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Rozdział 1. 

Curriculum Vitae 

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie 

2021– Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Medycznych 

Stanowisko: asystent 
  

 
2019– Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie,  

Klinika Dermatologii 
Stanowisko: lekarz rezydent w trakcie specjalizacji dermatologii i 

wenerologii 
  

 
2017 – 2019 Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie,  

Oddział Dermatologiczny 
Stanowisko: lekarz rezydent w trakcie specjalizacji dermatologii i 

wenerologii 
  

 
2015 – 2016 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie 

Stanowisko: lekarz stażysta 
   

 
2009 – 2015 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Kierunek:  lekarski 
 

Uzyskanie tytułu zawodowego lekarza z wynikiem bardzo dobrym. 
 

 

2006 – 2009 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Dynowie 
Profil: 
 

matematyczno – informatyczny 
 

Uzyskanie świadectwa maturalnego z wyróżnieniem. 
 

Aktywność organizacyjna i naukowa 
Działalność w ramach Kół Naukowych 
 

1. Przewodnicząca Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób 

Zakaźnych w Lublinie. 

2. Członek Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Hematologii, 

Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie. 
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Publikacje (z wyłączeniem prac będących częścią rozprawy doktorskiej) 
 

1. Kołt-Kamińska M, Krawczyk K, Reich A. Selumetynib — pierwszy lek 

skuteczny w terapii nerwiakowłókniaków splotowatych w przebiegu 

neurofibromatozy typu 1. Forum Dermatologicum. 2020; 6: 50-54. 

10.5603/FD.a2020.0006.  

2. Krawczyk K, Kołt-Kamińska M, Reich A. Nerwiakowłókniakowatość typu I 

— obraz kliniczny i diagnostyka. Forum Dermatologicum. 2020; 6: 67-72. 

10.5603/FD.a2020.0011.  

3. Kołt M, Kawalec A, Walkosz-Berda K. Profilaktyka poekspozycyjna 

wścieklizny na terenie Lublina i okolic w latach 2012-2014. Praktyczne 

wykorzystanie biologii. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. Lublin 2015. 271 

– 281. 

 

Doniesienia zjazdowe 
 

1. Kołt-Kamińska M. Łupież czerwony mieszkowy okresu dziecięcego- 

skuteczna terapia adalimumabem. „III Bieszczadzkie Spotkania z 

Dermatologią”. Arłamów, 1-3 września 2021 r. 

2. Kołt-Kamińska M. Żychowska M. Zastosowanie lasera neodymowo-

yagowego w leczeniu ognisk łuszczycy - badanie wstępne. „Szkoła 

Mistrzów Dermatologii”. Przygoń, 27-28 listopada 2020 r. 

3. Kołt-Kamińska M. Czy miejscowo aplikowana cefazolina może stanowić 

alternatywę w terapii łuszczycy? „Bez krawata, rozmowy o chorobach 

skóry”. Zawiercie, 16-18 października 2020 r. 

4. Kołt-Kamińska M. Choroba Pageta o lokalizacji pozasutkowej. „Trendy i 

wyzwania w leczeniu łuszczycy”. Rzeszów, 8-10 października 2020 r. 

5. Kołt-Kamińska M. Żychowska M. Zastosowanie lasera neodymowo-

yagowego w leczeniu ognisk łuszczycy. „Trendy i wyzwania w leczeniu 

łuszczycy”. Rzeszów, 8-10 października 2020 r. 

6. Kołt-Kamińska M. Choroba Pageta o lokalizacji pozasutkowej. 

„Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Podkarpackiego Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego”. Rzeszów, 19 września 2020 r.  

7. Kołt-Kamińska M. Zastosowania infliksymabu w leczeniu łuszczycy 

krostkowej uogólnionej - doświadczenia własne. „II Bieszczadzkie 

Spotkania Z Dermatologią”. Arłamów, 2-4 września 2020 r. 

8. Kołt-Kamińska M. Linijna IgA dermatoza pęcherzowa. „Konferencja 

naukowo-szkoleniowa Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego”. Rzeszów, 20 czerwca 2020 r.  

9. Kołt-Kamińska M. Łuszczyca krostkowa uogólniona. „Konferencja 

naukowo-szkoleniowa Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego”. Rzeszów, 16 listopada 2019 r. 
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Rozdział 2 

Wykaz publikacji stanowiących rozprawę doktorską 

 

1. Kołt-Kamińska M, Koziak K, Dutkiewicz M, Stendel O, Reich A. Can 

topical cefazolin be a useful treatment for psoriasis? Forum 

Dermatologicum 2020; 6: 43-49; doi: 10.5603/FD.a2020.0005.  

2. Kołt-Kamińska M, Żychowska M, Reich A. Treatment of mild-to-

moderate plaque psoriasis with a new 650-microsecond 1064-nm 

Nd:YAG laser: clinical and dermoscopic assessment. Dermatology and 

Therapy (Heidelberg) 2021; 11: 449-464; doi: 10.1007/s13555-021-

00486z. 

3. Kołt-Kamińska M, Żychowska M, Reich A. Infliximab in combination 

with low-dose acitretin in generalized pustular psoriasis: a report of 

two cases and review of the literature. Biologics 2021; 15: 317-327; 

doi: 10.2147/BTT.S323239. 
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Rozdział 3.  

