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1. Imię i nazwisko: Ewa Wielosz
Dominów, 20-388, ul.Świetlista 5
Tel. 0048 606 200 404
e-mail: ewa.wielosz@wp.pl

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania
oraz tytułu rozprawy doktorskiej:

1997 r – uzyskanie tytułu lekarza medycyny (z wynikiem celującym), Wydział Lekarski z Oddziałem
Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
2000 r – uzyskanie tytułu specjalisty 1-go stopnia w dziedzinie choroby wewnętrzne –pod kierunkiem
Prof. dr hab. n med. Leszka Szczepańskiego, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii Akademii
Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
2001 r – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), promotor: Prof. dr
hab. n med. Ewa Jagiełło-Wójtowicz, tytuł rozprawy: Neuroendokrynne efekty

tiofosforowo-

kwasowo-pochodnej alkaloidów Chelidonium majus L. w doświadczalnej cukrzycy u myszy.”
2004 r – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych (specjalista 2-go stopnia z
chorób wewnętrznych) pod kierunkiem Dr hab. n med. Bożeny Targońskiej-Stępniak- Centrum
Egzaminów Medycznych w Łodzi.
2008 r. – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie reumatologii pod kierunkiem Prof. dr hab. n med.
Marii Majdan – Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:
- 1997-1998 – staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.
-

1997-2001 – Podyplomowe Studia Doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i

Farmakologii Klinicznej, Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w
Lublinie).
.
-

1998-2001 – wolontariat, Katedra i Klinika Reumatologii, Akademii Medycznej w Lublinie

(obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
- 1998 – Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich, Akademia
Medyczna w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
- 1999-2001 – pełnienie dyżurów medycznych (w ramach umowy o pełnienie dyżurów) w
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.
-

2001 – do chwili obecnej - pełnienie dyżurów medycznych (w ramach umowy o pracę) w

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.
- 2001-2005 – Asystent Katedry i Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w Lublinie
( obecnie Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie).
- od 2005 r. do chwili obecnej – Adiunkt Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób
Tkanki Łącznej Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U nr 65, poz. 595 ze zm.):
4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego
Osiągnięcie naukowe zgłaszane do postepowania habilitacyjnego stanowi
Cykl 11-stu publikacji naukowych powiązanych tematycznie, pod tytułem:

„Ocena wybranych parametrów serologicznych i klinicznych w grupie
chorych na twardzinę układową”
opublikowanych w recenzowanych czasopismach, z których 8 znajduje się w bazie Journal Citation
Reports (JCR).
Sumaryczny IF dla prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi 9,515
(KBN/MNISW- 153,00 punktów)
Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych
Publikacje stanowiące osiągnięcie naukowe znajdują się w załączniku 6.
Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia, określające wkład każdego z nich
w powstanie publikacji znajdują się w załączniku 4.
(autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa)

1. Wielosz E, Majdan M, Koszarny A, Dryglewska M, Tabarkiewicz J. Presence of organ specific antibodies in patients with systemic sclerosis. (Obecność przeciwciał swoistych
narządowo u chorych na twardzinę układową). Pol. Arch. Med. Wewn. 2016, 126: 862-869.
IF-2,309; KBN/MNiSW- 30 pkt (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze
metodyki, prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, analizie statystycznej, stworzeniu bazy
danych, analizie i interpretacji wyników, analizie piśmiennictwa, opracowaniu wniosków,
przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu
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integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój procentowy udział w
realizacji pracy szacuje na 80%.

2. Wielosz E, Majdan M, Dryglewska M, Targońska-Stępniak B. Overlap syndromes in
systemic sclerosis. Post. Dermatol. Allergol 2018, 3: //doi. org/10.5114/ada.2018.72662. w
druku.
IF-1,683; KBN/MNiSW- 15 pkt (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i wyborze metodyki badania,
prowadzeniu badań, zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych, analizie statystycznej,
analizie i interpretacji wyników, opracowaniu wniosków, analizie piśmiennictwa, przygotowaniu i
napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności
całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój procentowy udział w realizacji pracy
szacuje na 85%.

3. Wielosz E, Dryglewska M, Majdan M. Antiphospholipid antibodies and kidney involvement
in patients with systemic sclerosis. Clin. Rheumatol. 2009, 28 (8): 955-959
IF-1,668; KBN/MNiSW- 10 pkt (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, zbieraniu
materiału do badań i wyborze metodyki, stworzeniu bazy danych, analizie i interpretacji wyników,
graficznym przedstawieniu wyników, opracowaniu wniosków, analizie piśmiennictwa, przygotowaniu i
napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności
całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój procentowy udział w realizacji pracy
szacuje na 85%.
4. Wielosz E, Majdan M, Żychowska I, Jeleniewicz R. Coexistence of five autoimmune
diseases: diagnostic and therapeutic difficulties. Rheumatol. Int. 2008, 28(9): 919-923.
IF-1,327; KBN/MNiSW- 15 pkt (opis przypadku)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji badania, zbieraniu danych i udziału
w procesie diagnostycznym i leczniczym przypadku, analizie i interpretacji wyników, analizie
piśmiennictwa,

przygotowaniu

i

napisaniu

manuskryptu,

zatwierdzeniu

ostatecznej

wersji

manuskryptu, zapewnieniu integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój
procentowy udział w realizacji pracy szacuje na 85%.
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5. Wielosz E, Majdan M, Dryglewska M, Zwolak R. Anti-CCP antibodies and rheumatoid factor
in systemic sclerosis – prevalence and relationships with joint manifestations. Adv Clin Exp
Med. 2018, 9: //doi : 10.17219/acem./69921. w druku.
IF-1,179; KBN/MNiSW- 15 pkt (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, zbieraniu
materiału do badań i wyborze metodyki badań,, stworzeniu bazy danych, analizie i interpretacji
wyników, analizie statystycznej, graficznym przedstawieniu wyników, opracowaniu wniosków, analizie
piśmiennictwa,

przygotowaniu

i

napisaniu

manuskryptu,

zatwierdzeniu

ostatecznej

wersji

manuskryptu, zapewnieniu integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój
procentowy udział w realizacji pracy szacuje na 85%.
6. Wielosz E, Majdan M, Koszarny A, Dryglewska M, Tabarkiewicz J. Influence of
antiphospholipid antibody positivity on glomerular filtration rate markers in a group of
systemic sclerosis patients - a 24-month observation. Centr Eur J Immunol 2017, 42: 161-166.
IF-0,776; KBN/MNiSW- 15 pkt (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, zbieraniu
materiału do badań i wyborze metodyki, stworzeniu bazy danych, analizie i interpretacji wyników,
opracowaniu wniosków, analizie

piśmiennictwa, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu,

zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności całej pracy, korespondencji
z Redakcją i Recenzentami. Mój procentowy udział w realizacji pracy szacuje na 80%.
7. Wielosz E, Dryglewska M, Majdan M. Serological profile of patients with systemic sclerosis.
Post. Hig. Med. Dośw. 2014, 68: 987-991.
IF-0,573; KBN/MNiSW- 15 pkt (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze
metodyki, prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych, analizie i
interpretacji wyników, analizie statystycznej, analizie piśmiennictwa, opracowaniu wniosków,
przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu
integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój procentowy udział w
realizacji pracy szacuje na 85%.
8. Wielosz E, Majdan M, Dryglewska M, Suszek D. Comparison of clinical and serological
parameters in female and male patients with systemic sclerosis. Reumatologia 2015, 53: 315320.
KBN/MNiSW- 14 pkt (praca oryginalna)
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Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze
metodyki badań, zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych,, graficznym przedstawieniu
wyników, analizie i interpretacji wyników, opracowaniu wniosków, analizie piśmiennictwa,
przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu
integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój procentowy udział w
realizacji pracy szacuje na 85%.
9. Wielosz E. Współczesne spojrzenie na uwarunkowania rozwoju i diagnostykę twardziny
układowej. Wiad Lek 2017, 4: 855-859 .
KBN/MNiSW- 11 pkt (praca przeglądowa)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, analizie piśmiennictwa,
przygotowaniu i napisaniu pracy, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu
integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój procentowy udział w
realizacji pracy szacuje na 100%.
10. Wielosz E, Borys O, Żychowska I, Majdan M. Gastrointestinal involvement in patients with
systemic sclerosis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2010, 120 (4): 132-135.
KBN/MNiSW- 9 pkt (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i wyborze metodyki badania,
zaplanowaniu badań, zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych, analizie i interpretacji
wyników, analizie piśmiennictwa, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, analizie statystycznej,
graficznym przedstawieniu wyników, opracowaniu wniosków, zatwierdzeniu ostatecznej wersji
manuskryptu, zapewnieniu integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój
procentowy udział w realizacji pracy szacuje na 85%.
11. Wielosz E, Borys O, Błaszczak P, Majdan M. Zajęcie serca w twardzinie układowej na
podstawie analizy czterech przypadków klinicznych. Ann. Acad. Med. Stetin. 2012, 58(1): 3339.
KBN/MNiSW- 4 pkt (opis przypadku)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji badania, zbieraniu danych i udziału
w procesie diagnostycznym i leczniczym przypadków, analizie i interpretacji wyników, analizie
piśmiennictwa, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, opracowaniu wniosków, zatwierdzeniu
ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności całej pracy, korespondencji z Redakcją i
Recenzentami. Mój procentowy udział w realizacji pracy szacuje na 85%.
Cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe przedstawiono zbiorczo w tabeli 1.
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Tabela 1. Cykl publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

1.

Punkty

Udział procen-

MNiSW

towy

2,309

30,00

80%

1,683

15,00

85%

1,668

10,00

85%

1,327

15,00

85%

1,179

15,00

85%

0,776

15,00

80%

0,573

15,00

85%

0

14,00

85%

0

11,00

100%

0

9,00

85%

0

4,00

85%

9,515

153,00

Publikacja

L.p.

Wielosz E, Majdan M, Koszarny A, Dryglewska M, Tabarkiewicz J. Presence of organ - specific antibodies

IF

in patients with systemic sclerosis. (Obecność przeciwciał swoistych narządowo u chorych na twardzinę
układową). Pol. Arch. Med. Wewn. 2016, 126: 862-869.

2.

Wielosz E, Majdan M, Dryglewska M, Targońska-Stępniak B. Overlap syndromes in systemic sclerosis.
Post. Dermatol. Allergol 2018, 3: //doi. org/10.5114/ada.2018.72662. w druku.

3.

Wielosz E, Dryglewska M, Majdan M. Antiphospholipid antibodies and kidney involvement in patients with
systemic sclerosis. Clin. Rheumatol. 2009, 28 (8): 955-959

4.

Wielosz E, Majdan M, Żychowska I, Jeleniewicz R. Coexistence of five autoimmune diseases: diagnostic
and therapeutic difficulties. Rheumatol. Int. 2008, 28(9): 919-923.

5.

Wielosz E, Majdan M, Dryglewska M, Zwolak R. Anti-CCP antibodies and rheumatoid factor in systemic
sclerosis – prevalence and relationships with joint manifestations. Adv Clin Exp Med 2018, 9: //doi :
10.17219/acem.69921. w druku.

6.

Wielosz E, Majdan M, Koszarny A, Dryglewska M, Tabarkiewicz J. Influence of antiphospholipid antibody
positivity on glomerular filtration rate markers in a group of systemic sclerosis patients - a 24-month
observation. Centr Eur J Immunol 2017, 42: 161-166.

7.

Wielosz E, Dryglewska M, Majdan M. Serological profile of patients with systemic sclerosis. Post. Hig.
Med. Dośw. 2014, 68: 987-991.

8.

Wielosz E, Majdan M, Dryglewska M, Suszek D. Comparison of clinical and serological parameters in
female and male patients with systemic sclerosis. Reumatologia 2015, 53: 315-320.

9.

Wielosz E. Współczesne spojrzenie na uwarunkowania rozwoju i diagnostykę twardziny układowej. Wiad
Lek 2017, 4: 855-859 .

10.

Wielosz E, Borys O, Żychowska I, Majdan M. Gastrointestinal involvement in patients with systemic
sclerosis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2010, 120 (4): 132-135.

11.

Wielosz E, Borys O, Błaszczak P, Majdan M. Zajęcie serca w twardzinie układowej na podstawie analizy
czterech przypadków klinicznych. Ann. Acad. Med. Stetin. 2012, 58(1): 33-39.

Suma

Impact Factor podany jest dla roku opublikowania artykułu, zgodnie ze stanem na dzień 09.02.2018
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Analizę bibliometryczną wykoanano zgodnie z komunikatem CK w sprawie analizy bibliometrycznej kandydatów do
habilitacji i tytułu profesora z dnia 22.01.2018 r.

4.2. Omówienie celu naukowego ww. prac i uzyskanych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania
Wprowadzenie i uzasadnienie celu badań
Twardzina układowa (TU) jest wielonarządową chorobą, należącą do układowych chorób tkanki
łącznej, charakteryzującą się zaburzeniem morfologii i funkcji drobnych naczyń krwionośnych,
aktywacją układu immunologicznego oraz postępującym włóknieniem skóry i narządów
wewnętrznych.

Ze

względu

na

różnorodność

procesów

patogenetycznych,

choroba

ma

wielokierunkowy i nieprzewidywalny przebieg. W pracy przeglądowej nr 9 („EWA WIELOSZ..
Współczesne spojrzenie na uwarunkowania rozwoju i diagnostykę twardziny układowej. Wiad Lek
2017, 4: 855-859”) omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące patogenezy, wczesnej diagnostyki i
podziału TU na postać ograniczoną i uogólnioną. W obydwu postaciach stwierdza się różnice w
przebiegu choroby, stopniu zajęcia skóry, narządów wewnętrznych, jak i w profilu serologicznym i
rokowaniu.

