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1. Imię i nazwisko:  Małgorzata Michalska -Jakubus 

 

2.  Posiadane dyplomy i stopnie naukowe oraz tytuł rozprawy doktorskiej  

 

 dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytet Medyczny) w Lublinie i uzyskanie tytułu lekarza medycyny z wynikiem 

celującym, 9 lipca 2003r. 

 stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, 19.03.2009; 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Markery angiogenezy i dysfunkcji endotelium w twardzinie 

układowej a cechy kliniczne i laboratoryjne choroby” 

Promotor: Prof. dr hab.n.med. Dorota Krasowska 

 dyplom i tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii uzyskany z wynikiem 

bardzo dobrym, 04.04.2011r.;  Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 

Kierownik specjalizacji: Prof. dr hab.n.med. Dorota Krasowska 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych i pracy  

zawodowej 

 

 1997 – 2003:    

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii  Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny)  

w Lublinie, stypendium za wyniki w nauce w latach 1998-2003        

 01.10.2003  do 31.10.2004:  

Staż podyplomowy w I Szpitalu Wojskowym w  Lublinie                                                

 10. 2004 do  31.01.2009:  

Studia doktoranckie w Pracowni Immunologii Chorób skóry przy  Katedrze i  Klinice 

Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytet Medyczny) w Lublinie 

 od 01.02.2009 – obecnie: 

Oddział Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w  Lublinie  
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 12.10.2009 do 30.09.2013:  

Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice  

Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 

 od 01.10.2013 – obecnie: 

Pracownik naukowo-dydaktyczny na  stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice  

Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 

 

4. Wskazane osiągnięcie naukowe wynikające 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.2016 r.poz.882 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

„Rola wybranych mediatorów uszkodzenia śródbłonka oraz nieprawidłowej 

neowaskularyzacji w patogenezie twardziny układowej, ze szczególnym uwzględnianiem 

zmian naczyniowych,  w oparciu o biomarkery in vivo, obrazy videokapilaroskopowe i cechy 

kliniczne choroby.”  

 

4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągniecia naukowego  

 

Osiągnięcie zostało udokumentowane cyklem 5 oryginalnych prac opublikowanych w 

recenzowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Wszystkie wymienione prace 

powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych.  

 

1. Michalska-Jakubus M, Kowal-Bielecka O, Chodorowska G, Bielecki M, Krasowska D. 

Angiopoietins-1 and -2 are differentially expressed in the sera of patients with systemic 

sclerosis: high angiopoietin-2 levels are associated with greater severity and higher 

activity of the disease. Rheumatology (Oxford) 2011; 50 (4): 746-755. doi: 

10.1093/rheumatology/keq392 

       IF = 4,058  32 pkt  MNiSW  

Udział autora: opracowanie koncepcji pracy, zaplanowanie doświadczeń, opracowanie i 

omówienie wyników, przygotowanie manuskryptu, autor korespondencyjny. 

Udział procentowy:  75% 



AUTOREFERAT    dr n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus            Załącznik Nr 3 

 

  
Strona     5 

 
  

2. Michalska-Jakubus M, Kowal-Bielecka O, Smith V, Cutolo M, Krasowska D. Plasma 

endothelial microparticles reflect the extent of capillaroscopic alterations and correlate 

with the severity of skin involvement in systemic sclerosis. Microvascular Research 2017; 

110:24-31. doi: 10.1016/j.mvr.2016.11.006. 

       IF = 2,465  25 pkt  MNiSW  

Udział autora: opracowanie koncepcji pracy, zaplanowanie i wykonanie doświadczeń,  

opracowanie i omówienie wyników, przygotowanie manuskryptu, autor korespondencyjny. 

Udział procentowy: 70% 

 

3. Michalska-Jakubus M, Kowal M, Adamczyk M, Krasowska D. Anti-endothelial cell 

antibodies do not correlate with disease activity in systemic sclerosis. Advances in 

Dermatology and Allergology 2018; 35(2):185-191. doi: 10.5114/ada.2018.75241. 

      IF = 1,471   15 pkt MNiSW  

Udział autora: opracowanie koncepcji pracy, zaplanowanie doświadczeń, opracowanie i 

omówienie wyników, przygotowanie manuskryptu, autor  

Udział procentowy: 75% 

 

4. Michalska-Jakubus M, Rusek M, Kowal M, Czop M, Kocki J, Krasowska D. Anti-

endothelial cells antibodies are associated with apoptotic endothelial microparticles, 

endothelial sloughing and decrease in angiogenic progenitors in systemic sclerosis. 

Advances in Dermatology and Allergology 2019; doi.org/10.5114/ada.2019.83717 

       IF = 1,471   15 pkt  MNiSW  

Udział autora: opracowanie koncepcji pracy, zaplanowanie doświadczeń, opracowanie i  

omówienie wyników, przygotowanie manuskryptu, autor korespondencyjny 

Udział procentowy: 75% 

 

5. Michalska-Jakubus M, Sawicka K, Potembska E, Kowal M, Krasowska D. Clinical 

associations of serum leptin and leptin/adiponectin ratio in systemic sclerosis. Advances 

in Dermatology and Allergology 2018; doi.org/10.5114/ada.2018.75809   

       IF = 1,471  15 pkt  MNiSW  

Udział autora: opracowanie koncepcji pracy, zaplanowanie doświadczeń, opracowanie i 

omówienie wyników, przygotowanie manuskryptu 

Udział procentowy: 80% 
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Łączny Impact Factor publikacji wchodzących w skład głównego osiągnięcia naukowego w 

JCR, zgodnie z rokiem opublikowania: 10,936 

Łączna liczba punktów MNiSW prac składających się na osiągnięcie naukowe: 102 

 

Oświadczenia współautorów publikacji określające ich indywidualny wkład w powstanie 

poszczególnych publikacji zamieszczono w załączniku nr 5.  

 

4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z        

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1 Wstęp 

Celem naukowym prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego i wymienionych 

powyżej była analiza patomechanizmów prowadzących do rozwoju zmian naczyniowych w 

przebiegu twardziny układowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli uszkodzenia 

śródbłonka naczyniowego oraz mediatorów nieprawidłowej neowaskularyzacji w oparciu o 

wybrane biomarkery komórkowe i immunologiczne in vivo oraz obrazy 

videokapilaroskopowe wału paznokciowego. Założeniem przeprowadzonych badań była 

również ocena korelacji  zaburzeń naczyniowych i immunologicznych z cechami klinicznymi 

choroby, w tym ciężkością jej przebiegu i aktywnością procesu chorobowego. 

Twardzina układowa (łac. scleroderma generalisata; ang. systemic sclerosis – SSc) 

jest układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzującą się 

postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, prowadzącym do ich 

nieodwracalnego uszkodzenia i niewydolności. Choroba ma przewlekły, postępujący przebieg 

i w sposób istotny upośledza jakość życia, ograniczając sprawność ruchową, zawodową i 

społeczną. Pomimo wielu badań etiologia i patomechanizm choroby pozostają niewyjaśnione.  

Fundamentalne zaburzenia leżące u podłoża rozwoju choroby dotyczą co najmniej 3 typów 

komórek: 1) komórek śródbłonka naczyń, 2) komórek układu immunologicznego oraz 3) 

fibroblastów. Czynnościowe i morfologiczne zmiany w tych komórkach prowadzą do 

charakterystycznej dla SSc triady zmian patologicznych: zaburzeń morfologii i funkcji naczyń 

mikrokrążenia, zaburzeń immunologicznych z obecnością autoprzeciwciał w surowicy i 

nacieków zapalnych w zajętych tkankach oraz postępującego włóknienia skóry i narządów 

wewnętrznych.  

Badania ostatnich lat wskazują na „naczyniową” hipotezę rozwoju twardziny 

układowej, zgodnie z którą najwcześniejsze zmiany patologiczne pojawiają się w 
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mikrokrążeniu, a włóknienie jest zjawiskiem wtórnym do stymulacji przez cytokiny i 

czynniki wzrostu uwalniane przez uszkodzone komórki śródbłonka, płytki krwi oraz komórki 

układu immunologicznego nacieków okołonaczyniowych. Wykazano, że ultrastrukturalne 

zmiany w komórkach śródbłonka (endothelial cells, ECs) poprzedzają jakiekolwiek inne 

mikroskopowe zmiany w naczyniach mikrokrążenia i korespondują ze spektrum objawów 

klinicznych od stadium obrzękowego do stwardnieniowego. Dotyczą one przede wszystkim 

kapilar i małych naczyń tętniczych (arterioli) o średnicy 50-500 μm.  

Sugeruje się, że zarówno aktywacja komórek śródbłonka (określana jako ich 

dysfunkcja), jak również apoptoza tych komórek, może być mechanizmem leżącym u podłoża 

uszkodzenia naczyń w patogenezie choroby i prowadzić do rozwoju charakterystycznej 

związanej z SSc mikroangiopatii, która koreluje ze stopniem zajęcia skóry i narządów 

wewnętrznych. Aktywacja komórek śródbłonka promuje adhezję limfocytów i monocytów do 

ściany naczynia, a następnie ich migrację do tkanki okołonaczyniowej.  Aktywacja komórek 

śródbłonka jest również jednym z początkowych etapów procesu angiogenezy, czyli 

tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Z kolei apoptoza ECs prowadzi do utraty połączeń 

międzykomórkowych oraz oddzielenia się i „złuszczania” tych komórek ze ściany 

naczyniowej. Z tego względu, homeostaza śródbłonka i jej zaburzenia, stanowią jeden z 

najbardziej aktualnych kierunków badań w tej chorobie. 

Wśród prawdopodobnych czynników uszkadzających ECs w twardzinie układowej 

wymienia się:  cytokiny uwalniane z komórek nacieku zapalnego, cytotoksyczne limfocyty T 

lub autoprzeciwciała przeciwko komórkom śródbłonka naczyń (anti-endothelial cells 

antibodies, AECAs). Przeżycie komórek śródbłonka promują także swoiste angiogenne 

czynniki wzrostu, takie jak naczyniopochodny czynnik wzrostu śródbłonka (vascular-

endothelial growth factor, VEGF) i angiopoetyny. 

Pomimo postępującego uszkodzenia śródbłonka i niedokrwienia tkanek, w twardzinie 

dochodzi ostatecznie do powstania rozległych obszarów beznaczyniowych, co sugeruje 

upośledzenie procesu reendotelizacji i neowaskularyzacji w tej chorobie. 

Klinicznie manifestacje zaburzeń naczyniowych w SSc obejmują szerokie spektrum 

objawów. Najwcześniejszym symptomem dysfunkcji naczyniowej jest objaw Raynaud. W 

miarę progresji choroby dochodzi do przewlekłego niedokrwienia tkanek z klinicznymi 

implikacjami w postaci troficznych owrzodzeń skórnych lub martwicy oraz blizn w obrębie 

palców dłoni i stóp, akroosteolizy dystalnych paliczków, nadciśnienia płucnego oraz zmian 

nerkowych. 
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Występujące w twardzinie układowej zjawiska patologiczne dotyczące ultrastruktury i 

funkcji śródbłonka oraz zaburzenia procesu neowaskularyzacji znajdują odzwierciedlenie w 

nieprawidłowej morfologii naczyń mikrokrążenia, określanych jako mikroangiopatia 

twardzinowa (SSc-related microangiopathy), która może być obserwowana in vivo w 

badaniu (video-) kapilaroskopowym wału paznokciowego (nailfold videocapillaroscopy, 

NVC) już wcześnie w przebiegu choroby. Występuje u ponad 90% chorych i składa się ze 

swoistych, sekwencyjnie zachodzących zmian w kształcie i liczbie pętli kapilarnych takich, 

jak ich poszerzenie z wykształceniem pętli olbrzymich (megakapilar), rozpad z tworzeniem 

mikrowybroczyn, pętle neoangiogenetyczne i redukcja liczby pętli z obszarami 

beznaczyniowymi, będącymi wyrazem nieefektywnej angiogenezy. 

 

4.3.2 Szczegółowa charakterystyka osiągnięcia naukowego 

 

Zgodnie z informacją podaną w punkcie 4.2, osiągnięcia składające się na moją 

rozprawę habilitacyjną „Rola wybranych mediatorów uszkodzenia śródbłonka oraz 

nieprawidłowej neowaskularyzacji w patogenezie twardziny układowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian naczyniowych, w oparciu o biomarkery in vivo, obrazy 

videokapilaroskopowe i cechy kliniczne choroby”. obejmują cykl 5 publikacji w 

czasopismach z Journal Citation Reports (JCR). Ich łączny Impact Factor wynosi 10,936, a 

łączna wartość punktowa 102 (zgodnie z Wykazem Czasopism Naukowych MNiSW z 

2013r.). We wszystkich pracach jestem pierwszym autorem, a w 3 z nich również autorem 

korespondencyjnym. Wyniki opisane w tych publikacjach są odzwierciedleniem stopniowych 

postępów moich prac nad patogenezą mikroangiopatii twardzinowej i jej korelacji 

klinicznych. W związku z tym, zamieszczony poniżej opis najważniejszych rezultatów 

poszczególnych publikacji, w kolejności ich ukazywania się, w naturalny sposób porządkuje 

wyniki składające się na moje osiągnięcie habilitacyjne. 

  

Artykuł Nr 1 cyklu 

 

Angiopoietins-1 and -2 are differentially expressed in the sera of patients with systemic 

sclerosis: high angiopoietin-2 levels are associated with greater severity and higher activity 

of the disease. 

Związane z wazokonstrykcją i obliteracją naczyń, hipoksyjne środowisko w tkankach 

w twardzinie układowej powinno stymulować wzrost nowych naczyń poprzez indukcję 
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ekspresji angiogennych czynników wzrostu. W przebiegu twardziny układowej dochodzi co 

prawda do próby kompensacyjnej neowaskularyzacji, czego wyrazem jest obecność 

rozgałęzionych pętli naczyniowych w badaniu NVC, ale ostatecznie choroba prowadzi do 50-

70% redukcji gęstości naczyń mikrokrążenia i powstawania obszarów beznaczyniowych. Z 

tego względu jednym z istotnych kierunków badań nad patogenezą SSc jest analiza 

mechanizmów leżących u podłoża zaburzeń angiogenezy. Sugerowano, że przyczyną może 

być zmniejszenie ekspresji czynników proangiogennych lub nadprodukcji czynników 

angiostatycznych.  

Cytokiny stymulujące angiogenezę pobudzają komórki śródbłonka do migracji oraz 

proliferacji, wpływają na wzrost przepuszczalności naczyń, a także na aktywację enzymów 

proteolitycznych macierzy zewnątrzkomórkowej oraz mobilizację pericytów. Do grupy tej 

należą, m.in. czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor, VEGF) 

oraz angiopoetyny. Angiopoetyny są rodziną angiogennych czynników wzrostu, które są 

swoiste dla komórek śródbłonka i pełnią ważną rolę w morfogenezie i stabilizacji łożyska 

naczyniowego. Pod ich kontrolą pozostają zarówno wczesne, jak i końcowe etapy procesu 

neowaskularyzacji. Angiopoetyna-1 (Ang1) i -2 (Ang2) wywierają działanie biologiczne 

poprzez wiązanie z receptorem Tie-2 (ang. tunica intima endothelial kinase-2), którego 

ekspresja jest ograniczona niemal wyłącznie do komórek śródbłonka naczyń oraz komórek 

progenitorowych endotelium (endothelial progenitor cells, EPCs). Ang1 i Ang2 działają 

antagonistycznie. Ang1 ma charakter proangiogenny – ma zdolności do stymulacji migracji i 

adhezji ECs, jest odpowiedzialna za dojrzewanie, integralność i stabilizację nowopowstałych 

naczyń krwionośnych oraz, co istotne, wywiera antyapoptotyczne działanie na ECs. 

Natomiast Ang2 w zależności od czynników występujących w tkance indukuje regresję bądź 

formowanie nowych naczyń krwionośnych. Na modelach zwierzęcych wykazano, że układ 

Ang1/Tie-2 jest niezbędny w waskulo- i angiogenezie embrionalnej, a brak Tie-2 lub Ang1 

jest letalny już we wczesnym etapie życia zarodkowego, jako wynik niewystarczającej 

ekspansji i dojrzewania pierwotnego splotu kapilarnego.  

Biorąc pod uwagę rolę zmian naczyniowych w SSc oraz złożoną funkcję angiopoetyn 

w homeostazie ECs i angiogenezie, sformułowano hipotezę, że ich nieprawidłowa ekspresja 

może wpływać na rozwój i stopień zaawansowania mikroangiopatii twardzinowej. 

Dodatkowo, fakt, że dotychczas angiopoetyny nie były badane w tej chorobie, skłoniła do 

przeprowadzenia analizy ekspresji Ang1 i Ang2 w surowicy pacjentów z SSc. Wzięto pod 

uwagę możliwy wpływ nieprawidłowych bezwzględnych wartości Ang1 i Ang2 oraz 

wskaźnika Ang1:Ang2 na rozwój i ciężkość przebiegu mikroangiopatii twardzinowej, w tym 
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zmiany w kapilaroskopii i kliniczne manifestacje zmian naczyniowych. Ocenie poddano 

również związek między surowiczym stężeniem angiopoetyn a zajęciem skóry i narządów 

wewnętrznych oraz aktywnością procesu chorobowego.  

