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Łuszczyca należy do najczęstszych 
chorób skóry, występuje u 2-3% do
rosłej populacji. Jednocześnie jest to 
choroba ogólnoustrojowa, u podłoża 
której mogą leżeć zaburzenia mecha
nizmów obronnych uwarunkowane 
genetycznie. Istotnym elementem w 
patogenezie łuszczycy wydają się być 
zaburzenia naczyniowe. Celem pracy 
jest próba przedstawienia bieżącego 
stanu wiedzy na temat złożonych i nie 
do końca poznanych procesów biorą- 
cych udział w patogenezie łuszczycy 
ze szczególnym uwzględnieniem czyn
ników prowadzących do powikłań ser- 
cowo-naczyniowych w tej chorobie. 
Kolejno podejmowane zostają tematy: 
związku łuszczycy z nadciśnieniem 
tętniczym w aspekcie etiopatogene
tycznym i epidemiologicznym, w tym 
samym ujęciu omówiony zostaje zwią
zek tej choroby z zaburzeniami w pro
filu lipidów osocza, nieprawidłowo
ściami gospodarki węglowodanowej, 
zaburzeniami hemostazy i patologią 
zastawek serca.

Wstęp
Łuszczyca należy do najczęstszych cho

rób skóry. W krajach europejskich częstość 
jej występowania ocenia się na 2-3% doro
słej populacji. Każdego roku rozpoznaje się 
tę chorobę u 150 000-260 000 osób [57].

Etiologia łuszczycy nie jest znana. Jest 
to choroba ogólnoustrojowa, u podłoża któ
rej mogą leżeć genetycznie uwarunkowane 
zaburzenia mechanizmów obronnych, głów
nie w obrębie skóry [20]. Powiązania łusz
czycy z zapadalnością na choroby układu 
sercowo-naczyniowego znajdują potwier
dzenie w danych epidemiologicznych [14, 
23, 52]. Najczęściej opisywane są związki 
łuszczycy z nadciśnieniem tętniczym [7, 
14,21], nieprawidłowościami zastawek ser
ca [24,25,33] oraz z miażdżycą tętnic 
[15,27,28]. Związki te znajdują wytłumacze
nie w podłożu zapalnym procesu łuszczy
cowego [20,40,17], w nieprawidłowościach 
w mikrokrążeniu [3,20,22] oraz licznych 
związkach łuszczycy z zaburzeniami we- 
wnątrzwydzielniczymi [53,7]. U chorych na 
łuszczycę opisuje się również częstsze wy
stępowanie niż w populacji ogólnej hiperli- 
pidemii [15,32,46], stresu oksydacyjnego 
[27,39,40], cukrzycy [12,50] oraz hiperury- 
kemii [ 5,12], a zatem typowych czynników 
ryzyka miażdżycy i powikłań sercowo na
czyniowych. W kolejnych rozdziałach omó
wione zostają dane z piśmiennictwa na te
mat epidemiologii chorób układu sercowo- 
naczyniowego w łuszczycy, rola procesów

Psoriasis is one of the most fre
quent skin diseases. It occurs in adult 
people with a frequency 2-3%. Psoria
sis is a systemic disease with immu
nologic and genetic determinants. Mi
cro and macro vascular disorders are 
important for pathogenesis of psoria
sis. Authors attempt to show a current 
scientific statement of pathogenetic 
mechanisms in psoriasis with special 
consideration of factors involving car
diovascular abnormalities. In consecu
tive steps described are associations 
between psoriasis and arterial hyper
tension from etiological, pathological 
and epidemiological point of view. If1 
the same order are reviewed the junc
tions of psoriasis and lipid and car
bohydrate metabolism disturbations, 
as well as coagulative and heart valves 
abnormalities.

zapalnych i zmian w mikrokrążeniu w ich 
powstawaniu, nieprawidłowości wewnątrz- 
wydzielnicze prowadzące do wzrostu napi?' 
cia mięśniówki naczyniowej i nadciśnienia 
tętniczego, a także dane na temat zaburzeń 
metabolicznych najczęściej towarzyszących 
łuszczycy.