Cel badań:
Tematem mojej pracy było porównanie wybranych parametrów serologicznych i klinicznych w grupie
chorych z uogólnioną twardziną układową (uTU) i ograniczoną twardziną układową (oTu). W cyklu
11-stu prac przedstawiłam charakterystykę chorych, profil serologiczny, wybrane zmiany narządowe
oraz nakładanie się innych chorób układowych tkanki łącznej (ChUTŁ) w uogólnionej i ograniczonej
postaci TU.
Omówienie uzyskanych wyników:
W pracy nr 7 („EWA WIELOSZ i wsp. Serological profile of patients with systemic sclerosis.
Post. Hig. Med. Dośw. 2014, 68: 987-991”) porównano profil serologiczny u chorych na oTU i uTU.
Badaniami objęto populację 87 chorych na TU (68 kobiet i 19 mężczyzn), hospitalizowanych w
Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytetu Medycznego (UM) w
Lublinie. Przeciwciała przeciwjądrowe (antinuclear antibodies – ANAs), takie jak przeciwciała antytopoizomerazie I (anty-topo I-Scl-70), anty-centromerowe A i B (anti-centromere – CENP A i CENP
B), anty- RNA polimerazie III (RP-11 i RP155), anty-fibryllarynie (U3RNP), anty-NOR90, antyTh/To, anty-PM-Scl-100, anty-PM-Scl-75, anty-Ku, anty-Ro52 i przeciwciała przeciwko receptorom
dla płytkopochodnego czynnika wzrostu (platelt derivated growth factor - anty-PDGFR) oznaczano
przy użyciu testu EUROLINE- Systemic Sclerosis Profile. W badanej grupie u 82 chorych (94%)
9

stwierdzono obecność ANAs, w tym: anty-topo I u 29 (33%), anty-CENP A u 20 (23%), anty-CENP
B u 20 (23%), anty-RP 11 u 9 (10%), anty-RP155 u 7 (8%), anty-U3RNP u 1 (1%), anaty-NOR90 u 6
(^%), anty-Th/To u 3 (3%), anty-PM-Scl-100 u 7 (8%), anty-PM-Scl-75 u 11 (13%), anty-Ku u 5
(6%) i anty-Ro-52 u 23 (26%) chorych. Ponad to, przeciwciała anty-topo I stwierdzono istotnie
statystycznie częściej w grupie chorych na uTU w porównaniu do oTU (p=0,00001), natomiast
przeciwciała anty-CENP A i anty-CENP B występowały częściej u chorych na oTU (p=0,0001 i
p=0,0001). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w obecności innych przeciwciał pomiędzy
grupą ograniczoną a uogólnioną TU. Uzyskane wyniki własne odpowiadają danym z piśmiennictwa.
Przeciwciała antycentromerowe (ACA-anti-centromere antibodies) występują u 22–36% chorych na
TU, a w postaci ograniczonej choroby ich obecność sięga nawet do 90% i uważane są za przeciwciała
markerowe dla tej postaci. Przeciwciała anty-topo I (Scl-70) występują u 15–40% chorych na TU,
zwłaszcza w uTU. Warto wspomnieć, iż obecność przeciwciał antycentromerowych (ACA) koreluje
ze zwapnieniami, teleangiektazjami i tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP), natomiast anty-topo I
są związane z częstszym występowaniem włóknienia płuc, zajęcia serca i gorszym rokowaniem
(Hamaguchi i wsp., 2010). Kranenburg i wsp., 2016 wykazali, iż chorzy z oTU i obecnością
przeciwciał anty-topo I częściej rozwijają uogólnioną postać choroby. W jednym z wieloośrodkowych
amerykańskich badań przeanalizowano 1000 chorych na TU, stwierdzono, iż częstość anty-topo I,
była istotnie niższa w grupie rasy białej w porównaniu do Afroamerykanów i Latynosów, natomiast
ACA występowały istotnie częściej w grupie rasy białej i Latynosów w porównaniu do rasy
afroamerykańskiej. W grupie afroamerykańskiej, również częściej stwierdzano przeciwciała antyU3RNP (Nandiwada i wsp, 2016). Liaskos i wsp.; 2017 przeanalizowali 13 typów przeciwciał
związanych z TU u 131 pacjentów. W analizowanej grupie stwierdzono związek przeciwciał anty-topo
I, z uTU, chorobą śródmiąższową płuc (chśp) i TNP, natomiast ACA z oTU, stwierdzono również
negatywną korelację ACA z chśp. Przeciwciała a-RP-11 i a-NOR-90 częściej występowały w grupie
mężczyzn. Wykazano, także istotny związek przeciwciał a-NOR-90 z chśp. Poza przeciwciałami antytopo I i ACA do markerowych przeciwciał, jednak rzadziej występujących w TU należą przeciwciała
przeciw RNA polimerazie III (anty-RNA pol III). Częstość występowania anty-RNA pol III waha się
od 5-20% chorych na TU, częściej w uTU, z zajęciem nerek i rozwojem twardzinowego przełomu
nerkowego (TPN). (Motegi i wsp., 2015, Terras i wsp, 2016). Wg danych z piśmiennictwa, obecność
przeciwciał anty-RNA pol III wiąże się z częstszym występowaniem nowotworów u chorych na TU
(Lazzaroni i wsp., 2017). Istnieją dane, dotyczące związku przeciwciał a-RNA pol III ze zwiększonym
ryzykiem rozwoju ektazji naczyniowych w błonie śluzowej żołądka (Matsushita i wsp, 2017).
Przeciwciała anty-PM-Scl występują u 4-11% chorych na TU, częściej w grupie z zapaleniem mięśni,
objawami stawowymi czy zespołami nakładania (D'Aoust J i wsp., 2014). Inne rzadkie przeciwciała
anty-Ku, stwierdza się u ok 2 % chorych na TU, częściej jednak, w zespołach nakładania z zapaleniem
wielomięśniowym, z towarzyszącymi zmianami stawowymi, zajęciem przewodu pokarmowego i
wiążą się z łagodniejszym przebiegiem choroby. Przeciwciała anty-fibrylarynie (anty-U3RNP)
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stwierdza się u mniej niż 10% chorych na TU, zwłaszcza w uogólnionej postaci choroby z
włóknieniem płuc i TNP. Anty-Th/To występują w oTU, wiążą się z występowaniem TNP i stwierdza
się je u 2-4 % chorych. Przeciwciała anty-NOR90, anty-PDGFR są to rzadko występujące
przeciwciała, których częstość występowania wynosi ok 1%, ich znaczenie kliniczne w TU nie jest
dokładnie poznane (Żebryk i wsp., 2015). Zarówno w analizowanej pracy i w piśmiennictwie,
stwierdza się dużą częstość występowania przeciwciał anty-Ro-52. Wiadomo, iż przeciwciała antyRo-52, są specyficzne dla Zespołu Sjögrena (ZS), natomiast rola tych przeciwciał w TU nie jest
dokładnie poznana. Wg danych z piśmiennictwa częstość występowania przeciwciał anty-Ro-52
wynosi ok. 20%, w analizowanej pracy stwierdzono, przeciwciała anty-Ro-52 u 26% chorych na TU.
Hudson i wsp. wykazali związek przeciwciał anty-Ro-52 z chśp i zespołami nakładania u chorych na
TU.
Podsumowując, zarówno w analizowanej pracy, jak i w/g danych z piśmiennictwa przeciwciała antyanty-topoizomerazie I i anty-centromerowe należą do markerowych i najczęściej występujących
przeciwciał w twardzinie ukłądowej. W wielu przypadkach, ich obecność jest przydatna w określaniu
podtypu i prognozowaniu przebiegu choroby. Rola innych rzadziej występujących przeciwciał w TU
nie jest dokładnie poznana i wymaga dalszych badań. Kontynuacją analizowanej pracy są badania nad
rolą przeciwciał anty-RNA pol III w TU. W grupie 126 chorych na TU wykazano, iż przeciwciała
anty-RNA pol III są związane z występowaniem nowotworów oraz z zajęciem płuc i nerek u chorych
na TU. Wyniki tej pracy nie zostały jeszcze opublikowane, prezentowane były na Międzynarodowym
Kongresie w Londynie i Konferencji we Wrocławiu w 2016 r. Kontynuuję również badania nad rolą
przeciwciał anty-PM-Scl w TU, w analizowanej grupie stwierdzono związek przeciwciał anty-PM-Scl
z zajęciem mięśni, stawów i obecnością zespołów nakładania u chorych na TU, wyniki tych badań
prezentowane były na Kongresie w Lizbonie w 2016 r, oraz na Europejskim Kongresie
Reumatologicznym w Madrycie w 2017 r.
Wyniki badań dotyczące profilu serologicznego chorych na TU prezentowane były również na
zjazdach krajowych i zagranicznych:
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Mikołajki 11-14 czerwca 2011. Ewa
Wielosz, Magdalena Dryglewska, Olga Borys, Paweł Krzemień, Maria Majdan. Charakterystyka
kliniczna chorych na twardzinę układową z obecnością rzadko występujących przeciwciał a-Ku, aPM/Scl-100, a-PM/Scl-75, a-NOR-90, anty-fibrylarnych, a-Th/To, a-RNA polimerazie III. [Streszcz].
Annual European Congress of Rheumatology. Londyn, 25-28 maj 2011. Ewa Wielosz, Maria
Majdan, Magdalena Dryglewska. Serological profile of patients with systemic sclerosis Ann Rheum
Dis. 2011 70: 729, [Abstr].
Annual European Congress of Rheumatology. Londyn 8-11 czerwiec 2016. Ewa Wielosz,
Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. Anti-RNA Pol III antibodies in systemic sclerosis – the
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prevalence and usefulness. Ann Rheum Dis. 2016 vol 75 suppl 2 s. 1107, Annual European Congress
of Rheumatology, EULAR, 2016, [Abstr].
VI Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Wrocław 22-24 wrzesień 2016. Ewa Wielosz, Magdalena
Dryglewska, Maria Majdan. Przeciwciała przeciwko RNA-polimerazie III u chorych na twardzinę
układową- częstość występowania i znaczenie. Reumatologia 2016 t. 54, supl. 2s. s44, [Strszcz].
IV Światowy Kongres dotyczący Twardziny Układowej. Lizbona 18-20 luty 2016. Ewa Wielosz,
Maria Majdan, Magdalena Dryglewska. The prevalence and significance of anti-Pm/Scl antibodies in
systemic sclerosis. J. Scleroderma Relat. Disord 2016 vol. 1 nr 1 s. 135. [Abstr].
Annual European Congress of Rheumatology. Madryt 14-17 czerwiec 2017. Ewa Wielosz,
Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. The clinical consequences presence of anti-PM/Scl antibodies
in systemic sclerosis. Ann Rheum. Dis. 2017 vol 76suppl 2 s. 1273 Annual European Congress of
Rheumatology, EULAR, 2016, [Abstr].

W nawiązaniu do poprzedniej tematyki dotyczącej serologii, w kolejnej pracy nr 1 („EWA
WIELOSZ i wsp. Presence of organ-specific antibodies in patients with systemic sclerosis . Pol.
Arch. Med. Wewn. 2016, 126: 862-869.”) porównywano częstość występowania przeciwciał
swoistych narządowo i ich znaczenie kliniczne u chorych na TU . Poliautoimmunizacja w przebiegu
chorób układowych, jest tematem wielu badań naukowych. Dane w piśmiennictwie, przedstawiają
kliniczne konsekwencje obecności przeciwciał swoistych narządowo u chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów (RZS), zespół Sjőgrena (ZS), czy twardziny układowej (TU). Występowanie tych
przeciwciał, może znacząco zmienić przebieg choroby, nasilić objawy kliniczne, zwłaszcza objawy ze
strony układu ruchu (Ahamed i wsp., 2015; Koszarny i wsp., 2013) . Ze względu na wspólne podłoże
autoimmunizacyjne, u chorych na TU, często stwierdza się współwystępowanie chorób z obecnością
przeciwciał swoistych narządowo, takich jak: autoimmunlogiczne zapalenie tarczycy (AZT),
autoimmunologiczne zapalenia wątroby, trzustki, jelit czy pierwotną marskość żółciową – primary
biliary cirrhosis (PBC). AZT jest jedną z częstszych, chorób autoimmunizacyjnych, występującą u ok
1,5%

populacji,

zwłaszcza

u

kobiet,

charakteryzującą

się

obecnością

przeciwciał

przeciwtarczycowych. Pierwotna marskość żółciowa (PBC) jest przewlekłą chorobą wątroby, z
obecnością przeciwciał przeciwmitochondrialnych – antimitochondrial antibodies – (AMAs). W
niektórych przypadkach, u chorych na TU, stwierdza się obecność przeciwciał przeciwtarczycowych
czy AMAs, bez klinicznych objawów chorób tarczycy czy wątroby. Obecność tych przeciwciał, często
wyprzedza

zapalenie

tych

narządów

(Toki

i

wsp.,

2014).

Do

głównych

przeciwciał

przeciwtarczycowych należą przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie- antithyroid peroxidase
antibodies (aTPO), przeciwko tyreoglobulinie - antithyroglobulin antibodies (aTG) i przeciwko
receptorowi dla TSH - antithyrotropin receptor antibodies (aTSH-R). Tagoe i wsp. 2013; przebadali
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46 chorych z obecnością przeciwciał aTPO i aTG stwierdzając, u 98 % bóle wielostawowe, u 59%
fibromialgię, u 28% objaw Raynauda, a, u 26% objawy zespołu suchości. Obecność przeciwciał
przeciwtarczycowych stwierdza się u 30-38% chorych na TU, natomiast AMAs występują u ok 1020% (Danielides i wsp., 2011). Dodatkowo, Liberal i wsp., 2013; wykazali ścisły związek AMAs z
przeciwciałami anty-centromerowymi u chorych na TU. Celem mojej pracy była ocena częstości
występowania przeciwciał aTPO, aTG i AMAs w przebiegu TU. Dodatkowo, sądząc, iż
poliautoimmunizacja, może istotnie zmieniać przebieg choroby, porównano występowanie różnych
objawów klinicznych u chorych z obecnością i bez obecności przeciwciał swoistych narządowo.
Badaniami objęto populację 86 chorych na TU (69 kobiet i 17 mężczyzn), hospitalizowanych w
Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytetu Medycznego (UM) w
Lublinie. U 17 pacjentów zdiagnozowano zespół nakładania TU/inna UChTŁ. Chorych podzielono na
dwie podgrupy- 32 z uTU i 54 z oTU. Pacjentów analizowano również pod kątem występowania AZT
i PBC. Charakterystyka kliniczna, częstość występowania poszczególnych objawów, metodyka i
charakterystyka serologiczna zostały szczegółowo przedstawione w pracy źródłowej. W analizowanej
naszej pracy u 27 pacjentów (31%) na TU stwierdzono, obecność przeciwciał przeciwtarczycowych,
przeciwciała anty-mitochondrialne (AMAs) stwierdzono u 11 pacjentów (13%). Nie obserwowano
różnic pod względem częstości występowania przeciwciał przeciwtarczycowych między pacjentami z
uTU i oTU, jednak częstość występowania przeciwciał AMAs, była istotnie statystycznie wyższa u
chorych na oTU w porównaniu z uTU (P=0,004).

Intersujące jest, iż częstość występowania

przeciwciał ACA była istotnie statystycznie wyższa w grupie z obecnością przeciwciał AMAs, w
porównaniu do grupy chorych na TU bez AMAs (P=0,007). Dane z literatury są podobne,
przeciwciała AMAs, częściej występują w oTU i ich obecność ściśle koreluje z występowaniem
przeciwciał ACA (Imura-Kumada i wsp., 2012). W moich badaniach, w grupie pacjentów z
obecnością AMAs, częściej stwierdzało się zespoły nakładania innych chorób układowych na TU.
Dodatkowo PBC obserwowano częściej u chorych na TU z obecnością przeciwciał aTPO w
porównaniu do grupy chorych na TU bez obecności aTPO (P=0,04). W grupie aTPO pozytywnej
stwierdzono również częstsze występowanie przeciwciał a-Ro-52, w porównaniu do grupy chorych na
TU aTPO negatywnych (P=0,02).
Wnioski z tej pracy dowodzą, iż częstość występowania przeciwciał przeciwtarczycowych u chorych
na twardzinę ukłądową jest relatywnie wysoka. Przeciwciała anty-mitochondrialne częściej występują
u chorych na ograniczoną twardzinę ukłądową, a ich obecność ściśle wiąże się z przeciwciałami antycentromerowymi. Nakładanie się kilku chorób autoimmunizacyjnych z obecnością przeciwciał
zarówno nie-swoistych jak i swoistych narządowo nie jest rzadkim procesem, co powinno skłaniać do
diagnostyki chorych na TU pod względem współwystępowania autoimmunologicznego zapalenia
tarczycy czy pierwotnej marskości żółciowej.
Wyniki tej pracy były prezentowane na zjazdach krajowych i zagranicznych:
13

XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice 3-5 wrzesień 2014.
Arkadiusz Koszarny, Ewa Wielosz, Dorota Suszek, Magdalena Dryglewska, Maria Majdan.
Przeciwciała przeciwtarczycowe i przeciwmitochondrialne w wybranych układowych chorobach
tkanki łącznej. Streszcz s. 31.
II Światowy Kongres dotyczący Twardziny Układowej. Madryt 2-4 luty 2012. Ewa Wielosz,
Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. SSc and organ-specific antibodies. Rheumatology (Oxford)
2012 vol. 51 suppl. 2 s. ii49, [Abstr].

