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Bielactwo jest przewlekłą, depigmentacyjną chorobą skóry. Charakterystyczne są białe plamy 
występujące na skórze, często o symetrycznej lokalizacji, powiększające się wraz z upływem czasu. 
Dotyczy 0,5-2% populacji ludzi na świecie. Wykazano, że zarówno kobiety jak i mężczyźni mają 
jednakowe ryzyko zachorowania na bielactwo. Dokładna etiologia bielactwa pozostaje niejasna i 
trudna do określenia, aby poznać przyczyny powstawania choroby konieczne jest przestudiowanie 
patomechanizmów zachodzących w tej autoimmunologicznej jednostce chorobowej. W 
dotychczas opublikowanych badaniach nie udało się stwierdzić czynnika wiodącego. Wśród wielu 
hipotez możemy wyróżnić teorię autoimmunologiczną, genetyczną, neurogenną oraz 
biochemiczną. Dotychczas nie sprecyzowano, które czynniki środowiskowe mogą wywoływać 
bielactwo i jak można je modyfikować, aby uniknąć skutków ich negatywnego oddziaływania. Dla 
pacjenta dostępne są różne metody terapeutyczne w leczeniu bielactwa nabytego, lecz nadal nie 
ma jednej, skutecznej metody leczniczej. Stosowane obecnie leczenie ma różnorodne wyniki, 
opisane skutki uboczne oraz niekiedy stwierdzane nawroty choroby.  
W przeprowadzonych badaniach wiek pacjentów w grupie badanej (n=50) mieścił się w przedziale 
od 18 do 81 lat, średnio 43,1, mediana(Me) 38,5, odchylenie standardowe (SD)± 16,2. W badanej 
grupie znalazło się 15 mężczyzn (30%) i 35 kobiet (70%). W grupie mężczyzn wiek wynosił od 18 
do 81 lat (średnia 38,06, Me 35, SD±16,52), natomiast wśród kobiet wynosił od 20 do 79 lat 
(średnia 45,31, Me 40, SD±15,81).  
Główny cel pracy:  
Analiza stężeń wybranych mediatorów odpowiedzi immunologicznej w bielactwie nabytym.  
Cele szczegółowe:  
1. Ocena stężenia IL-17, IL-22, Il-23 we krwi obwodowej u chorych z bielactwem nabytym w 
porównaniu do osób zdrowych  
2. Ocena stężeń IL-17, IL-22, IL-23 u chorych z bielactwem w zależności od czasu trwania choroby.  
3. Ocena możliwych zależności pomiędzy stężeniami badanych cytokin a aktywnością choroby.  
4. Ocena możliwych zależności pomiędzy stężeniami badanych cytokin a wybranymi parametrami 
klinicznymi oraz danymi z wywiadu.  
Przeprowadzone badania doświadczalne upoważniają do wyciągnięcia poniższych wniosków:  



1. Stwierdzone istotnie wyższe stężenia IL-22 oraz IL-23 u chorych na bielactwo nabyte w 
porównaniu do osób zdrowych z grupy kontrolnej może wskazywać na udział tych cytokin w 
procesie patofizjologicznym choroby.  
2. Stwierdzone wyższe stężenia IL-22 u pacjentów z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku 
chorób autoimmunologicznych, nowotworowych oraz dodatnim wywiadem w kierunku 
niedoczynności tarczycy może wskazywać na udział zaburzeń ogólnoustrojowych w rozwoju 
bielactwa nabytego.  
3. Stwierdzono zależność pomiędzy typami bielactwa nabytego a stężeniem IL22. Wyższe stężenia 
obserwowano w przypadku największej rozległości zmian w przebiegu bielactwa nabytego o typie 
uniwersalnym.  
4. Podwyższone stężenie IL-23 u chorych z bielactwem nabytym z dodatnim wywiadem w kierunku 
chorób nowotworowych może wskazywać na istnienie zaburzeń odpowiedzi immunologicznej i 
przypuszczalne większe ryzyko chorób nowotworowych oraz autoimmunologicznych u pacjenta 
chorego na bielactwo nabyte.  
5. Wielkość wskaźnika WHR nie korelowała ze stężeniami badanych interleukin u pacjentów z 
bielactwem nabytym.  
Pomimo iż etiopatogeneza bielactwa nadal pozostaje niewyjaśniona to można przypuszczać, że 
mediatory zapalne mogą odgrywać istotną role w powstawaniu zmian na skórze. Przeprowadzone 
badania, chociaż posiadają pewne ograniczenia takie jak liczebność grupy badanej zwracają uwagę 
na interleukinę 22 jako potencjalny czynnik mogący wpływać na łańcuch procesu prowadzącego 
do ujawnienia się zmian w chorobie, która stanowi coraz większy problem społeczny i 
psychologiczny dla pacjentów. Nie bez znaczenia jest również IL-23, której oddziaływanie na 
pojawienie się zmian chorobowych może także mieć znaczenie w procesie chorobowym. Uzyskane 
wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w celu wyjaśnienia udziału badanych mediatorów w 
złożonych procesach patofizjologicznych prowadzących do rozwoju bielactwa nabytego.  
 
