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STRESZCZENIE 
 

Twardzina układowa (SSc, ang. systemic sclerosis) jest przewlekłą autoimmunologiczną 

chorobą tkanki łącznej, w przebiegu której dochodzi do postępującego włóknienia skóry i 

narządów wewnętrznych. Etiologia choroby nie jest znana. Do zachodzących w niej 

podstawowych procesów patogenetycznych należą: postępujące włóknienie tkanek, aktywacja 

układu immunologicznego z produkcją autoprzeciwciał oraz waskulopatia twardzinowa. 

Objawy twardziny układowej, jej przebieg i rokowanie zależą od typu choroby. W klasyfikacji 

sklerodermii wyróżnia się twardzinę układową z uogólnionym stwardnieniem skóry (dcSSc, 

ang. diffuse systemic sclerosis), twardzinę układową z ograniczonym stwardnieniem skóry 

(lcSSc, ang. limited systemic sclerosis) oraz twardzinę układową bez stwardnień skóry (ang. 

systemic sclerosis sine scleroderma). W każdym z tych rodzajów możliwe jest zajęcie nie tylko 

skóry, ale także kluczowych dla życia narządów wewnętrznych takich jak serce, płuca, nerki, 

przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy i układ mięśniowo-szkieletowy.  

Twardzina układowa jest bardzo rzadką chorobą o nadal niepoznanych przyczynach, 

dotykającą ludzi wszystkich ras na całym świecie. Współczynnik zapadalności wynosi od 7 do 

489 nowo rozpoznanych przypadków na 1000000 na rok. Kobiety chorują sześciokrotnie 

częściej niż mężczyźni. Poza płcią żeńską, do czynników ryzyka twardziny układowej należy 

też rasa kaukaska oraz dodatni wywiad rodzinny. Czynnikami gorszego rokowania jest starszy 

wiek pacjenta, rasa czarna, zajęcie narządów wewnętrznych na wczesnym etapie choroby, 

stwardnienie skóry tułowia i przyspieszone OB. Rokowanie oraz przebieg choroby ściśle zależą 

od jej typu – osoby z podtypem dcSSc z uwagi na wcześniejsze i bardziej zaawansowane zajęcie 

narządów wewnętrznych mają gorsze rokowanie niż pacjenci z podtypem lcSSc. Odsetek 

dziesięcioletnich przeżyć w lcSSc wynosi ponad 90%, natomiast w dcSSc mniej niż 74%.  

Mimo wielu badań nad twardziną układową, nadal nie do końca znana jest jej etiologia. 

Choroba ta rozwija się u pacjentów mających pewne predyspozycje genetyczne (między innymi 

swoiste dla twardziny geny układu HLA) przy współudziale czynników środowiskowych 

takich jak ekspozycja na substancje chemiczne czy leki. 



Twardzina układowa z ograniczonym stwardnieniem skóry (lcSSc, ang. limited 

systemic sclerosis) charakteryzuje się stwardnieniem skóry dystalnie od stawów łokciowych 

i kolanowych, zajęciem narządów wewnętrznych na późnym etapie choroby, zwiększonym 

ryzykiem rozwoju tętniczego nadciśnienia płucnego oraz obecnością przeciwciał 

antycentromerowych ACA.  

Twardzina układowa z uogólnionym stwardnieniem skóry (dcSSc, ang. diffuse systemic 

sclerosis) cechuje się gwałtowniejszym przebiegiem, zajęciem narządów wewnętrznych na 

początku choroby (w tym kluczowych narządów takich jak nerki, płuca i serce) oraz obecnością 

przeciwciał anty-Scl70.  

Podstawę w procesie diagnostyczno-terapeutycznym stanowi wczesne rozpoznanie, 

które umożliwia jak najwcześniejsze wdrożenie leczenia. W 2013 roku Amerykańskie 

Kolegium Reumatologiczne (American College of Rheumatology – ACR) wraz z Europejską 

Ligą do Walki z Reumatyzmem (European League Agains Rheumatism – EULAR) opracowało 

najnowsze kryteria rozpoznania choroby ACR/EULAR. Według tych kryteriów należy brać 

pod uwagę zakres stwardnienia skóry, obecność zmian troficznych na palcach i sklerodaktylię, 

występowanie teleangiektazji, odchylenia w kapilaroskopii typowe dla twardziny układowej, 

objaw Raynauda, nadciśnienie płucne, śródmiąższową chorobę płuc oraz obecność 

przeciwciała swoistych dla sklerodermii (Scl-70, ACA, RNAP-III). Kryteria te umożliwiają 

rozpoznanie twardziny układowej na wczesnym etapie choroby, zanim jeszcze dojdzie do 

poważnych powikłań narządowych.  

