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Streszczenie

Wprowadzenie. Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną dotyczą-
cą około 2% populacji. Spośród pacjentów z łuszczycą skóry 20-40% 
choruje na łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). U większości osób 
zmiany skórne wyprzedzają objawy stawowe nawet o 10 lat. Wczesne 
rozpoznanie zapalenia stawów i zastosowanie leczenia jest kluczowe 
dla osiągnięcia remisji choroby i poprawy rokowania.

Cel pracy. Celem pracy była ocena objawów ze strony układu mię-
śniowo-szkieletowego wśród pacjentów z łuszczycą.

Materiał i metody. Do badania włączono 180 osób z łuszczycą skóry 
i/lub paznokci. Opracowano ankietę oceniającą częstość występowa-
nia dolegliwości stawowych, a także ich natężenie i charakter. Zgła-
szane przez chorych objawy zestawiono z kryteriami klasyfikacyjnymi 
CASPAR oraz ankietą przesiewową PEST.

Wyniki. Ponad 90% osób ankietowanych zgłaszało dolegliwości bó-
lowe ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, u 70% występowały 
one w momencie badania, a u prawie 40% osób spełniały kryteria 
bólu zapalnego stawów. Ból przyczepu ścięgnistego (ścięgna Achille-
sa) zgłaszało 43% pacjentów, a zapalenie palca 42% respondentów. 
Dość rzadko pacjenci zgłaszali dolegliwości o charakterze zapalnym 
ze strony kręgosłupa (11% pacjentów). W grupie badanej blisko 40% 
osób miało zdiagnozowane łuszczycowe zapalenie stawów. Około 
23% (16/70) osób zgłaszających dolegliwości spełniające kryterium 
bólu zapalnego stawów, nie posiadało dotychczas diagnozy choroby 
reumatycznej, pośród chorych zgłaszających ból zapalny kręgosłupa 
odsetek ten wynosił aż 55% (10/18).

Wnioski. Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego są 
powszechne wśród pacjentów chorujących na łuszczycę. Istotny od-
setek chorych pozostających pod opieką lekarza dermatologa i speł-
niających kryteria dolegliwości o charakterze zapalnym nie posiada 
rozpoznania choroby stawów mimo prezentowanych objawów.

Słowa kluczowe: łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca, zapalenie 
stawów

Summary

Introduction. Psoriasis is a chronic autoimmune disease of skin which 
may affect around 2% of population and 20-40% of psoriatic patients 
develop psoriatic arthritis (PsA). It is estimated that cutaneous symp-
toms are present for about 10 years ahead of the musculoskeletal 
symptoms. Early diagnosis of arthritis and implementation of treat-
ment are crucial for achieving remission and improved prognosis.

Aim. The aim of the study was to assess the musculoskeletal symp-
toms in patients with psoriasis.

Material and methods. 180 subjects with psoriasis of the skin and/
or nails were enrolled in the study. The screening questionnaire was 
developed to assess the frequency of musculoskeletal symptoms and 
their character. The symptoms reported by the patients were com-
pared with the CASPAR classification criteria and with the screening 
questionnaire PEST.

Results. More than 90% of respondents declared complaints from 
musculoskeletal system. In 70% of the surveyed, the symptoms were 
present at the time of completing the questionnaire and in 40% the 
reported symptoms fulfilled the criteria of inflammatory arthritis. 43% 
of the surveyed patients reported Achilles tendon pain and 42% re-
ported dactylitis. The examined patients rarely reported back pain of 
inflammatory character (11%). In the study group nearly 40% of the 
patients were diagnosed with psoriatic arthritis. About 23% respond-
ents (16/70) who reported symptoms fulfilling the criteria for psoriatic 
arthritis had not been previously diagnosed with rheumatic disease, 
and in patients reporting inflammatory back pain this figure amount-
ed to 55% (10/18).

