
Streszczenie 

Twardzina układowa jest schorzeniem należącym do grupy autoimmunologicznych układowych 

chorób tkanki łącznej. Głównymi objawami, leżącymi u podstawy choroby jest nasilone włóknienie 

dotyczące różnych tkanek i narządów. Etiologia choroby pozostaje wciąż nieznana, a obecnie nadal 

trwają badania nad przyczyną twardziny układowej. Prawdopodobną pozostaje hipoteza wpływu 

czynników środowiskowych u predysponowanych genetycznie osób. Twardzina układowa należy 

do chorób rzadkich, a dominującą część chorych, podobnie jak w większości innych 

autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej, stanowią kobiety (3-4:1). 

 Istnieje wiele doniesień potwierdzających niekorzystny wpływ niektórych czynników 

środowiskowych, prowadzący do rozwoju chorób autoimmunologicznych, między innymi SSc. 

Jako pierwszy został potwierdzony wpływ pyłu krzemionkowego u górników. Ponadto zwiększoną 

liczbę zachorowań na SSc obserwuje się u osób eksponowanych na wpływ rozpuszczalników 

organicznych i różnego rodzaju środków chemicznych. Spośród nich warto wymienić grupy 

substancji takich jak: spirytus mineralny, rozpuszczalniki aromatyczne, alifatyczne lub chlorowane, 

ketony oraz opary spawalnicze. Postuluje się też niekorzystny wpływ czynników związanych           

z uprzemysłowieniem środowiska m.in. azbestu i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększonej 

ekspozycji na metale ciężkie. 

 Podstawą choroby jest nasilone włóknienie oraz stwardnienie tkanek i narządów. 

Opisywanych jest kilka mechanizmów wewnątrzustrojowych współprowadzących do wystąpienia 

objawów z dotkniętych procesem chorobowym narządów (zaburzenia immunologiczne, 

naczyniowe i zaburzenia macierzy zewnątrzkomórkowej). 

 Zjawiskiem bardzo często obserwowanym u osób chorych na twardzinę układową jest 

objaw Raynaud’a. Charakteryzuje się on zaburzeniem przepływu, pod postacią skurczu naczyń 

obwodowych przede wszystkim palców, prowadzącym do nasilonego zbielenia, niekiedy                 

w związku z utrzymującą się hipoksją tkanek, zasinienia i następczą reperfuzją skutkującą 

zaczerwienieniem z towarzyszącymi silnymi dolegliwościami bólowymi. W przypadku układowych 

chorób tkanki łącznej występuje tak zwany wtórny objaw Raynaud’a, w przebiegu którego 

najczęściej dochodzi do widocznych w badaniu kapilaroskopowym uszkodzeń w obrębie drobnych 

naczyń krwionośnych - kapilar. 

 Uszkodzenie śródbłonka prowadzi do zwiększonej ekspresji czynników adhezyjnych             

i wiązaniu komórek zapalnych. Nasilony objaw Raynaud’a i związana z nim hipoksja tkanek 

również prowadzi do nasilonej ekspresji czynników proapoptotycznych i cytokin prozapalnych. To 

z kolei zwiększa ekspresję czynników promujących procesy produkcji kolagenu i włóknienia. 



Kolejnym mechanizmem jest dysregulacja układu immunologicznego. Proces autoimmunologiczny 

skierowany przeciw antygenom występującym w obrębie własnego organizmu również prowadzi 

do nadmiernej aktywacji fibroblastów i nadprodukcji kolagenu w przestrzeni pozakomórkowej. 

Zjawiskiem zejściowym powyższych procesów jest nadmierne włóknienie macierzy 

pozakomórkowej i powstawanie włóknienia tkanek i narządów. 

 Kryteria rozpoznania twardziny układowej obejmują kilka objawów, stwierdzanych             

w badaniu przedmiotowym oraz badaniach dodatkowych. Należą do nich: (1) stwierdzenie 

stwardnień skóry obu rąk szerzących się proksymalnie od stawów śródręczno-paliczkowych - 

kryterium wystarczające; (2) stwardnienie palców; (3) uszkodzenia opuszek palców pod postacią 

owrzodzeń albo blizn naparstkowych; (4) teleangiektazje; (5) nieprawidłowy obraz 

kapilaroskopowy (kapilaroskopowy wzorzec twardzinowy); (6) nadciśnienie płucne albo 

śródmiąższowa choroba płuc; (7) objaw Raynaud’a; (8) obecność charakterystycznych przeciwciał 

(Scl-70, ACA, anty-RNAP III). 

 Uwzględniając powyższe kryteria diagnostyczne twardzinę układową dzieli się przede 

wszystkim na 2 podstawowe podtypy: (1) postać ograniczoną oraz (2) postać rozsianą, z których 

każda charakteryzuje się swoistymi dla siebie odchyleniami, przebiegiem i rokowaniem. Postać 

szczególną postaci ograniczonej jest zespół CREST (wapnica, objaw Raynaud’a, zaburzenia 

przełyku, sklerodaktylia i teleangiektazje). 