W badaniu wzięło udział 47 pacjentów z twardziną układową oraz 27 osób zdrowych 

stanowiących grupę kontrolną. Poziom Ang1 i Ang2 oznaczano  w surowicy krwi metodą 

immunoenzymatyczną ELISA. U wszystkich chorych wykonano badanie kapilaroskopowe 

wałów paznokciowych rąk oraz obrazowe, czynnościowe i laboratoryjne badania 

diagnostyczne pod kątem zmian narządowych, w tym: HRCT płuc, spirometrię, pojemność 

dyfuzyjną płuc dla tlenku węgla (DLCO) – pod kątem choroby śródmiąższowej płuc 

(interstitial lung disease, ILD), ECHO serca – pod kątem nadciśnienia płucnego, rtg dłoni 

(akroosteoliza), przeciwciała przeciwjądrowe (antinuclear antibodies, ANA) metodą 

immunofluorescencji pośredniej (IIF) na komórkach Hep-2, przeciwciała przeciwko 

topoizomerazie I (anty-Scl70; anty-Topo1) i polimerazie III dodatkowo metodą immunoblotu, 

poziom składowych C3 i C4 w surowicy oraz odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) i 

stężenie białka C-reaktywnego (C-reactive protein, CRP). Rozległość i stopień zajęcia skóry 

(włóknienie skóry wyrażone grubością fałdu skórnego) oceniano w 17 okolicach ciała według 

zmodyfikowanej skali Rodnana (modified Rodnan Skin Score, RSS) w skali 0-3, a aktywność 

procesu chorobowego w oparciu o indeks EScSG-AI (European Scleroderma Study Group 

Activity Index; Valentini i wsp., 2001) w skali 0-10. 

Badania wykazały, że wartości Ang1 były istotnie niższe, natomiast poziomy Ang2 

istotnie wyższe w surowicy pacjentów z SSc niż w grupie kontrolnej (p < 0,01 dla obu 

porównań).  Odpowiednio, współczynnik Ang1:Ang2 wykazywał istotnie niższe wartości w 

grupie chorych w porównaniu do osób zdrowych (p<0,000001), jednakże nie stwierdzono 

znamiennej statystycznie korelacji między stężeniami obu angiopoetyn (r = 0,210; p > 0,05), 

co może wskazywać na ich odmienną ekspresję w twardzinie układowej. 

Co istotne, surowiczy poziom Ang2 dodatnio korelował z rozległością i stopniem zajęcia 

skóry ocenianym skalą mRSS (r = 0,422; p<0,01) oraz aktywnością procesu chorobowego 

według wartości indeksu EScSG-AI  (r = 0,403, p<0,001).  Odwrotną korelację wykazano 

natomiast między stężeniem Ang2 a wartością pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla 

(DLCO) (p<0,01; r = -0,281). Ważną obserwacją tego badania było stwierdzenie istotnego 

statystycznie związku między wyższymi wartościami Ang2 a bardziej zaawansowanym 

uszkodzeniem naczyń mikrokrążenia odpowiadającym późnemu okresowi mikroangiopatii 

twardzinowej, charakteryzującym się redukcją liczby kapilar i obszarami awaskularyzacji.  W 

zgodności z powyższą obserwacją, poziom Ang2 okazał się istotnie wyższy u pacjentów w 
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późnym okresie choroby (> 3 lat dla postaci limited, lcSSc oraz > 6 lat dla postaci diffuse, 

dcSSc) w porównaniu do tych w okresie wczesnym (p<0,05). Co więcej, istotnie wyższe 

stężenia Ang2 występowały u pacjentów z czynnymi owrzodzeniami na opuszkach palców 

(digital ulcers, DU) stanowiących charakterystyczną kliniczną manifestację mikroangiopatii 

twardzinowej, w porównaniu do tych bez owrzodzeń (p<0.05). 

W oparciu o wieloczynnikową analizę regresji, potwierdzono, że wartości Ang2 były 

niezależnie związane z aktywnością procesu chorobowego EScSG-AI (β=0,305; p=0,038) 

oraz, co równie ważne w aspekcie klinicznym, odwrotnie związane z obecnością DU (β= - 

0,426; p=0,003). 

Biorąc pod uwagę istotną i antagonistyczną rolę obu angiopoetyn w utrzymaniu homeostazy 

śródbłonka, stabilności naczyń oraz rewaskularyzacji, ich nieprawidłowa ekspresja w 

twardzinie układowej, z przesunięciem w kierunku Ang2, może mieć istotne znaczenie w 

patogenezie choroby poprzez wpływ na rozwój swoistej mikroangiopatii. W kontekście roli 

Ang1 jako czynnika hamującego apoptozę ECs oraz zmniejszającego ekspresję 

indukowanych cząsteczek adhezyjnych na powierzchni ECs, wykazany w badaniach 

własnych względny niedobór Ang1 u pacjentów z twardziną układową może leżeć u podłoża 

uszkodzenia śródbłonka naczyń, w wyniku aktywacji i apoptozy ECs oraz sprzyjać tworzeniu 

okołonaczyniowych nacieków zapalnych, co obserwuje się we wczesnych etapach rozwoju 

mikroangiopatii twardzinowej. Istotne znaczenie w tym aspekcie wydaje się mieć również 

wysoka ekspresja Ang2, która wykazuje bezpośrednie działanie proapoptotyczne i promuje 

prozapalny fenotyp ECs zwiększając ekspresję ICAM-1 i VCAM-1 oraz uwrażliwiając ECs 

na prozapalne cytokiny, w tym czynnik martwicy guza alfa (tumor necrosis factor alfa, 

TNFα).  

Dane z piśmiennictwa wskazują, że Ang2 odgrywa istotną rolę w indukcji wczesnych etapów 

angiogenezy, ale stała wysoka ekspresja Ang2 może zaburzać formowanie tubuli kapilarnych, 

prowadząc do ich regresji. Stwierdzone w badaniu własnym wysokie stężenia Ang2 u 

pacjentów z SSc w porównaniu do osób zdrowych, z jednej strony mogą  potencjalnie 

odzwierciedlać toczący się proces formowania nowych naczyń krwionośnych, z drugiej 

jednak mogą przyczyniać się do nieefektywnej angiogenezy i postępującej redukcji kapilar, a 

co za tym idzie do progresji choroby. Pierwsze założenie wydaje się jednak bardziej 

prawdopodobne, biorąc pod uwagę wykazaną w badaniu własnym w analizie 

wieloczynnikowej, niezależną odwrotną korelację stężeń Ang2 z obecnością czynnych 

owrzodzeń palców.  
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Doniesienia z badan in vitro wskazują, że Ang2 może wywierać również wpływ na proces 

włóknienia poprzez wiązanie z fibroblastami w sposób niezależny do receptora Tie2, w 

wyniku interakcji z β1 i αvβ5 integrynami.  Można zatem przypuszczać, że wysokie wartości 

Ang2 u pacjentów z twardziną układową mogą odgrywać rolę w procesie włóknienia tkanek, 

co wydaje się potwierdzać obserwowana w badaniu własnym znamienna zależność między 

wysokimi wartościami Ang2 a rozległością i stopniem zajęcia skóry w skali mRSS oraz ILD.  

Ponadto, stwierdzony w badanej grupie pacjentów związek między wysokimi poziomami 

Ang2 a indeksem EScSG-AI oraz późnym okresem mikroangiopatii i obecnością czynnych 

owrzodzeń na opuszkach palców sugeruje, że Ang2 może stanowić marker aktywności i 

ciężkości procesu chorobowego, a także rozwoju powikłań naczyniowych w twardzinie 

układowej.  

Wydaje się, że wyniki przeprowadzonych badań mogą mieć istotne znaczenie w 

praktyce klinicznej w świetle nowych możliwości terapii czynnikami wzrostu, zwłaszcza 

zastosowania rekombinowanej angiopoetyny 1, której skuteczność wykazano między innymi 

w leczeniu retinopatii proliferacyjnej u chorych z cukrzycą.  Niewykluczone, że ocena Ang1 i 

Ang2 może okazać wartość prognostyczną, co do przebiegu i rokowania w twardzinie 

układowej. 

Badania angiopoetyn w SSc, w tym ustalenie korelacji klinicznych i z obrazami 

kapilaroskopowymi należy uznać za pionierskie, wcześniej nie opisywane w 

piśmiennictwie. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Rheumatology (Oxford) w 

2011 roku (IF 4,058    32 pkt MNiSW). 

Znaczącym osiągnieciem tej pracy jest duża liczba cytowań, wynosząca 36 (wg bazy 

Web of Science TM Core Collection). 

Artykuł Nr 2 cyklu 

 

Plasma endothelial microparticles reflect the extent of capillaroscopic alterations and 

correlate with the severity of skin involvement in systemic sclerosis. 

Miarodajna ocena in vivo stanu śródbłonka oraz mechanizmu jego uszkodzenia w 

chorobach przebiegających z zajęciem naczyń, w tym w twardzinie układowej, pozostaje 

wyzwaniem ze względu na fakt, że rozpuszczalne formy cząsteczek markerowych takich, jak 

ICAM-1, VCAM-1, E-selektyna oraz czynnik vonWillebrand’a, stanowią zaledwie 20-30% 

ich rzeczywistej puli osoczowej, niektóre nie są swoiste dla śródbłonka, a co więcej nie dają 

możliwości różnicowania aktywacji i apoptozy ECs.  
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Względnie niedawno opisanym wskaźnikiem stanu śródbłonka in vivo jest ilościowe i 

fenotypowe oznaczanie krążących we krwi obwodowej mikrocząsteczek endotelialnych 

(endothelial microparticles, EMPs). Są one sferycznymi pęcherzykami wielkości 0,1-1,0 μm, 

uwalnianymi z błony cytoplazmatycznej ECs do przestrzeni zewnątrzkomórkowej lub płynów 

ustrojowych. Ich uwalnianie zachodzi w odpowiedzi na aktywację lub uszkodzenie, w tym 

apoptozę komórki, a ich skład antygenowy (fenotyp) odzwierciedla stan czynnościowy 

matczynej ECs. Aktywacja ECs wiąże się ze zwiększonym uwalnianiem EMPs wykazujących 

obecność markerów indukowanych takich, jak CD62E (E-selektyna), CD54 (ICAM-1) i 

CD106 (VCAM-1) dodatkowo do obecności markerów konstytutywnych, w tym CD31 

(PECAM-1), natomiast EMPs uwalniane w procesie apoptozy wykazują głównie ekspresję 

markerów konstytutywnych CD31 (PECAM-1) czy CD51 oraz właściwość wiązania 

anneksyny V (AnnV). W związku z tym ocena ilościowa i fenotypowa EMP krążących we 

krwi obwodowej stwarza nowe możliwości monitorowania stanu i funkcji endotelium 

naczyniowego oraz może dostarczyć informacji na temat mechanizmu uszkodzenia 

śródbłonka. 

Powyższe fakty, a także nieliczne dane w piśmiennictwie światowym, były powodem 

podjęcia analizy EMPs we krwi obwodowej u pacjentów z SSc w celu próby określenia in 

vivo stanu czynnościowego i mechanizmu uszkodzenia śródbłonka w tej chorobie oraz 

ustalenia ich ewentualnego związku z cechami klinicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na 

zależności między fenotypem EMPs a sekwencją zmian morfologicznych w mikrokrążeniu 

wału paznokciowego widocznych w badaniu videokapilaroskopowym (NVC), a także 

spektrum klinicznych manifestacji  zaburzeń naczyniowych i procesu włóknienia.  

Badaniem objęto 47 pacjentów z twardzina układową, spełniających kryteria 

klasyfikacyjne EULAR/ACR 2013 oraz 27 osób zdrowych stanowiących grupę kontrolną. U 

wszystkich pacjentów wykonano badanie videokapilaroskopowe wałów paznokciowych 

(NVC) z użyciem głowicy o powiększeniu 200x oraz przeprowadzono analizę parametrów 

klinicznych i laboratoryjnych choroby adekwatnie do procedury opisanej w artykule nr 1 

cyklu (strona 10 autoreferatu). W obrazach NVC jakościowo analizowano cechy takie, jak: 

obrzęk podścieliska, mikrowybroczyny, obszary beznaczyniowe, natomiast półilościowo pętle 

olbrzymie, pętle rozgałęzione, stopień redukcji liczby pętli. Oceny półilościowej dokonywano 

w 8 palcach, w każdym w 2 polach 1mm przy linii pośrodkowej wału i przyjęto skalę 

punktową 0-3 zgodnie z protokołem Sulli i wsp., 2008.  Ponadto w oparciu o konfigurację 

cech kapilaroskopwych, zmiany klasyfikowano jako wczesne („early” pattern), aktywne 
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(„active” pattern) i późne („late” pattern) według zasad opublikowanych przez Cutolo i wsp., 

2004.  

EMPs identyfikowano metodą cytometrii przepływowej we frakcji osocza 

ubogopłytkowego (platelet poor plasma, PPP) uzyskiwanego metodą podwójnego wirowania 

z krwi obwodowej. Całkowitą populację EMPs identyfikowano jako mikrocząsteczki 

CD31+/CD42b(-), przy czym ekspresję CD42b wykorzystywano w celu różnicowania EMPs 

z płytkami krwi i mikrocząsteczkami pochodzenia płytkowego. EMPs o fenotypie 

CD62E+/AnnV(-) określano jako pochodzące z aktywowanych komórek śródbłonka, 

natomiast apoptotyczne EMPs identyfikowano jako wiążące Anneksynę V 

(CD62E+/AnnV+) oraz alternatywnie jako CD51+ EMPs. Oceniano odsetki 

poszczególnych populacji EMPs, a następnie obliczano ich wartości bezwzględne.  

Zarówno odsetki jak i bezwzględne wartości całkowitej populacji EMPs 

(CD31+/CD42b-) były istotnie wyższe u pacjentów z twardziną układową, w porównaniu z 

grupą kontrolną (p<0,000001). Ponieważ dane z piśmiennictwa wskazują, że intensywność 

uwalniania EMPS do krwi ściśle koreluje ze stopniem uszkodzenia śródbłonka naczyń 

mikrokrążenia, można przypuszczać, że otrzymanie wyniki badań własnych potwierdzają 

uszkodzenie ECs w SSc oraz potencjalną rolę EMPs jako markera mikroangiopatii w tej 

chorobie. Co więcej, w badaniu własnym u pacjentów z twardziną układową wykazano 

istotnie wyższe wartości zarówno aktywowanych (CD62E+/AnnV-) EMPs, jak i 

apoptotycznych (CD62E+/AnnV+  oraz CD51+) EMPs niż u osób zdrowych (p<0,001 dla 

obu porównań). Wyniki te mogą potwierdzać, że uszkodzenia  śródbłonka naczyń w 

twardzinie układowej zachodzi zarówno w mechanizmie aktywacji, jak i apoptozy.  

Co ważne, stwierdzono, że wartości całkowitej populacji EMPs (CD31+/CD42b-) były 

odwrotnie związane z punktacją redukcji liczby kapilar (r=-0,35, p<0,05), co oznacza, że u 

pacjentów, u których obserwowano mniejszą liczbę kapilar / mm liniowy w NVC, 

występowały mniejsze wartości całkowitej populacji EMPs. Adekwatnie, istotnie niższe 

odsetki i liczby całkowitej populacji EMPs stwierdzono u pacjentów z późnym okresem 

mikroangiopatii w badaniu NVC gdzie redukcja pętli naczyniowych jest dominującą cechą, w 

porównaniu do tych z okresem wczesnym (p<0,05). Obserwacja ta sugeruje, że spadek EMPs 

jest odzwierciedleniem postępującej utraty liczby kapilar oraz wskazuje na możliwość 

wykorzystania EMPs jako markerów tego procesu.  

Z kolei odsetki i wartości bezwzględne EMPs o aktywowanym fenotypie (CD62E+/AnnV-) 

były znamienne wyższe w aktywnym okresie mikroangiopatii (p < 0,05). Obserwację tą 

potwierdzono wykazując istotnie wyższe odsetki i wartości bezwzględne CD62E+/AnnV- 
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EMPs w przypadku obecności pętli olbrzymich oraz mikrowybroczyn w obrazach NVC (p < 

0,05). Aktywny okres mikroangiopatii twardzinowej charakteryzuje się poszerzeniem naczyń 

z obecnością pętli olbrzymich i ekstrawazacją erytrocytów z uwagi na uszkodzenie 

śródbłonka i wzrost przepuszczalności ściany naczyniowej. Z tego względu, wzrost EMPs o 

aktywowanym fenotypie (CD62E+/AnnV-) stwierdzony w badaniu własnym wydaje się 

wskazywać na aktywację ECs jako wczesny mechanizm uszkodzenia śródbłonka w SSc i 

może stanowić jego marker. Znajduje to uzasadnienie w danych z piśmiennictwa, które 

wykazały, że CD62E (E-selektyna) ulega ekspresji na ECs, które są aktywowane, ale jeszcze 

nie uszkodzone oraz w badaniach histologicznych, gdzie stwierdzono wzrost ekspresji 

CD62E w kapilarach skóry tylko we wczesnej fazie SSc (Claman i wsp. 1991; Freemont i 

wsp. 1992).  Ponadto, w świetle uzyskanych wyników oraz biorąc pod uwagę sugestie z 

badań eksperymentalnych, że poszerzenie kapilar w SSc reprezentuje pierwszy etap 

kompensacyjnej angiogenezy oraz prawdopodobną rolę E-selektyny w tym procesie, można 

spekulować, że wzrost aktywowanych CD62E+/AnnV- EMPs u pacjentów z obecnością pętli 

olbrzymich odzwierciedla wczesną fazę rewaskularyzacji. Przemawia za tym stwierdzona w 

badaniu własnym  dodatnia korelacja CD62E+/AnnV- EMPs z liczbą pętli rozgałęzionych 

(r=0,37 ; p<0,05), które odzwierciedlają próbę rewaskularyzacji tkanek w SSc. 

