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Łuszczyca pospolita jest jedną z najczęstszych chorób dermatologicznych. W Polsce dotyka ok. 2% 

populacji, czyli około 1 miliona pacjentów. Łuszczyca zaliczana jest do chorób o złożonej i nie do 

końca wyjaśnionej etiopatogenezie, w rozwoju której rolę odgrywają czynniki środowiskowe, 

genetyczne oraz immunologiczne. Pomimo faktu, że etiologia łuszczycy nie została do końca 

wyjaśniona, uważa się, że stan zapalny toczący się w skórze oraz wzmożona proliferacja 

keratynocytów indukowana kaskadą zapalną są głównymi mechanizmami powstawania łuszczycy. 

Kluczową rolę w rozwoju zmian łuszczycowych przypisuje się cytokinom, które działają promująco lub 

hamująco na reakcję zapalną  

i determinują wystąpienie oraz modulują przebieg choroby.  

W ostatnich latach coraz więcej osób chorych na łuszczycę boryka się z problemem otyłości. Związek 

pomiędzy łuszczycą i otyłością nie jest do końca wyjaśniony, jednakże sugeruje się, że nadmierna 

masa tkanki tłuszczowej predysponuje do rozwoju łuszczycy  

i/lub zaostrzenia jej przebiegu. Promocja oraz nasilenie łuszczycy u osób otyłych może być związane z 

chronicznym stanem zapalnym niskiego stopnia, który towarzyszy otyłości. 

 Celem pracy była ocena odpowiedzi zapalnej pacjentów z łuszczycą pospolitą  

w zależności od wskaźnika masy ciała przed i po zastosowaniu leczenia. 

Do badania zakwalifikowano pacjentów leczonych z powodu łuszczycy pospolitej  

w Oddziale Dermatologicznym 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ  

w Lublinie w okresie od maja do października 2017 r. Każdy z pacjentów przed kwalifikacją do 

badania został poinformowany o celach i metodzie badania. Pacjenci zakwalifikowani  

do badania wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. Badanie zostało zaakceptowane przez 

Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (decyzja  

nr: KE-0245/119/2017). 



Do badania zakwalifikowano 32 pacjentów, u których łuszczycę pospolitą o łagodnym nasileniu 

rozpoznano minimum 2 lata przed włączeniem do badania (grupa Ł). Pacjenci  

z łuszczycą pospolitą zostali podzieleni na dwie grupy, w zależności od wartości wskaźnika masy ciała 

(BMI): grupa pierwsza (grupa ŁN) – 16 pacjentów z prawidłową masą ciała  

(BMI < 25 kg/m2) i grupa druga (grupa ŁO) – 16 pacjentów z nadmierną masą ciała  

(BMI ≥ 25 kg/m2). Grupę kontrolną (grupa K) stanowiły osoby zdrowe (n = 14) z prawidłową masą 

ciała (BMI < 25 kg/m2). Pacjenci z łuszczycą pospolitą włączeni do badania zostali poddani leczeniu 

skojarzonemu: leczenie miejscowe połączone z fototerapią UVB 311 nm zgodnie  z rekomendacjami 

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.  

Materiał do badań stanowiło osocze krwi żylnej pozyskiwana od pacjentów w dwóch wyznaczonych 

punktach czasowych: punkt 0 – w pierwszym dniu hospitaliacji przed rozpoczęciem leczenia, punkt 1 

– w dwunastym dniu leczenia. W osoczu krwi żylnej oceniano stężenie następujących cytokin: 

interleukiny-6 (IL-6), interleukin-36О (IL-36О), interleukiny-36О (IL-36О), interleukiny-36О (IL-36О), 

interleukiny-37 (IL-37) i interleukiny-38 (IL-38). Stężenie badanych cytokin oznaczano metodą 

immunoenzymatyczną ELISA.  

Dane otrzymane podczas badania poddano opisowej i porównawczej analizie statystycznej. Analizę 

porównawczą danych dla prób niezależnych przeprowadzono testem 

t-studenta, w przypadku zmiennych o rozkładzie normalnym. W przypadku stwierdzenia braku 

rozkładu normalnego zmiennych stosowano test Manna-Whitneya. Analizę dynamiki zmian poziomu 

cytokin w funkcji czasu wykonano przy użyciu testu t-studenta dla prób zależnych lub testu 

wielokrotnych rang Wilcoxona. Współzależność pomiędzy stężeniem badanych cytokin a wartością 

wskaźnika masy ciała BMI anlizowano testem korelacji Pearsona. W powyższych testach przyjęto 

poziom istotności О=0,05 

W badaniu otrzymano następujące wyniki: w osoczu pacjentów z łuszczycą pospolitą  

w porównaniu do osób zdrowych obserwowano istotnie wyższe stężenia IL-6, IL-36О,  

IL-36О, IL-36О. Istotnie niższe stężenia IL-37 oraz IL-38 były notowane u pacjentów  

z łuszczyca pospolitą w porównaniu do osób zdrowych. Pacjenci z łuszczycą pospolitą  

i nadmierną masą ciała charakteryzowali się znacznie wyższym stężeniem IL-6, IL-36О,  