 W diagnostyce twardziny układowej wykorzystuje się przede wszystkim badanie 

podmiotowe i przedmiotowe, badanie surowicy krwi w kierunku obecności charakterystycznych 

przeciwciał, badanie kapilaroskopowe łożyska paznokciowego oraz badania obrazowe dotyczące 

zajęcia narządów wewnętrznych. Z badań obrazowych przede wszystkim wykorzystuje się 

radiogram klatki piersiowej i płuc oraz HRCT w przypadku podejrzenia śródmiąższowej choroby 

płuc, jak również cewnikowanie tętnic płucnych w nadciśnieniu płucnym. Skuteczną, nieinwazyjną 

metodą monitorowania wydolności płuc jest DLCO. Podstawową wartością diagnostyczną 

kapilaroskopii jest różnicowanie pierwotnego i wtórnego objawu Raynaud’a.  

 Uważa się, że zaburzenia w obrębie drobnych naczyń krwionośnych, które są możliwe do 

zobrazowania przy pomocy kapilaroskopii występują również w obrębie narządów wewnętrznych. 

Z uwagi na uogólniony proces zapalny i włóknienie objawy twardziny układowej mogą pochodzi    

z wielu narządów: skóry, nerek i układu moczowego, płuc, serca i układu krążenia, przewodu 

pokarmowego, układu kostno-szkieletowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Do niedawna 

główną przyczyną śmierci pacjentów z twardziną układową był tzw. twardzinowy przełom 

nerkowy, występujący u nawet 15% chorych na twardzinę układową. Wraz z wprowadzeniem do 



leczenia inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz ustaleniu czynników prowokujących                   

i zaostrzających jego przebieg, śmiertelność z tego powodu zmalała do ok. 7% pacjentów z postacią 

rozsianą i 0,5% z postacią ograniczoną. Obecnie zgony z powodu twardziny układowej związane są 

przede wszystkim z zaburzeniami w obrębie układu oddechowego.  

 Leczenie pacjentów z twardziną układową polega na wdrożeniu terapii o działaniu 

naczyniowym oraz immunosupresyjnym. Pomimo jednak wprowadzenia coraz nowszych 

preparatów obecnie wyleczenie twardziny układowej nadal pozostaje niemożliwe. 

Cele pracy 

Celem pracy jest analiza porównawcza ekspresji wybranych genów związanych z procesami 

włóknienia i kalcyfikacji oraz apoptozy u pacjentów z SSc z uwzględnieniem odchyleń                    

w badaniach laboratoryjnych dotyczących układu moczowego oraz stężenia wapnia całkowitego     

w surowicy. Z uwagi na niedostateczną liczbę badań i publikacji związaną z tą rzadką chorobą, 

analiza może dodatkowo wnieść wkład w rozumienie części patomechanizmu choroby. Niniejsza 

praca zawiera również próbę opisu objawów choroby, jej przyczyn i możliwości spojrzenia 

terapeutycznego w sposób jakościowy (antropozoficzny) zaproponowany przez Rudolfa Steinera.  

Cele szczegółowe 

1. Analiza porównawcza ekspresji genów włóknienia i kalcyfikacji COL27A1 i COL5A1 oraz 

ekspresji genów szlaków apoptotycznych BCL-2, BAX, BIRC2, BIRC3, NAIP, XAP1, XIAP       

w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u pacjentów z twardziną układową oraz 

współistniejącymi cechami III stadium niewydolności nerek (eGFR <60ml/min.) i pacjentów     

z twardziną układową z eGFR ≥60ml/min, a także u pacjentów z twardziną układową oraz 

współistniejącymi cechami II (eGFR 60-89ml/min.) i III stadium niewydolności nerek (eGFR 

<60ml/min.) oraz pacjentów z twardziną układową z bez cech niewydolności nerek. 

2. Analiza korelacji ekspresji genów włóknienia i klacyfikacji COL27A1 i COL5A1 oraz szlaków 

apoptotycznych BCL-2, BAX, BIRC2, BIRC3, NAIP, XAP1, XIAP w jednojądrzastych 

komórkach krwi obwodowej u pacjentów z twardziną układową.  

3. Analiza porównawcza stężenia wapnia całkowitego w surowicy i ekspresji genów włóknienia     

i kalcyfikacji COL27A1 i COL5A1 oraz genów szlaków apoptotycznych BCL-2, BAX, BIRC2, 

BIRC3, NAIP, XAP1, XIAP w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej oraz innych 

parametrów biochemicznych (stężenia sodu, potasu, mocznika, kreatyniny, CRP i eGFR)            

u pacjentów z twardziną układową. 