Kolejną istotną obserwacją badania było wykazanie, znamiennej odwrotnej korelacji 

między wartością całkowitej populacji EMPs (CD31+/CD42b-) a rozległością i stopniem 

zajęcia skóry ocenianym skalą mRSS (r=-0,32; p= 0,02). Oznacza to, że im wyższe były 

wartości CD31+/CD42b- EMPs tym mniej nasilone zajęcie skóry. Może się to wydawać 

paradoksalne w aspekcie sugerowanego związku między uszkodzeniem śródbłonka naczyń  a 

indukcją procesu włóknienia skóry. Obserwacje własne znajdują jednak uzasadnienie w 

danych z piśmiennictwa, które wykazały, że mikrocząsteczki mogą stymulować ekspresję 

metaloproteaz macierzy (matrix metalloproteinases, MMP) - 1(MMP-1), -3 (MMP-3), -9 

(MMP-9) oraz -13 (MMP-13) w sposób ilościowo zależny, bez jednoczasowej ekspresji 

inhibitorów MMP, promując w ten sposób degradację macierzy zewnątrzkomórkowej (Distler 

i wsp. 2005). Może to tłumaczyć antyfibrogenne działanie EMPs i ich odwrotną korelację ze 

wskaźnikiem mRSS zajęcia skóry stwierdzoną w badanej przez nas grupie pacjentów z SSc. 

Należy podkreślić, że niniejsza praca jest pierwszą w piśmiennictwie światowym, w 

której analizowano korelacje między wartościami i fenotypem EMPs a morfologicznymi 

zmianami w mikrokrążeniu widocznymi w badaniu videokapilaroskopowym wału 

paznokciowego u pacjentów z twardziną układową oraz cechami klinicznymi choroby, 

wykazując możliwy związek EMPs z włóknieniem skóry. 
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Wydaje się, że w/w badania mogą mieć istotne znaczenie w ocenie mechanizmu i 

stopnia uszkodzenia śródbłonka naczyniowego w twardzinie układowej. Ponadto badania 

własne sugerują, że liczba i fenotyp EMP mogą mieć wartość markera aktywności zmian 

naczyniowych lub wartość prognostyczną u chorych z twardziną układową. Mogą okazać się 

pomocne w wyodrębnieniu grupy pacjentów z tendencją do bardziej zaawansowanych zmian 

w mikrokrążeniu oraz w monitorowaniu ich progresji, zwłaszcza ryzyka redukcji pętli 

kapilarnych i decyzji odnośnie intensyfikacji leczenia naczyniowego. Niewykluczone 

również, że jako nośniki aktywnych cząsteczek, stanowią nie tylko marker, ale mogą też 

odgrywać rolę w patogenezie choroby. Zasadne mogłoby być podjęcie starań o ich rutynowe 

oznaczanie w praktyce klinicznej. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Microvascular Research w 

2017 roku (IF 2,371     25 pkt  MNiSW ) 

  

Artykuł Nr 3 cyklu 

 

Anti-endothelial cell antibodies do not correlate with disease activity in systemic sclerosis. 

Aktywacja układu immunologicznego z tworzeniem okołonaczyniowych nacieków 

zapalnych i produkcją szerokiego spektrum autoprzeciwciał jest jednym z czynników 

patogenetycznych w twardzinie układowej. Immunologicznie mediowane uszkodzenie naczyń 

przez autoprzeciwciała skierowane wobec komórkom śródbłonka przyjmuje się jako jeden z 

możliwych mechanizmów tłumaczących rozwój mikroangiopatii w tej chorobie.  

Autoprzeciwciała przeciwko komórkom śródbłonka (anti-endothelial cell 

autoantibodies, AECAs) zwracają szczególną uwagę w aspekcie kontynuacji 

prowadzonych przeze mnie badań dotyczących zmian naczyniowych w twardzinie 

układowej. Przeciwciała te rozpoznają różne białka na powierzchni komórek śródbłonka 

(endothelial cells, ECs) prowadząc do ich uszkodzenia. Niemniej jednak antygenami 

docelowymi mogą być także składniki macierzy zewnątrzkomórkowej, takie jak kolagen typu 

II, IV i VII, wimentyna lub laminina. Z tego względu przeciwciałom tym przypisuje się kilka 

mechanizmów działania w SSc, w tym aktywację i/lub apoptozę ECs, cytotoksyczność, 

indukcję kaskady układu krzepnięcia, jak również aktywację fibroblastów, przez co wydają 

się one łączyć trzy kluczowe cechy SSc, tj. zjawiska autoimmunologiczne, waskulopatię oraz 

włóknienie.  

Badania dotyczące roli tych przeciwciał w SSc są nieliczne i sugerują ich związek z 

rozwojem nadciśnienia płucnego, owrzodzeń palców oraz zmianami morfologicznymi kapilar 
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w obrazie NVC. Jednak w piśmiennictwie istnieje duża rozbieżność co do częstości 

występowania AECAs u chorych na twardzinę układową (22-86%), co może wynikać między 

innymi ze zróżnicowania metod ich identyfikacji z wykorzystaniem różnych technik (IIF,  

ELISA, cell-surface-capture ELISA, immunoblot, RIA, immunoprecypitacja) i substratów 

(ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej – HUVECs, komórki śródbłonka mięsaka 

Kaposiego;  mięśni szkieletowych małpy, płuc gryzoni; szpiku kostnego, komórki 

transfekowane). 

Sugerowana rola AECAs oraz mało poznane ich znaczenie w SSc było inspiracją do 

podjęcia badań mających na celu analizę zależności między obecnością AECAs a 

manifestacjami klinicznymi choroby, w tym ich ewentualnego związku z morfologicznymi 

zmianami w mikrokrążeniu w badaniu NVC oraz aktywnością procesu chorobowego, co 

dotychczas nie było oceniane. 

W badaniu wzięło udział 58 pacjentów z twardziną układową (50 z postacią limited, 

lcSSc i 8 z postacią diffuse, dcSSc) spełniających kryteria klasyfikacyjne ACR/EULAR 2013. 

Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od postaci klinicznej choroby (lcSSc lub 

dcSSc) oraz w zależności od czasu jej trwania. 

U wszystkich chorych wykonano obrazowe, czynnościowe i laboratoryjne badania 

diagnostyczne pod kątem zmian narządowych adekwatnie do procedury opisanej w artykule 1 

cyklu (strona 10 autoreferatu). Szczególną uwagę zwrócono na ocenę obrazów NVC, 

obecność klinicznych wykładników zmian naczyniopochodnych – owrzodzeń na opuszkach 

palców (digital ulcers, DU) oraz akroosteolizy, rozległość i stopień zajęcia skóry (włóknienie 

skóry wyrażone grubością fałdu skórnego) według mRSS w skali 0-3 oraz aktywność procesu 

chorobowego wg indeksu EScSG-AI. 

AECAs identyfikowano w surowicy metodą immunofluorescencji pośredniej (indirect 

immunoflorescence, IIF) z wykorzystaniem dwóch substratów – hodowlanych ludzkich 

komórek śródbłonka żyły pępowinowej (Human Umbilical Vein Endothelial Cells, 

HUVECs), które są standardowym substratem stosowanym do oceny AECAs oraz 

zamrożonych fragmentów mięśni szkieletowych małpy, które zapewniają szersze spektrum 

antygenów i zwiększają  czułość oznaczeń. Badanie przeprowadzono przy użyciu techniki 

TITERPLANE z zastosowaniem płytki reakcyjnej oraz  płytki BIOCHIP. Korelacja wyników 

na obydwu substratach wyniosła 99,9%. Wyniki interpretowano jakościowo.  

Obecność AECAs stwierdzono u 36,21% badanych pacjentów z SSc, co koresponduje ze 

średnimi wynikami innych autorów. Przeprowadzone oznaczenia wykazały znamienny 

związek między obecnością AECAs a podtypem choroby. W badanej grupie przeciwciała 
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przeciw komórkom śródbłonka występowały u 75% chorych na twardzinę typu dcSSc w 

porównaniu do 30% chorych z postacią limited (p = 0,021), aczkolwiek nie stwierdzono 

istotnej korelacji pomiędzy występowaniem AECAs, a stopniem zajęcia skóry wg skali mRSS 

(p = 0,176).  

 Ważną obserwację tego badania stanowiło  wykazanie w badanej grupie chorych istotnej 

dodatniej zależności pomiędzy obecnością AECAs i występowaniem manifestacji 

naczyniowych choroby, w tym owrzodzeń na opuszkach palców (p=0,001) i akroosteolizy 

paliczków dystalnych (p = 0,028). Stwierdzono również istotną zależność pomiędzy 

obecnością przeciwciał AECAs i wapnicą tkanek miękkich  (p=0,02). Jednakże, w badanej 

grupie pacjentów nie wykazano znamiennej zależności między obecnością AECAs a okresem 

mikroangiopatii twardzinowej (okres wczesny vs. aktywny vs. późny) w obrazie NVC, jak 

również obecnością poszczególnych cech morfologicznych, w tym pętli olbrzymich, 

mikrowybroczyn, pętli neoangiogenetycznych i redukcją liczby kapilar. Należy jednak 

zaznaczyć, że pętle olbrzymie występowały u 42% pacjentów AECAs (+) w porównaniu do 

29,72% chorych AECA ujemnych, natomiast redukcja liczby pętli z obszarami 

beznaczyniowymi dotyczyła 81% chorych AECA + i tylko 54,04% chorych AECA ujemnych 

(dane nie opublikowane), a brak istotności statystycznych może wynikać z małej grupy 

badanych.  

Warto podkreślić, że w badaniach własnych obserwowano również bliski istotności 

związek obecności AECAs z chorobą śródmiąższową płuc (interstitial lung disease, ILD) 

(p=0,062). Nie stwierdzono natomiast istotnej zależności między obecnością AECAs a 

czasem trwania choroby i aktywnością procesu chorobowego wg indeksu EScSG-AI 

(odpowiednio p = 1,000 i p=0,191).  

Stwierdzone w badanej grupie pacjentów, częstsze występowanie AECAs w postaci z 

uogólnionymi stwardnieniami skóry (dcSSc) oraz u chorych z ILD w badaniu HRCT, może 

wskazywać na związek AECAs z cięższym przebiegiem choroby oraz przemawiać za ich 

możliwym udziale w stymulacji procesu włóknienia. Istotne znaczenie w  interpretacji 

otrzymanych wyników własnych mają dane z badań eksperymentalnych wskazujące, że 

docelowym antygenem dla AECAs na komórkach śródbłonka u chorych z postacią dcSSc jest 

antygen topoizomerazy-1, ten sam co dla przeciwciał anty-Scl70 (anty-topoI) typowo 

związanych z podtypem diffuse i cięższym przebiegiem choroby oraz fakt, że AECAs 

indukują ekspresję kolagenu typu I i czynnika wzrostu guza β (tumour growth factor, TGFβ) 

w fibroblastach, a co za tym idzie mogą stymulować włóknienie tkanek.   
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Co istotne, stwierdzona w badaniu własnym dodatnia zależność między AECAs a 

występowaniem DU i akroosteolizą może potwierdzać znaczenie tych przeciwciał w rozwoju 

manifestacji klinicznych mikroangiopatii twardzinowej. Znajduje to uzasadnienie w danych 

literaturowych, według których jednym z docelowych antygenów dla AECAs na ECs jest 

międzykomórkowa molekuła adhezyjna 1 (intercellular adhesion molecule-1, ICAM-1), a 

wiązanie AECAs z tą cząsteczką może generować reaktywne cząstki tlenu prowadząc do 

uszkodzenia śródbłonka. Ponadto, dane z piśmiennictwa wskazują, że AECAs indukują 

apoptozę komórek progenitorowych śródbłonka w szpiku kostnym, czego wynikiem może 

być upośledzenie procesów reendotelizacji i gojenia zmian naczyniopochodnych takich, jak 

DU. Jakkolwiek w pracy własnej nie stwierdzono istotnych różnic w obrazie NVC w 

zależności od występowania AECAs, prawdopodobnie ze względu na małą grupę badanych. 

Biorąc pod uwagę dane z piśmiennictwa wskazujące na związek między mianem AECAs 

a ogólną aktywnością choroby w toczniu układowym (SLE) i układowych zapaleniach 

naczyń, w przedstawionym badaniu po raz pierwszy przeprowadzono analizę zależność 

między AECAs a aktywnością procesu chorobowego w twardzinie układowej, nie wykazując 

istotnego statystycznie związku. Nie stwierdzono również korelacji między AECAs a 

wartością opadania krwinek czerwonych (OB), stężeń CRP oraz składowej C3 i C4 

dopełniacza, które stanowią jedne z parametrów indeksu EScSG-AI.  

Pomimo braku korelacji z aktywnością procesu chorobowego, oznaczanie AECAs u 

pacjentów z twardziną układową może okazać się pomocnym narzędziem prognostycznym, 

pozwalającym na identyfikację pacjentów szczególnie zagrożonych  rozwojem klinicznych 

manifestacji mikroangiopatii, takich jak owrzodzenia na opuszkach palców. Może to stanowić 

przydatne kryterium przy planowaniu monitorowania pacjenta oraz intensyfikacji 

profilaktycznego leczenia wazoprotekcyjnego.  

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Advances in Dermatology 

and Allergology w 2018 roku (IF  1,683      15 pkt  MNiSW) 

 

Artykuł Nr 4 cyklu 

 

Anti-endothelial cells antibodies are associated with apoptotic endothelial microparticles, 

endothelial sloughing and decrease in angiogenic progenitors in systemic sclerosis. 

 

Wyniki badań własnych opublikowane w artykule Nr 3 cyklu wskazujące na związek 

AECAs z klinicznymi manifestacjami twardziny układowej, w tym z owrzodzeniami na 
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opuszkach palców oraz dane literaturowe odnośnie potencjalnej roli AECAs jako czynnika 

uszkadzającego śródbłonek naczyń były przyczyną przeprowadzenia analizy mającej na celu 

sprawdzenie czy obecność AECAs w surowicy krwi pacjentów z SSc koreluje in vivo ze 

stopniem dysfunkcji i uszkodzenia ECs. Biorąc pod uwagę omówione w artykule Nr 2 cyklu 

znaczenie mikrocząsteczek śródbłonka (EMPs) jako markerów odzwierciedlających 

zaawansowanie zmian naczyniowych w SSc, w podjętym badaniu wykorzystano analizę 

korelacji AECAs z liczbą i fenotypem EMPs. 

Dane z piśmiennictwa sugerują również wpływ AECAs na upośledzenie procesu 

reendotelizacji i neowaskularyzacji w twardzinie układowej. W związku z tym, w niniejszej 

pracy oceniono również potencjalny związek między obecnością AECAs w surowicy 

pacjentów a zaburzeniem regeneracji śródbłonka i formowania naczyń krwionośnych w 

oparciu o odsetki i fenotypy krążących dojrzałych komórek śródbłonka (circulating 

endothelial cells, CECs) i komórek progenitorowych śródbłonka (endothelial progenitor 

cells, EPCs).  

W badaniu wzięło udział 47 pacjentów z twardziną układową, spełniających kryteria 

klasyfikacyjne ACR/EULAR 2013r. Obecność AECAs identyfikowano w surowicy metodą 

immunofluorescencji pośredniej (IIF) zgodnie z procedurą opisaną w artykule Nr 3 cyklu 

(strona 17 autoreferatu). EMPs, CECs oraz EPCs identyfikowano metodą cytometrii 

przepływowej po znakowaniu przeciwciałami monoklonalnymi sprzężonymi ze znacznikami 

fluorescencyjnymi. EMPs identyfikowano we frakcji osocza ubogopłytkowego (platelet-poor 

plasma, PPP) zgodnie z autorską modyfikacją procedury opracowaną w artykule Nr 2 cyklu. 

CECs i EPCs oznaczano we frakcji komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (peripheral 

blood mononuclear cells, PBMC), po uzyskaniu wzbogaconej frakcji komórek CD34+ przy 

użyciu separatora magnetycznego. Oceniono odsetki CECs i EPCs oraz odsetki i wartości 

bezwzględne EMPs. Analizowano 3 populacje EMPs: całkowitą (CD31+/CD42b-), 

pochodzącą z aktywowanych ECs w oparciu o ekspresję E-selektyny (CD62E+/AnnV-) oraz 

z apoptotycznych ECs oznaczanych jako CD51+ lub alternatywnie jako wiążące Anneksynę 

V (CD62E+/AnnV+). Przy analizie CECs i EPCs, w oparciu o dane z piśmiennictwa oraz 

doświadczenia własne, opracowano 5 różnych paneli przeciwciał monoklonalnych w celu 

identyfikacji różnych fenotypów tych komórek. Komórki o fenotypie CD34+/CD45(-

)/CD31+ klasyfikowano jako krążące spoczynkowe CECs, natomiast komórki 

charakteryzujące się ekspresją CD105 (endogliny), tj. CD34+/CD45(-)/CD105+ zdefiniowano 

jako CECs o aktywowanym fenotypie. Populację EPCs identyfikowano na podstawie 

ekspresji antygenu CD133, jako komórki CD34+/CD45(-)/CD133+. Oceniano również 
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frakcję EPCs wykazujących ekspresję receptora dla VEGF  (CD34+/CD133+/KDR+) i 

angiopoetyn (CD34+/CD133+/Tie2+).  

