
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

Joanna Przepiórka-Kosińska 

 

Badanie osteopontyny we krwi obwodowej u chorych na łuszczycę 

 

 

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych - streszczenie 

 

 

 

Promotor: 

 Prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska 

Promotor pomocniczy: 

 Dr n. med. Joanna Bartosińska 

 

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie 

 

   Lublin 2018 

 

 

Wstęp  

W ostatnich latach liczne badania koncentrują się na koncepcji łuszczycy jako choroby 

ogólnoustrojowej. Wynika to z faktu, że patogeneza tej choroby związana jest z występowaniem 

przewlekłego stanu zapalnego dotyczącego nie tylko skóry, ale i innych narządów oraz układów, w 

tym układu kostno-stawowego i układu sercowo-naczyniowego.  

Procesy patofizjologiczne prowadzące do uogólnionego stanu zapalnego u chorych na łuszczycę są 

bardzo złożone i wieloczynnikowe, uczestniczą w nich liczne mediatory zapalne, obecne zarówno w 

skórze, jak i we krwi obwodowej, a także różne subpopulacje limfocytów Th, pobudzone 

keratynocyty, komórki dendrytyczne, monocyty, makrofagi, płytki krwi. 

Uważa się, że istotne znaczenie w procesach zapalnych mediowanych immunologicznie mają 

limfocyty Th 17, które produkują wiele cytokin, w tym IL-17.  Wiele danych piśmiennictwa wskazuje 

na związek pomiędzy stężeniem interleukiny-17 a nasileniem objawów chorobowych w łuszczycy a 

także występowaniem zaburzeń metabolicznych. Z kolei dane ostatnich lat wskazują, aktywność IL-17 

i jej uwalniane do ogniska stanu zapalnego i do krwi obwodowej podlega wielostopniowej regulacji 



poprzez oddziaływanie wielu innych mediatorów zapalnych. Wydaje się, że jednym z takich 

czynników u chorych na łuszczycę może być osteopontyna - glikoproteina zaliczana do rodziny białek 

SIBLING.  Białko to uczestniczy zarówno w procesach fizjologicznych jak i w patogenezie stanów 

chorobowych przebiegających ze nasileniem odczynu zapalnego, w chorobach nowotworowych oraz 

autoimmunologicznych.  

Warto podkreślić, że wzrost stężenia OPN we krwi obwodowej obserwuje się, nie tylko w czasie 

ostrych, ale także przewlekłych ogólnoustrojowych stanów zapalnych, jakie obecne są m.in. w 

chorobie Crohn'a, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz łuszczycy. W procesach tych OPN 

uwalniana jest przez liczne komórki biorące udział w odpowiedzi zapalnej i immunologicznej. Co 

więcej, OPN ma zdolność pobudzania chemotaksji i migracji makrofagów, komórek dendrytycznych 

do miejsca stanu zapalnego, zwiększania ekspresji IL-12 oraz hamowania ekspresji IL-10 na 

makrofagach. Dotychczasowe dane wskazują, że osteopontyna uczestniczy w rozwoju wielu stanów 

chorobowych współistniejących z łuszczycą, takich jak otyłość cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, 

miażdżyca i inne choroby sercowo-naczyniowe. 

Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych badań dotyczących roli osteopontyny w procesach 

fizjologicznych i patofizjologicznych, udział tego białka w rozwoju i podtrzymywaniu stanu zapalnego 

w łuszczycy oraz w rozwoju chorób towarzyszących wydaje się prawdopodobny. 

 

8.2. Cel pracy: 

1. Ocena stężenia osteopontyny we krwi obwodowej u chorych na         łuszczycę w porównaniu do 

osób zdrowych. 

2. Ocena stężenia interleukiny-17, jako istotnego mediatora w patogenezie łuszczycy u chorych w 

porównaniu do osób zdrowych. 

3. Badanie możliwych korelacji stężeń osteopontyny i interleukiny-17 we krwi obwodowej z 

klinicznym nasileniem łuszczycy wyrażonym wskaźnikami PASI, BSA, DLQI, NAPSI. 