4. Analiza spadku eGFR w obrębie badanych grup względem wieku i porównanie otrzymanych 

danych z danymi z literatury w populacji osób zdrowych. Ocena wpływu twardziny układowej 

na funkcjonowanie nerek. 

Grupę badaną (A) stanowiło 44 pacjentów z rozpoznaną twardziną układową, ograniczoną lub 

MCTD. Z badania wykluczono pacjentów (6) niespełniających rozpoznania twardziny układowej. 

Do końcowej grupy badanej (TU) zakwalifikowano wyłącznie pacjentów spełniających kryteria 

rozpoznania twardziny układowej wg ACR/EULAR.  

 W obrębie grupy TU wyszczególniono grupę pacjentów z zaburzeniami w zakresie 

parametrów nerkowych (TU-N0 - eGFR <90ml/min.), z dwiema podgrupami (TU-N1 - eGFR 

60-89ml/min.; TU-N2 - eGFR <60ml/min.) oraz grupę kontrolną (TU-K - eGFR ≥90ml/min.). 

Ponadto wyszczególniono grupę kontrolną TU-K1 - pacjenci z eGFR >60ml/min. (składającą się     

z grup TU-K i TU-N1). 

 Przeprowadzono analizę ekspresji badanych genów z wykorzystaniem RT-PCR w systemie 

StepOnePlus i programu OneStep Software v2.3 (Applied Biosystems). Do normalizacji poziomu 

ekspresji badanych genów wykorzystano parametr cyklu granicznego (CT) genu GAPDH. 

 Do analizy uzyskanych wyników użyto programu Expression Suite Software v1.0.3 (Applied 

Biosystems), którego kalibratorem były wartości ekspresji badanych genów pacjentów z grupy 

kontrolnej - TU-K. Do obliczenia wartości względnej ekspresji RQ wykorzystano wzór RQ=2-ΔΔCT. 

 Analiza statystyczna dotyczyła oceny wybranych wartości parametrów biochemicznych oraz 

ekspresji genów włóknienia i klacyfikacji oraz apoptozy. Z uwagi na zróżnicowany podział grup 

badawczych wykorzystano różne metody analizy statystycznej, jednak do wszystkich obliczeń 

użyto statystyk nieparametrycznych, z powodu istotnych statystycznie odchyleń od rozkładu 

normalnego, potwierdzonych przy użyciu analizy histogramów oraz testu Shapiro-Wilka. 

 W przypadku porównywania dwóch grup niezależnych zastosowano test istotności               

U Manna-Whitneya, a z kolei przy liczebności grup niezależnych powyżej 2 posłużono się testem 

Kruksala-Wallisa. Dodatkowo zastosowano statystyki opisowe: średnią, medianę, odchylenie 

standardowe, rozkłady liczebności, analizę procentową i tabularyzację danych. Ponadto                  

w przypadku analiz korelacyjnych wykorzystano nieparametryczną metodę analizy r-Spearmana. 

 Za krytyczny poziom istotności statystycznej przyjęto wartość 0,05. Wszystkie analizy 

statystyczne wykonano przy pomocy programu Statistica wersja 9. 



Wnioski 

1. Ekspresja genu COL27A1 jest istotnie niższa u pacjentów ze znacznym ograniczeniem 

funkcji nerek (eGFR <60ml/min.) niż w populacji bez tych zaburzeń (eGFR ≥60ml/min.)      

- p=0,037. Może to wskazywać, że ekspresja genu COL27A1 w jednojądrzastych 

komórkach krwi może być pośrednim markerem zaawansowania procesów włóknienia         

u osób z upośledzoną funkcją nerek. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie               

w ekspresji pozostałych badanych genów (COL5A1, BCL-2, BAX, BIRC2, BIRC3, NAIP, 

XAP1, XIAP, XAF1), w obrębie wszystkich grup badanych, jak również genu COL27A1     

w obrębie mniejszych grup różniących się wartością eGFR (≥90ml/min.; 60-89ml/min.; 

<60ml/min.).  

2. Wykazano istnienie umiarkowanej korelacji ekspresji genu COL27A1 i genu BIRC2 oraz 

silnej korelacji COL27A1 z BIRC3, BAX, BCL-2, co może wskazywać, że pomimo braku 

istotnych różnic w ekspresji genów BIRC2 i BIRC3 w grupach pacjentów, procesy 

włóknienia wiążą się zaburzeniami w obrębie procesów apoptozy. Dokładny mechanizm 

pozostaje niestety niewyjaśniony. 

3. Wykazano odwrotnie proporcjonalną korelację stężenia wapnia w surowicy do wartości 

eGFR. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy stężeniem wapnia                  

w surowicy a pozostałymi badanymi parametrami. 

4. Analiza nie wykazała znacznych różnic w spadku eGFR, jako wskaźnika funkcji nerek, 

względem wieku pacjentów w porównaniu do ogólnie przyjętych norm.