Kontynuując tematykę przeciwciał, dwie prace nr 3 i 6 („EWA WIELOSZ i wsp.
Antiphospholipid antibodies and kidney involvement in patients with systemic sclerosis. Clin.
Rheumatol. 2009, 28 (8): 955-959 .” i “EWA WIELOSZ i wsp. Influence of antiphospholipid
antibody positivity on glomerular filtration rate markers in a group of systemic sclerosis patients - a
24-month observation. Cent Eur J Immunol 2017, 42:161-166.”) dotyczą występowania przeciwciał
antyfosfolipidowych (antiphospholipid antibodies –aPL) i ich wpływu na funkcję nerek u chorych na
TU. Zajęcie nerek w TU stwierdza się u ok. 40-80% chorych, w tym 50% są to subkliniczne postaci
zajęcia nerek. Najlepiej poznaną. jednak rzadziej występującą postacią kliniczną zajęcia nerek w
przebiegu TU jest twardzinowy przełom nerkowy (TPN). Częstość występowania TPN waha się od 5
– 15%. Postać ta charakteryzuje się nagłym początkiem, z ciężkim nadciśnieniem tętniczym i
gwałtownie postępującą oliguryczną niewydolnością nerek. Poza TPN, częściej występującą postacią
zajęcia nerek w przebiegu TU jest postać przewlekła. Stwierdza się ją w 60 do 80% przypadków. Ta
forma zajęcia nerek określana także, jako postać utajona lub skąpoobjawowa charakteryzuje się
powolnym spadkiem filtracji kłębuszkowej, który jest pierwszym sygnałem rozpoczynającej się
przewlekłej choroby nerek (PCHN). Filtrację kłębuszkową powinno się oceniać u każdego chorego na
TU. Ma to szczególne znaczenie w wykryciu początkowych stadiów PCHN, gdy stężenia kreatyniny
są prawidłowe lub nieznacznie podwyższone. Wielu autorów sugeruje wyliczanie szacowanego
współczynnika filtracji kłębuszkowej (estimated glomerular filtration rate - eGFR) wg skróconego
wzoru modyfikacji diety w chorobie nerek - MDRD (Modification of Diet in Renal Diseases),
biorącego pod uwagę stężenie kreatyniny w surowicy krwi, wiek, płeć i rasę. Na podstawie
uzyskanego wyniku filtracji kłębuszkowej rozpoznaje się stadium PCHN. Poza omawianymi powyżej
metodami oceny filtracji kłębuszkowej, dokładnym wskaźnikiem filtracyjnej czynności nerek jest
oznaczanie stężenia cystatyny C we krwi. Cystatyna C jest białkiem zasadowym, którego wytwarzanie
jest względnie stałe u ludzi. Innymi parametrami które powinny być oceniane w celu określenia
stopnia zajęcia nerek w przebiegu TU są; pomiar ciśnienia tętniczego krwi, stężenie kreatyniny w
surowicy krwi, analiza moczu z oceną osadu moczu, białkomocz w 24-godzinnej zbiórce moczu oraz
określany na podstawie ilorazu stężenia białka do kreatyniny w porannej zbiórce moczu. Mechanizm
rozwoju przewlekłej formy zajęcia nerek w przebiegu TU nie jest dokładnie poznany. Uważa się, że w
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patogenezie zmian nerkowych może odgrywać rolę kilka czynników. Jednym z nich są nawracające
epizody niedokrwienia nerek tzw. nerkowy objaw Raynauda, związany z nadmierną kurczliwością
uszkodzonej ściany naczynia na skutek procesu chorobowego (Guerini i wsp; 2007). Wymienia się
także szereg czynników takich jak: wieloletnie nadciśnienie tętnicze, przyspieszony proces
miażdżycowy, uboczne działania leków czy nakładające się inne schorzenia o podłożu
autoimmunizacyjnym na TU, jak toczeń rumieniowaty układowy (TRU), zapalenie naczyń czy zespół
antyfosfolipidowy (ZA). ZA charakteryzuje się: zakrzepicą naczyń żylnych i/lub tętniczych,
nawracającymi samoistnymi stratami ciąż, małopłytkowością, obecnością livedo reticularis oraz
markerowych aPL takich jak: antykoagulant toczniowy (LAC- lupus antycoagulant)) i/lub przeciwciał
antykardiolipinowych (anticardiolipin antibodies- aCL) oraz przeciwciał anty-β2 glikoproteinie I (antiB2 glycoprotein I antibodies - B2GPI). Zespół antyfosfolipidowy (ZA) może występować samoistnie,
jako pierwotny, bądź towarzyszyć innej układowej chorobie tkanki łącznej głównie toczniowi
rumieniowatemu układowemu (TRU), reumatoidalnemu zapaleniu stawów (RZS), twardzinie
układowej (TU), zespołowi Sjögrena (ZS) – określany jest wówczas jako, wtórny ZA lub ZA
współistniejący z inną chorobą autoimmunologiczną. ZA w przebiegu TU stwierdza się u ok 1 %
chorych, natomiast obecność aPL u 10-40% chorych na TU (Assous i wsp; 2005). Jest wiele prac
opisujących związek obecności przeciwciał anty-fosfolipidowych ( aPL) z powikłaniami
naczyniowymi takimi jak, rozwój tętniczego nadciśnienia płucnego, czy spadek filtracji kłębuszkowej,
u chorych na TU, bez objawów klinicznych ZA. Wpływ aPL na funkcję nerek w przebiegu TU, nie
jest dokładnie poznany, bierze się pod uwagę mikrozakrzepicę w drobnych naczyniach nerkowych,
uszkodzenie komórek śródbłonka, w następstwie tego zwiększenie uwalniania substancji, które
dodatkowo nasilają skurcz naczyń i pogłębiają niedokrwienie nerki takich jak endotelina -1,
śródbłonkowo-naczyniowy czynnik wzrostu, płytkopochodny czynnik wzrostu czy trombomodulina. Z
drugiej strony stwierdza się niedobór czynników rozszerzających naczynia jak prostcyklina czy tlenek
azotu (Sulik i wsp; 2005). Mikroangiopatia zakrzepowa po raz pierwszy została opisana w przebiegu
ZA, jednak stwierdza się ją także, u chorych na TRU czy TU z obecnością aPL bez objawów
klinicznych zespołu antyfosfolipidowego (ZA) (Bussone i wsp; 2011). W opisywanej naszej pracy
badaniem objęto pięćdziesięciu pacjentów chorych na TU. Funkcję nerek oceniano na podstawie:
rozpoznania twardzinowego przełomu nerkowego (TPN) obecnie lub w wywiadzie, nadciśnienia
tętniczego, białkomoczu, stężenia kreatyniny w osoczu. Współczynnik filtracji kłębuszkowej
oznaczano trzema metodami - wg skróconego wzoru MDRD, wg formuły Cocrofta-Gouta (C-G) oraz
stężenia cystatyny C we krwi. U każdego pacjenta oceniano obecność przeciwciał aCL i B2GPI w
klasie IgM i IgG. Chorych podzielono na dwie grupy aPL pozytywnych – grupa I i aPL negatywnych
– grupa II. W badanej grupie stwierdzono obecność aPL u 56% chorych na TU, żaden chory nie
spełniał kryteriów ZA. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w stężeniu kreatyniny i eGFR
wyliczanym wg C-G formuły pomiędzy I a II grupą., natomiast stwierdzono- że stężenie cystatyny C
było istotnie wyższe a eGFR wyliczane za pomocą MDRD istotnie niższe w grupie chorych aPL
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pozytywnych. Poza tym stwierdzono ujemną korelację pomiędzy przeciwciałami aCL w klasie IgG i
a-B2GPI w klasie IgG a współczynnikiem filtracji kłębuszkowej wyliczanym wg C-G i MDRD
formuły. Istotnie statystycznie dodatnią korelację stwierdzono pomiędzy przeciwciałami aCL w klasie
IgG a stężeniem cystatyny C. Zarówno aCL jak a-B2GPI w klasie IgM nie były związane z
pogorszeniem parametrów funkcji nerek. Białkomocz, nadciśnienie tętnicze i TPN stwierdzono
częściej w grupie chorych z obecnością aPL. Interesującym jest, iż białkomocz występował istotnie
częściej u chorych z uTU, w porównaniu z chorymi z ograniczoną postacią choroby. Na podstawie
uzyskanych wyników pracy można wnioskować, że przeciwciała anty-fosfolipidowe w klasie IgG,
nawet w niskich dodatnich mianach mogą pogarszać funkcję nerek, u chorych na TU bez
rozpoznanego ZA. Jedną z przypuszczalnych przyczyn może być mikroangiopatia zakrzepowa u
chorych z TU, którzy nie spełniają kryteriów zespołu antyfosfolipidowego.
W kolejnej pracy nr 6, z tego cyklu postanowiono zbadać, czy obecność aPL, wpływa na
współczynnik filtracji kłębuszkowej po 24 miesiącach obserwacji chorych na TU. Badaniami objęto
50 pacjentów na TU, po 24-miesiącach oceniono 27 chorych z 50 (9 zmarło, 14 zrezygnowało z
udziału w badaniu). 24 z 27 chorych, było przewlekle leczonych inhibitorami enzymu konwertującego
angiotensynę. W zależności od obecności, jednego z markerowych przeciwciał dla ZA (aCL lub aB2GPI w klasie IgM lub IgG) chorych podzielono na dwie grupy aPL pozytywnych – grupa I- 14
pacjentów i aPL negatywnych – grupa II- 13 pacjentów. Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu
kreatyniny, eGFR wyliczanym zarówno wg C-G formuły i za pomocą MDRD, stężeniu cystatyny C
pomiędzy grupą przed i po 24 miesiącach obserwacji. W grupie po 24 miesiącach obserwacji,
wykazano, iż przeciwciała anty-centromerowe występowały istotnie częściej u tych, którzy mieli
dodatnie aPL, w porównaniu do grupy aPL negatywnej, poza tym poziom przeciwciał aCL, w klasie
IgG był istotnie wyższy u chorych na uTU w porównaniu do ograniczonej postaci choroby.
Podsumowując tę pracę, po 24 miesiącach obserwacji, obecność przeciwciał anty-fosfolipidowych,
nie wpływała istotnie na pogorszenie współczynnika filtracji kłębuszkowej u chorych na TU
leczonych przewlekle inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę.
Wyniki obu prac były prezentowane na zjazdach zagranicznych i krajowych:
XLIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Dializoterapii i Transplantacji.
Glasgow 15-18 lipiec 2006. Maria Majdan, Ewa Wielosz, Magdalena Dryglewska. Antiphospholipid
antibodies and kidney involvement in patients with systemic sclerosis. Nephrol Dial Transplant. 2006
vol. 21 suppl. 4s. iv71-iv72. [Abstr].
Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Twardziny Układowej. Mediolan 7-10 marca 2007. Ewa
Wielosz, Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. Presence of anticardiolipin and anti-beta 2
glyoprotein I antibodies in patients with systemic sclerosis could have connection with kidney
damage. International Workshop Systemic Sclerosis: gene-polymorphisms, clinical variants and
response therapy. 2007; s.23 .[Abstr].
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Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Twardziny Układowej. Mediolan 7-10 marca 2007.
Magdalena Dryglewska, Ewa Wielosz, Maria Majdan. Prevalence of anticardiolipin and anti-beta 2
glyoprotein I antibodies in patients with systemic sclerosis. International Workshop Systemic
Sclerosis: gene-polymorphisms, clinical variants and response therapy. 2007; s.24 [Abstr].
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Warszawa 1-4 października 2008.
Magdalena

Dryglewska,

Ewa

Wielosz,

Maria

Majdan.

Występowanie

przeciwciał

antyfosfolipidowych u chorych na twardzinę układową. Reumatologia 2008 t.46 nr 4 supl 2 s. S110
[Streszcz].
Annual European Congress of Rheumatology. Kopenhaga 10-13 czerwiec 2009. Maria Majdan,
Magdalena Dryglewska, Ewa Wielosz, Dorota Suszek. The comparison of antiphospholipid antibodies
prevalence in different systemic connective tissue diseases. Ann Rheum Dis. 2009 vol 68 suppl 3 s.
448-449, Annual European Congress of Rheumatology, EULAR, 2009, [Abstr].
I Światowy Kongres dotyczący Twardziny Układowej. Florencja 11-13 luty 2010. Maria Majdan,
Ewa Wielosz, Magdalena Dryglewska. Influence of aPL positivity on glomerular filtration rate
markers in a group of systemic sclerosis patients-24 months observation. Clin. Exp Immunol 2010, s.
85, [Abstr].

W kolejnej pracy nr 5 dotyczącej tematyki serologii i jej wpływu na zmiany narządowe w TU
„(„EWA WIELOSZ i wsp. Anti-CCP antibodies and rheumatoid factor in systemic sclerosis –
prevalence and relationships with joint manifestations. Adv Clin Exp Med. 2018, 9: //doi :
10.17219/acem./69921)”. postanowiono zbadać częstość występowania przeciwciał przeciwko
cyklicznemu peptydowi cytrulinowanemu (anti–citrullinated protein antibodies-a-CCP) i czynnika
reumatoidalnego w klasie immunoglobuliny M (rheumatoid factor- RF IgM) u chorych na TU, oraz
oceniono wpływ tych markerów serologicznych na objawy stawowe. Objawy stawowe stwierdza się u
24-90% chorych na TU. Głownie objawy to bóle stawów rąk, zapalenie stawów występuje
stosunkowo rzadko (Schmeiser i wsp; 2012). Badaniem objęto 100 chorych na TU. A-CCP
stwierdzono u 10%, RF IgM u 71% chorych na TU. Wg danych z piśmiennictwa częstość
występowania przeciwciał a-CCP w TU wynosi ok 11% (Polimeni i wsp; 2012). RF IgM stwierdza się
u ok 40% chorych na TU i jego obecność nie zawsze wiąże się z zapaleniem stawów, raczej z
niespecyficznymi dolegliwościami w układzie ruchu, co potwierdzają również nasze badania (Avouac
i wsp; 2012). W badanej grupie naszych pacjentów objawy stawowe stwierdzono u 90% chorych na
TU, 34% miało zapalenie stawów, a u 6% rozpoznano zespół nakładania TU/RZS . Ponadto, istotnie
wyższe stężenia a-CCP, białka C- reaktywnego (C-reactive protein-CRP) i odczynu opadania krwinek
czerwonych stwierdzono w grupie chorych na TU z zapaleniem stawów, w porównaniu do grupy bez
zapalenia stawów. Wykazano, również istotną korelację pomiędzy grupą chorych na TU z zapaleniem
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stawów, a obecnością a-CCP oraz pomiędzy grupą z dolegliwościami stawowymi, a obecnością RF
IgM. Wg danych z piśmiennictwa, ocena zajęcia stawów u chorych na TU, ma istotne znaczenie gdyż,
wykazano iż zapalenie stawów u chorych na TU jest związane z uogólnionym zajęciem skóry,
częstszym występowaniem owrzodzeń opuszek palców, powikłań narządowych, zwłaszcza
pierwotnego zajęcia serca i obecności przeciwciał anty-topo-I, a co za tym idzie ze zwiększonym
ryzykiem zgonów u chorych na TU (Avouac i wsp; 2016). W podsumowaniu tej pracy, obecność
przeciwciał a-CCP i RF IgM stwierdza się dość często u chorych na TU. Dolegliwości stawowe są
częstą manifestacją choroby, a zapalenie stawów stwierdza się u ok 1/3 chorych na TU. Czynnik
reumatoidalny w klasie IgM występuje częściej u chorych na TU z objawami stawowymi, ale nie z
zapaleniem stawów. Zapalenie stawów jest związane z obecnością przeciwciał a-CCP, u chorych na
TU. Wyniki tej pracy były prezentowane na zjazdach zagranicznych:
III Światowy Kongres dotyczący Twardziny Układowej. Rzym 6-8 luty 2014. Ewa Wielosz,
Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. Anti-CCP antibodies and rheumatoid factor in systemic
sclerosis – prevalence and usefulness. W: 3rd Systemic Sclerosis World Congress, 2014, s. 105.
[Abstr].
X Wschodnio-Europejski Kongres Reumatologiczny. Wiedeń 6-7 grudzień 2014. . Ewa Wielosz,
Magdalena Dryglewska, Robert Zwolak, Maria Majdan. Serological parameters of joint involvement
in patients with systemic sclerosis. Wien. Klin. Wochenschr. 2014 vol. 126 Suppl. 5 s. S204 [Abstr.].

