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Łuszczyca? 



Świąd w łuszczycy 



Lebwohl MG i wsp. J Am Acad Dermatol 2014; 70: 871-881 

Najbardziej uciążliwy objaw 

Czynniki wpływające na ciężkość 

schorzenia 





Łuszczyca a psyche 
 

 

Psychologiczne konsekwencje choroby mogą być znacznie poważniejsze            
i wykraczać poza dolegliwości fizyczne  

 

Wpływ łuszczycy na jakość życia pacjentów warunkowaną zdrowiem 
determinują w większości czynniki inne, niż objawy określające ciężkość 
choroby 
 

Depresja: 18% 
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Łuszczyca i inne schorzenia (SF-36) 

Rapp SR et al. J Am Acad Dermatol. 1999;41:393-400 



Ciąg zależności 

Łuszczyca 

Przewód 
pokarmowy Stawy 

Wspólny mianownik: łuszczyca, choroba Crohna i RA 



Łuszczyca a choroba Crohna 

 Choroba Crohna jest 5. krotnie częstsza                          
u chorych na łuszczycę niż w populacji ogólnej  



Czy łuszczyca to choroba wyłącznie 

skóry czy schorzenie ogólnoustrojowe? 



CISD 
chronic inflammatory systemic disease 

• Patogenetyczny szlak  limfocytów Th1, Th17 

• Stała sekrecja cytokin prozapalnych 

• Obecność parametrów stanu zapalnego na obwodzie 

• Wtórne zajęcie narządów wewnętrznych 

• Zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe 

 



OTYŁOŚĆ 



16 badań 
201 831 pacjentów z łuszczycą 
BMI ≥ 30 
 
 



1,46 



1,46 - łuszczyca łagodna 



2,23 - łuszczyca  

umiarkowanie ciężka  

i ciężka 



CUKRZYCA 



Badanie w populacji pracowników ochrony  
zdrowia - 4690 kobiet i 1171 mężczyzn. 
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108 132 pacjentów z łuszczycą 







1,21 

Pacjentów z łuszczycą = 59 281 



NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 



24 badania  
309 469 pacjentów z łuszczycą 



1,58 



1,30 - łuszczyca łagodna 



1,49 - łuszczyca ciężka 



DYSLIPIDEMIA 



U chorych na łuszczycę (n=122) wykazano 

zwiększoną liczbę cząstek LDL i ich mniejszą 

masę – cechy proaterogenne. 

 

Wykazano też dysfunkcję w zakresie transportu 

zwrotnego cholesterolu (reverse cholesterol 

transport, RCT). 



Transport zwrotny cholesterolu do wątroby 



n=15 

Leki biologiczne i klasyczne 



ZESPÓŁ METABOLICZNY 



12 badań - 41 853 chorych z łuszczycą  
                 

• Otyłość centralna (BMI ≥ 30) 
• Hipertrójglycerydemia ≥ 1,7 mmol/l  
• Niski poziom cholesterolu HDL (♂ < 1,03mmol/l,  
      ♀  < 1,29mmol/l),  
• Ciśnienie tętnicze krwi ≥ 130/85 mmHg  
• Poziom glukozy na czczo ≥6,1 mmol/l 



2,26 



4065 pacjentów z łuszczycą 



 
PACJENCI Z ŁUSZCZYCĄ MAJĄ WIĘKSZE RYZYKO 
ROZWOJU ZESPOŁU METABOLICZNEGO (1,41) ! 

 
 
  W ZALEŻNOŚCI OD NASILENIA ZMIAN SKÓRNYCH 
 
- ŁAGODNA (BSA <2%)   1,22 
- UMIARKOWANA (BSA 3-10%)  1,56 
- CIĘŻKA (BSA >10%)    1,98 



NIEALKOHOLOWE STŁUSZCZENIE 
WĄTROBY 



NIEALKOHOLOWE STŁUSZCZENIE WĄTROBY 

•   Odkładanie się tłuszczu między komórkami wątroby –                 
 5-25% populacji. 

•   Czynniki ryzyka jak dla zespołu metabolicznego, cukrzycy             
 i chorób sercowo-naczyniowych. 

• Zwiększone ryzyko marskości 12-25% i zgonu z powodu 
 niewydolności wątroby. 

 

 



2,07 

6 badań – 52 683 chorych z łuszczycą  

                 



NIEWYDOLNOŚĆ NEREK 



Analizę przeprowadzono u pacjentów z łuszczycą 
(n=143 883) przy uwzględnieniu metod leczenia – leki 
nefrotoksyczne i inne czynników ryzyka rozwoju 
niewydolności nerek. 



