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Streszczenie w języku polskim  

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym, która 

prowadzi do przewlekłego procesu zapalnego obejmującego liczne tkanki i narządy. 

Objawy kliniczne TRU mogą być bardzo zróżnicowane. 

Aktywność TRU u chorego bada się na podstawie objawów klinicznych, wyników 

badań laboratoryjnych oraz innych badań dodatkowych oceniających funkcję narządów 

wewnętrznych. Na wysoką aktywność immunologiczną TRU wskazują podwyższone 

wartości przeciwciał anty-dsDNA oraz obniżony poziom składowych C3 i C4 dopełniacza. 

W celu obiektywnej oceny aktywności choroby w codziennej praktyce wykorzystuje się 

wystandaryzowane skale oceny aktywności TRU takie jak: SLEDAI-2K i BILAG 2004. 

Obecnie uważa się, że u osób genetycznie predysponowanych współuczestniczy wiele 

różnych czynników środowiskowych, które inicjują reakcje autoimmunologiczne i rozwój 

procesu zapalnego. Za predyspozycję do TRU odpowiada wiele genów, ocenianych 

w różnych populacjach, m.in. geny związane z procesem usuwania kompleksów 

immunologicznych: ITGAM, CRP i MAMDC1. 

Gen ITGAM jest zlokalizowany w chromosomie 16 w pozycji 16p11.2 i koduje łańcuch 

α białka integryny alfa M (ITGAM), które jest ważne w adhezji neutrofili i monocytów do 

aktywowanego śródbłonka oraz w fagocytozie cząstek otoczonych przez dopełniacz. ITGAM 

reguluje również aktywację leukocytów, ich przyleganie do śródbłonka oraz przechodzenie z 

krwioobiegu do miejsca zapalenia przez liczne interakcje z ligandami. Ekspresja genu ITGAM 

może być większa na neutrofilach u chorych z ciężką postacią TRU i może przyczyniać się do 

nasilenia uszkodzenia śródbłonka w tej grupie chorych. 

Gen CRP jest zlokalizowany w chromosomie 1, w regionie 1q21-q23. Białko CRP jest 

ważnym wrodzonym modulatorem immunologicznym, który ułatwia usuwanie resztek 

komórkowych. Bierze ono udział w wielu funkcjach obronnych gospodarza, posiada zdolność 

do rozpoznawania obcych patogenów i uszkodzonych komórek gospodarza oraz do 

inicjowania ich usuwania poprzez interakcję z mechanizmami obronnymi humoralnymi 

i komórkowymi. 

Gen MAMDC1 jest słabo scharakteryzowanym genem, który znajduje się w pozycji 

14q21.3 i koduje białko zawierające 6 domen Ig-podobnych oraz pojedynczą domenę MAM. 

Wykazano, że ekspresja genu MAMDC1 jest regulowana przez cytokiny prozapalne 

i występuje w wielu tkankach ludzkiego organizmu, również w układzie odpornościowym. 



Celem głównym pracy jest ocena roli polimorfizmów pojedynczych nukleotydów 

genów: ITGAM, CRP i MAMDC1, regulujących proces usuwania kompleksów 

immunologicznych w toczniu rumieniowatym układowym. W pracy podjęto próbę 

powiązania polimorfizmów ww. genów z ryzykiem wystąpienia tocznia rumieniowatego 

układowego. 

Badaniem objęto 80 pacjentów (K-71 i M-9) Kliniki Reumatologii i Układowych 

Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po dokładnej analizie 

klinicznej z zastosowaniem kryteriów klasyfikacyjnych TRU z 1997, 2012 i 2019 roku grupę 

chorych podzielono ze względu na postacie kliniczne TRU - brano pod uwagę obecność 

objawów zajęcia poszczególnych narządów, które wystąpiły w chwili kwalifikacji lub 

w wywiadzie chorobowym. Wszyscy chorzy podpisali formularz świadomej zgody na udział 

w badaniu. Dodatkowo zebrano dokładny wywiad chorobowy oraz przeprowadzono 

szczegółowe badanie fizykalne chorych. Następnie od każdego chorego pobrano na czczo 

krew żylną obwodową, celem wykonania szeregu oznaczeń laboratoryjnych, i genetycznych. 

