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1. Imię i Nazwisko: Joanna Bartosińska 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca 

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

- 1996 – 2002 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, obecnie 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

- 24.06.2002 – uzyskanie tytułu lekarza, dyplom z wynikiem celującym, Wydział Lekarski, 

Akademia Medyczna w Lublinie, obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Numer dyplomu: 13331/16627/2002. 

- 24.04.2008 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie 

medycyny; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie; tytuł rozprawy doktorskiej – „Badanie aktywności wybranych surowiczych 

markerów angiogenezy w średnio-ciężkiej i ciężkiej łuszczycy w powiązaniu z oceną 

kapilaroskopową”. Obrona z wyróżnieniem. 

Promotor – Prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska  

Recenzenci –  Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska 

 Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski 

- 25.10.2010 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii 

Kierownik specjalizacji – Prof. dr hab. n. med. Janusz Urban 

Dr n. med. Maria Juszkiewicz-Borowiec 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych / 

artystycznych 

Zatrudnienie : 

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie 

01.10.2002 do 31.10.2003 – staż podyplomowy 

 Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

od 03.11.2003 do 30.09.2015 – asystent 

od 01.10.2015 do obecnie – adiunkt 

 Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie 

od 03.11.2003 do 25.10.2010 - asystent 

od 25.10.2010 do obecnie – starszy asystent 

http://bpp.umlub.pl/bpp/praca_doktorska/47407/
http://bpp.umlub.pl/bpp/praca_doktorska/47407/
http://bpp.umlub.pl/bpp/praca_doktorska/47407/
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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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego / artystycznego 

„Rola oznaczania receptora programowanej śmierci 1 (PD-1) oraz innych mediatorów 

procesów regulacji i tolerancji immunologicznej, jak również wybranych biomarkerów 

remodelingu kości i chrząstki w łuszczycy” 

Osiągnięcie zostało udokumentowane jednotematycznym cyklem 6 oryginalnych prac 

opublikowanych w recenzowanych czasopismach z listy A. Wszystkie wymienione prace 

powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych. 

 

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

wydawniczy 

1. Bartosińska J, Zakrzewska E, Raczkiewicz D, Purkot J, Michalak-Stoma A, Kowal M, 

Krasowska D, Chodorowska G, Giannopoulos K. Suppressed Programmed Death 1 

Expression on CD4
+
 and CD8

+
 T Cells in Psoriatic Patients. Mediators of Inflammation 

2017; 2017: 5385102. doi: 10.1155/2017/5385102. 

3,232 IF,      30 MNiSW 

2. Bartosińska J, Zakrzewska E, Purkot J, Michalak-Stoma A, Kowal M, Krasowska D, 

Chodorowska G, Giannopoulos K. Decreased blood CD4+PD-1+ and CD8+PD-1+ 

T cells in psoriatic patients both with and without arthritis. Advances in Dermatology 

and Allergology 2018. doi: 10.5114/ada.2018.75609. 

1,683 IF,      15 MNiSW  

3. Bartosińska J, Michalak-Stoma A, Juszkiewicz-Borowiec M, Kowal M, 

Chodorowska G. The Assessment of Selected Bone and Cartilage Biomarkers in Psoriatic 

Patients from Poland. Mediators of Inflammation 2015; 2015: 194535. 

doi: 10.1155/2015/194535. 

3,418 IF,      30 MNiSW  

4. Bartosińska J, Zakrzewska E, Król A, Raczkiewicz D, Purkot J, Majdan M, Krasowska 

D, Chodorowska G, Giannopoulos K. Differential expression of programmed death 1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29180838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29180838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26146462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26146462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29112182
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(PD-1) on CD4+ and CD8+ T cells in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. Polish 

Archives of Internal Medicine 2017; 127(12): 815-822. doi: 10.20452/pamw.4137. 

2,309 IF,      30 MNiSW  

5. Bartosińska J, Purkot J, Kowal M, Michalak-Stoma A, Krasowska D, Chodorowska G, 

Giannopoulos K. Expression of selected molecular markers of immune tolerance 

in psoriatic patients. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2018; 27(6): 1-5. 

doi: 10.17219/acem/78020. 

1,179 IF,      15 MNiSW  

6. Bartosińska J, Michalak-Stoma A, Kowal M, Raczkiewicz D, Krasowska D, 

Chodorowska G, Giannopoulos Analysis of the circulating soluble Programmed Death 1 

(PD-1), Neuropilin 1 (NRP1) and Human Leukocyte Antigen-G (HLA-G) in psoriatic 

patients. Advances in Dermatology and Allergology 2018. doi: 10.5114/ada.2018.73329. 

1,683 IF,      15 MNiSW  

Łączny Impact Factor publikacji wchodzących w skład głównego osiągnięcia naukowego 

w JCR, zgodnie z rokiem opublikowania: 13,504 

Liczba punktów MNiSW: 135 

 

c) omówienie celu naukowego / artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

Wstęp 

 Rozprawę habilitacyjną „Rola oznaczania receptora programowanej śmierci 1 (PD-1) 

oraz innych mediatorów procesów regulacji i tolerancji immunologicznej, jak również 

wybranych biomarkerów remodelingu kości i chrząstki w łuszczycy” obejmuje cykl sześciu 

prac oryginalnych, które powstały przy zastosowaniu badań na poziomie molekularnym, 

cytometrii przepływowej oraz metody immunoenzymatycznej ELISA. We wszystkich 

pracach jestem pierwszym autorem, a w pięciu z nich również autorem korespondencyjnym. 

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą ogólnoustrojową, dotyczącą 

2-3% światowej populacji. W jej patogenezie istotną rolę odgrywają zaburzenia 

immunologiczne, zmiany naczyniowe oraz nieprawidłowe różnicowanie komórek naskórka. 

Charakterystyczną cechą łuszczycy jest przewlekły stan zapalny skóry z obecnością nacieków 

złożonych z limfocytów T CD4+, granulocytów obojętnochłonnych i makrofagów w skórze 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29112182
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właściwej oraz limfocytów T CD8+ w naskórku. Uważa się, że odpowiedź immunologiczna 

w skórze chorych na łuszczycę jest zapoczątkowywana przez cytokiny prozapalne, takie jak 

interleukina 12 (interleukin, Il), Il-23 oraz czynnik martwicy nowotworów α (tumor necrosis 

factor α, TNFα), wydzielane przez komórki dendrytyczne (dendritic cell, DC). W efekcie 

dochodzi do aktywacji dziewiczych limfocytów T i ich różnicowania w kierunku limfocytów 

T pomocniczych CD4+ (T helper, Th, w tym Th1, Th17, Th22) i T cytotoksycznych CD8+ 

(T cytotoxic, Tc, w tym Tc1 i Tc17), a także pobudzenia mechanizmów wrodzonej 

odpowiedzi immunologicznej. 

Kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy immunologicznej i promowaniu zjawiska 

tolerancji odgrywają limfocyty T regulatorowe (regulatory T cells, Tregs), które hamując 

aktywowane, autoreaktywne limfocyty efektorowe działają immunosupresyjnie. Wpływ 

niektórych cytokin umożliwia tworzenie odmiennego profilu polaryzacji limfocytów T, 

a także pozwala na konwersję między poszczególnymi subpopulacjami już zróżnicowanych 

komórek. W łuszczycy dochodzi do zaburzenia tolerancji immunologicznej i upośledzenia 

funkcji komórek o właściwościach supresorowych. 

Znaczącą rolę w regulacji układu odpornościowego odgrywa cząsteczka 

programowanej śmierci 1 (programmed death 1, PD-1) poprzez wpływ na hamowanie 

aktywacji limfocytów T efektorowych. Mechanizmy jej działania, a także innych mediatorów 

procesów regulacji i tolerancji immunologicznej były dotychczas szeroko badane 

w chorobach nowotworowych, natomiast niewiele wiadomo na temat ich udziału 

w patogenezie łuszczycy. Podobnie, nie do końca poznana jest rola biomarkerów kości 

i chrząstki w wykrywaniu stawowych zmian łuszczycowych. 

Wobec powyższego jako pierwsza przeprowadziłam badania, których wyniki ujęte 

w ciągu artykułów Nr 1-6 korespondują ze sobą i mają na celu określenie roli oznaczania 

wybranych parametrów odpowiedzialnych za przewlekłą, przetrwałą aktywację limfocytów T 

efektorowych w łuszczycy. Podjęty temat wydaje się szczególnie ważny i ciekawy 

w kontekście nielicznych i niejednoznacznych wyników badań w piśmiennictwie światowym. 

Zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi przedstawionymi elementami układu 

odpornościowego pozwala na coraz lepsze poznanie mechanizmów odpowiedzialnych 

za przebieg łuszczycy, co może przyczynić się do poszukiwania nowych opcji 

terapeutycznych. 

Badania molekularne i cytometryczne, których wyniki zaprezentowałam 

w artykułach Nr 1, 2, 4, 5 i 6 cyklu powstały dzięki kilkuletniej współpracy 
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z Zakładem Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

kierowanym przez Prof. dr hab. Krzysztofa Giannopoulos. 

Cele szczegółowe cyklu publikacji Nr 1-6: 

 Ocena ekspresji PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ krwi obwodowej u chorych 

na łuszczycę w porównaniu do osób zdrowych. 

 Rola oznaczania ekspresji PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ krwi obwodowej 

do oceny ryzyka wystąpienia łuszczycy. 

 Ocena ekspresji PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ krwi obwodowej jako 

potencjalnego czynnika różnicującego pacjentów z łuszczycą z zajęciem i bez zajęcia 

stawów. 

 Ocena ekspresji PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ krwi obwodowej jako 

potencjalnego czynnika różnicującego pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów 

i reumatoidalnym zapaleniem stawów.  

 Ocena stężenia wybranych biomarkerów kości i chrząstki w surowicy krwi pacjentów 

z łuszczycą i osób zdrowych. 

 Rola oznaczania wybranych biomarkerów kości i chrząstki do oceny ryzyka 

wystąpienia łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów. 

 Ocena ekspresji mRNA PDCD1, NRP1 i HLA-G w jednojądrzastych komórkach krwi 

obwodowej u pacjentów z łuszczycą w porównaniu do osób zdrowych. 

 Ocena stężenia rozpuszczalnych form PD-1, NRP-1 i HLA-G w osoczu pacjentów 

z łuszczycą w porównaniu do osób zdrowych. 

 Analiza korelacji badanych genów i białek z parametrami klinicznymi pacjentów 

z łuszczycą, zawarta we wszystkich publikacjach cyklu Nr 1-6. 

 

Artykuł Nr 1 cyklu 

„Suppressed Programmed Death 1 Expression on CD4
+
 and CD8

+
 T Cells in Psoriatic 

Patients” 

Do aktywacji dziewiczych limfocytów T potrzebne są przynajmniej dwa sygnały. 

Pierwszy z nich polega na interakcji między receptorem na powierzchni limfocytu T (T-cell 

receptor, TCR) a cząsteczką głównego układu zgodności tkankowej (major histocompatibility 

complex, MHC) na komórce prezentującej antygen (antygen presenting cell, APC). Drugi, 

kostymulujący, odpowiada za aktywację limfocytów T (pozytywny sygnał) lub jej hamowanie 

(negatywny sygnał). Do pobudzenia negatywnego sygnału kostymulującego dochodzi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29180838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29180838
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w następstwie interakcji pomiędzy receptorem programowanej śmierci 1 (programmed death 

1, PD-1, CD279), należącym do rodziny CD28 i ulegającym indukowanej ekspresji 

na limfocytach T, B, komórkach NK (natural killer) oraz monocytach/makrofagach, a jego 

ligandem (PD-L1 lub PD-L2) na powierzchni APC. PD-1, opisany po raz pierwszy przez 

Ishida i wsp., jest jednym z kluczowych negatywnych regulatorów odpowiedzi 

immunologicznej, biorących udział w zapobieganiu rozwojowi chorób 

autoimmunologicznych. Szlak PD-1/PD-L1 prowadzi do podtrzymania obwodowej tolerancji 

immunologicznej poprzez ograniczenie aktywacji, proliferacji i funkcji efektorowych 

limfocytów T. Negatywny sygnał przekazywany od receptora PD-1 po jego aktywacji 

przyczynia się do zahamowania produkcji cytokin prozapalnych i zwiększenia syntezy Il-10, 

hamującej odpowiedź immunologiczną. Wysoka ekspresja PD-1 stwierdzana w chorobach 

nowotworowych i przewlekłych zakażeniach wirusowych świadczy o dysfunkcji limfocytów 

T w następstwie „wyczerpania” („exhausted”). 

Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że u myszy genetycznie uwarunkowany 

brak ekspresji PD-1 (Pdcd1
-/-

) prowadzi do rozwoju zapalenia stawów, kardiomiopatii 

rozstrzeniowej oraz toczniopodobnej choroby autoimmunologicznej (lupus-like autoimmune 

disease). 

Badania dotyczące ekspresji PD-1 w blaszce łuszczycowej są nieliczne, a ich wyniki 

niejednoznaczne. Stwierdzono, że limfocyty nacieku zapalnego w skórze właściwej wykazują 

nieznaczną lub całkowity brak ekspresji PD-1. Z kolei inni autorzy opisali zwiększoną 

ekspresję PD-1 na limfocytach Tc CD8+ TIA1+ (T-cell-restricted intracellular antygen-1) 

w naskórku; na limfocytach T CD4+ Bet+, TIA1- (Th1) w brodawkach skórnych oraz na 

makrofagach, ale nie na komórkach dendrytycznych CD11c+. Natomiast stwierdzono wysoką 

ekspresję liganda PD-1 (PD-L1) na komórkach zrębu (stromal cells) oraz keratynocytach 

w obrębie blaszki łuszczycowej. 

Mało poznana rola białka PD-1 w aktywacji limfocytów i zaburzeniu tolerancji 

immunologicznej była dla mnie inspiracją do podjęcia badań, dotyczących ekspresji PD-1 na 

limfocytach T CD4+ i CD8+ krwi obwodowej u pacjentów z łuszczycą. Wzięłam pod uwagę 

możliwość wpływu zaburzeń w kostymulacji PD-1 na aktywację limfocytów T 

i podtrzymywanie procesów zapalnych w łuszczycy.  

W badaniu wzięło udział 75 pacjentów z łuszczycą oraz 52 zdrowych ochotników. 

Komórki jednojądrzaste były izolowane z krwi obwodowej pacjentów i ochotników 

oraz znakowane przy użyciu przeciwciał monoklonalnych i analizowane w cytometrze 

przepływowym. Oceniono udział procentowy limfocytów T CD3+, CD4+, CD8+ 
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oraz komórek CD4+ i CD8+ wykazujących ekspresję PD-1, a następnie obliczono liczby 

bezwzględne tych komórek. 

Wykazałam, że zarówno odsetki, jak i liczby bezwzględne komórek T CD3+ i CD8+ 

były istotnie statystycznie wyższe u pacjentów z łuszczycą niż w grupie kontrolnej. Odsetek 

komórek CD3+ korelował dodatnio z nasileniem łuszczycy ocenionym wskaźnikami PASI 

(Psoriasis Area and Severity Index) i IGA (Investigator Global Assesment). 

Ważną obserwacją tego badania jest wykazanie, że zarówno odsetki, jak i 

bezwzględne wartości liczbowe komórek T CD4+PD-1+ i CD8+PD-1+ były istotnie niższe 

u pacjentów z łuszczycą w porównaniu do grupy kontrolnej. Dodatnia korelacja występowała 

między odsetkami komórek T CD4+PD-1+ a CD8+PD-1+. Bezwzględne wartości liczbowe 

komórek CD4+PD-1+ korelowały ujemnie ze wskaźnikiem PASI, a komórek CD8+PD-1+ 

z wiekiem wystąpienia łuszczycy. Biorąc pod uwagę, że PD-1 odgrywa rolę w wyciszaniu 

odpowiedzi immunologicznej, jego obniżona ekspresja na komórkach T CD4+ i CD8+ może 

być markerem aktywności łuszczycy i świadczyć o zaburzonym mechanizmie, który 

zapobiegałby nadmiernej stymulacji immunologicznej i autozapalnej. Oznacza to, że PD-1 

u pacjentów z łuszczycą nie ulega prawidłowej indukowalnej ekspresji podczas aktywacji 

limfocytów T efektorowych. Stąd zaburzenia funkcji szlaku PD-1 mogłyby być 

odpowiedzialne za przewlekły proces zapalny. 

Wyniki badań własnych są szczególnie ciekawe w kontekście ostatnich doniesień 

prezentujących przypadki pacjentów leczonych inhibitorami PD-1 (nivolumab, 

pembrolizumab) z powodu raka płuca, nerki oraz czerniaka. U tych chorych autorzy 

obserwowali zaostrzenie lub wysiew łuszczycy plackowatej i krostkowej, a także wystąpienie 

zapalenia stawów. W związku ze wzrastającą częstością stosowania tych leków, skórne 

objawy uboczne znajdują się obecnie w spektrum zainteresowania dermatologów. 

Wykonana w badaniu własnym analiza regresji logistycznej pozwoliła na ustalenie, 

że względne ryzyko wystąpienia łuszczycy zmniejsza się średnio o 36,9% jeśli odsetek 

komórek T CD4+PD-1+ wzrasta o 1%, natomiast zmniejsza się średnio o 29,5% jeśli odsetek 

komórek T CD8+PD-1+ wzrasta o 1%.  

Dane piśmiennictwa zawierają informacje, że cząsteczki o działaniu anty-PD-1 mogą 

hamować limfocyty T regulatorowe (regulatory T cells, Tregs) i promować ich polaryzację 

w kierunku Th17. Stąd można przypuszczać, że obniżona ekspresja PD-1 w łuszczycy może 

być czynnikiem wyzwalającym aktywację limfocytów Th1 i Th17. 

Jako pierwsza zwróciłam uwagę, że oznaczanie ekspresji PD-1 na komórkach T CD4+ 

i CD8+ byłoby przydatne do oceny ryzyka rozwoju łuszczycy. Może to okazać się 



9 
 

szczególnie ważne u pacjentów poddawanych terapii anty-PD-1 w chorobach 

nowotworowych. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Mediators of Inflammation 

w 2017 roku. (IF 3,232 , 30 MNiSW) 

 

Artykuł Nr 2 cyklu 

„Decreased blood CD4+PD-1+ and CD8+PD-1+ T cells in psoriatic patients both with 

and without arthritis” 

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), należące do grupy seronegatywnych 

spondyloartropatii zapalnych, dotyczy około 30% chorych na łuszczycę, co stanowi 

0,05-0,25% ogólnej populacji. Aktualnie prowadzone są prace naukowe, które pozwoliłyby 

na ocenę zarówno podobieństw, jak i różnic w patogenezie łuszczycy przebiegającej z i bez 

zajęcia stawów. 

W wynikach badań własnych opublikowanych w artykule Nr 1 cyklu stwierdziłam 

istotnie niższą ekspresję PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ w łuszczycy. Natomiast dane 

z piśmiennictwa wskazują, że u pacjentów leczonych preparatami anty-PD-1 z powodu 

chorób nowotworowych może dochodzić do rozwoju lub nasilenia zarówno skórnych, jak i 

stawowych zmian łuszczycowych. 

Powyższe fakty, a także brak danych w piśmiennictwie światowym, skłoniły mnie 

do kontynuowania badań celem ustalenia czy ekspresja PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ 

różni się między pacjentami z postacią łuszczycy dotyczącą skóry a chorymi na ŁZS. 

W badaniu wzięło udział 75 pacjentów z łuszczycą, w tym 23 (30,67%) z procesem 

zapalnym stawów oraz 52 (69,33%) bez zajęcia stawów. Przy użyciu cytometrii 

przepływowej u wszystkich badanych oceniono odsetek limfocytów T CD3+, CD4+, CD8+ 

oraz komórek T CD4+ i CD8+ wykazujących ekspresję PD-1. Procentowy udział komórek T 

CD3+ (ale nie CD4+ i CD8+) był istotnie wyższy u pacjentów z ŁZS w porównaniu z grupą 

kontrolną. Natomiast u pacjentów z łuszczycą bez zajęcia stawów stwierdzono istotnie 

wyższy odsetek komórek T CD3+ i CD8+ (ale nie CD4+) w porównaniu z grupą kontrolną. 

Odsetki komórek T CD4+PD-1+ i CD8+PD-1+ były istotnie statystycznie niższe u pacjentów 

z łuszczycą zarówno z zajęciem stawów, jak i bez zajęcia stawów w porównaniu do osób 

z grupy kontrolnej. Procentowy udział komórek T CD3+, CD4+, CD8+, CD4+PD-1+ 
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i CD8+PD-1+ nie różnił się istotnie między pacjentami z łuszczycą z zajęciem stawów 

a pacjentami z łuszczycą bez zajęcia stawów. 

W badaniu własnym wykazano również dodatnią korelację między odsetkami 

komórek T CD4+PD-1+ a odsetkami komórek T CD8+PD-1+ u pacjentów z łuszczycą bez 

zajęcia stawów, czego nie stwierdzono u chorych z zajęciem stawów. Natomiast nie było 

istotnych zależności między odsetkami komórek T CD4+ i CD8+ wykazujących ekspresję 

PD-1 a ocenianymi cechami klinicznymi łuszczycy zarówno u pacjentów z zajęciem, jak i bez 

zajęcia stawów. 

Wyniki badań własnych wskazują, że u pacjentów z łuszczycą zarówno z zajęciem, 

jak i bez zajęcia stawów, dochodzi do zaburzenia ekspresji PD-1 na komórkach T, co sugeruje 

rolę szlaku PD-1/PD-L1 w modulowaniu aktywności i funkcji komórek T w łuszczycy. 

Liczne badania potwierdziły kluczową rolę subpopulacji limfocytów Th1 i Th17 zarówno 

w patogenezie łuszczycy manifestującej się zmianami skórnymi, jak i ŁZS. Zwiększoną 

aktywność cytokin wydzielanych przez wymienione subpopulacje limfocytów stwierdzono 

we krwi, blaszce łuszczycowej oraz płynie stawowym pacjentów z łuszczycą. 

Na podstawie analizy piśmiennictwa zwróciłam uwagę, że cytokiny wydzielane przez 

limfocyty Th17 promują osteoklastogenezę poprzez pobudzanie liganda receptora 

aktywującego jądrowy czynnik NF-ĸβ (receptor activator NF-ĸB ligand, RANKL). Może to 

sugerować rolę zaburzenia szlaku PD-1/Th17/RANKL w patogenezie ŁZS.  

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Advances in Dermatology 

and Alergology w 2018 roku. (IF 1,683, 15 MNiSW) 

 

Artykuł Nr 3 cyklu 

„The Assessment of Selected Bone and Cartilage Biomarkers in Psoriatic Patients 

from Poland” 

W łuszczycowym zapaleniu stawów (ŁZS) procesem chorobowym objęte są 

przyczepy ścięgniste (entesitis) oraz chrzęstne i kostne części stawów (synovitis i osteitis), 

co prowadzi do ich uszkodzenia i przebudowy (remodelling) z pobudzeniem procesów 

wytwórczych. W początkowym etapie rozwoju choroby proces zapalny dotyczy przyczepów 

ścięgnistych (entesitis), co ostatecznie prowadzi do tworzenia nowej kości (new bone 

formation) i powstania wyrośli kostnych (enthesophytes, syndesmophytes). Proces ten jest 
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następstwem ścisłych interakcji pomiędzy komórkami układu immunologicznego a tkanką 

kostną, poprzez tworzenie nadżerek i umożliwienie bezpośredniego kontaktu komórek 

zapalnych z komórkami szpiku kostnego. 