W badanej grupie chorych obecność AECAs stwierdzono u  21 (44.7%) pacjentów. Zarówno 

odsetki, jak i wartości bezwzględne całkowitej populacji EMPs (CD31+/CD42b-) były 

istotnie wyższe u pacjentów AECAs(+) (p = 0,037). Podobnie, odsetki całkowitej frakcji 

CECs (CD34+/CD45(-)/CD31+) wykazały znamiennie wyższe wartości w tej grupie chorych 

(p= 0,02). Co więcej, również wartości procentowe i bezwzględne EMPs o apoptotycznym 

fenotypie (AnnV+ i CD51+) okazały się znamiennie wyższe w grupie chorych z obecnością 

AECAs (p = 0,02 i p = 0,03, odpowiednio), natomiast nie stwierdzono istotnych różnic w 

wynikach aktywowanych EMPs (CD62E+/AnnV-) między obiema grupami pacjentów.  

Dane literaturowe sugerują, że uwalnianie EMPs ze śródbłonka naczyń wprost 

proporcjonalnie odzwierciadla stopień jego dysfunkcji lub uszkodzenia w chorobach 

przebiegających z zajęciem naczyń, a w twardzinie układowej koreluje także ze stopniem 

zaawansowania mikroangiopatii w obrazie NVC, co wykazano w badaniu opublikowanym w 

artykule Nr 2 cyklu. 

Biorąc pod uwagę dane z piśmiennictwa oraz związek AECAs z klinicznymi 

powikłaniami mikroangiopatii w postaci owrzodzeń na opuszkach palców przedstawiony w 

artykule Nr 3 cyklu, stwierdzone różnice ilościowe w całkowitej populacji EMPs u pacjentów 

AECAs(+) i AECAs (-) mogą stanowić bezpośredni marker wskazujący na ciężkie 

uszkodzenie śródbłonka naczyń u tych chorych, u których występują przeciwciała 

antyendotelialne, a co za tym idzie również potwierdzać rolę tych przeciwciał w patogenezie 

zmian naczyniowych w twardzinie układowej.  

Badania eksperymentalne in vitro wskazują, że AECAs w twardzinie układowej mogą 

uszkadzać komórki śródbłonka w mechanizmie apoptozy, ale są zdolne także do ich 

aktywacji, ze wzrostem ekspresji cząsteczek adhezyjnych takich, jak ICAM-1, cząsteczka 

adhezyjna śródbłonka naczyń -1 (vascular cell adhesion molecule-1, VCAM-1) i E-selektyna 

(CD62E). W tym aspekcie, stwierdzenie w badaniu własnym istotnie wyższych wartości 

apoptotycznych EMPs u pacjentów z obecnością AECAs, przy braku różnic w zakresie 

aktywowanych EMPs może przemawiać raczej za proapoptotycznym niż aktywującym 

wpływie AECAs na komórki śródbłonka w SSc. Szczególne znaczenie dla interpretacji 

otrzymanych wyników może mieć zastosowanie wiązania Anneksyny V jako markera 

apoptotycznych EMPs, ponieważ dane z badań in vitro (Bordron i wsp., 1998) opisują, że 

apoptoza ECs indukowana AECAs była każdorazowo poprzedzona eksternalizacją 

fosfatydyloseryny i następowym wiązaniem Anneksyny V. Warto podkreślić, że analizując 
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bazy danych (PubMed, EMBASE oraz Web of Science, aktualizacja lipiec 2018) nie 

znaleziono podobnych doniesień dotyczących pacjentów z twardziną układową. Natomiast, 

co wydaje się istotne, w mieszanej chorobie tkanki łącznej (mixed connective tissue disease, 

MCTD) oraz toczniu układowym (systemic lupus erythematosus, SLE) w przeciwieństwie do 

uzyskanych wyników badań własnych, AECAs indukowały głównie aktywację ECs swoiście 

znakowaną ekspresją E-selektyny (CD62E) (Bodolay i wsp., 2004; delPapa i wsp. 1999), co 

pozwala  sugerować odmienne mechanizmy działania AECAs na śródbłonek w twardzinie 

układowej (apotoza ECs) w porównaniu do innych układowych chorób tkanki łącznej. 

Przeprowadzona analiza CECs wykazała natomiast  znamienne wyższe odsetki tych 

komórek o aktywowanym fenotypie CD105+ u pacjentów, u których występowały AECAs. 

W przeciwieństwie do EMPs o aktywowanym fenotypie (CD62E+), które są uwalnianie z 

błony aktywowanych, ale nieuszkodzonych ECs, identyfikacja CECs we krwi obwodowej 

wymaga całkowitego oddzielenia się ECs od ściany naczyniowej,  co odzwierciedla większy 

stopień ich uszkodzenia. CECs CD105+ uważane są także za aktywowane ECs biorące udział 

w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. W tym kontekście, stwierdzenie w badaniu 

własnym wyższych odsetek CD105+ CECs u pacjentów AECAs (+) z jednej strony może 

potwierdzać związek tych autoprzeciwciał z bardziej nasilonym uszkodzeniem ECs w 

twardzinie układowej, z drugiej jednak może stanowić marker procesu angiogenezy 

indukowanej w odpowiedzi na to uszkodzenie.  

Uważa się, że na zasadzie podobieństwa antygenowego, AECAs mogą również niszczyć 

komórki progenitorowe śródbłonka w szpiku kostnym. Z tego względu, w przeprowadzonym 

badaniu dokonano również oceny zależności między AECAs a odsetkiem i fenotypem EPCs 

we krwi obwodowej pacjentów z SSc. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupą 

pacjentów AECAs(+) a AECAs (-) w wartościach procentowych całkowitej populacji EPCs 

identyfikowanej jako komórki CD34+/CD45(-)/CD133+, które określane są jako „prawdziwe 

EPCs”, mają zdolność do różnicowania w kierunku dojrzałych ECs i biorą udział w 

formowaniu nowych naczyń de novo. Jednakże w pracy własnej wykazano związek między 

obecnością AECAs a znamiennym zmniejszeniem odsetka EPCs wykazujących ekspresję 

receptorów dla angiogennych czynników wzrostu – VEGF (komórki 

CD34+/CD133+/VEGFR2+) i angiopoetyn (komórki CD34+/CD133+/Tie2+). EPCs 

wykazujące ekspresję VEGFR2 określane są jako krążące komórki angiogenne (circulating 

angiogenic cells, CACs) i wykazują większy potencjał naczynioregeneracyjny oraz 

podtrzymujący proces angiogenezy w porównaniu do komórek CD34+/CD45(-)/CD133+, nie 

biorą natomiast udziału w tworzeniu de novo tubul naczyniowych. Z kolei EPCs z ekspresją 
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receptora Tie2 mają większą zdolność regeneracji uszkodzonych monowarstw ECs, 

niezależnie od ekspresji VEGFR2. W kontekście otrzymanych wyników i w oparciu o dane 

literaturowe można zatem przypuszczać, że w SSc, obecność  AECAs może wybiórczo 

wiązać się z redukcją w zakresie „angiogennych” populacji EPCs, i w związku z tym raczej z 

zaburzeniem reendotelizacji i procesu angiogenezy w mechanizmie kiełkowania komórek 

śródbłonka (endothelial sprouting) z istniejących już naczyń krwionośnych, niż tworzenia 

naczyń de novo.  Niewykluczone, że mechanizm ten, może być przyczyną postępującej 

redukcji kapilar i tworzenia obszarów beznaczyniowych, a tym samym bardziej nasilonych 

klinicznych manifestacji mikroangiopatii twardzinowej u pacjentów  z obecnością AECAs.  

Wyniki pracy własnej po raz pierwszy w piśmiennictwie przedstawiają wpływ 

obecności AECAs u pacjentów z SSc na stopień uszkodzenia śródbłonka oraz procesy 

naprawcze in vivo w oparciu o komórkowe markery stanu endotelium naczyń oraz 

„angiogenne” komórki progenitorowe. Otrzymane wyniki badań mogą okazać się przydatne 

w tworzeniu nowych narzędzi terapii klinicznych, zwłaszcza w aspekcie możliwości 

celowanego leczenia immunosupresyjnego i komórkami macierzystymi. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Advances in Dermatology 

and Allergology w 2018 roku (IF  1, 471      15 pkt  MNiSW)  

 

Artykuł Nr 5 cyklu 

 

Clinical associations of serum leptin and leptin/adiponectin ratio in systemic sclerosis.  

 

Biorąc pod uwagę prawdopodobny udział czynników immunologicznych w dysfunkcji 

ECs w twardzinie układowej i kontynuując główny kierunek zainteresowań zmianami 

naczyniowymi w tej chorobie, podjęto badania mające na celu analizę innych potencjalnych 

mechanizmów uszkodzenia śródbłonka związanych z aktywacją odpowiedzi 

immunologicznej.   W tym aspekcie uwagę zwrócono na adipokiny – plejotropowe, 

biologicznie aktywne cząsteczki wytwarzane przez adipocyty, które oprócz działań 

metabolicznych, biorą istotny udział w regulacji procesów zapalnych i autoimmunizacyjnych 

jako czynniki immunomodulujące, a dane z piśmiennictwa z ostatnich kilku lat wskazują na 

ich możliwą rolę w patogenezie SSc. Szczególnie zainteresowano się potencjalnym 

znaczeniem leptyny i adiponektyny nie tylko ze względu na ich przeciwstawny wpływ na 

procesy immunologiczno-zapalne, ale również na funkcję naczyń i proces włóknienia.  
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Celem pracy własnej było określenie surowiczych stężeń leptyny, adiponektyny oraz ich 

stosunku (leptyna/adiponektyna, L/A) u pacjentów z SSc w porównaniu do grupy osób 

zdrowych oraz analiza możliwych korelacji tych adipokin z klinicznymi wykładnikami 

mikroangiopatii, zajęciem narządów oraz laboratoryjnymi wykładnikami stanu zapalnego i 

aktywnością choroby. Badaniem objęto 48 pacjentek z SSc oraz 38 zdrowych ochotników. 

Stężenia leptyny i adiponektyny oznaczano w surowicy metodą immunoenzymatyczną 

(ELISA).  

U wszystkich pacjentów przeprowadzono analizę parametrów klinicznych i 

laboratoryjnych oraz wykonano badania obrazowe i czynnościowe adekwatnie do procedury 

opisanej w artykule Nr 1 cyklu (strona 10 autoreferatu). Oceniano m.in. czas trwania choroby 

(liczony od pierwszego objawu innego niż objaw Raynuad), rozległość i stopień zajęcia skóry 

w skali mRSS, podtyp kliniczny (dcSSc lub lcSSc) na podstawie kryteriów LeRoy i wsp. 

(1988r.), aktywność procesu chorobowego wg indeksu EScSG-AI. Analizowano kliniczne 

manifestacje mikroangiopatii: obecność czynnych owrzodzeń na opuszkach palców (digital 

ulcers, DU), akroosteolizę paliczków dystalnych oraz zmiany morfologiczne w 

mikrokrążeniu w badaniu NVC, wyróżniając okres wczesny, aktywny i późny (wg Cutolo i 

wsp., 2004r.). Badano również ciśnienie w tętnicy płucnej (sPAP) w badaniu 

echokardiograficznym i definiowano nadciśnienie płucne przy wartościach ≥ 35 mm Hg.  

Uwzględniając całą grupę chorych, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w 

stężeniach leptyny, adiponektyny i L/A między pacjentami z SSc a osobami zdrowymi. 

Natomiast tylko w grupie chorych występowała silna odwrotna korelacja między stężeniem 

leptyny i adiponektyny (r = - 0,314; p = 0,0312), co sugeruje nieprawidłową regulację układu 

tych adipokin w SSc i może mieć istotne znaczenie patogenetyczne w aspekcie ich 

antagonistycznego działania w procesach immunologicznych. Leptyna wykazuje bowiem 

silny wpływ prozapalny i indukujący reakcje immunologiczne, poprzez zwiększenie ekspresji 

prozapalnych cytokin IL-6, IL-12, TNF-α, aktywację monocytów/makrofagów, chemotaksję 

neutrofili oraz cytotoksyczność komórek NK (natural killer cells, NK), natomiast 

adiponektyna wywiera działanie przeciwzapalne, hamując syntezę cytokin takich, jak TNF-α, 

IL-6, IL-10. W badaniu własnym nie wykazano jednak żadnej znamiennej korelacji między 

stężeniem leptyny, adipokiny i wskaźnikiem L/A a ogólnymi parametrami stanu zapalnego – 

białkiem CRP i odczynem opadania krwinek (OB). Dane literaturowe wskazują, że 

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz SLE są związane z wysokim wartościami 

adiponektyny i leptyny,  które dodatnio korelują z parametrami stanu zapalnego, co  w 

aspekcie w/w wyników badań własnych może sugerować inny, nie związany ze stanem 
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zapalnym, mechanizm działania tych adipokin w SSc, w przeciwieństwie do innych 

układowych chorób tkanki łącznej.  

Co ważne w tym aspekcie, w badaniu własnym w grupie pacjentów z postacią diffuse 

stężenia adiponektyny były istotnie niższe niż w grupie z postacią limited (p = 0,042), jak 

również w odniesieniu do osób zdrowych (p=0,048). Niższe stężenia adiponektyny 

stwierdzone w badaniu własnym u pacjentów z postacią diffuse, która charakteryzuje się 

bardziej rozległym zajęciem skóry, mogą sugerować na poziomie klinicznym potencjalnie 

ochronne działanie tej adipokiny przeciwdziałające procesowi włóknienia, za czym 

przemawiają również dane z piśmiennictwa wskazujące na antyfibrotyczne właściwości 

adiponektyny poprzez hamowanie ekspresji kolagenu i różnicowania miofibroblastów (Fang i 

wsp., 2012) oraz na niższą ekspresję mRNA adiponektyny w skórze pacjentów z postacią 

diffuse (Arakawa i wsp., 2011; Lakota i wsp., 2012). Pacjenci z postacią diffuse osiągają 

zazwyczaj wyższe wartości punktowe w skali mRSS, jednakże przeprowadzone badanie 

własne nie wykazało znamiennej korelacji między stężeniem adiponektyny a wartością mRSS 

(r=-0.093, p=0,525). Może to wynikać z dużej dysproporcji obu podtypów choroby w badanej 

grupie pacjentów. Możliwe również, że istotne zmniejszenie stężenia adiponektyny w 

surowicy chorych z rozleglejszym zajęciem skóry odzwierciedla ubytek białej tkanki 

tłuszczowej skóry (dermal white adipose tissue, dWAT) w wyniku jej włóknienia. W 

przeprowadzonym badaniu stwierdzono również, że istotnie niższe wartości surowiczych 

stężeń adiponektyny występowały u tych chorych, u których w badaniach czynnościowych 

płuc wartości FVC i TLC wynosiły < 80% należnej, wskazując na restrykcję. Może to 

dodatkowo sugerować rolę niskich stężeń tej adipokiny w rozwoju choroby śródmiąższowej 

płuc w przebiegu SSc.  

Dane literaturowe wskazują również na udział leptyny i adiponektyny w utrzymaniu 

homeostazy ściany naczyniowej oraz angiogenezie. Leptyna wzmaga proces formowania 

nowych naczyń poprzez stymulację proliferacji komórek śródbłonka, a adiponektyna hamuje 

reakcje zapalne w ścianie naczyń, zmniejszając ekspresję cząsteczek adhezyjnych VCAM-1, 

ICAM-1 i E-selektyny na ECs, co zapobiega aktywacji i migracji komórek zapalnych. 

Dotychczas nie ma w piśmiennictwie danych odnośnie relacji tych adipokin z wykładnikami 

zmian naczyniowych w twardzinie układowej. Analizując związek między badanymi 

adipokinami a klinicznymi manifestacjami mikroangiopatii twardzinowej w pracy własnej, 

nie stwierdzono istotnej korelacji z obecnością czynnych owrzodzeń na opuszkach palców ani 

akroosteolizą paliczków dystalnych. Nie obserwowano również związku między surowiczym 

poziomem leptyny, adiponektyny czy wskaźnikiem  L/A a okresem mikroangiopatii w 
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obrazach kapilaroskopowych – stężenia te nie różniły się u pacjentów z wczesnym, 

aktywnym i późnym typem obrazu NVC.   

Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do zmian naczyniowych, badania własne 

wykazały istotnie niższe stężenia leptyny oraz wartości L/A u pacjentów z niskim poziomem 

składowej C3 dopełniacza w porównaniu do tych z prawidłowymi wartościami (p = 0,004 i 

p=0,034 odpowiednio) oraz silną dodatnią korelację między tymi parametrami (r = 0,537, p = 

0,00014 oraz r = 0,429; p = 0,0032, odpowiednio). Stężenie leptyny dodatnio korelowało 

również z wartościami składowej C4 dopełniacza (r = 0,340; p = 0,022). Uważa się, że niski 

poziom składowych C3 i C4 dopełniacza może stanowi wskaźnik aktywacji lub uszkodzenia 

śródbłonka w chorobach przebiegających z zajęciem naczyń. Z tego względu opisany w 

badaniu własnym związek między niskim stężeniem leptyny a niskimi wartościami składowej 

C3  i C4 dopełniacza, przy braku korelacji z parametrami stanu zapalnego (CRP, OB), może 

wskazywać na udział tej adipokiny w rozwoju zmian naczyniowych niezależny od jej 

działania pro- lub antyzapalnego.  