Conclusions. Musculoskeletal complaints are frequent among pa-
tients with psoriasis. The significant percentage of patients treated 
by dermatologists do not have any diagnosis of inflammatory joint 
disease despite the presented symptoms.
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WSTĘP
Łuszczyca stanowi najczęstszą immunologiczną choro-

bę skóry. Częstość jej występowania waha się od 0,9-1% 
w populacji Stanów Zjednoczonych do 8,5% w Norwegii 
[1-2]. W Polsce choruje 2-4% osób dorosłych. Pośród pa-
cjentów z łuszczycą, u 24% do 41% rozwinie się łuszczy-
cowe zapalenie stawów (ŁZS) [3-7], które może prowadzić 
do trwałego inwalidztwa. Obecnie diagnostyka ŁZS opiera 
się przede wszystkim na obrazie klinicznym oraz nieswo-
istych parametrach laboratoryjnych. Nie zidentyfikowano 
dotychczas biomarkerów pozwalających na jednoznaczną 
diagnostykę oraz wczesne wykrywanie pacjentów należą-
cych do grup szczególnego ryzyka rozwoju choroby. Prawi-
dłowe i wczesne rozpoznanie utrudnia dodatkowo fakt, że 
tylko u 2/3 pacjentów zmiany skórne poprzedzają rozwój 
zmian stawowych. Łuszczycowe zapalenie stawów może 
występować u 1% populacji, stanowiąc porównywalną 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) przyczynę in-
walidztwa oraz obniżenia jakości życia [8]. Ze względu na 
wysokie osobiste i społeczne koszty choroby, kluczowe jest 
wczesne jej wykrycie oraz zapobieganie uszkodzeniu sta-
wów poprzez prawidłowe leczenie [9-11]. Dotychczas nie 
powstała jednoznaczna definicja łuszczycowego zapalenia 
stawów, mimo iż zostało ono uznane za odrębną jednostkę 
chorobową już w latach sześćdziesiątych [12], a pierwsze 
opisy pacjentów pojawiały się na początku XIX wieku. Nie 
dysponujemy również jednoznacznymi kryteriami rozpo-
znania, w praktyce klinicznej używane są natomiast klasyfi-
kacyjne kryteria CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic 
Arthritis) (tab. I) z 2006 roku. Ich czułość szacowana jest na 
91,7% przy swoistości sięgającej 99,1% [13-15]. Ze wzglę-

Wykaz skrótów:

BMI - Body Mass Index
PASI - Psoriasis Area and Severity Index
PsA - psoriatic arthritis
ŁZS - łuszczycowe zapalenie stawów
PAQ - Psoriatic Arthritis Questionnaire
PASE - Psoriatic Arthritis Screening and Evaluation
ToPAS - Toronto Psoriatic Arthritis Screening

PEST - Psoriasis Epidemiology Screening Tools
PASQ - The Psoriasis & Arthritis Screening Questionnaire
GEPARD - German Psoriatic Arthritis Diagnostic Question-
naire
EARP - Early Arthritis for Psoriasis Patients
CASPAR - Classification Criteria for Psoriatic Arthritis

du na konieczność szybkiej diagnostyki chorych, w czasie 
ostatnich dwudziestu lat powstało wiele ankiet przesie-
wowych skierowanych do lekarzy dermatologów i lekarzy 
pierwszego kontaktu mających na celu szybką identyfikację 
chorych, u których konieczne jest wdrożenie specjalistycz-
nej diagnostyki w kierunku ŁZS.

Najbardziej popularnymi spośród nich są: Psoriatic Ar-
thritis Qs (PAQ) [16]; Psoriatic Arthritis Screening and Eva-
luation (PASE) [17]; Toronto Psoriatic Arthritis Screening 
(ToPAS) [18]; Psoriasis Epidemiology Screening Tools (PEST) 
[19]; The Psoriasis & Arthritis Screening Qs (PASQ) [20]; 
German Psoriatic Arthritis Diagnostic Qs (GEPARD) [21] 
oraz Early Arthritis for Psoriasis Patients (EARP) [22]. Podsu-
mowanie dostępnych ankiet przedstawia tabela II. Najwyż-
szą czułość spośród dostępnych narzędzi przesiewowych 
wskazuje skala PEST (97%) przy swoistości 79%. Została 
ona wykorzystana w poniższej pracy jako walidowane na-
rzędzie pozwalające na wytypowanie chorych, u których 
wskazana jest konsultacja reumatologiczna. Mimo mnogo-
ści dostępnych narzędzi przesiewowych, liczba pacjentów 
niezdiagnozowanych nadal utrzymuje się na wysokim po-
ziomie a dostępne statystyki dotyczące częstości choroby 
w poszczególnych populacjach pozostają niepełne. Obec-
nie brak jest wiarygodnych badań epidemiologicznych pro-
wadzonych dla polskiej populacji.

