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aBStRaCt
Psoriasis is a chronic multisystemic disease associated with multiple comorbidities such as obesity, obesity 
being a relevant risk factor for the occurrence of metabolic syndrome. Metabolic syndrome is known as a 
complex disorder that combines abdominal obesity, glucose intolerance/insulin resistance (diabetes 
melli-tus), dyslipidemia and arterial hypertension. Existing literature shows that psoriasis is associated with 
an in-creased prevalence of metabolic syndrome. The purpose of this meta-analysis was to clarify the 
possible association, in terms of comorbidity, between psoriasis and metabolic syndrome.
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REZUMAT
Psoriazisul este o boală cronică multisistemică asociată cu multiple comorbidităţi precum obezitatea, obezi-
tatea fiind un factor de risc relevant pentru apariţia sindromului metabolic. Sindromul metabolic este 
cunoscut ca o tulburare complexă care combină obezitatea abdominală, intoleranţa la glucoză/rezistenţa la 
insulină (diabetul zaharat), dislipidemia şi hipertensiunea arterială. Literatura de specialitate arată că 
psoriazisul este asociat cu o prevalenţă crescută a sindromului metabolic. Scopul acestei meta-analize a 
fost de a clarifica posibila asociere, din punct de vedere al comorbidităţii, între psoriazis şi sindromul 
metabolic.
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IntRoduCERE

Psoriazisul este o boală cronică inflamatorie 
mediată imun, care afectează peste 7,5 milioane de 
persoane în Statele Unite şi aproximativ 125 de mi-
lioane în întreaga lume (1). Efectele bolii asupra 
calităţii vieţii pacienţilor sunt comparabile cu cele 
apărute în alte boli cronice (2). În ceea ce priveşte 
elucidarea influenţelor genetice şi a fiziopatologiei, 
ca şi abordarea terapeutică, s-au făcut de-a lungul 
timpului progrese impresionante. 

În 1897 a fost observată pentru prima dată o aso-
ciere între psoriazis şi diabetul zaharat, iar în 1961 

legătura dintre psoriazis şi bolile cardiovasculare, 
precum tromboza coronariană şi infarctul miocar-
dic (3,4). Astăzi, datorită evoluţiei tehnicilor epide-
miologice moderne, psoriazisul este privit în an-
samblu, ţinând cont de inflamaţia cronică care stă 
la baza bolii, devenind clară asocierea multiplelor 
comorbidităţi dar şi a mortalităţii (5,6).

Severitatea psoriazisului poate favoriza apariţia 
comorbidităţilor precum: artrita psoriazică, sindro-
mul metabolic, boala Crohn, tulburări psihologice/
psihiatrice, uveita, bolile cardiovasculare, ate-
roscleroza, osteoporoza, etc (7,8,9). Din ce în ce 
mai frecvent sindromul metabolic, dar şi compo-

Ref: Ro Med J. 2019;66(1) 
DOI: 10.37897/RMJ.2019.1.3

Article History:
Received: 18 February 2019

Accepted: 1 March 2019

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti, România
2Spitalul Clinic de Urgenţă, Bucureşti, România



Revista Medicală RoMână – VoluMul lXVI, Nr. 1, An 2019 15

nentele sale, în urma studiilor ample, au fost asoci-
ate cu psoriazisul.

Sindromul metabolic, denumit şi sindrom de re-
zistenţă la insulină sau sindrom X, este o combina-
ţie de factori de risc cardiovascular, incluzând obe-
zitatea centrală, creşterea tensiunii arteriale, into- 
leranţa la glucoză şi dislipidemia (10). Se consideră 
că la baza legăturii dintre psoriazis şi sindromul 
metabolic stă inflamaţia cronică. O dată cu creşte-
rea severităţii psoriazisului, creşte şi asocierea cu 
sindromul metabolic dar şi cu componentele sale 
privite individual (11,12). De asemenea, prezenţa 
sindromului metabolic este un predictor puternic 
pentru dezvoltarea bolii cardiovasculare, aceasta 
fiind şi ea în concordanţă cu severitatea psoriazisu-
lui. Terapia biologică prin suprimarea inflamaţiei 
sistemice pare să aibă un efect pozitiv nu numai 
asupra psoriazisului dar şi asupra comorbidităţilor 
asociate care au la bază inflamaţia sistemică (13).

