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1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko: Irena Maria Walecka-Herniczek 

Miejsce pracy: Klinika Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

1990 – dyplom lekarza, I Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie 

1995 – dyplom specjalisty I stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii 

1997 – dyplom specjalisty II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii 

2001 – ukończenie Studiów Podyplomowych w Europejskim Centrum Kształcenia 

Politechniki Częstochowskiej na kierunku „Zarządzanie w warunkach rynku 

Europejskiego” 

2001 – ukończenie Studiów Podyplomowych w Wy szej Szkole Administracji i Zarządzania 

w Warszawie na kierunku „Master of Business Administration” 

2002 – ukończenie Studiów Podyplomowych w Wy szej Szkole Przedsiębiorczo ci 

i Zarządzania im. Leona Ko mińskiego w Warszawie na kierunku 

„Zamówienia Publiczne” 

2003 – stopień doktora nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na podstawie rozprawy 

doktorskiej „Korelacja nasilenia stwardnień skóry ze zmianami w o rodkowym 

układzie nerwowym u pacjentów z twardziną układową. Implikacje terapeutyczne”. 

Promotor prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka.  

2004 – dyplom specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego 

2014 – dyplom specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu: 

1992-2014 Asystent/Starszy asystent Kliniki Dermatologii CSK MSWiA 

od 2014 Kierownik Kliniki Dermatologii CSK MSW w Warszawie 

od 2011 Wykładowca i koordynator zajęć praktycznych na studiach podyplomowych 

dla lekarzy – kierunek Medycyna Estetyczna na Wydziale Lekarskim 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
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Od 2015 Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wy szej Szkole In ynierii i Zdrowia 

na kierunku kosmetologia, studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 

Od 2017 Adiunkt w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej 

Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Działalność w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia: 

1998-2001 Kierownik Działu Marketingu i Zamówień Publicznych CSK MSWiA 

2001-2017 Dyrektor ds. Marketingu i Administracji CSK MSWiA 

2008-2013 Dyrektor/Wicedyrektor Departamentu Zdrowia MSW 

od 2011 Członek Rady Akredytacyjnej przy Ministrze Zdrowia 

Inne 

od 2011 Konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii na terenie 

województwa mazowieckiego 

2014-2017 Członek Rady Naukowej Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

w Warszawie 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

a) Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa publikacji 

Monografia Irena Walecka-Herniczek „Analiza ekspresji wybranych genów szlaków 

apoptozy, kalcyfikacji i włóknienia w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej oraz 

IL-17 i IL-23 w surowicy pacjentów z twardziną układową (Scl 70+, ACA+)”. 2017 Postępy 

Nauk Medycznych ISSN 0860-6196, https://doi.org/10.25121/PNM.2017.SE1.1 
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b) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania. 

Twardzina układowa (inaczej zwana sklerodermią) jest przewlekłą układową chorobą 

tkanki łącznej o dotychczas nieznanej etiologii, która charakteryzuje się obecno cią 

autoprzeciwciał, uszkodzeniem naczyń krwiono nych, postępującymi stwardnieniami 

i zanikami skóry oraz tkanki podskórnej, z towarzyszącym uszkodzeniem innych narządów 

(układu pokarmowego, płuc, serca, nerek, układu kostnego, mię ni, stawów i mózgowia). 

Z tego względu twardzina układowa jest interdyscyplinarnym schorzeniem, budzącym 

zainteresowanie klinicystów wielu specjalno ci. Zapadalno ć na sklerodermię wynosi od 2 do 

19 przypadków na 1 milion ludno ci rocznie, ze szczytem pomiędzy 25 a 50 rokiem ycia. 

W Polsce na sklerodermię choruje około 10 tys. osób, jest to więc choroba rzadka; mę czy ni 

chorują czterokrotnie rzadziej ni  kobiety (ró nica ta nie dotyczy twardzin sprowokowanych 

ekspozycją na czynniki zawodowe). Osoby rasy czarnej na twardzinę układową zapadają 

czę ciej, a rokowanie jest u nich gorsze ni  u rasy kaukaskiej. Omawiana choroba wykazuje 

nie tylko predylekcje rasowe, ale tak e geograficzne. 

Twardzinę mo na podzielić na dwie główne odmiany: twardzinę układową (systemic 

sclerosis) z zajęciem skóry i narządów wewnętrznych oraz ograniczoną skórną (localized 

scleroderma, circumscribed scleroderma, morphea), w której zmiany skórne mogą być 

ró nego rodzaju i o ró nym nasileniu, bez zajęcia narządów wewnętrznych. Twardzinę 

układową mo emy podzielić na trzy główne postacie: twardzinę uogólnioną (rozlaną, diffused 

systemic sclerosis – dSSc), twardzinę ograniczoną (limited systemic sclerosis – lSSc) oraz tzw. 

twardzinę bez stwardnień (systemic sclerosis sine scleroderma), które ró ni nasilenie 

i rozległo ć stwardnień skóry, przebieg i rokowanie, natomiast zmiany narządowe dotyczą 

podobnych organów (płuc, nerek, przewodu pokarmowego, serca, układu kostnego, 

stawowego, mię niowego, mózgowia). Postać uogólniona (dSSc) cechuje się zajęciem nie 

tylko dystalnych, lecz tak e proksymalnych obszarów skóry (ramiona, uda, tułów), ma bardzo 

szybki przebieg i często towarzyszą jej cię kie powikłania narządowe ju  na wczesnym etapie 

choroby. Rokowanie w tej postaci jest gorsze ni  w postaci układowej ograniczonej. 

W postaci ograniczonej (lSSc) stwardnienia skóry dotyczą dystalnych odcinków kończyn 

i twarzy, przebieg choroby jest przewlekły, postępujący, a powikłania narządowe występują 

w pó nym okresie choroby. Rokowanie jest zwykle lepsze ni  w postaci uogólnionej. 

Pacjenci z twardziną uogólnioną, obejmującą stwardnienia bli szych czę ci kończyn 

i tułowia, czę ciej stwierdzane mają zajęcie narządów wewnętrznych: serca, płuc czy nerek. 
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Rokowanie w twardzinie zale y od rodzaju zajętego narządu wewnętrznego (stopnia 

zajęcia i rozległo ci), liczby tych narządów (niekorzystne, gdy zajęte są nerki i płuca) oraz 

szybko ci przebiegu choroby. Rokowanie zale y tak e od płci (gorsze u mę czyzn), rasy 

(gorsze u rasy czarnej) oraz wieku wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Próbując 

wyja niać patogenezę sklerodermii, nale y wziąć pod uwagę wiele ró nych czynników, 

a przede wszystkim podło e genetyczne, czynniki rodowiskowe, patologiczne zmiany 

w naczyniach krwiono nych, zaburzenia immunologiczne, zaburzenia syntezy kolagenu oraz 

czynniki hormonalne. Obecnie uwa a się, e występowanie choroby jest implikacją 

zło onych interakcji pomiędzy ró nymi czynnikami rodowiskowymi a predyspozycjami 

genetycznymi. Ze względu na zajęcie w przebiegu twardziny układowej wielu narządów 

wewnętrznych oraz ciągle niewyja nioną patogenezę i związany z tym brak skutecznego 

leczenia przyczynowego prowadzenie tych chorych jest ciągle du ym wyzwaniem 

terapeutycznym. Obecnie leczenie opiera się głównie na terapii modyfikującej przebieg 

choroby oraz postępowaniu terapeutycznym narządowo swoistym.  

Z uwagi na nadal nie do końca wyja nioną patogenezę twardziny układowej 

i niepodwa alny w niej udział procesów apoptozy, kalcyfikacji i włóknienia oraz małą liczbę 

publikacji w tym zakresie, w monografii podjęto próbę oceny ekspresji wybranych genów 

i białek związanych z tymi procesami u pacjentów z twardziną układową (Scl 70 +, ACA+) 

oraz ich związek ze zmianami w o rodkowym układzie nerwowym.  