Celem poniższego badania była ocena częstości wystę-
powania dolegliwości ze strony układu kostno-szkieleto-
wego w populacji osób z łuszczycą skóry i/ lub paznokci.

Łuszczycowe zapalenie stawów można rozpoznać u pacjenta z chorobą zapalną stawów (zapaleniem stawów 
obwodowych, zapaleniem stawów kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych lub zapaleniem przyczepów 
ścięgnistych) i ≥3 pkt z poniższych:

Kryterium Liczba pkt Liczba respondentów

Objawy łuszczycy* 1 lub 2 pkt 180 (100%)

Zmiany łuszczycowe paznokci 1 pkt 133 (73,9%)

Ujemny wynik oznaczenia czynnika reumatoidalnego 1pkt Nie sprawdzano

Dactylitis 1 pkt 75 (41,7%)

Cechy radiologiczne przystawowej proliferacji kostnej 1 pkt Nie sprawdzano

Łuszczycowe zapalenie stawów można rozpoznać u pacjenta z chorobą zapalną stawów i ≥3 pkt z powyższych

1 pkt gdy zmiany łuszczycowe występowały u pacjenta w przeszłości lub występują jedynie u krewnych; 2 pkt odpowiadają aktywnym 
zmianom łuszczycowym u chorego; u wszystkich ankietowanych występowały aktywne zmiany łuszczycowe.

Tabela I. Kryteria klasyfikacyjne ŁZS CASPAR (2006)
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MATERIAŁ I METODY
Pacjenci

Do badania włączono 180 osób (61 mężczyzn, 119 ko-
biet, średni wiek 38,6±14,4) chorujących na łuszczycę skó-
ry i/lub paznokci. Respondenci rekrutowani byli z poradni 
dermatologicznej oraz spośród członków Stowarzyszenia 
Chorych na Łuszczycę. Wszyscy włączeni do badania dekla-
rowali występowanie zmian skórnych lub zajęcie paznokci 
w przebiegu łuszczycy. Kryterium wyłączenia z badania był 
brak wyrażenia zgody na badanie ankietowe.

Metody
W oparciu o dostępne, zwalidowane uprzednio ankiety 

przesiewowe oraz kryteria rozpoznania ŁZS przygotowano 
kwestionariusz ukierunkowany na typowe objawy chorób 
zapalnych stawów (ryc. 1). Respondenci poproszeni zosta-
li o udzielenie odpowiedzi na 21 pytań – 12 dotyczących 
objawów stawowych, 1 – dotyczące zmian w obrębie płyt-
ki paznokciowej, 2 – odnośnie rozpoznanych uprzednio 
chorób stawów oraz 6 pytań dodatkowych obejmujących 
wiek, płeć, masę ciała, wzrost, używki oraz wykonywany 

Nazwa ankiety Psoriatic 
Arthritis 
Qs (PAQ) 

[21]

Psoriatic 
Arthritis 

Screening 
and 

Evaluation 
(PASE) 
[22]

Toronto Psoriatic 
Arthritis 

Screening (ToPAS) 
[23]

Psoriasis 
Epidemiology 

screening 
tools (PEST) 

[24]

The Psoriasis 
& Arthritis 

screening Qs 
(PASQ) 

[25]

German 
Psoriatic 
Arthritis 

Diagnostic 
Qs 

(GEPARD) 
[26]

Early 
Arthritis 

for 
Psoriasis 
patients 
(EARP) 

[27]

Kryteria 
klasyfikacyjne 

CASPAR*** 
[18-20]