Citokinele importante care se găsesc în patoge-
neza psoriazisului, IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 şi 
TNF, sunt de asemenea identificate şi în sindromul 
metabolic (14). Citokinele proinflamatorii, cum ar 
fi TNFalfa şi IL-6, pot stimula axa hipotalamo-pi-
tuitară, care este adesea asociată cu obezitatea cen-
trală, hipertensiunea şi rezistenţa la insulină, astfel, 
psoriazisul poate agrava obezitatea, diabetul, trom-
boza şi ateroscleroza (15). Deşi există speculaţii cu 
privire la rolul actual al obezităţii în patogeneza 
psoriazisului, există dovezi că adipokinele, cum ar 
fi leptina, adiponectina şi grelina, sunt legate de 
mecanismele patogene ale obezităţii, acestea având 
un rol important în dezvoltarea rezistenţei periferi-
ce la insulină (16). Unele studii sugerează că pier-
derea în greutate poate îmbunătăţi sau poate deter-
mina remisia psoriazisului.

Pe lângă factorul comun al celor două afecţiuni, 
reprezentat de inflamaţie, PSORS2, PSORS3 şi 
PSORS4 sunt legate, de asemenea, atât de psoria-
zis, cât şi de sindromul metabolic (17). Pe lângă 
influenţa pe care o exercită inflamaţia şi factorii ge-
netici în dezvoltarea sindromului metabolic, se evi-
denţiază şi influenţa stilului de viaţă prin nutriţia 
necorespunzătoare, inactivitatea fizică, consumul 
de alcool şi stres (18,19,20). În SUA se estimează 
că, dintre cei 6,6 milioane de adulţi afectaţi de pso-
riazis, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 59 de ani, 2,7 
milioane au sindrom metabolic (21). Mai multe stu-
dii observaţionale au sugerat o legătură epidemio-
logică între psoriazis şi sindromul metabolic. 

oBIECtIv

Obiectivul acestei meta-analize a fost de a deter-
mina susceptibilitatea pacienţilor cu psoriazis de a 
dezvolta sindrom metabolic, prin analizarea datelor 
din literatură obţinute prin studii observaţionale 
ample.

Material şi Metodă

Pentru a determina prevalenţa sindromului me-
tabolic la pacienţii cu psoriazis am utilizat ghidul 
PRISMA. Pentru această meta-analiză s-au căutat 
studii observaţionale publicate între anii 2015 şi 
2016 în următoarele baze de date: PubMed şi Sco-
pus. Au fost aplicate criterii de includere/exclude-
re: studiu pe subiecţi umani, peste 100 de pacienţi 
cu psoriazis participanţi în studiu, studiul publicat 
în limba engleză, studiu observaţional. Alte criterii 
care au fost luate în considerare: vârsta participan-
ţilor mai mare de 18 ani şi diagnosticul cert de pso-
riazis şi sindrom metabolic confirmat de specialist.

Au fost identificate iniţial 28 de studii, după 
aplicarea criteriilor de includere/excludere au ră-
mas 6 studii pe care le-am analizat în continuare. 
S-a urmărit prevalenţa sindromului metabolic în 
rândul pacienţilor cu psoriazis comparativ cu lotul 
martor. Pentru studiile fără o valoare a riscului rela-
tiv, s-a calculat riscul relativ neajustat folosind 
STATA. Datele au fost introduse şi analizate folo-
sind Microsoft Excel şi STATA.

REzultatE

Au fost identificate pentru perioada 2015-2016, 
după cercetarea bazelor de date PubMed şi Scopus, 
28 de studii care s-au pliat pe obiectivul acestei me-
ta-analize. După aplicarea criteriilor de includere/
excludere, au rămas în total 6 studii. 

