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Łuszczycowe zapalenie stawów (arthritis psoriatica) jest przewlekłą chorobą zapalną o 

charakterze nawrotowym, która charakteryzuje się współistnieniem zapalenia stawów  

z łuszczycą skóry i paznokci. Występuje u około 5-40% chorych na łuszczycę. Częstość 

występowania łuszczycowego zapalenia stawów w populacji ogólnej waha się w zależności od 

warunków geograficznych, od 1 do 2% [1]. Choroba może wystąpić w każdym wieku,  

ale częściej pojawia się po 40. roku życia, przy czym łuszczyca z zajęciem stawów kręgosłupa 

częściej występuje u mężczyzn, natomiast postać przypominająca RZS częściej dotyczy kobiet.  

Czynnikiem predykcyjnym uszkodzenia stawów jest postać wielostawowa oraz 

wysokie parametry stanu zapalnego. Badania epidemiologiczne wykazały, że w ciągu ostatnich 

30. lat wzrosła liczba chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów. Przyczyny tego zjawiska 

nie są znane. Problem wydaje się tym bardziej istotny, że mimo wzrostu zapadalności i 

chorobowości, nadal wielu chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów pozostaje 

nierozpoznanych lub rozpoznanych z dużym opóźnieniem. Pogarsza to rokowanie  

i jakość życia tych chorych [2]. Najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego zwracają uwagę na to zjawisko i mówią o konieczności oceny przynajmniej 

raz do roku wszystkich chorych na łuszczycę pod kątem wystąpienia łuszczycowego zapalenia 

stawów. Dotychczas obowiązują kryteria diagnostyczne łuszczycowego zapalenia stawów 

CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis)  

z 2006 roku [3]. 

W etiologii łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów bierze się pod uwagę  czynniki 

genetyczne, immunologiczne, środowiskowe oraz konstytucjonalne. Obecnie obowiązuje 

pogląd, że łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów występuje u osób predysponowanych 

genetycznie, u których odpowiedź immunologiczna (zarówno wrodzona, jak też nabyta) jest 

zaburzona [4]. 

Szereg badań wskazuje na rolę mikrobiomu w utrzymaniu prawidłowej homeostazy 

organizmu, w tym zarówno wrodzonej, jak też nabytej odpowiedzi immunologicznej. Termin 

„mikrobiom” został po raz pierwszy wprowadzony do nomenklatury naukowej przez laureata 

nagrody Nobla Joshua Lederberg’a, do określenia zbiorowego genomu wszystkich 

drobnoustrojów komensalnych, symbiotycznych i chorobotwórczych bytujących w ludzkim 

organizmie Wyniki tych  badań wskazują, że  zmniejszenie różnorodności flory mikrobiomów 



człowieka, przede wszystkim mikrobiomu jelitowego, stanowi czynnik ryzyka rozwoju 

schorzeń immunologicznych, w tym łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów [5]. 

Wieloletnie obserwacje wykazały, że najczęściej występującym zaburzeniem 

metabolicznym towarzyszącym łuszczycy i łuszczycowemu zapaleniu stawów jest 

dyslipidemia [6]. Co więcej, niektórzy autorzy, np. Srinivas i wsp. czy Amer i wsp., którzy  

badali zależność między stężeniem lipidów w surowicy a stopniem zaawansowania zmian 

łuszczycowych wyrażonych za pomocą PASI score, wykazali, że wysokim stężeniom lipidów 

towarzyszą na ogół cięższe postaci kliniczne łuszczycy. Szczególne znaczenie mają wysokie 

wartości cholesterolu, trójglicerydów i związanych z nimi pozostałych frakcji lipoprotein [7]. 

Przemiany lipidowe regulowane są przez szereg genów i czynniki transkrypcyjne. Jednym ze 

specyficznych czynników transkrypcyjnych, jest białko SREBP (sterol regulatory element-

binding protein), które odpowiada za kontrolę biosyntezy tłuszczów w komórkach. Istnieją dwa 

zasadnicze geny (SREBF1 i SREBF2) kodujące dwie różne formy tego białka – SREBP-1c 

występuje najpowszechniej i reguluje proces biosyntezy lipidów poprzez promowanie lub 

hamowanie transkrypcji genów kodujących enzymy ACC (karboksylaza acetylo-CoA, EC 

6.4.1.2) i FAS. Białko SREBP-2 natomiast bierze udział w kontrolowaniu cholesterolu poprzez 

wpływ na ekspresję genów kodujących białka niezbędne do jego wychwytu i syntezy w 

komórkach. Obie formy powstają, jako prekursory białkowe, które na powierzchni błon 

retikulum endoplazmatycznego ulegają związaniu z białkami SCAP (SREBP, cleavage 

activated protein), połączonymi z cząsteczkami cholesterolu. Obniżenie stężenia cholesterolu 

w komórce uwalnia do cytoplazmy dojrzałe cząsteczki SREBP, które po dimeryzacji 

przedostają się do wnętrza jądra komórkowego. Miejsca łączenia DNA z dimerami SREBP są 

określane, jako SRE (sterol regulatory element). Jednocześnie dochodzi do aktywacji  

inhibitora reduktazy HMG-CoA, który blokuje enzym potrzebny organizmowi  

do wytwarzania cholesterolu i obniża jego poziom we krwi [8]. Zaburzenie tych mechanizmów 

prowadzi do wzrostu syntezy lipidów, w tym cholesterolu, który jest potrzebny do generowania 

i podtrzymywania przewlekłego stanu zapalnego. Zostaje tez zaburzony profil lipidowy 

organizmu. Dyslipidemia i podwyższony poziom lipidów w surowicy krwi  jest kluczowym 

czynnikiem rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji powikłań serowo-naczyniowych u chorych 

na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów [9]. 