4. Ocena zależności pomiędzy stężeniami osteopontyny i interleukiny-17 we krwi obwodowej a 

poszczególnymi składowymi zespołu metabolicznego oraz wybranymi czynnikami ryzyka sercowo-

naczyniowego u chorych na   łuszczycę. 

5. Ocena wzajemnych zależności między osteopontyną i interleukiną-17 w odniesieniu do badanych 

cech klinicznych i laboratoryjnych u chorych na łuszczycę. 

 

       8.3. Materiał i metody: 

Badaniem objęto 107 pacjentów z łuszczycą, hospitalizowanych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i 

Dermatologii Dziecięcej w Lublinie oraz 41 osób zdrowych, dobranych pod względem płci i wieku.  

Zebrano szczegółowy wywiad z uwzględnieniem czasu trwania choroby, ewentualnej obecności 

łuszczycy stawowej oraz czasu jej trwania, chorób współistniejących (ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na obecność nadciśnienia tętniczego, nietolerancji glukozy/cukrzycy czy choroby 

niedokrwiennej serca) oraz nałogów (nikotyna, alkohol). Pacjenci poddani zostali badaniu 

fizykalnemu z pomiarem masy ciała, wzrostu (wyliczono wskaźnik body mass index; BMI), obwodu 

talii i bioder (wyliczono wskaźnik waist-hip ratio; WHR), ciśnienia tętniczego, tętna. U wszystkich 

chorych oceniono aktualne nasilenie kliniczne łuszczy, przy użyciu wskaźnika Psoriasis Area Severity 



Index (PASI), Body Surface Area (BSA), Physician Global Assessment (PGA), Nail Psoriasis Severity 

Index (NAPSI), oraz Dermatology Life Quality Index (DLQI). W grupie badanej oraz kontrolne 

wykonano badania laboratoryjne tj.: morfologia krwi, glukoza, profil lipidowy, OB, CRP, transaminazy 

wątrobowe, bilirubina całkowita kreatynina, eGFR. Oznaczenia OPN oraz IL-17 we krwi obwodowej 

dokonano metodą immunoenzymatyczną ELISA. Otrzymane wyniki poddano szczegółowej analizie 

statystycznej. 

 

 

8.4. Podsumowanie najważniejszych wyników badań: 

1. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie osteopontyny u badanych pacjentów z 

łuszczycą w porównaniu do osób z grupy kontrolnej (p<0,001).  

2. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie interleukiny-17 (IL-17) u badanych pacjentów z 

łuszczycą w porównaniu do osób z grupy kontrolnej (p<0,001). 

3. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelacje pomiędzy stężeniem IL-17 a czasem trwania 

łuszczycy stawowej (p= 0,026). 

4. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-17 a wartością 

wskaźnika PASI (p= 0,029) oraz pomiędzy stężeniem IL-17 a wartością BSA (p= 0,009). 

5. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-17 a nasileniem 

łuszczycy ocenianym wskaźnikiem PASI i BSA (łuszczyca łagodna lub średnio-ciężka/ciężka) u 

badanych pacjentów (p<0,001).  

6. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-17 a wartością 

wskaźnika DLQI (p= 0,002) oraz nasileniem zmian ocenianym wg skali PGA (p=0,027) u badanych 

pacjentów z łuszczycą.  

7. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości wskaźnika BMI u pacjentów z łuszczycą w 

porównaniu do osób z grupy kontrolnej (p<0,001). 

8. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości wskaźnika WHR u pacjentów z łuszczycą w 

porównaniu do osób z grupy kontrolnej (p<0,001). 

9. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości obwodu talii u pacjentów z łuszczycą w 

porównaniu do osób z grupy kontrolnej (p<0,001). 