Wstęp 

 

Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry dotyczącą około 1-

3% populacji. Patogeneza tego schorzenia jest wieloczynnikowa i nie w 

pełni wyjaśniona; składają się na nią czynniki genetyczne, immunologiczne 

oraz środowiskowe [1]. Istnieje wiele obrazów klinicznych łuszczycy. Z 

uwagi na dystrybucję zmian wyróżnić możemy łuszczycę zlokalizowaną, 

uogólnioną, odwróconą, łojotokową, łuszczycę dłoni i podeszew, łuszczycę 

owłosionej skóry głowy, łuszczycę paznokci i łuszczycę narządów 

płciowych. Natomiast biorąc pod uwagę morfologię zmian, łuszczyca dzieli 

się na łuszczycę drobnogrudkową, plackowatą, erytrodermiczną i 

krostkową [2]. Łuszczyca krostkowa może przybierać postać ograniczoną 

lub uogólnioną. Łuszczyca krostkowa uogólniona jest ciężką, zagrażającą 

życiu, rzadką odmianą łuszczycy, dotykającą około 100 razy mniej chorych 

niż łuszczyca plackowata [3]. Choroba ta charakteryzuje się nagłym 

pojawieniem się uogólnionych zmian krostkowych na rumieniowym 

podłożu. Wykwitom towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, takie jak 

gorączka, dreszcze, bóle stawów. Łuszczyca krostkowa uogólniona może 

współistnieć z łuszczycą pospolitą (ok. 54% przypadków) lub występować 
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jako jedyna postać łuszczycy u danego pacjenta [4,5]. Najnowsze 

obserwacje kliniczne, histologiczne i genetyczne wskazują, że może 

stanowić odrębną jednostkę chorobową [6]. 

  W ostatnim czasie, ze względu na coraz lepsze zrozumienie 

patogenezy łuszczycy, zaobserwować można spektakularny rozwój w 

zakresie systemowej terapii tej choroby. Należy jednak pamiętać, iż około 

70-80% pacjentów dotkniętych jest łagodną lub średniociężką postacią 

łuszczycy plackowatej i zazwyczaj wymaga jedynie leczenia miejscowego 

[7]. Preparaty miejscowe są również cennym uzupełnieniem leczenia 

systemowego. Liczba dostępnych opcji terapeutycznych w zakresie 

leczenia łuszczycy od wielu lat jest niezmienna, a niedogodności związane 

ze stosowaniem na przykład maści cygnolinowej czy coraz popularniejsze 

zjawisko steroidofobii, a z drugiej strony przypadki „uzależnienia” od 

stosowania miejscowych glikokortykosteroidów, wskazują na potrzebę 

poszukiwania nowych opcji leczenia miejscowego, zarówno 

zachowawczego, jak i zabiegowego.  

Dzięki pracom zespołu badawczego pani prof. dr hab. n. o zdr. 

Katarzyny Koziak z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału 

Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazano 

przeciwzapalne działanie cefazoliny, półsyntetycznej cefalosporyny I 
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generacji o działaniu bakteriobójczym. In silico molekularne dokowanie 

ujawniło dwa potencjalne miejsca wiązania cefazoliny w podjednostce IL-

2/IL-15R β i dwa w podjednostce γc. Wyniki badania sugerowały, iż 

cefazolina może wywierać hamujące działanie na wszystkie cytokiny 

zależne od receptora γc: IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21, tym samym 

istnieją teoretyczne przesłanki do zastosowania tego związku w leczeniu 

łuszczycy [8].  

W patogenezie łuszczycy, poza koncepcją immunologiczną i 

naskórkową, podnosi się również teorię naczyniową. Transformacja 

mikrokrążenia w zakresie blaszek łuszczycowych umożliwia dostarczanie 

substancji odżywczych do komórek, ale także umożliwia migrację komórek 

zapalnych [9]. Konwencjonalna terapia miejscowa skupia się głównie na 

hiperplazji naskórka i toczącym się procesie zapalnym, natomiast celem 

nowoczesnych procedur medycznych, w tym zabiegów laseroterapii, może 

być również angiogeneza [10]. Mechanizm działania lasera neodymowo-

yagowego opiera się na głębokiej penetracji do unaczynienia skóry i 

selektywnej fototermolizie hemoglobiny, co sugeruje, że może on być 

potencjalnie wykorzystany celem zamykania zmienionych naczyń w 

blaszkach łuszczycowych [11].  
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Intensywne poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych 

analogicznie dotyczy również łuszczycy krostkowej uogólnionej, ponieważ 

z uwagi na rzadkość i ciężki przebieg tej jednostki chorobowej nie 

przeprowadzono jak dotąd rzetelnych badań oceniających skuteczność 

dostępnych opcji terapeutycznych, wobec czego nie stworzono także 

jednolitych wytycznych leczenia tej choroby. Acytretyna oraz metotreksat, 

stosowane jako leki pierwszego wyboru, często w wysokich dawkach 

celem osiągnięcia satysfakcjonującego efektu terapeutycznego, nierzadko 

powodują wystąpienie licznych, nieakceptowalnych dla pacjenta działań 

niepożądanych, dlatego też leczenie tej jednostki chorobowej bywa dużym 

wyzwaniem. Podobnie jak w patogenezie łuszczycy plackowatej, również 

w patogenezie łuszczycy krostkowej uogólnionej kluczową rolę odgrywają 

cytokiny prozapalne, głównie IL-1 i IL-36, ale również IL-17, IL-23, TNF-α i 

IFN-γ [12,13]. Wobec powyższego, obiecującą opcją terapeutyczną, 

podobnie jak w łuszczycy pospolitej, wydają się być leki biologiczne, które 

mogą umożliwiać kontrolowanie choroby lub choćby redukcję dawek 

leków pierwszego wyboru. 
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Rozdział 4.  

Cele pracy 

 

1. Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji cefazoliny w 

porównaniu do maślanu hydrokortyzonu u pacjentów z łuszczycą 

plackowatą.  

2. Ocena skuteczności zastosowania lasera neodymowo-yagowego w 

leczeniu pojedynczych blaszek łuszczycowych oraz ewaluacja 

użyteczności dermatoskopii w przewidywaniu odpowiedzi na 

laseroterapię.  

3. Wykazanie skuteczności i ocena bezpieczeństwa infliksymabu w 

połączeniu z niskimi dawkami acytretyny w leczeniu łuszczycy 

krostkowej uogólnionej na przykładzie dwóch pacjentów 

hospitalizowanych w Klinice Dermatologii w Rzeszowie. 
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Rozdział 5.  