Najnowsze wytyczne leczenia twardziny układowej z 2016 roku opublikowane przez 

Europejską Ligę do Walki z Reumatyzmem (EULAR, European League Against Rheumatism) 

wraz z Europejską Grupą ds. Badań Klinicznych i Naukowych Twardziny Układowej 

(European Scleroderma Trials and Research – EUSTAR) podkreślają, że terapia twardziny 

układowej powinna być swoista narządowo, czyli ukierunkowana na powikłania, które 

rozwijają się u danego pacjenta.  

Powikłania sercowo-naczyniowe należą do najpoważniejszych powikłań twardziny 

układowej i stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w tej grupie chorych. Jak dotąd 

przeprowadzono niewiele badań nad czynnikami ryzyka rozwoju tego rodzaju powikłań u tych 

pacjentów. Z uwagi na kluczową rolę zaburzeń w metabolizmie kolagenu w twardzinie 

układowej oraz niewątpliwe podłoże genetyczne tej choroby, podjęto próbę zbadania związku 

ekspresji genów włóknienia i kalcyfikacji z powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych 

na sklerodermię.  



Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy ekspresją genów COL27A1 

i COL5A, stężeniem cytokin prozapalnych oraz wybranymi parametrami biochemicznymi 

a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z twardziną układową. 

 

 

8.1. CELE SZCZEGÓŁOWE 
1. Analiza różnic i zależności pomiędzy średnią ekspresją genu COL27A1 

w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u pacjentów z twardziną układową 

i współistniejącymi chorobami układu krążenia oraz u pacjentów z twardziną układową 

bez towarzyszących chorób układu krążenia. 

 

2. Analiza różnic i zależności pomiędzy średnią ekspresją genu COL5A1 

w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u pacjentów z twardziną układową 

i współistniejącymi chorobami układu krążenia oraz u pacjentów z twardziną układową 

bez towarzyszących chorób układu krążenia. 

 

3. Analiza różnic stężenia interleukin (IL-17A, IL-17F, IL-23) we krwi obwodowej u 

pacjentów z twardziną układową i chorobami układu krążenia oraz u pacjentów 

z twardziną układową bez towarzyszących chorób układu krążenia. 

 

4. Analiza różnic w stężeniu białka C-reaktywnego we krwi u pacjentów z twardziną 

układową i współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi oraz u pacjentów 

z twardziną układową bez towarzyszących chorób sercowo-naczyniowych. 

 

5. Analiza różnic wartości parametru OB u pacjentów z twardziną układową 

i współistniejącymi chorobami układu krążenia oraz u pacjentów z twardziną układową 

bez towarzyszących chorób sercowo-naczyniowych. 

 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie – zgoda nr KE-0254/57/2015. 

Badanie przeprowadzono na 38 pacjentach z twardziną układową, spośród których 

wyłoniono 27 osób chorujących dodatkowo na choroby układu sercowo-naczyniowego (Grupa 

1 – badawcza) oraz 11 pacjentów bez towarzyszących chorób sercowo-naczyniowych (Grupa 



2 – grupa kontrolna). Średni wiek wszystkich chorych na twardzinę układową wynosił 51,28 – 

chorzy mieli od 29 do 77 lat. Liczba kobiet w grupie badanej wynosiła 31, mężczyzn było 7. 

Średni wiek chorych w grupie badawczej (grupa 1) wynosił 54,93, a w grupie kontrolnej (grupa 

2) 47,64. Każdy chory miał rozpoznaną twardzinę układową na podstawie kryteriów 

ACR/EULAR z 2013 roku. Pacjenci w obrębie grupy kontrolnej nie byli spokrewnieni z 

pacjentami z grupy badawczej, chorowali na twardzinę układową, nie chorowali natomiast na 

choroby układu sercowo-naczyniowego. Do badania użyto krwi obwodowej pobranej od 

pacjentów z żyły odłokciowej. Badano wartości wybranych parametrów biochemicznych, 

stężenia określonych cytokin prozapalnych i ekspresję genów COL27A1 oraz COL5A1. 

Wszystkich pacjentów zbadano podmiotowo oraz przedmiotowo, wykonano 

podstawowe badania laboratoryjne, badanie stężeń interleukin IL-17A, IL-17F i IL-23, 

przeprowadzono też analizę ekspresji genów włóknienia i kalcyfikacji (COL27A1, COL5A1) w 

jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej na poziomie transkryptów mRNA. Powyższe 

geny włóknienia i kalcyfikacji oraz cytokiny prozapalne wybrano do badania z uwagi na 

niewątpliwy udział zarówno procesu włóknienia, jak i stanu zapalnego w patogenezie 

twardziny układowej. Ekspresję genów badano na poziomie transkryptów mRNA metodą real-

time PCR w systemie StepOnePlus (Applied Biosystems) z pomocą programu StepOne 

Software w wersji 2.3. (Applied Biosystems). Jako genu referencyjnego użyto genu GAPDH. 