Epidemiologia chorób układu 
sercowo-naczyniowego 
u chorych na łuszczycę
Po raz pierwszy Mc Donald w badaniu 

obejmującym 325 chorych na łuszczyc? 
zwrócił uwagę na zwiększoną predyspozy- 
cję tych chorych do rozwijania okluzyjnych 
chorób naczyń tętniczych i żylnych, manife
stujących się klinicznie jako zakrzepowe 
zapalenie żył, zawał mięśnia sercowego, za
tor tętnicy płucnej i incydenty mózgowe [23]-

Torok i wsp. [52] w grupie 137 pacjen
tów z łuszczyca opisali zwiększoną częstość 
występowania chorób sercowo-naczynio- 
wych w tym zawału serca i niestabilnej dusz
nicy bolesnej.

W populacji 2941 chorych na łuszczy
cę wyodrębnionej z grupy 42461 chorych 
oddziału dermatologicznego Henseler i wsp; 
[14] opisali istotnie większą od oczekiwanej 
częstość występowania nadciśnienia tętni
czego i niewydolności krążenia. Wskaźnik 
O/E (observed to expectet frequency) dla 
nadciśnienia wynosił 1,90 (przy poziomie 
istotności p<0,01) dla niewydolności krąże
nia O/E=1,83 (p<0,001). Istotnie większa od 
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Oczekiwanej, lecz nie w takim stopniu jak nad
gonienie i niewydolność krążenia, była rów- 
n|eż wśród pacjentów z łuszczycą częstość 
^stępowania cukrzycy typu drugiego (O/ 
E=1.47, p<0,05).

Na tle wymienionych powyżej doniesień 
sPore kontrowersje budzą wyniki Sterna i 
Langego [49], którzy w populacji 1380 cho- 
tych na łuszczycę nie stwierdzili wyższego 
odsetka zgonów z przyczyn sercowo-naczy- 
Oiowych niż w populacji ogólnej. (Przy war
tości współczynnika SMR - standard mor
ality ratio od 0,7 do 1,0, obserwowana licz
ba zgonów wynosiła 79 przy oczekiwanej 
95- Jedynie wśród kobiet z łuszczycą liczba 
29onów sercowo-naczyniowych była nie
lotnie wyższa - 21 od oczekiwanej - 18).

Buslau M. i Benotmane K. [4] stwierdzili 
a Pacjentów z łuszczycą wysoki odsetek 
(36%) występowania zespołu bezdechu 
sennego (OSA). Rozpoznaniu OSA często 
towarzyszy złożona konfiguracja innych 
senników ryzyka choroby wieńcowej w tym 
Przede wszystkim otyłości i nadciśnienia 
tętniczego.

O ile doniesienia na temat występowa
ła nadciśnienia tętniczego, choroby wień
cowej i niewydolności krążenia w łuszczycy 
°Parte są na dużych badaniach populacyj- 
nych lub grupach poddanych obserwacji 
Prospektywnej, o tyle doniesienia na temat 
2rhian zastawek serca w większości doty- 
C2ąopisu pojedynczych przypadków lub nie
wielkich grup chorych.

W postaci łuszczycy stawowej związa- 
nej z występowaniem antygenu HLA-B27 (z 
ne9atywnym serologicznie testem na obec
ność czynnika reumatoidalnego) opisano 
dszczycowe zapalenie aorty [42,25] przy- 
°lerające 2 postacie kliniczne: niedomykal- 
npść zastawki aortalnej i fałszywie dodat- 
n,ego obrazu echokardiograficznego dla roz
warstwienia aorty wstępującej.

U chorych na łuszczycę opisano także, 
Zwiększoną częstość występowania zespołu 
Wypadania płatka zastawki mitralnej (MVP). 

'oes i wsp. [33] w grupie 25 chorych na 
Uszczycę nie stwierdzili zwiększonej czę
stości występowania niedomykalności za
stawki aortalnej, natomiast u 56% pacjen- 
°W potwierdzili obecność MVP w oparciu 
0 kryteria rozpoznawania zespołu wypada- 
n'a Płatka na podstawie nieprawidłowej re
jestracji zapisu jednowymiarowego (M- 
lv,ode). Odsetek ten kilkakrotnie przekracza 
gęstość występowania MVP w populacji 
°9ólnej. Moya i wsp. [24] w grupie 44 pa
tentów z łuszczycą w tym 34% z HLA B- 

. rozpoznali MVP u 4,5% chorych w opar
ło o kryteria rozpoznawania w rejestracji 
Wuwymiarowej (2D-Mode). Zważywszy na 

Przewagę mężczyzn w ich grupie (30 męż- 
cZyzn i 14 kobiet) odsetek ten należy rów- 
nieŹ uznać za względnie wysoki.

