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Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna, występująca u około 1-3% populacji. 

Przebieg choroby istotnie obniża jakość życia pacjentów zarówno pod względem fizycznym 

jak i psychicznym. Etiopatogeneza łuszczycy jest złożona, wieloczynnikowa i nie do końca 

poznana. Niewątpliwą rolę w patogenezie łuszczycy odgrywają czynniki genetyczne, 

immunologiczne i środowiskowe. Obecnie wiadomo, że w  proliferację keratynocytów i 

akantozę naskórka zaangażowane są dwa główne szlaki: pierwszy obejmuje oś IL-

12/Th1/IFN-γ, drugi oś Il-23/Th17/IL-17. Postępowanie terapeutyczne obejmuje leczenie 

miejscowe, ogólne i fototerapię, w zależności od stopnia nasilenia zmian skórnych, przebiegu 

choroby i częstości nawrotów.  

Tryptofan (TRP) należy do aminokwasów egzogennych niezbędnych do syntezy białek. 

Metabolizm TRP szlakiem kynureninowym prowadzi do powstania wielu aktywnych 

metabolitów, tzw. kynurenin. 2,3 dioksygenaza indoloaminy (IDO) jest enzymem 

cytoplazmatycznym, który katalizuje reakcję przemiany TRP do kynureniny (L-KYN). 

Uważa się, że zwiększenie aktywności IDO powoduje osłabienie reakcji odpornościowej 

organizmu i rozwój tolerancji, co może mieć znaczenie w regulacji nasilenia zmian 

chorobowych w łuszczycy. Badania naukowe wskazują, że jeden z aktywnych metabolitów 

TRP, kwas kynureninowy (KYNA) ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. 

Stwierdzono, że KYNA odgrywa ważną rolę w modulowaniu ekspresji IL-23 i IL-17 w 

komórkach dendrytycznych i komórkach Th17. Zmiany w metabolizmie szlaku 

kynureninowego opisywano u zwierząt i ludzi w przebiegu chorób takich jak: padaczka, 

depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, choroba Alzheimera, zespół Downa, choroba 

Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroba Huntingtona czy niedokrwienie mózgu, ale także 

w nowotworach i chorobach zapalnych, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. 

Kolejne badania ujawniły ważną rolę szlaku w regulowaniu odpowiedzi immunologicznej. 

Zmiana aktywności enzymów szlaku i co za tym idzie ukierunkowanie go na produkcję 

odpowiednich metabolitów może powodować odmienne działanie - immunosupresyjne lub 

aktywujące odporność. 

Celem pracy była analiza szlaku kynureninowego u pacjentów z łuszczycą poddanych 

różnym metodom leczenia. Cele szczegółowe niniejszej dysertacji dotyczyły określenia 

stężeń wybranych metabolitów szlaku kynureninowego t.j. TRP, L-KYN i KYNA oraz 



aktywności IDO w surowicy osób chorych na łuszczycę; analizy korelacji stężeń TRP, L-

KYN, KYNA i aktywności IDO w surowicy krwi z nasileniem zmian chorobowych 

wyrażonych współczynnikiem PASI u pacjentów z łuszczycą oraz stężeń TRP, L-KYN, 

KYNA i aktywności IDO w surowicy krwi po zastosowaniu fototerapii metodą UVB 311nm 

lub PUVA. Ponadto dokonano analizy korelacji stężeń TRP, L-KYN, KYNA i aktywności 

IDO ze wskaźnikami stanu zapalnego (OB, CRP) w surowicy osób chorych na łuszczycę 

przed leczeniem a także zależności stężeń TRP, L-KYN, KYNA i aktywności IDO w 

surowicy krwi od płci i wybranych czynników stylu życia pacjentów chorych na łuszczycę. 

W badaniu wzięło udział 57 pacjentów leczonych z powodu łuszczycy plackowatej i 

grudkowej w Oddziale i Poradni Dermatologicznej NZOZ MED-LASER w Lublinie. Grupę 

kontrolną stanowiło 40 osób nie podających w wywiadzie łuszczycy ani innych chorób, z 

wyjątkiem dobrze kontrolowanego nadciśnienia. Pacjenci zakwalifikowani do badania byli 

leczeni preparatami miejscowymi, metodą fototerapii lub fotochemioterapii. W przypadku 

pacjentów leczonych fototerapią o wyborze metody naświetlań (fototerapii 

UVB311nm/fotochemioterapii PUVA) decydowało nasilenie zmian skórnych oraz wywiad 

dotyczący tolerancji i skuteczności każdej z tych form leczenia, jeśli była stosowana u danego 

pacjenta w przeszłości. Osoby zakwalifikowane do udziału w badaniu zostały poddane 

badaniu lekarskiemu i poproszone o wypełnienie autorskiej ankiety. Od pacjentów pobierano 

krew dwukrotnie: przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu. O zakończeniu terapii 

decydowało osiągnięcie przez pacjenta remisji klinicznej, ukończenie zaplanowanego cyklu 

naświetlań lub brak możliwości kontynuowania terapii z przyczyn zależnych od pacjenta. 