Dodatkowo zwiększone ryzyko przewlekłej niewydolności 
nerek było większe u osób młodych chorujących na 

łuszczycę  30 lat - 3,82 vs 60 lat - 2,0   

1,93 

4,15 



INCYDENTY  
SERCOWO-NACZYNIOWE 



Pacjentów z łuszczycą = 138 424  
 



1,26 

1,45 

1,54 



Analiza 14 badań 
Pacjentów z łuszczycą  = 488 117   



RYZYKO ZAWAŁU 

3,0 

1,34 



RYZYKO UDARU 

1,59 

1,15 



RYZYKO ZGONU 

1,03 

1,57 







         KONCEPCJA  MARSZU ŁUSZCZYCOWEGO 
 
 

 

 

    UOGÓLNIONY STAN ZAPALNY 

                        

                         OPORNOŚĆ NA INSULINĘ  

                                    

                  DYSFUNKCJA ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO        

                                                                             

                                               MIAŻDŻYCA 
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Boehnce WH. The 'psoriatic march': a concept of how severe psoriasis may drive cardiovascular comorbidity. 
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Łuszczyca - skóra 

Davidovici BB i wsp. Psoriasis and systemic inflammatory diseases: potential mechanistic links between skin disease and 
co-morbid conditions. J Invest Dermatol. 2010;130:1785-96 

Łuszczyca - stawy 

Wątroba 

Tkanka tłuszczowa 

Nadciśnienie 

Naczynia krwionośne PĘTLA STANU 

ZAPALNEGO 

↑ renina 

↑ ACE 

↑endotelina-1 

↑ IC 

↑ kwas moczowy 
 

Nerki 

leptyna 



CISD 
chronic inflammatory systemic disease 

• Patogenetyczny szlak  limfocytów Th1 

• Stała sekrecja cytokin prozapalnych 

• Obecność parametrów stanu zapalnego na obwodzie 

• Wtórne zajęcie narządów wewnętrznych 

• Zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe 

 

TAK!!! 



TERAPIA ŁUSZCZYCY 
 
 

1. Leki z grupy anty TNF-alfa istotnie zmniejszają ryzyko   
 chorób sercowo naczyniowych, zwłaszcza zawału 
 mięśnia sercowego 
2. Leki te zmniejszają też ryzyko zmian stawowych  
        w łuszczycowym zapaleniu stawów 
3. Hamują procesy włóknienia wątroby 
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Terapia łuszczycy 

Łuszczyca łagodna  
Terapia  
miejscowa 

Preparaty dziegciowe 

Cygnolina 

Kortykosteroidy 

Pochodne vit. D3 

Retinoidy 

Preparat łączony 
kalcypotriol/betametazon 

Łuszczyca 
umiarkowana 

Łuszczyca ciężka Terapia ogólna 

UV 

CsA 

Mtx 

Retinoidy 

+ terapia miejscowa 

Terapia biologiczna 

  Adalimumab 

  Etanercept 

  Infliksimab 

  Ustekinumab 

  Secukinumab 







Terapia łuszczycy 

Leki miejscowe 

Fototerapia 

Klasyczne leki ogólne 

Leki  

biologiczne 



Leczenie miejscowe 

• Ciągle odgrywa podstawową rolę w terapii pacjentów 

 

• W większości przypadków łagodnych postaci choroby 
wystarcza do uzyskania remisji 

 

•  Wspomaga również terapie systemowe 

 

 



Łuszczyca owłosionej skóry głowy 

Leczenie rekomendowane -Pochodne witaminy D3 w połączeniu 

kortykosteroidem 

(kalcypotriol/dipropionian 

betametazonu) w podłożu żelowym 
 

-Kortykosteroidy miejscowe o średniej    

i dużej sile działania (w monoterapii 

lub w połączeniu z lekami 

keratolitycznymi) w postaci 

roztworów, szamponów oraz pianek 

Leczenie alternatywne - Dziegcie w postaci szamponów 

- Pochodne witaminy D3 w monoterapii 

- Spirytus cygnolinowy 



Łuszczyca skóry gładkiej 

Leczenie rekomendowane -Pochodne witaminy D3– kalcypotriol 

     w połączeniu z kortykosteroidem – 

     dipropionianem betametazonu 
 

-Cygnolina 
 

-Monoterapia pochodnymi    

      witaminy D3 

 

- Leki keratolityczne 

Leczenie alternatywne -Kortykosteroidy miejscowe o dużej  

      i bardzo dużej sile działania** 

-Pochodne witaminy A  

      (0,1% tazaroten) 

-Dziegcie 

*Leki keratolityczne wskazane są jedynie na początku terapii celem usunięcia łusek 

