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Częstość występowania łuszczycowego zapalenia 

stawów (ŁZS) w zależności od wieku i płci. 

Wilson FC, Icen M, Crowns CS i wsp. J Rheumatol. 2009; 36 (2); 361-367. 
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Łuszczycowe zapalenie stawów 

 U 80-85% chorych manifestacja stawowa pojawia się po ok.7-10 lat od rozpoznania 
łuszczycy skóry 
 
   

 U około 10% chorych zapalenie stawów występuje równocześnie z łuszczycą skóry 
 
 
  

 U 5-30%  chorych objawy stawowe wyprzedzają objawy dermatologiczne   

 



Typy łuszczycowego zapalenia stawów 

Cechy kliniczne ŁZS typ I (36%) 
Początek< 40 r życia (%) 

ŁZS typ II (64%) 
Początek > 40 r życia (%) 

Dodatni wywiad rodzinny w kierunku ŁZS 23,2 9,8 

HLA- B27 36,6 8,9 

Cukrzyca 5 17,1 

Nadciśnienie tętnicze 19,5 38,2 

Zaburzenia lipidowe 20,7 37,4 

Otyłość 18,3 27,6 

Palenie papierosów 41,8 21,8 

Palenie papierosów w przeszłości 16,4 38,2 

Początek z zapaleniem  kręgosłupa 22,3 6,1 

Rozwijające się zapalenie kilku stawów  15,8 31,8 

Alonso S i wsp. Joint Bone Spine. 2015; http://dx.doi.org/10.1016/j.jbspin.2015.09.004 
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Przyczyny łuszczycowego zapalenia stawów 

 Antygen HLA-B27 obecny u około 40-80% chorych (głównie w postaci osiowej) 

 Obecność alleli HLA-C2*06 koreluje z 5-krotnym ryzykiem rozwoju ŁZS w łuszczycy skóry. 
Ho PY, Barton A et al. Ann Rheum Dis. 2008; 67: 677-682. 

 Uraz – początek ŁZS u 8-9% chorych 
Punzi L i wsp. Clin Exp Rheumatol. 1998; 16: 277-281. 

 Czynniki infekcyjne, antybiotykoterapia, szczepienia (różyczka) 

 Dodatnia korelacja między BMI a ŁZS u chorych na łuszczycę. 
Love TJ i wsp. Ann Rheum Dis. 2012; 71: 1267-1277 

 Umiejscowienie łuszczycy: 
Łuszczyca skóry owłosionej głowy  -  3,75x 
Łuszczyca paznokci    -  5 x występuje u 80% chorych na ŁZS vs 40% chorych z łuszczycą bez zapalenia stawów 
                                                                                                                          

Łuszczyca szpary pośladkowej  -  1,95x 

           Wilson FC i wsp. Arthritis Rheum. 2009; 61: 233-239. 

 Zajęcie paznokci zwiększa prawie 2,5-krotnie ryzyko progresji zmian radiologicznych w ciągu 1 roku trwania 
choroby. 

          Mediany El i wsp. Clin Rheumatol. 2015; 34:307-313 ;   Tan AL. i wsp. Joint Bone Spine. 2010; 77:206-211. 

 

 

 

 



Subkliniczne zapalenie stawów u chorych na łuszczycę. 

 Tylko 13% chorych na łuszczycę nie zgłasza bólu stawów i ma prawidłowy obraz MRI układu ruchu  

 

 U 47% chorych na łuszczycę wykrywa się cechy zapalenia w badaniu MRI 

- 38% ma zapalenie błony maziowej 

- 11% ma obrzęk szpiku  

- 4% ma zapalenie ścięgien 

- 4% zapalenie okołostawowe  tzw. palce kiełbaskowate 

 

 

 

 

 

, 23,6% 

 

 

 U chorych z cechami zapalenia błony maziowej w MRI ryzyko rozwoju ŁZS wynosi 60%  

 Faustini F i wsp. Ann Rheum Dis. 2016; 0: 1 – 7. 

29,1% 23,6% 3,6% 













































Okno terapeutyczne w ŁZS. 