10. Stwierdzono istotne statystycznie wyższe wartości skurczowego (p<0,001) i rozkurczowego (p= 

0,009) ciśnienia tętniczego u pacjentów z łuszczycą w porównaniu do osób z grupy kontrolnej 

11. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie cholesterolu całkowitego (p=0,001) oraz 

trójglicerydów (p=0,021) u pacjentów z łuszczycą w porównaniu do grupy kontrolnej. 

12. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższy iloraz cholesterolu całkowitego / cholesterolu HDL 

pomiędzy pacjentami z łuszczycą, a grupą kontrolną (p= 0,011). 

13. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższy iloraz trójglicerydów/ cholesterolu HDL pomiędzy 

pacjentami z łuszczycą, a grupą kontrolną (p 0,021). 



14. Stwierdzono istotnie statystycznie większą liczbę osób mających stężenie cholesterolu 

całkowitego powyżej normy pomiędzy grupą badanych pacjentów z łuszczycą a grupą kontrolną (p= 

0,004).  

15. Stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy stężeniem osteopontyny a 

stężeniem cholesterolu całkowitego (p= 0,009), cholesterolu HDL (p= 0,033) oraz trójglicerydów (p= 

0,021) u pacjentów z łuszczycą. Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie zależności pomiędzy 

stężeniem osteopontyny i stężeniem cholesterolu LDL u pacjentów z łuszczycą (p= 0,571). 

16. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem osteopontyny u 

pacjentów mających stężenie trójglicerydów w granicach normy a powyżej normy (p= 0,011). 

17. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy wartością stężenia osteopontyny i 

ilorazu TG/HDL ocenianym według przedziałów norm (w normie, na granicy, wysokie ryzyko) u 

badanych pacjentów z łuszczycą (p= 0,047). 

18. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenia aminotransferazy asparaginianowej w 

surowicy krwi u pacjentów z łuszczycą w porównaniu do grupy kontrolnej (p= 0,024). 

19. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższą liczbę wartości stężeń aminotransferazy 

asparaginianowej powyżej normy w grupie badanych pacjentów z łuszczycą niż w grupie kontrolnej 

(p=0,008). 

20. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższą liczbę wartości stężeń aminotransferazy alaninowej 

powyżej normy w grupie badanych pacjentów z łuszczycą niż w grupie kontrolnej (p= 0,008). 

21. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższą liczbę wartości stężeń bilirubiny całkowitej powyżej 

normy w grupie badanych pacjentów z łuszczycą niż w grupie kontrolnej (p= 0,014). 

22. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie osteopontyny u pacjentów z łuszczycą 

mających stężenie ASPAT powyżej normy niż w granicach normy (p= 0,042). 

23. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy stężeniem osteopontyny u pacjentów z 

łuszczycą mających stężenia ALAT powyżej normy niż w granicach normy (p= 0,021). 

24. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-17 a stężeniem 

ASPAT (p <0,001), ALAT (p <0,001) u badanych pacjentów z łuszczycą. Nie stwierdzono natomiast 

istotnej statystycznie zależności pomiędzy stężeniem IL-17 a stężeniem bilirubiny całkowitej (p= 

0,088) u badanych pacjentów z łuszczycą. 

25. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-17 u pacjentów z łuszczycą mających 

stężenie ASPAT powyżej normy niż w granicach normy (p= 0,017). 

26. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-17 u pacjentów z łuszczycą mających 

stężenie ALAT powyżej normy niż w granicach normy (p= 0,050). 

27. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższą liczbę wartości stężeń kreatyniny powyżej normy u 

badanych pacjentów z łuszczycą w porównaniu do grupy kontrolnej (p= 0,040). 

28. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem osteopontyny a 

stężeniem kreatyniny u badanych pacjentów z łuszczycą (p <0,001).  

29. Stwierdzono istotna statystycznie ujemną korelację pomiędzy stężeniem osteopontyny a 

wartością wskaźnika eGFR u badanych pacjentów z łuszczycą (p= 0,039). 



30. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższą liczbę wartości stężeń CRP powyżej normy u badanych 

pacjentów z łuszczycą niż w grupie kontrolnej (p=0,003). 

31. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem osteopontyny a 

stężeniem CRP (p<0,001) oraz OB (p<0,001) u badanych pacjentów z łuszczycą. 

32. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie osteopontyny u pacjentów z łuszczycą 

mających stężenie CRP powyżej normy niż w granicach normy (p= 0,016). 

33. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie osteopontyny u pacjentów z łuszczycą 

mających wartości OB powyżej normy niż w normie (p= 0,019).  

34. Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-17 a stężeniem CRP 

(p= 0,004) oraz wartością OB (p<0,001) u badanych pacjentów z łuszczycą. 

35. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-17 u pacjentów z łuszczycą mających 

stężenie CRP powyżej normy niż w normie (p= 0,015).  

36. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie IL-17 u pacjentów z łuszczycą mających 

wartości OB powyżej normy niż w normie (p= 0,050).  

37. Stwierdzono istotnie statystycznie wyższą liczbę osób z zespołem metabolicznym w grupie 

badanych pacjentów z łuszczycą w porównaniu do grupy kontrolnej (p < 0,001). 

38. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę występowania poszczególnych składowych zespołu 

metabolicznego, w tym obwodu talii powyżej normy (p<0,001), TG powyżej normy/leczenie 

dyslipidemii (p= 0,038), HDL poniżej normy/leczenie dyslipidemii (p= 0,040) oraz nadciśnienia 

tętniczego/leczenie hipotensyjne (p= 0,003) w grupie badanych pacjentów z łuszczycą w porównaniu 

do grupy kontrolnej.  

 

8.5. Wnioski: 

1. Stwierdzone istotnie podwyższone stężenie osteopontyny u chorych na łuszczycę, a także dodatnia 

korelacja ze stężeniem trójglicerydów, wartością ilorazu TG/HDL ocenianymi wg przedziałów norm, 

może wskazywać na udział tego białka w procesach patofizjologicznych łuszczycy i chorób 

współistniejących. 

2. Stwierdzone istotnie podwyższone wartości wskaźników masy ciała (BMI), rozkładu tkanki 

tłuszczowej (WHR), obwodu talii, wyższe stężenie cholesterolu całkowitego i trójglicerydów, a także 

częstsze występowanie nadciśnienia tętniczego oraz istotnie większa liczba osób z zespołem 

metabolicznym w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej wskazują na współistnienie 

zaburzeń metabolicznych w przebiegu łuszczycy. 

3. Stwierdzone istotnie wyższe stężenie interleukiny-17 u chorych na łuszczycę, a także dodatnie 

korelacje z nasileniem łuszczycy ocenianym wskaźnikami PASI, BSA, PGA i DLQI a oraz CRP i OB 

potwierdzają udział tej cytokiny w patogenezie łuszczycy. 

4. Wyższe stężenia osteopontyny i interleukiny-17 u chorych mających stężenia transaminaz ALAT i 

ASPAT powyżej normy w porównaniu z tymi, u których były one w granicach normy, może wskazywać 

na udział obu białek w towarzyszącym łuszczycy uszkodzeniu wątroby. 

5. Stwierdzona dodatnia korelacja pomiędzy stężeniem osteopontyny a stężeniem kreatyniny oraz 

ujemna korelacja z wartością wskaźnika eGFR może wskazywać na udział osteopontyny w 



przewlekłym uszkodzeniu nerek i jego następstwach, w tym w rozwoju nadciśnienia tętniczego i 

innych powikłań naczyniowych. 

  

9. Abstract 

9.1. Introduction 

 

In the last years numerous research studies have been focused on conception of psoriasis as a 

systemic disease. This is due to the fact, that the pathogenesis of this disease is connected with 

chronic inflammation affecting not only skin, but also other organs and systems, including the bone-

joint and cardiovascular systems. Pathophysiological processes leading to generalized inflammation 

in patients with psoriasis are very complex and multifactorial. Many mediators of inflammation in 

skin and blood participate in them, also various subpopulations of T helper lymphocytes, activated 

keratinocytes, dendritic cells, monocytes, macrophages and blood platelets. 