Poza objawami stawowymi, płucnymi, jednym z najczęściej zajętych narządów w TU jest
przewód pokarmowy, w związku z tym, w pracy nr 10 „(EWA WIELOSZ i wsp. Gastrointestinal
involvement in patients with systemic sclerosis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2010, 120 (4): 132-135)”
postanowiono ocenić częstość występowania objawów ze strony przewodu pokarmowego u chorych
na ograniczoną i uogólnioną TU. Zajęcie układu pokarmowego stwierdza się u 75-90 % chorych na
TU. Narządem najczęściej objętym procesem chorobowym jest przełyk (50-90% chorych), aczkolwiek
może dochodzić do zajęcia innych odcinków przewodu pokarmowego jak żołądek (10-80%), jelito
cienkie (15-40%) i jelito grube (10-50%).

Zmiany mają charakter dysfunkcji motorycznej lub

uszkodzenia błony śluzowej w różnych odcinkach układu pokarmowego (Chojnowski i wsp; 2016). W
etiopatogenezie dysfunkcji motorycznej układu pokarmowego, poza zaburzeniami o charakterze
miogennym i neurogennym, bierze się również pod uwagę udział przeciwciał przeciw receptorom
muskarynowym M3 (anty –M3R), czy receptorom neurokinowym. Dane z piśmiennictwa wskazują,
że chorzy z ciężkimi powikłaniami ze strony przewodu pokarmowego mają istotnie wyższe miana
przeciwciał anty-M3R, w porównaniu z chorymi z łagodnymi objawami zajęcia układu pokarmowego
(Kawaguchi i wsp; 2009). Inne przyczyny brane pod uwagę to zwiększona ekspresja czynników
profibrotycznych, takich jak transformujący czynnik wzrostu, czynnik wzrostu tkanki łącznej czy
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endoteliny-1 (endotheline-1- ET-1), które przyczyniają się do postępującego procesu włóknienia
komórek mięśni gładkich i uszkodzenia ściany przewodu pokarmowego. W ostatnich latach zwrócono
uwagę na rolę adipokin uwalnianych przez komórki tłuszczowe w procesie stymulacji układu
immunologicznego. Wykazano, iż chorzy na TU mają zaburzone stężenie adiponektyny, resistyny czy
leptyny, co się może wiązać ze zwiększonym ryzykiem występowania powikłań narządowych,
zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego (Sawicka i wsp; 2017) (Winsz-Szczotka i wsp; 2016).W
mojej pracy badaniami objęto grupę 73 (60 kobiet i 13 mężczyzn) chorych na TU. Pacjentów
podzielono na dwie grupy, w zależności od podtypu choroby: 30 z uTU i 43 z oTU. Zajęcie górnego
odcinka przewodu pokarmowego oceniano na podstawie objawów klinicznych takich jak zaburzenia
połykania i objawy refluksu żołądkowo-przełykowego (zgaga, odbijania, zarzucanie pokarmów, bóle
w klatce piersiowej), a także na podstawie skopi przełyku, u części pacjentów wykonywano badanie
endoskopowe. Zajęcie dolnego odcinka przewodu pokarmowego oceniano na podstawie takich
objawów klinicznych jak biegunki i zaparcia. Dodatkowo oceniano częstość występowania
przeciwciał anty-topo I i ACA oraz choroby śródmiąższowej płuc (chśp) w grupie z zajęciem i bez
zajęcia przewodu pokarmowego. Zajęcie układu pokarmowego stwierdzono u 54 (74%) chorych na
TU. Dodatkowo częstość występowania objawów ze strony przewodu pokarmowego była istotnie
wyższa w grupie chorych na uTU w porównaniu do oTU. Na podstawie przeanalizowanej literatury
wyniki są podobne. Istotnie częściej objawy kliniczne związane z zajęciem przewodu pokarmowego
występują u chorych na uTU. Nishimagi i wsp; 2007 stwierdzili, iż zajęcie przewodu pokarmowego
występuje częściej w przebiegu uTU, z szybką progresją zmian skórnych. Autorzy również zwrócili
uwagę że w grupie chorych z ciężkimi objawami ze strony przewodu pokarmowego, rzadziej
stwierdza się chśp, niż w grupie chorych bez objawów ze strony przewodu pokarmowego. W
analizowanej własnej pracy nie stwierdzono różnic w występowaniu chśp pomiędzy grupą z zajęciem
przewodu pokarmowego, a bez zajęcia. Objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego
stwierdzono u 54 (74%) chorych na TU. Chorzy z dolegliwościami jelitowymi stanowili grupę 22
(30%) pacjentów. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania objawów ze strony
górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego pomiędzy oTU i uTU. Typowe dla TU zmiany
radiologiczne stwierdzane w skopi przełyku takie jak: poszerzenie przełyku, zwolnienie perystaltyki i
wygładzenie śluzówki stwierdzono u 44 (66%) chorych na TU. Przepuklinę rozworu przełykowego
stwierdzono u 12 (18%) pacjentów. Zmiany w badaniu gastroskopowym pod postacią zapalenia błony
śluzowej przełyku i żołądka występowały u 8 pacjentów, a rak żołądka u 1 chorego. U 16 (24%)
chorych nie stwierdzono zmian morfologicznych, przy występujących objawach klinicznych ze strony
górnego odcinka przewodu pokarmowego.

W pracy oceniono również profil serologiczny

poszczególnych grup pacjentów i wykazano, iż ACA występują istotnie częściej w grupie chorych
bez manifestacji ze strony przewodu pokarmowego. Savas i wsp; 2007 wykazali, iż przeciwciała
anty-topo I występują częściej niż ACA u chorych na TU z objawami żołądkowo-jelitowymi.
Natomiast Karamanolis i wsp., 2017 nie wykazali istotnego związku pomiędzy poszerzeniem
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przełyku, a płcią, wiekiem, zasięgiem zmian skórnych, chśp, owrzodzeniami opuszek palców czy
obecnością anty-topo I. W badaniach Nishimagi i wsp; 2007 stwierdzono, że obecność przeciwciał
anty-U1RNP, anty-U3RNP i anty-Ku wiąże się z większą częstością powikłań ze strony przewodu
pokarmowego. Podsumowując tę pracę: zajęcie przewodu pokarmowego, a zwłaszcza górnego
odcinka stwierdza się u większości chorych na TU. Istotnie częściej objawy kliniczne związane z
zajęciem układu pokarmowego występują u chorych na uTU, natomiast obecność przeciwciał antycentromerowych wiąże się z mniejszym ryzykiem manifestacji żołądkowo-jelitowych.
Wyniki pracy były prezentowane na zjeździe krajowym:
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Warszawa 1-4 październik 2008. Ewa
Wielosz, Olga Borys, Iwona Żychowska, Maria Majdan. Zajęcie przewodu pokarmowego u chorych
na twardzinę układową. Reumatologia 2008 t. 46 nr 4 supl 2 s. S 156 [Streszcz].
Kontynuując tematykę zajęcia narządów wewnętrznych u chorych na TU praca nr 11 „(EWA
WIELOSZ i wsp, Zajęcie serca w twardzinie układowej na podstawie analizy czterech przypadków
klinicznych. Ann. Acad. Med. Stetin. 2012, 58(1): 33-39)” jest opisem czterech przypadków ciężkich
powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu TU. Zajęcie serca stwierdza się u 80-100% chorych i
obok zajęcia płuc jest to najczęstsza przyczyna zgonów chorych na TU. Śmiertelność z powodu
ciężkich powikłań sercowych sięga 20 - 36%. Zajęcie serca jest obserwowane częściej w uogólnionej
postaci TU a przeciwciałami dodatnio skorelowanymi ze zmianami w sercu są przeciwciała przeciwko
RNA pol III. W przebiegu choroby można stwierdzić pierwotne zajęcie każdej warstwy serca:
perikardium, miokardium, endokardium. W wyniku uszkodzenia układu bodźcoprzewodzącego serca
występują zaburzenia rytmu serca. Nierzadko poważne zaburzenia rytmu pozostają długo nieme
klinicznie, skutkując nagłą śmiercią sercową, dlatego tak ważne znaczenie ma okresowa diagnostyka
arytmii u chorych na TU. Włóknienie mięśnia sercowego i mikroangiopatia naczyń sercowych
prowadzą do zaburzeń czynności skurczowej i/lub rozkurczowej serca z następczą niewydolnością
prawo- i lewokomorową. Innym ciężkim naczyniowym objawem TU jest tętnicze nadciśnienie płucne
(TNP), które rozwija się u ok. 7-12% chorych na TU, zarówno w ograniczonej jak i uogólnionej
postaci choroby. Rokowanie jest złe, mniej niż 60% chorych przeżywa 3 lata, a ryzyko zgonu jest
blisko 3-krotnie wyższe niż w innych postaciach TNP. U chorych na TU należy wykonywać okresowe
badania kardiologiczne celem jak najwcześniejszej identyfikacji populacji chorych z zajęciem układu
krążenia. Badaniem przesiewowym stosowanym w diagnostyce TNP jest badanie echokardiograficzne
serca, a w przypadku podejrzenia podwyższonego ciśnienia w tętnicy płucnej zalecane jest
cewnikowanie prawego serca, które jest złotym standardem diagnostycznym nadciśnienia płucnego
(NP.) (Kowal –Bielecka i wsp; 2011). Wysokie ciśnienie w tętnicy płucnej u chorych z TU może być
wyrazem objęcia procesem chorobowym łożyska subsegmentalnych tętniczek płucnych oraz tętniczek
prekapilarnych (tętnicze nadciśnienie płucne związane z chorobą układową tkanki łącznej),
uszkodzenia łożyska płucnego w przebiegu zaawansowanej chśp (w obu przypadkach jest to NP o
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charakterze prekapilarnym), ale może również wynikać z upośledzonej czynności skurczowej i/lub
istotnej dysfunkcji rozkurczowej lewej komory (ma wtedy charakter NP postkapilarnego, „żylnego”)
(Kowal-Bielecka; 2010). W diagnostyce pierwotnego zajęcia serca rutynowo powinno być
wykonywane badanie echokardiograficzne serca, w przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy
wynikiem badania echokardiograficznego, a objawami należy rozważyć inne metody takie jak
rezonans magnetyczny serca. W diagnostyce zaburzeń rytmu serca wykonuje się u pacjentów badania
24 lub 72-godzinnego zapisu akcji serca (badanie Holter). W przypadku konieczności dalszej
diagnostyki badanie elektrofizjologiczne serca w celu poszukiwania ogniska arytmogennego.
Pomocnym nieinwazyjnym markerem biochemicznym wykorzystywanym w monitorowaniu
dysfunkcji prawej komory serca jest przedsionkowy peptyd natriuretyczny i peptyd natriuretyczny
typu B (BNP). W niniejszej pracy opisano cztery przypadki zajęcia serca w przebiegu TU zakończone
zgonem. Pierwszy przypadek to 68-letnia chora z kilkunastoletnim wywiadem oTU i tętniczego
nadciśnienia płucnego (TNP). Przypadek drugi to 52-letnia chora z uTU, chśp i TNP. Trzeci
przypadek to 50-letni chory z 2-letnim wywiadem uTU i z ciężką kardiomiopatią twardzinową.
Czwarty przypadek to 58-letnia chora z 6-letnim wywiadem uTU i pierwotnym zajęciem serca, z
ciężkimi komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Wg danych z piśmiennictwa, istotnymi czynnikami
ryzyka zajęcia serca są: szybko postępujące twardnienie skóry oraz obecność przeciwciał anty-topo I
(Perera i wsp; 2007). Spośród analizowanych czterech przypadków u trzech, stwierdzono uTU, z
szybką progresją zmian skórnych i z obecnością przeciwciał anty – topo I, a objawy ze strony serca
wystąpiły w pierwszych latach trwania choroby. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na jednoczesne
zajęcie wielu narządów w przebiegu choroby zarówno kardiomiopatia jak i NP mogą współistnieć co
znacznie pogarsza rokowanie. W opisywanym trzecim przypadku TNP wystąpiło wtórnie do chśp.
Warto wspomnień, iż TNP, może rozwinąć się nawet po kilkunastu latach trwania oTU z tendencją do
owrzodzeń opuszek palców i teleangiektazji, co potwierdza pierwszy opisywany przypadek.
Podsumowując niniejszą pracę: zajęcie serca to jeden z najczęstszych czynników pogarszających
rokowanie w przebiegu TU. Główne przyczyny zgonów sercowych u chorych na TU to: zaburzenia
rytmu serca, często uprzednio nieme klinicznie, oraz niewydolność prawokomorowa serca związana z
kardiomiopatią lub TNP. Częściej do ciężkich powikłań naczyniowo-sercowych zakończonych
zgonem dochodzi w uTU, zwłaszcza w okresie pierwszych kilku lat od rozpoznania choroby, w
związku z tym należałoby zwrócić szczególną uwagę na wczesną diagnostykę objawów sercowonaczyniowych.
Wyniki pracy były prezentowane na zjeździe krajowym:
VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Szczecińsko-Poznańskie Dni Reumatologiczne.
Kołobrzeg 24-26 maj 2012. Ewa Wielosz, Olga Borys, Piotr Błaszczak, Maria Majdan. Zajęcie serca
w twardzinie układowej na podstawie analizy czterech przypadków klinicznych. s. 37. [Streszcz].
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Poza powikłaniami sercowymi i naczyniowo-płucnymi, które znacznie pogarszają rokowanie
w TU (Kowal-Bielecka i wsp; 2013), do innych czynników złych rokowniczo należą: szybka progresja
zmian skórnych, zajęcie nerek, podwyższone stężenia kinazy kreatynowej, szybki spadek pojemności
dyfuzyjnej tlenku węgla, wystąpienie zmian narządowych w ciągu 3 pierwszych lat choroby, obecność
przeciwciał anty-topo I, straszy wiek w momencie diagnozy, rasa afroamerykańska oraz płeć męska
(Barsotti i wsp, 2017; Chwieśko i wsp; 2006). Kontynuując tematykę, dotyczącą różnic w płci w
przebiegu choroby w pracy nr 8 „(EWA WIELOSZ i wsp. Comparison of clinical and serological
parameters in female and male patients with systemic sclerosis. Reumatologia 2015, 53 (6): 315320.)” postanowiono porównać wybrane parametry kliniczne i serologiczne w grupie mężczyzn i
kobiet chorych na TU. Obserwacją objęto 101 chorych na TU, w tym 23 mężczyzn. Chorych oceniano
pod względem: podtypu TU, częstości występowania zajęcia narządów wewnętrznych oraz obecności
przeciwciał markerowych dla TU. Wykazano, iż uTU, występowała częściej u mężczyzn w
porównaniu do grupy kobiet. Czas od wystąpienia objawu Raynauda do rozpoznania choroby był
istotnie krótszy w grupie mężczyzn w porównaniu do kobiet z TU. W grupie mężczyzn, istotnie
częściej występował