Materiały i metody  

 

Do oceny działania cefazoliny zastosowano trójwymiarowy model 

ludzkiej tkanki łuszczycowej (SOR‐300‐FT, MatTek Corporation, Ashland, 

MA, USA). Tkanki hodowano na wkładkach do hodowli komórek z 

mikroporowatych membran na granicy faz powietrze-ciecz, w 

standardowych warunkach hodowli (37 °C, 5% CO2). Ilościową analizę PCR 

(polymerase chain reaction, łańcuchową reakcję polimerazy), celem oceny 

ekspresji genu HBD-2 (β-defensyny 2), psoriazyny i PI3 (peptydazy 3), 

przeprowadzono na tkankach pobranych po 96 godzinach inkubacji z 

cefazoliną lub substancjami kontrolnymi, które wcześniej dodawane były 

do tkanki w czasie 0 i po 48 godzinach. Uwalnianie cytokin mierzono w 

supernatantach tkankowych pobranych po 48 godzinach i po 96 godzinach 

hodowli z dodatkiem cefazoliny. Ponadto modele tkanki łuszczycowej 

eksponowane na cefazolinę po 8 dobach utrwalono w formalinie, 

zatopiono w parafinie, wybarwiono hematoksyliną i eozyną i oceniono 

histopatologicznie. W pilotażowym badaniu oceniającym skuteczność 

cefazoliny w leczeniu łuszczycy udział wzięło 10 pacjentów (4 kobiety i 6 

mężczyzn) hospitalizowanych w Klinice Dermatologii w Rzeszowie z 
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powodu łuszczycy plackowatej. Średnia wieku uczestników badania 

wynosiła 52,7±10,7 roku, czas trwania choroby wynosił 19,6±13,3 roku, a 

czas trwania aktualnego wówczas zaostrzenia 83,8 ± 149,0 tygodni. Tylko 

jedna spośród badanych osób podawała dodatni wywiad rodzinny w 

kierunku łuszczycy. Wszyscy pacjenci wyrazili świadomą, pisemną zgodę 

na udział w badaniu.  Uczestnicy badania zostali poproszeni o stosowanie 

5% emulsji z cefazoliną dwa razy dziennie przez 7 dni na łuszczycowe 

zmiany skórne w zakresie wyprostnej okolicy stawu łokciowego oraz maści 

z maślanem hydrokortyzonu na zmiany skórne w tej samej okolicy na 

drugiej kończynie. Nasilenie choroby oceniane było według 

zmodyfikowanej skali PASI: (mPASI – sumaryczny wynik nasilenia 

rumienia, nacieku i złuszczania) oraz przy użyciu skali IGA (Investigator 

Global Assessment). Oceny dokonywano przed wdrożeniem leczenia (w 

dniu 0), a następnie w dniu 3, 5 i 7. Ponadto pacjenci pytani byli o 

obecność dolegliwości subiektywnych, takich jak świąd, pieczenie, kłucie i 

ból, a ich nasilenie oceniane było wg skali NRS (Numerical Rating Scale). 

Tolerancja terapii oceniana była w trzystopniowej skali (dobra, średnia, 

zła) w dniu 3, 5 i 7, zarówno przez uczestnika badania, jak i przez badacza. 

W ostatnim dniu badania pacjenci oceniali końcowy efekt stosowanych 

terapii, mając do dyspozycji określenia: pogorszenie, brak poprawy, 
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niewielka poprawa, znaczna poprawa, ustąpienie zmian skórnych. 

Dodatkowo, równoczasowo z dokonywanymi ocenami, prowadzono 

dokumentację fotograficzną wybranych okolic. Analizę statystyczną 

przeprowadzono przy pomocy programu Statistica (Statsoft, Kraków). 

Obliczono średnie, odchylenia standardowe (SD), mediany i częstotliwości. 

Różnice pomiędzy osiągniętymi wynikami zostały poddane analizie przy 

pomocy testu Fishera, Wilcoxona lub analizie wariancji powtarzanych 

pomiarów dla rang Friedmana (ANOVA). 

W drugim badaniu również udział wzięło 10 pacjentów (1 kobieta i 9 

mężczyzn) chorujących na łuszczycę plackowatą. Średnia wieku badanych 

uczestników wynosiła 37,4 ± 16,17 roku, a czas trwania choroby 9,7 ± 9,65 

roku. 20% pacjentów podawało dodatni wywiad rodzinny w kierunku 

łuszczycy. Do badania włączone były osoby chorujące na łuszczycę 

plackowatą co najmniej 6 miesięcy, kwalifikujące się do leczenia 

miejscowego i deklarujące możliwość wizyt w Klinice raz w tygodniu przez 

cztery tygodnie, celem poddania się zabiegowi z użyciem lasera 

neodymowo-yagowego. Pacjenci będący w trakcie przeciwłuszczycowej 

terapii miejscowej lub systemowej, a także osoby, które były leczone z 

powodu łuszczycy plackowatej preparatami miejscowymi, systemowymi 

lub korzystali z fototerapii w ciągu ostatnich 12 tygodni, nie byli włączani 
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do badania. Kryterium wykluczenia stanowiła również fotonadwrażliwość 

w wywiadzie, ciąża, laktacja, zażywanie fotouczulających leków lub 

suplementów diety, których nie można było odstawić, terapia miejscowa  

z użyciem substancji fotouczulających, padaczka, tendencja do tworzenia 

bliznowców w wywiadzie i nadmierna opalenizna. U pacjentów 

zakwalifikowanych do badania, którzy wyrazili świadomą, pisemną zgodę 

na udział w nim, wybierano reprezentatywny obszar będący blaszką 

łuszczycową o średnicy od 4 do 6 cm², zlokalizowaną na kończynach lub 

tułowiu. Zabiegi z użyciem 650-mikrosekundowego lasera neodymowo-

yagowego o długości fali 1064 nm wykonywano w dniu 0, 7, 14 i 21 

jedynie w zakresie określonych wcześniej blaszek łuszczycowych. 