Wartość CT dla GAPDH posłużyła do normalizacji poziomu ekspresji genów COL27A1 i 

COL5A1. Do badania stężenia interleukin zastosowano metodę immunoenzymatyczną ELISA 

z użyciem zestawów marki Alpco. Podczas badania postępowano zgodnie z protokołem 

zaleconym przez producenta.  

Do przeprowadzenia analizy uzyskanych wyników użyto programu Expression Suite Software 

v1.0.3 (Applied Biosystems). Do kalibracji wyników użyto wartości ekspresji badanych genów 

w próbkach od pacjentów z grupy 2, którzy nie mieli współistniejących chorób sercowo-

naczyniowych. W celu obliczeń wartości względnej ekspresji RQ (Relative Quantification) 

wykorzystano wzór RQ= 2-DDCT. 

W analizach statystycznych zastosowano poniższe metody: 

• test istotności różnic U Manna-Whitneya – różnice statystycznie istotne przedstawiono 

za pomocą wykresów „ramka-wąsy” (w obliczeniach statystycznych użyto statystyk 

nieparametrycznych), 

• statystyki opisowe – średnia, mediana, standardowy błąd średniej, odchylenie 

standardowe, rozkłady liczebności, analizę procentową i tabelaryzację danych. 



W badaniach przyjęto za krytyczny poziom istotności 0,05. Wszystkie analizy 

wykonano w programie Statistica v. 9 

W badaniu podjęto próbę zidentyfikowania markerów potencjalnie związanych 

z rozwojem chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z twardziną układową. W tym celu 

analizowano różnice średniej ekspresji genu COL27A1 oraz COL5A1 u pacjentów z twardziną 

układową i współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi (Grupa 1) oraz u chorych na 

twardzinę bez powikłań sercowo naczyniowych (Grupa 2). Analiza ta wykazała istnienie różnic 

istotnych statystycznie w średniej ekspresji genu COL27A1 między badanymi grupami.  

W grupie osób chorujących jednocześnie na sklerodermię i choroby układu krążenia 

średnia ekspresja genu COL27A1 była istotnie statystycznie niższa niż wśród pacjentów 

chorujących na twardzinę układową bez chorób układu krążenia. Badanie średniej ekspresji 

genu COL5A1 nie wykazało różnic istotnych statystycznie między badanymi grupami 

pacjentów. 

W badaniu analizowano również stężenie IL-17A, IL-17F oraz IL-23 u pacjentów z 

grupy 1 i 2. Przeprowadzona analiza nie wykazała różnic istotnych statystycznie między 

chorymi na twardzinę układową ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi, w 

porównaniu z chorymi na twardzinę układową bez tych schorzeń. Mimo że chorzy na twardzinę 

układową nie różnią się statystycznie poziomem badanych interleukin, statystyki opisowe 

wskazują na bardzo duże zróżnicowanie wyników stężeń IL-17A, IL-17F i 17-23, zarówno 

wśród pacjentów z twardziną układową, którzy chorują na choroby sercowo-naczyniowe, jak i 

u pacjentów bez tych schorzeń. W obu badanych grupach pacjentów są chorzy o niskim 

poziomie interleukin oraz osoby o bardzo wysokim poziomie. Analiza ta pokazuje, że wśród 

chorych na twardzinę układową występują bardzo zróżnicowane poziomy badanych 

interleukin. Przyczyna tych różnic nie została jak dotąd zidentyfikowana, niemniej na 

podstawie niniejszej analizy można wyciągnąć wniosek, że powodem takiego zróżnicowania 

nie są choroby sercowo-naczyniowe. 

Poza badaniem stężenia prozapalnych cytokin przeprowadzono również analizę 

związku wybranych parametrów zapalnych (OB, stężenie białka C-reaktywnego) u chorych na 

twardzinę układową, w zależności od występowania u nich chorób sercowo-naczyniowych. 

Analiza ta wykazała istnienie różnic statystycznie istotnych w stężeniu CRP i wartości OB 

między pacjentami z obu grup. W grupie osób chorych jednocześnie na twardzinę układową i 

choroby układu krążenia stężenie CRP oraz wartość OB były wyższe niż wśród pacjentów z 

twardziną układową bez towarzyszących chorób układu krążenia.  