. Roistacher i wsp. [41] opisali przypadek 
Cl?Zkiej niedomykalności zastawki tętnicy 
Płcnej u chorego z ciężką postacią łusz- 
C2ycowego zapalenia stawów.

Proces zapalny i zaburzenia 
rnikrokrażenia w łuszczycy jako 
Potencjalne źródło nieprawidłowości 
Zastawkowych serca
Stałącechąłuszczycy jest stan zapalny 

Urażający się obecnością nacieków zapal

nych w skórze właściwej i wnikaniem granu- 
locytów wielojądrzastych do naskórka.

W patogenezie łuszczycy bierze udział 
wiele linii komórkowych, a wśród nich kera- 
tynocyty, limfocyty T, monocyty, komórki 
Langerhansa, leukocyty wielojądrzaste, 
kwasochłonne i mastocyty [29,47].

W odpowiedzi na różnorodne bodźce 
biorące udział w patogenezie łuszczycy, 
aktywowane keratynocyty oraz komórki na
ciekające wydzielajądo środowiska interleu- 
kiny 6 i 8 (IL6, IL8) [36,48,51], które są cy- 
tokinami prozapalnymi, pobudzanymi przez 
IL-1 i TNF alfa, lnterleukina-6 może odgry
wać zasadniczą rolę w patogenezie łusz
czycy, jako czynnik wpływający na prolife
rację naskórka i aktywację komórek nacie
ku zapalnego [17]. Grossman i inni [11] po
dają że podwyższone stężenie IL-6 w krą
żeniu obwodowym jest prawdopodobnie 
spowodowane zwiększoną syntezą IL-6 w 
zmianach łuszczycowych.

U chorych z aktywną łuszczycą stwier
dzono podwyższone stężenie IL-8 w krąże
niu [31]. Obecne w krążeniu u chorych z 
łuszczycą prozapalne cytokiny mogą wy
wierać działanie ogólnoustrojowe na inne 
poza skórą narządy i układy, w tym na za
stawki serca.

Istotnym elementem w patogenezie 
łuszczycy wydają się być zaburzenia na
czyniowe, dotyczące głównie śródbłonka 
kapilar, pomiędzy komórkami pojawiają się 
widoczne w mikroskopie elektronowym ubyt
ki (gaps), przez które z naczyń przedostają 
się komórki zapalne. Być może wzmożona 
przepuszczalność naczyń jest zjawiskiem 
pierwotnym w łuszczycy, zależnym od dzia
łania histaminy i innych mediatorów uwal
nianych z komórek tucznych, które zjawiają 
się w bardzo wczesnym okresie wykształ
cania się grudki łuszczycowej [20] lub jest 
to genetycznie uwarunkowana właściwość 
kapilar u chorych na łuszczycę. Oprócz ano
malii anatomicznych stwierdzono również 
występowanie w ścianach naczyń zjawisk 
immunologicznych. W obrębie ścian naczyń 
brodawek skóry można ujawnić ziarniste lub 
włókienkowe złogi immunoglobulin i dopeł
niacza. Zjawisko to dotyczy zawsze zmian 
łuszczycowych oraz 25% przypadków skó
ry nie zajętej [13]. Kapilaroskopia wykazu
je obecność większej perfuzji kapilar krwin
kami oraz większe rozmiary kapilar niż w 
skórze zdrowej, gęstość kapilar nie jest 
zwiększona w porównaniu do skóry zdro
wej, fluorescencja wokół kapilar jest więk
sza niż w skórze właściwej [3]. Przypusz
cza się, że w następstwie zaburzeń w mi- 
krokrążeniu dochodzi do łuszczycowego 
zapalenia stawów [60], dokładny mechanizm 
uszkodzeń kostno-stawowych jest złożony 
i niedostatecznie poznany. Wykazano rów
nież dodatnią korelację między radiologicz
nymi zmianami kostno-stawowymi, szcze
gólnie w obrębie kończyn górnych i dolnych, 
a ciśnieniem krwi [60]. Autorzy tłumaczyli to 
powiązanie z zaburzeniami w układzie au
tonomicznym, szczególnie z obniżeniem 
funkcji receptorów [J-adrenergicznych. 
Prawdopodobnie zarówno proces zapalny 
zwłaszcza przewlekły jak i nieprawidłowo
ści w mikrokrążeniu są przyczyną tych sa
mych procesów, które doprowadzają do 
łuszczycowego zapalenia stawów jak i 

