
Streszczenie 

 

Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową, nieuleczalną, zapalną chorobą skóry o podłożu 

autoimmunologicznym. Łuszczyca pomimo ciężkich manifestacji skórnych, dotyka również 

dobrostanu psychicznego chorego. Analizując jakość życia pacjenta najczęściej posługujemy 

się wskaźnikiem jakości życia zależnym od dolegliwości skórnych tzw. DLQI. Łuszczyca jest 

chorobą, która często współistnieje z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz zaburzeniami 

metabolicznymi. Łuszczyca i miażdżyca mają podobne mechanizmy patogenetyczne, w obu 

schorzeniach biorą udział takie same cytokiny prozapalne oraz limfocyty Th 1 i Th 17.   

Ocena wpływu choroby na jakość życia pacjenta z łuszczyca jest ważnym elementem w 

ocenie skuteczności stosowanej terapii i wyznacznikiem konieczności zmiany terapii w 

przypadku uzyskania przez pacjenta wysokich wskaźników DLQI.  

Celem pracy była ocena wpływu stosowanych terapii, chorób współistniejących takich jak 

nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadwaga/ otyłość, nikotynizm oraz 

nasilenie procesu chorobowego mierzonego za pomocą PASI na jakość życia chorego.  

Przeprowadzana analiza dostępnego piśmiennictwa wykazała, iż badane leki biologiczne ( 

infliksymab, adalimumab, iksekizumab, sekukinumab i substancja drobnocząsteczkowa- 

tofacitinib) stosowane u dorosłych pacjentów z łuszczycą plackowatą istotnie poprawiały 

jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia (HRQOL) mierzoną za pomocą wskaźnika jakości 

życia zależnego od dolegliwości skórnych ( DLQI).  Pacjenci z wyjściową znacznie obniżoną 

jakością życia, czyli wyższą punktacją DLQI przed leczeniem uzyskiwali zdecydowanie większą 

poprawę jakości życia dzięki zastosowanemu leczeniu biologicznemu. Metaanaliza 

obejmowała analizę 43 prac, które łącznie objęły badaniem 25 898 pacjentów. Warto 

zauważyć, że jest to pierwsza metaanaliza obejmująca wpływ wybranych leków 

biologicznych i małych cząsteczek na ocenę jakości życia u tak dużej ilości pacjentów 

dorosłych z łuszczycą plackowatą. 

Badania własne wykazały, iż wszyscy pacjenci z łuszczycą plackowatą leczeni metodami  

konwencjonalnymi jak i biologicznymi a  obciążeni chorobami współistniejącymi takimi jak 

nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe czy pacjenci z wskaźnikiem masy ciała 

(BMI) ≥ 25 kg/m2, będący palaczami tytoniu mieli znacząco obniżoną jakość życia mierzoną  

DLQI w porównaniu do pacjentów bez chorób współistniejących, których BMI jest poniżej 25 

kg/m2 i nie byli uzależnieni od nikotyny (p = 0.004, p = 0.012, p = 0.014, p < 0.001, p = 0.006, 

odpowiednio). Choroby współistniejące oraz palenie tytoniu miało istotny wpływ na 

obniżenie jakości życia chorego.  

Na podstawie analizy własnych wyników mediana redukcji wartości DLQI  obliczona 
pomiędzy wartością początkową, a tą obserwowaną po 3-miesięcznym okresie leczenia u 
pacjentów leczonych biologicznie była znacznie wyższa u chorych niepalących ( redukcja 
średnio o 14 punktów) w porównaniu ze średnią redukcją DLQI u chorych palących ( 9 
punktów, p=0.021) oraz u pacjentów z BMI <25 kg/m2; u których średnia wartość DLQI 
zmniejszyła się o 18 punktów w porównaniu z pacjentami z nadwagą/ otyłością, którzy 



osiągnęli średnią medianę wartości DLQI 14 punktów (p=0,023). Analiza własnych wyników 
wykazała znaczący wzrost jakości życia u pacjentów leczonych biologicznie.  