Celem pracy było przeprowadzenie analiz porównawczych parametrów klinicznych 

pacjentów z twardziną układową z wynikami badań molekularnych. 

 

Cele szczegółowe to: 

1. Ocena poziomu stę eń interleukin IL-17A, IL-17F i IL-23 w surowicy krwi 

pacjentów z twardziną układową w porównaniu z grupą kontrolną. 

2. Analiza ekspresji wybranych genów pro- i przeciwapoptotycznych rodziny BCL-

2: BAX, BCL-2, BID, BIK, MCL1 i BAD; rodziny IAP – inhibitorów apoptozy: 

NAIP, BIRC2, BIRC3, XAF1 i XIAP; mitofagii (BNIP3) oraz kaspaz: CASP3 

i CASP9 w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej pacjentów z twardziną 

układową. 
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3. Ocena ekspresji wybranych genów związanych z procesem włóknienia (COL27A1 

i COL5A1) i kalcyfikacji (TRPM2) w jednojądrzastych komórkach krwi 

obwodowej pacjentów z twardziną układową. 

4. Analiza korelacji badanych genów i białek z parametrami klinicznymi pacjentów 

z twardziną układową, w tym stosowaniem leku alprostadil, czasem trwania 

choroby i warto cią skali Rodnan. 

5. Ocena ekspresji badanych profili genowych i białek jako potencjalnych czynników 

ró nicujących grupy kliniczne pacjentów z twardziną układową (Scl 70+, ACA+). 

6. Ocena ekspresji genów aktywujących apoptozę, włóknienie, mitofagię 

i kalcyfikację oraz białek w wyodrębnionych grupach pacjentów z twardziną 

układową (Scl 70+, ACA+). 

7. Analiza profili ekspresji badanych genów i białek jako potencjalnych czynników 

zró nicowania genetycznego i potencjalnych czynników prognostycznych dla 

pacjentów z twardziną układową ze zmianami w o rodkowym układzie 

nerwowym w badaniu MRI w zale no ci od obecno ci przeciwciał Scl 70 i ACA. 

 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie – zgoda nr KE-0254/57/2015. Do badań zakwalifikowano 88 

pacjentów z twardziną układową oraz 88 ochotników w grupie kontrolnej – razem 176 osób. 

Zakwalifikowani pacjenci byli w wieku od 21 do 78 lat, wszyscy spełnili kryteria 

ACR/EULAR dla twardziny układowej z 2013 r., u wszystkich obecne były przeciwciała 

ANA (Scl 70 lub ACA) (brak przeciwciał Scl 70 lub ACA był kryterium wykluczającym 

z badania). W przebadanym materiale było 70 kobiet i 18 mę czyzn. redni wiek pacjentów 

wynosił 51,18 lat. Ochotnicy z grupy kontrolnej (88 osób) byli zestawieni z pacjentami 

z twardziną pod względem wieku i płci. Nie byli krewnymi chorych, nie byli leczeni 

z powodu chorób skóry, nie mieli aktywnych zmian skórnych, nie byli chorzy na choroby 

przewlekłe, klinicznie niepodejrzani w kierunku chorób tkanki łącznej, nie mieli objawów 

neurologicznych, bez udaru i bez TIA w wywiadzie, u których wykonano badania MRI 

z powodu wstępnego podejrzenia malformacji naczyniowej, kancerofobii lub z powodu bólów 

głowy. W badaniu MRI u pacjentów z grupy kontrolnej nie wykazano obecno ci 

patologicznych zmian ogniskowych w OUN. Materiałem do badań ekspresji genów i białek 

była krew obwodowa pobrana z yły odłokciowej od pacjentów i ochotników. 
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W ród pacjentów analizowano dwie grupy: 

1T – 60 pacjentów z twardziną układową wykazujących pozytywną reakcję dla przeciwciał 
przeciw topoizomerazie I.  

W tej grupie wyró niono dwie podgrupy: 

1T0 – bez zmian w o rodkowym układzie nerwowym w badaniu MRI – 26 pacjentów,  

1TN – ze zmianami w o rodkowym układzie nerwowym w badaniu MRI – 34 pacjentów 

oraz 

2C – 28 pacjentów z twardziną układową wykazujących pozytywną reakcję dla przeciwciał 
antycentromerowych. 

W tej grupie wyró niono dwie podgrupy: 

2C0 – bez zmian w o rodkowym układzie nerwowym w badaniu MRI – 16 pacjentów,  

2CN – ze zmianami w o rodkowym układzie nerwowym w badaniu MRI – 12 pacjentów. 

U wszystkich 88 chorych przeprowadzono badanie podmiotowe, badanie 

przedmiotowe (ze szczególnym uwzględnieniem badania skóry całego ciała pod kątem 

elastyczno ci, grubo ci i zachowania się fałdu skórnego z zastosowaniem zmodyfikowanego 

wska nika Rodnana) oraz badania z zakresu diagnostyki obrazowej (MRI) pod kątem oceny 

zajęcia mózgowia, a tak e podstawowe badania laboratoryjne, badanie surowicy na obecno ć 

przeciwciał przeciwjądrowych ANA i badania ekspresji wybranych genów: BAX, BCL2, BID, 

BIK, MCL1, COL27A1, COL5A1, BAD, BIRC2, BIRC3, BNIP3, CASP3, CASP9, NAIP, 

TRPM2, XAF1 i XIAP na poziomie transkryptów oraz badania stę enia osoczowych 

interleukin: IL-17F, IL-17A i IL-23. Wy ej wymienione geny i białka wybrano ze względu na 

ich niepodwa alny udział w procesach związanych z apoptozą, włóknieniem i kalcyfikacją, 

które to procesy wydają się podstawowymi procesami w patologii twardziny. 

Stwardnienia skóry sklasyfikowano wg zmodyfikowanego wska nika Rodnana (w 

skali od 0 do 51), diagnostyka OUN wykonana została na stosowanym do rutynowych badań 

klinicznych rezonansie magnetycznym INGENIA-3T firmy PHILIPS o natę eniu pola 3,0 T, 

slew rate 200 mT/m/s, 32 kanały. Badania MRI przeprowadzono z u yciem systemu 

wyposa onego w pełny pakiet do badań neuroradiologicznych. Na potrzeby niniejszej pracy 

wszystkie obecne w mózgowiu pacjentów patologiczne zmiany ogniskowe zakwalifikowano 

jako zmiany w OUN (bez względu na ich lokalizację, wielko ć i rodzaj), natomiast ich brak – 
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jako pacjenci bez zmian w OUN. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA badano metodą 

po redniej immunofluorescencji, stosując jako substrat przełyk zielonej małpy afrykańskiej 

oraz linię komórek Hep-2 pochodzących z hodowli raka krtani. Okre lenia specyficzno ci 

przeciwciał dokonywano, stosując metodę podwójnej immunodyfuzji oraz na podstawie 

charakterystycznego wiecenia w obrazie immunofluorescencyjnym. Wykonano równie  

badania ekspresji wybranych genów na poziomie transkryptów oraz badania stę enia 

osoczowych interleukin: IL-17F, IL-7A i IL-23. Badanie ekspresji genów techniką PCR 

w czasie rzeczywistym wykonano w systemie StepOnePlus (Applied Biosystems) przy u yciu 

programu StepOne Software, wersja 2.3 (Applied Biosystems). Referencyjnym genem był 

gen GAPDH. Badania stę enia osoczowych interleukin: IL-17F, IL-17A i IL-23 wykonano 

metodą immunoenzymatyczną ELISA. Analizę wyników wykonano z u yciem programu 

komputerowego Expression Suite Software v1.0.3 (Applied Biosystems). Kalibratorem były 

warto ci ekspresji badanych genów w materiale od ochotników. 

W celu porównania zmian immunologicznych oraz obrazowych (MRI) u wszystkich 

chorych dane zostały sklasyfikowane wg kryteriów występowania lub braku ich 

występowania. Analizę przeprowadzono dla badań immunologicznych, okre lając obecno ć 

wybranych przeciwciał (Scl 70 lub ACA) i klasyfikując ich obecno ć lub brak bez 

uwzględniania miana. W analizie materiału MRI stosowano wcze niej opisany podział 

z uwzględnieniem występowania lub braku występowania patologicznych zmian 

ogniskowych w OUN u pacjentów. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla wszystkich 

chorych z przeciwciałami Scl 70 i ACA. Analizowano równie  histogramy ekspresji genów. 