Ustawienia parametrów lasera były takie same dla każdego zabiegu u 

każdego pacjenta i wynosiły odpowiednio: energia – 255 J/cm², czas 

trwania impulsu – 650 µs, średnica plamki – 2 mm. W okresie trwania 

badania pacjenci proszeni byli o niestosowanie preparatów 

przeciwłuszczycowych na oceniane okolice, natomiast dozwolone było 

nawilżanie skóry emolientami. W trakcie każdej wizyty, tj. w dniu 0, 7, 14, 

21 i 28, dokonywano oceny klinicznej oraz dermatoskopowej 

reprezentatywnej okolicy, a także prowadzono dokumentację 

fotograficzną. Nasilenie choroby oceniane było wg zmodyfikowanej skali 
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PASI – mPASI, będącej sumą intensywności rumienia, nacieku i złuszczania 

oraz przy pomocy czterostopniowej skali IGA. Oceny dermatoskopowej 

dokonywano przy użyciu dermatoskopu Heine Delta 20T (Heine 

Optotechnic, Gilching, Niemcy) z dziesięciokrotnym powiększeniem oraz z 

użyciem wideodermatoskopu Visiomed D200EVO (Canfield Scientific Inc., 

Parsipanny, New Jersey, Stany Zjednoczone). Analiza dermatoskopowa 

składała się z oceny łuski (kolor, dystrybucja), morfologii i rozmieszczenia 

naczyń, obecności punktowych wybroczyn i krwotocznych strupów, 

białych linii, białych lub żółtych obszarów bezstrukturalnych. Ponadto w 

trakcie każdej wizyty w ramach badania pacjenci byli pytani o obecność 

dolegliwości subiektywnych, takich jak świąd, pieczenie, kłucie i ból, a ich 

intensywność oceniana była wg skali VRS (Verbal Rating Scale): 0 – brak 

dolegliwości, 1 – łagodne, 2 – umiarkowane, 3 – nasilone dolegliwości. 

Tolerancja terapii oceniana była w trzystopniowej skali (dobra, średnia, 

zła) w dniu 0, 7, 14, 21 i 28, zarówno przez uczestnika badania, jak i przez 

badacza. W ostatnim dniu badania (dzień 28) pacjenci oceniali końcowy 

efekt stosowanej terapii, mając do dyspozycji określenia: pogorszenie, 

brak poprawy, niewielka poprawa, znaczna poprawa, ustąpienie zmian 

skórnych. Dane ilościowe wyrażono jako średnią z odchyleniem 

standardowym (SD); dane jakościowe jako liczebność grupy (n) i częstości 
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(wartości procentowe). Test Wilcoxona został wykorzystany do 

porównania ocenianych danych przed i po badanej terapii. Wartości p 

mniejsze niż 0,05 uznawane były za znaczące statystycznie.  

W trzeciej pracy oceniono skuteczność i bezpieczeństwo terapii 

infliksymabem w połączeniu z niskimi dawkami acytretyny u dwóch 

pacjentów chorujących na łuszczycę krostkową uogólnioną 

hospitalizowanych w Klinice Dermatologii w Rzeszowie. W ramach tej 

publikacji dokonano również przeglądu piśmiennictwa dostępnego w 

ramach trzech baz medycznych (PubMed, Scopus i Web of Science), 

używając terminów „infliksymab” i „łuszczyca krostkowa uogólniona”, 

celem wyszukania wszystkich opisów przypadków pacjentów z łuszczycą 

krostkową uogólnioną, u których zastosowano infliksymab. W analizie nie 

uwzględniono publikacji dotyczących liszajca opryszczkowatego (impetigo 

herpetiformis) u kobiet ciężarnych. W oparciu o dane z piśmiennictwa i 

własne obserwacje wyznaczono tak zwaną krzywą przeżycia dla 

stosowania infliksymabu w leczeniu łuszczycy krostkowej uogólnionej.   

Wszyscy uczestnicy powyższych badań wyrazili pisemną zgodę na 

udział w eksperymencie. Wszystkie eksperymenty uzyskały pozytywną 

opinię Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Uchwała nr 

6/11/2020). 
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Rozdział 6.  

Wyniki 

 

W zastosowanym modelu 3D tkanki łuszczycowej cefazolina, w 

najwyższym ocenianym stężeniu wynoszącym 1000 µM, wywołała 

znaczącą redukcję ekspresji ludzkiej β-defensyny 2 (HBD2), niewielką 

redukcję ekspresji psoriazyny oraz nieznaczącą redukcję ekspresji 

skórnego inhibitora peptydazy 3 (PI3). W stężeniu 600 µM cefazolina 

doprowadziła do niewielkiej redukcji ekspresji HBD2 i nie wpłynęła na 

redukcję ekspresji psoriazyny i PI3. Nie wykazano znaczącej redukcji 

ekspresji wyżej wymienionych genów w przypadku użycia cefazoliny w 

stężeniu 400 µM. Nie wykazano również wpływu cefazoliny na uwalnianie 

interleukiny 6 i 8 po 48 i 96 godzinach inkubacji.  

Zastosowanie zarówno cefazoliny, jak i maślanu hydrokortyzonu 

finalnie doprowadziło do znaczącej redukcji poddawanych ocenie blaszek 

łuszczycowych. W wyniku zastosowania emulsji z 5% cefazoliną w ciągu 7 

dni terapii uzyskano redukcję wartości mPASI z 10,0±1,6 do 6,1±1,7 pkt. 

(p=0,002), natomiast po aplikacji maślanu hydrokortyzonu nasilenie 

łuszczycy uległo zmniejszeniu z 10,0±1,6 do 4,0±2,2 pkt. (p<0,001). 

Poprawę odnotowano również w ocenach przy użyciu skali IGA, według 
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której nasilenie choroby przed wdrożeniem leczenia oceniono średnio na 

3,4±0,5 pkt. w obydwu wybranych lokalizacjach, po 7 dniach stosowania 

cefazoliny zmniejszyło się do 2,4±0,5 pkt. (p=0,01), a w wyniku terapii 

maślanem hydrokortyzonu w tym samym okresie do 1,6±0,8 pkt. 