twardzinowy przełom nerkowy (TPN), natomiast zwapnienia stwierdzano

rzadziej w grupie mężczyzn w porównaniu do kobiet z TU. Nie stwierdzono różnic w częstości
występowania przeciwciał ACA i anty-topo I pomiędzy grupami. Powyższe obserwacje, są
porównywalne z wynikami badań w literaturze. Wg danych Hudsona i wsp; 2009, czas od wystąpienia
objawu Raynauda, do rozpoznania choroby był 2-krotnie dłuższy u kobiet w porównaniu do grupy
mężczyzn, natomiast wg obserwacji Al.-Dhahera i wsp; 2010; uogólniony podtyp choroby
stwierdzono częściej w populacji mężczyzn chorych na TU. Panopoulos i wsp; 2013, w badanej
grupie pacjentów wykazali częstsze występowanie TPN i zmian naczyniowych pod postacią
owrzodzeń opuszek palców u mężczyzn w porównaniu do kobiet chorych na TU. W analizowanej
naszej pracy, nie wykazano częstszego występowania owrzodzeń opuszek palców u mężczyzn, jednak
stwierdzono częstsze występowanie TPN. Interesujące jest,

rzadsze występowanie wapnicy u

mężczyzn chorych na TU. Fakt ten, można wytłumaczyć, iż wapnica częściej jest stwierdzana w
ograniczonej postaci choroby, która częściej występuje w grupie kobiet. Jest wiele danych w
piśmiennictwie sugerujących większe ryzyko zgonów, zwłaszcza związanych z pierwotnym i wtórnym
zajęciem serca u mężczyzn chorych na TU, w porównaniu do grupy kobiet (Elhai i wsp; 2016 i
Strickland i wsp; 2013). W niniejszej pracy nie stwierdzono zwiększonej częstości zgonów w grupie
mężczyzn z TU. Nie stwierdzono również różnic w profilu serologicznym pomiędzy grupą mężczyzn i
kobiet. W Kanadyjskim Rejestrze Chorych na TU, wykazano gorsze rokowanie w grupie mężczyzn z
uogólnionym podtypem choroby, zajęciem mięśni oraz obecnością przeciwciał anty-topo I i anty-RNA
pol III (Jung i wsp; 2014). Przeanalizowano również hiszpańską bazę 1506 chorych na TU (1341
kobiet i 165 mężczyzn) z 21 różnych ośrodków. Stwierdzono, iż niezależne czynniki ryzyka związane
z płcią męską to starszy wiek w trakcie diagnozy, krótszy czas od pierwszych objawów do
rozpoznania choroby, palenie papierosów, chśp, brak zespołu suchego oka oraz obecność ANA.
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Podczas 10-letniej obserwacji, zgon stwierdzono u 30% mężczyzn i 14 % kobiet (p<0,001), 10-letnie
przeżycie stwierdzono u 75% mężczyzn i 92% kobiet (p<0,001). Czynnikami ryzyka zgonu była uTU,
chśp, owrzodzenia opuszek palców, zerwania ścięgien, płeć męska, późniejszy wiek w trakcie
diagnozy i TNP (Freire i wsp; 2017). Podsumowując, uzyskane wyniki pracy: przebieg TU różni
się w grupie mężczyzn i wydaje się być cięższy w porównaniu do grupy kobiet. W grupie mężczyzn
chorych na TU częściej występuje uogólniony podtyp choroby i twardzinowy przełom nerkowy. Czas
od wystąpienia objawu Raynauda do rozpoznania choroby jest krótszy w grupie mężczyzn w
porównaniu do kobiet chorych na TU.
Wyniki pracy były prezentowane na zjazdach krajowych i zagranicznych:
IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne . Sopot 12-14 września 2013. Ewa Wielosz, Maria
Majdan, Magdalena Dryglewska, Dorota Suszek. Porównanie wybranych parametrów serologicznych
i klinicznych w grupie mężczyzn i kobiet chorych na twardzinę układową. S. 7 [ Streszcz].
Annual European Congress of Rheumatology. Paris 11-14 czerwiec 2014. Ewa Wielosz, Maria
Majdan, Dorota Suszek, Magdalena Dryglewska . Comparison of selected serological and clinical
parameters in female and male patients with systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2014 vol 73supl 2s[
Abstr].
Kontynuując badania nad różnorodnością przebiegu TU, w zależności od płci, postaci
twardziny, profilu serologicznego w pracy nr 2 “(EWA WIELOSZ i wsp. Overlap syndromes in
systemic sclerosis. Post. Dermatol. Allergol 2018, 3: //doi. org/10.5114/ada.2018.72662) „
postanowiono określić różnice w przebiegu choroby pomiędzy grupą z TU a grupą chorych z
zespołami nakładania (ZN) innych chorób autoimmunizacyjnych na TU. Zespoły nakładania stwierdza
się u ok 20-30% chorych na TU. Najczęstsze choroby układowe tkanki łącznej (ChUTŁ) nakładające
się na TU to zespół Sjögrena (ZS), zapalenie skórno-mięśniowe (ZSM) lub wielomięśniowe (ZM),
toczen rumieniowaty układowy (TRU) czy reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Czasami dochodzi
do nakładania się na TU, więcej niż jednej ChUTŁ, lub innej choroby autoimmunizacyjnej z
obecnością przeciwciał swoistych narządowo jak autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AZT),
autoimmunologiczne zapalenie wątroby, pierwotna marskość żółciowa (PBC) czy celiaka. Przebieg
zespołów nakładania znacznie się różni od przebiegu TU, zarówno pod względem klinicznym jak i
serologicznym. W grupie chorych z zespołami nakładania częściej stwierdza się zajęcie stawów,
młodszy wiek w momencie diagnozy, obecność a-Ro-52 jak i łagodniejszy przebieg choroby (Kanecki
i wsp.; 2017). Celem naszej pracy była ocena częstości występowania zespołów nakładania (ZN) u
chorych na oTU i uTU oraz porównanie występowania różnych objawów klinicznych u chorych na
TU i ZN. Badaniami objęto 126 chorych na TU (99 kobiet i 27 mężczyzn). U 57 chorych
zdiagnozowano uTU, u 69 oTU. Współwystępowanie zespołów nakładania było analizowane w grupie
uTU i oTU. Ponadto, porównywano podtyp TU, zajęcie narządów wewnętrznych, śmiertelność i profil
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serologiczny w grupie chorych na twardzinę układową (TU) i zespoły nakładania (ZN). W
analizowanej grupie ZN stwierdzono u 28/126 (22%) pacjentów. Najczęstszą ChUTŁ nakładającą się
na TU był zespół Sjögrena (ZS), następnie reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i zapalenie
wielomięśniowe (ZM). U 5 pacjentów nakładała się więcej niż jedna ChUTŁ na TU. Częstość
występowania zespołów nakładania była istotnie wyższa w grupie chorych na oTU (23/69-33%), w
porównaniu do uTU (5/57-8%). Ponadto, oTU częściej była stwierdzana w grupie z ZN. Wg danych z
piśmiennictwa, również najczęstszą chorobą autoimmunizacyjną nakładającą się na TU jest ZS,
częściej na oTU niż uTU (Pakozdi i wsp; 2011; Iaccarino i wsp; 2013). Na podstawie własnych
obserwacji, w analizowanej grupie chorych z zespołami nakładania, śmiertelność i owrzodzenia
opuszek palców występowały rzadziej niż w grupie chorych z TU. Fakt ten można tłumaczyć
łagodniejszym przebiegiem choroby w zespołach nakładania (ZN), jak i częstszym występowaniem w
ZN ograniczonej postaci TU, która charakteryzuje się lepszym rokowaniem niż uTU. Moinzadeh i
wsp; 2015; również wykazali, iż owrzodzenia opuszek palców rzadziej występują w grupie ZN, w
porównaniu do TU. Na podstawie własnych obserwacji wykazano, iż zapalenie stawów i zajęcie nerek
stwierdza się częściej u chorych z ZN w porównaniu do grupy z TU.

Analizując częstość

występowania zapalenia stawów Hunzelmann i wsp; 2008; opisali również częstsze zajęcie stawów u
chorych z ZN, w porównaniu do grupy z TU. Trudno jest wytłumaczyć, fakt częstszego zajęcia nerek
u chorych z ZN. Nie można wykluczyć hipotezy, iż chorzy z objawami stawowymi częściej stosują
niesteroidowe leki przeciwzapalne, co może pogarszać funkcję nerek w tej grupie. Na podstawie
własnych obserwacji, w analizowanej grupie chorych z ZN rzadziej stwierdzono przeciwciała antytopo I, natomiast częściej występowały przeciwciała anty-PM/Scl i anty-Ro52, w porównaniu do
grupy z TU. Fakt ten można tłumaczyć, iż przeciwciała anty-topo I są markerowymi przeciwciałami
dla TU, natomiast przeciwciała anty-Ro52, czy a-PM/Scl mogą występować w przebiegu innych
ChUTŁ jak Zespół Sjögrena (ZS) czy zapalenie wielomięśniowe (ZM), które nakładają się na
twardzinę układową (TU) ( Pakozdi I wsp, 2011). Rozważając współwystępowanie innych chorób
autoimmunizacyjnych- autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AZT) stwierdzono u 23%, a
pierwotną marskość żółciową (PBC) u 8 % chorych na TU. Dodatkowo PBC występowała istotnie
częściej w oTU w porównaniu do uogólnionej postaci choroby. Dane z piśmiennictwa są podobne
(Balbir-Gurman i wsp; 2011 i Imura-Kumada i wsp; 2012). Wnioski z tej pracy dowodzą iż: zespoły
nakładania stwierdza się częściej u chorych na oTU. Przebieg TU, zajęcie narządów wewnętrznych i
profil serologiczny różni się w grupie chorych z zespołami nakładania w porównaniu do twardziny
układowej.
Wyniki tej pracy były prezentowane na zjeździe krajowym:
XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Katowice 2-5 września 2014. Ewa
Wielosz, Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. Współwystępowanie zespołów nakładania z
ograniczoną i uogólnioną twardziną układową. S. 14. [Streszcz].
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Kontynuując tematykę zespołów nakładania w TU praca nr 4 z cyklu publikacji „(EWA WIELOSZ
i wsp. Coexistence of five autoimmune diseases: diagnostic and therapeutic difficulties. Rheumatol.
Int. 2008, 28(9):

919-923)” jest

opisem przypadku

współwystępowania

pięciu chorób

autoimmunizacyjnych u 36-letniej kobiety. Pierwszą rozpoznaną chorobą była łuszczyca skóry. Kilka
lat później rozpoznano u chorej mieszaną chorobę tkanki łącznej (MChTŁ) na podstawie
sklerodaktylii, objawu Raynauda, zapalenia stawów i obecności przeciwciał anty-U1RNP. Wówczas
także rozpoznano pierwotną marskość żółciową (PBC). W trakcie przyjęcia do Kliniki Reumatologii i
Układowych Chorób Tkanki Łącznej chora spełniała kryteria zespołu nakładania (ZN) (twardzina
układowa -TU/toczeń rumieniowaty układowy -TRU z wtórnym zespołem antyfosfolipidowym ZA/zespołem Sjögrena - ZS) z współistnieniem PBC i łuszczycy skóry. Spośród objawów tocznia
występowały zmiany skórne, zapalenie stawów, pancytopenia, obecność ANAs i aCL. Pacjentka także
spełniała kryteria zespołu antyfosfolipidowego (ZA) rozpoznanego na podstawie porodu przed 34
tygodniem życia płodu i wielokrotnie wysokich wartości aCL. Spośród kryteriów TU stwierdzono
sklerodaktylię, chśp z NP i zaburzenia funkcji przełyku. Wśród objawów ZS- suchość w oczach i
ustach, dodatnia próba Schirmera oraz obecne anty-SS-A. W literaturze stwierdza się wiele zespołów
nakładania w różnych kombinacjach jednak współistnienie pięciu chorób autoimmunizacyjnych jest
stosunkowo rzadkie (Godziszewska i wsp; 2016). Turkcapara i wsp; 2006; opisali podobny przypadek
zespołu nakładania pięciu schorzeń autoimmunizacyjnych u 45-letniej kobiety. Wśród tych chorób
stwierdzono RZS, TRU, TU, ZS i chorobę Haschimoto Zarówno w naszym, jak i w opisywanym
przypadku zwraca uwagę różnorodność objawów klinicznych i ich zmienność w czasie, które przez
wiele lat sprawiały trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Jabłońska i wsp; 1999 ; w swojej pracy
opisali 114 chorych na MChTŁ, spośród których 20%, w ciągu 5 lat rozwinęło TRU lub TU, w kilku
przypadkach stwierdzono ZN (TRU/TU). W niniejszym przypadku także obserwowano ewolucję
choroby, która manifestowała się pojawianiem coraz to nowych objawów klinicznych i
laboratoryjnych. Podsumowując: w piśmiennictwie opisywanych jest wiele zespołów nakładania,
jednak niewiele jest przypadków tak wielokierunkowej immunizacji.
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4.3. Podsumowanie wyników osiągnięcia naukowego
1. Przeciwciała przeciw topoizomerazie I i przeciwciała przeciwcentromerowe

należą do

markerowych i najczęściej występujących przeciwciał wykrywanych u chorych na twardzinę
układową, a ich obecność w większości przypadków koreluje z podtypem choroby.
2. Przeciwciała swoiste narządowo stwierdza się stosunkowo często u chorych na twardzinę
układową. Obecność tych przeciwciał może istotnie wpływać na przebieg choroby
podstawowej, jak i na leczenie. W związku z tym faktem, chorych na twardzinę układową
powinno się diagnozować pod względem współwystępowania autoimmunologicznego
zapalenia tarczycy czy pierwotnej marskości żółciowej.
3. Obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (aCL i a-B2GPI), zwłaszcza w klasie IgG, wpływa
na pogorszenie funkcji nerek u chorych na twardzinę układową, bez rozpoznanego zespołu
antyfosfolipidowego.