Rok 1997 2007 2008, 2015 2009 2010 2010 2012 2006

Liczba pytań 15 Brak 
dostępu 

do ankiety 
źródłowej

22 + 5 
niepunktowanych

5 10 + 3 
niepunktowane 

+ ocena 
zajętych 
stawów

13 10 5 + cechy 
zapalnego 

bólu stawów

Pytania o 
zapalenie 
stawów

4 + 3* 7 1 4 4 6 0

Pytania o 
ból zapalny 
kręgosłupa

1 + 3* 6 0 2 5 1 0

Pytania o 
zapalenie palca

1 1 1 0 1 1 1

Pytania o 
zapalenie 
przyczepów 
ścięgnistych

0 0 1 0 0 1 0

Pytania o 
łuszczycę skóry/
paznokci

0 8 1 3 0 0 2

Inne pytania 
(rozpoznanie 
zap. stawów / 
funkcjonowanie 
/ wywiad 
rodzinny

6 3 1 3 3 1 2

Czułość [%] 85 82 86,8 97 86,3 89 85,2 91,7-98,4

Swoistość [%] 88 73 93,1 79 88,9 69,1 91,6 99,1-99,7

* pytania bez rozdzielenia dolegliwości osiowych i obwodowych

wysiłek fizyczny (tab. II). Następnie wykorzystując odpo-
wiedzi udzielone przez respondentów wypełniono ankietę 
Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST) [19].

Uzyskane wyniki zestawiono również z obecnie obowią-
zującymi kryteriami klasyfikacyjnymi CASPAR. Do analizy 
wykorzystano pytania o objawy kliniczne zawarte w klasy-
fikacji CASPAR. Ból zapalny stawów definiowany był jako 
ból trwający ponad 6 tygodni z towarzyszącym obrzękiem 
stawów. Obecność zapalnego bólu pleców rozpoznawali-
śmy u respondentów, którzy udzielili odpowiedzi twierdzą-
cych na wszystkie wymienione pytania: „Czy kiedykolwiek 
skarżył się Pan/Pani na ból w okolicy lędźwiowej utrzymu-
jący się powyżej 3 miesięcy?”; „Czy ból w okolicy lędźwio-
wej nasilał się w nocy?”; „Czy towarzyszyła mu sztywność 
poranna utrzymująca się ponad 30 minut?”; „Czy ból  
w okolicy lędźwiowej wycofywał się po ćwiczeniach?”.

Do porównania częstości występowania dolegliwości  
w grupie z rozpoznanym ŁZS i bez rozpoznanego ŁZS wy-
korzystano program Statistica 13.1,( StatSoft), test chi2.

Tabela II. Podsumowanie dostępnych ankiet przesiewowych oraz kryteriów klasyfikacyjnych CASPAR
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Badanie przesiewowe w kierunku występowania łuszczycowego zapalenia stawów u pacjentów z łuszczycą
1. Czy kiedykolwiek odczuwał pan dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie były poprzedzone urazem?

Tak  ⃝     Nie  ⃝
a. Czy dolegliwościom tym towarzyszył obrzęk stawu?

Tak  ⃝     Nie  ⃝
b. Czy dolegliwości te utrzymywały się powyżej 6 tygodni

Tak  ⃝     Nie  ⃝
c. Czy dolegliwości te występują obecnie    Tak  ⃝     Nie  ⃝
d. Których stawów dotyczyły dolegliwości- proszę zaznaczyć na rysunku

 
2. Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani obrzęknięty jeden palec (palec kiełbaskowaty)?

Tak  ⃝     Nie  ⃝

3. Czy skarżył się Pan/Pani na bóle pięt?
Tak  ⃝     Nie  ⃝

4. Czy kiedykolwiek skarżył się Pan/Pani na ból w okolicy lędźwiowej utrzymujący się powyżej 3 miesięcy
Tak  ⃝     Nie  ⃝
a. Czy ból w okolicy lędźwiowej nasilał się w nocy

Tak  ⃝     Nie  ⃝
b. Czy towarzyszyła mu sztywność poranna utrzymująca się ponad 30 minut?

Tak  ⃝     Nie  ⃝
c. Ile minut trwała …………………………………..min
d. Czy ból w okolicy lędźwiowej wycofywał się po ćwiczeniach?