It is regarded that in immunologically mediated inflammatory processes important are lymphocyte 

Th17 which produce a wide variety of cytokines, including IL-17. A lot of literature data suggest a 

correlation between IL-17 concentration and severity of psoriasis and also with occurrence of 

metabolic syndrome. At present it is also believed that activity of IL-17 released into areas of 

inflammation and blood is subjected to multistep regulation influenced by many other inflammatory 

mediators. It seems that, one of these factors may be osteopontin – glycoprotein from the family of 

SIBLING proteins. The protein participates not only in physiological processes but also in the 

pathogenesis of diseases connected systemic inflammation, in cancers and autoimmune diseases. 

It’s worth underlining, that an increase of osteopontin concentration in blood not only in acute but 

also in chronic systemic inflammation can be observed, including Crohn disease, rheumatoid arthritis 

and psoriasis. In these processes osteopontin is released by numerous cells having their role in 

inflammation and immune responses. Furthermore, osteopontin has the capability of stimulating the 

chemotaxis and migration of macrophages, dendritic cells into the areas of inflammation, increasing 

IL-12 expression and inhibiting IL-10 expression on macrophages. What is more, current data suggest 

that osteopontin plays an important role in the development of many disease states, like obesity, 

diabetes, metabolic disorders, arteriosclerosis and other cardiovascular diseases. 

Taking into account the current data results concerning the role of osteopontin in physiological and 

pathophysiological processes, participation of this protein in development and maintaining of 

psoriatic inflammation and in the development of associated comorbidities seems to be possible. 

 

9.2. Objectives of the study: 

1. The evaluation of the osteopontin concentration in the peripheral blood of patients with psoriasis 

in comparison to the control group. 

2. The evaluation of the interleukin-17 concentration in the peripheral blood, as an important 

pathogenic mediator of psoriasis in the group of psoriatic patients in comparison to the healthy 

control group. 

3. The evaluation of the possible correlation between osteopontin and interleukin-17 concentrations 

in blood and the severity of psoriasis assessed with PASI, BSA, DLQI, NAPSI indices. 



4. The evaluation of the relationship between osteopontin and interleukin 17 concentrations in the 

blood of psoriatic patients and the components metabolic syndrome and selected cardiovascular risk 

factors.  

5. An assessment of the relationship of between osteopontin and interleukin 17 cooncentrations in 

connection with clinical and laboratory parameters  in patients with psoriasis. 

 

9.3. Material and methods: 

The study included 107 patients with psoriasis hospitalized in the Department of Dermatology, 

Venerology and Pediatric Dermatology of The Medical University in Lublin and 41 healthy volunteers, 

whose sex and age matched the study group. Detailed medical history including duration of the 

disease, possible coexistence of psoriatic arthritis, comorbidities (especially arterial hypertension, 

intolerance of glucose/diabetes or ischemic heart disease) and addictions (alcoholism and nicotine). 

Clinical assessment of the general condition was carried out with measurement of their body weight, 

height (their BMI was calculated), waist and hip circumferences (their WHR index was calculated), 

blood pressure and pulse rates.  

The severity and extend of psoriatic lesions was rated in accordance with the PASI score, Body 

Surface Area (BSA), Physician Global Assessment (PGA), Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI), 

Dermatology Life Quality Index (DLQI). Both in patients and the control group, laboratory tests such 

as the blood morphology, glucose concentration, lipid profile, SR, C-reactive protein, liver 

transaminases, total bilirubin, creatinine and eGFR were performed using the standard methods. In 

order to determine the concentrations of osteopontin and interleukin-17, the immunoenzymatic 

ELISA method was applied. Clinical data, the results of laboratory tests and the osteopontin ad IL-17 

concentrations were subjected to the statistical analysis. 