Znaczącą obserwacją tego badania jest stwierdzenie znamiennego statystycznie związku 

między niższymi stężeniami leptyny a większą aktywnością procesu chorobowego, 

wyrażonego silną odwrotną korelacją między wartościami stężenia leptyny w surowicy oraz 

wskaźnika L/A a wartością indeksu EScSG-AI (r = - 0,342; p = 0,0185 oraz r = - 0,303; p = 

0,037 odpowiednio). Wykazana korelacja wydaje się intrygująca w kontekście sugerowanego 

głównie prozapalnego działania leptyny. Można ją jednak tłumaczyć wpływem leptyny na 

polaryzację odpowiedzi immunologicznej w kierunku Th1, podczas gdy w twardzinie 

układowej główną rolę odgrywa przesunięcie w kierunku odpowiedzi Th2 i stymulacja 

odpowiedzi humoralnej. Ponadto, jak wykazano, leptyna może wykazywać pewne działanie 

przeciwzapalne, poprzez stymulację uwalniania antagonisty receptora dla IL-1 (IL-1Ra). 

Niemniej jednak, w świetle wyników własnych wskazujących na brak korelacji między 

leptyną a parametrami stanu zapalnego, nie  można wykluczyć niezależnego od jej 

aktywności immunologicznej, wpływu niskich stężeń leptyny na aktywność choroby u 

pacjentów z twardziną układową.  

Wyniki pracy własnej po raz pierwszy w piśmiennictwie przedstawiają jednoczasową 

analizę leptyny i adiponektyny oraz ich stosunku (L/A) w odniesieniu do klinicznych 

manifestacji twardziny układowej. Zaprezentowane wyniki badań są szczególnie ciekawe w 

aspekcie potencjalnej możliwości zastosowania agonistów receptora dla adiponektyny, które 

w badaniach eksperymentalnych na transgenicznych myszach pozbawionych genu dla 

adiponektyny, wykazały skuteczność w zapobieganiu indukowanego włóknienia tkanek, a 
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nawet częściowo odwracały dokonane już włóknienie (Marangoni i wsp., 2017). 

Niewykluczone, że mogą znaleźć zastosowanie jako nowa strategia terapeutyczna również w 

twardzinie układowej. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Advances in Dermatology 

and Allergology  2018 : 1-14; DOI: 10.5114/ada.2018.75809  (IF 1,471       15 pkt MNiSW) 

 

4.3.3 Podsumowanie i wnioski 

 

 Przeprowadzone badania, ujęte jako cykl publikacji 1-5, są nowatorskie i stanowią 

poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów uszkodzenia śródbłonka i rozwoju zmian 

naczyniowych w twardzinie układowej, jak również wybranych biomarkerów tego procesu. 

Wykorzystanie wyników może mieć charakter praktyczny i przyczynić się do uzupełnienia 

diagnostyki twardziny układowej, w szczególności jako czynników predykcyjnych rozwoju i 

nasilenia powikłań naczyniowych, a także stanowić punkt wyjścia do poszukiwania nowych 

metod leczenia. 

Za najważniejsze wnioski jakie można postawić w oparciu o uzyskane wyniki badań, uważam 

następujące: 

 zaburzona ekspresja Ang1 i Ang2 z przewagą Ang2 jest związana z większą aktywnością 

i ciężkością przebiegu twardziny układowej, w szczególności z obecnością powikłań 

naczyniowych w postaci owrzodzeń na opuszkach palców oraz zaawansowaniem zmian w 

mikrokrążeniu wyrażonych późnym okresem mikroangiopatii z redukcją liczby pętli i 

obszarami awaskularyzacji;  

 dodatnia korelacja Ang2 z rozległością i stopniem zajęcia skóry wyrażonych skalą mRSS 

oraz odwrotna korelacja z wartością pojemności dyfuzyjnej płuc (DLCO) wskazują na 

udział Ang2 również w procesie włóknienia tkanek; zatem nieprawidłowa ekspresja Ang2 

może okazać wartość prognostyczną jako marker aktywności i ciężkości procesu 

chorobowego, nie tylko w zakresie powikłań naczyniowych, ale również włóknienia skóry 

i narządów wewnętrznych 

 względny niedobór Ang1 u pacjentów z SSc może leżeć u podłoża uszkodzenia 

śródbłonka i braku efektywnej neowaskularyzacji; może to mieć istotne znaczenie w 

opracowaniu nowych terapii mikroangiopatii twardzinowej z zastosowaniem 

rekombinowanej Ang1 

 wyższe wartości zarówno aktywowanych, jak i apoptotycznych EMPs wskazują na oba 

mechanizmy – aktywację i apoptozę, jako przyczynę uszkodzenia śródbłonka w SSc oraz 
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mogą stanowić wiarygodny osoczowy marker tych procesów; co więcej związek 

aktywowanych EMPs z obecnością pętli olbrzymich i mikrowybroczyn oraz z aktywnym 

okresem mikroangiopatii w obrazach NVC wskazuje, że aktywacja ECs zachodzi 

wcześnie w patogenezie choroby i poprzedza proces apoptozy;  dodatkowo związek 

między spadkiem wartości EMPs a zmniejszeniem liczby kapilar może okazać wartość 

prognostyczną w wyodrębnieniu pacjentów z ryzykiem bardziej zawansowanych zmian w 

mikrokrążeniu 

 odwrotna korelacja między wartością całkowitej populacji EMPs a rozległością i stopniem 

zajęcia skóry wskazuje na możliwą rolę mikrocząsteczek jako biologicznych nośników 

czynników hamujących proces włóknienia tkanek, co może to stanowić punkt wyjścia do 

opracowania nowych terapii antyfibrotycznych 

 dodatnia zależność między obecnością AECAs a występowaniem manifestacji 

naczyniowych SSc, w tym owrzodzeń na opuszkach palców może wskazywać na 

znaczenie tych autoprzeciwciał w rozwoju manifestacji klinicznych mikroangiopatii 

twardzinowej i stanowić pomocne narządzie prognostyczne przydatne przy planowaniu 

monitorowania i intensyfikacji profilaktycznego leczenia wazoprotekcyjnego 

 większe wartości całkowitej populacji EMPs jak i CECs u pacjentów, u których występują 

AECAs  mogą potwierdzać związek tych autoprzeciwciał z większym stopniem 

uszkodzeniu śródbłonka naczyń w twardzinie układowej, a znamienne wyższe odsetki 

apoptotycznych EMPs w tej grupie chorych przy braku istotnych różnic w wynikach 

aktywowanych EMPs przemawia raczej za proapoptotycznym niż aktywującym wpływie 

AECAs na ECs w twardzinie układowej, co może stanowić o cięższym przebiegu 

mikroangiopatii i sugerować odmienne mechanizmy działania AECAs na śródbłonek w 

ECs w porównaniu do innych układowych chorób tkanki łącznej 

 w twardzinie układowej obecność AECAs  może być związana z wybiórczą redukcją 

populacji „angiogennych” komórek progenitorowych śródbłonka, a w związku z tym z 

zaburzeniem procesu reendotelizacji i angiogennego kiełkowania nowych naczyń, co 

klinicznie może przekładać się na bardziej nasilone objawy mikroangiopatii, zwłaszcza 

gojenie owrzodzeń   

 w patogenezie twardziny układowej, w tym w rozwoju zmian naczyniowych może 

odgrywać również niedobór leptyny na co wskazuje związek między jej niskimi 

wartościami a większą aktywnością procesu chorobowego oraz obniżeniem składowych 

C3 i C4 dopełniacza stanowiących wskaźnik aktywacji i uszkodzenia śródbłonka, a 
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jednoczesny brak korelacji z parametrami stanu zapalnego (CRP i OB), może sugerować, 

że udział tej adipokiny w rozwoju mikroangiopatii jest niezależny od jej działania na pro-

lub antyzapalnego i różni się w stosunku do innych układowych chorób tkanki łącznej 

 niskie stężenia adiponektyny mogą być związane z bardziej rozległym i cięższym 

zajęciem skóry i rozwojem zmian restrykcyjnych w płucach, co sugeruje ochronne 

działanie tej adipokiny przeciwdziałające procesowi włóknienia i może stanowić kierunek 

dla nowych strategii terapeutycznych z zastosowaniem agonistów receptora dla 

adiponektyny w twardzinie układowej 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

5.1 Analiza bibliometryczna dorobku naukowego (szczegółowo w załączniku nr 7) 

 

Poza publikacjami przygotowanymi na podstawie autorskich badań i wchodzących w 

skład głównego osiągnięcia naukowego, jestem autorem lub współautorem innych prac 

oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych, opublikowanych w recenzowanych 

czasopismach oraz prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 

 

Łączna liczba publikacji  

(z wyłączeniem prac cyklu habilitacyjnego): 
41 

w tym: 

 oryginalne pełnotekstowe prace naukowe 10 
IF  30,129 

341 pkt MNiSW 
 opisy przypadków 9 

 prace poglądowe 13 

 publikacje w suplementach czasopism 2 
IF  35,079 

223 pkt MNiSW 
 listy do redakcji czasopism 2 

 publikacje z badań wieloośrodkowych 5 

Cykl habilitacyjny 5 
IF  10,936     

102 pkt MNiSW   

 

 Sumaryczna liczba publikacji z pracami cyklu habilitacyjnego: 46 

 suma IF 76,144  666 pkt MNiSW 

 Łączna liczba streszczeń zjazdowych: 68 
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 23 ze zjazdów międzynarodowych  

 45 ze zjazdów krajowych 

 Liczba cytowań według bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań; bez 

prac wieloośrodkowych):  104 

 h-index według bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez prac 

wieloośrodkowych): 5 

 Liczba cytowań według bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań, z 

pracami wieloośrodkowymi): 675 

 h-index według bazy Web of ScienceTM Core Collection (z pracami 

wieloośrodkowymi): 7 

 Liczba cytowań wg bazy Scopus (bez autocytowań): 628 

 h-index według bazy Scopus: 7 

 

5.2 Udział w grantach i projektach badawczych 

 

 2007r. - wykonawca w grancie KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przyznanym na finansowanie projektu badawczego promotorskiego nr N N402 4268 33 

„Markery neowaskularyzacji i dysfunkcji endotelium w twardzinie układowej  a cechy 

kliniczne i laboratoryjne choroby”, pod kierownictwem Prof. dr hab. n med. Doroty 

Krasowskiej  

 od 2007 roku jako wykonawca w międzynarodowym projekcie EUSTAR (The 

European Scleroderma Trials and Research Group) „Systemic Sclerosis Database”, 

biorę udział w tworzeniu wieloośrodkowej bazy danych pacjentów z twardziną układową 

oraz publikacji dotyczących tej choroby 

 2010 – 2015(2020) - wykonawca w międzynarodowym projekcie EUSTAR 

dotyczącym wczesnego rozpoznania twardziny układowej „Very Early Diagnosis of 

Systemic Sclerosis” (VEDOSS) 

 2015-2016 r. wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym Study Group on 

Microcirculation in Rheumatic Diseases (SG MC/RD) przy EULAR, dotyczącym 

standaryzacji badania kapilaroskopowego w układowych chorobach tkanki łącznej u 

dzieci i dorosłych „Reliability of capillaroscopic definitions to describe capillary 

morphology in rheumatic diseases” 

 2016r. – wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym “SUNSHINE – an 

international Survey on non-iNvaSive tecHniques to assess the mIcrocirculation in 
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patients with RayNaud’s phenomenon” EULAR Study Group on Microcirculation in 

Rheumatic Diseases 

 2016r. - wykonawca w międzynarodowym projekcie „An observational international 

multicenter case‐control study for the assessment of nailfold capillary abnormalities 

in patients with systemic lupus erythematosus” (SG_MC/RD4) EULAR Study Group 

on Microcirculation in Rheumatic Diseases 

 od 2018r. - wykonawca w projekcie badawczym „Ocena skuteczności rozszerzonego 

zastosowania sulodeksydu w grupie pacjentów z chorobą Raynaud, fenomenem 

Raynauda oraz akrocyjanozą” przy współpracy z Kliniką Chirurgii Naczyń i Angiologii 

UM w Lublinie 

 grudzień 2018r. - kierownik grantu naukowego Narodowego Centrum nauki 

„Miniatura” (2018/02/X/NZ2/01825) na realizację badań dotyczących genetycznych 

podstaw zaburzeń angiogenezy w twardzinie układowej: „Implication of angiopoietin-1 

and angiopoietin-2 polymorphism and epigenetics on loss of capillaries and defective  

angiogenesis in patients with systemic sclerosis”.  

 wykonawca w badaniach klinicznych prowadzonych w Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie 

- 2015-2018 r. “Plaque Psoriasis efficacy and Safety with Secukinumab (OPTIMISE)” 

CAIN457A3302 

- 2016 -2018 r. „ Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie III 

fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu nintedanib w 

twardzinie układowej (SENSCIS™; Safety and Efficacy of Nintedanib in Systemic 

SClerosIS) 

- od 2017 r.  „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III z 

kontrolą placebo w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu 

Lenabasum w uogólnionej skórnej postaci twardziny układowej” JBT101-SSc-002 

 

5.3 Informacje o współpracy z instytucjami lub organizacjami naukowymi w kraju i za 

granicą 

  

W ramach działalności naukowo-badawczej dotyczącej twardziny układowej i badania  

kapilaroskopowego nawiązałam współpracę z renomowanymi krajowymi i 

międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, w tym: 
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 The European Scleroderma Trials and Research Group (EUSTAR) 

 Study Group on Microcirculation in Rheumatic Diseases (SG MC/RD) 

 Research Laboratories and Clinical Academic Unit of Rheumatology Uniwersytetu 

Medycznego w Genui, Włochy (Prof. Maurizio Cutolo) 

 Department of Internal Medicine III, Institute for Clinical Immunology, University 

of Erlangen-Nuremberg, Niemcy (Prof. Jörg Distler) 

 Faculty of Internal Medicine, Ghent University, Belgia (Prof. Vanessa Smith) 

 Kliniką Reumatologii i Chorób Wewnętrznych  Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczny 

w Białymstoku (Prof. Otylia Kowal-Bielecka) 

 Kliniką Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie 

 Katedrą i Zakładem Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

(Kierownik Kliniki Prof. Jacek Roliński) 

 

5.4 Informacje o odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach 

naukowych lub akademickich 

 

Jednym z głównych obszarów prowadzonych przeze mnie badań jest kapilaroskopowa 

ocena zmian morfologicznych w mikrokrążeniu skóry wału paznokciowego u pacjentów z 

objawem Raynuad, twardziną układową i innymi układowymi chorobami tkanki łącznej. 

Wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie systematycznie poszerzałam na krajowych i 

zagranicznych  konferencjach oraz szkoleniach w renomowanych ośrodkach klinicznych, w 

tym: 

 tygodniowy staż z zakresu kapilaroskopii wału paznokciowego w chorobach 

układowych tkanki łącznej w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych  

Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczny w Białymstoku, pod opieką Prof. Otylii-Kowal 

Bieleckej ( 02.10 - 09.10.2006r.) 

 w 2007 roku na zaproszenie Prof. Maurizio Cutolo odbyłam 2-miesięczny staż z zakresu 

układowych chorób tkanki łącznej w Research Laboratories and Clinical Academic 

Unit of Rheumatology Uniwersytetu Medycznego w Genui we  Włoszech, ze 

szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów badania 

kapilaroskopowego wału paznokciowego (25.06 – 25.08.2007r.)  
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 w odbywających się w cyklach 2-letnich szkoleniach z zakresu kapilaroskopii w 

Research Laboratories and Clinical Academic Unit of Rheumatology Uniwersytetu 

Medycznego w Genui we  Włoszech, organizowanych przez EULAR/EUSTAR: 

 w 2010 r. - 4th EULAR Course on Basic and Advanced Capillaroscopy in Rheumatic 

Diseases 

 w 2011 r. - Excellence in Capillaroscopy - an interactive Course 

 w 2014 r. - 6th EULAR Course on Capillaroscopy in Rheumatic Diseases 

 w 2018 r. - 8th EULAR Course on Capillaroscopy in Rheumatic Diseases  

 

Ponadto, w celu podnoszenia swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych w zakresie 

twardziny układowej, w tym aspektów diagnostyki i leczenia oraz praktycznych umiejętności 

postępowania z pacjentem chorym na twardzinę układową, systematycznie uczestniczę w 

międzynarodowych szkoleniach organizowanych przez EUSTAR:  

 w roku 2007 w Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim, Niemcy 

 w roku 2015 w Katowicach, Polska 

 w roku 2017 w Splicie, Chorwacja 

 

5.5 Przyznane nagrody i stypendia 

 

Jestem laureatem 3 nagród za działalność naukową, w tym nagrody Ministra Zdrowia 

oraz 1 stypendium szkoleniowego: 

 

 w roku 2011 otrzymałam Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl 5 publikacji 

dotyczących aspektów twardziny układowej.  

 za rok akademicki 2013/2014 oraz 2015/2016 uzyskałam Nagrodę III Stopnia Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyznawaną w uznaniu osiągnięć w pracy 

naukowej 

 w roku 2018 otrzymałam stypendium EULAR na udział w szkoleniu z zakresu 

kapilaroskopii w Genui we Włoszech 
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5.6 Inna aktywność naukowo-badawcza 

 

5.6.1 Członkostwo w towarzystwach naukowych 

 

 Polskie Towarzystwo Dermatologiczne od 2005 roku do obecnie 

 Study Group on Microcirculation in Rheumatic Diseases od 2015 roku do obecnie  

 The European Scleroderma Trials and Research Group (EUSTAR) od 2007 roku do 

obecnie 

 Stowarzyszenie Rozwoju Dermatologii, Dermatologii Estetycznej, Leczenia Chorób 

Tkanki Łącznej i Łuszczycy przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii 

Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 2005 roku do obecnie 

 

5.6.2 Recenzje w czasopismach naukowych 

 

 Polish Archives of Internal Medicine 2018r. ; “Microcirculation disorders in the oral 

cavity of patients with primary Raynuad Phenomenon” 

 The Journal of Rheumatology 2016r.; “Stabilisation of microcirculation in early 

systemic sclerosis patients with diffuse skin involvement following rituximab treatment: 

an open label study” 

 SRL Vascular Medicine 2017r.; ““A Pathological Nailfold Capillaroscopy Correlates 

With The Presence Of Pulmonary Arteriovenous Malformations In Hereditary 

Hemorrhagic Telangiectasia Patients” 

 

5.7 Omówienie głównych kierunków badawczych niezwiązanych z tematem cyklu 

habilitacyjnego 

 

Działalność naukową rozpoczęłam w latach 2004-2009 w ramach badań związanych z 

pracą doktorską realizowaną w Pracowni Immunologii Chorób Skóry przy  Katedrze i  

Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytet Medyczny) w Lublinie pod opieką Prof. dr hab. n med. Doroty Krasowskiej. 