Tak  ⃝     Nie  ⃝

5. Czy kiedykolwiek występowały zmiany na paznokciach
a. Naparstkowate wgłębienia                         tak  ⃝     nie  ⃝
b. Hiperkeratoza podpaznokciowa                  tak  ⃝     nie  ⃝
c. Objaw kropli oleju                                      tak  ⃝     nie  ⃝ 
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6. Czy miał Pan/Pani kiedykolwiek rozpoznaną chorobę stawów przez lekarza?
Tak  ⃝     Nie  ⃝

7. Jaką chorobę stawów rozpoznano u Pana/Pani?
a. Łuszczycowe zapalenie stawów
b. Reumatoidalne zapalenie stawów
c. Chorobę zwyrodnieniową stawów
d. Dnę moczanową
e. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
f. Inną   ………………………………………………………. 

8. Czy kiedykolwiek palił Pan/Pani papierosy?
Tak  ⃝     Nie  ⃝
Ile sztuk   ………………………      Przez ile lat Pan/Pani palił/a…………………………..

9. Czy uprawiał Pan/Pani sport częściej niż 3 x w tygodniu
Tak  ⃝     Nie  ⃝

10. Proszę podać swoją datę urodzenia    …………………………………………….

11. Płeć     K ⃝     M ⃝

12. Wzrost ……………….   Waga ……………….

13. Data badania     ………………………………

14. Rozpoznanie łuszczycy postawione przez dermatologa     tak  ⃝     nie  ⃝

Ryc. 1. Kwestionariusz ukierunkowany na typowe objawy chorób zapalnych stawów opracowany w oparciu o zwalidowane uprzednio ankiety 
przesiewowe oraz kryteria rozpoznania

WYNIKI
Spośród 180 osób, które wzięły udział w badaniu, 94% 

zgłaszało kiedykolwiek występowanie dolegliwości ze stro-
nu układu mięśniowo-szkieletowego. Ponad 90% respon-
dentów zgłaszało (kiedykolwiek) występowanie dolegliwo-
ści bólowych stawów, u 70% z nich utrzymywały się one 
w momencie wypełniania ankiety, a u około 40% spełniały 
kryteria bólu zapalnego. Ankietowani najczęściej wskazy-
wali ból dotyczący stawów stóp - 52% i rąk - 46% oraz 
kolan - 32%. Wśród osób, u których dolegliwości spełniały 
kryteria bólu zapalnego najczęściej zajęte były stawy: stóp 
64%, dłoni 60% i nadgarstków 54%. Jedynie u 5 osób zgła-
szane były tylko objawy zapalenia stawów - bez objawów 
enthesistis, dactylitis i bólu zapalnego kręgosłupa (tab. III).

Dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa zgłaszało 
50% respondentów, natomiast u 20 osób dolegliwości te 
spełniały kryteria bólu zapalnego (11% grupy ankietowa-
nej). U większości ankietowanych dolegliwościom osiowym 
towarzyszyły dolegliwości ze strony stawów obwodowych. 
Tylko jedna osoba zgłaszała izolowany ból kręgosłupa  
o charakterze zapalnym. 

Ból przyczepu ścięgnistego (ścięgna Achillesa) zgłaszało 
43% respondentów a zapalenie palca 42%. Izolowane ob-

jawy o typie enthesitis podało 26 (14%) osób a izolowany 
obrzęk całego palca 13 (7%).

Pośród badanych 83 (46%) miało zdiagnozowaną cho-
robę układu mięśniowo-szkieletowego: 78 pacjentów 
(43%) miało wcześniej rozpoznaną chorobę zapalną sta-
wów, z czego 68 osób - ŁZS (37,7%), 12 reumatoidalne 
zapalenie stawów (RZS) (6,7%), 10 respondentów chorobę 
zwyrodnieniową stawów (5,5%), 4 dnę moczanową (2,2%) 
oraz jeden zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
(0,06%). Sześć osób podało, kilka rozpoznań ze strony 
narządu ruchu w tym jeden badany miał postawioną dia-
gnozę ŁZS, RZS, choroby zwyrodnieniowej stawów i dny 
moczanowej.

Około 23% (16/70) osób zgłaszających dolegliwości 
spełniające kryterium bólu zapalnego stawów, nie posia-
dało dotychczas diagnozy choroby reumatycznej, spośród 
chorych zgłaszających ból zapalny kręgosłupa odsetek ten 
wynosił 55% (10/18).

