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      Rozprawa doktorska stanowi jednotematyczny cykl publikacji. W skład cyklu wchodzą trzy 

publikacje, w tym jedna poglądowa:  Sawicka K, Krasowska D. Adipokines in connective tissue 

diseases. Clin Exp Rheumatol 2016; 34(6): 1101-1112 oraz dwie oryginalne: Sawicka K, Michalska-

Jakubus M, Kowal M, Potembska E, Krasowska D. Resistin: a possible biomarker of organ involvement 

in systemic sclerosis patients? Clin Exp Rheumatol 2017;35 Suppl 106(4):144-150 oraz Sawicka K, 

Michalska-Jakubus M, Potembska E, Kowal M, Pietrzak A, Krasowska D. Visfatin and chemerin levels 

correspond with inflammation and might reflect the bridge between metabolism, inflammation and 

fibrosis in patients with systemic sclerosis. Post Dermatol Alergol doi.org/10.5114/ada.2018.79104 o 

łącznej punktacji IF=4,105 i punktach MniSW=40.    

      Twardzina układowa (TU, ang. Systemic sclerosis, SSc) jest układową chorobą tkanki łącznej, 

charakteryzującą się zaburzeniami immunologicznymi, przewlekłym stanem zapalnym, uszkodzeniem 

drobnych naczyń krwionośnych z odkładaniem się składowych macierzy pozakomórkowej oraz 

postępującym włóknieniem skóry oraz narządów wewnętrznych. 

      Adipokiny, plejotropowe cząsteczki wytwarzane przez białą tkankę tłuszczową (ang. white adipose 

tissue, WAT) cieszą się zainteresowaniem naukowców od momentu odkrycia leptyny w 1994r. 

Adipokiny wywierają różne działania metaboliczne, są odpowiedzialne za rozwój i objawy zespołu 

metabolicznego, biorą udział w regulacji procesów zapalnych i autoimmunizacyjnych.  

      Rezystyna wykazuje silne właściwości prozapalne i profibrotyczne, które są kluczowymi procesami 

patogenetycznymi w twardzinie układowej. Celem badania było określenie poziomu rezystyny w 

surowicy krwi u pacjentów z SSc i u grupy kontrolnej oraz określenie korelacji pomiędzy tą adipokiną 

a zajęciem narządów wewnętrznych w TU.  Zgodnie z naszą wiedzą  jest to pierwsze badanie 

opisujące istotną statystycznie korelację rezystyny z chorobą śródmiąższową płuc, zajęciem przełyku i 

artralgią u pacjentów z SSc. Uzyskane dane sugerują, że rezystyna może służyć jako przydatny 

biomarker zajęcia płuc u pacjentów z SSc.  

      Postawiono hipotezę, że skoro chemeryna i wisfatyna posiadają właściwości prozapalne, mogą 

odgrywać istotną rolę w zapaleniu w twardzinie układowej.  W przeprowadzonym badaniu wykazano 

dodatnie korelacje chemeryny i wisfatyny z CRP, OB, C3 oraz C4 wskazujące na udział tych adipokin w 

procesie zapalnym w TU. Najwyższy poziom chemeryny u pacjentów z dcSSc sugeruje, że chemeryna 

może być zaangażowana w rozwój tego podtypu choroby.Ponadto,  stwierdzona ujemna korelacja 

chemeryny z zajęciem skóry i płuc wskazuje na protekcyjną rolę chemeryny w procesie włóknienia. 

Dodatnia korelacja wisfatyny z nadciśnieniem płucnym może wskazywać na udział wisfatyny w 

rozwoju nadciśnienia płucnego  w przebiegu twardziny układowej. 
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      The doctoral dissertation is a monothematic publication cycle. The series includes three 

publications, one of which is review: Sawicka K, Krasowska D. Adipokines in connective tissue 

diseases. Clin Exp Rheumatol 2016; 34 (6): 1101-1112 and two original ones: Sawicka K, Michalska-

Jakubus M, Kowal M, Potembska E, Krasowska D. Resistin: a possible biomarker of organ involvement 

in systemic sclerosis patients? Clin Exp Rheumatol 2017; 35 Suppl 106 (4): 144-150, and Sawicka K, 

Michalska-Jakubus M, Potembska E, Kowal M, Pietrzak A, Krasowska D. Visfatin and chemerin levels 

correspond with inflammation , inflammation and fibrosis in patients with systemic sclerosis. Post 

Dermatol Allergol doi.org/10.5114/ada.2018.79104 with a total IF score = 4.105 and MniSW = 40 

points. 

     Systemic sclerosis (SSc) is a chronic multiorgan inflammatory disease characterized by immune 

abnormalities, vascular changes and progressive fibrosis of skin and internal organs. 

      Adipokines, pleiotropic molecules produced by white adipose tissues (WAT) have been popular 

with scientists since the discovery of leptin in 1994. Adipokines exert various metabolic actions. They 

are responsible for the development and symptoms of metabolic syndrome. Moreover, these 

cytokines are involved in the regulation of inflammatory and autoimmune processes. 

      Resistin has strong pro-inflammatory and profibrotic properties, which are key pathogenetic 

processes in systemic sclerosis. The aim of the study was to determine the level of resistin in blood 

serum in patients with SSc and in the control group and to determine the correlation between this 

adipokine and the involvement of internal organs in SSc. To the best of our knowledge, this is the first 

study describing a statistically significant correlation of resistin with interstitial lung disease, 

esophageal involvement and arthralgia in SSc patients. The data obtained suggest that resistin may 

be assumed as a useful biomarker for lung involvement in SSc patients. 

    Chemerin and visfatin have pro-inflammatory properties and thus they can play an important role 

in inflammation in systemic sclerosis. The study demonstrated positive correlations between 

chemerin and visfatin with CRP, ESR, complement C3 and C4 indicating the involvement of these 

adipokines in the inflammatory process in SSc. The highest level of chemerin in patients with dcSSc 

suggests that chemerin may be involved in the development of this subtype of disease. Furthermore, 

the negative correlation of chemerin with skin and lung involvement indicates a protective role of 

chemerin in the fibrosis process. A positive correlation of visfatin with pulmonary hypertension may 

indicate the role of visfatin in the development of pulmonary hypertension in the course of systemic 

sclerosis. 

 