U większości pacjentów z łuszczycą zmiany skórne poprzedzają wystąpienie 

dolegliwości stawowych, co może sugerować rolę toczących się w skórze procesów 

zapalnych, w rozwoju choroby stawów i potwierdzać koncepcję ogólnoustrojowej „choroby 

łuszczycowej” („psoriatic disease”). Początek rozwoju ŁZS może być niespodziewany 

i trudny do uchwycenia, ponieważ przy użyciu dostępnych metod diagnostycznych nie jest 

możliwe określenie, u których pacjentów z łuszczycą rozwinie się choroba stawów. Wydaje 

się, że oznaczanie biomarkerów remodelingu kości i chrząstki może okazać się pomocnym 

narzędziem w wyodrębnieniu grupy chorych z subklinicznymi zmianami w obrębie stawów 

i/lub przyczepów ścięgnistych oraz ze zwiększonym ryzykiem rozwoju ŁZS. 

Tworzone w trakcie remodelingu oraz destrukcji kości i chrząstki produkty są 

częściowo uwalniane do krwi, a tym samym mogą okazać się użytecznymi markerami zmian 

stawowych. Produkowane w łuszczycy cytokiny prozapalne stymulują tworzenie i aktywację 

osteoklastów, które są bezpośrednio odpowiedzialne za ubytek tkanki kostnej. Do tworzenia 

osteoklastów niezbędna jest interakcja występującego na ich powierzchni receptora 

aktywującego jądrowy czynnik NF-ĸβ (receptor-activator of NF-ĸB, RANK) z jego ligandem 

(RANKL). RANKL jest białkiem błonowym obecnym na powierzchni osteoblastów, który 

po połączeniu z RANK na powierzchni makrofagów stymuluje ich różnicowanie w kierunku 

osteoklastów. Wykazano, że RANKL odgrywa istotną rolę w regulacji niektórych funkcji 

komórek dendrytycznych, w tym aktywacji limfocytów T, wydłużeniu czasu ich przeżycia 

oraz zwiększeniu uwalniania cytokin prozapalnych. Ponadto TNF, Il-1β, Il-6, Il-15, Il-17, 

Il-23 wykazują działanie synergistyczne z RANKL w odniesieniu do proliferacji 

i różnicowania osteoklastów. Ważną cytokiną stymulującą różnicowanie osteoklastów 

i zwiększającą ekspresję RANKL na osteoblastach jest Il-20. Receptorem dla RANK jest 

również osteoprotegeryna (osteoprotegerin, OPG), która wiążąc się z RANK zapobiega jego 

połączeniu z RANKL, a tym samym hamuje proces osteoklastogenezy. OPG jest także 

uważana za czynnik biorący udział w tworzeniu nowej kości (new bone formation). Dlatego 

też, wartość wskaźnika OPG/RANKL może być markerem procesów remodelingu kości 

i osteoklastogenezy. 
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Wydzielane w łuszczycy cytokiny prozapalne mogą pobudzać chondrocyty 

do produkcji destrukcyjnych proteaz, co prowadzi do utraty proteoglikanów, uszkodzenia 

wiązek kolagenowych przy jednoczesnym uwalnianiu białka COMP (cartilage oligomeric 

matrix protein). COMP, glikoproteina należąca do rodziny trombospondyny, jest jednym 

ze składników macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki stawowej. Uważa się, 

że podwyższony poziom COMP w płynie stawowym i surowicy przemawia 

za remodelingiem i procesami naprawczymi chrząstki. Ekspresję COMP stwierdzono 

nie tylko w chrząstce, ale również w ścięgnach, przyczepach ścięgnistych i więzadłach 

(tendons, entheses, ligaments), co oznacza, że może być wczesnym markerem destrukcji 

chrząstki w ŁZS. 

Zbyt późne rozpoznanie ŁZS i brak odpowiedniego postępowania leczniczego może 

przyczynić się do powstania nieodwracalnych zmian strukturalnych zanim ujawnią się 

pierwsze kliniczne objawy choroby. Wykazano, że opóźnienie diagnozy o ponad 6 miesięcy 

wiąże się z większym ryzykiem powstania nadżerek i zniekształceń oraz mniejszym 

prawdopodobieństwem uzyskania remisji choroby. Dlatego istotne wydaje się poszukiwanie 

czynników, które pozwolą na stwierdzenie ryzyka rozwoju zmian w stawach zanim wystąpią 

objawy kliniczne ŁZS. Obiecujące wydaje się oznaczanie i monitorowanie biologicznych 

markerów degradacji i naprawy chrząstki, które odzwierciedlają zmiany w remodelingu 

stawów.  

Pogłębiając interesujące mnie zagadnienie, dotyczące roli biomarkerów remodelingu 

kości i chrząstki, które wykazują ścisły związek z aktywacją komórek efektorowych 

i produkcją prozapalnych cytokin, podjęłam się badania celem oceny stężeń sRANKL 

(soluble RANKL), COMP, OPG, Il-20 w surowicy krwi chorych na łuszczycę. 

W badaniu uczestniczyło 61 pacjentów z łuszczycą oraz 30 zdrowych ochotników. 

U 36,07% chorych występowało ŁZS (postać asymetryczna wielostawowa). Oznaczenia 

stężeń wybranych biomarkerów w surowicy krwi przeprowadzono przy użyciu metody 

immunoenzymatycznej ELISA. 

Stwierdziłam istotnie wyższe wartości COMP, OPG i Il-20 w surowicy u pacjentów 

z łuszczycą, niezależnie od obecności ŁZS, w porównaniu z grupą kontrolną. Stężenie 

sRANKL nie różniło się istotnie między chorymi z łuszczycą a grupą kontrolną. Ponadto 

przy użyciu metody analizy regresji logistycznej oszacowano prawdopodobieństwo 

wystąpienia łuszczycy w zależności od zmian w stężeniu badanych biomarkerów w surowicy. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia łuszczycy zwiększa się średnio o 3% przy wzroście COMP 

o 1ng/ml, oraz średnio o 25,8% jeśli poziom Il-20 podnosi się o 1pg/ml i niemal dwukrotnie 

przy wzroście stężenia OPG o 1pmol/l. 

Wskaźnik OPG/sRANKL nie różnił się istotnie między pacjentami z łuszczycą 

a grupą kontrolną. Z kolei wskaźnik ten był istotnie niższy u pacjentów z ŁZS niż u badanych 

pacjentów z łuszczycą bez zajęcia stawów. Oszacowane ryzyko wystąpienia ŁZS zmniejsza 

się średnio o 8%, jeśli wartość wskaźnika OPG/sRANKL rośnie o 1. 

Stwierdzono ujemną korelację między stężeniem OPG a nasileniem łuszczycy 

wyrażonym w skali PGA (Physician Global Assessment) oraz dodatnią korelację między 

stężeniem OPG a czasem trwania łuszczycy. Wykazano istotną dodatnią zależność między 

stężeniem Il-20 a nasileniem łuszczycy wyrażonym wskaźnikiem PASI, BSA i PGA. 

Natomiast stwierdzono tylko jedną istotną ujemną korelację, między sRANKL a COMP, 

spośród analizowanych wzajemnych korelacji między stężeniami w surowicy oznaczanych 

biomarkerów u pacjentów z łuszczycą. 

Uważam, że oznaczanie biomarkerów remodelingu kości i chrząstki może okazać się 

pomocnym narzędziem diagnostycznym u chorych na łuszczycę, które być może umożliwi 

precyzyjną ocenę aktywności choroby, z uwzględnieniem przewagi procesów destrukcyjnych 

lub wytwórczych. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Mediators of Inflammation 

w 2015 roku. (IF 3,418, 30 MNiSW) 

 

Artykuł Nr 4 cyklu 

„Differential expression of programmed death 1 (PD-1) on CD4+ and CD8+ T cells 

in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis” 

W diagnostyce różnicowej łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) bierze się pod 

uwagę reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), które należy do grupy seropozytywnych 

zapaleń stawów. U znacznej większości chorych rozpoznanie jest stawiane na podstawie 

danych z wywiadu, objawów klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych, 

z uwzględnieniem czynnika reumatoidalnego (rheumatoid factor, RF) oraz przeciwciał 

przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anti-cyclic citrullinated peptide 

autoantibodies, anty-CCP). 
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ŁZS występuje w 5 postaciach klinicznych, w tym u 15-20% chorych ma postać 

symetryczną przypominającą RZS. Wykazano, że u około 5-10% pacjentów z ŁZS stwierdza 

się obecność RF, a u 5,6-20% przeciwciała anty-CCP. Najczęściej dodatnie wyniki 

przeciwciał anty-CCP dotyczą pacjentów z wielostawową postacią choroby, z obecnością 

nadżerek i innych zmian destrukcyjnych kości przypominających RZS. Przeciwnie, u około 

12-30% pacjentów z RZS stwierdza się negatywne wyniki RF i/lub przeciwciał anty-CCP.  

W obrazie klinicznym obu tych przewlekłych chorób stawów, pomimo zasadniczych 

różnic, istnieją pewne podobieństwa, co może sprawiać trudności diagnostyczne. Wykazano, 

że subpopulacje limfocytów Th1 i Th17 odgrywają kluczową rolę w patogenezie 

(w zapoczątkowaniu oraz dalszym przebiegu) zarówno ŁZS, jak i RZS. W związku z tym 

oraz mając na uwadze brak w dotychczasowym piśmiennictwie podobnych prac 

porównawczych, podjęłam badania dotyczące oceny ekspresji PD-1 na komórkach T CD4+ 

i CD8+ u pacjentów z ŁZS, RZS i osób zdrowych. 

Publikacja powstała przy współpracy z Katedrą i Kliniką Reumatologii i Układowych 

Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowaną przez 

Prof. dr hab. Marię Majdan. 

Badaniem objęto 100 pacjentów z RZS leczonych w Klinice Reumatologii 

i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Lublinie, 31 pacjentów z ŁZS leczonych w Klinice 

Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie oraz 52 zdrowych 

ochotników. Nasilenie zmian stawowych u chorych na ŁZS i RZS oceniono na podstawie 

liczby stawów bolesnych, liczby stawów obrzękniętych oraz DAS28 (Disease Activity Score 

28) i VAS (Visual Analog Scale). Przy użyciu cytometrii przepływowej u wszystkich 

badanych oceniono odsetki limfocytów T CD4+ i CD8+ wykazujących ekspresję PD-1, 

a następnie obliczono ich wartości bezwzględne. Oznaczono również MFI (mean fluorescence 

intensity) komórek T CD4+ i CD8+ wykazujących ekspresję PD-1. W badaniu tym, zarówno 

odsetki, jak i wartości bezwzględne limfocytów T CD4+ wykazujących ekspresję PD-1 były 

istotnie wyższe u pacjentów z RZS w porównaniu do chorych z ŁZS i osób z grupy 

kontrolnej. Podobnie, odsetki i wartości bezwzględne limfocytów T CD8+ wykazujących 

ekspresję PD-1 były istotnie wyższe u pacjentów z RZS w porównaniu do chorych z ŁZS 

i osób z grupy kontrolnej. Co ciekawe, odwrotne wyniki charakteryzowały pacjentów z ŁZS, 

u których odsetki (ale nie wartości bezwzględne) limfocytów T CD4+ i CD8+ wykazujących 

ekspresję PD-1 były istotnie niższe w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie 

kontrolnej. Ze względu na stwierdzoną wysoką ekspresję PD-1 u pacjentów z RZS, 

oznaczono również MFI, która u tych chorych była istotnie wyższa od wartości uzyskanej 
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w grupie kontrolnej. Oznacza to, że w RZS zwiększona ekspresja PD-1 wynika nie tylko 

z dużego odsetka i liczby komórek T CD4+PD-1+ i CD8+PD-1+, ale także z jej wysokiej 

intensywności, wykazanej metodą fluoresencji. 