Ocena kliniczna aktywności choroby została przeprowadzona z wykorzystaniem: 

wskaźników laboratoryjnych: poziomu przeciwciał anty-dsDNA, składowych C3 i C4 

dopełniacza, ANA, anty-SSA i anty-SSB, RF IgM, wartości eGFR, analizy moczu, 

białkomoczu dobowego, stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA, poziomu białka CRP oraz 

skali SLEDAI-2K. 

Przy użyciu testu Chi Kwadrat (χ2) oceniono równowagę Hardy’ego-Weinberga, 

związek szeregu czynników demograficzno-klinicznych z rozkładem wariantów 

polimorficznych badanych genów. Dla analiz za istotny statystycznie przyjęto poziom 

istotności p<0,05. Nieparametryczne testy U-Manna-Whitneya (dla porównań dwóch grup) 

lub Kruskala-Weillisa (dla porównań więcej niż dwóch grup - ANOVA) zostały wykorzystane 

do porównania zmiennych o charakterze ciągłym w zależności od obecności określonych 

wariantów polimorficznych badanych genów. Test ilorazu szans (OR) został wykorzystany do 

oceny szansy (ryzyka) wystąpienia określonych stanów klinicznych w zależności od 

obecności poszczególnych wariantów polimorficznych badanych genów. 

Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto następujące wnioski: 

1. Polimorfizmy genów ITGAM i CRP nie mają wpływu na wystąpienie określonej postaci 

klinicznej tocznia rumieniowatego układowego, ani nie wpływają na indeks aktywności 

choroby SLEDAI-2K. 



2. Polimorfizmy genu ITGAM nie zwiększają ryzyka wystąpienia objawów klinicznych lub 

laboratoryjnych tocznia rumieniowatego układowego. 

3. Wariant GG genu ITGAM wykazuje pewien trend w kierunku znamiennie wyższego ryzyka 

występowania hepatomegalii w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. 

4. Genotyp AA genu CRP jest związany z wyższym ryzykiem wystąpienia białkomoczu, 

przeciwciał anty-SSA i aCl w klasie IgG oraz niższą wartością OB. 

5. Wariant CC genu CRP wiąże się z istotnie młodszym wiekiem wystąpienia pierwszych 

objawów, rozpoznania tocznia rumieniowatego układowego, a także niższym ryzykiem 

przewlekłego zmęczenia oraz wykazuje trend w kierunku istotnie niższego poziomu 

immunoglobuliny G. 

6. Heterozygotyczny genotyp CG genu MAMDC1 jest związany z niższą aktywnością tocznia 

rumieniowatego układowego, ocenianą w skali SLEDAI-2K. 

7. Wśród homozygot CC genu MAMDC1 obserwuje się wyższą aktywność tocznia 

rumieniowatego układowego oraz wyższe ryzyko wystąpienia postaci skórnej. Genotyp CC 

jest również związany z wyższym ryzykiem wystąpienia krwinkomoczu, jałowej 

leukocyturii, przeciwciał anty-RNP i niskiej aktywności składowej C3 dopełniacza. 

Ponadto obecność tego wariantu zwiększała prawdopodobieństwo zastosowania terapii 

doustnymi GKS w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego. 

8. Genotyp GG genu MAMDC1 jest związany z wyższym ryzykiem wystąpienia zapalenia 

opłucnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY IN ENGLISH 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease which leads to a chronic 

inflammatory process involving many tissues and organs. The clinical manifestations of SLE 

can vary widely. 

The disease activity in SLE is examined on the basis of clinical symptoms, results of 

laboratory tests and other additional tests assessing the function of internal organs. The high 

immunological activity of SLE is indicated by increased values of anti-dsDNA antibodies and 

a reduced level of C3 and C4 complement components. In order to objectively assess disease 

activity in standard practice, standardized scales are used: SLEDAI-2K and BILAG 2004. 

At present, it is believed that many different environmental factors may initiate 

autoimmune reactions and development of the inflammatory process in genetically 

predisposed people. Many genes are responsible for predisposition to SLE, including genes 

associated with the removal of immune complexes: ITGAM, CRP and MAMDC1. 

The ITGAM gene is located on chromosome 16, at position 16p11.2, and encodes the 

chain of integrin alpha M protein (ITGAM), which is important in the adhesion of neutrophils 

and monocytes to activated endothelium and in phagocytosis of complement-surrounded 

particles. ITGAM protein also regulates leukocyte activation, endothelial adhesion and 

passage from the bloodstream to the site of inflammation by many interactions with ligands. 