Analiza ta wskazała istotne statystycznie odchylenia od rozkładu normalnego. W obliczeniach 

statystycznych zastosowano więc statystyki nieparametryczne, nie wymagające zało eń 

odno nie do rozkładu populacji, z której losowana jest próba (rozkłady wyników mogą 

odbiegać od krzywej rozkładu normalnego). 

W analizach statystycznych zastosowano następujące metody: 

1. Statystyki opisowe: rednią, medianę, odchylenie standardowe, standardowy błąd 

redniej, rozkłady liczebno ci, analizę procentowa oraz tabelaryzację danych. 

2. Histogramy rozkładów danych wraz z testem Schapiro-Wilka. 

3. Testy istotno ci ró nic: test U Manna-Whitneya dla 2 grup niezale nych, test H 

Kruskala-Wallisa dla więcej ni  2 grup niezale nych. Ró nice istotne statystycznie 

zilustrowano za pomocą wykresów „ramka-wąsy”. 
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4. Analizy korelacyjne: współczynnik korelacji r-Spearmana. 

W badaniach przyjęto za krytyczny poziom istotno ci 0,05. Wszystkie analizy statystyczne 

wykonano przy u yciu programu Statistica v. 9. 

 

W przeanalizowanej grupie 88 badanych pacjentów procentowy rozkład 

występowania chorych ze sklerodermią w zale no ci od płci (kobiety – 70; mę czy ni – 18, 

co stanowi odpowiednio 74%; 26%) był porównywalny z materiałem przedstawianym przez 

inne grupy badawcze. Przebieg kliniczny, lokalizacja i nasilenie zmian skórnych w obu 

grupach pacjentów (Scl 70 i ACA) równie  był zgodny z wynikami innych autorów. W pracy 

tej potwierdzają się obserwacje innych badaczy co do dłu szego redniego czas trwania 

sklerodermii oraz co do dłu szego redniego czasu pomiędzy zaobserwowaniem objawu 

Raynauda a wystąpieniem stwardnień u pacjentów z przeciwciałami ACA w porównaniu 

z chorymi z przeciwciałami Scl 70 i wy szego współczynnika Rodnana w tej grupie 

pacjentów. W analizowanej grupie pacjentów, 60 wykazywało pozytywną reakcję na 

przeciwciała Scl 70, natomiast 28 – na przeciwciała ACA. W grupach tych odpowiednio 34 

pacjentów na 60 miało zmiany w OUN w badaniu MRI, co stanowi ok. 57%, i 12 na 28 

w grupie pacjentów z przeciwciałami ACA, co stanowi ok. 43% i przemawia za większą 

korelacją pomiędzy typem przeciwciał Scl 70 ni  ACA pod kątem zmian w OUN. Uzyskane 

wyniki jednoznacznie wskazują na zajęcie OUN przez proces chorobowy i potwierdzają, e 

pacjenci z twardziną układową są w wysokiej grupie ryzyka rozwoju zmian 

naczyniopochodnych i związanych z tym powikłań neurologicznych. W związku 

z powy szym nale ałoby się zastanowić, czy pacjentom z twardziną układową nie powinno 

się rutynowo wykonywać badań MRI w celu wykluczenia zmian w OUN, a w przypadkach 

potwierdzenia takich zmian wdra ać celowane terapie, zwiększające przepływ nie tylko przez 

obwodowe, ale tak e o rodkowe naczynia krwiono ne. Prawdopodobnie główną przyczyną 

zmian w OUN w sklerodermii jest zaburzenie autoregulacji naczyń tętniczych mózgu 

prowadzące do uszkodzenia ich przepuszczalno ci oraz powstania nacieków 

okołonaczyniowych i w efekcie zmian niedokrwiennych (pseudovasculitis). Ponadto 

podkre la się dysfunkcję strukturalną i czynno ciową naczyń nie tylko mikro-, ale 

i makrokrą enia. 

Na podstawie wykonanych badań wybranych białek i genów u pacjentów z twardziną 

układową (Scl 70+, ACA+) podjęto próbę wyodrębnienia markerów mogących mieć 
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potencjalny związek z cię ko cią przebiegu choroby, wynikającą między innymi ze zmian 

w o rodkowym układzie nerwowym.  

W tym celu przeprowadzono analizę stę eń IL-17F, IL-17A oraz IL-23 w grupie 

wszystkich badanych pacjentów i w grupie kontrolnej. Przeprowadzona analiza ujawniła 

występowanie istotnych statystycznie ró nic w poziomie stę eń IL-17F oraz IL-23 

w surowicy krwi w grupie badanej i kontrolnej. W grupie pacjentów z twardziną poziom 

stę enia IL-17F był istotnie statystycznie wy szy, a w wypadku IL-23 poziom stę enia był 

istotnie statystycznie ni szy ni  w grupie kontrolnej. Ró nica w poziomie stę eń IL-17A 

okazała się nieistotna statystycznie. 

Kolejnym etapem analiz statystycznych było obliczenie statystyk opisowych dla 

stę eń badanych białek oraz warto ci ekspresji badanych genów i sporządzenie histogramów 

rozkładów wyników stę eń białek oraz ekspresji badanych genów oraz analiza ich zgodno ci 

z krzywą rozkładu normalnego. 

W przeprowadzonych badaniach pod kątem ustalenia związku z leczeniem lekiem 

alprostadil stwierdzono, e poziomy ekspresji genów BIRC2, BIRC3, COL27A1, COL5A1, 

BAX, BCL-2, BID, BIK i MCL-1 ujemnie korelują z czasem przyjmowania leku alprostadil, co 

mo e potwierdzać nowy mechanizm działania tego leku związany z apoptozą i jego korzystny 

wpływ na zahamowanie włóknienia. Dodatkowo wykazano istnienie dodatniej korelacji 

pomiędzy czasem przyjmowania leku alprostadil a warto cią stę enia białka IL-17A. 

W analizie warto ci ekspresji genu BNIP3 związanego z procesem mitofagii 

stwierdzono występowanie istotnych statystycznie współczynników korelacji: ujemnych 

z genami proapoptotycznymi: BAX, BID, BIK, antyapoptotycznymi MCL1 i BCL2 oraz 

genem COL27A1, dodatnich z proapoptotycznym genem BAD i genem kodującym kaspazę 

CASP3 oraz genem XIAP. Wydaje się, e ekspresja genu BNIP mo e indukować proces 

mitofagii w twardzinie i mo e być powiązana z aktywacją innych genów proapoptycznych. 

W bazie PubMed nie znaleziono publikacji na temat analizy ekspresji genu BNIP3 w materiale 

od pacjentów z twardziną układową, co mo e stanowić podstawę do dalszych badań. 

Celem ustalenia związku badanych parametrów z wpływem na homeostazę wapnia 

przeprowadzono analizę dla grup pacjentów ACA+ i Scl 70+. Przeprowadzona za pomocą 

testu U Manna-Whitneya analiza wykazała istnienie istotnej statystycznie ró nicy w poziomie 

wapnia w surowicy krwi u pacjentów w wyodrębnionych grupach. Poziom stę enia wapnia 
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był istotnie statystycznie wy szy u pacjentów z grupy 2C (chorych na twardzinę układową 

wykazujących pozytywną reakcję dla przeciwciał antycentromerowych) ni  z grupy 1T 

(chorych na twardzinę układową wykazujących pozytywną reakcję dla przeciwciał przeciw 

topoizomerazie I). Mo e być to związane z większym prawdopodobieństwem indukcji 

procesu kalcyfikacji u pacjentów z twardziną układową wykazujących pozytywną reakcję dla 

przeciwciał antycentromerowych. 