zmian na zastawkach serca. Badania epi
demiologiczne wydają się potwierdzać to 
przypuszczenie [24,25,42].

Stres oksydacyjny i zaburzenia 
gospodarki lipidowej w łuszczycy
Łuszczyca należy do chorób zapalnych 

skóry, mających związek ze stresem oksy
dacyjnym [6,39,40]. Wolne rodniki genero
wane w nadmiarze podczas zapalenia od
grywają ważną rolę w zapoczątkowaniu, 
przebiegu i podtrzymaniu reakcji zapalnych. 
Działają one zarówno w komórce, w której 
sągenerowane, jak i w płynach ustrojowych. 
Do istotnych działań wolnych rodników na
leży zwiększanie przepuszczalności ścian 
naczyń, przyciąganie komórek do tkanek ob
jętych procesem zapalnym, nasilenie syn
tezy eikozanoidów (w tym tromboksanów), 
poprzez aktywację fosfolipazy C zwiększa
nie stężenia jonów Ca’* w komórce i akty
wowanie enzymów nukleolitycznych, nisz
czenie struktury błon komórkowych poprzez 
peroksydację lipidów błony a w następstwie 
śmierć komórki. Rozpadająca się komórka 
uwalnia zawarte w niej rodniki i związki che
miczne, które sprzyjają szerzeniu się i pod
trzymaniu zapalenia. Komórki zapalne pod
dane są jednocześnie wielu bodźcom: od 
stymulacji poprzez antygeny, mediatory nie
swoiste, do wspomnianych już cytokin. Uru
chomienie tak wielu szlaków metabolicznych 
wiąże się z ogromnym wydatkowaniem 
energii. Komórka wyzwala ją zawsze w pro
cesach oksydacyjno-redukcyjnych, w toku 
których produkuje znaczącą ilość wolnych 
rodników [6]. Dodatkowym źródłem nad
miernego wydatkowania energii jest niewąt
pliwie przyspieszenie wszystkich faz cyklu 
komórkowego związane ze zwiększoną pro
liferacją komórek naskórka (liczba mitoz 
zwiększona trzykrotnie w porównaniu ze 
skórą zdrową). W poszukiwaniu przyczyn 
wyżej wymienionych zaburzeń dotyczących 
przyspieszonego cyklu komórkowego i za
burzeń różnicowania komórek naskórka w 
łuszczycy zwrócono m.in. uwagę na rolę 
mechanizmów immunologicznych, zarówno 
ogólnoustrojowych, jak i miejscowych. Re
akcja immunologiczna odpowiedzialna za 
powstawanie choroby mogłaby polegać na:

• nadwrażliwości ustroju chorego na nie
znany antygen zewnątrzpochodny, lub po
chodzący z własnych tkanek (np. z naskór
ka), lecz nie stykający się z układem immu
nologicznym,

• utracie tolerancji na nieznane własne 
antygeny, prawdopodobnie pochodzenia 
naskórkowego [20].

Łuszczyca jako przewlekły stan zapal
ny skóry (i ew. stawów) poprzez stres oksy
dacyjny może spowodować pojawienie się 
silnie miażdżycorodnych nadtlenków lipidów, 
te ostatnie są najprawdopodobniej przyczy
ną zwiększonej częstości powikłań serco
wo-naczyniowych w tej grupie chorych 
[27,39].

