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Wstęp 

Ostatnie doniesienia naukowe zwracają uwagę na rolę tkanki tłuszczowej jako ważnego organu o 

aktywności endokrynologicznej i immunologicznej. Komórki tej tkanki wydzielają aktywne 

metaboliczne cząsteczki - adipokiny biorące udział w regulowaniu metabolizmu glukozy i lipidów, 

ciśnienia tętniczego, wrażliwości tkanek na insulinę, procesach zapalnych i odpowiedzi 

immunologicznej. W populacji chorych na łuszczycę występuje zwiększona skłonność do 

powstawania otyłości, a występowanie zaburzenia wpływa niekorzystnie na przebieg tej choroby. 

Dotychczasowe badania naukowe potwierdzają zależność pomiędzy stopniem ciężkości łuszczycy 

wyrażonym za pomocą wskaźnika PASI a wartością wskaźników otyłości. Adipokiny mogą okazać się 

ważnym łącznikiem wyjaśniającym powiązanie łuszczycy z chorobami stanowiącymi składowe zespołu 

metabolicznego. 

Cel pracy 

▪ Ocena surowiczych stężeń wybranych adipokin- wisfatyny i chemeryny u  pacjentów chorujących na 

łuszczycę i  w porównaniu do osób zdrowych z  grupy kontrolnej  

 ▪ Ocena zależności pomiędzy stężeniami wifatyny i chemeryny a nasileniem łuszczycy, ocenianym za 

pomocą  wskaźników PASI, BSA, DLQI. 

▪ Ocena zależności pomiędzy stężeniami wisfatyny i chemeryny  a poszczególnymi składowymi 

zespołu metabolicznego: otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca 

i wskaźnikami laboratoryjnymi: stężeniem glukozy, profilem lipidowym, stężeniem białka C-

reaktywnego.   

Materiał i metody 



Do badania zostało włączonych 102 mężczyzn chorujących na łuszczycę  hospitalizowanych w Klinice 

Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej. Od badanych pacjentów z łuszczyca zebrano 

wywiad chorobowy dotyczący czasu trwania choroby, współistnienia łuszczycy stawowej, 

przyjmowanych leków a także obecności chorób współistniejących. Przeprowadzono ocenę kliniczną 

stanu pacjenta określając rozległość i nasilenie łuszczycowych zmian skórnych, dokonując pomiaru 

wartości ciśnienia tętniczego a także oceniając obecność i typ otyłości. W grupie badanej i kontrolnej 

wykonano badania laboratoryjne takie jak: stężenie białka C-reaktywnego (CRP), cholesterolu 

całkowitego, cholesterolu HDL, LDL, trójglicerydów oraz glikemii stosując standardowe metody. 

Wyniki badań zostały następnie ocenione w oparciu o normy Laboratorium Diagnostycznego 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Oznaczenia stężenia wybranych 

adipokin – wisfatyny i chemeryny  w surowicy krwi dokonywano metodą immunoenzymatyczną 

ELISA. Otrzymane dane kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych oraz oznaczeń wybranych adipokin 

zostały poddane analizie statystycznej. 

Podsumowanie wyników badań: 

1.      Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy wartościami białka C-reaktywnego w grupie 

chorych i grupie kontrolnej (p= 0,008). Wartości CRP były istotnie wyższe u chorych na łuszczycę niż u 

osób zdrowych. 

2.      Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy wartościami cholesterolu całkowitego w 

grupie chorych i grupie kontrolnej (p <0,001). Wartość cholesterolu całkowitego była istotnie 

statystycznie wyższa w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. 

3.      Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy wartościami BMI w grupie chorych na 

łuszczycę i grupie kontrolnej (p< 0,001). Wskaźnik BMI był  istotnie statystycznie wyższy w grupie 

badanej w porównaniu do grupy kontrolnej. 

4.      Stwierdzono istotną statystycznie różnicę wartości wskaźnika WHR pomiędzy grupą badaną a 

grupą kontrolną (p<0,05). Wskaźnik WHR był istotnie statystycznie wyższy w grupie badanej w 

porównaniu z grupą kontrolną. 

5.      Stwierdzono wysoce istotną statystycznie dodatnią korelację  pomiędzy obecnością  łuszczycy a 

obecnością nadciśnienia tętniczego (p=0,000).  

6.      Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy stężeniami  wisfatyny w grupie chorych na 

łuszczycę i w grupie kontrolnej (p<0,05). Poziom wifatyny był istotnie statystycznie wyższy w grupie 

badanej w porównaniu z grupą kontrolną. 