IL-36О, w porównani u do pacjentów z łuszczycą i prawidłową masą ciała. Nie odnotowano istotnych 

różnic stężenia IL-36О, IL-37 oraz IL-38 pomiędzy pacjentami z łuszczycą  

i nadmierną masą ciała a pacjentami z łuszczycą i prawidłową masą ciała. W wyniku leczenia w grupie 

pacjentów z łuszczycą odnotowano istotny spadek stężenia IL-6, IL-36О, IL-36О  

i IL-36О. W tej samej grupie pacjentów odnotowano wzrost stężenia IL-37 i IL-38 w wyniku 

zastosowanego leczenia.  Znaczny spadek stężenia IL-6,  IL-36О i IL-36О oraz istotny wzrost stężenia 

IL-37 i IL-38 obserwowano w grupie pacjentów z łuszczycą zarówno z  prawidłową, jak i nadmierną 

masą ciała. 

 

 

 

 



 

 

W pracy sformułowano następujące wnioski:  

1. Stężenia wybranych do badania cytokin prozapalnych: IL-6, IL-36α, IL-36β oraz IL-36γ, 

oceniane w osoczu krwi żylnej są istotnie wyższe w grupie pacjentów z łuszczycą pospolitą w 

porównaniu do grupy kontrolnej. 

2. Stężenia wybranych do badania cytokin o właściwościach przeciwzapalnych: IL-37 i IL-38, 

oceniane w osoczu krwi żylnej są istotnie niższe w grupie pacjentów z łuszczycą pospolitą w 

porównaniu do grupy kontrolnej. 

3. Stężenia IL-6, IL-36α oraz IL-36β w osoczu krwi żylnej są wyższe  

u pacjentów z łuszczycą pospolitą i otyłością w porównaniu do chorych  

z prawidłową masą ciał.  

4. Stężenia IL-36γ, IL-37 i IL-38 w osoczu krwi żylnej nie różnią się w grupach chorych pacjentów 

z otyłością i z prawidłową masą ciała.  

5. Zastosowanie leczenia miejscowego połączonego z fototerapią UVB 311 nm  

u pacjentów z łuszczycą związane jest z istotnym spadkiem stężenia we krwi żylnej cytokin 

prozapalnych: IL-6, IL-36α, IL-36β oraz IL-36γ w porównaniu do ich stężenia ocenianego przed 

leczeniem.  

6. Zastosowanie leczenia miejscowego połączonego z fototerapią UVB 311 nm  

u pacjentów z łuszczycą związane jest z istotnym wzrostem stężenia we krwi żylnej cytokin 

przeciwzapalnych: IL-37 i IL-38 w porównaniu do ich stężenia ocenianego przed leczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SUMMARY 

Psoriasis is an immune-mediated inflammatory skin disease. In Poland, approximately 2% of the 

population (1 million people) suffer from psoriasis, thus it is recognized as one  



of the most common dermatological pathologies. Psoriasis has a complex etiology involving  

an interplay between environmental, immunological, and genetic risk factors. Although  

the pathogenesis of psoriasis has not been explored thoroughly, it is suggested that  

the inflammatory process in the skin and proliferation of keratinocytes are the main mechanism in 

psoriasis development. Based on literature describing models of skin inflammation and genetic 

studies in patients with psoriasis, it is recognized that pro-inflammatory cytokines are involved in the 

pathogenesis of the disease and their overexpression strongly exacerbates the course and treatment 

thereof.  

Current studies have confirmed the association between obesity and psoriasis and have suggested 

that obesity is a risk factor of the incidence of psoriasis and aggravates existing psoriasis. 

Furthermore, weight reduction may improve the severity of psoriasis in overweight individuals. 

Visceral adipose tissue has been discovered as an active endocrine organ secreting pro-inflammatory 

cytokines and adipokines. These groups of cytokines are involved in ‘low-grade chronic inflammation’ 

in obese subjects. Thus, the excessive amount of adipose tissue predisposes to development 

psoriasis and influences its course. Evidence suggests that excess body weight may interfere with the 

medical treatment used in psoriasis and increases  

the cardiovascular risk in these patients, which underscores the importance of effective weight 

control regimens. 