Badania immunologiczne, w tym z użyciem cytometru przepływowego, wykonywałam przy 

współpracy w Katedrą  i Zakładem Immunologii Klinicznej UM w Lublinie. Rozprawę 

doktorską zatytułowaną „Markery angiogenezy i dysfunkcji endotelium w twardzinie 
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układowej a cechy kliniczne i laboratoryjne choroby”, obroniłam z wyróżnieniem w marcu 

2009 roku, uzyskując stopień doktora nauk medycznych.  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych, pracę naukowo-badawczą 

kontynuowałam jako asystent (od października 2009 do września 2013r.), a obecnie jako 

adiunkt (od października 2013r.) na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze i 

Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. 

Zdobyte w trakcie realizacji pracy doktorskiej doświadczenia posłużyły mi prowadzenia 

dalszych badań dotyczących patogenezy twardziny układowej i badania kapilaroskopowego. 

Brałam również czynny udział w pracach dotyczących innych chorób tkanki łącznej, zarówno 

tych o charakterze układowym, jak i postaci ograniczonych do skóry, których wyniki  

prezentowałam na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz 

opracowywałam w postaci publikacji. 

Wraz z zatrudnieniem w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, oprócz prac naukowo-

badawczych, zajmuję się również opieką nad pacjentami z chorobami tkanki łącznej, w 

szczególności z twardziną układową. 

Mój dorobek naukowy, poza cyklem 5 prac będących podstawą ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego, obejmuje również inne publikacje w recenzowanych czasopismach 

naukowych. Ze względu na ich tematykę i sposób prezentacji wyróżniłam kilka 

interesujących mnie zagadnień: 

 

 zastosowanie badania kapilaroskopowego w ocenie mikrokrążenia skóry oraz wybrane 

aspekty mikroangiopatii w twardzinie układowej  

 

Od roku 2004, kiedy rozpoczęłam studia doktoranckie w Pracowni Immunologii  

Chorób Skóry przy  Katedrze i  Klinice Dermatologii, Wenerologii Dermatologii  Akademii 

Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie, jeden z głównych obszarów 

prowadzonych przeze mnie badań stanowiła kapilaroskopowa ocena zmian morfologicznych 

w mikrokrążeniu skóry u pacjentów z twardziną układową oraz zagadnienia dotyczących 

patogenezy zmian naczyniowych, które stanowią jedne z fundamentalnych elementów 

odpowiedzialnych za kliniczne manifestacje choroby.  Sukcesywnie tworzyłam bazę danych 

pacjentów z twardziną układową, która obecnie obejmuje 75 pacjentów z  tą względnie 

rzadko występującą chorobą. Ponadto, dzięki współpracy z Prof. Maurizio Cutolo z Research 
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Laboratories and Clinical Academic Unit of Rheumatology w Genui (Włochy), byłam 

inicjatorem zakupienia videokapilaroskopu do Kliniki Dermatologii, Wenerologii i 

Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie, 

który był pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce. W związku z tym jako pierwsza w 

Polsce rozpoczęłam badania videokapilaroskopowe wału paznokciowego u chorych z 

twardziną układową w celach naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz diagnostycznych.  

Kapilaroskopia jest nieinwazyjną metodą obrazowania pozwalającą na bezpośrednią 

jakościową i ilościową przyżyciową ocenę mikrokrążenia skóry. Umożliwia analizę 

morfologii naczyń włosowatych, dynamiki przepływu naczyniowego, jak też na stwierdzenie 

obecności zmian patologicznych w obrębie podścieliska naczyniowego, takich jak 

wynaczynienia, obrzęk i włóknienie. W praktyce klinicznej najszersze zastosowanie znalazła 

kapilaroskopia naczyń wału paznokciowego (nailfold capillaroscopy, NC), a jej 

nowoczesnym wariantem jest videokapilaroskopia (nailfold videocapillaroscopy, NVC), 

która pozwala na uzyskanie powiększenia do 200 razy oraz komputerową analizę i 

archiwizację obrazów. Kapilaroskopowa ocena naczyń wału paznokciowego posiada 

ugruntowaną pozycję w różnicowaniu między pierwotnym (izolowanym) a wtórnym 

objawem Raynaud związanym z układowymi chorobami tkanki łącznej oraz diagnostyce 

zaburzeń mikrokrążenia w przebiegu twardziny układowej i innych układowych chorób 

tkanki łącznej zaliczanych do tzw. scleroderma-like diseases, tj. mieszanej choroby tkanki 

łącznej (mixed connective tissue disease, MCTD) czy zapalenia skórno-mięśniowego 

(dermatomyositis, DM). 

Moje pierwsze prace poglądowe na temat zmian kapilaroskopowych oraz zaburzeń 

naczyniowych w twardzinie układowej zostały opublikowane w roku 2007 (przed obroną 

rozprawy doktorskiej) i w roku 2010.  

Ponadto informacje dotyczące wskazań do badania kapilaroskopowego, zasad jego 

wykonywania i interpretacji wyników prezentowałam w trakcie posiedzeń naukowo-

szkoleniowych Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz krajowych 

Zjazdach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Jestem również współautorem publikacji dotyczących zastosowania badania 

kapilaroskopowego w chorobach tkanki łącznej, łysieniu plackowatym i łuszczycy, które 

stanowią prace zespołowe Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii 

Dziecięcej UM w Lublinie. 

Brałam także udział w pracach wieloośrodkowych i jestem jednym z autorów  

publikacji dotyczących zastosowania badania kapilaroskopowego i standardów oceny cech 
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kapilaroskopowych u pacjentów z objawem Raynuad, twardziną układową i innymi 

chorobami układowymi tkanki łącznej. Są one efektem mojej współpracy z ośrodkami 

zagranicznymi,  w tym z  Research Laboratory and Academic Division of Clinical 

Rheumatology, Department of Internal Medicine, University of Genoa we Włoszech i 

Faculty of Internal Medicine, Ghent University w Belgii oraz działalności w EUSTAR / 

EULAR Study Group on Microcirculation in Rheumatic Diseases (punkt 5.3 strona 32) 

Obecnie, od ponad 10 lat, w ramach pracy w Katedrze i Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej wykonuję badanie kapilaroskopowe u 

hospitalizowanych i ambulatoryjnych pacjentów z chorobami tkanki łącznej lub ich 

podejrzeniem. Konsultuję również pacjentów z objawem Raynaud kierowanych przez Klinikę 

Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.  

 

Spis publikacji dotyczących  zagadnienia: 

 

1. Michalska-Jakubus M, Chodorowska G, Krasowska D. Kapilaroskopia wału 

paznokciowego. Mikroskopowa ocena zmian morfologicznych mikrokrążenia w 

twardzinie układowej.(Nailfold capillaroscopy. Microscopic assessment of 

microcirculation abnormalities in systemic sclerosis.). Post. Dermatol. Alergol. 2010 ; 27  

(2): 106-118 

      IF   0,022             13 pkt  MNiSW  

 

2. Michalska-Jakubus M, Krasowska D. Zaburzenia naczyniowe w twardzinie 

układowej. (Vascular involvement in systemic sclerosis.). Prz. Dermatol. 2007; 94 (1): 

59-71 

      4 pkt   MNiSW  

 

3. Michalska-Jakubus M, Krasowska D. Angiogeneza w dermatologii. (Angiogenesis in 

dermatology.). Dermatol. Prakt. 2009;  1 (2): 45-60 

      IF  0,0       0 pkt MNiSW 

 

4. Michalska-Jakubus M, Chodorowska G, Krasowska D. Nowe markery dysfunkcji i 

uszkodzenia śródbłonka naczyniowego. (New markers of vascular endothelium 

dysfunction and damage.). Dermatol. Prakt. 2009; 1 (1): 43-54. 

      IF  0,0       0 pkt  MNiSW 
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5. Chodorowska G, Michalska-Jakubus M [red.], Bartosińska J, Gerkowicz A, Adamczyk 

M, Krasowska D. Capillaroscopic patterns in patients with systemic sclerosis, 

psoriasis and alopecia and their correlations with serum concentrations of several 

angiogenic markers. Pol. J. Public Health 2015; 125 (1): 49-54 

      8 pkt  MNiSW  

 

4. Smith V, Beeckman S, Herrick AL, Decuman S, Deschepper E, De Keyser F, Distler O, 

Foeldvari I, Ingegnoli F, Muller-Landner U, Riccieri V, Riemekasten G, Sulli A, Voskuyl 

A, Cutolo M, on behalf of the EULAR Study Group on Microcirculation [m.in.] 

Michalska-Jakubus M. An EULAR study group pilot study on reliability of simple 

capillaroscopic definitions to describe capillary morphology in rheumatic diseases. 

Rheumatology (Oxford) 2016; 55 (5):883-890 

      Praca wieloośrodkowa w czasopiśmie z IF 4, 818   35 pkt  MNiSW 

 

5. Ingegnoli F, Ughi N, Dinsdale G, Orenti A, Boracchi P, Allanore Y, Foeldvari I, Sulli A, 

Cutolo M, Smith V, Herrick AL, EULAR STUDY GROUP ON MICROCIRCULATION 

IN RHEUMATIC DISEASES [m. in.] Michalska-Jakubus M. An international 

SUrvey on non-iNvaSive tecHniques to assess the mIcrocirculation in patients with 

RayNaud’s phEnomenon (SUNSHINE survey). Rheumatol Int 2017; 37 (11): 1879-

1890 

       Praca wieloośrodkowa w czasopiśmie z IF 1,952     20 pkt MNiSW 

 

 wybrane aspekty patogenezy zaburzeń immunologicznych i włóknienia tkanek w 

twardzinie układowej i ograniczonej 

 

Z zainteresowaniem mechanizmami biorącymi udział w rozwoju twardziny układowej 

związane jest również moje współautorstwo w kilku publikacjach dotyczących aspektów 

immunologicznych i procesu włóknienia w tej chorobie, jak również w twardzinie 

ograniczonej. 

W złożonej patogenezie twardziny układowej istotną rolę odgrywają zjawiska 

immunologiczne  oraz mediowane immunologicznie włóknienie w wyniku aktywacji 

fibroblastów i odkładania składowych macierzy zewnątrzkomórkowej. Mechanizm tych 

zaburzeń jest wciąż badany i nie do końca wyjaśniony.  

W świetle wyników badań własnych zaprezentowanych w pracy Nr 5 cyklu 

habilitacyjnego, wskazujących na związek leptyny z aktywnością procesu chorobowego i 
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adiponektyny z mniejszym stopniem zajęcia skóry u pacjentów z twardziną układowa, 

podjęto kontynuację badań nad rolą innych adipokin w tej chorobie. Jestem współautorem 2 

prac, których celem była ocena stężeń rezystyny, chemeryny i wisfatyny oraz zdefiniowania 

ich korelacji klinicznych u pacjentów z twardziną układową. Prace te stanowiły temat 

rozprawy doktorskiej, w której pełniłam funkcję promotora pomocniczego. W badaniach 

wzięło udział 48 pacjentów z twardziną układową i 38 zdrowych ochotników. U wszystkich 

badanych oznaczono surowicze stężenie rezystyny, chemeryny i wisfatyny metodą 

immunoenzymatyczną ELISA. Wykazano, że stężenia chemeryny były istotnie wyższe u 

pacjentów z SSc w porównaniu z grupą kontrolną (p = 0,032), przy czym poziomy tej 

adipokiny odwrotnie korelowały ze stopniem zajęcia skóry w skali mRSS (r=-0.82, p=0.04) u 

pacjentów z postacią diffuse.  Co więcej, stężenia chemeryny wykazały bliską istotności 

odwrotną korelację z obecnością włóknienia śródmiąższowego płuc (r=-0,31, p=0,058) i 

znamiennie dodatnią z wartościami natężonej pojemności życiowej płuc (forced vital 

capacity, FVC) (r=0,42, p=0,01), natomiast w przypadku wisfatyny stwierdzono dodatnią 

korelację z obecnością tętniczego nadciśnienia płucnego (pulmonary arterial hypertension, 

PAH) (r=0,75, p=0,03). Wykazano również silną dodatnią korelację chemeryny i wisfatyny z 

markerami stanu zapalnego: CRP (odpowiednio r=0,35, p=0,013 i r =0,41, p=0,003) , OB 

(odpowiednio r=0,31, p=0,03 i r=0,30, p=0,03) oraz składowymi dopełniacza C3 (r=0,47, 

p=0,001 dla chemeryny) i C4 (odpowiednio r =0,29, p=0,049 i  r=0,32, p=0,029). Uważa się, 

że chemeryna i wisfatyna działają jako cytokiny immunomodulujące i odgrywają rolę w 

przewlekłym procesie zapalnym, w tym w SLE i RZS. Wyniki przeprowadzonych badań 

wskazują zatem, że obie adipokiny mogą brać udział i stanowić marker stanu zapalnego w 

twardzinie układowej. Z drugiej strony, stwierdzony w badaniu odwrotny związek między 

stężeniem chemeryny a zajęciem skóry i obecnością ILD może świadczyć o roli zmniejszonej 

ekspresji tej adipokiny w procesie włóknienia. Wyniki te znajdują potwierdzenie w 

obserwacjach z badań eksperymentalnych, które wykazały anty-fibrotyczny wpływ 

chemeryny na fibroblasty skóry w SSc (Akamata i wsp. 2015) oraz rolę obniżonej ekspresji 

receptora dla chemeryny (CMKLR1) w indukcji włóknienia płuc w modelach zwierzęcych 

(Monnier i wsp. 2013). W nawiązaniu do głównego kierunku moich zainteresowań zmianami 

naczyniowymi w twardzinie układowej oraz biorąc pod uwagę sugerowaną rolę  chemeryny i 

wisfatyny w regulacji procesu angiogenezy, w przeprowadzonym badaniu zdefiniowano 

również korelacje analizowanych adipokin z klinicznymi manifestacjami mikroangiopatii 

twardzinowej.  Nie stwierdzono znamiennych zależności z obecnością takich cech 

klinicznych jak owrzodzenia na opuszkach palców, akroosteoliza czy okres mikroangiopatii 
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w badaniu NVC. Niemniej jednak istotną obserwacją jest wykazanie dodatniej korelacji 

między wisfatyną a obecnością PAH u pacjentów z wczesnym stadium choroby, co wcześniej 

nie było opisywane. Wydaje się, że może to świadczyć o potencjalnej roli wisfatyny w 

rozwoju PAH u pacjentów z SSc, za czym przemawiają dane z piśmiennictwa dotyczące 

wisfatyny jako czynnika dysfunkcji śródbłonka i remodelingu naczyń płucnych (indukcja 

proliferacji mięśni gładkich tętnic płucnych) oraz dodatniej korelacji stężeń wisfatyny z 

wartością oporu w naczyniach płucnych w idiopatycznym nadciśnieniu płucnym (Santos i 

wsp. 2014; Chen i wsp 2017). Wyniki badań własnych mogą okazać się istotne w aspekcie 

nowych możliwości terapeutycznych nadciśnienia płucnego antagonistami wisfatyny (Chen i 

wsp. 2017). 

Rezystyna wykazuje silne właściwości prozapalne i profibrotyczne, które są kluczowymi 

procesami patogenetycznymi w SSc. U pacjentów z SSc wykazano znamiennie wyższe 

poziomy rezystyny w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,017), a jej stężenie dodatnio 

korelowało z obecnością ILD (r=0,31, p=0,042). Zgodnie z naszą wiedzą, w niniejszej pracy 

po raz pierwszy przedstawiono związek rezystyny z zajęciem płuc w twardzinie 

układowej. Znajduje to uzasadnienie w badaniach in vitro,  które wykazały, że rezystyna 

ulega swoiście wysokiej ekspresji w tkance płucnej, wzmaga ekspansję limfocytów T 

regulatorowych (Treg) mogących odgrywać rolę we włóknieniu przez wytwarzanie 

kluczowego czynnika profibrotycznego TGFbeta (Son i wsp., 2010), potęguje szlak TGFbeta 

poprzez aktywacje receptora TLR-4 oraz promuje uwalnianie endoteliny-1 (ET-1).  