Przeprowadzona analiza wykazała istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy 

stę eniem wapnia a poziomem ekspresji genów CASP9, BAD, NAIP, BIRC2, BIRC3, TRPM2, 

XIAP i XAF1. Przeprowadzona analiza wykazała istotnie statystycznie wy szą ekspresję genu 

BID u pacjentów w grupie 2C w porównaniu do grupy 1T.  

Przeprowadzone badania sugerują, e w przebiegu twardziny badane czynniki 

wpływają na nasilenie objawów poprzez nasilenie procesów apoptozy, wynikającej 

prawdopodobnie z zaburzeń homeostazy wapnia. 

W przeprowadzonych badaniach celem ustalenia związku ekspresji genów z czasem 

trwania choroby stwierdzono występowanie istotnego statystycznie ujemnego współczynnika 

korelacji czasu trwania choroby i warto ci ekspresji genów BIRC2, BIRC3 oraz występowanie 

korelacji dodatniej pomiędzy czasem trwania choroby a warto cią ekspresji genu BIK. 

Parametry te mogą być wykorzystane w prognozowaniu przebiegu choroby. 

Przeprowadzona analiza pod kątem związku ekspresji badanych genów z warto ciami 

skali Rodnan wykazała istnienie istotnej statystycznie ujemnej korelacji pomiędzy warto cią 

skali Rodnan a poziomami ekspresji genów BIRC3 i genu XIAP. 

Przeprowadzona analiza celem ustalenia związków badanych parametrów (genów 

i interleukin) w grupach 2C (pacjenci ACA+) i 1T ( pacjenci Scl 70+) wykazała istnienie 

istotnych statystycznie ró nic w poziomie stę enia IL-17F pomiędzy pacjentami z grupy 2C 

i grupą kontrolną (pozostałe ró nice były nieistotne statystycznie); ró nice w zakresie stę enia 

IL-17A pomiędzy wyodrębnionymi grupami okazały się nieistotne statystycznie, za  

w przypadku IL-23 istotne okazały się ró nice pomiędzy warto ciami stę eń w grupie 1T 

a grupą kontrolną oraz w grupie 2C a grupą kontrolną. 

Wyniki analiz wykazały istotne statystycznie ró nice w zakresie warto ci ekspresji 

genów BAX, BCL-2, BID, BIK, MCL1, COL27A1 oraz BIRC3 pomiędzy pacjentami 

zakwalifikowanymi do ró nych grup twardziny. W przypadku wszystkich warto ci ekspresji 
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genów wyniki ( rednia oraz mediana) w grupie pacjentów z typem 2C były statystycznie 

istotnie wy sze ni  w grupie pacjentów z typem 1T. Przeprowadzona analiza nie wykazała 

istotnie statystycznych ró nic w zakresie warto ci ekspresji genów COL5A1 i XAF1 

w grupach 1T i 2C. 

Opisane wyniki porównań korelacji w zakresie stę eń badanych interleukin wskazują 

na prawdopodobnie inne mechanizmy ich aktywacji oraz według otrzymanych wyników 

dobrze ró nicują zale no ci w obu grupach 1T i 2C. Wykazano występowanie istotnych 

statystycznie związków o charakterze korelacji dodatnich lub ujemnych pomiędzy stę eniami 

IL-17F, IL-17A i IL-23 w surowicy krwi a badanymi parametrami, w tym ekspresją genów. 

Analizy ró nic badanych parametrów pacjentów nie wykazały ró nic istotnych statystycznie 

pomiędzy warto ciami stę eń białek IL-17F, IL-17A i IL-23 w surowicy krwi w grupach 

pacjentów badanych 1T i 2C oraz w grupach 1T 1TN, a tak e 2C i 2CN. 

Przeprowadzona analiza w grupie 2C wykazała istnienie istotnych statystycznie ró nic 

w warto ci ekspresji genów: BAX, BCL2, BID, BIK, MCL1, COL27A1 oraz BIRC3 – warto ć 

ekspresji tych genów była wy sza u pacjentów z grupy 2CN (ze zmianami w o rodkowym 

układzie nerwowym w badaniu MRI) ni  w grupie 2C0 (bez zmian w o rodkowym układzie 

nerwowym w badaniu MRI).  

Przeprowadzona analiza w grupie 1T wykazała istnienie istotnej statystycznie ró nicy 

w warto ciach ekspresji genu CASP3 – warto ć ekspresji okazała się wy sza u pacjentów 

w grupie 1TN ni  w 1T0. 

Przeprowadzona analiza wykazała istnienie istotnych statystycznie ró nic w poziomie 

stę enia IL-17F pomiędzy pacjentami z grupy pacjentów bez zmian w o rodkowym układzie 

nerwowym w badaniu MRI (łącznie 1T0 i 1C0) i grupą kontrolną (pozostałe ró nice były 

nieistotne statystycznie), ró nice w zakresie stę enia IL-17A pomiędzy wyodrębnionymi 

grupami okazały się nieistotne statystycznie, za  w wypadku IL-23 istotne okazały się ró nice 

pomiędzy warto ciami stę eń u pacjentów bez zmian w o rodkowym układzie nerwowym 

w badaniu MRI (łącznie 1T0 i 1C0) a grupą kontrolną oraz u pacjentów ze zmianami 

w o rodkowym układzie nerwowym w badaniu MRI (łącznie 1TN i 1CN) a grupą kontrolną 

(pozostałe ró nice były nieistotne statystycznie). 

Przeprowadzona analiza pod kątem związku badanych parametrów ze zmianami 

w OUN nie wykazała istotnych statystycznie ró nic w warto ciach stę eń białek IL-17F, IL-

17A i IL-23 w surowicy krwi oraz ekspresji badanych genów BAX, BCL2, BID, BIK, MCL1, 
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COL27A1, COL5A1, BAD, BIRC2, BIRC3, BNIP3, CASP3, CASP9, NAIP, TRPM2, XAF1 

i XIAP w limfocytach krwi obwodowej w zale no ci od wyniku badania MRI u pacjentów – 

MRI- i MRI+. Natomiast wy szy poziom ekspresji genu CASP3 obserwowano w grupie 

pacjentów ze zmianami w OUN w badaniu MRI (1TN) ni  u pacjentów w grupie 1T0 (bez 

zmian w OUN w badaniu MRI). wiadczy to o indukcji procesów fazy wykonawczej 

apoptozy w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u pacjentów z twardziną układową 

i ze zmianami w OUN w badaniu MRI. Prawdopodobnie mo e to być jednym z powodów 

cię szego przebiegu choroby w tej grupie pacjentów. 

W zakresie warto ci ekspresji genu COL5A1 stwierdzono występowanie istotnych 

statystycznie ujemnych korelacji: z ekspresją genu BIK (pacjenci bez zmian w OUN 

w badaniu MRI) i z ekspresją genu BNIP3 (pacjenci ze zmianami w OUN w badaniu MRI). 

Przeprowadzona analiza nie wykazała istotnych statystycznie ró nic w warto ciach ekspresji 

badanych genów: NAIP, XIAP, XAF1, BNIP3, CASP3 i COL5A1 w limfocytach krwi 

obwodowej w zale no ci od wyniku badania MRI u pacjentów – ze zmianami i bez zmian 

w OUN. 

W zakresie warto ci ekspresji genu NAIP stwierdza się występowanie istotnych 

statystycznie dodatnich współczynników korelacji, z genami: BAX, BCL2, MCL1, BAD, 

BIRC2, BIRC3, CASP9, TRPM2, XAF1, XIAP (pacjenci bez zmian w OUN) oraz z genami: 

MCL1, BAD, BIRC2, BIRC3, TRPM2, XAF1, XIAP (pacjenci ze zmianami w OUN). 

W zakresie warto ci ekspresji poziom ekspresji gen BAD wykazywał dodatnią 

korelację z poziomem ekspresji genu CASP9 wyłącznie u pacjentów ze zmianami w OUN 

w badaniu MRI. 

Przeprowadzona analiza nie wykazała istotnych statystycznie ró nic w warto ciach 

ekspresji badanego genu BIRC2 w limfocytach krwi obwodowej w zale no ci od wyniku 

badania MRI u pacjentów – ze zmianami i bez zmian w OUN. 