**Kortykosteroidy powinny być stosowane jedynie przez krótki okres czasu 



synergia działania 

Hamuje 

proliferację 

keratynocytów 

Normalizuje 

różnicowanie 

Przeciwzapalnie 

Przeciwświądowo 

Immunologicznie 

Kalcypotriol 50µg/g 
 

Dipropionian  
betametazonu 500µg/g 
 

Skuteczność 



Kalcypotriol/Betametazon żel 

Większość pacjentów zauważa zmianę po 
1-2 tygodniach leczenia 

Kobieta, 34 lata (łuszczyca od 18 lat) 

Przed leczeniem Po 4 tygodniach 

stosowania 

Po tygodniu 

stosowania  

Po 2 tygodniach 

stosowania  





Leki biologiczne 

Przegl Dermatol 2010, 97, 1–13 



Leczenie biologiczne:  
kryteria kwalifikacji 

PASI >10 i BSA>10 i DLQI>10 

 

PASI>10 i/lub BSA>10 i DLQI>10 

 

 

• Zdobyte w ostatnich latach doświadczenie 

• Potrzeba dostosowania wytycznych polskich           
do trendów światowych 



Infliximab Etanercept Adalimumab Golimumab Ustekinumab Secukinumab 

5 mg/kg w 
tygodniu 0, 2 i 
6, a następnie 
co 8 tygodni 

2x50 
mg/tydzień 
(przez 
pierwsze 3 
miesiące) lub 
2x25 
mg/tydzień lub 
1x50 
mg/tydzień 

80 mg w 
pierwszym 
tygodniu, 40 
mg w drugim 
tygodniu, a 
następnie 40 
mg co dwa 
tygodnie 

50 mg 1 ×/mies. 
(u chorych 
>100 kg mc. 
↑dawki do 100 
mg 1 ×/mies.) 

45 mg (dla 
pacjentów 
<100 kg) lub 
90 mg (dla 
pacjentów 
>100 kg) w 
tygodniu 0 i 
4, a 
następnie co 
12 tygodni  

300 mg raz w 
tygodniu przez 
miesiąc, potem 
300 mg raz w 
miesiącu 

Anty-TNFα Anty-TNFα Anty-TNFα Anty-TNFα Anty IL-12/23 Anty IL-17 

Dożylnie Podskórnie Podskórnie Podskórnie Podskórnie Podskórnie 

Obecnie 
dostępne także 
leki 
biopodobne 

Zarejestrowany 
od 6 roku życia 
(dawka: 0,8 
mg/kg m. c.) 
Czas terapii: 
maks. 24 tyg. 

Tylko ŁZS – 
nieujęty w 
rekomendacjac
h PTD 

Akceptacja w 
Europie: 
15.01.2015 – 
nieujęty w 
rekomendacjach 
PTD 

Leki biologiczne 



Lek generyczny Lek biopodobny 

Substancja czynna identyczna jak w leku 
referencyjnym 

Możliwość powielenia/skopiowania składu 
chemicznego 

 

Lek generyczny i lek oryginalny mają tę samą 
nazwę międzynarodową 

Substancja czynna wysoce podobna jak w 
leku referencyjnym 

Niemożliwe dokładne skopiowanie z powodu 
wykorzystania odmiennych linii 

komórkowych i odmiennego chronionego 
patentem procesu wytwarzania 

Lek biopodobny i lek referencyjny powinny 
różnić się w nazwie międzynarodowej 

Lek biopodobny to nie lek generyczny 

= ≠ 

72 



Biosymilar infliksimabu 

73 

Lek badany - 302 pacjentów 

Lek referencyjny - 304 pacjentów 

Lek badany - 125 pacjentów 

Lek referencyjny - 125 pacjentów 

Badanie III fazy 
Pacjenci z RZS 

Badanie I fazy 
Pacjenci z ZZSK 

 
 



Opracowanie leków generycznych i 
biopodobnych 

Lek generyczny Nowy lek biologiczny Lek biopodobny 

Koszt opracowania 

leku ($US) 
2-3 miliony 800 milionów 100–300 milionów 

Czas do 

dopuszczenia (lata) 
2–3 8–10 7–8 

Badania kliniczne 

Badania 

biorównoważności na 

zdrowych ochotnikach 

Badania fazy I-III 

Ocena skuteczności i 

bezpieczeństwa  

Porównanie PK/PD i 

badania fazy III 

Pacjenci 

(n)  
20–50 800–1000 ~500 



FIXTURE 

Langley RG i wsp. N Eng J Med 2014; 371: 326-338 







Przyszłość ? 