U chorych z twardziną układową leczonych inhibitorami enzymu

konwertującego angiotensynę, przewlekłe występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych nie
zmienia istotnie funkcji nerek w trakcie 24-miesięcznej obserwacji.
4. Czynnik reumatoidalny i przeciwciała przeciwko cyklicznemu peptydowi cytrulinowanemu
występują dość często u chorych na twardzinę układową i nie zawsze związane są z
zapaleniem stawów.
5. Zajęcie przewodu pokarmowego jest bardzo częstą manifestacją twardziny układowej. Istotnie
częściej objawy ze strony układu pokarmowego występują w uogólnionej postaci choroby.
6. Zajęcie serca to jeden z najczęstszych czynników pogarszających rokowanie w przebiegu
twardziny układowej. Ciężkie powikłania sercowo-naczyniowe u chorych na twardzinę
układową, stwierdzane są częściej w uogólnionej postaci choroby, z szybką progresją zmian
skórnych, obecnością przeciwciał przeciw topoizomerazie I, zwłaszcza w okresie pierwszych
trzech lat od rozpoznania choroby, w związku z tym wczesna diagnostyka objawów sercowonaczyniowych ma szczególne znaczenie w tej grupie chorych.
7. Przebieg twardziny układowej może się różnić w grupie mężczyzn w porównaniu do kobiet.
Wydaje się, iż w grupie mężczyzn przebieg choroby może być cięższy. Częściej w grupie
mężczyzn chorych na twardzinę układową stwierdza się uogólniony podtyp choroby i
twardzinowy przełom nerkowy.
8. Zespoły nakładania innych chorób układowych tkanki łącznej na twardzinę układową,
występują częściej w ograniczonej postaci twardziny układowej. Przebieg choroby, zajęcie
narządów wewnętrznych i profil serologiczny różni się u chorych z zespołami nakładania w
porównaniu do chorych z twardziną układową, bez nakładania innej choroby układowej tkanki
łącznej.
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Reasumując, cykl prac składających się na osiągnięcie naukowe dotyczy oceny wybranych
parametrów serologicznych i klinicznych u chorych na twardzinę układową, podkreśleniu różnic w
przebiegu choroby, profilu serologicznym i klinicznym w ograniczonym i uogólnionym podtypie
choroby oraz ocenie wpływu wybranych parametrów serologicznych na stopień zajęcia narządów
wewnętrznych. W cyklu prac wykazano rolę poliautoimmunizacji w przebiegu twardziny układowej,
która może istotnie zmieniać przebieg choroby, odpowiedź na leczenie, co skłania do wnikliwej i
indywidualnej obserwacji każdego chorego, pod kątem różnorodności objawów klinicznych, ich
ewolucji w czasie jak i współwystępowania innych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

5.1. Tematyka prac badawczych:

A. Po uzyskaniu stopnia doktora:
Dorobek naukowy można podzielić na kilka głównych grup tematycznych:
1. Twardzina układowa i zespoły twardzinopodobne- prace badawcze, przeglądowe i opisy
przypadków dotyczące epidemiologii, etiopatogenezy, charakterystyki klinicznej,
serologicznej, diagnozowania, leczenia i monitorowania przebiegu choroby.
2. Toczeń układowy rumieniowaty- prace badawcze, przeglądowe i opisy przypadków
dotyczących

oceny

aktywności

choroby,

zajęcia

nerek,

roli

przeciwciał

antyfosfolipidowych.
3. Poliautoimmunizacja w chorobach układowych tkanki łącznej – prace badawcze i opisy
przypadków dotyczące wpływu przeciwciał nieswoistych i swoistych narządowo na
przebieg chorób układowych tkanki łącznej.
4. Choroba zwyrodnieniowa stawów oraz metody leczenia bólu – prace przeglądowe i
publikacje popularnonaukowe.
5. Analiza przebiegu chorób układowych tkanki łącznej wybranych przypadków
klinicznych oraz problem terapii lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów- opisy przypadków.

I.

Twardzina układowa i zespoły twardzinopodobne:

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych w 2001, gdy rozpoczęłam pracę jako asystent, a
następnie adiunkt w Klinice Reumatologii UM w Lublinie, moje zainteresowania naukowe, związane
były z szeroko pojętą tematyką chorób układowych tkanki łącznej, a od 2003 roku, zajęłam się
tematyką twardziny układowej. Inspiracją dla mnie w zakresie wyboru tematyki, była Pani Prof. dr
hab. n med. Maria Majdan, Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki
Łącznej UM w Lublinie. Poza cyklem 11-stu prac stanowiących osiągnięcie naukowe, pogłębiając
tematykę twardziny układowej aktywnie uczestniczyłam w powstawaniu innych prac dotyczących tej
choroby. Zajęłam się pogłębianiem wiedzy na temat epidemiologii, etiopatogenezy, charakterystyki
klinicznej serologicznej choroby, aspektami dotyczącymi leczenia oraz rzadkimi zespołami
twardzinopodobnymi, oraz rolą witaminy D3 w twardzinie układowej. W latach 2005-2010 byłam
członkiem Europejskiej Grupy Badawczej zajmującej się Twardziną Układową pod auspicjami
Europejskiej Ligi Przeciw Reumatyzmowi (EULAR- European Group Against Rhematyzm)
(EUSTAR- EULAR-Scleroderma Trials and Research Group). Aktywnie współuczestniczyłam w
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projektach badawczych dotyczących twardziny układowej, nawiązując współpracę wieloośrodkową.
Efektem tej współpracy była praca wieloośrodkowa:
Walker U., Tyndall A., Czirjak L., Denton C., Farge-Bancel D., Kowal-Bielecka O, Muller –Ladner
U., Bocceli-Tyndall C., Matucci-Cerinic M., EUSTAR-CO-AUTHORS:[M.IN.], Krasowska D,
Majdan M, WIELOSZ EWA. Clinical risk assessment of organ manifestations in systemic sclerosis: A
report from the EULAR Scleroderma Trials and Research group database. Ann Rheum Dis. 2007; 66:
754-763. IF-6,411; KBN/MNiSW- 24 pkt (praca oryginalna, wieloośrodkowa).
Podsumowując tę pracę: przebieg uogólnionej i ograniczonej twardziny układowej różni się pod
względem zajęcia narządów wewnętrznych. Wiek pacjenta w momencie pojawienia się objawu
Raynauda może pomóc w ocenie rokowania co do zajęcia narządów wewnętrznych. Kliniczne i
serologiczne parametry powinny być brane pod uwagę w prognozowaniu przebiegu twardziny
układowej.
Kontynuując badania dotyczące diagnostyki i oceny aktywności twardziny układowej tematem moich
zainteresowań jest badanie kapilaroskopowe, polegające na obrazowaniu naczyń włośniczkowych
warstwy brodawkowatej skóry w obrębie wału paznokciowego od II do V palca prawej i lewej dłoni
pod mikroskopem optycznym, stereoskopowym lub wideo-kapilaroskopem, Badanie to, jest
szczególnie przydatne w diagnostyce różnicowej pomiędzy pierwotnym objawem Raynauda, a
zaburzeniami mikrokrążenia towarzyszącymi TU, zwłaszcza we wczesnych postaciach tej choroby. W
przebiegu TU w badaniu kapilaroskopowym stwierdza się charakterystyczne zaburzenia w
mikrokrążeniu określane jako mikroangiopata typowa dla TU. Poza TU badanie to wykorzystywane
jest również w diagnostyce i ocenie aktywności chorób ze „spektrum” twardziny jak zapalenie skórnomięśniowe, wielomięśniowe czy mieszana choroba tkanki łącznej.
Zmiany kapilaroskopowe występujące w przebiegu zapalenia skórno – i wielomięśniowego opisałam
w pracy w rozdziale w podręczniku krajowym:
EWA WIELOSZ. Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce i ocenie aktywności zapalenia
skórno-mięśniowego i wielomięśniowego. (Significance of capillaroscopy in diagnosis and assessment
dermatomyosistis and polimyosistis). W: Atlas praktycznej kapilaroskopii w reumatologii. 2017: 6972. (rozdział w podręcznikun krajowym).
Pozostałe prace, to prace przeglądowe dotyczące tematyki twardziny układowej i rzadkich zespołów
twardzinopodobnych, jak nefrogenne włóknienie systemowe (NWS). NWS jest wyniszczającym
schorzeniem o niewyjaśnionej etiologii i postępującym przebiegu, obserwowanym przeważnie u
pacjentów w 4. i 5. stadium przewlekłej choroby nerek (PChN). Około 90% chorych na NWS w
momencie pojawienia się objawów jest leczonych nerkozastępczo. Nie ustalono związku pomiędzy
pierwotną przyczyną upośledzenia funkcji nerek, czasem trwania PChN, a rozwojem NWS. Sugeruje
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się, że ekspozycja na gadolin zawarty w preparatach kontrastowych stosowanych w badaniu metodą
rezonansu magnetycznego, może przyczyniać się do rozwoju NWS. Chorobę należy barć pod uwagę
w diagnostyce różnicowej twardziny układowej. Poniżej wymieniono prace dotyczące tematyki
twardziny układowej i zespołów twardzinopodobnych.
EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Metody oceny aktywności twardziny układowej (The method of
assessment systemic sclerosis activity. Reumatologia 2005; 43:358-362. KBN/MNiSW- 3 pkt (praca
przeglądowa).
EWA WIELOSZ. Zajęcie nerek w twardzinie układowej. Prz. Reumatol 2008; 4:3-4. (praca
przeglądowa).
EWA WIELOSZ, Dorota Suszek, Maria Majdan. Twardzina układowa- kryteria diagnostyczne i ocena
aktywności choroby. (Systemic sclerosis-diagnostic criteria and assessment of the disease activity.).
Lekarz 2008; 12: 30-35; 38-39. KBN/MNiSW- 2 pkt (praca przeglądowa).
Maria Majdan, EWA WIELOSZ. Tętnicze nadciśnienie płucne w układowych chorobach tkanki
łącznęj-diagnostyka. Prz Reumatol. 2010; 2:1-3. (praca przeglądowa)
EWA WIELOSZ. Twardzina układowa. Med. Dypl 2013; 4 zeszyt edukacyjny 15-20. (praca
przeglądowa).
EWA WIELOSZ. Od podejrzenia do rozpoznania twardziny układowej (From suspicion to diagnosis
of systemic sclerosis) . W: 10 lat leczenia biologicznego w Polsce. 2017: 515-520. (rozdział w
podręczniku krajowym).
EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Różnorodność kliniczna i serologiczna w twardzinie układowej.
Wiad Lek 2018; 72:78-83 (praca przeglądowa).
Olga Borys, Maria Majdan, EWA WIELOSZ, Iwona Żychowska. Nefrogenne włóknienie układowe.
(Nephrogenic systemic fibrosis). Reumatologia 2009; 47: 34-38. KBN/MNiSW- 4 pkt

(praca

przeglądowa).
Maria Majdan, Olga Borys, EWA WIELOSZ, Iwona Żychowska. Nefrogenne włóknienie układowe.
Prz Reumatol 2009; 5: 1-2 (praca przeglądowa).
Efektem mojej pracy były również opisy rzadkich przypadków hospitalizowanych w Klinice
Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, współwystępowania twardziny układowej z
zespołem nerczycowym, oraz

twardziny układowej z cukrzycą typu 1. Jeden z nich został

opublikowany w zagranicznym czaspismie z IF.
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EWA WIELOSZ, Maria Majdan, Dorota Suszek, Iwona Smarz-Widelska, Agnieszka Korolczuk,
Elżbieta Korobowicz. Nephrotic syndrome as a clinical manifestation of systemic sclerosis.
Rheumatol Int 2007; 27: 1087-1089. IF-1,270; KBN/MNiSW- 15 pkt (opis przypadku).
EWA WIELOSZ, Maria Kurowska, Dorota Suszek, Maria Majdan. Coexistence of diabetes mellitus t
1with diffuse systemic sclerosis-case report and literature review. Reumatologia, 2017; 55: 104-107.
KBN/MNiSW- 14 pkt (opis przypadku).
Pogłębiając wiedzę na temat twardziny układowej brałam czynny udział prezentując referaty w pięciu
Międzynarodowych Zjazdach poświęconych tematyce dotyczącej Twardziny Układowej. Wykłady
przedstawiane na Zjazdach były opisane w wydawnictwie Uczelnianym Alma Mater w Lublinie:
EWA WIELOSZ, Magdalena Dryglewska. International Workshop Systemic Sclerosis. Alma Mater
2007; 17:50-51.
Maria Majdan, EWA WIELOSZ. Pierwszy światowy kongres poświęcony twardzinie układowej.
Alma Mater 2010; 20:46-49.
W ostatnich latach zainteresowało mnie pogłębianie wiedzy na temat epigenetycznych uwarunkowań
w twardzinie układowej. Modyfikacje epigenetyczne dotyczące DNA jak i białek histonowych,
związane są z oddziaływaniem czynników zewnętrznych i w przeciwieństwie do uwarunkowań
genetycznych mogą być odwracalne. Zmiany epigenetyczne mogą być wywołane poprzez metylację
DNA, acetylację, metylację białek histonowych jak i posttranslacyjne modyfikacje ekspresji genów z
udziałem niekodujących RNA. W licznych doniesieniach wykazano, iż aktywność enzymów
odpowiedzialnych za proces modyfikacji DNA czy białek histonowych może być związana z
oddziaływaniem czynników środowiskowych, które przyczyniają się do rozwoju układowych chorób
tkanki łącznej, jak i twardziny układowej. Największą rolę przypisuje się hipermetylacji i
hipometylacji DNA genów regulatorowych, co wskazuje na możliwość modyfikacji epigenetycznych
procesów włóknienia w przebiegu twardziny układowej. Z drugiej strony wadliwa demetylacja
histonów i zmiany w ekspresji mikro-RNA regulatorowego mogą odgrywać istotną rolę w aktywacji i
proliferacji fibroblastów. Inne badania, sugerują, iż mechanizmy epigenetyczne wpływają na
zwiększoną podatność komórek śródbłonka na procesy apoptozy i przyczyniają się do rozwoju
waskulopatii w przebiegu twardziny układowej. Podsumowując, mechanizmy epigenetyczne mogą
odgrywać istotną rolę w patogenezie twardziny układowej, pozwalają na dokładniejsze poznanie
uwarunkowań wpływających na rozwój choroby, jak i w przyszłości mogą dać nadzieję na leczenie
objawów choroby na poziomie molekularnym.
Tematyka dotycząca powyższych prac była również prezentowana na zjazdach krajowych:
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XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Szczecin 21-23 wrzesień 2017. EWA
WIELOSZ, Maria Majdan. Epigenetyczne aspekty twardziny układowej. Reumatologia 2017; 55 (4)
suppl 1: 78 [Streszcz].
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Szczecin 21-23 wrzesień 2017. EWA
WIELOSZ, Maria Majdan, Magdalena Dryglewska, Anna Górak. Nadciśnienie tętnicze u chorych na
twardzinę ukłądową. Reumatologia 2017; 55 (4) suppl 1: 62 [Streszcz].
XIII Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne, Kołobrzeg, 11-13 maja 2017. EWA
WIELOSZ, Bożena Targońska-Stępniak, Radosław Jeleniewicz, Maria Majdan. Seronegatywna
Twardzina układowa – analiza przebiegu choroby wybranych przypadków klinicznych.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego: V Krajowe
Spotkania Reumatologiczne. Lublin 16-19 września 2015.

EWA WIELOSZ, Maria Majdan,

Magdalena Dryglewska. Występowanie deficytów i niedoborów witaminy D3 u chorych na twardzinę
układową. Wiad. Lek. 2015; 68:319 [Streszcz].
VII Międzynarodowe Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne. Kołobrzeg 12-14 maja
2011. EWA WIELOSZ, Maria Kurowska, Dorota Suszek, Maria Majdan. Współwystępowanie
cukrzycy t 1 z twardziną układową – postacią uogólnioną-opis przypadku, przegląd piśmiennictwa.
[Streszcz].
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Warszawa 1-4 października 2008. Olga
Borys, EWA WIELOSZ, Iwona Żychowska, Anna Bednarek, Maria Majdan. Nefrogenne włóknienie
układowe. Reumatologia 2008; 46: nr 4 supl . 2s. S140 [Streszcz].
II.