Stwierdzone różnice w ekspresji PD-1 na powierzchni komórek T CD4+ i CD8+ 

u pacjentów z ŁZS i RZS mogą świadczyć o odmiennym mechanizmie regulacji PD-1 

i wynikać z różnic w procesach autoimmunologicznych i autozapalnych tych dwóch chorób. 

Można przypuszczać, że wysoka ekspresja PD-1 na komórkach T w RZS zależy 

od pobudzenia folikularnych komórek T pomocniczych (follicular helper T cells, Tfh), 

których charakterystyczną cechą jest obecność na ich powierzchni cząsteczki PD-1. Wydaje 

się, że ten mechanizm może być odpowiedzialny za aktywację i różnicowanie limfocytów B 

i tłumaczyć produkcję przeciwciał w RZS. Na uzyskane wyniki badań własnych mogły mieć 

również wpływ stosowane przez badanych chorych leki modyfikujące przebieg choroby 

(disease-modifying antirheumatic drugs, DMARDs). Jakkolwiek nie stwierdzono istotnych 

różnic w odsetku, wartościach bezwzględnych oraz MFI limfocytów T CD4+ i CD8+ 

wykazujących ekspresję PD-1 między pacjentami nie leczonymi a leczonymi systemowo 

z powodu ŁZS. Z kolei odsetki i MFI, ale nie wartości bezwzględne limfocytów T CD4+ 

i CD8+ wykazujących ekspresję PD-1 różniły się istotnie między pacjentami leczonymi a nie 

leczonymi systemowo (DMARDs, kortykosteroidy) z powodu RZS. U chorych na ŁZS 

nie stwierdzono istotnych różnic w ekspresji PD-1 na komórkach T CD4+ i CD8+ 

w zależności od podtypu choroby (nielicznostawowa, symetryczna wielostawowa, 

z dominującym zajęciem dystalnych stawów międzypaliczkowych). 

Badanie to po raz pierwszy w piśmiennictwie przedstawia odmienną ekspresję PD-1+ 

na limfocytach T CD4+ i CD8+ krwi obwodowej u pacjentów z ŁZS i RZS, porównując 

z osobami zdrowymi. 

Oprócz PD-1 związanego na powierzchni komórki, opisano istnienie jego 

rozpuszczalnej formy (soluble PD-1, sPD-1), która jest pozbawiona domeny przezbłonowej 

(transmembrane domain). Wcześniejsze badania wykazały, że sPD-1 blokuje szlak PD-1/PD-

L1, pobudzając odpowiedź ze strony efektorowych limfocytów T. Stąd można przypuszczać, 

że stwierdzone przez innych autorów wysokie stężenie sPD-1 w surowicy i płynie stawowym 

chorych na RZS przyczynia się do aktywacji limfocytów T, a tym samym pobudzenia 

procesów zapalnych w stawach. 

Wyniki badań własnych zostały opublikowane w Archives of Internal Medicine w 2017 roku. 

(IF 2,309, 30 MNiSW) 
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W 2018 roku praca uzyskała II Nagrodę Towarzystwa Internistów Polskich za najlepszą 

pracę opublikowaną w Archives of Internal Medicine w 2017 roku. 

 

Artykuł Nr 5 cyklu 

„Expression of selected molecular markers of immune tolerance in psoriatic patients” 

Kontynuując temat zaburzeń tolerancji immunologicznej w łuszczycy, podjęłam 

badania nad ekspresją genów: PDCD1 (programmed death 1), HLA-G (human leukocyte 

antygen G) oraz NRP-1 (neuropilin 1) na poziomie mRNA.  

Dotychczasowe wyniki badania ekspresji PD-1 na poziomie białkowym opublikowane 

w artykułach Nr 1, 2 i 4 cyklu skłoniły mnie do wyjaśnienia, czy upośledzona produkcja 

PD-1 w łuszczycy odbywa się na etapie mRNA.  

Kolejnym mediatorem oznaczanym w kontekście zaburzeń regulacji i tolerancji 

immunologicznej jest ludzki antygen leukocytarny G (HLA-G), należący do nieklasycznych 

cząsteczek HLA klasy Ib. HLA-G wykazuje właściwości immunosupresyjne, przyczyniając 

się do hamowania odpowiedzi immunologicznej na wszystkich jej etapach. HLA-G zapobiega 

dojrzewaniu komórek dendrytycznych, hamuje migrację i aktywację limfocytów T, prowadzi 

do apoptozy komórek NK (natural killer) i limfocytów T CD8+ oraz zaburza funkcje 

komórek CD4+. Odgrywa również rolę w różnicowaniu limfocytów T regulatorowych. 

Ekspresję HLA-G stwierdzono w litych guzach, komórkach zakażonych wirusem, 

przeszczepionych narządach, chorobach autoimmunologicznych (zapalne choroby jelit, 

reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane). W warunkach fizjologicznych nie 

stwierdza się ekspresji HLA-G w skórze, a jedyny wyjątek stanowi proksymalna część 

macierzy paznokcia. 

Dotychczas przeprowadzone badania u pacjentów z łuszczycą wykazały ekspresję 

HLA-G mRNA (HLA-G1 i HLA-G5) w makrofagach (CD68+, CD11c+) na granicy skórno-

naskórkowej oraz w naskórku. Obecność HLA-G w skórze łuszczycowej sugeruje, 

że ta cząsteczka może zmniejszać szkodliwy wpływ nacieku limfocytów T CD8+ 

na keratynocyty. Ponadto ekspresja HLA-G ulega zwiększeniu po stymulacji przez IFN-

gamma (interferon gamma) wydzielany przez limfocyty T w brodawkach skóry. Z kolei 

w osoczu pacjentów z łuszczycą stwierdzono istotnie niższe stężenie sHLA-G i Il-10 

w odniesieniu do grupy kontrolnej oraz chorych stosujących terapie miejscowe w porównaniu 

z przyjmującymi preparaty ogólne. Sugeruje się, że niskie sHLA-G świadczy 

o nieprawidłowym działaniu układu supresyjnego i może przyczyniać się do podatności 

na łuszczycę. Wyniki badań wskazują na zwiększoną produkcję cząsteczek sHLA-G w trakcie 
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leczenia ogólnego (efalizumab, cyklosporyna A, acytretina). W łuszczycy pomimo 

występowania hyperproliferacji keratynocytów oraz nacieków komórkowych złożonych 

z limfocytów Th1, Th17, CD8+, komórek NK nie dochodzi do trwałego uszkodzenia skóry. 

HLA-G może zapobiegać uszkodzeniu keratynocytów poprzez wpływ na aktywność 

limfocytów cytotoksycznych. HLA-G może również promować rozwój limfocytów T 

regulatorowych i tolerogennych komórek dendrytycznych zapobiegając rozplemowi 

limfocytów Th. 

W powstawaniu blaszki łuszczycowej istotną rolę odgrywają procesy angiogenezy 

i remodelingu naczyń krwionośnych. Stwierdzono, że zmiany naczyniowe pojawiają się 

na wczesnym etapie, wyprzedzając zmiany w naskórku. W procesie tym zaangażowane są 

liczne substancje wydzielane przez komórki nacieku zapalnego oraz keratynocyty. Wykazano 

podwyższoną ekspresję mediatorów należących do rodziny naczyniowo-śródbłonkowego 

czynnika wzrostu (vascular endothelial growth factor, VEGF) oraz ich receptorów we krwi, 

jak i skórze pacjentów z łuszczycą. 

Ostatnio zwraca się uwagę na rolę neuropiliny-1 (NRP-1), która jest receptorem 

dla semaforyny/kolapsyny oraz VEGF165. NRP-1 nie posiada wewnątrzkomórkowej domeny 

kinazy tyrozynowej, dlatego w przekazywaniu sygnału VEGF biorą udział dodatkowo inne 

receptory, takie jak VEGFR-1 lub VEGFR-2. Dotychczas nieliczne badania, przeprowadzone 

na małej grupie chorych wskazują na podwyższoną ekspresję NRP-1 w blaszkach 

łuszczycowych oraz skórze niezmienionej pacjentów z łuszczycą. 

W badaniu własnym oceniono ekspresję PDCD1, NRP-1 i HLA-G na poziomie mRNA 

u pacjentów z łuszczycą przy użyciu techniki polimerazowej reakcji łańcuchowej w czasie 

rzeczywistym z odwrotną transkrypcją (real-time reverse transcription PCR). Badaniem 

objęto 72 pacjentów z łuszczycą i 35 zdrowych ochotników. U 21 pacjentów (29,17%) 

stwierdzono współwystępowanie łuszczycy stawowej. Wyniki badań wykazały istotnie niższą 

ekspresję NRP-1 u pacjentów z łuszczycą w porównaniu z osobami zdrowymi (mediany 

odpowiednio równe 0,09 i 0,14). Podobnie ekspresja genu kodującego PD-1 (PDCD1) była 

istotnie niższa u pacjentów z łuszczycą niż u zdrowych ochotników (mediany odpowiednio 

równe 0,08 i 0,11). Ekspresja HLA-G nie różniła się istotnie pomiędzy grupą badaną a grupą 

kontrolną. Nie wykazano istotnych różnic ekspresji PDCD1, NRP-1 i HLA-G między 

pacjentami z łuszczycą zwykłą a pacjentami z łuszczycą stawową. Stwierdzono ujemną 

korelację między ekspresją HLA-G a wiekiem pacjentów z łuszczycą. Ekspresja PDCD1, 

NRP-1 i HLA-G nie korelowała z nasileniem i cechami klinicznymi łuszczycy. 



18 
 

Zaburzenie ekspresji genu PDCD1 pozwala wyjaśnić, stwierdzone w pracy Nr 1 

cyklu, obniżenie odsetka limfocytów T CD4+PD-1+ i CD8+PD-1+ w łuszczycy. 

Badanie na poziomie mRNA oraz ustalenie korelacji z danymi dotyczącymi pacjentów 

należy uznać za pionierskie, wcześniej nie wykonywane w łuszczycy. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Advances in Clinical 

and Experimental Medicine w 2018 roku. (IF 1,179, 15 MNiSW) 

 

Artykuł Nr 6 cyklu 

„Analysis of the circulating soluble Programmed Death 1 (PD-1), Neuropilin 1 (NRP1) 

and Human Leukocyte Antigen-G (HLA-G) in psoriatic patients” 

Rozwój, działanie oraz równowaga układu immunologicznego zarówno w stanach 

fizjologicznych jak i patologicznych zależą od interakcji międzykomórkowych oraz udziału 

wielu cytokin. Wykazano, że komórki T regulatorowe (Tregs) mogą hamować zarówno 

aktywację jak i działanie komórek Th, limfocytów B i komórek dendrytycznych. Oprócz 

związanych na powierzchni komórek markerów tolerancji immunologicznej opisano ich 

rozpuszczalne formy (soluble forms), uwalniane do krwi i innych płynów ustrojowych. 

W związku z tym podjęłam się przeprowadzenia badania, które miało na celu ocenę stężeń 

sPD-1, sHLA-G, sNRP-1 w osoczu chorych na łuszczycę. 

Badaniem objęto 57 pacjentów z łuszczycą oraz 29 osób zdrowych, stanowiących 

grupę kontrolną. Stwierdzono, że stężenie sNRP-1 w osoczu było istotnie wyższe u pacjentów 

z łuszczycą w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,01). Stężenia sPD-1 i sHLA-G nie różniły 

się istotnie między chorymi na łuszczycę a grupą kontrolną (odpowiednio p=0,094 i p=0,482). 

Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu badanych biomarkerów między pacjentami 

z łuszczycą z zajęciem stawów a pacjentami z łuszczycą bez zajęcia stawów (p>0,05). 

Stężenia sPD-1, sHLA-G i sNRP-1 nie korelowały z czasem trwania łuszczycy oraz ŁZS, 

a także nasileniem łuszczycy, mierzonym za pomocą wskaźników PASI, BSA i PGA. 

sNRP-1, podobnie jak wspomniane wcześniej sPD-1, jest kompetycyjnym receptorem 

(decory receptor), który wiążąc się z ligandem zapobiega przyłączeniu NRP-1 

i przekazywaniu sygnału. NRP-1 jest ważnym białkiem, będącym koreceptorem VEGF, 

uczestniczącym w procesach neowaskularyzacji oraz w hamowaniu aktywacji komórek 

dendrytycznych. Stwierdzone w badaniu własnym wyższe stężenie sNRP-1 w łuszczycy 

niż grupie kontrolnej, z jednej strony może być czynnikiem ograniczającym proces 

angiogenezy, z drugiej jednak przyczynia się do upośledzenia tolerancji immunologicznej. 



19 
 

Brak różnicy w stężeniu sHLA-G u pacjentów z łuszczycą i osób z grupy kontrolnej, 

może być kolejnym przykładem niewydolnego mechanizmu, który ograniczałby odpowiedź 

immunologiczną 

W świetle wyników badań własnych zaprezentowanych w pracach Nr 1, 2, 4 i 5, 

wskazujących na obniżoną ekspresję PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+, zarówno 

na poziomie białkowym, jak i mRNA, stwierdzenie braku istotnych różnic w stężeniu sPD-1, 

może potwierdzać, że u chorych na łuszczycę zaburzony jest mechanizm zwrotny, 

który przyczyniałby się do zwiększenia aktywności szlaku PD-1/PD-L1. 

Wyniki pracy po raz pierwszy w piśmiennictwie przedstawiają podwyższone stężenie 

sNRP-1 w osoczu u pacjentów z łuszczycą. Obserwacja ta wskazuje na udział NRP-1 

w zaburzonej regulacji immunologicznej w łuszczycy. 

Wyniki pracy własnej zostały opublikowane w czasopiśmie Advances in Dermatology 

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

 

Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone przeze mnie badania, ujęte jako cykl publikacji od 1-6, 

są nowatorskie i stanowią poszerzenie wiedzy na temat udziału analizowanych mediatorów 

procesów regulacji i tolerancji immunologicznej, jak również wybranych biomarkerów 

remodelingu kości i chrząstki w łuszczycy. Wykorzystanie wyników może mieć wymiar 

praktyczny i przyczynić się do uzupełnienia metod diagnostycznych łuszczycy 

z wykorzystaniem biomarkerów, a także stanowić punkt wyjścia do poszukiwania nowych, 

zindywidualizowanych metod leczenia. 

 

 Ekspresja receptora PD-1 na powierzchni limfocytów T CD4+ i CD8+ jest obniżona, 

co wskazuje na zaburzenie mechanizmów hamujących odpowiedź immunologiczną 

i jest jednym z czynników odpowiedzialnych za przewlekłą, przetrwałą aktywację 

limfocytów T efektorowych oraz produkcję cytokin prozapalnych w łuszczycy. 

 Względne ryzyko wystąpienia łuszczycy rośnie wraz ze zmniejszaniem się odsetka 

komórek T CD4+PD-1+ oraz CD8+PD-1+. 

 Nasilenie łuszczycy wyrażone wskaźnikiem PASI zwiększa się wraz z obniżaniem 

bezwzględnej liczby komórek T CD4+PD-1+. Natomiast u chorych, u których objawy 

rozwijają się w młodszym wieku występuje większa bezwzględna liczba komórek T 

CD8+PD-1+. 



20 
 

 Ekspresja receptora PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ jest obniżona u pacjentów 

z zajęciem, jak i bez zajęcia stawów, dlatego jej oznaczanie nie jest przydatne 

w różnicowaniu tych postaci łuszczycy. 

 Ekspresja PD-1 na limfocytach T CD4+ i CD8+ w łuszczycowym zapaleniu stawów 

(ŁZS) jest obniżona, natomiast w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) 

podwyższona w porównaniu z osobami zdrowymi. Stwierdzenie w RZS 

podwyższonych odsetków i wartości bezwzględnych limfocytów T CD4+PD-1+ 

i CD8+PD-1+, a także wysokiej intensywności ich ekspresji może mieć znaczenie 

praktyczne, w różnicowaniu z ŁZS, szczególnie przy wątpliwościach 

diagnostycznych. 

 Stężenie COMP, OPG i Il-20 w surowicy krwi jest wyższe u pacjentów z łuszczycą 

niż u osób zdrowych. Wartość OPG wzrasta wraz z czasem trwania choroby. Il-20 

dodatnio koreluje z nasileniem łuszczycy, wyrażonym wskaźnikami PASI, BSA 

i PGA. Względne ryzyko wystąpienia łuszczycy zwiększa się wraz ze wzrostem 

stężenia OPG, Il-20 i COMP. 

 Wartość wskaźnika OPG/sRANKL jest niższa u pacjentów z ŁZS niż z łuszczycą 

plackowatą. Względne ryzyko wystąpienia ŁZS u chorych na łuszczycę rośnie wraz 

ze zmniejszaniem się jego wartości. Oznaczanie OPG/sRANKL może być pomocne 

w diagnostyce ŁZS. 

 W łuszczycy występuje obniżona ekspresja mRNA PDCD1 oraz NRP-1 w komórkach 

jednojądrzastych krwi obwodowej, co jest ważnym mechanizmem przyczyniającym 

się do zaburzenia regulacji i tolerancji immunologicznej. Ekspresja genu HLA-G 

nie różni się u pacjentów z łuszczycą i osób zdrowych. Ekspresja PDCD1, NRP-1 

oraz HLA-G na poziomie mRNA nie zależy od nasilenia i czasu trwania łuszczycy. 

 Stężenia rozpuszczalnych form PD-1 (sPD-1) oraz HLA-G (sHLA-G) nie różnią się 

między pacjentami z łuszczycą a osobami zdrowymi, co oznacza, że nie odgrywają 

one roli w wyciszaniu ogólnoustrojowej odpowiedzi immunologicznej w łuszczycy. 

 Stężenie rozpuszczalnej formy NRP-1 (sNRP-1) jest wyższe w łuszczycy niż u osób 

zdrowych. sNRP-1 blokuje łączenie NRP-1 z ligandem, co jest jednym 

z mechanizmów prowadzących do przewlekłej aktywacji odpowiedzi 

immunologicznej. 
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Poznanie roli cząsteczek, zdolnych do modulowania szlaku PD-1/PD-L1/Th17/RANKL 

może okazać się przydatne do opracowania nowych, potencjalnie skutecznych metod 

leczenia chorych na łuszczycę. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

Poza publikacjami na podstawie autorskich badań, wchodzących w skład głównego 

osiągnięcia naukowego, jestem autorem lub współautorem 24 innych prac oryginalnych, 

20 prac poglądowych i 4 opisów przypadków, opublikowanych w recenzowanych 

czasopismach. Wiele z nich powstało dzięki współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi 

w kraju i za granicą. 

 

a) Analiza bibliometryczna dorobku 

- Prace oryginalne: 30 (Impact Factor 33,777, punkty MNiSW 441,00) (6 z nich stanowi 

szczególne osiągnięcie naukowe) 

- Prace poglądowe: 20 (Impact Factor 2,981, punkty MNiSW 111,00) 

- Publikacje kazuistyczne (opisy przypadków): 4 (Impact Factor 4,397, punkty MNiSW 

105,00) 

- Rozdziały do książek: 5 

Całkowity Impact Factor publikacji - 41,155 / Liczba punktów MNiSW - 657,00 

Całkowity Impact Factor publikacji po doktoracie - 41,155 / Liczba punktów MNiSW 

po doktoracie - 601,00 

Liczba cytowań – Web of Science TM Core Collection - 100 

Index Hirscha  – Web of Science TM Core Collection – 4 

Liczba cytowań – Scopus - 126 

Index Hirscha  – Scopus - 5 
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Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism: 4 (Impact Factor 3,296, punkty 

MNiSW 60,00) 

Liczba streszczeń zjazdowych - 71 (24 ze zjazdów międzynarodowych i 47 ze zjazdów 

krajowych ). 

 

b) Omówienie głównych kierunków badawczych niezwiązanych z tematem cyklu 

habilitacyjnego 

Wraz z zatrudnieniem w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii 

Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie biorę czynny udział w pracach badawczych 

dotyczących łuszczycy. Moje zainteresowania tym tematem zaowocowały obroną, napisanej 

pod kierunkiem Prof. dr hab. Grażyny Chodorowskiej, pracy doktorskiej zatytułowanej 

„Badanie aktywności wybranych surowiczych markerów angiogenezy w średnio-ciężkiej 

i ciężkiej łuszczycy w powiązaniu z oceną kapilaroskopową”. 

Zdobyte w tym czasie doświadczenia posłużyły do prowadzenia dalszych badań 

dotyczących patogenezy łuszczycy, których wyniki prezentowałam na wielu krajowych 

i zagranicznych konferencjach naukowych oraz opracowywałam w postaci publikacji. 

Ważnym osiągnięciem było zdobycie, podczas XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego, nagrody za najlepszą prezentację posterową pracy doświadczalnej 

pt. „Udział wybranych cytokin szlaku Th17 w patogenezie łuszczycy”. 

Wiedzę na temat łuszczycy systematycznie poszerzałam na licznych krajowych 

i zagranicznych konferencjach naukowych. W 2013 roku brałam udział w praktycznym 

szkoleniu prowadzonym przez Profesora Roberta Gniadeckiego, które odbyło się na Oddziale 

Dermatologicznym Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze (University of Copenhagen, 

Bispebjerg Hospital).  

Oprócz prac badawczych, zajmuję się opieką nad pacjentami z łuszczycą, leczonymi 

w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie oraz należącej 

do niej Poradni Przyklinicznej. Od 2008 roku jestem bezpośrednio zaangażowana w leczenie 

biologiczne łuszczycy, początkowo w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), 

a od 2011 roku w programie lekowym Narodowego Funduszu Zdrowia „Leczenia 

http://bpp.umlub.pl/bpp/praca_doktorska/47407/
http://bpp.umlub.pl/bpp/praca_doktorska/47407/
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łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” i od 2013 roku 

również „Leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”. 

W 2011 roku otrzymałam Dyplom Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 

za działalność naukową i kliniczną na rzecz chorych na łuszczycę. Brałam również udział 

w tworzeniu rejestru pacjentów chorych na łuszczycę POLBIO, uzyskując w 2012 roku 

Dyplom dla Laureata Konkursu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w ramach 

grantu edukacyjnego firmy Janssen. 

Swoje doświadczenia dotyczące leczenia biologicznego przekazuję lekarzom, 

będącym w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii, prowadząc wykłady na ten 

temat, w ramach kursów „Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii” oraz „Immunologia 

chorób skóry”, cyklicznie organizowanych w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii 

i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wybrane, ciekawe 

przypadki pacjentów z łuszczycą, leczonych w programach lekowych Narodowego Funduszu 

Zdrowia prezentowałam w trakcie posiedzeń naukowo-szkoleniowych Oddziału Lubelskiego 

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

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

doktora habilitowanego, obejmuje również inne publikacje w recenzowanych czasopismach 

naukowych. Z względu na ich tematykę i sposób prezentacji wyróżniłam kilka interesujących 

mnie zagadnień. 