Jestem współautorem pracy wieloośrodkowej analizującej rolę układu CD163 / TWEAK 

w twardzinie układowej w odniesieniu do manifestacji klinicznych tej choroby. Receptor 

CD163 jest tzw. receptorem zmiatającym (scavenger receptor), wykazującym silne 

właściwości przeciwzapalne. Uważa się, że wpływa również korzystnie na remodeling tkanki 

łącznej  oraz wiąże i neutralizuje TNF-podobny induktor apoptozy (TNF-like weak inducer of 

apoptosis, TWEAK), będący wielofunkcyjną cytokiną regulującą zapalenie i angiogenezę i 

stymulującą fibroblasty, czyli kluczowe procesy zachodzące w twardzinie układowej. 

Badaniem objęto 89 pacjentów z SSc oraz 48 osób zdrowych z 4 europejskich ośrodków. U 

wszystkich oznaczano surowicze stężenie rozpuszczalnych form TWEAK (sTWEAK) oraz 

CD163 (sCD163) metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Wykazano, że stężenia sCD163 

oraz wskaźnik sCD163/sTWEAK były istotnie wyższe w grupie chorych w porównaniu do 

kontroli (p <0.05) oraz korelowały z niższym ryzykiem rozwoju czynnych owrzodzeń na 

opuszkach palców  (OR, 95%CI: 0.09; 0.01, 0.71, oraz 0.17; 0.06, 0.51, odpowiednio). 

Stwierdzono również związek wysokich wartości wskaźnika sCD163/sTWEAK, ale nie 
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sCD163 ze stopniem zajęcia skóry ocenianym skalą mRSS (p=0,0085). Wyniki badań 

wskazują, że interakcje CD163-TWEAK mogą odgrywać rolę w patogenezie SSc. W 

szczególności mogą wywierać działanie ochronne wobec naczyniowych powikłań choroby 

takich, jak owrzodzenia palców, za czym przemawia aktywność CD163 jako czynnika 

przeciwzapalnego, chroniącego przed oksydacyjnym uszkodzeniem komórek śródbłonka oraz 

proangiogennego (stymulującego formowanie nowych naczyń krwionośnych), co może 

sprzyjać gojeniu owrzodzeń palców i tłumaczyć obserwowany w naszym badaniu związek 

między wysokimi wartościami sCD163 a rzadszym występowaniem owrzodzeń na opuszkach 

palców.  

Znaczącym osiągnięciem tej pracy jest duża liczba cytowań, wynosząca 19 (wg bazy 

Web of Science TM Core Cllection). 

Ponadto w ramach współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Instytutem 

Immunologii Klinicznej Uniwersytetu w Erlangen w Niemczech jestem jednym z autorów 

badania nad rolą ścieżki sygnałowej hedgehog i czynników transkrypcyjnych GLI w procesie 

włóknienia w twardzinie układowej oraz analizy skuteczności ich bezpośrednich inhibitorów 

GANT-61 i vismodegibu.  Aktywacja tzw. kanonicznej ścieżki sygnałowej hedgehog 

odgrywa kluczową role w patogenezie chorób zwłóknieniowych, w tym włóknienia płuc, 

wątroby i nerek. W szlaku tym białko sonic hedgehog (SHH) oddziałuje  z komórkami 

docelowymi za pośrednictwem   receptora  błonowego    zbudowanego   z  dwóch  

transbłonowych białek: patched  (PTCH1) i  smoothened  (SMO), które  aktywują kaskadę 

zdarzeń w komórce prowadzącą do translokacji czynników transkrypcyjnych GLI do jądra 

komórkowego i aktywacji transkrypcji genów zależnych od SHH, w tym profibrotycznych 

takich, jak WNT i FGF-4. W fibroblastach aktywacja tej ścieżki sygnałowej stymuluje 

produkcję kolagenu, a jej nadekspresja u myszy jest czynnikiem wystarczającym do indukcji 

procesu włóknienia. Jednakże, transkrypcja genów targetowych tego szlaku może być 

również indukowana niezależnie od SHH (tzw. ścieżka niekanoniczna), w tym przez TGF-β. 

Badania przeprowadzono na hodowli fibroblastów, w modelu włóknienia płuc indukowanego 

bleomycyną oraz na modelu mysim z nadekspresją  receptora TGF-β I o stałej aktywności. 

Wykazano, że TGF-β zwiększa aktywność GLI2 i jego wiązanie z DNA w fibroblastach. 

Ponadto stwierdzono, że pozbawienie fibroblastów GLI2 (GLI2 knockout fibroblast) 

przeciwdziała indukowanemu włóknieniu u myszy, a jednoczasowa blokada kanonicznej i 

niekanonicznej ścieżki sygnałowej przy zastosowaniu bezpośrednich inhibitorów GLI 

wywiera silniejsze działanie przeciwfibrotyczne w eksperymentalnym włóknieniu skóry i 

płuc w porównaniu do hamowania wyłącznie ścieżki kanonicznej z użyciem nieselektywnych  
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inhibitorów GLI (inhibitorów SMO). Wyniki przeprowadzonych badań mogą mieć istotne 

implikacje w aspekcie leczenie antyfibrotycznego w twardzinie układowej, ponieważ nie-

selektywne inhibitory GLI znajdują już zastosowanie w praktyce klinicznej, natomiast 

cząsteczki o działaniu selektywnym, które wykazują skuteczniejsze działanie, są dopiero w 

fazie eksperymentalnej.  

Brałam również udział w badaniach nad mechanizmem włóknienia w twardzinie 

ograniczonej (morphea / localized scleroderma, LS). Choroba ta dotyczy głównie skóry oraz 

leżących poniżej tkanek – tkanki podskórnej, powięzi i mięśni, ale może prowadzić do 

poważnych powikłań w postaci przykurczy i skrócenia kończyn oraz istotnych defektów 

kosmetycznych. Mechanizmy prowadzące do włóknienia pozostają nieznane. W pracy 

oceniono stężenie cytokin prozapalnych i profibrotycznych: interleukiny (IL)-27, 

transformującego czynnika wzrostu β1 i β2 (transforming growth factor, TGF-β1, TGF-β2), 

IL-6 oraz rozpuszczalnej formy receptora dla IL-6 (sIL-6R) metodą immunoenzymatyczną 

ELISA u pacjentów z twardziną ograniczoną w porównaniu do osób zdrowych. Stężenia 

TGF-β2 okazały się istotnie niższe u pacjentów z LS w porównaniu do grupy kontrolnej, 

natomiast stężenia TGF-β1 były niższe w grupie chorych, ale różnice nie osiągnęły istotności 

statystycznej. Wyniki te wydają się zaskakujące w aspekcie działania TGFβ jako silnego 

czynnika profibrogennego i pozostają w sprzeczności z doniesieniami innych autorów, którzy 

nie wykazali znamiennych różnic w jego ekspresji u pacjentów z LS. Dane z badań 

immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ wskazują natomiast, że ekspresja TGF-β1 i 

TGF-β2 jest obecna w zmianach skórnych jedynie w okresie nacieków zapalnych i nie 

występuje w okresie dokonanego zwłóknienia. Pozwala to sądzić, że niższe stężenie TGFβ w 

badanej grupie chorych mogło być związane z większym nasileniem zmian stwardnieniowych 

skóry, za czym przemawia duży odsetek w grupie badanej pacjentów z rozsianą postacią LS. 

 

Publikacje dotyczące zagadnienia: 

 

1. Sawicka K, Michalska-Jakubus M, Potembska E, Kowal M, Krasowska D. Visfatin 

and chemerin levels correspond with inflammation and might reflect the bridge 

between metabolism, inflammation and fibrosis in patients with systemic sclerosis. 

Adv Dermatol Allergol 2018; doi.org/10.5114/ada.2018.79104 

      IF 1,471       15 pkt MNiSW 
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2. Sawicka K, Michalska-Jakubus M, Kowal M, Potembska E, Krasowska D. Resistin: a 

possible biomarker of organ involvement in systemic sclerosis patients?. Clin. Exp. 

Rheumatol. 2017 ; 35 (4) Suppl. 106: 144-150.  

      Praca pełnotekstowa opublikowana w suplemencie czasopisma z IF 3,201 i 25 pkt  

MNiSW 

 

3. Kowal-Bielecka O, Bielecki M, Guiducci S, Trzcińska-Butkiewicz B, Michalska-

Jakubus M, Matucci-Cerinic M, Brzosko M, Krasowska D, Chyczewski L, Kowal K. 

High serum sCD163/sTWEAK ratio is associated with lower risk of digital ulcers 

but more severe skin disease in patients with systemic sclerosis. Arthr. Res. Ther. 

2013; 15(3):1-11 

       IF  4,117  40 pkt  MNiSW  

 

4. Liang R, Sumova B, Cordazzo C, Mallano T, Zhang Y, Wohlfahrt T, Dees C, Ramming 

A, Krasowska D, Michalska-Jakubus M, Distler O, Schett G, Senolt L, Distler JH. The 

transcription factor GLI2 as a downstream mediator of transforming growth factor-

β-induced fibroblast activation in SSc. Ann. Rheum. Dis. 2017; 76(4):756-764 

      IF  12,350            45 pkt MNiSW   

 

5. Budzyńska-Włodarczyk J, Michalska-Jakubus M, Kowal M, Krasowska D. Evaluation 

of serum concentrations of the selected cytokines in patients with localized 

scleroderma. Adv Dermatol Allergol 2016; 33 (1): 47-51 

       IF 1,683       15 pkt    MNiSW 

 

 wybrane aspekty kliniczne oraz rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia 

twardziny układowej 

 

Efektem współpracy w  międzynarodowym projekcie EUSTAR/EULAR (punkt 5.2 strona 

30) jest mój udział w publikacji 3 prac wieloośrodkowych poświęconych aspektom oceny 

klinicznej i czynników prognostycznych rozwoju zmian narządowych w twardzinie 

układowej, w tym nadciśnienia płucnego. Jestem również współautorem publikacji 

zawierającej najnowsze (2017r.) rekomendacje EULAR dotyczące postępowania 

terapeutycznego u pacjentów z twardziną układową. 
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Michalska-Jakubus M. 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(6):754-763 

IF 6,411           24 pkt MNiSW 

 

 Prace kazuistyczne: wybrane opisy przypadków 

 

Jestem współautorem kilku prac kazuistycznych, opisujących przypadki rzadko 

występujących chorób, problemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz powikłania leczenia.  

W pierwszej z wymienionych prac przedstawiony został opis 56-letniej pacjentki z 

rozpoznaniem obustronnego przedprzegrodowego bakteryjnego zapalenia tkanek miękkich 

oczodołu, bez poprawy po szerokospektralnej antybiotykoterapii. Ze względu na 
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nieskuteczność leczenia przeciwbakteryjnego, ujemne wyniki posiewu oraz szybki postęp 

zmian skórnych z pojawieniem się nowych ognisk martwiczo-pęcherzowych na kończynach 

dolnych i górnych, u chorej wykonano szereg badań diagnostycznych, które wykazały 

znamienne odchylenia w morfologii krwi (pancytopenia) oraz wysokie parametry stanu 

zapalnego. Wynik badania histologicznego potwierdził rozpoznanie dermatozy neutrofilowej 

o charakterze pyoderma gangrenosum. Biorąc pod uwagę wywiad nowotworowy pacjentki 

(mastektomia z powodu ca mammae w 2002r) oraz pancytopenię, wykonano skrining pod 

kątem procesu npl, w tym trepanobiopsję szpiku, które nie wykazały zmian patologicznych. 

W leczeniu zastosowano systemowe kortykosteroidy oraz cyklosporynę A, z dobrym efektem, 

jednakże każdorazowe próby redukcji dawki lub odstawienia leków wiązały się z nawrotem 

zmian piodermii zgorzelinowej. Pacjentka pozostawała po kontrolą hematoonkologiczną ze 

względu na podejrzenie zespołu mielodysplastycznego. Przypadek ten opisuje rzadką postać 

pęcherzową postać piodermii zgorzelinowej oraz podkreśla duże trudności diagnostyczne i 

terapeutyczne tej choroby, a także konieczność długofalowego monitorowania pacjentów pod 

kątem procesu npl, szczególnie chorób limfoproliferacyjnych. 

 Jestem również współautorem 3 publikacji dotyczących opisów przypadków 

autoimmunologicznych chorób pęcherzowych. Jeden z nich dotyczył 55-letniej pacjentki, u 

której występowały rozległe rumieniowo-nadżerkowo-złuszczające zmiany skórne. W oparciu 

o obraz kliniczny, wyniki badania histologicznego, immunofluorescencji bezpośredniej oraz 

immunoenzymatyczne ELISA (obecność przeciwciał przeciwko desmogleinie-1) 

potwierdzono rozpoznanie pęcherzycy liściastej (pemphigus foliaceus). Dodatkowo u chorej 

obserwowano tworzenie się rozległych podbiegnięć krwawych, przedłużone krwawienie po 

zabiegach, krwotoki do mięśni szkieletowych i tkanek miękkich. Na podstawie izolowanego 

wydłużenia parametru APTT układu krzepnięcia, zmniejszonej aktywności czynnika VIII 

oraz obecności inhibitora czynnika VIII, u pacjentki rozpoznano nabytą postać hemofilii A 

(acquired haemophilia A, AHA). Co istotne, w wyniku zastosowanego leczenia 

immunosupresyjnego i rekombinowanym aktywowanym czynnikiem VIIa (rFVIIa) uzyskano 

całkowitą remisję zmian skórnych oraz zaburzeń krzepnięcia.  Opisany przez nas przypadek 

był pierwszym w literaturze dotyczącym współistnienia pemhigus foliaceus i nabytej 

hemofilii A.  

Kolejną pracą jest opis dwóch pacjentów z rzadko występującym zajęciem błony śluzowej 

przełyku oraz skóry owłosionej głowy w przebiegu pemfigoidu bliznowaciejącego. 

Przedstawiono 86-letnią pacjentkę z pemfigoidem ocznym o wieloletnim przebiegu, w 

którym mimo remisji zmian ocznych po kilku latach pojawiły się owrzodzenia w obrębie 
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skóry owłosionej głowy, bez tendencji do gojenia. U drugiej, 72-letniej pacjentki z 

pemfigoidem bliznowaciejącym, pomimo remisji zmian ocznych wystąpiły zmiany na skórze, 

błonach śluzowych jamy ustnej i przełyku. W obu przypadkach rozpoznanie potwierdzono 

badaniem immunofluorescencji bezpośredniej z błony śluzowej spojówki. W pracy dokładnie 

opisano oraz udokumentowano zdjęciami zmiany w zakresie błon śluzowych i skóry, w tym z 

badania gastroskopowego. Omówiono również problemy terapeutyczne przedstawionych 

przypadków, konieczność indywidualnego podejścia i dobrania terapii odpowiedniej do stanu 

klinicznego pacjenta oraz ich monitorowania ze względu na nawroty choroby w różnych 

lokalizacjach. 

W trzeciej publikacji dotyczącej chorób pęcherzowych opisano 75-letnią kobietę z 

bolesnymi nadżerkami w jamie ustnej i dysfagię, u której kilka lat wcześniej rozpoznano 

oczną postać pemfigoidu bliznowaciejącego leczonego dapsonem. W pracy opisano dokładnie 

zmiany w przełyku i żołądku widoczne w badaniu gastroskopowym oraz cechy histologiczne 

biopsji z błony śluzowej. Ponadto dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego 

występowania i charakterystyki zmian w przewodzie pokarmowym w przebiegu pemfigoidu 

bliznowaciejącego oraz ich leczenia. 

We współpracy z Kliniką Okulistyki UM w Lublinie opisano również kazuistyczny 

przypadek podskórnej sarkoidozy o nietypowej lokalizacji w okolicy oczodołów u 59-letniego 

pracownika garbarni. W pracy omówiono dokładnie proces diagnostyczny pacjenta, 

zobrazowany na licznych zdjęciach klinicznych i z badań obrazowych, problemy 

terapeutyczne oraz możliwe przyczyny wystąpienia choroby związane w ekspozycją 

zawodową, w tym na związki chromu.  

Brałam również udział w opisie przypadków dotyczących leczenia biologicznego 

inhibitorami TNF alfa w łuszczycy. Jeden z nich dotyczy zastosowania etanerceptu u 12-

letniej dziewczynki z zespołem Down’a i ciężką łuszczycą plackowatą, u której istniała 

konieczność przerwania leczenia immunosupresyjnego cyklosporyną A, ze względu na utratę 

skuteczności oraz masywny wysiew licznych brodawek wirusowych. Leczenie etanerceptem 

przyniosło całkowitą remisję zmian łuszczycowych oraz nie powodowało pojawienia się 

nowych zmian wirusowych. Przedstawiony przypadek po raz pierwszy wskazuje na 

bezpieczeństwo stosowania etanerceptu u osób z zespołem Down’a, dla których  typowe jest 

łagodne upośledzenie układu immunologicznego, w związku z czym leczenie 

immunosupresyjne może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem infekcji.  Kolejna praca 

opisuje przypadek skutecznego leczenia adalimumabem ciężkiej łuszczycy plackowatej ze 

współistniejącym łuszczycowym zapaleniem stawów u 54-letniej pacjentki z kilkuletnim 
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wywiadem utraty i przerzedzenia włosów. W trakcie leczenia obserwowano niemal całkowite 

ustąpienie skórnych zmian łuszczycowych i dolegliwości stawowych, jednak w obrębie skóry 

owłosionej głowy doszło do rozlanego łysienia bliznowaciejącego z obecnością 

hiperkeratotycznych grudek przymieszkowych. Badaniem histologicznym potwierdzono 

rozpoznanie liszaja płaskiego przymieszkowego. Opisany przypadek wskazuje na możliwy 

wpływ terapii inhibitorem TNF-α na wystąpienie i przebieg liszaja płaskiego 

przymieszkowego. 