Mająone zwykle miejsce u pacjentów z 
ciężką łuszczycą tzn., gdy zajęta jest pro
cesem zapalnym duża powierzchnia skóry 
[54]. W surowicy u chorych na łuszczycę 
stwierdza się redukcję całkowitej zawarto
ści antyoksydantów w tym witaminy A i E 
[28]. Bardzo ważnym czynnikiem, odgrywa
jącym istotną rolę w patofizjologii chorób 
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sercowo-naczyniowych u chorych na łusz
czycę, są aktywowane leukocyty [19,44], 
będące ważnym źródłem utlenowanych 
metabolitów i proteaz. Związki te mogą po
wodować tlenowe uszkodzenie różnych ko
mórek w tym śródbłonka ściany naczyń i 
płytek krwi [40]. Według teorii aterogenezy 
tlenowe metabolity przyczyniają się do 
miażdżycowych procesów przez modyfika
cję utleniania LDL cholesterolu [56]. Inni 
autorzy donosząo istnieniu przeciwciał prze
ciwko utlenowanym zmodyfikowanym LDL- 
om u pacjentów z łuszczycą, które to zjawi
ska są odpowiedzialne za rozwój zmian 
miażdżycowych [59].

Zmiany w profilu lipidów osocza w łusz
czycy obejmują: wzrost stężenia choleste
rolu całkowitego, trójglicerydów, LDL, apo- 
lipoproteiny A i B oraz redukcję HDL chole
sterolu [15,32,46,45].

Na uwagę zasługują prace Lerena i wsp. 
[18], którzy badając aktywność receptora 
cząsteczek LDL na powierzchni fibroblastów 
skóry u pacjentów z łuszczycą stwierdzili 
istotne statystycznie jej obniżenie. Znaczy 
to, że u chorych na łuszczycę występują nie
prawidłowości błony komórkowej fibrobla
stów z niską aktywnością receptora LDL.

Dane z piśmiennictwa pozwalają są
dzić, że w przebiegu procesu łuszczycowe
go może dochodzić do zaburzeń funkcji re
ceptorów LDL na fibroblastach na skutek 
spadku ich aktywności, dysfunkcji lub wy
biórczego niedoboru. Stan ten może prowa
dzić do podwyższenia stężenia cholestero
lu frakcji LDL oraz apolipoproteiny B - głów
nego białka transportującego tę cząstecz
kę. Klinicznym odbiciem opisywanych nie
prawidłowości są u chorych na łuszczycę 
zwiększona zapadalność na chorobę nie- 
dokrwiennąserca i zawał [37] oraz miażdży
ca tętnic szyjnych [43].

Zaburzenia gospodarki 
węglowodanowej w łuszczycy
U chorych na łuszczycę, standardowym 

testem doustnego obciążenia glukozą ujaw
niono podwyższoną częstość nietolerancji 
glukozy, mogącą świadczyć o związku łusz
czycy z zaburzeniami przemiany węglowo
danowej [38]. Opisano również tendencje do 
nadmiernego hipeńnsulinizmu u chorych na 
łuszczycę [50]. W dalszych badaniach, re
lacji pomiędzy poziomem insuliny a stęże
niem glukozy w surowicy u chorych na łusz
czycę, wykazano niefizjologiczną korelację 
dodatnią, tzn. wraz ze wzrostem poziomu 
insuliny wzrasta stężenie glukozy [38]. Mia
łoby to świadczyć o wydzielaniu insuliny o 
zmniejszonej aktywności biologicznej i /lub 
o niewrażliwości tkanek na nią. Badanie 
poziomu glikemii u 60 chorych z łuszczycą 
przeprowadzone w Klinice Dermatologii w 
Krakowie w 1972 roku wykazało podwyż
szony poziom cukru jedynie u chorych po
wyżej 40 roku życia [61].

Grzybowski G. i wsp. [12] stwierdzili sta
tystycznie znamienny wzrost stężenia glu
kozy, insuliny, peptydu C i kwasu moczo
wego w grupie chorych na łuszczycę.

Zwiększona częstość występowania 
cukrzycy, nietolerancji glukozy i hiperinsu- 
linemii u chorych na łuszczycę może być 
czynnikiem zwiększającym tendencję do pa
tologii sercowo-naczyniowej. Zaburzenia 

metabolizmu węglowodanów wykazują pa- 
togenetyczny związek z miażdżycą tętnic, 
nadciśnieniem tętniczym i ich powikłaniami.