(p<0,001). Oba zastosowane preparaty doprowadziły także do znaczącej 

redukcji świądu. Wyjściowa wartość NRS wynosiła średnio 1,8±1,3 pkt., a 

dzięki zastosowanej terapii po 7 dniach osiągnięto wynik 0,3±0,5 pkt. w 

przypadku leczenia cefazoliną i 0,1±0,4 pkt., jako skutek stosowania 

maślanu hydrokortyzonu (p=0,001 dla obu ramion, bez znaczącej różnicy 

między porównywanymi sposobami leczenia, zakres wartości p wynosił od 

0,42 do 1,0). Terapia przy użyciu ocenianych preparatów była dobrze 

tolerowana, a w trakcie 7-dniowego okresu leczenia nie odnotowano 

żadnych poważnych działań niepożądanych. Jeden pacjent w 3 dobie 

badania zgłosił miernie nasilone uczucie pieczenia w zakresie zmian 

skórnych, na które nakładana była 5% cefazolina. 8 spośród 10 włączonych 

do badania pacjentów oceniło końcowy efekt 7-dniowej terapii z użyciem 

emulsji z 5% cefazoliną. 3 osoby zgłosiły znaczną poprawę, 4 niewielką 

poprawę, a 1 osoba nie zaobserwowała żadnej poprawy. 2 osoby nie miały 

zdania na temat końcowej skuteczności badanej terapii. 
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Dzięki zastosowaniu terapii z użyciem lasera neodymowo-yagowego 

uzyskano znaczącą redukcję rumienia, nacieku i łuski w zakresie 

ocenianych blaszek łuszczycowych. Największa poprawa dotycząca 

rumienia i nacieku zaobserwowana była w 14 dniu, a w zakresie łuski w 

dniu 21. W dniu 0 średnia wartości mPASI wynosiła 6,0±1,7 pkt. i znacząco 

spadła do 4,3±1,1 pkt. w wyniku zastosowanej laseroterapii (p=0,01). 

Pomimo znacznej poprawy, średnia redukcja mPASI wyniosła jedynie 

30,3% i zaobserwowana była w 14 dniu badania. W dniu rozpoczęcia 

terapii nasilenie choroby według IGA na podstawie wybranych blaszek 

łuszczycowych zostało ocenione jako umiarkowane u 3, i jako łagodne u 7 

badanych osób. Na ostatniej wizycie 8 pacjentów prezentowało łagodne 

nasilenie choroby, a u 2 pacjentów odnotowano niemal brak zmian w 

ocenianej okolicy. Zastosowanie lasera neodymowo-yagowego na 

wybrane blaszki łuszczycowe doprowadziło również do znaczącej redukcji 

świądu w ich zakresie. W dniu rozpoczęcia terapii średnie nasilenie 

świądu, według czterostopniowej skali (VRS) wynosiło 1,6 ± 1,1 pkt. W 

dniu 7 wartość ta wynosiła 0,6 ± 0,7 pkt., a w dniu 14 odpowiednio 0,5 ± 

0,7 pkt. W 21 i 28 dobie terapii żaden z uczestników badania nie podawał 

obecności świądu w ocenianej okolicy. W dniu 0 jedna osoba zgłaszała 

uczucie pieczenia, a jedna osoba uczucie kłucia w zakresie poddanych 
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terapii blaszek łuszczycowych, przy czym dolegliwości te nie były już 

podawane na kolejnych wizytach. 30% pacjentów oceniło tolerancję 

leczenia jako średnią, z uwagi na obecność strupów w okolicy poddawanej 

terapii laserowej. 70% uczestników badania odnotowało dobrą tolerancję 

stosowanej terapii. W ostatnim dniu obserwacji, 3 pacjentów zgłosiło brak 

poprawy, 4 pacjentów niewielką poprawę, a 3 znaczną poprawę w 

zakresie poddawanych procedurze laserowej blaszek łuszczycowych. 

Żaden z uczestników badania nie odnotował pogorszenia, ale również nikt 

nie zaobserwował całkowitego ustąpienia ocenianych zmian skórnych. 

Przed rozpoczęciem terapii laserem neodymowo-yagowym w obrazie 

dermatoskopowym wybranych blaszek łuszczycowych obecność łuski 

stwierdzono u 90% pacjentów i w 70% przypadków miała barwę białą, a w 

pozostałych zmianach barwę żółtą. Dystrybucja łuski była w większości 

przypadków rozproszona (ang. diffuse pattern) (40%), ogniskowa (ang. 

patchy pattern) (30%), a w 20% przypadkach obserwowano centralny 

(ang. central pattern) lub obwodowy (ang. peripheral pattern) jej rozkład. 

W 40% blaszek łuszczycowych odnotowano obecność naczyń typu kropek, 

a w 60% przypadków naczynia typu globul. Wzór rozkładu tych naczyń w 

zakresie ocenianych zmian skórnych był regularny (ang. uniform pattern) 

w 30%, typu pierścieni (ang. ring pattern) w 30%, zgrupowany (ang. 
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clustered pattern) w 10%, natomiast w 30% niespecyficzny (ang. 

unspecified pattern). Linijne naczynia obserwowane głównie na obwodzie 

blaszek łuszczycowych odnotowano w 30% przypadków. W obrazie 

dermatoskopowym przed rozpoczęciem terapii laserowej odnotowano 

również obecność punktowych wybroczyn, białych linii, białych i żółtych 

bezstrukturalnych obszarów. W 28 dniu badania, po czterech sesjach przy 

użyciu lasera neodymowo-yagowego, częstotliwość występowania i barwa 

obserwowanej wcześniej łuski była podobna, z niewielką różnicą dotyczącą 

jej rozkładu. Naczynia typu kropek występowały w 30% ocenianych zmian, 

naczynia o morfologii globul w 70%, a naczynia linijne w 10%. 