<6 miesięcy             12 miesięcy         2+ lata 

Pogłębiona niepełnosprawność 

Niesprzyjające czynniki zdrowia fizycznego 

Pogłębienie uszkodzeń radiologicznych 

Podwyższone ryzyko wystąpienia okaleczającego 

zapalenia stawów 

Niższe prawdopodobieństwo remisji bez leków 

• Mniejsza niepełnosprawność 

• Mniejsze uszkodzenia stawówradiologiczne 

• Niższe ryzyko erozji kostnych stawów 

• Wyższe prawdopodobieństwo remisji bez leków 

 

Haroon M et al. Ann Rheum Dis 2015;74(6):1045-50. 
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Prawdopodobieństwo uzyskania remisji wolnej od leków istotnie negatywnie związane jest z opóźnieniem 
rozpoznania powyżej 1 roku oraz istotnie pozytywnie związane z wizytą u reumatologa w ciągu  

pierwszych 6 miesięcy1 



Walidowane narzędzia do 

oceny aktywności choroby: 

- zapalenie stawów 

- zapalenie przyczepów 

   ścięgnistych 

- palce kiełbaskowate 

- zapalenie kręgosłupa 

- zmiany na paznokciach 

- uszkodzenie skóry 

Terapia farmakologiczna 

Rehabilitacja 

Psychoterapia 

Strategia leczenia 

Wczesne kierowanie pacjentów do reumatologa 

Wczesne rozpoznanie i wczesne leczenie 

Strategia „treat – to – target” 

Ścisła kontrola choroby 

Rozpowszechnianie rekomendacji 

Leczenie 

ŁZS 



Leczenie farmakologiczne ŁZS. 

Postać osiowa 
Postać z zajęciem stawów 

obwodowych 
Postać z dominującym zapalenia 

przyczepów ścięgnistych 

• Niesteroidowe leki 
przeciwzapalne 
 

Leki biologiczne 

• Inhibitory TNF-alfa: 
Infliksymab 
Etanercept 
Adalimumab 
Golimumab 
Certolizumab pegol 

• Inhibitory IL-17 (Secukinumab) 

• Inhibitory IL12/23 
(Ustekinumab) 

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne 

• Lokalne iniekcje glikokortykosteroidów 

Klasyczne leki modyfikujące przebieg 
choroby 

• Metotreksat 

• Leflunomid 

• Sulfasalazyna 

• Cyklosporyna 

Leki biologiczne 

• Inhibitory TNF-alfa: 
Infliksymab 
Etanercept 
Adalimumab 
Golimumab 
Certolizumab pegol 

• Inhibitory IL-17 (Secukinumab) 

• Inhibitory IL12/23 (Ustekinumab) 

Inhibitor fosfodiesterazy 4(PDE4) (Apremilast) 

 

• Niesteroidowe leki 
przeciwzapalne 

• Lokalne iniekcje 
glikokortykosteroidów 

• Inhibitory TNF-alfa: 
Infliksymab 
Etanercept 
Adalimumab 

Golimumab 
Certolizumab pegol 

• Inhibitory IL-17 (Secukinumab) 

• Inhibitory IL12/23 
(Ustekinumab) 

• Inhibitor fosfodiesterazy 
4(PDE4) (Apremilast) 

 

 



 Parametry oceniane: 
- DAPSA 
- PASI 
- Indeks funkcjonalny 
- Zapalenie przyczepów ścięgnistych 
- Wartość OB i CRP 
 

 Czynniki sprzyjające 10-letniemu ryzyku hospitalizacji i śmierci: 
- Płeć męska,  
- Współistniejąca choroba sercowo-naczyniowa, 
- Ewidentne ryzyko upadku 
- Cukrzyca 
- Zakażenie 
- Lęk/Depresja 
- Wysoka wartość MDSS 

 

 

European League Against Rheumatism. "New comorbidity tool predicts risk of hospitalization and death in psoriatic arthritis: Application expected to improve patient 
outcomes and reduce costs."   9 June 2016.  

 

Multidimensional Disease Severity Score   

wielowymiarowy indeks oceny przebiegu choroby a ryzyko zgonu  

u chorych na ŁZS. 