7.      Stwierdzono istotą statystycznie różnicę  pomiędzy stężeniami chemeryny w grupie chorych na 

łuszczycę i w grupie kontrolnej (p<0,05). Poziom chemeryny był istotnie statystycznie wyższy w 

grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną.     

8.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację  pomiędzy wartością wskaźnika PASI a  

stężeniami CRP (p=0,002) w grupie chorych na łuszczycę.  

9.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację  pomiędzy stężeniem wisfatyny a 

wskaźnikiem PASI (p=0,008) w grupie chorych na łuszczycę.  

10.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem wisfatyny a 

wskaźnikiem BSA (p=0,007) w grupie chorych na łuszczycę.  



11.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem wisfatyny a 

stężeniem  CRP (p=0,008) w grupie chorych na łuszczycę.  

12.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy poziomem wisfatyny a 

stężeniem cholesterolu całkowitego (p=0,002) w grupie chorych na łuszczycę.   

13.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem chemeryny a 

wartością CRP (p=0,001) w grupie chorych na łuszczycę.  

14.      Stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację  pomiędzy stężeniem chemeryny a 

stężeniem  cholesterolu HDL (p=0,015) w grupie chorych na łuszczycę.  

15.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem chemeryny a 

stężeniem trójglicerydów (p=0,043) w grupie chorych na łuszczycę. 

16.      Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem chemeryny a 

wartością wskaźnika BMI (p=0,031) w grupie chorych na łuszczycę.  

17.      Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie  wisfatyny u chorych z ciężką postacią 

łuszczycy mierzoną wskaźnikiem PASI w porównaniu do chorych na łuszczycę o łagodnym przebiegu 

(p=0,013) 

18.      Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie wisfatyny u pacjentów mających 

podwyższony poziom cholesterolu całkowitego w porównaniu z chorymi na łuszczycę mających 

prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego (p=0,001). 

19.     Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie wisfatyny u pacjentów mających  

podwyższony poziom cholesterolu LDL w porównaniu z chorymi na łuszczycę mającymi prawidłowy 

poziom cholesterolu LDL (p=0,012). 

20.     Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie chemeryny u pacjentów mających 

podwyższony poziom cholesterolu LDL w porównaniu z chorymi na łuszczycę mającymi prawidłowy 

poziom cholesterolu LDL (p=0,032). 

21.     Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie  wisfatyny u pacjentów mających 

podwyższony poziom trójglicerydów w porównaniu z chorymi na łuszczycę mającymi  prawidłowy 

poziom trójglicerydów (p=0,001) 

22.     Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie chemeryny u pacjentów mających  

podwyższoną  glikemię w porównaniu z chorymi na łuszczycę mającymi prawidłowy poziom glukozy  

(p=0,043). 

Wnioski 

 

1.      Stwierdzone istotnie  podwyższone stężenia wisfatyny (p<0,05) i chemeryny (p<0,05) u chorych 

na łuszczycę wskazują na możliwy udział tych adipokin w procesach patofizjologicznych obecnych w 

przebiegu tej choroby.  

2.      Stwierdzone u chorych na łuszczycę istotnie  wyższe stężenia  białka C-reaktywnego w 

porównaniu do osób zdrowych (p=0,008) oraz obserwowana dodatnia korelacja pomiędzy 

wskaźnikiem PASI a CRP wskazują na obecny w  przebiegu łuszczycy  systemowy stan zapalny.  



3.      Stwierdzona dodatnia korelacja pomiędzy stężeniem wisfatyny i chemeryny a wartością białka 

C-reaktywnego(odpowiednio: p=0,008 i p=0,001) wskazuje na możliwe zaangażowanie adipokin w 

systemowy  proces zapalny obecny w łuszczycy i ich przydatność w monitorowaniu  nasilenia tego 

procesu. 

4.      Stwierdzone istotnie  podwyższone wartości wskaźników masy ciała (BMI) i rozkładu tkanki 

tłuszczowej (WHR)  (odpowiednio p<0,001 i p<0,05), wyższe stężenia cholesterolu całkowitego (p 

<0,001)  a także częstsze występowanie nadciśnienia tętniczego w u  chorych na łuszczycę w 

porównaniu do grupy kontrolnej (p=0,000) wskazują na współistnienie zaburzeń metabolicznych w 

przebiegu tej choroby.  

5. Uzyskane wyniki wskazują na udział wisfatyny i chemeryny w indukowaniu zaburzeń profilu 

lipidowego i możliwość wykorzystania obu adipokin w odzwierciedlaniu zaburzeń lipidowych. 