 

 Zastosowanie badania kapilaroskopowego w łuszczycy zwykłej i stawowej 

Od początku zatrudnienia w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii 

i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie moje zainteresowania 

skupiały się na możliwościach diagnostycznych badania kapilaroskopowego. Wiedzę 

i umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywałam dzięki stażom w renomowanych 

ośrodkach klinicznych, takich jak Klinika Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego 

MSWiA w Warszawie, kierowana wówczas przez Prof. dr hab. Lidię Rudnicką, Katedra 

i Klinika Dermatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pod kierownictwem 

Prof. dr hab. Ligii Brzezińskiej-Wcisło oraz Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób 

Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku prowadzona przez 

Prof. dr hab. Stanisława Sierakowskiego. Ponadto kilkakrotnie uczestniczyłam w kursach 
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kapilaroskopowych organizowanych przez EULAR (European League Against Rheumatism) 

w Genui, we Włoszech. 

Obecnie prowadzę wykłady dotyczące badania kapilaroskopowego na cyklicznym 

kursie specjalizacyjnym z zakresu angiologii „Kapilaroskopia, LDF - diagnostyka 

mikrokrążenia”. 

Kapilaroskopia, ze względu na nieinwazyjność jest ważnym badaniem, pozwalającym 

na przyżyciową ocenę mikrokrążenia skóry w pierwotnym i wtórnym objawie Raynauda, 

chorobach tkanki łącznej, akrocyjanozie, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym i innych 

chorobach z zaburzeniami angiogenezy. 

Określenie przydatności badania kapilaroskopowego wału paznokciowego 

w łuszczycy stanowiło istotną część mojej rozprawy doktorskiej. Badania przeprowadziłam 

na grupie 111 pacjentów z łuszczycą, w tym 53 chorych z postacią stawową. 

Za najważniejsze osiągnięcie mojej pracy doktorskiej uważam wyodrębnienie czterech 

autorskich typów obrazu kapilaroskopowego wału paznokciowego: 

I – Prawidłowy lub zbliżony do prawidłowego (43,24% pacjentów); 

II – Z obecnością dużej liczby poskręcanych pętli naczyniowych (32,43% pacjentów); 

III – Typu blaszki łuszczycowej (15,32% pacjentów); 

IV – Z widocznym bladym tłem, zmniejszoną liczbą i wątłymi, cienkimi pętlami 

naczyniowymi (9,01% pacjentów). 

Zaproponowany podział obrazów kapilaroskopowych w łuszczycy został zacytowany 

w rozdziale „Imaging tools in skin and nail psoriasis” anglojęzycznej pozycji książkowej 

zatytułowanej „Psoriatic Arthritis and Psoriasis. Pathology and Clinical Aspects” 

pod redakcją A. Adebajo, W-H Boehncke, D Gladman i P Mease, wydanej przez Springer 

w 2016 roku. 

Na podstawie badań własnych powstały publikacje dotyczące możliwości 

wykorzystania badania kapilaroskopowego w diagnostyce łuszczycy plackowatej, stawowej 

oraz dotyczącej paznokci. 
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U pacjentów z łuszczycą istotnie częściej w porównaniu z grupą kontrolną 

występowały pętle kręte (p=0,018). Ponadto u tych chorych stwierdziłam obecność pętli 

kłębuszkowatych, „typu blaszki łuszczycowej”, w kształcie litery M, rozgałęzionych 

oraz drzewkowatych, których nie obserwowałam w grupie zdrowych ochotników. Połowa 

pacjentów z łuszczycą plackowatą miała I typ obrazu kapilaroskopowego, u 36,21% 

występował typ II, a u 13,79% - typ III. 

Stwierdziłam istotną zależność między poszczególnymi typami obrazu 

kapilaroskopowego a obecnością łuszczycy stawowej (p=0,005). U 18,87% pacjentów z tą 

postacią choroby zaobserwowałam IV typ obrazu kapilaroskopowego, który nie występował 

u pacjentów bez zajęcia stawów. W grupie pacjentów z łuszczycą stawową istotnie częściej 

niż u chorych na łuszczycę plackowatą obserwowałam obecność cienkich pętli naczyniowych. 

Wątłe pętle naczyniowe oraz zmniejszoną liczbę kapilar odnotowałam tylko u pacjentów 

z łuszczycą stawową. Ponadto częściej u nich był widoczny splot podbrodawkowy. 

Zwróciłam także uwagę na wartość diagnostyczną badania kapilaroskopowego 

przy ocenie zmian naczyniowych w łożysku paznokcia u pacjentów z łuszczycą. U ponad 

połowy chorych (56,76%) obserwowałam wydłużone i poszerzone pętle naczyniowe łożyska 

paznokcia, u 23,42% były one poskręcane, a u 11,71% występowały w dystalnej części 

łożyska pozbawionej płytki paznokciowej. U 70,27% pacjentów stwierdziłam wybroczyny 

pod płytką paznokciową. U chorych z najbardziej nasilonymi zmianami kapilaroskopowymi 

łożyska paznokcia wartości wskaźników NAPSI80 i NAPSI320 (Nail Psoriasis Severity 

Index) były istotnie wyższe (odpowiednio p=0,020 i p=0,031). 

Uważam, że badanie kapilaroskopowe może być pomocne w rozpoznaniu i ocenie 

przebiegu łuszczycy, a także w określeniu nasilenia zmian dotyczących płytek 

paznokciowych. Odmienny obraz kapilaroskopowy wału paznokciowego u chorych 

z łuszczycą stawową wskazuje, że badanie może mieć znaczenie w diagnostyce tej postaci 

choroby. 

Moja pierwsza praca poglądowa na temat zmian kapilaroskopowych w łuszczycy, 

została wydana w 2006 roku, przed obroną rozprawy doktorskiej. Jestem również 

współautorem publikacji dotyczących wykorzystania kapilaroskopii w łysieniu plackowatym 

oraz twardzinie układowej, które stanowią prace zespołowe Katedry i Kliniki Dermatologii, 

Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
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Spis publikacji dotyczących kapilaroskopii: 

1. Bartosińska J, Chodorowska G. Autorska propozycja klasyfikacji obrazów 

kapilaroskopowych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej. (Original proposal 

of capillaroscopic images' classification in psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis.) 

Post. Dermatol. Alergol. 2009;26(1):17-24. 

0,051 IF        6 MNiSW 

2. Bartosińska J, Chodorowska G, Juszkiewicz-Borowiec M, Wawrzycki B, 

Chodorowski J, Michalak-Stoma A. Kapilaroskopowa ocena zmian naczyniowych 

w łuszczycy zwyczajnej i stawowej. Dermatol. Klin. 2010;12(2):85-89. 

6 MNiSW 

3. Bartosińska J, Chodorowska G, Krasowska D, Juszkiewicz-Borowiec M, 

Chodorowski J, Wawrzycki B. Przydatność kapilaroskopii do oceny zmian 

naczyniowych o charakterze angiogenezy w łuszczycy. Post. Dermatol. Alergol. 

2008;25(6):276-282. 

6 MNiSW 

4. Bartosińska J, Chodorowska G, Juszkiewicz-Borowiec M, Chodorowski J, Wawrzycki 

B. Kliniczna ocena łuszczycy paznokci w powiązaniu z badaniem kapilaroskopowym 

łożyska paznokcia. (Clinical assessment of nail psoriasis in connection 

with capillaroscopic examination of the nail bed.) Dermatol. Klin. 2009;11(2):69-73. 

2 MNiSW 

5. Gerkowicz A, Krasowska D, Pietrzak A, Michalak-Stoma A, Bartosińska J, 

Juszkiewicz-Borowiec M, Chodorowska G. Videocapillaroscopic alterations 

in alopecia areata. Biomed Res Int. 2013;2013:160203. doi: 10.1155/2013/160203. 

2,706 IF        30 MNiSW 

6. Chodorowska G, Michalska-Jakubus M, 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 MNiSW 

7. Bartosińska J, Chodorowska G, Dąbrowska-Członka M, Bartosiński J. Zmiany 

kapilaroskopowe w łuszczycy. (Capillaroscopic changes in psoriasis.) Nowa Med. 

2006;13(1):28-30. 

1 MNiSW 
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 Zaburzenia immunologiczne w łuszczycy 

Zapoczątkowane w pracy doktorskiej badania dotyczące łuszczycy oraz dane zawarte 

w piśmiennictwie skłoniły mnie do kontynuowania zainteresowań dotyczących 

tej ogólnoustrojowej, ale nie do końca poznanej choroby. 

W złożonej patogenezie łuszczycy istotną rolę odgrywają zjawiska immunologiczne 

z udziałem różnych subpopulacji limfocytów T pomocniczych (T helper, Th), w tym Th1, 

Th17, Th22. Jestem współautorem pracy, której celem była ocena stężeń wybranych cytokin 

związanych z odpowiedzią Th17 i Th22 w surowicy chorych na łuszczycę. W badaniu wzięło 

udział 60 pacjentów z łuszczycą i 30 zdrowych ochotników. U wszystkich badanych 

oznaczaliśmy stężenie Il-6, Il-12, Il-17, Il-20, Il-22 i Il-23 metodą immunoenzymatyczną 

ELISA. Wykazaliśmy, że stężenia Il-6, Il-20 i Il-22 były istotnie wyższe u pacjentów 

z łuszczycą w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,001). Natomiast stężenia Il-12, Il-17 i Il-23 

nie różniły się istotnie między grupą badaną a kontrolną. Stwierdziliśmy dodatnią korelację 

między stężeniem Il-20 i Il-22 a ciężkością łuszczycy wyrażoną wskaźnikiem PASI i BSA. 

Ponadto u pacjentów z łuszczycą wykazaliśmy istnienie dodatniej korelacji między stężeniem 

Il-23 i Il-17 (p<0,05). Wyniki naszych badań potwierdziły udział cytokin produkowanych 

przez limfocyty Th17 i Th22 w patogenezie łuszczycy. Stwierdzony w badaniu własnym 

podwyższony poziom Il-22 przy jednoczesnym braku wzrostu Il-17 może wskazywać 

na ważną rolę komórek Th22 w podtrzymywaniu przewlekłego stanu zapalnego w łuszczycy. 

Znaczącym osiągnięciem tej pracy jest duża liczba cytowań, wynosząca 37 (wg bazy 

Web of Science); 43 (wg bazy Scopus). 

 

Publikacja: 

1. Michalak-Stoma A, Bartosińska J, Kowal M, Juszkiewicz-Borowiec M, Gerkowicz A, 

Chodorowska G. Serum levels of selected Th17 and Th22 cytokines in psoriatic 

patients. Dis Markers. 2013;35(6):625-631. doi: 10.1155/2013/856056. 

2,174 IF        25 MNiSW 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24288431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24288431


28 
 

 Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa ze szczególnym uwzględnieniem chorób 

układu sercowo-naczyniowego, przewodu pokarmowego oraz wpływu zmian 

hormonalnych okresu menopauzy na przebieg choroby i jakość życia 

W kręgu moich zainteresowań są również zagadnienia dotyczące zaburzeń 

metabolicznych i chorób układu sercowo-naczyniowego w łuszczycy. Jestem współautorem 

i autorem korespondencyjnym pracy poglądowej dotyczącej związku chorób układu sercowo-

naczyniowego z łuszczycą. Przedstawiliśmy wyniki metaanalizy, przygotowanej w oparciu 

o dane piśmiennictwa opublikowane między 2006 a 2011 rokiem. Wykazaliśmy zwiększone 

ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z łuszczycą w porównaniu z grupą 

kontrolną (OR 1,28; 95% CI 1,18-1,38). Istotnym osiągnięciem tej pracy jest liczba cytowań, 

wynosząca 27 (wg bazy Web of Science); 32 (wg bazy Scopus). 