 

 

9.4. A Summary of the most significant test results:   

1. A statistically significantly higher concentration of osteopontin in patients with psoriasis in 

comparison with the control group was found (p<0,001). 

2. A statistically significantly higher concentration of interleukin -17 (IL-17) in patients with psoriasis 

in comparison with the control group was found (p<0,001). 

3. A statistically significant positive correlation between IL-17 concentration and duration of psoriatic 

arthritis was found (p= 0,026). 

4. A statistically significant positive correlation between IL-17 concentration and the PASI score was 

found (p= 0,029) or BSA (p= 0,009). 

5. A statistically significant positive correlations between IL-17 concentration and severity of psoriasis 

assessed by PASI and BSA (psoriasis mild or moderate-severe / severe) were found (p<0,001).  

6. A statistically significant positive correlations were found between IL-17 concentration and values 

of the DLQI (p= 0,002) and PGA (p=0,027) in psoriatic patients. 

7. Statistically significantly higher values of the BMI in psoriatic patients in comparison with control 

group were found (p<0,001). 



8. Statistically significantly higher values of the WHR in psoriatic patients in comparison with control 

group were found (p<0,001). 

9. Statistically significantly higher values of waist circumference in psoriatic patients in comparison 

with control group were found (p<0,001). 

10. A statistically significantly higher systolic pressure (p<0,001) and diastolic pressure (p= 0,009) 

values in psoriatic patients in comparison with control group was established. 

11. A statistically significantly higher concentration of total cholesterol (p=0,001) and triglycerides 

p=0,021) in psoriatic patients in comparison with control group was established. 

12. A statistically significantly higher total cholesterol/cholesterol HDL quotient was found in 

psoriatic patients in comparison with control group (p= 0,011). 

13. A statistically significantly higher triglycerides /cholesterol HDL quotient was found in psoriatic 

patients in comparison with control group (p=0,021). 

14. A statistically significantly higher number of persons had concentration of total cholesterol above 

the standard norm in psoriatic patients in comparison with control group was found (p= 0,004). 

15. A statistically significantly negative correlations were found between osteopontin concentration 

and total cholesterol concentration (p= 0,009), cholesterol HDL (p=0,033) and triglycerides (p= 0,021) 

in patients with psoriasis. No statistically significant correlation was found between OPN 

concentration and LDL cholesterol concentration in psoriatic patients (p= 0,571). 

16. A statistically significant positive correlation between the osteopontin concentration in psoriatic 

patients with triglycerides concentrations within the standard norm and exceeding the standard 

norm (p= 0,011). 

17. A statistically significant positive correlation was found between values of osteopontin 

concentration and TG/HDL quotient assessed according to standard ranges (in the norm, at the 

border, high risk) in psoriatic patients (p= 0,047). 

18. A statistically significantly higher concentration of aspartate aminotransferase in blood was found 

in psoriatic patients in comparison with control group (p= 0,024). 

19. A statistically significantly higher number of aspartate aminotransferase concentration exceeding 

the standard norm was found in psoriatic patients in comparison with control group (p=0,008). 

20. A statistically significantly higher number of alanine aminotransferase concentration exceeding 

the standard norm was found in psoriatic patients in comparison with control group (p=0,008). 

21. A statistically significantly higher number of total bilirubin concentration exceeding the standard 

norm was found in psoriatic patients in comparison with control group ((p= 0,014). 

22. A statistically significant higher osteopontin concentration was found in psoriatic patients with 

the ASPAT transaminase concentration exceeding the standard norm in comparison with the patients 

with ASPAT values within the standard norm (p= 0,042). 

23. A statistically significant difference was found between osteopontin concentration in psoriatic 

patients with ALAT transaminase concentration exceeding the standard norm in comparison with the 

patients with ALAT values within the standard norm (p= 0,021). 



24. A statistically significant correlations were found between Il-17 concentration and ASPAT (p 

<0,001), ALAT (p <0,001) concentrations in psoriatic patients. No statistically significant correlation 

was found between IL-17 concentration and total bilirubin concentration (p= 0,088) in psoriatic 

patients. 