Studiile analizate au inclus un număr total de 
2269 de persoane, reprezentând pacienţii cu dia-
gnostic clar de psoriazis. Numărul total al lotului de 
control a fost de 29.086 persoane. Studiile selecţio-
nate au fost efectuate în populaţii diverse din ţări 
ca: SUA, India, Liban, Italia, România şi Norvegia. 

În total, 727 de pacienţi cu psoriazis, din cele 
şase studii, au avut diagnosticul de sindrom meta-
bolic. În ceea ce priveşte lotul de control, 5.024 de 
indivizi au avut diagnosticul de sindrom metabolic.

O parte dintre studii au furnizat valori procentu-
ale în ceea ce priveşte prezenţa sindromului meta-
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bolic la pacienţii cu psoriazis şi la grupul de con-
trol; pentru studiile care nu au furnizat valorile 
procentuale, acestea au fost calculate în acest stu-
diu. Barrea et al. au găsit prevalenţa cea mai ridica-
tă (65%) a sindromului metabolic la pacienţii cu 
psoriazis (25), în timp ce Irimie et al. au găsit pre-
valenţa cea mai mică (13%). Din punct de vedere 
procentual, toate studiile au găsit o mai mare preva-
lenţă a sindromului metabolic în rândul pacienţilor 
cu psoriazis decât în lotul de control.

Toate studiile incluse în această meta-analiză au 
raportat prevalenţa sindromului metabolic la paci-
enţii cu psoriazis comparativ cu lotul de control 
fără diagnostic de psoriazis. Nu s-a putut demon-
stra tipul de relaţie dintre psoriazis şi sindromul 
metabolic, cel mai probabil fiind bidirecţională.

ConCluzII

În urma rezultatelor obţinute, se poate concluzi-
ona că sindromul metabolic este prezent în asociere 
cu psoriazisul mult mai frecvent decât în populaţia 
generală. Este necesară urmărirea pacienţilor cu 
psoriazis pentru a depista din timp componentele 
sindromului metabolic. Este necesar consultul in-
terdisciplinar odată cu apariţia sindromului meta-
bolic, pentru managementul corespunzător. Relaţia 
acestor două afecţiuni este cel mai probabil bidirec-
ţională. 

menţiune
Toţi autorii au contribuit în mod egal la elabora-

rea acestei lucrări.

TABELUL 1. Studiile analizate în cadrul acestei meta-analize

Studiul analizat Locaţia 
studiului

Criterii de diagnostic 
ale sindromului 
metabolic

Pacienţi cu 
psoriazis 

(N)

Control 
(N)

Pacienţi cu 
psoriazis 

şi sindrom 
metabolic N (%)

Prezenţa 
sindromului 
metabolic în 

grupul de control 
N (%)

Riscul relativ  
(95% CI)

Lai et al. (2016) 
(22)

Statele 
Unite

Criteriile Joint 
Scientific Statement 
(2009)

520 19.065 108 (21) 2.552 (13) OR 1,69 (1,37-2,10)

Kothiwala et al. 
(2016) (23)

India Criteriile  
NCEP ATP III

140 140 55 (39) 24 (17) OR 3,12 (1,79-5,44)

Itani et al. 
(2016) (24)

Liban Criteriile  
NCEP ATP III

150 150 53 (35) 27 (18) OR 2,49 (1,46-4,25)

Barrea et al. 
(2016) (25)

Italia Criteriile  
NCEP ATP III

180 180 117 (65) 57 (32) OR 4,01 (2,59-6,22)

Irimie et al. 
(2015) (26)

România Criteriile IDF 142 167 19 (13) 18 (11) OR 1,3 (0,64-2,54)

Danielsen et al. 
(2015)
(27)

Norvegia Adaptare a criteriilor 
IDF, NHLBI, şi a altor 
criterii

1137 9.384 375 (33) 2.346 (25) OR 1,43 (1,25-1,63)

FIGURA 1. Reprezentare grafică a totalului studiilor cercetate

Pacienţi cu psoriazis Control
 Număr total 2.269 29.086
 Număr cu sindrom metabolic 727 5.024
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