Inne badanie miało na celu ocenę stężenia N-końcowego peptydu natriuretycznego 

typu B (NT-proBNP) w surowicy pacjentów z łuszczycą. Wzięło w nim udział 73 mężczyzn 

chorych na łuszczycę oraz 45 zdrowych ochotników. Stężenie NT-proBNP u pacjentów 

z łuszczycą było istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej (p=0,000054). Co ciekawe, poziom 

NT-proBNP u pacjentów z łuszczycą był istotnie wyższy niż u osób zdrowych bez zaburzeń 

w profilu lipidowym, jak i u tych, u których stwierdzono pewne zaburzenia lipidowe 

(odpowiednio p=0,02 i p=0,001). Ponadto wyniki analizy statystycznej pozwoliły 

na stwierdzenie istotnej dodatniej korelacji między stężeniem NT-proBNP a czasem trwania 

łuszczycy (p<0,05). Uważamy, że NT-proBNP mógłby stać się przydatnym biomarkerem 

choroby układu sercowo-naczyniowego w łuszczycy. 

Ponadto, jestem współautorem opisu przypadku, dotyczącego 82-letniego pacjenta, 

z wieloletnim wywiadem łuszczycowego zapalenia stawów i przewlekłym utrzymywaniem 

się blaszek łuszczycowych na skórze. U chorego doszło do rozwoju chorób sercowo-

naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, a także 

związanej z przewlekłym stanem zapalnym kardiomiopatii rozstrzeniowej, prowadzącej 

do zaburzeń układu bodźco-przewodzącego serca. Stan ten doprowadził do niewydolności 

serca i konieczności wszczepienia stymulatora. Uważamy, że u tego pacjenta przewlekły, 

ogólnoustrojowy proces zapalny, związany z łuszczycą, był niezależnym czynnikiem rozwoju 

i ciężkiego przebiegu opisywanych zdarzeń sercowo-naczyniowych. 

Uczestniczyłam również w badaniu dotyczącym związku pomiędzy łuszczycą, 

menopauzą, a ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Na podstawie bazy danych 



29 
 

Clalit Health Services (CHS) dokonaliśmy analizy występowania zdarzeń sercowo-

naczyniowych z uwzględnieniem 10872 kobiet z rozpoznaną łuszczycą oraz 19471 kobiet 

z grupy kontrolnej. Ze względu na brak odpowiednich danych w CHS ustaliliśmy własny 

podział kobiet na trzy grupy: okres przedmenopauzalny (<45 lat), okres okołomenopauzalny 

(45-55 lat) i okres pomenopauzalny (>55 lat). Zarówno u kobiet z łuszczycą, jak i w grupie 

kontrolnej, stwierdziliśmy wzrost częstości występowania chorób układu sercowo-

naczyniowego wraz z wiekiem. Ponadto, niezależnie od grupy wiekowej częstość 

występowania chorób układu sercowo-naczyniowego była istotnie większa u pacjentek 

z łuszczycą. 

Jestem współautorem dwóch prac poglądowych dotyczących wybranych aspektów 

psychospołecznych w łuszczycy. Jedna z nich dotyczy postępowania farmakologicznego 

i opieki psychoprofilaktycznej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, natomiast druga 

podkreśla, że u wszystkich pacjentów z łuszczycą wszelkie formy wsparcia 

psychospołecznego mają korzystny wpływ na samopoczucie i przebieg choroby. 

Przed obroną rozprawy doktorskiej uczestniczyłam w badaniu dotyczącym zmian 

chorobowych górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz zakażenia Helicobacter pylori 

w łuszczycy. Wykonane u 20 pacjentów badania gastroskopowe wykazały częste 

występowanie u tych chorych zapalenia błony śluzowej żołądka (u 85%), dwunastnicy 

(u 35%), przełyku (u 15%). U 3 osób w wycinkach błony śluzowej stwierdzono cechy 

metaplazji jelitowej, a u 14 chorych w błonie śluzowej odźwiernika potwierdzono obecność 

Helicobacter pylori. 

Spis publikacji na temat zaburzeń ogólnoustrojowych w łuszczycy: 

1. Pietrzak A, Bartosińska J, Chodorowska G, Szepietowski JC, Paluszkiewicz P, 

Schwartz RA. Cardiovascular aspects of psoriasis: an updated review. Int J Dermatol. 

2013;52(2):153-162. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05584.x. 

1,227 IF        20 MNiSW 

2. Pietrzak A, Bartosinska J, Blaszczyk R, Chodorowska G, Brzozowski W, Hercogova 

J, Donica H, Lotti T. Increased serum level of N-terminal Pro-B-type natriuretic 

peptide as a possible biomarker of cardiovascular risk in psoriatic patients. J Eur Acad 

Dermatol Venereol. 2015;29(5):1010-1014. doi: 10.1111/jdv.12528. 

3,029 IF        35 MNiSW 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23347301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24735175
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3. Pietrzak A, Brzozowska A, Lotti T, Mosiewicz J, Wysokiński A, Mieczkowska J, 

Hercogova J, Bartosińska J, Juszkiewicz-Borowiec M, Chodorowska G. Future 

diagnosis, today's treatment - cardiomyopathy in the course of psoriasis: a case report. 

Dermatol Ther. 2013;26(6):489-492. doi: 10.1111/dth.12021. 

1,478 IF        30 MNiSW 

4. Pietrzak A, Czuczwar P, Mosiewicz J, Paszkowski T, Chodorowska G, Bartosinska J, 

Gerkowicz A, Paluszkiewicz P, Freud T, Cohen AD. Cardiovascular disease 

in psoriatic post-menopausal women. J Eur Acad Dermatol Venereol. 

2015;29(6):1231-1234. doi: 10.1111/jdv.12620. 

3,029 IF        35 MNiSW 

5. Makara-Studzińska M, Lewicka M, Pietrzak A, Sulima M, Sosnowska K, Figurska A, 

Bartosińska J, Paszkowski T, Chodorowska G. Wpływ zmian hormonalnych okresu 

okołomenopauzalnego u kobiet z łuszczycą na przebieg choroby i jakość życia. 

Prz. Dermatol. 2013;100(1):48-52. 

6 MNiSW 

6. Partyka I, Ziemecki P, Bartosińska J, Makara-Studzińska M. Psychodermatology--the 

comorbitity of dermatological diseases and mental problems based on the example 

of psoriasis. Pol Merkur Lekarski. 2013;34(203):302-304. 

7 MNiSW 

7. Chodorowska G, Prystupa A, Dąbrowska-Członka M, Bartosińska J, Jazienicka I, 

Juszkiewicz-Borowiec M, Bronikowska-Kolasa A, Baraniak J. Endoscopical findings 

and histopathological changes in patients with psoriaris. W: Środowiskowe źródła 

zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. 

[T. 3]. Lublin 2007, Akad. Med, s. 815-817. 

6 MNiSW 

8. Chodorowska G, Bartosińska J, Prystupa A, Dąbrowska-Członka M, 

Juszkiewicz-Borowiec M, Jazienicka I, Bartosiński J, Bronikowska-Kolasa A. 

Prevalence of the Helicobacter pylori infection in psoriatic patients. W: Środowiskowe 

źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, 

Maria Iskra. [T. 3]. Lublin 2007, Akad. Med, s. 818-820. 
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 Zagrożenia związane ze stosowaniem metod medycyny alternatywnej w leczeniu 

łuszczycy 

Zajmowałam się zagadnieniem bezpieczeństwa i zagrożeń związanych 

ze stosowaniem przez pacjenta na własną rękę miejscowych i ogólnych preparatów na bazie 

ziół chińskich, a także innych metod medycyny niekonwencjonalnej. 

Jestem współautorem opisu przypadku 48-letniej pacjentki, u której doszło 

do znacznego nasilenia wykwitów łuszczycowych z tendencją do erytrodermii, w trakcie 

leczenia z wykorzystaniem metod tradycyjnej medycyny chińskiej (mieszanka ziół chińskich 

w postaci granulatu, żel na bazie ziół chińskich) w połączeniu z dietą wysokotłuszczową. 

Stwierdzony u pacjentki obniżony poziom żelaza skłonił nas do określenia właściwości 

chelatujących ekstraktu uzyskanego z preparatu ziół chińskich. Wykazaliśmy, że znajdujące 

się w nim związki hydrofilowe mają silne zdolności chelatujące. Pacjenci nie są świadomi 

zagrożeń i nie zawsze informują lekarza o stosowanych niekonwencjonalnych metodach 

leczenia łuszczycy. 

Jestem również współautorem pracy poglądowej dotyczącej ziół wykorzystywanych 

przez tradycyjną medycynę chińską do leczenia łuszczycy. Zwróciliśmy uwagę, że pomimo 

naturalnego pochodzenia ziół wchodzących w skład mieszanek mogą one być toksyczne 

oraz zawierać zanieczyszczenia, które niekiedy prowadzą do wystąpienia groźnych 

dla zdrowia efektów ubocznych. 

 

Publikacje dotyczące niekonwencjonalnego leczenia łuszczycy: 

1. Bartosińska JP, Pietrzak A, Szepietowski J, Dreiher J, Maciejewski R, Chodorowska 

G. Traditional Chinese medicine herbs - are they safe for psoriatic patients? Folia 

Histochem Cytobiol. 2011;49(2):201-205. 

0,807 IF        13 MNiSW 

2. Pietrzak A, Bartosińska J, Dreiher J, Szepietowski JC, Gawlik-Dziki U, Maciejewski 

R, Podhorecka M, Chodorowska G. Deleterious effects of traditional Chinese 

medicine preparations on the course of psoriasis--a case report. Ann Agric Environ 

Med. 2013;20(4):816-818. 
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 Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób skóry 

Aktualnie moje zainteresowania dotyczą również stosowania terapii fotodynamicznej 

w leczeniu chorób skóry, takich jak: rogowacenie słoneczne, brodawki wirusowe, liszaj 

twardzinowy. Prowadzone badania są możliwe dzięki realizacji wspólnego projektu 

naukowego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii 

Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 

Celem współpracy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii fotodynamicznej 

(PDT, photodynamic therapy) z użyciem superluminescencyjnej lampy sLED o długości fali 

630nm±5nm. Zaletami tego urządzenia jest tak zwany „miękki start”, który oznacza, 

że w trakcie pierwszych czterech minut naświetlania moc wzrasta od 40 do 100% 

maksymalnej wartości, co chroni przed zbyt szybkim rozkładem wcześniej podanego 

fotouczulacza, a także tryb pulsacyjny zapewniający utrzymywanie właściwego poziomu 

oksyhemoglobiny zużywanej podczas zabiegu. Wyniki dotychczasowych wspólnych badań 

były prezentowane na organizowanych w Sandomierzu „Nadwiślańskich spotkaniach 

z dermatologią” w 2017 i 2018 roku. 

Obserwacje dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa terapii fotodynamicznej z użyciem 

lampy sLED w leczeniu rogowacenia słonecznego zostały opublikowane w czasopiśmie 

„Photodiagnosis and Photodynamic Therapy”. Najczęstszym działaniem niepożądanym 

podczas naświetlania było pieczenie o różnym stopniu nasilenia. W przypadku silnych 

dolegliwości subiektywnych stosowano przerwy, a także zwiększano odległość lampy 

od naświetlanej okolicy ciała. Po tygodniu, w miejscu poddanym terapii, obserwowano 

rumień, strupy i złuszczanie, określone w stopniu od łagodnego do znacznego. Skuteczność 

leczenia, oceniana po 3 miesiącach, zależała od grubości ognisk rogowacenia słonecznego. 

U pacjentów z III stopniem według Olsen, konieczne było powtórzenie PDT lub dołączenie 

innego sposobu leczenia. Użycie lampy sLED w rogowaceniu słonecznym stopnia I i II 

cechuje się wysoką skutecznością, korzystnym efektem kosmetyczny i dobrym profilem 

bezpieczeństwa. 