Odnotowano wzrost częstotliwości pojawiania się struktur o charakterze 

białych linii (50%) i białych obszarów bezstrukturalnych (40%) w 

porównaniu ze zmianami niepoddanymi jeszcze procedurze laserowej. 

Ponadto, u 60% uczestników badania w obrazie dermatoskopowym 

poddawanych ocenie blaszek łuszczycowych zaobserwowano obecność 

krwotocznych strupów, które najprawdopodobniej były bezpośrednio 

związane z zastosowaną procedurą zabiegową. 4 pacjentów, u których w 

dniu 0 odnotowano obecność naczyń typu kropek, odniosło korzyść z 

zastosowanego leczenia. Zaobserwowali oni znaczną lub przynajmniej 

niewielką poprawę w zakresie poddawanym zabiegom blaszek 
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łuszczycowych. 3 z 6 osób, u których wyjściowo w ocenianych zmianach 

przeważały naczynia o charakterze globul, odnotowało poprawę, 

natomiast pozostałe osoby z przewagą naczyń tego typu nie 

zaobserwowały żadnych korzyści z laseroterapii. Wszystkie osoby, u 

których w blaszkach łuszczycowych obecne były naczynia linijne, struktury 

typu krwotocznych punktów, białe linie i białe obszary bezstrukturalne, 

odniosły korzyść w wyniku zastosowanej terapii laserowej.  

Dane literaturowe dotyczące skuteczności infliksymabu w łuszczycy 

krostkowej uogólnionej opierają się głównie na opisach pojedynczych 

przypadków lub ich serii i ukazują jego wysoką skuteczność, a także szybki 

początek działania w tej jednostce chorobowej. Wśród publikacji można 

odnaleźć zarówno doniesienia przypadków, w których zastosowano 

pojedynczą dawkę infliksymabu, a także opisy długotrwałych terapii, w 

których schemat dawkowania był taki, jak w łuszczycy plackowatej. 

Opisywano również pacjentów, u których lek ten stosowano doraźnie, 

jedynie w przypadku zaostrzeń. Pomimo osiąganej szybkiej poprawy w 

wyniku zastosowania infliksymabu, monoterapia tym lekiem zazwyczaj 

okazywała się niewystarczająca do długotrwałego kontrolowania choroby. 

W większości publikacji opisywano zaostrzenia w trakcie leczenia 

infliksymabem wynikające z utraty jego skuteczności. Wśród 
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analizowanych przypadków sytuacja taka skutkowała dodaniem do terapii 

metotreksatu, acytretyny lub zmianą leku biologicznego na adalimumab, 

etanercept lub ustekinumab. Długotrwała skuteczność infliksymabu (Ifx 

survival) wyliczona na podstawie przeanalizowanych przypadków, w tym 

opisanych przez nas pacjentów, wynosiła 70% w przypadku chorych 

leczonych przez co najmniej rok i 40 % dla pacjentów podlegających tej 

terapii przez około 3 lata. Według przeanalizowanego piśmiennictwa, 

stosowanie metotreksatu równocześnie z infliksymabem, nie tylko wpływa 

na wzrost skuteczności terapii, ale również zapobiega powstawaniu 

neutralizujących przeciwciał skierowanych wobec cząsteczki infliksymabu. 

Terapia łączona infliksymabem i acytretyną jest zdecydowanie mniej 

udokumentowana w literaturze. W jednym przypadku pacjenta z ciężką 

postacią łuszczycy krostkowej uogólnionej i towarzyszącym neutrofilowym 

zapaleniem dróg żółciowych, acytretyna włączona była równolegle z 

pojedynczą dawką infliksymabu, co skutkowało 7-miesięcznym okresem 

skóry wolnej od zmian krostkowych. W innym opisanym przypadku terapia 

łączona infliksymabem i acytretyną umożliwiła osiągnięcie poprawy w 

ciągu 48 godzin, a dzięki 2 wlewom infliksymabu możliwe było obniżenie 

dawki acytretyny do 10 mg na dobę i kontrola objawów przez ponad 2 

lata. Podobnie u opisywanych przez nas pacjentów, terapia infliksymabem 
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w połączeniu z niskimi dawkami acytretyny skutkowała osiągnięciem 

korzystnego efektu terapeutycznego przy dobrej tolerancji leczenia i braku 

poważnych działań niepożądanych, odnotowywanych zwykle przy 

wyższych dawkach tego retinoidu.  
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Rozdział 7.  

Publikacje stanowiące rozprawę doktorską  
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Rozdział 8.  

Wnioski  

 

1) Przeprowadzone badanie pilotażowe wykazało, że miejscowo 

aplikowana cefazolina, zaliczana do cefalosporyn I generacji, wykazuje 

działanie immunomodulujące i przeciwzapalne i może stanowić 

interesującą opcję terapeutyczną w leczeniu miejscowym łuszczycy, 

jednak konieczne są dalsze badania nad jej skutecznością i 

bezpieczeństwem. 

2) Terapia miejscowa pojedynczych blaszek łuszczycowych przy użyciu 

lasera neodymowo-yagowego w większości przypadków w niewielkim 

stopniu przyczynia się do poprawy w ich zakresie. 

3) W kwalifikacji pacjentów mogących odnieść ewentualne korzyści z 

leczenia pojedynczych blaszek łuszczycowych za pomocą lasera 

neodymowo-yagowego przydatna może być inflamoskopia. 

4) Infliksymab wydaje się być bezpieczną i skuteczną metodą leczenia 

łuszczycy krostkowej uogólnionej.  

5) Infliksymab może być stosowany w terapii łączonej z niskimi dawkami 

acytretyny, umożliwiając długoterminową kontrolę choroby przy 

jednoczesnej dobrej tolerancji leczenia 
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Rozdział 10.  