The aim of the study was to evaluate the inflammatory reaction in patients with psoriasis according 

to the body mass index.  

32 patients diagnosed with psoriasis minimum 2 years earlier before hospital stay(group Ł) were 

enrolled in the study. The psoriasis patients were divided into two groups according to the values of 

BMI: group ŁN – 16 patients with psoriasis and normal body weight (BMI < 25 kg/m2) and group ŁO – 

16 patients with psoriasis and excessive body mass (BMI ≥ 25 kg/m2). The control group (group K) 

consisted of 14 healthy individuals with normal body mass (BMI < 25 kg/m2). Psoriasis patients 

enrolled in the study were treated with a combined method: topical therapy and phototherapy UVB 

311 nm according to the recommendations of the Polish Dermatological Society.  

Venous blood serum was obtained from each patient at two determined time points: point 0 – on the 

1st day of hospital stay before treatment and point 1 – on the 12th treatment day. The concentration 

of interleukin-6 (IL-6), interleukin-36О (IL-36О), interleukin-36О (IL-36О), interleukin-36О (IL-36О), 

interleukin-37 (IL-37), and interleukin-38 (IL-38) was evaluated. The concentration of the studied 

interleukins was assessed using ELISA. 

Data were analyzed using the t-student test for normally distributed data and Mann-Whitney „U” 

test for non-normally distributed data. Changes in the studied parameters  

in the studied time periods were assessed using the t-student paired test or Wilcoxon matched-pairs 

signed-rank test. The correlation between the concentration of interleukins and the body mass index 

was evaluated with the Pearson correlation test. Data with a p-value of less than 0.05 were 

considered to be significant.  

A significantly higher concentration of IL-6, IL-36О, IL-36О, and IL-36О was observed in patients with 

psoriasis (group Ł) in comparison to the control group (group K). Group Ł was characterized by a 

significantly lower concentration of IL-37 and IL-38, compared to group K. A significantly higher 

concentration of IL-6, IL-36О, and IL-36О was noted in the obese psoriasis patients (group ŁO) than in 

the normal-weight patients with psoriasis (group ŁN). No significant differences in the concentrations 

of IL-36О, IL-37, and IL-38 were observed between the obese and non-obese psoriasis patients. A 



significant decrease in the IL-6, IL-36О, IL-36О, and IL-36О concentrations was observed in patients 

with psoriasis when the two-time points: after and before the treatment were compared. 

Additionally, a comparison of the two studied time points demonstrated a significant increase in the 

IL-37 and IL-38 concentration.  

It can be concluded that psoriasis patients are characterized by significantly high serum 

concentrations of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-36О, IL-36О, and IL-36О, compared to healthy 

individuals. Moreover, the serum concentration of anti-inflammatory cytokines IL-37 and IL-38 are 

significantly decreased in patients with psoriasis than in normal individuals. Obesity caused an 

increase in the IL-6, IL-36О, and IL-36О concentration in the serum in obese subjects in comparison to 

normal-weight psoriasis patients. The serum concentration of pro-inflammatory IL-36О as well as 

anti-inflammatory IL-37 and IL-38 was not influenced by the excessive amount of adipose tissue in 

psoriasis patients. The treatment of psoriasis modulates the inflammatory ration and resulted in both 

a decrease in pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-36α, IL-36β, and IL-36γ and an increase in anti-

inflammatory cytokines IL-37 and IL-38. 

 

 

 

 

On the basis of the results the following conclusions were reached: 

1. The analyzed concentrations of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-36α, IL-36β, and IL-36γ in 

venous blood serum are significantly higher in the group of patients with psoriasis vulgaris than in 

the control group. 

2. The analyzed concentrations of anti-inflammatory cytokines IL-37 and IL-38 in venous blood 

serum are significantly lower in the group of patients with psoriasis vulgaris than in the control 

group. 

3. The concentrations of IL-6, IL-36α, and IL-36β in venous blood serum are higher in patients 

with psoriasis vulgaris and obesity than in patients with normal body weight. 

4. The concentrations of IL-36γ, IL-37, and IL-38 in venous blood serum do not differ between 

obese psoriasis patients and those with normal body weight. 

5. The application of topical treatment combined with UVB 311 nm phototherapy in psoriasis 

patients is associated with a significant decline in venous blood levels of pro-inflammatory cytokines 

IL-6, IL-36α, IL-36β, and IL-36γ, in comparison with pre-treatment levels. 

6. The application of topical treatment combined with UVB 311 nm phototherapy in psoriasis 

patients is associated with a significant increase in venous blood levels of anti-inflammatory 

cytokines IL-37 and IL-38, in comparison with concentrations determined before treatment. 