Uważa się, że w patogenezie łuszczycy kluczową rolę odgrywa aktywacja limfocytów 

CD4+ o profilu Th1 i wydzielanych przez nie cytokin, które uruchamiają szlaki molekularne 

prowadzące do indukowania i podtrzymywania stanu zapalnego skóry i proliferacji komórek 



naskórka. Cytokiny i limfokiny takie jak czynnik stymulujący formowanie kolonii 

granulocytów i makrofagów (GM-CSF; granulocyte- macrophage colony stimilating factor), 

interleukina 2, interleukina 3, insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1 insulin-like growth 

factor-1), prowadzą do nadmiernej proliferacji i przyspieszonego różnicowania się 

keratynocytów o zmienionym fenotypie. Nieprawidłowe keratynocyty indukują zarówno 

wrodzoną, jak też nabytą odpowiedź immunologiczną, np. po urazach, lekach itd., stymulują 

dalszy rozwój procesów patogenetycznych w łuszczycowym zapaleniu stawów i odpowiadają 

za przejście ostrej fazy choroby w postać przewlekłą [10]. 

U chorych na łuszczycowe zapalenie stawów, w obrębie stawów zachodzą jednocześnie 

procesy nadżerkowe i remodelling (przebudowa) kości. Na pograniczu strefy: kość-łuszczka 

stawowa gromadzą się osteoklasty odpowiedzialne za nadmierna resorbcję  

i osteolizę kości. Proces zapalny obejmuje nie tylko błonę maziową , ale także tkankę chrzęstną 

i kostną w okolicy stawu, gdzie powstają zmiany lityczne i nadżerkowe o typie arthritis 

mutilans Główną rolę w destrukcji kości odgrywają prozapalne cytokiny takie jak interleukina 

1 (IL -1), interleukina 6 (IL-6) oraz cząsteczki należące do rodziny TNF - czynnika martwicy 

guza. Procesy osteogenezy i osteolizy kości zachodzą jednocześnie,  

przy czym do cytokin biorących udział w tym procesie, należą m.in.: TNF α, osteoprotegryna 

(OPG), RANKL i rodzina IL (IL-12/23p40, IL-33 do IL-38). Prowadzone są badania 

poszukujące korelacji między krążącymi cytokinami a stopniem zaawansowania zmian 

łuszczycowych skórnych i stawowych. Nowe doniesienia dotyczą roli IL-35, jako inhibitora 

ekspresji RANKL; sugeruje się, że aktywność IL-35 ściśle związana ze stopniem uszkodzenia 

stawów w przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów [11]. 

Zaobserwowano, że obecne w obrębie zmian łuszczycowych komórki zapalne, takie jak 

monocyty, komórki dendrytyczne , makrofagi,  limfocyty Th17 oraz komórki śródbłonka 

naczyniowego, fibroblasty i keratynocyty produkują znaczne ilości IL-6. Wykazują także   

podwyższoną ekspresję receptora dla IL-6. IL-6 to cytokina o działaniu zarówno prozapalnym, 

jak tez przeciwzapalnym, co warunkuje jej udział w procesie wzrostu  

i różnicowania się komórek naskórka i skóry. Co ciekawe, produkcja IL-6 może być 

indukowana przez urazy, co może tłumaczyć pojawienie się zmian łuszczycowych na skórze  

w okolicy urazu. W wielu badaniach obserwowano podwyższone stężenie IL-6 w surowicy  

u chorych z łuszczycą, szczególnie w aktywnej fazie choroby. Wykazano też, że stężenie IL-6  

w surowicy może korelować ze stopniem zaawansowania zmian skórnych i stawowych  

w łuszczycowym zapaleniu stawów, gdyż IL-6 odpowiada za gromadzenie komórek zapalnych 



w obrębie maziówki stawów oraz jej hiperplazję [12]. Obecne w obrębie zmian łuszczycowych 

komórki zapalne produkują duże ilości IL-6 oraz innych prozapalnych cytokin, które stymulują 

uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych, cholesterolu  

i trójglicerydów z tkanki tłuszczowej chorego. W konsekwencji, w surowicy chorych  

na łuszczycę obserwuje się podwyższone wartości trójglicerydów, całkowitego cholesterolu 

(TC), lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C) oraz lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL-

C), co sprzyja rozwojowi miażdżycy. W dużych, wieloośrodkowych badaniach wykazano, że 

dłuższy czas trwania łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów istotnie zwiększa ryzyko 

wystąpienia zagrażających życiu zdarzeń sercowo-naczyniowych [13, 14]. Zaburzenia 

lipidowe w łuszczycy i łuszczycowym zapaleniu stawów są przedmiotem badań od początku 

XX wieku. Badania te  udowodniły, że zaburzenia metabolizmu lipidów  

są ważnym elementem etiopatogenezy łuszczycy. Istnieje wobec tego potrzeba wnikliwej 

oceny chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów pod kątem profilu lipidowego.  

 

 