The ITGAM gene expression may be higher on neutrophils in patients with severe SLE and 

may contribute to increased endothelial damage in this group of patients. 

The CRP gene is located on chromosome 1, in the 1q21-q23 region. The CRP protein is 

an important innate immune modulator that facilitates the removal of cellular debris. It 

participates in many host defense functions, has the ability to recognize foreign pathogens 

and 

damaged host cells, and to initiate their removal by interacting with humoral and cellular 

defense mechanisms. 

The MAMDC1 gene is a poorly characterized gene, at position 14q21.3 and encodes 

a protein containing six Ig-like domains and a single MAM domain. Expression of the 

MAMDC1 gene has been shown to be regulated by pro-inflammatory cytokines and occurs in 

many tissues of the human body, including the immune system. 

The aim of the study is assessment of the role of single nucleotide polymorphisms of the 

ITGAM, CRP and MAMDC1, genes that regulate the process of removing immune complexes 



in SLE. The study attempts to link polymorphisms of theses genes with the risk of systemic 

lupus erythematosus. 

The study involved 80 subjects (F-71 and M-9) of the Department of Rheumatology and 

Connective Tissue Diseases, Medical University of Lublin. After a thorough clinical analysis 

using the classification criteria of SLE from 1997, 2012 and 2019, the group of subjects was 

divided according to the clinical manifestations of SLE - the presence of symptoms of 

individual organ involvement that occurred at the time of qualification or a medical history of 

SLE was taken into account. 

All subjects signed an informed consent form to participate in the study. In addition, 

a thorough medical history was collected and a detailed physical examination was carried out. 

Then peripheral venous blood was collected from each patient to perform a number of 

laboratory and genetic tests. 

Clinical evaluation of disease activity was performed using laboratory tests: level of 

anti-dsDNA antibodies, C3 and C4 complement, ANA, anti-SSA and anti-SSB antibodies, 

RF IgM, eGFR, urinalysis, daily proteinuria, level of IgG, IgM, IgA, CRP and SLEDAI-2K 

index. 

Using the Chi Square test (χ2) and Hardy-Weinberg (H-W) balance, a relationship 

between a number of demographic and clinical factors and the distribution of polymorphic 

variants of the studied genes was assessed. The level of significance p <0.05 was considered 

statistically significant. Non-parametric tests: U-Mann-Whitney (for comparisons of two 

groups) or Kruskal-Weillis (for comparisons of more than two groups - ANOVA) were used to 

compare continuous variables depending on the presence of specific polymorphic variants of 

the studied genes. The odds ratio (OR) test was used to assess the chance (risk) of specific 

clinical conditions depending on the presence of individual polymorphic variants of the tested 

genes. 

Based on the results obtained, the following conclusions were drawn: 

1. SNPs of ITGAM and CRP genes do not affect the occurrence of a specific clinical form of 

SLE, nor do they affect the SLEDAI-2K index. 

2. Polymorphisms of ITGAM gene do not increase the risk of clinical or laboratory symptoms 

of SLE. 

3. The GG variant of the ITGAM gene shows a certain trend towards a significantly higher 

risk of hepatomegaly in the course of SLE. 



4. The AA genotype of the CRP gene is associated with a higher risk of proteinuria, presence 

of anti-SSA and aCl IgG antibodies, and a lower ESR level. 

5. The CC variant of the CRP gene is associated with a significantly younger age of first 

symptoms and diagnosis of SLE, as well as a lower risk of chronic fatigue and a trend 

towards a significantly lower level of IgG. 

6. The heterozygous CG genotype of the MAMDC1 gene is associated with lower 

SLEDAI-2K index. 

7. CC genotype of MAMDC1 gene is connected with higher disease activity and a higher risk 

of presence of skin symptoms. The CC genotype is also associated with a higher risk of 

hematuria, sterile leukocyturia, presence of anti-RNP antibodies, and low C3 complement 

level. In addition, the presence of CC genotype increases the likelihood of treatment with 

oral GC. 

8. The GG genotype of the MAMDC1 gene is associated with a higher risk of pleurisy. 

 

 

 

 

 