Streszczenie w języku angielskim  
Vitiligo is a chronic, depigmenting skin disease. Characteristic are white patches on the skin, often 
with a symmetrical location, increasing over time. It affects 0.5-2% of the world's population. It 
has been shown that both women and men have the same risk of developing vitiligo. The exact 
etiology of vitiligo remains unclear and difficult to determine, in order to find out the causes of 
the disease, it is necessary to study the pathomechanisms occurring in this autoimmune disease 
entity. No leading factor has been identified in the studies published so far. Among many 
hypotheses we can distinguish the theory of autoimmune, genetic, neurogenic and biochemical. 
So far it has not been specified which environmental factors can cause vitiligo and how they can 
be modified to avoid the effects of their negative effects. There are various therapeutic methods 
available for the patient to treat vitiligo, but there is still no single effective treatment method. 
The current treatment has various results, described side effects and sometimes recurrent 
disease.  
In this study, the age of patients in the study group (n = 50) ranged from 18 to 81 years, mean 
43.1, median (Me) 38.5, standard deviation (SD) ± 16.2. The study group included 15 men (30%) 
and 35 women (70%). In the group of men, age ranged from 18 to 81 years (average 38.06, Me 35, 
SD ± 16.52), while among women ranged from 20 to 79 years (average 45.31, Me 40, SD ± 15.81).  
The main purpose of the study:  
Analysis of concentrations of selected mediators of immune response in vitiligo.  
Specific goals:  
1. Assessment of the concentration of IL-17, IL-22, Il-23 in peripheral blood in patients with vitiligo 
compared to healthy people  



2. Assessment of IL-17, IL-22, IL-23 levels in patients with vitiligo depending on the duration of the 
disease.  
3. Assessment of possible relationships between concentrations of cytokines tested and disease 
activity.  
4. Assessment of possible relationships between the levels of cytokines tested and selected clinical 
parameters and data from the interview.  
The following conclusions:  
1. Significantly higher levels of IL-22 and IL-23 in patients with vitiligo acquired in comparison to 
healthy people from the control group may indicate the involvement of these cytokines in the 
pathophysiological process of the disease.  
2. The higher levels of IL-22 found in patients with a positive family history of autoimmune and 
neoplastic diseases and a positive history of hypothyroidism may indicate the involvement of 
systemic disorders in the development of vitiligo. A relationship was found between acquired 
vitiligo types and IL22 concentration. Higher concentrations were observed for the largest extent 
of lesions in the course of universal vitiligo.  
4. Elevated IL-23 levels in patients with vitiligo with a positive history of cancer may indicate the 
existence of an immune response disorder and the presumably greater risk of cancer and 
autoimmune disease in a patient with vitiligo.  
5. The value of WHR did not correlate with the concentrations of interleukins tested in patients 
with vitiligo.  
Although the etiopathogenesis of vitiligo remains unexplained, it can be assumed that 

inflammatory mediators may play a significant role in the formation of skin lesions. The conducted 

studies, although they have some limitations such as the size of the study group, pay attention to 

interleukin 22 as a potential factor that may affect the process chain leading to the manifestation 

of changes in the disease, which is an increasing social and psychological problem for patients. Not 

without significance is IL-23, which impact on the appearance of lesions may also be important in 

the disease process. The obtained results indicate the need for further research to explain the 

participation of the mediators studied in the complex pathophysiological processes leading to the 

development of vitiligo. 