Wniosek ten potwierdza wykazana dodatnia  korelacja pomiędzy stężeniem wisfatyny a stężeniem 

cholesterolu całkowitego (p=0,002), a także obserwowane wyższe stężenie tego białka u chorych 

mających  podwyższony poziom cholesterolu całkowitego, LDL i trójglicerydów (odpowiednio 

p=0,001, p=0,012 i p=0,001), ponadto korelacja  pomiędzy stężeniem chemeryny a stężeniem  

trójglicerydów (p=0,043), odwrotna korelacja z wartościami cholesterolu HDL (p=0,015)  oraz istotnie 

wyższe stężenia tej adipokiny u chorych mających podwyższone poziomy cholesterolu LDL (p=0,032).  

6. Uzyskane wyniki wskazują, że z dwu  badanych adipokin -  wisfatyna lepiej odzwierciedla nasilenie 

zmian skórnych a chemeryna zaburzeń masy ciała u chorych na łuszczycę. 

Wniosek ten potwierdza wykazanie dodatnich korelacji pomiędzy stężeniem wisfatyny a wskaźnikami 

PASI i BSA (p=0,008 i p=0,007) a także wyższe wartości tej adipokiny w grupie chorujących na ciężką 

postać choroby (p=0,013); ponadto dodatnia korelacja pomiędzy stężeniem chemeryny a wartością 

wskaźnika BMI (p=0,031).  

 

 

8. ABSTRACT 

Introduction 

        Recent scientific reports underline the role of adipose tissue which is considered to be an 

important organ with the endocrine and immune activity. 

The cells of this tissue secrete the active metabolic molecules- adipokines, involved in the regulation 

of glucose and lipid metabolism, blood pressure,        the insulin sensitivity of tissues, inflammatory 

processes and immune responses. It can be observed that people with psoriasis have an increased 

susceptibility to obesity, and the occurrence of the disorder adversely affects the course of this 

disease. Scientific studies confirm the relationship between the severity of psoriasis indicated with 

PASI index and the value of the obesity indices. Adipokines may prove to be an important link 

explaining the psoriasis connection with diseases associated with metabolic syndrome. 

 

The objective of this paper 

О The evaluation of serum concentrations of such adipokines as visfatin and chemerin in patients 

with psoriasis who are compared to healthy control group.  



О The evaluation of the relationship between the visfatin and chemerin concentrations and the 

severity of psoriasis assessed with PASI, BSA, DLQI indices. 

О The evaluation of the relationship between visfatin and chemerin concentrations and the specific 

components of metabolic syndrome: obesity, arterial hypertension, diabetes, coronary artery disease 

and laboratory indices: glucose concentration, lipid profile, C-reactive protein concentration.  

 

Material and Methods 

 

The study included 102 male patients with psoriasis who were hospitalized in                            the 

Dermatology Clinic, Venereology Clinic and Pediatric Dermatology Clinic. They were interviewed and 

the questions concerned the duration of the illness, the coexistence of arthropatic psoriasis, 

medication and the presence of comorbidities. A clinical assessment of the patient’s condition was 

performed by determining the extent and the severity of psoriatic skin lesions, measuring blood 

pressure and assessing the presence and the type of obesity. Using standard methods, laboratory 

tests such as measuring the concentration of     C-reactive protein (CRP), total cholesterol, HDL 

cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides and glycaemia were performed both in the experimental 

and     the control group. Then, the results were analysed on the basis of                     the standards 

given by the Diagnostic Laboratory of the Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin. In 

order to determine the concentration of certain adipokines (visfatin and chemerin in the blood 

serum), the immunoenzymatic assay ELISA was applied. Finally, clinical data, the results of laboratory 

tests and the determination of the specific adipokines were analysed statistically.  

 

Summary of Research Results  

1. It has been established that there is a statistically significant difference between the values of C-

reactive protein in the experimental group and the control group (p= 0.008). CRP values are 

statistically significantly higher in patients with psoriasis than in healthy participants of the study. 

2. The results show that there is a statistically significant difference between the values of total 

cholesterol in the psoriasis group and the control group (p<0.001). The value of total cholesterol is 

statistically significantly higher in the experimental group than in the control group. 

3. The results demonstrate that there is a statistically significant difference in the BMI values in 

patients with psoriasis and the control group (p<0.001). The BMI is statistically significantly higher in 

the experimental group than in the control group. 

4. It has been claimed that there is a statistically significant difference in    the WHR values between 

the experimental group and the control group (p<0.05). The WHR is statistically significantly higher in 

the experimental group than in the control group. 

5. The results reveal that there is a statistically significant positive correlation between the presence 

of psoriasis and the presence of hypertension (p=0.000). 

6. It has been established that there is a statistically significant difference between the visfatin 

concentrations in patients with psoriasis and in       the control group (p<0.05). The level of visfatin 

was statistically significantly higher in the study group than in the control group. 



