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1. Streszczenie w języku polskim 

 

Twardzina układowa (łac. scleroderma, ang. systemic sclerosis) jest przewlekłym 

schorzeniem zaliczanym do grupy układowych chorób tkanki łącznej. Etiologia tej choroby nie 

jest jeszcze w pełni poznana i zrozumiana. Cechami charakterystycznymi sklerodermii są: 

obecność autoprzeciwciał, uszkodzenia naczyń krwionośnych, postępujące stwardnienia 

i zaniki skóry oraz tkanki podskórnej z zajęciem w najbardziej zaawansowanych postaciach 

innych narządów i układów (układu pokarmowego, oddechowego, krążenia, układu kostnego, 

mięśniowego, ośrodkowego układu nerwowego oraz nerek). Zgodnie z obowiązującymi 

kryteriami diagnostycznymi wg ACR/EULAR z 2013 r. zmiany skórne są istotnym kryterium 

rozpoznania sklerodermy, a jedyną obecnie stosowaną metodą ich oceny jest skala Rodnana, 

opierająca się na subiektywnej ocenie palpacyjnej wyznaczonych obszarów skóry przez 

badającego. 

Na podstawie analizy dostępnych współcześnie metod obrazowania skóry podjęto próbę 

weryfikacji użyteczności ultrasonograficzego badania elastografii SWE skóry u pacjentów z 

rozpoznaną twardziną układową w porównaniu do używanej obecnie skali Rodnana. Uzyskane 

wyniki pomiarów przeprowadzonych na 40 pacjentach zestawiono z wynikami pochodzącymi 

z badania 28 zdrowych ochotników, a analiza statystyczna tych danych pozwoliła na ustalenie 

istotnych wniosków: 

1. u pacjentów z rozpoznaną twardziną układową w porównaniu do grupy kontrolnej 

potwierdzono, że w sklerodermii uzyskuje się znacząco wyższe wartości tego pomiaru, 

2.  w obszarach skóry u pacjentów ze sklerodermią ocenionych w skali Rodnana jako 

niezmieniona (wartość 0) parametry elastografii SWE wykazały istotne statystycznie wyższe 

wartości niż w odpowiadających im obszarach osób zdrowych z grupy kontrolnej, 

3.  określono, że najbardziej czułym miejscem do oceny stopnia zaawansowania 

stwardnienia skóry w przebiegu twardziny układowej jest palec ręki prawej, 

4.  istnieje silna korelacja pomiędzy opisywanymi metodami diagnostycznymi, a 

elastografia SWE cechuje się wyższym wskaźnikiem czułości i powtarzalności niż klasyczna 

skala Rodnana, 

5.  przeprowadzone badania podkreślają wyraźnie zasadność popularyzacji tej metody 

diagnostycznej oraz konieczność przeprowadzenia dalszych prac nad takim sposobem 



 

 

obrazowania skóry w celu jej wystandaryzowania - w tym celu stworzony został pierwszy 

protokół ultrasonograficznej oceny skóry u pacjentów z twardziną układową. 

 

wyróżniane podtypy kliniczne schorzenia z dokładnym opisem zajętych układów oraz 

manifestacji skórnych. Dokonano przeglądu aktualnie dostępnych metod terapeutycznych oraz 

diagnostycznych zgodnie z obowiązującymi kryteriami wg ACR/EULAR. Pomimo znacznego 

postępu w zrozumieniu patomechanizmu twardziny układowej, nadal stanowi ona ogromne 

wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne z powodu ciężkiego przebiegu choroby i wysokiego 

ryzyka wczesnego zgonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Summary 
 

Systemic sclerosis (lat. scleroderma) is a chronic disorder classified as a connective 

tissue disease. The etiology of the disease is still not fully known and discovered. The 

characteristic features are: the presence of autoantibodies, vasculopathy, progressive skin  and 

subcutaneous layer fibrosis and atrophy. In most severe cases the involvement of  other organs 



 

 

and systems are present (gastrointestinal, pulmonary, cardiovascular, musculoskeletal, 

neurological system and kidneys). According to standing ACR/EULAR diagnostic criteria 

2013 skin manifestations are crucial criterion needed for systemic sclerosis diagnosis, and 

currently the only method for skin involvement assessment is Rodnan scale - the subjective 

palpable examination of skin areas. 

Based on analysis of the contemporary skin imaging technics the essay to verify if the 

ultrasonographic shear wave elastography (SWE) can be used in systemic sclerosis patients was 

made. With this aim 40 systemic sclerosis patients and 28 healthy volunteers were examined 

and the results were compared and analysed, giving conclusions as follows: 

1. in patients with systemic sclerosis the results of SWE are significantly higher in 

comparison with healthy people, 

2. in skin areas of systemic sclerosis patients assessed as an uninvolved in Rodnan scale 

(0 point) the SWE values are significantly higher than in corresponding skin areas of healthy 

volunteers, 

3. the most sensitive site to assess the skin fibrosis in the course of systemic sclerosis is 

right hand finger, 

4. there is the strong correlation between compared methods, and the SWE technic 

characterizes with higher values of sensitivity and reproducibility than classic Rodnan scale, 

5. conducted studies emphasize that the popularization of this skin imaging method  is 

needed and more advanced studies have to be performed in order to standardize it - therefore 

the first protocol of the skin ultrasound examination in systemic sclerosis was created. 

 

 