Zwraca uwagę fakt, że w grupie niezdiagnozowanej 
(n=112) u 19% występował ból zapalny stawów, u 4% ból 
zapalny kręgosłupa, 38% podawało ból pięty a 27% zapa-
lenie palca. Większość objawów była istotnie częściej de-
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klarowana przez osoby z już postawionym rozpoznaniem, 
z wyjątkiem zapalenia przyczepów ścięgnistych (tab. III).

W dalszej analizie sprawdzono ile osób spełnia kryteria 
CASPAR rozpoznania ŁZS (z wyłączeniem kryterium radio-
logicznego i serologicznego). Stwierdzono, że aż 47,8% 
badanych spełniło kryteria CASPAR. Do wytypowania gru-
py respondentów o wysokim ryzyku wystąpienia łuszczyco-
wego zapalenia stawów wykorzystano również najbardziej 
czułą z dostępnych ankiet przesiewowych PEST – wykaza-
no, że na jej podstawie pogłębionej diagnostyce podda-
nych powinno zostać 46% ankietowanych, w tym 17,6% 
osób, u których nie postawiono dotychczas rozpoznania 
zapalnej choroby stawów.

Spośród respondentów z uprzednio rozpoznaną cho-
robą zapalną stawów 78% wciąż odczuwało dolegliwo-
ści bólowe spełniające kryteria bólu zapalnego, co może 
świadczyć o niedostatecznej intensywności leczenia.

Cecha Procent ankietowanych / średnia wartość parametru ±SD

Osoby z rozpoznaną chorobą 
zapalną stawów (sumarycznie 
ŁZS, RZS, ZZSK, Dna 
moczanowa, inne)

78 (43,3%)

Osoby z postawionym wcześniej 
rozpoznaniem

68 (37,7%)

Wszyscy respondenci 
(n=180)

Rozpoznany ŁZS 
(n=68)

Bez rozpoznania ŁZS 
(n=112)

Kobieta vs mężczyzna M119 (66%) vs K61 
(34%)

M27 (40%) vs K41 (60%) M34 (30%) vs K78 (70%)

Wiek 38,6±14,4 40,37±14,64 38,29±14,27

BMI 27,1±6,04 27,95±5,60 26,62±6,26

Ból stawów 163 (90,5%) 67 (99%)* 96 (86%)*

Ból stawów spełniający kryteria 
bólu zapalnego1

70 (39%) 49 (72%)* 21 (19%)*

Izolowany ból zapalny stawów 5 (3%) 1 (1,5%) 4 (4%)

Zapalny ból kręgosłupa2 20 (11%) 7 (10%) 13 (12%)

Izolowany ból zapalny 
kręgosłupa

4 (2%) 0 4 (4%)

Aktualnie odczuwane 
dolegliwości

115 (70,5%) 52 (76%)* 63 (56%)*

Cechy zapalenia przyczepów 
ścięgnistych

77 (42,8%) 35 (51%) 42 (38%)

Izolowane zapalenie przyczepów 
ścięgnistych

26 (14%) 21 (31%) 5 (4,5%)

Dactylitis 75 (42%) 45 (66%)* 30 (27%)*

Izolowany dactylitis 13 (7%) 10 (15%) 3 (2%)

Dodatni wynik ankiety PEST 83 (46,11%) 61 (89,7%) 22 (19,64%)

Spełniający kryteria CASPAR 83 (46,11%) 52 (76,47%) 31 (27,68%)

* Grupa pacjentów z i bez ŁZS, istotność statystyczna p<0,05;
1 jako ból zapalny stawów definiowano dolegliwości trwające >6 tygodni, z towarzyszącymi obrzękami;
2 jako zapalny ból kręgosłupa definiowano dolegliwości trwające >3 miesięcy, zlokalizowane w okolicy lędźwiowej, nasilające się w 
godzinach nocnych, z towarzyszącą sztywnością poranną i ustępujące po ćwiczeniach.