Patogeneza twardziny układowej nadal, mimo wielu badań, pozostaje w dużej mierze 

niewyjaśniona. Stan zapalny i postępujące włóknienie dotyczą nie tylko skóry, ale także 

kluczowych dla życia układów, w tym układu sercowo-naczyniowego. Powikłania 

kardiologiczne wciąż pozostają jednymi z poważniejszych komplikacji sklerodermii. Należy 

szukać czynników, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób układu krążenia u chorych na 

twardzinę układową, zarówno na poziomie molekularnym, jak i w szeroko dostępnych 

badaniach laboratoryjnych.  

Podsumowując, niniejsze badania wykazały istotne statystycznie różnice w ekspresji 

genu COL27A1 związanego z włóknieniem i kalcyfikacją oraz w wartościach wyników CRP i 

OB u pacjentów z twardziną układową i powikłaniami sercowo-naczyniowymi w porównaniu 

do chorych bez tych powikłań. Z uwagi na niewielką liczbę przeprowadzonych dotychczas 

badań nad czynnikami ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w twardzinie układowej, 

niniejsza praca może stanowić punkt wyjścia do poszerzenia analiz na tym polu. Takie badania 

mogą przyczynić się do opracowania w przyszłości metod diagnostycznych, które będą 

pozwalały wytypować wśród chorych na twardzinę układową pacjentów zagrożonych 

rozwojem powikłań sercowo-naczyniowych jeszcze zanim dojdzie do zajęcia tego układu i 

objąć ich ściślejszym nadzorem. 

 

 

8.2. WNIOSKI 
 

1. W badaniu wykazano istnienie różnicy istotnej statystycznie w ekspresji genu 

COL27A1 u pacjentów z twardziną układową i powikłaniami układu sercowo-

naczyniowego w porównaniu z chorymi bez tych powikłań. Wynik ten może świadczyć 

o związku poziomu ekspresji tego genu z rozwojem powikłań sercowo-naczyniowych 

u chorych na sklerodermię, co w przyszłości może stanowić marker ryzyka rozwoju 

tych powikłań. 

 

2. Przeprowadzona analiza nie wykazała różnic istotnych statystycznie w ekspresji genu 

COL5A1 między pacjentami chorującymi na twardzinę układową z współistniejącymi 

chorobami sercowo-naczyniowymi a tymi bez chorób układu krążenia. 

 



3. W badaniu nie wykazano różnic statystycznie istotnych w stężeniach IL-17A, IL-17F 

oraz IL-23, co oznacza, że zarówno u chorych na twardzinę ze współistniejącymi 

chorobami serca, jak i bez nich poziom tych interleukin był podobny. Zauważalna była 

jednak znaczna rozpiętość wyników stężeń badanych interleukin w obu analizowanych 

grupach chorych – zjawisko to było niezależne od występowania chorób sercowo-

naczyniowych. Konieczne są dalsze badania nad identyfikacją tego czynnika. 

 

4. Wykazano istotną statystycznie różnicę w stężeniu białka C-reaktywnego (CRP) u 

pacjentów z twardziną układową i chorobami układu sercowo-naczyniowego 

w porównaniu z chorymi z twardziną układową bez takich powikłań. W obu badanych 

grupach chorych stężenie CRP było w normie. U chorych z towarzyszącymi 

powikłaniami kardiologicznymi średnie stężenie było w górnej granicy normy, 

natomiast w grupie bez chorób kardiologicznych – w dolnej. Wyniki te wskazują, że 

podobnie jak w populacji ogólnej, także u pacjentów z twardziną układową stężenie 

CRP może być brane pod uwagę jako czynnik ryzyka rozwoju powikłań sercowo-

naczyniowych. Jednak ze względu na zapalne podłoże twardziny układowej, które 

również może powodować wzrost stężenia CRP, w ocenie ryzyka powikłań sercowo-

naczyniowych u chorych na sklerodermię konieczna jest analiza także innych 

czynników ryzyka (poza CRP). Wymaga to jednak przeprowadzenia podobnej analizy 

na większej grupie pacjentów.  

 

5. W badaniu wykazano też istnienie istotnej statystycznie różnicy w wartości OB 

u chorych na twardzinę układową z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i bez tych 

powikłań. Badanie jednoznacznie pokazuje, że wartość OB była wyższa u chorych 

z obciążeniami sercowo-naczyniowymi. Ponadto średnia wartość OB w tej grupie 

chorych była powyżej normy. Konieczne są dalsze badania analizujące tę zależność. 

W przyszłości może to skutkować uznaniem wartości OB za czynnik ryzyka rozwoju 

chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z twardziną układową. 

 

  



 

 

  



 