W zakresie warto ci ekspresji genu BIRC2 stwierdza się występowanie istotnych 

statystycznie dodatnich współczynników korelacji z genami: MCL1, BAD, BIRC3, CASP9, 

NAIP, TRPM2, XAF1, XIAP (pacjenci bez zmian w OUN) oraz z genami BCL2, COL27A1, 

BAD, BIRC3, BNIP3, NAIP, TRPM2, XAF1, XIAP (pacjenci ze zmianami w OUN). 

Pomimo wieloletnich badań i wysiłków wielu naukowców i klinicystów etiologia 

twardziny nie została dotychczas w pełni wyja niona, ale coraz większa liczba publikacji 

sugeruje, e nadprodukcja macierzy zewnątrzkomórkowej przez aktywowane fibroblasty 
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wynika ze zło onych interakcji między komórkami ródbłonka, limfocytami, makrofagami 

i fibroblastami, które za po rednictwem wielu mediatorów, takich jak cytokiny, chemokiny, 

czynniki wzrostowe i reaktywne formy tlenu, są zaanga owane w patogenezę 

autoimmunologiczną twardziny. Apoptoza odgrywa prawdopodobnie kluczową rolę 

w powstawaniu i przebiegu twardziny, co potwierdza równie  ta praca. 

Podsumowując – twardzina układowa to rzadko występująca choroba tkanki łącznej 

o podło u autoimmunologicznym, której obraz kliniczny, podobnie jak i patomechanizm 

zmian, jest bardzo zró nicowany i dotychczas nie do końca wyja niony. Same patologie ze 

strony skóry i narządów wewnętrznych w połączeniu z szeregiem hipotez dotyczących 

patogenezy twardziny były opisywane przez wielu autorów i są elementem tak e tej pracy. 

Inaczej przedstawiają się badania i analizy porównawcze wybranych parametrów klinicznych 

pacjentów z twardziną układową z wynikami wybranych badań molekularnych, gdy  

w dostępnej literaturze niewiele jest doniesień na ten temat, a je eli ju  są, to publikacje 

w większo ci dotyczą pacjentów chorych na twardzinę ograniczoną skórną. Wykazanie 

istnienia korelacji bąd  to dodatniej, bąd  ujemnej rzuca całkowicie nowe wiatło na 

mo liwo ci diagnostyczne i mo liwo ć kontroli na ka dym etapie procesu leczenia.  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Wykazano ró nicę w poziomie stę eń IL-17F i IL-23 w surowicy krwi w grupie 

pacjentów z twardziną układową w stosunku do grupy kontrolnej. Uzyskane 

wyniki potwierdzają hipotezę zaburzeń interakcji komórkowych w patogenezie 

twardziny układowej. 

2. Wykazano, e poziomy ekspresji genów BIRC2, BIRC3, COL27A1, COL5A1, 

BAX, BCL-2, BID, BIK i MCL-1 oraz stę enie białka IL-17A korelują z czasem 

przyjmowania leku alprostadil, co mo e potwierdzać nowy mechanizm działania 

tego leku związany z apoptozą i korzystny wpływ na zahamowanie włóknienia. 

3. Obecno ć ekspresji genu BNIP3 mo e być związana z indukcją procesu mitofagii 

w twardzinie i mo e być powiązana z aktywacją innych genów 

proapoptotycznych. Powy sze mo e stanowić bazę do poszukiwania nowych 

leków przeciwdziałających indukcji procesu mitofagii. 

4. Wykazano ró nicę w poziomie wapnia w surowicy krwi u pacjentów w grupach 

Scl 70+ i ACA+, co sugeruje, e w przebiegu twardziny układowej czynniki 
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nasilające objawy choroby działają poprzez aktywację apoptozy, wynikającej 

prawdopodobnie z zaburzeń homeostazy wapnia. 

5. Stwierdzono korelację czasu trwania choroby z ekspresją genów BIRC2, BIRC3 

oraz BIK, co wskazuje, e parametry te mogą być czynnikami prognostycznymi 

przebiegu twardziny układowej. 

6. Przeprowadzona analiza wykazała korelacje pomiędzy warto cią skali Rodnan 

a poziomami ekspresji genów BIRC3 i XIAP, które mogą być wspomagającym 

biochemicznym markerem prognostycznym procesu twardnienia skóry 

w przebiegu twardziny układowej. 

7. Obecno ć przeciwciał ACA lub Scl 70 ró nicowała profile ekspresji badanych 

genów. Wydaje się, e ró ne profile ekspresji badanych genów równolegle do 

wyników przeciwciał ANA ró nicują grupy pacjentów z twardziną układową. 

8. Profile ekspresji okre lonych genów dają podstawę do zró nicowania 

genetycznego pacjentów ze zmianami w OUN w zale no ci od obecno ci 

przeciwciał Scl 70 i ACA, co mo e być wykorzystane jako czynnik prognostyczny 

zmian w OUN w przebiegu twardziny układowej, a tym samym dają podstawę do 

wcze niejszego leczenia profilaktycznego.  

9. W zakresie warto ci ekspresji genu COL5A1 stwierdzono występowanie korelacji 

z ekspresją genu BIK i z BNIP3 w zale no ci od tego, czy byli to pacjenci z/bez 

zmian w OUN w badaniu MRI, co mo e być wykorzystane jako czynnik 

prognostyczny zmian w OUN w przebiegu twardziny układowej. 

10. W zakresie warto ci ekspresji genu NAIP, BAD i BIRC2 stwierdzono 

występowanie korelacji z innymi badanymi genami, co ró nicuje grupy pacjentów 

bez/ze zmianami w OUN i mo e być markerem zmian w OUN. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

a) Analiza bibliometryczna 

 

Jestem autorem/współautorem 83 publikacji zamieszczonych w polskich 

i zagranicznych czasopismach naukowych. Ogólna struktura prac: 34 prace oryginalne (w tym 

10 prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej), 36 prac poglądowych (w tym 

1 praca opublikowana w czasopi mie z listy filadelfijskiej), 8 opisów przypadków (w tym 1 

opublikowany w czasopi mie z listy filadelfijskiej), 3 publikacje pełnotekstowe 
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w suplementach (w tym 1 praca opublikowana w czasopi mie z listy filadelfijskiej), 2 listy do 

redakcji (w tym 1 opublikowany w czasopi mie z listy filadelfijskiej), 13 streszczeń ze 

zjazdów (w tym z 9 międzynarodowych i 4 krajowych). Ponadto jestem współautorem 

rozdziału Hair Follicle Openings: Dots w międzynarodowym podręczniku Atlas of 

trichoscopy pod redakcją prof. dr hab n. med. Lidii Rudnickiej, dwóch rozdziałów pt. 

„Balneoterapia i fizykoterapia w chorobach dermatologicznych” oraz „Podstawy medycyny 

estetyczne dla balneologów” w Wielkiej księdze balneologii, medycyny uzdrowiskowej 

i fizykalnej pod redakcją prof. dr hab. n. med. Ireny Ponikowskiej (publikacja w druku) oraz 

dwóch rozdziałów pt. „Leczenie chorób skóry w cukrzycy” i „Medycyna estetyczna 

u pacjentów z cukrzycą” w podręczniku Leczenie powikłań cukrzycy i chorób 

współistniejących pod redakcją prof. dr. n. med. Edwarda Franka (publikacja w druku).  

 

Sumaryczny impact factor (IF) moich wszystkich publikacji wynosi 18,435.  

Bez uwzględnienia publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism i listów do 

redakcji IF wynosi 14,762 

przy punktacji MNiSW/KBN 545,50. Bez uwzględnienia publikacji pełnotekstowych 

w suplementach czasopism i listów do redakcji 509,50. 

Liczba cytowań (bez autocytowań) według bazy Web of Science wynosi: 34 

H-indeks według bazy Web of Science TM Core Collection: 4 

Liczba cytowań według bazy Scopus bez autocytowań: 74 

H-index według bazy Scopus: 5 

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 5. 