Bezpośrednio przed pierwszym pobraniem krwi stopień zaawansowania zmian skórnych u 

pacjentów został oceniony w skali PASI. Następnie, po przerwie minimum 6-godzinnej od 

ostatniego posiłku, od każdej osoby badanej pobierano próbkę krwi którą wykorzystano do 

dalszych analiz. Po zakończeniu przez pacjenta fototerapii ponownie przeprowadzano 

wywiad lekarski i oceniano zaawansowanie zmian skórnych w skali PASI. Jeśli w trakcie 

trwania badania pacjent spełnił którekolwiek z kryteriów wyłączenia zostawał 

zdyskwalifikowany z drugiego pobrania krwi. Od osób z grupy kontrolnej pobierano krew 6 

godzin po ostatnim posiłku, a następnie wirowano ją i mrożono w warunkach identycznych 

jak w przypadku pacjentów z łuszczycą. Oznaczenia stężeń TRP i jego pochodnych zostały 

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Stężenia TRP, L-KYN, KYNA w badanych próbkach surowicy 

zostały oznaczone za pomocą HPLC. Aktywność IDO została obliczona jako stosunek L-

KYN do TRP (L-KYN/TRP).  



Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że u chorych na łuszczycę przed 

leczeniem występuje aktywacja szlaku kynureninowego przejawiająca się zmniejszeniem 

stężenia TRP, zwiększeniem stężeń L-KYN, KYNA w surowicy i zwiększeniem aktywności 

IDO w surowicy. U chorych na łuszczycę po leczeniu występuje natomiast wzrost stężenia 

KYNA w surowicy, bez istotnej zmiany stężeń TRP, L-KYN i aktywności IDO. Stwierdzono, 

że nasilenie zmian skórnych ocenianych w skali PASI u pacjentów chorych na łuszczycę nie 

koreluje ze stężeniem TRP, L-KYN, KYNA i aktywnością IDO w surowicy. W grupie 

pacjentów z łuszczycą po leczeniu, u których zmiany skórne ustąpiły (PASI = 0) stężenie 

TRP jest niższe, a stężenie KYNA i aktywność IDO są wyższe niż u osób z grupy kontrolnej. 

Natomiast nie zaobserwowano różnic w stężeniach TRP, L-KYN, KYNA i aktywności IDO 

między kobietami a mężczyznami w grupie kontrolnej ani w grupie pacjentów z łuszczycą 

przed leczeniem. Jedyną różnicą zaobserwowaną między kobietami a mężczyznami było 

wyższe stężenie KYNA w grupie kobiet chorych na łuszczycę po leczeniu niż w grupie 

mężczyzn chorych na łuszczycę również po leczeniu. Rodzaj fototerapii zastosowanej w 

leczeniu pacjentów z łuszczycą (UVB311nm lub PUVA) nie wpływał na różnicę w stężeniach 

TRP, L-KYN, KYNA oraz aktywności IDO w surowicy. Stężenie TRP w surowicy koreluje 

ujemnie z poziomem markerów stanu zapalnego (OB i CRP) u pacjentów z łuszczycą przed 

leczeniem. Brak natomiast korelacji OB i CRP ze stężeniami L-KYN, KYNA i aktywnością 

IDO w surowicy pacjentów z łuszczycą przed leczeniem. Nie stwierdzono zależności stężenia 

TRP, L-KYN, KYNA i aktywności IDO w surowicy z wiekiem pacjentów chorujących na 

łuszczycę oraz osób z grupy kontrolnej. Nie stwierdzono także zależności stężenia TRP, L-

KYN, KYNA i aktywności IDO w surowicy z chorobami współistniejącymi podawanymi w 

wywiadzie przez pacjentów chorujących na łuszczycę. Aktywność fizyczna wpływa na 

zmiany w stężeniu L-KYN i aktywności IDO w surowicy osób chorych na łuszczycę. U 

pacjentów z łuszczycą uprawiających sport minimum 2 razy w tygodniu występuje wyższe 

stężenie L-KYN oraz aktywność IDO  w surowicy niż w grupie chorych uprawiających sport 

rzadziej lub nigdy. Palenie papierosów wpływa na zmiany stężenia TRP i aktywności IDO w 

surowicy osób chorych na łuszczycę. W grupie chorych na łuszczycę palących papierosy 

zaobserwowano istotnie statystycznie niższe stężenie TRP oraz wyższą aktywność IDO niż w 

grupie chorych nie palących papierosów. 

Podsumowując wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej rozprawy 

doktorskiej można wskazać istotną rolę szlaku kynureninowego w przebiegu łuszczycy. 

Bazując na dotychczasowej wiedzy dotyczącej roli szlaku kynureninowego można 



wnioskować, że jego aktywacja u pacjentów z zaostrzeniem łuszczycy może być skutkiem 

działania mediatorów stanu zapalnego uczestniczących w patogenezie choroby, m.in.  IFN-, 

IFN-α, TNF-α, o których wiadomo, że silnie pobudzają aktywność IDO. Wiedza dotycząca 

zmian aktywności szlaku kynureninowego w przebiegu i procesie leczenia łuszczycy może 

przyczynić się do pełniejszego poznania patomechanizmów tej choroby a tym samym do 

rozwoju skuteczniejszej terapii choroby.  

 

 

 

 

 


