswajalnoÊci. Chelat cynku wykazuje

wi´kszà biodost´pnoÊç ni˝ inne postacie cynku,

dlatego w tej postaci dzia∏a najskuteczniej. Przyk∏a-

dem preparatu, w którym cynk wyst´puje w posta-

ci chelatu, wzbogaconym dodatkowo o witami-

n´ A, jest Cynek+SR. Suplement ten b´dzie za-

pewne coraz cz´Êciej stosowany w wielu schorze-

niach, a przede wszystkim w chorobach skóry. 
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