74 publikacje (84%) z łącznej liczby 83 publikacji powstały po obronie pracy doktorskiej.  

W trakcie mojej pracy naukowej zajmowałam się przede wszystkim dwoma obszarami 

medycyny. Z racji zatrudnienia i posiadanych specjalizacji moje zainteresowania dotyczyły 

zagadnień dermatologicznych i szeroko pojętego zarządzania jednostkami słu by zdrowia 

i zdrowia publicznego. Badania z zakresu dermatologii obejmują przede wszystkim układowe 

choroby tkanki łącznej ze szczególnym uwzględnieniem twardziny układowej (12 prac), 

nowotwory skóry, w ród których tematem wiodącym jest czerniak (12 prac), łuszczycę 

i łuszczycowe zapalenie stawów (7 prac), zagadnienia z zakresu nowych technik 

diagnostycznych w dermatologii i mo liwo ci ich zastosowania w okre lonych jednostkach 

chorobowych (usg, dermoskopia, videodermoskopia, mikroskopia konfokalna) (4 prace). 

Odrębny cykl to prace dotyczące zmian skórnych w przebiegu chorób przewodu 
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pokarmowego, będące efektem współpracy z Kliniką Chorób Wewnętrznych 

i Gastroenterologii CSK MSWiA (2 prace), dermatologia pediatryczna we współpracy 

z Oddziałem Dziecięcym CSK MSWiA (6 prac) oraz prace dotyczące ró nych jednostek 

chorobowych, m.in. pyodermii zgorzelinowej, AZS, trądzika ró owatego, łojotokowego 

zapalenia skóry, wpływu leków na skórę i genetyki (15 prac). Wynikiem tych badań jest 

łącznie 58 prac z zakresu dermatologii. 

W drugim obszarze zarządzania jednostkami słu by zdrowia tematami dla mnie wiodącymi 

były: rachunek kosztów, marketing usług medycznych, cele strategiczne, ocena jako ci 

wiadczeń medycznych, analizy zgonów w zakładach opieki zdrowotnej oraz w zakresie 

zdrowia publicznego cykl prac o ró norodnej tematyce dotyczącej zagadnień wpływu 

czynników socjalno-demograficznych i diety na ryzyko i występowanie ró nych chorób 

w okre lonych okresach ycia człowieka. Łącznie 25 prac z tego zakresu. 

Wieloo rodkowe prace badawcze 

Uczestniczyłam w pracach i projektach naukowo-badawczych oraz badaniach klinicznych 

prowadzonych w CSK MSWiA wspólnie z innymi podmiotami.  

Projekt badawczy KBN nr 4P05B11918 pt. „Ocena zaburzeń unaczynienia narządów 

wewnętrznych u pacjentów z twardziną układową. Znaczenie patogenetyczne markerów 

nadkrzepliwo ci, implikacje terapeutyczne” realizowany w latach 2000-2001 w Klinice 

Dermatologii CSK MSWiA we współpracy z Zakładem Radiologii CSK MSWiA-kierownik 

projektu.  

Projekt naukowo-badawczy „Analiza szlaków sygnałowych w komórkach krwi obwodowej 

pacjentów z twardziną układową”, realizowany od 2015 r. ze rodków statutowych UMLUB 

wspólnie przez Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu 

Medyczny w Lublinie oraz Klinikę Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA- 

kierownik naukowy. Wynikiem mojego zainteresowania powiązaniem parametrów 

molekularnych (ekspresji wybranych genów i białek) z parametrami klinicznymi u pacjentów 

z twardziną układową i badań wykonanych między innymi w ramach grantu jest monografia 

habilitacyjna. 

Projekt naukowo-badawczy nr 501-1-31-22-16 pt. „Poszukiwanie markerów metabolicznych 

Twardziny – ocena warto ci adipokin w monitorowaniu przebiegu choroby” realizowany ze 

rodków na programy statutowe CMKP od 2017 r. wspólnie przez Zakład 
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Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

w Warszawie i Klinikę Dermatologii CSK MSWiA – współkierownik w projekcie. 

Projekt naukowo-badawczy nr 9/UOTT/2017 „Zastosowanie limfocytów supresorowych 

w terapii chorób autoimmunizacyjnych”, realizowany od 2017 r. w ramach programu 

„Inkubator Innowacyjno ci+”, umowa o dofinansowanie nr MNiSW/2017/DIR/78 wspólnie 

przez Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego i Klinikę Dermatologii CSK MSWiA – wykonawca projektu. 

 

Podczas pracy w Klinice Dermatologii CSK MSWiA brałam/biorę udział w poni szych 

międzynarodowych wieloo rodkowych badaniach klinicznych: 

1. Optymalizacja długoterminowego leczenia podtrzymującego, mającego na celu utrzymanie 

skóry bez zmian chorobowych u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu 

umiarkowanym do cię kiego. Wieloo rodkowe, randomizowane, trwające 52 tygodnie, 

otwarte badanie prowadzone w latach 2015–2017, w którym pełnię funkcję głównego 

badacza.  

2. Wieloo rodkowe badanie kliniczne III fazy prowadzone z randomizacją podwójnie lepej 

próby, oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczno ć omadacykliny podawanej 

do ylnie/doustnie w porównaniu do linezolidu podawanego do ylnie/doustnie w leczeniu 

u dorosłych, trwające w latach 2015–2016, w którym pełniłam funkcję głównego badacza. 

3. Bezpieczeństwo oraz działanie pianki w areozolu LEO 90100 na o  podwzgórze-

przysadka-nadnercza oraz metabolizm wapnia u uczestników w wieku dojrzewania ( wiek od 

12 do < 17 lat) cierpiących na łuszczycę plackowatą, trwające w latach 2015–2017, w którym 

pełnię funkcję głównego badacza. 

4. Wieloo rodkowe, prospektywne, otwarte badanie nierandomizowane, oceniające wpływ 

stanu skóry bez zmian chorobowych na ocenę jako ci ycia mierzoną w tygodniach 16 i 52 

u pacjentów z umiarkowaną i cię ką postacią łuszczycy plackowatej leczonych 

sekukinumabem, trwające w latach 2016–2018, w którym pełnię funkcję głównego badacza. 

5. 52-tygodniowe, wieloo rodkowe, randomizowane, podwójnie za lepione badanie mające 

na celu wykazanie skuteczno ci secukinumabu (300 mg), ocenianej na podstawie wska ników 
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PASI oraz IGA po 12 tygodniach leczenia, w porównaniu z ustekinumabem, oraz ocenę, 

trwające w latach 2016–2018, w którym pełnię funkcję głównego badacza. 

6. Wieloo rodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, 52-tygodniowe badanie 

prowadzone metodą podwójnie lepej próby, mające na celu wykazanie skuteczno ci, 

bezpieczeństwa i tolerancji iniekcji podskórnych secukinumabu, wykonywanych za pomocą 

ampułkostrzykawki, trwające w latach 2016–2018, w którym pełnię funkcję głównego 

badacza. 

7. Trwające 52 tygodnie wieloo rodkowe, randomizowane badanie prowadzone w grupach 

równoległych z zastosowaniem lepej próby, dotyczące porównania skuteczno ci 

i bezpieczeństwa iksekizumabu z ustekinumabem u pacjentów z umiarkowanie cię ką lub 

cię ką łuszczycą, trwające w latach 2016–2017, w którym pełnię funkcję koordynatora 

badania i współbadacza. 

8. Wieloo rodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych, kontrolowane 

placebo badanie 2 fazy z LY3074828 u pacjentów z umiarkowaną lub cię ką łuszczycą 

plackowatą, trwające w latach 2016–2019, w którym pełnię funkcję koordynatora badania 

i współbadacza. 

9. Wieloo rodkowe podwójnie za lepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie 

oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczno ć iksekizumabu u pacjentów od 6 do < 18 

roku ycia z umiarkowaną lub cię ką łuszczycą plackowatą, trwające w latach 2017–2019, 

w którym pełnię funkcję koordynatora badania i współbadacza. 