Streszczenie w języku polskim 

 

W ostatnim czasie, ze względu na coraz lepsze zrozumienie 

patogenezy łuszczycy, zaobserwować można spektakularny rozwój w 

zakresie systemowej terapii tej choroby, szczególnie dedykowanej 

najcięższym przypadkom. Należy jednak pamiętać, iż około 70-80% 

pacjentów dotkniętych jest łagodną lub średniociężką postacią łuszczycy 

plackowatej i zazwyczaj wymaga jedynie leczenia miejscowego.  

Pierwsza praca miała na celu ocenę wpływu cefazoliny na model 3D 

ludzkiej tkanki łuszczycowej oraz ocenę jej skuteczności i tolerancji w 

porównaniu z maślanem hydrokortyzonu w miejscowym leczeniu 

łuszczycy. Badania in vitro wykazały, że cefazolina ma właściwości 

wybiórczego inhibitora kilku prozapalnych cytokin. Do pilotażowego 

badania trwającego 7 dni włączono 10 dorosłych pacjentów. Nasilenie 

choroby oceniane było przy pomocy zmodyfikowanej skali PASI (mPASI) 

oraz skali IGA. Uczestnicy proszeni byli także o ocenę towarzyszących 

objawów subiektywnych, tolerancję terapii oraz całościowego efektu 

terapeutycznego. W zastosowanym modelu 3D tkanki łuszczycowej 

cefazolina wywołała znaczącą redukcję ekspresji ludzkiej β-defensyny 2 

(HBD2), niewielką redukcję ekspresji psoriazyny oraz nieznaczącą redukcję 
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ekspresji skórnego inhibitora peptydazy 3 (PI3). W badanych warunkach 

lek ten nie wpływał na zmniejszenie wydzielania IL-6 i IL-8. Badanie 

histologiczne wykazało niewielkie ścieńczenie naskórka w tkankach 

poddanych działaniu cefazoliny. W przypadku pacjentów, oba 

zastosowane schematy terapeutyczne doprowadziły do znacznej poprawy 

w zakresie blaszek łuszczycowych, chociaż efekt terapeutyczny był lepszy 

w przypadku maślanu hydrokortyzonu. Obie substancje doprowadziły 

również do znaczącej redukcji świądu. Terapia cefazoliną była dobrze 

tolerowana, w trakcie obserwacji nie odnotowano żadnych działań 

niepożądanych.   

Drugie badanie miało na celu ocenę skuteczności 650-sekundowego 

lasera neodymowo-yagowego w terapii pojedynczych blaszek 

łuszczycowych, a także ewaluację przydatności dermatoskopii w 

przewidywaniu odpowiedzi na tą terapię. W badaniu udział wzięło 10 osób 

ze stabilną łuszczycą plackowatą. Zabiegi laserowe wybranych blaszek 

łuszczycowych wykonywane były w dniu 0, 7, 14 i 21. Na każdej z wizyt 

wykonywano zdjęcia fotograficzne, a także prowadzono dokumentację 

obrazów dermatoskopowych. Zaawansowanie choroby oceniano według 

skali mPASI i IGA. Pacjentów proszono także o ocenę intensywności 

objawów subiektywnych, tolerancji leczenia oraz końcowego efektu 
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terapeutycznego. Odnotowano znaczącą poprawę w zakresie wszystkich 

składowych mPASI, chociaż średnia redukcja mPASI wyniosła jedynie około 

30%. W dniu rozpoczęcia terapii nasilenie choroby wg IGA na podstawie 

oceny wybranych blaszek łuszczycowych zostało określone jako 

umiarkowane u 3, i jako łagodne u 7 badanych osób. Na ostatniej wizycie, 

8 pacjentów prezentowało łagodne nasilenie choroby, a u 2 pacjentów 

odnotowano niemal brak zmian w ocenianej okolicy. Ponadto uzyskano 

całkowitą redukcję świądu u wszystkich uczestników badania. Z uwagi na 

miejscowe działania niepożądane, czterech pacjentów oceniło tolerancję 

leczenia jako średnią. Trzy osoby w dniu 28 odnotowały znaczącą poprawę 

w zakresie ocenianych blaszek łuszczycowych, jednakże 30% uczestników 

badania nie zaobserwowało żadnej poprawy. Wszyscy pacjenci, którzy 

przed rozpoczęciem terapii laserowej w obrazie dermatoskopowym 

ocenianych blaszek łuszczycowych prezentowali obecność naczyń typu 

kropki i linijnych, a także punktowych wybroczyn, odnieśli poprawę w 

wyniku zastosowanego leczenia. 3 z 6 osób, u których wyjściowo w 

ocenianych zmianach przeważały naczynia o charakterze globul, nie 

zaobserwowało żadnych korzyści z leczenia przy użyciu lasera 

neodymowo-yagoweogo. 
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Łuszczyca krostkowa uogólniona jest ciężką, zagrażającą życiu 

chorobą, stanowiącą poważne wyzwanie terapeutyczne. W trzeciej pracy 

zaprezentowano dwóch pacjentów z łuszczycą krostkową uogólnioną 

skutecznie leczonych infliksymabem, a także dokonano przeglądu 

piśmiennictwa oceniającego aktualne dostępne dane dotyczące 

zastosowania infliksymabu w łuszczycy krostkowej uogólnionej. Pierwszą 

pacjentką była 73-letnia kobieta z łuszczycą krostkową uogólnioną, u 

której obserwowano nieskuteczność lub nietolerancję standardowych 

opcji terapeutycznych. Terapia łączona infliksymabem oraz niskimi 

dawkami acytretyny doprowadziła do szybkiego i trwałego ustąpienia 

zmian skórnych przy jednoczesnej dobrej tolerancji leczenia. Drugim 

pacjentem był 63-letni mężczyzna cierpiący na łuszczycę krostkową 

uogólnioną i liczne choroby współistniejące, u którego początkowo 

zastosowano infliksymab w połączeniu z metotreksatem, z dobrym 

efektem trwającym 9 miesięcy. Z uwagi na zaostrzenie łuszczycy 

krostkowej uogólnionej odnotowane w 38 tygodniu terapii, będące 

wynikiem infekcji, metotreksat zastąpiono niską dawką acytretyny, 

natomiast leczenie infliksymabem kontynuowano bez zmian, uzyskując 

pełne ustąpienie zmian skórnych.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że miejscowo 