Tabela III. Porównanie częstości objawów u pacjentów z rozpoznanym ŁZS oraz u pacjentów, u których nie postawiono dotychczas rozpoznania ŁZS

DYSKUSJA
W uzyskanych wynikach zwraca uwagę bardzo wysoka 

częstość zgłaszania dolegliwości ze strony układu mię-
śniowo-szkieletowego. W badanej grupie częstość dekla-
rowanego ŁZS wynosiła 37%. Obserwowane wartości od-
powiadają tym opisywanym w literaturze, gdzie częstość 
występowania ŁZS w populacji chorych z łuszczycą skóry 
szacowana jest na 24% do 41% [3-7]. Zwraca uwagę fakt, 
że w grupie respondentów, u których nie postawiono do-
tychczas rozpoznania choroby stawów dość często wystę-
pują dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowe-
go spełniające kryteria bólu stawów lub bólu kręgosłupa  
o charakterze zapalnym. Wydaje się jednak, że wciąż mimo 
znaczącej grupy osób już zdiagnozowanych, nadal istotny 
odsetek badanych pozostaje bez opieki reumatologicznej. 
Niepokoi również fakt, że większość pacjentów z ustaloną 
diagnozą nadal odczuwa dolegliwości bólowe, co może 
sugerować zbyt małą intensywność leczenia, słabą reakcję 
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pacjenta na stosowaną terapię lub jej niepowodzenie wy-
nikające z późnego rozpoznania choroby.

Analiza poszczególnych objawów wykazała, że najczę-
ściej zgłaszane są objawy zapalenia stawów obwodowych 
oraz zapalenia przyczepów ścięgnistych, natomiast najrza-
dziej pacjenci zgłaszają objawy związane z zajęciem sta-
wów kręgosłupa. Dolegliwości osiowe najczęściej wystę-
pują u osób z innymi objawami ŁZS, tylko u jednej osoby 
występował izolowany ból zapalny kręgosłupa. Wydaje się 
więc, że trudno wyróżniać tą postać jako osobną, tak jak  
w kwalifikacji Molla i Wrighta [23].

W badanej grupie zwraca uwagę wysoka częstość zgła-
szania objawów zapalenia przyczepów ścięgnistych (w ba-
daniach klinicznych obejmujących pacjentów z ŁZS od 24% 
do nawet 83% pacjentów skarży się na powyższe objawy) 
[24]. Objaw ten jest o tyle istotny, że biorąc pod uwagę 
najnowsze doniesienia dotyczące patogenezy ŁZS mówiące 
o przyczepach ścięgnistych jako miejscu inicjacji procesu 
zapalnego, objawy te mogą być markerem wczesnego eta-
pu choroby i pozwalać szybciej ją diagnozować [25, 26]. 
W grupie pacjentów z wczesnym łuszczycowym zapale-
niem stawów 43% zgłaszało objawy zapalenia przyczepów 
ścięgnistych a u 95% obserwowano zapalenie przyczepów 
w badaniu USG z opcją power doppler [27]. Tym bardziej 
wydaje się zasadne umieszczanie pytania dotyczącego za-
palenia przyczepów w ankietach przesiewowych. Nieste-
ty w kryteriach klasyfikacyjnych CASPAR objawy te nie są 
uwzględnione.

Dane dotyczące częstości występowania zapalenia palca 
(42% w badanej populacji), który jest jednym z bardziej 
swoistych objawów ŁZS (12), są zbieżne z danymi z lite-
ratury [28, 29]. Również częstość występowania objawów 
osiowych w badanej grupie jest zgodna z dostępną litera-
turą [30].

