
STRESZCZENIE 

 

Twardzina układowa jest chorobą autoimmunologiczną, która charakteryzuje się 

postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, zaburzeniami układu 

immunologicznego oraz zmianami w morfologii i funkcji naczyń krwionośnych. Etiologia 

choroby cały czas nie jest do końca poznana. W miarę postępu medycyny       i nowych 

technik badawczych wysunięto wiele hipotez na temat inicjacji i wpływu na powstawanie SSc 

czynników genetycznych. 

W patogenezie choroby dominują zmiany naczyniowe, ale dużą rolę przypisuje się 

także czynnikom immunologicznym (obecność charakterystycznych przeciwciał) oraz 

aktywacji odporności wrodzonej i adaptacyjnej. Dodatkowo charakterystyczne jest 

zwłóknienie skóry i narządów wewnętrznych, które powodują nieodwracalne zmiany 

prowadzące do ich niewydolności. Postępująca progresja zmian naczyniowych               i 

włóknienie są odpowiedzialne za wysoką śmiertelność. 

        Charakterystycznym zjawiskiem w SSc jest obecność autoprzeciwciał (około 95 % 

pacjentów) skierowanych przeciwko jednemu lub większej liczbie antygenów. Należą do nich 

topoizomeraza  I   (TOPO-I wcześniej   nazywana   Scl-70)  (20-45 %),   antygeny centromeru 

(12-44 %),  fibrillaryna,    polimeraza   kwasu  rybonukleinowego    (RNA),     PM-Scl i 

fibrylina-1, a także RNA I, II i III (20 %). 

        Aktualne kryteria klasyfikacji twardziny układowej zostały opracowane przez wspólny 

komitet American College of Rheumatology (ACR) i European League Against Rheumatism 

(EULAR) w 2013 r. i są one bardziej czułe i specyficzne niż poprzednie. Kryteria te zyskały 

możliwość wychwycenia większej liczby pacjentów       z SS. Klasyfikacja ta także 

uwzględniła postępy w diagnostyce, szczególnie dotyczące specyficznych autoprzeciwciał i 

kapilaroskopii wałów paznokciowych. 

Pacjenci z uogólnioną twardziną układową są bardziej narażeni na zajęcie narządów 

wewnętrznych (zwłaszcza płuc, serca i nerek), a pacjenci z ograniczonym zajęciem skóry 

zazwyczaj mają wyraźne objawy naczyniowe, w tym ciężki objaw Raynauda i teleangiektazje 

oraz częściej występuje u nich  nadciśnienie płucne. W celu wstępnej oceny należy określić 

stopień zajęcia narządów i jeśli to możliwe, określić, czy dysfunkcja narządu ma związek z 

potencjalnie odwracalnym procesem zapalnym lub zwężeniem naczyń, czy też uszkodzenie 

jest nieodwracalne (np. zwłóknienie lub martwica niedokrwienna). Warunkuje to dalsze 

postępowanie terapeutyczne.  



        Zajęcie płuc występuje u ponad 80% pacjentów z twardziną układową i jest drugim co 

do częstości, po zajęciu przełyku, powikłaniem narządowym. Uogólniona twardzina 

układowa (dcSSc) ma większe prawdopodobieństwo rozwoju śródmiąższowej choroby płuc 

(ILD), a także choroby serca i nerek, w porównaniu          z ograniczoną postacią twardziny 

układowej (lcSSc). 

        Najczęstszymi płucnymi powikłaniami SSc jest śródmiąższowa choroba płuc (ILD)  i 

tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). W tej grupie pacjentów występuje gorsze rokowanie. 

Inne powikłania płucne obejmują chorobę zakrzepowo-zatorową płuc, choroby związane z  

opłucną, aspiracyjne zapalenie płuc, zapalenie płuc indukowane lekami  i rak płuc. U jednego 

pacjenta może występować więcej niż jeden z tych procesów. 

Twardzina układowa widnieje w amerykańskiej bazie schorzeń uwarunkowanych 

genetycznie OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man).            W związku z ciągłym 

poszukiwaniem czynników patogenetycznych twardziny układowej, w pracy oceniono 

ekspresję wybranych genów i białek związanych z procesami apoptozy, kalcyfikacji i 

włóknienia oraz ich związku ze zmianami                   w układzie oddechowym. 

        Głównym celem pracy było  porównanie objawów klinicznych grupy pacjentów      z 

ILD-SSc  z wynikami przeprowadzonych badań molekularnych.  

Do badania zakwalifikowano 16 pacjentów z twardziną układową                                               

i towarzyszącym ILD oraz 22 osoby w grupie kontrolnej (łącznie 38 osób). 