aplikowana cefazolina wykazuje działanie immunomodulujące i 

przeciwzapalne i może stanowić interesującą opcję terapeutyczną w 

leczeniu miejscowym łuszczycy, jednak konieczne są dalsze badania nad jej 

skutecznością i bezpieczeństwem. Wykazano także, iż terapia miejscowa 

pojedynczych blaszek łuszczycowych przy użyciu lasera neodymowo-

yagowego w większości przypadków w niewielkim stopniu przyczynia się 

do poprawy w ich zakresie, a w kwalifikacji pacjentów mogących odnieść 

ewentualne korzyści z leczenia pojedynczych blaszek łuszczycowych za 

pomocą lasera neodymowo-yagowego przydatna może być inflamoskopia. 

Analiza piśmiennictwa oraz przedstawionych przypadków wykazała, że 

infliksymab wydaje się być bezpieczną i skuteczną metodą leczenia 

łuszczycy krostkowej uogólnionej, ponadto może być stosowany w terapii 

łączonej z niskimi dawkami acytretyny, umożliwiając długoterminową 

kontrolę choroby przy jednoczesnej dobrej tolerancji leczenia. 
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Rozdział 11.  

Abstract (streszczenie w języku angielskim) 

 

A better understanding of psoriasis pathogenesis resulted in 

significant development of new, effective anti-psoriatic therapies, 

especially for more severe cases. However, it is worth emphasising that 

about 70-80% of patients with psoriasis suffer from mild disease, and new 

modalities of topical treatment are urgently needed. The first study aimed 

to evaluate the effects of cefazolin in 3D human psoriasis skin model and 

to assess the efficacy and tolerability of topical cefazolin in comparison to 

topical hydrocortisone butyrate in the treatment of psoriasis. In vitro 

studies have shown that cefazolin has the properties of a specific inhibitor 

of several pro-inflammatory cytokines. Ten adult subjects were enrolled to 

this pilot study and the treatment was continued for 7 days. The disease 

severity was assessed according to the modified PASI (mPASI) and 

Investigator Global Assessment (IGA). Patients were also asked to rate 

concomitant subjective symptoms, treatment tolerability and global 

therapeutic effect. In 3D human psoriasis skin model cefazolin down-

regulated gene expression of HBD2 and psoriasin and did not affect PI3. In 

the tested conditions the drug did not reduce IL-6 and IL-8 secretion. 
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Histological evaluation revealed a slight thinning of the epithelium in 

tissues treated with cefazolin. In patients, both tested regimens resulted 

in a significant reduction of psoriatic plaques, although the therapeutic 

effect was significantly better for hydrocortisone butyrate ointment. Both 

substances significantly reduced pruritus intensity. The treatment with 

cefazolin was well tolerated and no significant adverse events were 

observed. 

The second study aims to evaluate the effectiveness of 650-

microsecond 1064-nm Nd:YAG laser in the therapy of psoriatic plaques 

and assess the utility of dermoscopy in predicting treatment response. Ten 

patients with stable plaque-type psoriasis were enrolled. The microsecond 

Nd:YAG laser treatment was applied to representative plaques on day 0, 7, 

14 and 21. Clinical and dermoscopic photographs were performed at each 

session and follow-up visit. The disease severity was assessed using mPASI 

and IGA. Patients were asked to rate the intensity of subjective symptoms, 

tolerability, and final outcome of the treatment. Significant improvement 

of all mPASI components was observed, although the mean reduction of 

total mPASI was only about 30%. At baseline, three patients were 

assessed as ‘‘moderate’’ and seven as ‘‘mild’’ according to IGA, while on 

day 28, 8 patients were scored as ‘‘mild’’ and two as ‘‘almost clear.’’ 
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Complete resolution of itching was achieved in all patients. Local adverse 

reactions were also observed, which resulted in moderate tolerance of 

treatment in four patients. Three participants reported marked 

improvement on day 28, although 30% of patients observed no benefit. All 

subjects with dotted vessels, linear vessels, or hemorrhagic spots under 

dermoscopy at baseline reported some improvement after laser therapy. 

Three out of six patients with globular vessels were unresponsive to 

Nd:YAG laser. 

Generalized pustular psoriasis (GPP) is a severe, life-threatening 

disease that represents a major therapeutic challenge. In the third paper, 

we have presented two patients with GPP treated with infliximab (Ifx). 

Case 1 was a 73-year-old woman with GPP who exhibited lack of 

treatment response or intolerance to standard therapeutic options. Ifx 

therapy combined with low-dose acitretin resulted in rapid and sustained 

resolution of skin lesions. Case 2 was a 60-year-old man with GPP and 

numerous comorbidities who was initially treated with Ifx in combination 

with methotrexate, with good treatment response for 9 months. Following 

an infection, a GPP flare was noted at week 38 and methotrexate was 

changed to low-dose acitretin, while Ifx was continued.  
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Based on these studies, it has been shown that cefazolin can be 

considered as an interesting therapeutic option with immunomodulatory 

and anti-inflammatory properties, but more research is needed to prove 

its effectiveness and safety. Moreover, it has been demostrated that 

microsecond Nd:YAG laser treatment may provide some improvement of 

psoriatic plaques and inflammoscopy may be useful in identifying patients 

who will benefit most from the procedure. A literature review and an 

analysis of the presented cases showed that Ifx seems to be a safe and 

highly effective treatment option for GPP. Ifx may also be safely combined 

with low-dose acitretin to achieve long-term control of GPP while 

maintaining a good tolerance of the therapy. 
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Rozdział 12.  

Oświadczenia współautorów 
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