10. Wieloo rodkowe badanie fazy 3 z zastosowaniem podwójnie lepej próby, oceniające 

długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczno ć stosowania barycytynibu u dorosłych 

pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, trwające w latach 2017–2020, w którym pełnię 

funkcję międzynarodowego koordynatora badania i współbadacza. 

Recenzje prac naukowych 

Byłam recenzentem artykułów w czasopismach: Standardy Medyczne Pediatria, 

Gastroenterology Reviev, Reumatologia oraz Dermatologia Estetyczna. 

Na Wydziale Nauki o Zdrowiu w Wy szej Szkoły In ynierii i Zdrowia byłam promotorem 15 

prac licencjackich i magisterskich oraz recenzentem 11 prac. 
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Jestem promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich: mgr. Mateusza 

Wilińskiego „Analiza ekspresji genu KLF4 w ludzkich komórkach macierzystych“ oraz mgr 

Agnieszki Wojcieszek „Analiza poziomu ekspresji genu NANOG w komórkach 

macierzystych człowieka“ w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej 

Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Konsultuję i opiniuję materiały do 4 prac doktorskich lekarzy Kliniki Dermatologii CSK 

MSWiA. 

Uczestnictwo w zjazdach i kongresach naukowych 

Brałam aktywny udział w szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu: dermatologii, 

dermatochirurgii, medycyny estetycznej, balneologii i medycyny fizykalnej. Jestem autorem 

doniesień zjazdowych zarówno ze zjazdów międzynarodowych, jak i krajowych. Od wielu lat 

jako członek EADV biorę udział w międzynarodowym Kongresie European Academy of 

Dermatology and Venerology EADV (Geneva, Monachium, Praga, Barcelona, Florencja, 

Kraków, Amsterdam 2014, Valencja 2015, Kopenhaga 2015, Vienna 2016, Geneva 2017), 

wiatowym kongresie World Congress of Dermatology (Vancouver 2015) oraz kongresie 

American Academy of Dermatology (Waszyngton 2016, Orlando 2017) Brałam udział 

w międzynarodowym szkoleniu National Institute of Bioprocessing, Research & Training 

(NIBRT) (Dublin, Ireland 2016) oraz IMID Immunology Summit Advancing the Quality of 

Care (Warszawa 2017). Brałam czynny udział w następujących krajowych kongresach 

i sympozjach organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 

oraz w kursach, szkoleniach, warsztatach i sympozjach:  

2011 Kurs „Choroby włosów'', Warszawa 

2011, 2016, 2017 Kurs ,,Dermoskopia'', Warszawa  

2014 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Kraków 

2014, 2015, 2016 „Andrzejki dermatologiczne“, Warszawa  

2015 Akademia Czerniaka Warszawa 

2015 „Hot Topics Dermatologia“, Iława  

2015, 2016 „Dermatologia Przyszło ci“Konferencja Stowarzyszenia Dermatologów 

        Wojskowych, Jurata 

2015, 2016 „Akademia Alergologii i Dermatologii“, Ustka 

2015, 2016, 2017 „Interdyscyplinarne spotkania z dermatologią“, Olsztyn 

2015, 2016 „Kontrowersje w dermatologii“ Zakopane  

2016 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Wrocław 
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2016 „Podstawowy kurs chirurgii skóry“ w ramach 31 Zjazdu PTD we Wrocławiu 

2016 „Interdyscyplinarne oblicza dermatologii” Bydgoszcz 

2015, 2017 Konferencja Sekcji Forum Młodych PTD, Ossa, Łód   

2017 XI Sympozjum Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Serock 

2017 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Alergologia i dermatoimmunologia 

         dzieci i dorosłych“, Kazimierz Dolny 

2017 „Dermatologia estetyczna nauka czy rzemiosło“ Sekcja Dermatologii Estetycznej 

        PTD,Gdynia 

oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych i redakcjach pism naukowych 

Jestem członkiem następujących towarzystw naukowych: 

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), w którym jestem członkiem Zarządu Oddziału 

Warszawskiego 

European Academy of Dermatology and Venerelogy (EADV) – członek 

American Academy of Dermatology (AAD) – członek 

Polskie Towarzystwo Lekarzy Medycyny Estetycznej (PTLME), w którym od 2014 roku 

pełnię funkcję wiceprezesa zarządu 

 

Jestem zastępcą redaktora naczelnego w redakcji (Editorial board) czasopisma medycznego 

Medical Problems – Journal of Experimental and Clinical Medicine. ISSN 0478-3824 od 

2011 r. 

 

Nagrody i wyró nienia 

Wyró nienie pracy doktorskiej  przez Radę Wydziału Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego w 2003 r. 

Srebrny Krzy  Zasługi nadany decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 6.11.2000 r. 

Podsumowanie dorobku naukowego 

Łączny IF wynosi: 18, 435 

Bez uwzględnienia publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism i listów do 

redakcji IF wynosi: 14,762 
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MNiSW/KBN: 545,50. Bez uwzględnienia publikacji pełnotekstowych w suplementach 

czasopism i listów do redakcji 509,50 

Liczba cytowań (bez autocytowań wg bazy Web of Science TM Core Colletion (bez 

autocytowań ) – 34 

h-index według bazy Web of ScienceTM Core Collection; 4 

Liczba cytowań wg bazy Scopus (bez autocytowań): 74 

Indeks Hirsha wg bazy Scopus: 5. 

 

6. Omówienie osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych 

Praca w WUM 

Od 2013 roku jestem koordynatorem zajęć praktycznych i wykładowcą na studiach 

podyplomowych dla lekarzy na kierunku „Medycyna estetyczna” na Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym. Opracowałam tematykę, zakres materiału, obowiązkową 

literaturę, cało ciowy plan wykładów oraz ćwiczeń i seminariów dla tego przedmiotu. 

Tematyka obejmuje: budowę, fizjologię i patofizjologię skóry i przydatków, częste choroby 

skóry, rozpoznanie i leczenie, znaczenie histopatologii w diagnostyce chorób skóry, metody 

nieinwazyjne i inwazyjne w likwidowaniu objawów starzenia, zabiegi medycyny estetycznej 

u pacjentów z chorobami skóry, makija  permanentny, choroby owłosionej skóry głowy 

i paznokci, nadpotliwo ć, psychodermatologię, hirsutyzm i hipertrychozę, mo liwo ci 

i granice w medycynie estetycznej, skleroterapię, wybrane aspekty ginekologii estetycznej, 

stomatologię estetyczną, podstawowe zabiegi chirurgiczne dedykowane medycynie 

estetycznej, alergię na substancje stosowane w medycynie estetycznej, postępowanie 

w nagłych przypadkach w medycynie estetycznej, wpływ palenia tytoniu na skórę, osocze 

bogatopłytkowe w medycynie estetycznej, medycynę estetyczną – kompleksowe podej cie do 

pacjenta, najczęstsze powikłania w medycynie estetycznej, postępowanie diagnostyczne 

i terapeutyczne w stanach przednowotworowych i nowotworach skóry, laseroterapię, prawne 

aspekty medycyny estetycznej, podstawy marketingu, zarządzanie gabinetem oraz miejsce 

medycyny estetycznej w systemie specjalizacji medycznych w Polsce. Dla wszystkich tych 

przedmiotów byłam autorem sylabusów. 

Praca w Wy szej Szkole In ynierii i Zdrowia  

Od 2015 r. jestem adiunktem na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wy szej Szkole In ynierii 

i Zdrowia na kierunku Kosmetologia, studia I i II stopnia, oraz studia podyplomowe, gdzie 
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odpowiadam za zajęcia z zakresu dermatologii i prowadzę wspólnie z asystentami z Kliniki 

Dermatologii CSK MSWiA zajęcia dla studentów I–V roku Kosmetologii z przedmiotów 

dermatologia i medycyna estetyczna. 