Czynniki związane z patogenezą 
nadciśnienia tętniczego w łuszczycy 
Nadciśnienie tętnicze w łuszczycy ma 

złożoną patogenezę.
We wczesnych stadiach choroby wystę- 

pujązaburzenia potencjalnie mogące odpo
wiadać za występowanie nadciśnienia pier
wotnego. Ena i wsp. [7] opisali wzrost ak
tywności osi renina - angiotensyna - aldo- 
steron u chorych na łuszczycę, przy niepod- 
wyższonej aktywności współczulnej. Wśród 
100 chorych na łuszczycę 35 wykazywało 
podwyższoną aktywność reninową osocza, 
a 27 zwiększone wydalanie aldosteronu z mo
czem. Autorzy nie zaobserwowali zwiększo
nej częstości nieprawidłowych wyników pró
by oziębieniowej ani testu pionizacyjnego.

Innym potencjalnym czynnikiem odpo
wiedzialnym za rozwój nadciśnienia tętnicze
go w łuszczycy głownie w mechanizmie 
zwiększenia napięcia mięśniówki ściany 
naczyniowej jest nieprawidłowa sekrecja 
endotelin i ich podwyższony poziom w oso
czu [53].

Endoteliny są ważnym śródbłonkowym 
czynnikiem zwężającym naczynia [9,58].

Trevisan G. i wsp [53] wykazali zwięk
szony poziom endotelin 1 i 2 w osoczu u 
pacjentów z łuszczycą. Zwraca się również 
uwagę na mitogenne działanie endotelin na 
mięśniówkę gładką tetniczek [16], fibrobla- 
sty [8] oraz na komórki mezangium kłębusz- 
ków nerkowych [30]. Uszkodzenie śródbłon
ka w kłębuszkach nerkowych u chorych na 
łuszczycę może być również związane z 
wzmiankowanym już stresem oksydacyjnym 
i zaburzeniami lipidowymi.

Zaawansowana nefropatia łuszczycowa 
będąca przyczyną nadciśnienia wtórnego 
w łuszczycy przejawia się jako przewlekłe 
zapalenie kłębuszków nerkowych i amylo- 
idoza [55]. Za wczesny objaw postępujące
go uszkodzenia kłębuszków nerkowych w 
łuszczycy należy uznać zwiększoną czę
stość mikroalbuminurii [21]. Istotną rolę w 
patogenezie nadciśnienia tętniczego zwłasz
cza u chorych z wieloletnim wywiadem łusz
czycy może zatem odgrywać komponenta 
miąższowo-nerkowa.

Wraz z wprowadzeniem cyklosporyny 
do leczenia łuszczycy pojawił się dodatko
wy czynnik etiologiczny nadciśnienia tętni
czego w postaci polekowego uszkodzenia 
nerek [35,26].

Zaburzenia hemostazy 
w przebiegu łuszczycy
są jednym z częściej stwierdzanych 

objawów [2]. Wzrost aktywności czynników 
krzepnięcia jest proporcjonalny do występo
wania zaburzeń mikronaczyniowych w skó
rze zmienionej patologicznie. Zaburzenia te 
przyczyniająsię najprawdopodobniej do kon
taktu krwi z tkanką podśródbłonkową wsku
tek uszkodzenia śródbłonka i zapoczątko
wania procesu krzepnięcia [22]. Zwraca się 
również uwagę na występujące częściej niż 
w ogólnej populacji przeciwciała antyfosfo- 
lipidowe we krwi u chorych na łuszczycę i 
ich rolę w procesach zakrzepowych [10]. 
Trombogenne działanie tych przeciwciał 

polega na upośledzeniu procesu fibrynoli- 
zy, hamowaniu syntezy PGI2, aktywacji ze- 
wnątrzpochodnego układu krzepnięcia i ak
tywacji płytek krwi [1]. W osoczu krwi cho
rych na łuszczycę zaobserwowano zmiany 
w parametrach układu fibrynolizy tzn. obni
żony poziom plazminogenu, spadek aktyw
ności alfa2-antyplazminy oraz wzrost pozio
mu produktów degradacji fibryny i fibryno- 
genu. Zmiany te dowodzą zwiększonej ak
tywności fibrynolitycznej [34].

Zakłócenie w łuszczycy równowagi he- 
mostatycznej może powodować zwiększo
ne pogotowie zakrzepowe i jego manife
stację kliniczną w postaci zatorowości płuc' 
nej [22].
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