Toczeń układowy rumieniowaty

Moje zainteresowania naukowo-badawcze to nie tylko tematyka twardziny układowej, jestem
współautorem wielu prac badawczych i przeglądowych dotyczących oceny aktywności tocznia
układowego rumieniowatego, roli przeciwciał antyfosfolipidowych w ocenie aktywności tocznia
układowego rumieniowatego. W analizowanych pracach stwierdzono iż obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych istotnie pogarsza funkcję nerek u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.
Chorzy na toczeń rumieniowaty układowy, u

których występują wyższe miana przeciwciał

antyfosfolipidowych mają zwiększone ryzyko upośledzenia filtracji kłębuszkowej. Ponadto,
stwierdzono, iż miana przeciwciał antykardiolipinowych w klasie Ig M i IgG są istotnie wyższe w
grupie chorych z aktywną nefropatią toczniową. Jestem również współautorem rzadkich trudnych
diagnostycznie opisów przypadków klinicznych, między innymi chorego z mikroangiopatycznym
zespołem antyfosfolipidowym i ciężkim uszkodzeniem nerek w przebiegu niezróżnicowanej
układowej choroby tkanki łącznej i chorego z katastroficznym zespołem antyfosfolipidowym w
36

przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Poniżej wymienione są opublikowane prace
dotyczące tematyki tocznia rumieniowatego układowego, których jestem współautorem:
Dorota Suszek, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Toczeń rumieniowaty układowy. (Systemic lupus
erytheatosus). Lekarz 2008; 12: 43-50. KBN/MNiSW- 2 pkt (praca przeglądowa).
Bożena Targońska-Stępniak, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Microangiopathic antiphospholipid
syndrome (MAPS) in the course of undifferentiated connective tissue disease. J Med Sci 2014; 83:8183. KBN/MNiSW- 5 pkt (opis przypadku).
EWA WIELOSZ Maria Majdan, Radosław Jeleniewicz, Małgorzata Biskup. Katastroficzny zespół
antyfosfolipidowy w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. (Catastrophic antiphospholipid
syndrome in a patient with systemic lupus erythematosus). Reumatologia 2013; 51: 73-76.
KBN/MNiSW- 5 pkt (opis przypadku).
Dorota Suszek, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Mykofenolan mofetylu w leczeniu toczniowego
zapalenia nerek. Przypadek chorej na toczniowe zapalenie nerek-klasaIV według WHO leczonej
mykofenolatem mofetylu. (Mycophenolate mofetil for the treatment of lupus nephritis. The case of
lupus nephritis-class IV according to WHO – treated with mycophenolate mofetil). Ann Acad Med
Stetin 2010; 56:91-94. (opis przypadku).
Prace były prezentowane na zjazdach zagranicznych i krajowych:
IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Sopot. 12-14 września 2013. Dorota Suszek, Maria Majdan,
EWA WIELOSZ, Zofia Kiełbik, A Bończak, K Poddębniak, A Semeniuk, W Rogala. Róznice w
przebiegu tocznia rumieniowatego układowego u mężczyzn i kobiet. [Streszcz s 14].
VII Międzynarodowe Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne. Kołaobrzeg 12-14 maja
2011. Bożena Targońska-Stępniak, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Mikroangiopatyczny zespół
antyfosfolipidowy (MAPS) w przebiegu niezróżnicowanej układowej choroby tkanki łącznej.
[Streszcz].
VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Szczecińsko-Poznańskie Spotkania Reumatologiczne”.
Kołaobrzeg 20-22 maja 2010. Dorota Suszek, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Mykofenolan
mofetylu w leczeniu toczniowego zapalenia nerek. Przypadek chorej na toczniowe zapalenie nerekklasaIV według WHO leczonej mykofenolatem mofetylu. [Streszcz s 38].
Annual European Congress of Rheumatology. Kopenhaga 10-13 czerwiec 2009. Dorota Suszek, EWA
WIELOSZ, Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. Antiphospholipid antibodies and some glomerular
filtration markers in SLE patients without clinically apparent nephrpathy. [Abstr].
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Światowy Kongres Nefrologiczny. Mediolan 22-26 maja 2009. Dorota Suszek, EWA WIELOSZ,
Maria Majdan. Correlations between activity of lupus nephritis and antiphospholipid antibodies titers.
W: World Congress of Nephrology. [Abstr].
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Warszawa 1-4 października 2008. Dorota
Suszek, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Wpływ aktywności toczniowego zapalenia nerek na miana
przeciwciał antyfosfolipidowych. Reumatologia 2008; 46 nr 4 supl. 2 s. S162 [Streszcz].
Annual European Congress of Rheumatology. Paryż 11-14 czerwiec 2008. Dorota Suszek, EWA
WIELOSZ, Maria Majdan. Antiphospholipid antibodies in systemic lupus erythematosus patients with
active and non-active lupus nephritis. Ann Rheum Dis 2008; 67: Suppl. 2s. 489. Annual European
Congress of Rheumatology, EULAR, 2008, [Abstr].
III.

Poliautoimmunizacja w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej.

Poza cyklem prac dotyczących poliautoimmunizacji i roli przeciwciał swoistych narządowo w
twardzinie układowej, razem z naszym zespołem naukowo-badawczym z Kliniki Reumatologii i
Ukłądowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie rozszerzyłam działalność na temat roli
przeciwciał swoistych narządowo w innych układowych chorobach tkanki łącznej. Badania głownie
dotyczyły częstości występowania i wpływu obecności przeciwciał przeciwtarczycowych na ocenę
kliniczną i leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i zespół Sjőgrena. Ocenia się, że
przeciwciała przeciwtarczycowe najczęściej występują u chorych na pierwotny zespół Sjőgrena,
częściej niż w reumatoidalnym zapaleniu stawów (w różnych okresach choroby aTPO u 45%, aTG u
25% chorych). U chorych na reumatoidalne zapalenie stawów przeciwciała aTPO występują u ok
40%, a aTG u 20% chorych. Choroby tarczycy (najczęściej niedoczynność), są stwierdzane nawet u
30% chorych, na reumatoidalne zapalenie stawów podczas gdy w kontrolnej populacji występują u ok
11 % osób. Wykazano, iż w przypadku obecności przeciwciał przeciwtarczycowych przebieg
reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu Sjőgrena może być bardziej aktywny. Kontynuując
temat wpływu obecności różnych przeciwciał, na aktywność i przebieg choroby, w naszych badaniach
analizowaliśmy, zależność pomiędzy profilem immunologicznym, a występowaniem objawów
pozagruczołowych u chorych na pierwotny zespół Sjőgrena. Wykazano, iż objawy narządowe
występują u około 70% chorych na pierwotny zespół Sjögrena, najczęściej obserwuje się: zapalenie
nielicznostawowe, objaw Raynauda i leukocytoklastyczne zapalenie naczyń. Najczęściej występujące
przeciwciała, to przeciwciała przeciwjądrowe, czynnik reumatoidalny w klasie IgM i przeciwciała
anty-SSA. W badaniach, nie stwierdzono związku pomiędzy profilem immunologicznym, a
występowaniem objawów narządowych u chorych na pierwotny zespól Sjögrena. Zainteresowania
naukowe tematyką poliautoimmunizacji, jak również własne doświadczenia kliniczne stały się
podstawą do opracowania opisów ciekawych przypadków klinicznych z zakresu wpływu różnych
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przeciwciał na przebieg układowych chorób tkanki łącznej. Poniżej wymienione są prace oryginalne i
opisy przypadków dotyczące tematyki poliautoimmunizacji w chorobach układowych tkanki łącznej.

Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Dorota Suszek, EWA WIELOSZ, Magdalena Dryglewska.
Relationship between rheumatoid arthritis activity and antithyroid antibodies. (Związek pomiędzy
obecnością reumatoidalnego zapalenia stawów a obecnością przeciwciał przeciwtarczycowych). Pol
Arch Med. Wewn 2013; 123: 394-400. IF-2,052; KBN/MNiSW- 30 pkt (praca oryginalna).
Arkadiusz Koszarny, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Rheumatoid arthritis and autoimmune thyroid
disorders – literature data and authors observations. (Współwystępowanie reumatoidalnego zapalenia
stawów i autoimmunologicznych chorób tarczycy- przegląd piśmiennictwa oraz obserwacje własne).
Ann UMCS Sect D 2009; 64: 53-59. KBN/MNiSW- 2 pkt (praca oryginalna).
EWA WIELOSZ, Maria Majdan, Arkadiusz Koszarny, Iwona Żychowska. Zespół Sjőgrena
skojarzony z zespołem antyfosfolipidowym u mężczyzny – trudności diagnostyczne. Opis przypadku.
Pol Arcch Med. Wewn 2007; 117: 76-78. Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji „Zespół
antyfosfolipidowy”. KBN/MNiSW- 5 pkt (opis przypadku).
EWA WIELOSZ, Agnieszka Cabanek, Maria Majdan. Objawy reumatyczne w przebiegu zakażenia
wirusem zapalenia wątroby typu C. Analiza przypadków. (Rheumatic manifestations in hepatitis C
virus infection. Case reports). Reumatologia 2013; 51: 96-99. KBN/MNiSW- 5 pkt

(opis

przypadku).
EWA

WIELOSZ,

Maria

Majdan,

Radosław

Jeleniewicz,

Marcin

Mazurek.

Choroby

autoimmunologiczne z obecnością przeciwciał anty-ku na podstawie analizy trzech przypadków
klinicznych. (Autoimmune diseases with the presence of anti-ku antibodies-analysis of three cases).
Wiad Lek 2016; 69: 24-26. KBN/MNiSW- 11 pkt (opis przypadku).
EWA WIELOSZ, Maria Majdan, Maria Kurowska, Mariusz Piotrowski, Anna Wójcik. Zespoły
autoimmunologicznych zaburzeń wielogruczołowych - przegląd piśmiennictwa oraz analiza przebiegu
choroby u wybranych przypadków. (Autoimmune polyglandular syndromes – literaturę review and
analysis of clinical course in chosen cases ). Wiad Lek 2016; 69: 27-32. KBN/MNiSW- 11 pkt (opis
przypadku).
Tematyka dotycząca powyższych prac była również prezentowana na zjazdach zagranicznych i
krajowych:
Controversies in Rheumatology and Autoimmunity. Budapeszt. 4-6 kwietnia 2013. Arkadiusz
Koszarny, Maria Majdan, Dorota Suszek, EWA WIELOSZ, Magdalena Dryglewska. Organ - specific
autoantibodies in rheumatoid arthritis and primary Sjőgren syndrome [Abstr].
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Sopot 12-14 września
2013. Arkadiusz Koszarny, Maria Majdan, Dorota Suszek, EWA WIELOSZ, Magdalena Dryglewska.
Wybrane przeciwciała narządowo-swoiste u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i pierwotny
zespół Sjőgrena. S . 32 [Streszcz].
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Mikołajki. 11-14 czerwca 2011. Arkadiusz
Koszarny, Dorota Suszek, EWA WIELOSZ, Magdalena Dryglewska, Maria Majdan. Przeciwciała
przeciwtarczycowe u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz ich związek z obecnością
czynnika reumatoidalnego, przeciwciał antycytrulinowych i przeciwciał przeciwjądrowych. S. 66
[Streszcz].
Annual European Congress of Rheumatology. Berlin 6-9 czerwiec 2012. Marcin Mazurek, EWA
WIELOSZ, Maria Majdan. Association between the immunological profile of patients with primary
Sjőgren syndrome and occurrence of the extraglandular manifestations. Ann Rheum Dis 2012; 71:
suppl 3 [Abstr].
IX Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny, III Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Kraków.
1-3 września 2012. Marcin Mazurek, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Zależność pomiędzy profilem
immunologicznym a występowaniem objawów narządowych u chorych z pierwotnym zespołem
Sjőgrena. Reumatologia 2012; 50: s 80 [Streszcz].
I Krajowe Spotkania Reumatologiczne. Łódź. 8-10 października 2009. EWA WIELOSZ, Radosław
Jeleniewicz, Maria Majdan. Choroby autoimmunologiczne z obecnością przeciwciał anty-ku na
podstawie analizy trzech przypadków klinicznych. [Streszcz].

IV.

Choroba zwyrodnieniowa stawów oraz metody leczenia bólu – prace przeglądowe i
publikacje popularnonaukowe.

Poza układowymi chorobami tkanki łącznej, innym obszarem moich zainteresowań naukowych,
wiążącym się ściśle z reumatologiczną ambulatoryjną praktyką kliniczną jest problematyka dotycząca
choroby zwyrodnieniowej stawów, zwłaszcza stawów kręgosłupa oraz metod leczenia bólu w
przebiegu choroby zwyrodnieniowej. W swoich pracach przeglądowych skupiłam się na
etiopatogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów, zwracając szczególną uwagę na uwarunkowania
genetyczne tej choroby, pogłębiałam wiedzę na temat patogenezy, symptomatologii choroby
zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, oraz metod leczenia bólu, z uwzględnieniem stosowania
preferencyjnych inhibitorów cyklooksygenazy 2 w terapii bólu ostrego i przewlekłego.
Zainteresowanie tym tematem zaowocowało powstaniem niżej wymienionych publikacji.
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EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Leszek Szepański. Alternatywne metody zwalczania bólu.
(Alternative methods of treatment of pain). Reumatologia 2002; 40: 288-292. KBN/MNiSW- 3 pkt
(praca przeglądowa).
Leszek Szczepański, EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA. Czy istnieją alternatywne metody leczenia
chorób reumatycznych (Alternative treatments of rheumatological disorders. Do they exist?). Nowa
Klin 2003; 10: 786-789. KBN/MNiSW- 0,5 pkt (praca przeglądowa).
EWA WIELOSZ. Genetyczne uwarunkowania choroby zwyrodnieniowej stawów. (The genetics
conditionings of osteoarthritis). Reumatologia 2003; 41: 361-365. KBN/MNiSW- 3 pkt (praca
przeglądowa).
EWA WIELOSZ. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – wszystko co powinniśmy wiedzieć. Pol J
Rehab Res 2014; 1: 24-26. (publikacja popularnonaukowa).
EWA WIELOSZ. Bezpieczeństwo stosowania aceklofenaku w zakresie przewodu pokarmowego na
tle innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. (Gastrointestinal safety of aceclofenac versus
other non-steroidal anti-inflammatory drugs). Med Życie 2012; 5: 5-15. (praca przeglądowa).
EWA WIELOSZ. Bezpieczeństwo stosowania inhibitorów cyklooksygenazy 2 w racjonalnej terapii
bólu ostrego i przewlekłego. (Safety of cyclooxygenase 2 inhibitors for rational management of acute
and chronic pain). Medycyna Faktów 2013; 6: 49-54. (praca przeglądowa).
V.

Analiza przebiegu chorób układowych tkanki łącznej wybranych przypadków klinicznych
oraz problem terapii lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne zapalenie stawówopisy przypadków.