 

Publikacje dotyczące zagadnienia: 

 

1. Wolska K, Michalska-Jakubus M, Pucuła J, Chodorowska G, Dzida G, Mosiewicz J, 

Prystupa A, Pohorecka M, Krasowska D. Bullous pyoderma gangrenosum associated with 

pancytopenia of unknown origin. Post. Dermatol. Alergol. 2014; 31 (4): 272-276. 

IF   0,845          10 pkt MNiSW 

 

2. Filipczak A, Michalska-Jakubus M, Górska-Kosicka M, Woźniak K, Kowalewski C, 

Krupski W, Pietrzak A, Wallner G, Mosiewicz J, Lotti T, Krasowska D. Coexistence of 

pemphigus foliaceus and acquired hemophilia A: a case report. J Dermatol 2015; 42(6): 

638-641.  

IF 1,577       30 pkt MNiSW 

 

3. Kowalczyk K, Baraniak J, Michalska-Jakubus M, Przyszlak-Szabała M, Pietrzak A, 

Mosiewicz J, Kowal M, Krasowska D. Pemfigoid bliznowaciejący skóry i błon śluzowych z 

zajęciem przełyku - opis dwóch przypadków.(Mucous membrane pemphigoid with 

oesophageal and cutaneous involvement - report of two cases.). Prz Dermatol 2013; 100 

(3):166-170. 

6 pkt MNiSW 

 

4. Sawicka K, Baraniak J, Michalska-Jakubus M, Przyszlak-Szabała M, Pietrzak A, 

Mosiewicz J, Sierocińska-Sawa J, Chodorowska G, Krasowska D. Mucous membrane 

pemphigoid as a cause of acute dysphagia - an endoscopic study. Prz  Gastroenterol 2015; 

10 (4): 247-249 

List do redakcji czasopisma z  14 pkt MNiSW 
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5. Michalska-Jakubus M, Zdeb K, Rymgayłło-Jankowska B, Korolczuk A, Żarnowski T, 

Krasowska D. Occupational exposure as a presumable cause of subcutaneous sarcoidosis 

in a tannery worker - case report and review of the literature. Post Dermatol  Alergol 

2018;35 (1):118-121. 

List do redakcji czasopisma z IF 1,471     15 pkt MNiSW 

 

6. Adamczyk M, Michalska-Jakubus M, Krasowska D. A 12-year old girl with severe 

plaque psoriasis and Down syndrome treated successfully with etanercept. Acta 

Dermatovenerol Croat 2017; 25 (2): 155-158 

IF 1,054        15 pkt MNiSW 

 

7. Krasowska D, Adamczyk M, Michalska-Jakubus M, Pietrzak A. Ciężka łuszczyca 

plackowata z towarzyszącym łysieniem bliznowaciejącym leczona adalimumabem - opis 

przypadku.(Severe plaque psoriasis with coexisting cicatricial alopecia treated with 

adalimumab - case report.). Prz. Dermatol. 2014; 101 (1): 46-49 

IF  0,0       6 pkt MNiSW 

 

 zaburzenia regulacji odpowiedzi immunologicznej w liszaju płaskim 

 

Jestem również współautorem cyklu prac eksperymentalnych poruszających kwestie 

zaburzeń regulacji odpowiedzi immunologicznej w liszaju płaskim (lichen planus, LP), 

szczególnie roli cytokin i aktywacji limfocytów T.  

 

1. Krasowska D, Michalska-Jakubus M, Pietrzak A. CD45RO+ and CD45RA+ cells 

among CD4+T-lymphocytes in peripheral blood of patients with lichen planus.(Komórki 

CD45RO+ i CD45RA+ w populacji CD4+ limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z 

liszajem płaskim.). Ann. UMCS Sect. DDD 2007; 20 (1): 67-73 

4 pkt MNiSW 

 

2. Krasowska D, Michalska-Jakubus M, Pietrzak A. Estimation of the correlation 

between serum levels of IL-12 and early activation of peripheral blood T-lymphocytes in 

patients with lichen planus.(Ocena korelacji między osoczowym stężeniem IL-12 a wczesną 

aktywacją limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z liszajem płaskim.). Ann. UMCS 

Sect. DDD 2007; 20 (1): 57-65. 

4 pkt MNiSW 
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3. Krasowska D, Krasowski R, Kozioł-Montewka M, Surdacka A, Michalska-Jakubus M, 

Bogaczewicz J, Roliński J. The supernatant levels of INF-γ, TNF. Il-6 and Il-12 in cell 

cultures from patients with eruptive lichen planus and healthy controls. Pol  J Environ 

Stud 2005; 14 suppl. 2 p. 2: 584-587. 

Praca w suplemencie czasopisma z IF 0,352     10 pkt MNiSW 

 

 Inne wybrane prace poglądowe oraz eksperymentalne  

 

Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich, jako członek Studenckiego Koła Naukowego 

przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii 

Medycznej w Lublinie, prowadzonego przez Prof. dr hab. n. med. Dorotę Krasowską, brałam 

udział w przygotowywaniu prac naukowych dotyczących przede wszystkim czerniaka skóry 

oraz leczenia immunomodulującego w dermatozach zapalnych, w tym atopowego zapalenia 

skóry, których wyniki były prezentowane na I Krajowym Sympozjum Studenckich Kół 

Naukowych Akademii Medycznych (2003r.) oraz XLII Krajowym Sympozjum Studenckich 

Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie (2005r.), a także  opublikowane w 

czasopismach krajowych. W jednej z prac jako pierwsza w Polsce zwróciłam uwagę na nową 

nieinwazyjną metodę diagnostyki czerniaka skóry, Śródskórną Analizę Spektrofotometryczną 

(SIAskopię), pozwalającą na różnicowanie łagodnych i złośliwych zmian barwnikowych 

skóry, a co za tym idzie wczesne rozpoznanie czerniaka, w oparciu o różnice we 

właściwościach optycznych poszczególnych mikrostruktur skóry. 

Moje zainteresowanie klinicznymi aspektami atopowego zapalenia skóry kontynuowałam 

w czasie studiów doktoranckich, a następnie w okresie pracy zawodowej. Jestem 

współautorem prac poglądowych dotyczących standardów postępowania diagnostycznego i 

terapeutycznego atopowego zapalenia skóry oraz pielęgnacji skóry atopowej u dzieci.  

W ramach pracy w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Szpitala 

Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kontynuowałam również działania w 

zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów skóry i stanów przednowotworowych. 

Współuczestniczyłam w przygotowaniu publikacji dotyczącej zastosowania terapii 

fotodynamicznej lampami sLED w rogowaceniu słonecznym, w której oceniono skuteczność 

i bezpieczeństwo tej metody u 27 pacjentów. Ponadto jestem jednym z autorów pracy 

prezentującej przydatność ultrasonografii wysokiej częstotliwości (15-40 MHz) w 

rozpoznaniu złośliwych i łagodnych nowotworów skóry, w tym czerniaka oraz w 

monitorowaniu wznowy po leczeniu, w oparciu o opis dwóch przypadków.  
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Jako współautor przygotowałam również publikację omawiającą aktualne możliwości 

terapeutyczne twardziny ograniczonej u dorosłych i dzieci. W pracy przedstawiono leczenie 

twardziny ograniczonej zależnie od postaci klinicznej, nasilenia lub aktywności choroby, 

rozległości wykwitów oraz wieku pacjenta. Zwrócono uwagę na stanowiące szczególny 

problem przypadki,  w których dochodzi do rozległego zajęcia tkanek innych niż skóra 

(powięzi, mięśni lub kości), co wymaga systemowego leczenia immunosupresyjnego.  W 

pracy dokonano również przeglądu najnowszych doniesień terapii twardziny ograniczonej z 

zastosowaniem pirfenidonu i imikwimodu, lasera frakcyjnego CO2, terapii fotodynamicznej i 

autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej. 

Brałam także udział w przygotowywaniu prac poglądowych dotyczących aspektów 

klinicznych i terapeutycznych erytrodermii wieku noworodkowo-niemowlęcego oraz 

piodermii zgorzelinowej.   

Ponadto we współpracy z Zakładem Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie 

przygotowałam pracę poglądową na temat ryzyka rozwoju miażdżycy w populacji dzieci 

stosujących leki przeciwpadaczkowe.  

 

Spis publikacji: 

 

1. Michalska-Jakubus M, Chodorowska G, Krasowska D. SIAscopy - a new   non-invasive 

technique of melanoma diagnosis.(SIAskopia - nowa nieinwazyjna metoda diagnostyki 

czerniaka.). Ann. UMCS Sect. D 2004; 59 (2): 421-431 

5 pkt MNiSW 

 

2. Michalska-Jakubus M, Jakubus T, Krasowska D. Czerniak - epidemiologia, 

etiopatogeneza i rokowanie.(Malignant melanoma - epidemiology, etiopathogenesis and 

prognosis.). Med Rodz 2006; 9 (2): 45-53. 

1 pkt MNiSW 

 

3. Michalska-Jakubus M, Chadaj E, Krakowska A, Krasowska D. New macrolactam 

immunomodulators in the topical treatment of inflammatory dermatoses.(Nowe 

makrolaktamowe immunomodulatory w leczeniu miejscowym zapalnych chorób skóry.). Ann 

UMCS Sect D 2005; 60 (2): 931-940. 

5 pkt MNiSW 
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4. Michalska-Jakubus M, Krasowska D. Leczenie atopowego zapalenia skóry u 

dzieci.(Treatment of atopic dermatitis in children.). Dermatol Dziec 2012;2 (1): 10-25 

0 pkt MNiSW 

 

5. Michalska-Jakubus M, Krasowska D. Pielęgnacja skóry atopowej u dzieci.(Skin care in 

atopic children.). Stand Med Pediatria 2016; 13 (4): 647-657 

8 pkt  MNiSW 

 

6. Bartosińska J, Wolska K, Gerkowicz A, Niewiedzioł M, Michalska-Jakubus M, Komza 

M, Klepaczewski M, Kwaśny M, Krasowska D. Photodynamic therapy with the use of 

superluminescent diodes (sLED) in the treatment of actinic keratosis. Photodiagnosis 

Photodyn Ther 2018; (22): 187-190. 

IF 2,895        25 pkt MNiSW 

 

7. Dybiec E, Pietrzak A, Adamczyk M, Michalska-Jakubus M, Wawrzycki B, Lotti T, 

Rutkowski P, Krasowska D. High frequency ultrasonography of the skin and its role as an 

auxillary tool in diagnosis of benign and malignant cutaneous tumors - a comparison of 

two clinical cases. Acta Dermatovenerol Croat 2015; 23 (1): 43-47. 

IF 0,469          15 pkt MNiSW 

 

8. Wolska-Gawron K, Michalska-Jakubus M, Krasowska D. Localized scleroderma - 

current treatment options.(Twardzina ograniczona - aktualne metody terapeutyczne.). Prz 

Dermatol 2017; 104 (6): 606-618 

12 pkt  MNiSW 

 

9. Krasowska D, Adamczyk M, Michalska-Jakubus M. Erytrodermie okresu 

noworodkowego i niemowlęcego - różnicowanie i leczenie.(Neonatal and infantile 

erythrodermas - differential diagnosis and treatment). Dermatol Prakt 2015; 7 (1): 21-34. 

2 pkt MNiSW 

 

10. Wolska K, Michalska-Jakubus M, Pietrzak A, Chodorowska G, Krasowska D. Piodermia 

zgorzelinowa w aspekcie klinicznym i terapeutycznym.(Pyodermia gangrenosum clinical 

and therapeutic aspects.). Dermatol Prakt 2012; 4(5): 5-12 

2 pkt MNiSW 
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11. Jakubus T, Michalska-Jakubus M, Łukawski K, Janowska A, Czuczwar SJ. 

Atherosclerotic risk among children taking antiepileptic drugs. Pharmacol. Rep. 2009; 61 

(3): 411-423 

IF 2, 086          15 pkt MNiSW 

 

6. Działalność organizacyjna 

 

Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji: 

 

 I Nadwiślańskie Spotkania z Dermatologią, Kazimierz Dolny, 2016r. – członek komitetu 

organizacyjnego i naukowego 

 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy Chirurgii Naczyń”, 

Kazimierz Dolny,  2017r. – członek komitetu naukowego 

 III Nadwiślańskie Spotkania z Dermatologią, Sandomierz, 2018r. – członek komitetu 

organizacyjnego i naukowego 

 XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Lublin 2020 r. – członek 

komitety organizacyjnego 

 Organizacja kursu z zakresu kapilaroskopii w ramach XXXII Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego, Lublin 2020 r. 

 

Prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 

 

 zorganizowanie zakupu videokapilaroskopu i pracowni kapilaroskopii do celów badan 

naukowych i celów dydaktycznych przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i 

Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2007 r. 

 w roku akademickim 2017/2018 współorganizacja kursu finansowanego ze Funduszy 

Europejskich „Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020”, składającego się z cyklu 12 całodniowych wykładów dla lekarzy POZ oraz 

różnych specjalności, dotyczących zagadnień dermatoonkologii 

 od 2018 roku współorganizacja i wdrożenie innowacyjnej metody szkolenia studentów 

kierunku lekarskiego w zakresie symulacji medycznej w ramach podnoszenia 

kwalifikacji medycznych w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w 
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Lublinie, w tym przygotowanie scenariuszy przypadków klinicznych i opracowanie 

testów wiedzy w postaci drzewek decyzyjnych z zakresu dermatologii i wenerologii 

 

Inna działalność organizacyjna: 

 

 współudział przy organizacji pracowni badań klinicznych przy Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 

Nr 1 w Lublinie  

 organizacja gabinetu badania kapilaroskopowego przy Poradni Przyklinicznej 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie  

 

7. Działalność dydaktyczna (informacje o osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej 

opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w 

charakterze opiekuna naukowego lub promotora, o którym mowa w art. 2 ust.2 pkt 3, 

wraz z wykazem przewodów doktorskich) 

 

W ramach działalności dydaktycznej w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i 

Dermatologii Dziecięcej prowadzę seminaria, wykłady oraz praktyczne zajęcia kliniczne z 

zakresu dermatologii i wenerologii dla studentów I Wydziału Lekarskiego (kierunek lekarski i 

stomatologia), Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej (kierunek 

kosmetologia), Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek pielęgniarstwo), jak również dla 

studentów anglojęzycznych II Wydziału Lekarskiego. Dodatkowo prowadzę zajęcia 

fakultatywne dla studentów IV roku kierunku lekarskiego. Pełnię również opiekę nad 

szkoleniami z zakresu dermatologii i wenerologii studentów zagranicznych w ramach 

programu ERASMUS na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Ponadto w latach 2013-2015 pełniłam funkcję opiekuna pomocniczego Studenckiego Koła 

Naukowego przy Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii 

Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie, będąc współautorem doniesień 

konferencyjnych oraz publikacji przygotowywanych przez studentów.  

 

Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej: 

 

Sprawuję także pomocniczą opiekę naukową jako promotor pomocniczy nad pracami 

doktorskim lekarzy medycyny prowadzących badania naukowe w Katedrze i Klinice 

Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 
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 w zrealizowanym przewodzie doktorskim lek. Karoliny Sawickiej „Ocena wybranych 

adipokin u chorych na twardzinę układową w zależności od cech klinicznych, 

laboratoryjnych i aktywności choroby” – promotor Prof. dr hab. n. med. Dorota 

Krasowska (data obrony przewodu doktorskiego 04.03.2019)  

 

 przewód doktorski lek. Pauliny Szczepanik-Kułak w trakcie realizacji „Ocena wpływu 

lasera frakcyjnego CO2(eCO2TM) na obraz kliniczny, histologiczny i 

immunohistochemiczny zmian skórnych u pacjentów z twardziną ograniczoną” – 

promotor Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska (wszczęcie przewodu 11.04.2019) 

 

Kierownik specjalizacji: 

 

Od kwietnia 2011r., po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie dermatologii i 

wenerologii, jako kierownik specjalizacji sprawuję nadzór nad realizacją programu 

specjalizacyjnego w tej dziedzinie przez lekarzy medycyny odbywających szkolenie w 

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Dotychczas pod moją opieką specjalizację ukończyło dwóch lekarzy (lek.med. Karolina 

Sawicka oraz lek.med. Michał Adamczyk), w tym jeden z najlepszym wynikiem egzaminu 

specjalizacyjnego, a dwóch jest w trakcie specjalizacji (lek med. Karolina Kowalik oraz 

lek.med. Aleksandra Walczak). 

 

Kierownik i wykładowca na kursach specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum 

medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP): 

 

Swoje doświadczenia w zakresie chorób tkanki łącznej oraz badania kapilaroskopowego 

przekazuję lekarzom w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii oraz specjalizacji z 

angiologii, będąc kierownikiem lub prowadząc wykłady dotyczące tego zagadnienia na 

kursach specjalizacyjnych: 

 „Immunologia chorób skóry” (kierownik kursu, wykłady)  

 „Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii” (wykłady)  

 „Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna oraz leczenie alergicznych chorób skóry” 

(wykłady)  
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