Własne badania pokazały istotną różnicę w średniej redukcji wartości DLQI u pacjentów 
leczonych lekami biologicznymi, którzy mieli zaburzenia lipidowe, ale nie obserwowano u 
nich nadwagi/otyłości i nie byli palaczami tytoniu w porównaniu do pacjentów bez zaburzeń 
lipidowych, ale  z BMI<25kg/m2, którzy byli uzależnieni od nikotyny. Przeprowadzone 
badanie pokazuje, że leczenie biologiczne jest bardzo skuteczne przy obecności chorób 
współistniejących. 

 Interesującym wynikiem jest obserwacja, iż obecność chorób współistniejących:  
nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zaburzeń lipidowych, nadwagi/otyłości i uzależnienia od 
nikotyny miała niekorzystny wpływ na wyniki zastosowania konwencjonalnego leczenia: 
metotreksatem, cyklosporyną czy retinoidami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

Psoriasis is a chronic, recurrent and incurable inflammatory skin disease of autoimmune 

nature. Despite severe skin manifestations, psoriasis affects also the mental well-being of 

the patient. When analyzing the patient's quality of life, we most often use the quality of life 

index based on the skin condition, the so-called DLQI. Psoriasis is a disease that often co-

exists with cardiovascular diseases and metabolic disorders. This condition and 

atherosclerosis have similar pathogenetic mechanisms with the same pro-inflammatory 

cytokines as well as TH 1 and TH 17 lymphocytes present in both diseases.   

The assessment of the effect of the disease on the quality of life of patients suffering from 

psoriasis is an important element in the evaluation of the efficacy of the treatment used and 

the indication of the need to change the treatment if patients have high DLQI.  

The study aims to present the effects of applied therapies, co-existing diseases such as 

hypertension, diabetes, lipid disorders, overweight/obesity, nicotinism and the 

intensification of the disease process measured by PASI, on the patient’s quality of life.  

The analysis of available literature shows that the tested biological drugs (infliximab, 

adalimumab, ixekizumab, secukinumab and small-molecule substance - tofacitinib) used in 

adult patients with plaque psoriasis significantly improved the quality of life (HRQOL) as 

measured by the quality of life index depending on the skin condition (DLQI).  Baseline 

patients with significantly reduced quality of life, viz. with the higher DLQI score before 

treatment, thanks to the use of the biological treatment achieved significantly better quality 

of life. The meta-analysis consisted of the analysis of 43 studies, which involved a total of 25 

898 patients. It is important to note that this is the first meta-analysis, which considers the 

impact of selected biological drugs and small-molecule substances on the quality of life 

assessment in such a large number of adult patients with plaque psoriasis. 

The own research showed that all patients with plaque psoriasis, suffering from co-existing 

diseases such as hypertension, diabetes, lipid disorders as well as those with body mass 

index (BMI) ≥ 25 kg/m2, who also were tobacco smokers, treated with conventional and 

biological methods had a significantly reduced quality of life measured by DLQI as compared 

to patients without co-existing diseases, whose BMI was below 25 kg/m2 and who were not 

nicotine dependent (p = 0.004, p = 0.012, p = 0.014, p < 0.001, p = 0.006, respectively). Co-

existing diseases and tobacco smoking had a significant impact on the quality of life of the 

patients.  

Based on the analysis of own results, the median reduction of the DLQI value, calculated 
between the initial value and that observed after 3 months of treatment in biologically 
treated patients, was shown to be significantly higher for non-smokers (average reduction by 
14 points) as compared to the mean reduction of DLQI for smokers (9 points, p=0.021). The 
reduction was also bigger in the case of the patients with BMI <25 kg/m2; in whom the mean 
DLQI value decreased by 18 points as compared to overweight/obese patients who achieved 



an average median of the DLQI value of 14 points (p=0.023). The analysis of own results 
shows a significant increase in the quality of life in patients treated with biological drugs.  

Own studies show a significant difference in the mean DLQI reduction in biologically treated 
patients who had lipid disorders but were not overweight/obese and were not tobacco 
smokers as compared to the patients without lipid disorders, but with BMI<25kg/m2, who 
were addicted to nicotine. The study shows that biological treatment is very effective in the 
presence of co-existing diseases. 

There is also an interesting observation that the presence of co-existing diseases such as 
arterial hypertension, diabetes, lipid disorders, overweight/obesity and nicotine dependence 
had a negative impact on the results of conventional treatments with methotrexate, 
ciclosporin and retinoids. 

 

 

 

 