Zainteresowania naukowe oraz praca w Poradni Przyklinicznej i Oddziale Reumatologii i Układowych
Chorób Tkanki Łącznej, jak również doświadczenia kliniczne, stały się podstawą do opisów
ciekawych przypadków klinicznych z zakresu terapii biologicznych u chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów oraz analizy przebiegu choroby u wybranych chorych na układowe zapalenia
naczyń. Od wielu lat czynnie współpracuję z Kliniką Dermatologii UM w Lublinie, pomagając w
decyzjach diagnostycznych i terapeutycznych ciekawych przypadków klinicznych hospitalizowanych
w tamtejszej Klinice. Wynikiem współpracy z Oddziałem Dermatologii, jest współautorstwo opisów
interesujących przypadków klinicznych. Przeprowadzone badania oraz doświadczenia kliniczne
zaowocowały następującymi publikacjami, których jestem współautorem:
Radosław Jeleniewicz, Bożena Targońska-Stępniak, EWA WIELOSZ, Maria Majdan. Wybrane
problemy terapii lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – ciąża w trakcie
terapii. Analiza przypadków. (Selected problems of biologic therapy in rheumatoid arthritis patients-
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pregnancy during therapy. Case reports). Reumatologia 2013; 51: 93-95. KBN/MNiSW- 5 pkt (opis
przypadku).
Radosław Jeleniewicz, Maria Majdan, Bożena Targońska-Stępniak, EWA WIELOSZ. Wybrane
problemy terapii lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – nieskuteczność
wielu terapii biologicznych. Analiza przypadków. (Selected problems of biologic therapy in
rheumatoid arthritis patients-inefficacy of several biologic therapies. Case reports). Reumatologia
2013; 51: 89-92. KBN/MNiSW- 5 pkt (opis przypadku).
Agnieszka Gerkowicz, Anna Michalak-Stoma, Maria Juszkiewicz-Borowiec, EWA WIELOSZ,
Grażyna Chodorowska. Zespół SAPHO jako wyzwanie terapeutyczne - opis przypadku. (SAPHO
syndrome as a therapeutic challange: case report). Prz Dermatol 2011; 98: 400-404. KBN/MNiSW- 6
pkt (opis przypadku).
Tematyka dotycząca powyższych prac była również prezentowana na zjazdach zagranicznych i
krajowych:
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Szczecin 21-23 wrzesień 2017. Dorota
Suszek, Anna Górak, Radosław Jeleniewicz, Arkadiusz Koszarny, EWA WIELOSZ, Zofia Kiełbik,
Maria Majdan. Długoletnia obserwacja chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych lekami
biologicznymi w programach lekowych. Reumatologia 2017; 55 (4) suppl 1: 35 [Streszcz].
X Jubileuszowa Konferencja Edukacyjna. Łódź. 18-19 listopada 2016. Michał Adamczyk, Małgorzata
Michalska-Jakubus, EWA WIELOSZ, Dorota Krasowska. Ciężkie ŁZS ze współistniejącym
acrodermatitis continua Hallopeau-kazuistyka przypadku i trudności terapeutyczne. [Streszcz].
Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii, IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe: Dermatologia
2014. Wisła. 29 maja-1 czerwca 2014. Karolina Kowalczyk, Małgorzata Michalska-Jakubus, Witold
Krupski, EWA WIELOSZ, Maria Majdan, Dorota Krasowska. Zespół Parry’ego-Romberga z
towarzyszącą chorobą śródmiąższową płuc – opis przypadku. Prz Dermatol 2014; 101: 96 [Streszcz].
23rd EADV Congress: Building Bridges. Amsterdam. 8-12 października 2014. Karolina Kowalczyk,
Małgorzata Michalska-Jakubus, Witold Krupski, EWA WIELOSZ, Maria Majdan, Dorota Krasowska.
Progressive hemifacial atrophy (Parry-Romberg Syndrome) with coexisting interstitial lung disease –
case report. P288 [Abstr].
Annual European Congress of Rheumatology. Berlin 9-12 czerwiec 2004. Maria Majdan, Bożena
Targońska-Stępniak, Cezary Stępniak, EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Anna Bednarek, Wacław
Bentkowski. Conditionsof the delayed diagnosis of small vessel vasculitis. The analysis of nine
selected cases. Ann Rheum Dis 2004; 63: 1 AB0096 [Abstr].
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XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań. 19-22 maja 2004. Bożena
Targońska-Stępniak, Cezary Stępniak, EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Anna Bednarek, Wacław
Bentkowski, Maria Majdan. Uwarunkowania opóźnionego rozpoznawania układowego zapalenia
małych naczyń. Analiza przebiegu choroby dziewięciu wybranych chorych. Reumatologia 2004; 42:
246 [Streszcz].
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Białystok 2-5 czerwca 2004. Bożena TargońskaStępniak, Cezary Stępniak, EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Anna Bednarek, Wacław
Bentkowski, Maria Majdan. Uwarunkowania opóźnionego rozpoznawania układowego zapalenia
małych naczyń. Analiza przebiegu choroby dziewięciu wybranych chorych. (The analysis of the
clinical course of disease and subsequent dialysotherapy in a group of patients with conditions of the
delayed diagnosis of small vessel vasculitis. The analysis of nine selected cases0. S 148-149
[Streszcz].

B. Przed uzyskaniem stopnia doktora:
1. Ostre krwiopochodne zapalenie kości i uchyłek Meckela u dzieci – prace oryginalne.
2. Synteza i działanie biologiczne pochodnych 1,2-4 triazolu – prace oryginalne.
3. Neuroendokrynne efekty tiofosforowo-kwasowo-pochodnej alkaloidów Chelidonium majus L.
(Ukrainu) w doświadczalnej cukrzycy u myszy- prace oryginalne.

I.

Ostre krwiopochodne zapalenie kości i uchyłek Meckela u dzieci – prace oryginalne.

Zainteresowanie działalnością naukowo-badawczą rozpoczęłam jeszcze podczas studiów w 1995 r w
Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w
Lublinie. Moje zainteresowania naukowe dotyczyły tematyki ostrego krwiopochodnego zapalenia
kości i uchyłku Meckela u dzieci, co zaowocowało prezentacją wyników na Krajowych i
Międzynarodowych Zjazdach Studenckich Kół Naukowych i opublikowaniem trzech prac
oryginalnych, których jestem współautorem:
Anita Kalińska, Paweł Osemlak, Joanna Pikuła Monika Sałaga-Pylak, EWA WIELOSZ, Katarzyna
Woźnica. Epidemiologia ostrego krwiopochodnego zapalenia kości u dzieci. Probl Nauki, Dydaktyki i
Lecznictwa 1997; 1: 86-93. (praca oryginalna).
Anita Kalińska, Paweł Osemlak, Joanna Pikuła Monika Sałaga-Pylak, EWA WIELOSZ, Katarzyna
Woźnica. Lokalizacja zmian w ostrym krwiopochodnym zapaleniu kości u dzieci. Probl Nauki,
Dydaktyki i Lecznictwa 1997; 1: 101-104. (praca oryginalna).
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Anita Kalińska, Joanna Ewa Pikuła, EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Monika Sałaga-Pylak.
Uchyłek Meckela u dzieci. Probl Nauki, Dydaktyki i Lecznictwa 1997; 1: 119-122. (praca
oryginalna).

II.

Synteza i działanie biologiczne pochodnych 1,2-4 triazolu – prace oryginalne.

W latach 1997-2001, bezpośrednio po ukończeniu studiów, zostałam przyjęta na studia doktoranckie
w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Akademii Medycznej w Lublinie. W trakcie
studiów doktoranckich pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Ewy Jagiełło-Wojtowicz, współpracowałam
z Katedrą i Zakładem Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego, AM w Lublinie. Tematyką
badawczą Katedry jest synteza nowych pochodnych liniowych – hydrazonów i układów
heterocyklicznych oraz określenie ich właściwości chemicznych i biologicznych. Głównymi
związkami syntetyzowanymi w Zakładzie są pochodne układu 1,2,4-triazolu, który wchodzi w skład
wielu związków farmakologicznie czynnych. Treścią badań jest także przegląd i analiza teoretyczna
związków chemicznych celem określenia zależności struktura – aktywność biologiczna. Działalność
naukowa w tym nurcie tematycznym zaowocowała szeregiem prac oryginalnych, czego wyrazem są
następujące publikacje:
Bożena

Modzelewska

–

Banachiewicz,

Ewa

Jagiełło-Wójtowicz,

EWA

WIELOSZ-

TOKARZEWSKA. Synthesis and biological activity of bis-1,2,4-triazoleand bis-1,3,4-thiadiazole
derivatives. Acta Pol Pharm 2000; 57: 199-204. KBN/MNiSW- 5 pkt (praca oryginalna).
Maria Dobosz, Anna Pachuta – Stec, EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Ewa Jagiełło-Wójtowicz.
Synthesis of new derivatives of 3-benzyl -4-R-delta2-1,2,4-triaolin-5-one and 3,3’-methylidyne bis
(4R-1,2,4-δ2-triazolin-5-one). Acta Pol Pharm 2000; 57: 205-211. KBN/MNiSW- 5 pkt (praca
oryginalna).
Maria Dobosz, Alicja Maliszewska-Guz, Marta Struga, Zdzisław Kleinrok, EWA WIELOSZTOKARZEWSKA, Ewa Jagiełło-Wójtowicz. Synthesis of 1-(3-aminopropyl)-3,4-diphenyl-1,2,4triazolin-5-one. Acta Pol Pharm 2001; 58: 35-41. KBN/MNiSW- 5 pkt (praca oryginalna).
III.

Neuroendokrynne efekty tiofosforowo-kwasowo-pochodnej alkaloidów Chelidonium
majus L. (Ukrainu) w doświadczalnej cukrzycy u myszy- prace oryginalne.

W trakcie studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Toksykologii AM w
Lublinie, zainteresowanie problemami dotyczącymi cukrzycy pozostawało w związku z
wykonywaną specjalizacją z chorób wewnętrznych, którą odbywałam w ramach wolontariatu w
Klinice i Katedrze Reumatologii AM w Lublinie, tam również pełniłam dyżury medyczne oraz
dyżury medyczne w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4. W
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trakcie studiów doktoranckich pod kierownictwem Pani Prof. dr hab. Ewy Jagiełło-Wójtowicz,
która była promotorem mojej pracy doktorskiej, wykonywałam badania naukowe, dotyczące
wpływu półsyntetycznego preparatu Ukrain (tiofosforowo-kwasowo-pochodnej alkaloidów
Chelidonium majus L.) na dysfunkcję hormonalną trzustki wywołaną doświadczalną cukrzycą u
myszy. Badałam wpływ preparatu Ukrain na poziom glukozy, wazoaktywnego peptydu jelitowego
(VIP-u, vasoactive intestinal peptide), insuliny i peptydu C w surowicy krwi myszy poddanych
działaniu streptozotocyny. Zainteresowanie powyższą tematyką doprowadziło do powstania pracy
doktorskiej

zatytułowanej

„Neuroendokrynne

efekty

tiofosforowo-kwasowo-pochodnej

alkaloidów Chelidonium majus L. w doświadczalnej cukrzycy u myszy”, którą obroniłam w roku
2001. Podsumowaniem badań dotyczących wpływu alkaloidów Chelidonium majus L na poziom
neuropeptydów osi jelitowo-trzustkowej była publikacja, która ukazała się po obronie pracy
doktorskiej:
EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Ewa Jagiełło-Wójtowicz. The effect of Ukrain on the serum
vasoactive intestinal polypeptide level in diabetic mice. Int J Immunother 2003; 19: 189-191.
KBN/MNiSW- 6 pkt (praca oryginalna).
Ponadto, prace z tego zakresu były prezentowane na zjazdach międzynarodowych:
XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Kraków. 10-13
września 2001. EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Ewa Jagiełło-Wójtowicz. Ukrain - induced
changes in serum C-peptide and insulin levels of mice pretreated with streptozotocin. Pol J
Pharmacol 2001; 53: 211-212. [Abstr].
9th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology
UNESCO/PAN. Kraków. 6-7 czerwca 2000. EWA WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Ewa JagiełłoWójtowicz. Effect of Ukrain on the serum C-peptide and VIP levels in diabetic mice. Molecular
and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Ed by H Lach Pedagogical
University 2000; s. 482 [Abstr].
XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Katowice. 13-16
września 1998. Ewa Jagiełło-Wójtowicz, Zdzisław Kleinrok, Anna Chodkowska, EWA
WIELOSZ-TOKARZEWSKA, Katarzyna Kuchnicka. Antinociceptive effect of Ukrain in diabetic
mice. Pol J Pharmacol 1998; 50:133. [Abstr].
XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Katowice. 13-16
września 1998. Ewa Jagiełło-Wójtowicz, Zdzisław Kleinrok, Katarzyna Kuchnicka, EWA
WIELOSZ-TOKARZEWSKA. Effect of Ukrain on the serum insulin levels in diabetic mice. Pol J
Pharmacol 1998; 50:134-135. [Abstr].
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5.2. Dane bibliometryczne
Jestem autorem i/lub współautorem 53 publikacji naukowych w tym:
- prac oryginalnych w czasopismach z Impact Factor – 7
- prac wieloośrodkowych w czasopismach z Impact Factor – 1
- opisów przypadków w czasopismach z Impact Factor – 2
- prac oryginalnych w czasopismach bez Impact Factor – 10
- opisów przypadków w czasopismach bez Impact Factor - 10
- prac przeglądowych w czasopismach bez Impact Factor – 14
- publikacji popularnonaukowych i innych w czasopismach bez Impact Factor – 4
- prac przeglądowych pełnotekstowych w suplementach bez Impact Factor – 1
- opisów przypadków pełnotekstowych w suplementach bez Impact Factor – 2
- rozdziału w podręczniku krajowym – 2
Liczba streszczeń: 48:
- streszczeń ze zjazdów międzynarodowych – 25
- streszczeń ze zjazdów krajowych – 23
Efektem mojej pracy naukowej są publikacje , których łączna punktacja IF wynosi
IF 19,248, KBN/MNISW- 340,5 pkt
Liczba publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe – 11, sumaryczny IF dla prac wchodzących w
skład osiągnięcia naukowego wynosi
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IF 9,515, KBN/MNISW- 153,00 pkt
Liczba cytowań według bazy Web of Science Core Collection (bez autocytowań): 52
h-index według bazy Web of ScienceTM Core Collection: 5
Liczba cytowań według bazy Scopus (bez autocytowań; bez pracy wieloośrodkowej): 103
h-index: według bazy Scopus (bez pracy wieloośrodkowej): 6
szczegółowa analiza bibliometryczna znajdują się w załączniku 7.
Wyniki badań były prezentowane w formie 41 referatów wygłoszonych na konferencjach
międzynarodowych i krajowych. Były one przedmiotem 34 komunikatów konferencyjnych
prezentowanych na 21 konferencjach międzynarodowych i 11 konferencjach krajowych. Jestem
recenzentem artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym również z IF.
W latach 2005-2010 byłam członkiem Europejskiej Grupy Badawczej zajmującej się Twardziną
Układową pod auspicjami Europejskiej Ligi Przeciw Reumatyzmowi (EULAR- European Group
Against Rhematyzm) (EUSTAR- EULAR-Scleroderma Trials and Research Group). Aktywnie
współuczestniczyłam w projektach badawczych dotyczących twardziny układowej. Efektem tej
współpracy była praca wieloośrodkowa opublikowana w czasopiśmie zagranicznym z IF - Ann
Rheum Dis w 2007.
W 2014 r. uzyskałam Nagrodę Rektora III stopnia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za
osiągnięcia naukowe w roku 2013. Od 2001 r jestem koordynatorem zajęć ze studentami programów
anglojęzycznych (grupa europejska, amerykańsko-arabsko-tajwańska), w Katedrze i Klinice
Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM w Lublinie. Szczegółowy wykaz dorobku
naukowego, oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji
nauki zawiera załącznik 5. Podsumowanie dorobku naukowego z wydzieleniem okresu przed i po
uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych przedstawia tabela 2.
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