Praca na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wy szej Szkole In ynierii i Zdrowia wią e się równie  

z bezpo rednią opieką nad rozwojem naukowym studentów. Praca ta zaowocowała 

wypromowaniem 15 prac magisterskich i licencjackich. Prace magisterskie to samodzielne, 

oryginalne badawcze projekty naukowe. Wyniki czę ci z nich zostały opublikowane 

w czasopismach bran owych i przedstawione na kongresach kosmetologicznych. Ponadto 

byłam recenzentem 11 prac z tego zakresu.  

Praca w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Człowieka Lubelskiego 

Uniwersytetu Medycznego  

Od 2017 r. jestem adiunktem w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie zajmuję się badaniami genetycznymi 

dermatologicznych chorób autoimmunologicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

twardziny układowej oraz nowotworów skóry, głównie czerniaka. Ponadto jestem 

promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich. 

 

Praca w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA 

Od 2014 r. jestem kierownikiem Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, gdzie 

wcze niej byłam starszym asystentem. W Klinice Dermatologii kieruję zespołem, w skład 

którego wchodzi 8 lekarzy specjalistów dermatologii i wenerologii oraz 13 lekarzy 

specjalizujących się w tej dziedzinie. W ramach zadań organizacyjno-szkoleniowych 

prowadzę na bie ąco szkolenia specjalizujących się lekarzy, jestem pomysłodawcą i twórcą 

autorskich programów szkoleniowych realizowanych w naszej Klinice. Byłam/jestem 

kierownikiem specjalizacji z dermatologii i wenerologii 6 lekarzy – 3 zakończonych i 3 

w trakcie. Jednocze nie koordynuję szkolenie z zakresu dermatologii lekarzy na sta u 

podyplomowym (rocznie około 30 lekarzy). W ramach pracy naukowej Kliniki organizuję 

i koordynuję comiesięczne posiedzenia naukowe, które po więcone są prezentacji 

najnowszych i najwa niejszych problemów dermatologicznych oraz mo liwo ci 

diagnostycznych i leczniczych. Ponadto raz w tygodniu organizuję krótkie szkolenia 

po więcone przygotowaniom do egzaminu specjalizacyjnego. Prowadzę nadzór nad 

studenckim kołem naukowym przy Klinice Dermatologii. Byłam opiekunem naukowym 
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młodszych asystentów Kliniki Dermatologii CSK MSWiA, którzy wzięli aktywny udział 

w Forum Młodych w roku 2015, gdzie zaprezentowali 5 prac, zdobywając 2 nagrody, oraz 

w roku 2017, gdzie zaprezentowali 4 prace, zdobywając jedną nagrodę. Jestem 

koordynatorem projektów oraz sprawuję opiekę merytoryczną nad badaniami naukowymi 

realizowanymi przez Klinikę, które będą podstawą rozpraw doktorskich 4 asystentów 

z Kliniki.  

W 2015 r. zaplanowałam, koordynowałam i nadzorowałam modernizację Kliniki 

Dermatologii polegającą między innymi na powiększeniu powierzchni oddziału, i poradni, 

a tak e doposa eniu w aparaturę i sprzęt medyczny. Z mojej inicjatywy powstały nowe centra 

dermatologiczne, takie jak: Centrum Dermatochirurgii i Nowotworów Skóry, Centrum 

Alergicznych Chorób Skóry, Centrum Dermatopatologii, Centrum Nieinwazyjnej Diagnostyki 

Chorób Skóry z  Pracowniami Diagnostyki Wideodermatoskopowej i  Mikroskopii 

Konfokalnej, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Włosów oraz Centrum Dermatologii 

Dziecięcej. Wdro yłam specjalne cie ki diagnostyczne dla pacjentów po transplantacji 

nerek, trzustki i serca w ramach diagnostyki zmian skórnych u pacjentów leczonych 

immunosupresją.  

Poza pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Dermatologii od 2003 do 2017 r. pełniłam 

funkcję dyrektora ds. marketingu i administracji CSK MSWiA. W ramach obowiązków 

dyrektora ds. marketingu i administracji nadzorowałam szereg działów i sekcji w Centralnym 

Szpitalu Klinicznym MSWiA (szpital posiada ponad 1000 łó ek i zatrudnia ponad 2500 osób, 

w tym ponad 500 osób to personel administracyjny), w tym Dział Zaopatrzenia Medycznego, 

Dział Marketingu i Zamówień Publicznych, Dział Inwestycji i Remontów, Dział Eksploatacji, 

Dział Transportu, Sekcję Mundurową, Sekcję Gospodarczą, Sekcję ywienia i Sekcję 

Łączno ci, których działalno ć zapewnia bie ące funkcjonowanie szpitala. Aktywnie zajmuję 

się promowaniem szpitala i szeroko pojętym marketingiem usług medycznych, co ma swoje 

odzwierciedlenie w artykułach z tej dziedziny. 

Od 2011 r. pełnię funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii 

i wenerologii na terenie województwa mazowieckiego, aktywnie współpracuję 

z kierownikami klinik i ordynatorami oddziałów na tym terenie oraz konsultantem krajowym. 

W ramach pełnionej funkcji jestem członkiem Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy, który 

aktywnie działa na rzecz wprowadzania nowych terapii dla pacjentów z łuszczycą. Aktywnie 

współpracuję z Narodowym Funduszem Zdrowia przy wdra aniu nowych programów 

lekowych i wyceny procedur, z Ministerstwem Zdrowia przy opiniowaniu wniosków dla 
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pacjentów na import leków oraz w procesie tworzenia wska ników do map potrzeb 

zdrowotnych w ramach projektu systemowego pt. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz 

systemowych i wdro eniowych”, a tak e opiniuję wnioski w zakresie uzyskania akredytacji 

przez kliniki i oddziały dermatologiczne w województwie mazowieckim. 

Od 2011 r. jestem członkiem Rady Akredytacyjnej przy Ministrze Zdrowia. 

W ramach powierzonych obowiązków zajmuję się tworzeniem standardów akredytacyjnych, 

wspólnie z Radą podejmuję uchwały dotyczące akredytacji jednostek słu by zdrowia 

przedkładane Ministrowi Zdrowia. 

 

Kursy i szkolenia w ramach CMKP 

Aktywnie uczestniczę w szkoleniach podyplomowych, prowadząc wykłady z  w ramach 

kursów specjalizacyjnych CMKP dla lekarzy specjalizujących się z dermatologii 

i wenerologii w ramach kursu wprowadzającego do dermatologii i wenerologii, dermoskopii, 

zmian nowotworowych oraz innych kursów wymaganych do specjalizacji. Prowadzę wykłady 

i kursy specjalizacyjne dla lekarzy rodzinnych, lekarzy balneologów i lekarzy geriatrów 

z zakresu dermatologii, organizowane przez CMKP. Wygłaszałam referaty dla lekarzy 

dermatologów, balneologów, diabetologów i gastrologów specjalizujących się w tych 

dziedzinach oraz z zakresu zarządzania na konferencjach i zjazdach szkoleniowych. 

 

Wykłady na zaproszenie 

Byłam wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia wykładów eksperckich oraz do 

uczestniczenia w cyklach szkoleniowych dla lekarzy, pracowników zawodów 

paramedycznych i pacjentów. Do najwa niejszych aktywno ci dydaktycznych w ostatnim 

czasie nale y prowadzenie sesji i wykłady na takich wydarzeniach, jak:  

konferencja „Hot topics dermatologia” w Iławie (2015), Sympozjum „Akademii Dermatologii 

i Wenerologii” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Serocku (2017), konferencja 

„Interdyscyplinarne spotkanie z dermatologią” w Olsztynie (2017), wykład na konferencji 

„Dermatologia estetyczna nauka czy rzemiosło” Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD 

w Gdyni (2017), wykłady na kongresach endokrynologicznych „Nowo ci w cukrzycy” 

w Warszawie (2015, 2016), na Jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum 

Diabetologicznym „Diabetica Expo 2016”, na Ogólnopolskim Forum Profilaktyki 

Diabetologii w Toruniu oraz konferencji w Ciechocinku zorganizowanej przez Collegium 

Medicum UMK i Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej (2016), wykład 