        Do badania wykorzystano krew obwodową, która była pobierana z żyły odłokciowej 

zarówno od pacjentów z SSc i osób z grupy porównawczej. 

Pacjenci mieli dokonywane badania metodą immunofluorescencji pośredniej       w 

celu oceny obecności przeciwciał ANA. W badaniu zastosowano substrat z przełyku małpy 

oraz linię komórek Hep-2 z hodowli raka krtani. Następnie oceniono specyficzność 

przeciwciał za pomocą podwójnej immunodyfuzji i świecenia                  w 

immunofluorescencji. Wśród wszystkich pacjentów z grupy badanej z twardziną układową i 

towarzyszącym włóknieniem płuc stwierdzono obecność przeciwciał Scl-70.  

W badaniach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oceniono: pełną morfologię krwi, 

AST, ALT, sód, potas, mocznik, kreatyninę, eGFR, glukozę, OB i CRP). 

Ponadto wykonano badanie ekspresji wybranych genów na poziomie transkryptów. 

Przeprowadzono analizę ekspresji wybranych genów proapoptycznych z rodziny      

BCL-2 (BID i MCL1) w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u pacjentów       z 

ILD-SSc i bez ILD. Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy ekspresją genu BID z 

genem MCL1 zarówno w grupie pacjentów z ILD-SSc jak i u pacjentów z SSc bez włóknienia 



płuc. Dodatkowo przeanalizowano ekspresję wybranych genów pod kątem ewentualnego 

powiązania ekspresji genów z wybranymi badaniami laboratoryjnymi, które służą 

standardowej ocenie  stanu ogólnego pacjentów      twardziną układową. Na podstawie 

przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski. 

Stwierdzono istotną statystycznie różnicę ekspresji poziomu genu BID pomiędzy 

grupami pacjentów z ILD-SSc i pacjentów z SSc. Ekspresja genów była statystycznie istotnie 

wyższa w grupie pacjentów z włóknieniem płuc. Ocena ekspresji genu BID        u pacjentów z 

twardziną układową może stać się w przyszłości badaniem diagnostycznym. W przypadku 

pacjentów z włóknieniem płuc w przebiegu SSc szybka diagnoza, przed wystąpieniem 

pierwszych objawów klinicznych, czy też objawów w badaniach obrazowych, mogłaby 

zmniejszyć śmiertelność u tych pacjentów.  

Różnica w poziomie ekspresji drugiego z badanych genów – MCL1 okazała się 

nieistotna statystycznie. Może to świadczyć o braku predylekcji genu MCL1 do włóknienia 

płuc w przebiegu twardziny układowej. 

Wykazano również bardzo silny związek poziomu ekspresji genu BID z genem MCL1 

zarówno w grupie pacjentów z ILD-SSc jak i u pacjentów z SSc bez włóknienia płuc.  

Wynika to z uruchomienia procesów antyapoptycznych  u wszystkich pacjentów z twardziną 

układową, co jest związane z włóknieniem nie tylko płuc, ale także innych narządów 

wewnętrznych. Dodatkowo nie wykazano istotnych statystycznie różnic       w wynikach 

badań laboratoryjnych w grupie pacjentów u pacjentów z ILD-SSc oraz SSc bez włóknienia 

płuc. Brak różnic w analizowanych wynikach badań laboratoryjnych może wskazywać na 

fakt, iż współwystępowanie chorób płuc nie wprowadza istotnych różnic w odchyleniach w 

porównaniu do pacjentów bez ILD-SSc. Podkreśla to istotność przeprowadzania badań 

czynnościowych płuc (spirometria, pletyzmografia) oraz obrazowych (HRCT)  u pacjentów z 

ILD-SSc. 

Głębsza wiedza o tym, jak apoptoza moduluje zwłóknienie może pozwolić na 

opracowanie nowych terapii dostosowanych do profilu apoptotycznego pacjentów,        a tym 

samym zwiększenie skuteczności leczenia ze zminimalizowaniem skutków ubocznych. 

       Priorytetowe są przede wszystkim dalsze badania genetyczne. W przypadku genu BID 

należy podkreślić jego umiarkowaną do silne dodatniej ekspresji, którą obserwowano w 

niektórych nowotworach: raku płuc, chłoniakach, raku wątroby, raku pęcherza moczowego, 

jak również w przypadkach czerniaka złośliwego, raka jąder, raka trzustki; oraz jego znacząco 

istotną ekspresję w przypadku badanych pacjentów     z włóknieniem płuc w przebiegu 

twardziny układowej. 



 