W uzyskanych wynikach zwraca uwagę istotny odse-
tek osób niediagnozowanych dotychczas pod kątem za-
palenia stawów a jednak zgłaszających typowe objawy.  
U 84% osób z łuszczycą skóry zaobserwowano przynaj-
mniej jeden objaw ŁZS, z kolei ponad 26% badanych bez 
ustalonej dotychczas diagnozy spełniło kryteria CASPAR, 
mimo trudności w ich zastosowaniu, ze względu na ankie-
towy charakter badania. Podobny odsetek osób chorych, 
niediagnozowanych mimo objawów, wykazano we wcze-
śniej prowadzonych badaniach populacyjnych [31, 32],  
a także w wieloośrodkowym badaniu PREPARE [33], w któ-
rym 30% pacjentów chorowało na ŁZS a ponad 40% tej 
grupy mimo pozostawania pod opieką dermatologów nie 
posiadało wcześniejszej diagnozy. Powyższe badanie wy-
kazało dodatkowo zasadność diagnostyki łuszczycowego 
zapalenia stawów opartej jedynie na wywiadzie i badaniu 
fizykalnym, zmiana rozpoznania po dodaniu wyników ba-
dań laboratoryjnych i obrazowych dotyczyła bowiem jedy-
nie 1,2% pacjentów. Zwiększa to istotnie wartość badania 
przesiewowego jako miarodajnego markera choroby po-
zwalającego na przyspieszenie wdrożenia leczenia i zmniej-
szenie ryzyka rozwoju niepełnosprawności.

Pod względem trafności diagnostyki na podstawie an-
kiety przesiewowej, PEST [19] wydaje się być poręcznym 
i skutecznym narzędziem odnoszącym się do większości 
typowych objawów ŁZS. Ankieta PEST jest to pakiet 5 py-
tań z odpowiedziami tak/nie, charakteryzujący się wg lite-
ratury wysoką czułością (97%) i swoistością (79%) [19]. Jej 
mankamentem jest brak pytania dotyczącego dolegliwości 
zapalnych ze strony kręgosłupa co może prowadzić do bra-
ku skryningu pacjentów z wyłącznie osiową manifestacją 
choroby. Należy jednak podkreślić, że w naszej populacji 
objawy osiowe praktycznie zawsze towarzyszyły innym 
dolegliwościom takim jak zapalenie stawów, przyczepów 
czy palca. Na podstawie przeprowadzonego badania, 
wykazaliśmy, że PEST jest dobrym narzędziem identyfiku-
jącym pacjentów chorych na ŁZS (prawie 90% właściwie 
rozpoznanych). Skala charakteryzuje się również dobrą 
dyskryminacją innych zapaleń stawów (40% błędnie wska-
zanych). Jej krótka, poręczna forma sprzyja rutynowemu 
stosowaniu nie tylko w warunkach poradni dermatologicz-
nej, ale również podstawowej opieki zdrowotnej. Jedną  
z głównych zalet ankiety PEST jest uwzględnianie szerokie-
go spektrum objawów klinicznych w przeciwieństwie do 
innych dostępnych narzędzi, które mogą prowadzić do nie-
dodiagnozowania pacjentów chorujących z zajęciem głów-
nie np. przyczepów ścięgnistych.

Łuszczycowe zapalenie stawów jest często chorobą 
o stosunkowo łagodnym przebiegu, prawdopodobnie  
z tego powodu, istotny odsetek pacjentów nie poszukuje 
pomocy u specjalistów reumatologów. Lekami pierwsze-
go rzutu stosowanymi w ŁZS są niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne, z których wiele dostępnych jest bez recepty. 
Stanowią one również leki pierwszego rzutu zalecane  
w warunkach poradni lekarza POZ ponieważ jako działają-
ce w głównej mierze objawowo, nie wymagają uprzednie-
go postawienia konkretnej diagnozy. Może spowodować 
to opóźnienie diagnostyki, ponieważ w trakcie niewielkich 
zaostrzeń zapalenia stawów stosowane leczenie powodu-
je zmniejszenie dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów. 
Brak wdrożenia odpowiedniego leczenia może skutkować 
nieodwracalnym uszkodzeniem stawów. Istotne jest więc, 
aby jak najwcześniej kierować pacjentów do lekarzy spe-
cjalistów.

WNIOSKI
Dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo-szkie- 

-letowego są powszechnie zgłaszane wśród pacjentów  
z łuszczycą a wielu chorych zgłaszających objawy sugeru-
jące chorobę zapalną stawów nie ma postawionego roz-
poznania. Tym istotniejsze wydaje się podniesienie świa-
domości pacjentów z łuszczycą i lekarzy oraz systemowe 
wdrożenie narzędzi przesiewowych, takich jak np. ankieta 
PEST, które ułatwią dermatologom i lekarzom POZ wyod-
rębnienie grupy chorych, którzy powinni być skonsultowa-
ni przez reumatologa.
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