7. There is a statistically significant difference between the levels of chemerin concentrations in both 

groups (p<0.05). The level of chemerin is statistically significantly higher in the experimental group 

than in            the control group. 

8. The study results show a statistically significant positive correlation between PASI index and CRP 

concentrations (p=0.002) in patients with psoriasis. 

9. There is a statistically significant positive correlation between the level of visfatin and PASI index 

(p=0.008) in psoriasis patients. 

10. The study indicates a statistically significant positive correlation    between the visfatin 

concentration and the BSA index (p=0.007) in psoriasis patients. 

11. A statistically significant positive correlation between the visfatin concentration and CRP 

concentration (p=0.008) is found in patients with psoriasis.  

12. The results prove that there is a statistically significant positive correlation between the level of 

visfatin and total cholesterol concentration (p=0.002) in psoriasis patients.  

13. There is a statistically significant positive correlation between chemerin concentration and CRP 

value (p=0.001) in patients with psoriasis.  

14. It has been established that there is a statistically significant negative correlation between 

chemerin concentration and HDL cholesterol concentration (p=0.015) in patients with psoriasis.  

15. There is a statistically significant positive correlation between chemerin concentration and 

triglycerides concentration (p=0.043) in psoriasis patients.  

16. The results demonstrate that there is a statistically significant positive correlation between 

chemerin concentration and BMI index (p=0.031) in patients with psoriasis.  

17. A statistically significantly higher level of visfatin measured by PASI index can be observed in 

patients with severe psoriasis when compared to patients with mild psoriasis (p=0.013).  

18.  There is a statistically significantly higher level of visfatin in patients with elevated total 

cholesterol levels when compared to psoriatic patients with normal total cholesterol level (p=0.001). 

19. The results show statistically significantly higher levels of visfatin in patients with elevated LDL 

cholesterol levels than in patients with psoriasis with normal LDL cholesterol level (p=0.012).  

20. Statistically significantly higher chemerin levels are observed in patients with elevated LDL 

cholesterol levels in comparison with psoriatic patients with normal LDL cholesterol level (p=0.032).  

21. There is a statistically significantly higher level of visfatin in patients with elevated triglycerides 

levels when compared to psoriasis patients with normal triglyceride levels (p = 0.001).  

22. The results reveal that there is a statistically significantly higher concentration of chemerin in 

patients with elevated glyceamia than in patients with psoriasis with normal glucose level (p=0.043). 

 

 Conclusions 

1.      Significantly increased concentrations of visfatin (p<0.05) and chemerin (p<0.05) in patients 

with psoriasis indicate the possible involvement of these adipokines in the pathophysiological 

processes present in the course of this disease. 



2.      Higher levels of C-reactive protein in patients with psoriasis when compared to the control 

group (p=0.008) and a positive correlation between the PASI score and CRP  indicate the presence of 

systemic inflammatory condition in the course of psoriasis. 

3.      A positive correlation between visfatin and chemerin concentrations and CRP values (p=0.008 

and p=0.001, respectively) indicates the possible involvement of adipokines in the systemic 

inflammation process present in psoriasis and their usefulness in monitoring of this process. 

4.      Significantly increased values of body mass index (BMI) and body fat distribution index (WHR) 

(p<0.001 and p<0.05, respectively), higher total cholesterol concentrations (p<0.001), as well as 

higher prevalence of hypertension in psoriasis patients compared to the control group (p=0.000) 

indicate the coexistence of metabolic abnormalities in the course of this disease. 

5.      The results show the contribution of visfatin and chemerin  in the induction of lipid profile 

disorders and the possibility of using the both adipokines in reflecting lipid disorders.  

This conclusion is confirmed by the positive correlation between serum vistatin concentration and 

total cholesterol concentration (p=0.002), as well as higher levels of this protein in patients with 

elevated total cholesterol level, LDL and triglycerides (p=0.001, p=0.012 and p=0.001, respectively) 

furthermore the correlation between the concentration of chemerin and the concentration of 

triglycerides (p=0.043), an inverse correlation with HDL cholesterol values (p=0.015), and significantly 

higher concentration of this adipokine in patients with elevated LDL cholesterol (p=0.032). 

6.      Obtained results indicate that of the two adipokines - visfatin better 

reflects the severity of skin lesions and chemerin- the body mass disorders in patients with psoriasis. 

This conclusion is confirmed by positive correlations between visfatin levels and PASI and BSA indices 

(p=0.008 and p=0.007), as well as higher values of adipokines in patients with severe disease 

(p=0.013), moreover  the observed positive correlation between the concentration of chemerin and 

the value of BMI index (p=0.031). 