25. A statistically significant higher concentration of IL-17 was found in psoriatic patients with ASPAT 

concentration exceeding the standard norm in comparison with patients with ASPAT values within 

the standard norm (p= 0,017). 

26. A statistically significant higher concentration of IL-17 was found in psoriatic patients with ALAT 

concentration exceeding the standard norm in comparison with patients with ALAT values within the 

standard norm (p= 0,050). 

27. A statistically significantly higher number of creatinine concentration exceeding the standard 

norm was found in psoriatic patients in comparison with control group (p= 0,040). 

28. A statistically significant positive correlation was found between osteopontin and creatinine 

concentrations (p<0,001) in patients with psoriasis. 

29. A statistically significant negative correlation between osteopontin concentrations and eGRF 

values in psoriatic patients was found (p= 0,039). 

30. A statistically significantly higher number of CRP concentration exceeding the standard norm was 

found in psoriatic patients in comparison with control group (p=0,003). 

31. A statistically significant positive correlation was found between osteopontin and CRP 

concentrations (p<0,001), SR (p p<0,001) concentrations in patients with psoriasis. 

32. A statistically significantly higher concentration of OPN was found in psoriatic patients with CRP 

concentration exceeding the standard norm in comparison with patients with the CRP values within 

the standard norm (p= 0,016). 

33. A statistically significantly higher concentration of osteopontin was found in psoriatic patients 

with SR values exceeding the standard norm in comparison with patients with the SR values within 

the standard norm (p= 0,019). 

34. A statistically significant positive correlation was found between Il-17 and CRP concentrations 

(p=0,004), SR (p<0,001) values in patients with psoriasis. 

35. A statistically significantly higher concentration of IL-17 was found in psoriatic patients with CRP 

concentration exceeding the standard norm in comparison with patients with CRP values within the 

standard norm (p= 0,015).  

36. A statistically significantly higher concentration of IL-17 was found in psoriatic patients with SR 

values exceeding the standard norm in comparison with patients with the SR within the standard 

norm (p= (p= 0,050).  

37. A statistically significantly higher number of patients with metabolic syndrome in comparison 

with control group was found (p < 0,001). 

38. A statistically significantly differences in the occurrence of individual components of the 

metabolic syndrome - waist circumference above the standard norm (p<0,001), TG above the 

standard norm/ dyslipidemia treatment (p= 0,038), HDL above the standard norm/ dyslipidemia 



treatment (p= 0,040), hypertension/hypertension treatment (p= 0,003) were found in psoriatic 

patients in comparison with control group. 

 

9.5. Conclusions: 

  Significantly elevated osteopontin concentration in patients with psoriasis, and also a positive 

correlation with triglycerides concentration, the value of the quotient TG/HDL assessed according to 

standard ranges, may indicate the participation of this protein in pathophysiological processes in 

psoriasis and co-morbidities. 

2.  Significantly higher values of body mass index, waist hip ratio, waist circumference, higher level of 

total cholesterol, triglycerides and more frequent occurrences of hypertension, in patients with 

metabolic syndrome in the study group when compared with control group indicate a coexistence of 

metabolic disorders in the course of psoriasis. 

3. Significantly elevated IL-17 concentration in patients with psoriasis and also a positive correlation 

between the clinical severity indices – PASI, BSA, PGA, DLQI and markers of inflammation – CRP, SR   

confirm a role of this cytokine in the pathogenesis of psoriasis. 

4. Higher osteopontin and interleukin-17 concentrations in patients with psoriasis, which had ALAT, 

ASPAT concentrations exceeding the norms compared with patients with the results within the 

norms can indicate the participation of both proteins in the liver damage during   psoriasis.  

5. A positive correlation between osteopontin and creatinine concentrations and a negative 

correlation with eGFR values can suggest the participation of oteopontin in chronic damage of 

kidneys and its consequences including the development of arterial hypertension and other vascular 

complications. 