Publikacja: 

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

Komza M, Klepaczewski T, Kwaśny M, Krasowska D. Photodynamic therapy 
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with the use of superluminescent diodes (sLED) in the treatment of actinic keratosis. 

Photodiagnosis Photodyn. Ther. 2018 s. 1-15, doi: 10.1016/j.pdpdt.2018.04.010. 

2,219 IF,      25 MNiSW 

 

 Wykorzystanie badania kapilaroskopowego u pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia 

Wykorzystując zdobyte doświadczenie i rozszerzając zainteresowania dotyczące 

możliwości wykorzystania badania kapilaroskopowego w diagnostyce zmian naczyniowych 

współpracuję z Katedrą i Kliniką Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, kierowaną przez Prof. dr hab. Tomasza Żarnowskiego. 

Koncepcja wykonywania badań u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia powstała 

w związku z obserwacjami, wskazującymi na pojawianie się u tych chorych tendencji 

do skurczu obwodowych naczyń krwionośnych. Prowadzi to do występowania migreny, 

objawu Raynauda, niskiego ciśnienia tętniczego krwi oraz marznięcia dystalnych części 

kończyn. Uzyskane wyniki badań własnych były przedstawiane na krajowych i zagranicznych 

konferencjach naukowych oraz posłużyły do przygotowania dwóch prac oryginalnych 

opublikowanych w czasopismach z wysokim wskaźnikiem Impact Factor.  

U wszystkich zakwalifikowanych chorych i osób z grupy kontrolnej samodzielnie 

wykonałam badanie wideokapilaroskopowe wałów paznokciowych palców obu rąk 

(nailfold capillaroscopy). 

W pierwszym badaniu uczestniczyło 35 pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia 

(normal-tension glaucoma, NTG). U 44,4% występowały poszerzone pętle naczyniowe 

lub megakapilary, u 18,9% - pętle rozgałęzione, a u 17,1% kłębuszkowate. Oceniano również 

polimorfizm genów G894T i T786C, nie stwierdzając korelacji z cechami obrazu 

kapilaroskopowego wałów paznokciowych u pacjentów z NTG. 

W drugim badaniu uczestniczyło 80 pacjentów z NTG oraz 108 zdrowych 

ochotników. Nieprawidłowy obraz kapilaroskopowy wałów paznokciowych występował 

istotnie częściej u pacjentów z NTG w porównaniu z dobraną pod względem wieku grupą 

kontrolną (p=0,086). Wybroczyny stwierdziłam u 28,8% pacjentów i u 12% osób z grupy 

kontrolnej (p=0,0365). Z kolei poszerzenie pętli naczyniowych występowało u 50% badanych 

chorych i u 20% zdrowych ochotników (p=0,0006). Za szczególnie ciekawe, uważam 

file:///C:/Users/Samsung/Desktop/JB/Photodynamic%20therapy%20with%20the%20use%20of%20superluminescent%20diodes%20(sLED)%20in%20the%20treatment%20of%20actinic%20keratosis.%20Photodiagnosis%20Photodyn.%20Ther.%202018%20s.%201-15,%20https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572100017305367
file:///C:/Users/Samsung/Desktop/JB/Photodynamic%20therapy%20with%20the%20use%20of%20superluminescent%20diodes%20(sLED)%20in%20the%20treatment%20of%20actinic%20keratosis.%20Photodiagnosis%20Photodyn.%20Ther.%202018%20s.%201-15,%20https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572100017305367
https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2018.04.010


34 
 

zaobserwowanie u 4 pacjentów (5%), obrazu kapilaroskopowego wałów paznokciowych 

mogącego sugerować rozpoznanie twardziny układowej (dezorganizacja układu pętli, 

megakapilary, liczne wybroczyny). Co więcej, u tych chorych stwierdzono obecność 

przeciwciał przeciwjądrowych i/lub przeciwciał przeciwcentromerowych.  

Spis publikacji dotyczących kapilaroskopii w jaskrze normalnego ciśnienia: 

1. Kosior-Jarecka E, Łukasik U, Wróbel-Dudzińska D, Kocki J, Bartosińska J, Witczak 

A, Chodorowska G, Mosiewicz J, Żarnowski T. Risk Factors for Normal and High-

Tension Glaucoma in Poland in Connection with Polymorphisms of the Endothelial 

Nitric Oxide Synthase Gene. PLoS One. 2016;11(1):e0147540. 

doi: 10.1371/journal.pone.0147540. 

2,806 IF        35 MNiSW 

2. Kosior-Jarecka E, Bartosińska J, Łukasik U, Wróbel-Dudzińska D, Krasowska D, 

Chodorowska G, Żarnowski T. Results of Nailfold Capillaroscopy in Patients 

with Normal-Tension Glaucoma. Curr Eye Res. 2018:1-7. 

doi: 10.1080/02713683.2018.1438632. 

2,238 IF        25 MNiSW 

 

 Bielactwo – wybrane aspekty patogenezy 

Wiele uwagi poświęciłam problemowi bielactwa, choroby o złożonej etiopatogenezie 

i znacznie obniżającej jakość życia pacjentów. Badania własne dotyczyły wybranych 

mechanizmów immunologicznych towarzyszących chorobie, możliwych zaburzeń 

ogólnoustrojowych, w tym zespołu metabolicznego i powikłań układu sercowo-

naczyniowego. Jestem autorem opublikowanej przed doktoratem pracy poglądowej 

dotyczącej etiopatogenezy bielactwa oraz badania pilotażowego oceniającego stężenie bFGF 

(basic fibroblast growth factor) i TGF-β1 (transforming growth factor β1) w surowicy krwi 

chorych. 

Inspiracją do prowadzenia dalszych badań własnych były dane piśmiennictwa 

wskazujące na obecność melanocytów nie tylko w skórze, ale i w tkance tłuszczowej oraz ich 

rola w procesach przeciwzapalnych i wychwytywaniu wolnych rodników tlenowych. 

Uczestniczyłam w badaniu mającym na celu ustalenie czy u dzieci z bielactwem 

występują czynnościowe i morfologiczne zmiany dotyczące wątroby i śledziony 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26807726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26807726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26807726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451988
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oraz zaburzenia gospodarki lipidowej. Wzięło w nim udział 34 dzieci z bielactwem 

i 35 zdrowych w wieku 7-15 lat. U wszystkich zostało wykonane badanie ultrasonograficzne 

wątroby i śledziony, oznaczenia laboratoryjne aktywności aminotransferaz (ASPAT, ALAT) 

oraz profilu lipidowego. 

Stwierdziliśmy, że wymiary i struktura wątroby oraz śledziony nie różniły się istotnie 

u dzieci z bielactwem w porównaniu do grupy kontrolnej. Stężenie HDL (high-density 

lipoprotein) było istotnie niższe, a stężenie LDL (low-density lipoprotein) istotnie wyższe 

u dzieci z bielactwem w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio p=0,001; p=0,03). 

Stwierdziliśmy istotnie wyższą wartość wskaźnika LDL/HDL u pacjentów z bielactwem 

niż w grupie kontrolnej (p=0,000096). U dzieci z bielactwem wykazaliśmy istnienie dodatniej 

korelacji między wymiarem wątroby w linii pachowej a wartością wskaźnika LDL/HDL, 

czego nie obserwowaliśmy u zdrowych. Wyniki naszych badań potwierdzają istnienie 

zaburzeń lipidowych u dzieci z bielactwem. Ze względu na brak zmian strukturalnych 

i czynnościowych wątroby oraz śledziony przypuszczamy, że stwierdzone nieprawidłowości 

profilu lipidowego mogłyby wynikać z nieprawidłowości metabolicznych w tkance 

tłuszczowej i pobudzenia stresu oksydacyjnego. 

Podczas warsztatów zorganizowanych w ramach The International School 

of Vitligo & Pigmentary Disorders w Barcelonie, w dniach 2-5 listopada 2011 roku, 

wygłosiłam pracę zatytułowaną „Hepato-splenic abnormalities in vitiligo – do they exist?”. 

Brałam również udział w wieloośrodkowym badaniu międzynarodowym, 

dotyczącym oceny jakości życia u 136 pacjentów z bielactwem. Wyniki zostały 

zaprezentowane podczas 23 Światowego Kongresu Dermatologicznego w Vancouver w 2015 

roku. 

Natasa T. Mitrevska, Fabrizio Guarneri, Giuseppe Trimarchi, Ardiana Sinani, 

Joanna Bartosińska, Aldona Pietrzak, Eleni Tzouveka, Violina Todeva, Anna Sadowska-

Przytocka, Torello Lotti.Quality of life in vitiligo patients: A multicenter international study. 

23rd World Congress of Dermatology. Vancouver, June 8-13, 2015. 

 

 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/82165/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/82165/
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Spis publikacji dotyczących bielactwa: 

1. Pietrzak A, Bartosińska J, Dybiec E, Chodorowska G, Krasowska D, Hercogova J, 

Lotti T. Hepato-splenic and lipid profile abnormalities--do they exist in children affected 

with vitiligo? Acta Dermatovenerol Croat. 2014;22(1):19-25. 

0,431 IF        15 MNiSW 

2. Chodorowska G, Bartosińska J, Dąbrowska-Członka M, Wawrzycki B, Wojnowska D. 

Involvement of immunological factors in the pathogenesis of vitiligo. Ann. UMCS Sect. 

D 2007;62(1):182-187. 

5 MNiSW 

3. Pietrzak A, Bartosińska J, Hercogová J, Lotti TM, Chodorowska G. Metabolic syndrome 

in vitiligo. Dermatol Ther. 2012;25(Suppl 1):S41-3. doi: 10.1111/dth.12012. 

4. Chodorowska G, Bartosińska J, Dąbrowska-Członka M, Wawrzycki B, 

Juszkiewicz-Borowiec M. Ocena stężenia bFGF i TGF-β1 w surowicy krwi chorych 

z bielactwem nabytym - badanie pilotażowe. Post. Dermatol. Alergol. 2008;25(1):1-4. 

6 MNiSW 

 

 Zaburzenia metaboliczne u kobiet w okresie okołomenopauzalnym 

Jestem współautorem pracy dotyczącej oznaczania poziomu witaminy D i profilu 

lipidowego w surowicy krwi oraz oceny wartości wskaźnika masy ciała BMI u kobiet 

w wieku 44-66 lat, pracujących umysłowo. W badaniu wzięło udział 300 kobiet, z których 

wyodrębniono trzy grupy obejmujące: okres wczesny okołomenopauzalny, 

późny okołomenopauzalny i pomenopauzalny. 

We wszystkich trzech grupach średnie wartości witaminy D były obniżone, a stężenia 

cholesterolu całkowitego (CHOL), LDL oraz wskaźników LDL/HDL i CHOL/HDL 

podwyższone. Obliczone BMI u 56% badanych wskazywało na nadwagę lub otyłość. 

U kobiet, u których bezwzględne poziomy witaminy D były optymalne występowało wyższe 

stężenie HDL, niższe wartości wskaźników LDL/HDL i CHOL/HDL oraz BMI 

w porównaniu do kobiet z obniżonym poziomem witaminy D w surowicy. Stąd kobiety 

w okresie około- i pomenopauzalnym pracujące umysłowo powinny stosować dietę bogatą 

w witaminę D, przyjmować suplementację witaminy D oraz dążyć do redukcji masy ciała. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24813837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24813837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23237037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23237037
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Praca powstała w ramach projektu pt.: „Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie 

około i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy”, realizowanego 

w Zakładzie Zdrowia Kobiet Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w latach 2014-2016. 

Instytucja koordynująca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

Byłam jednym z wykonawców tego projektu. Na jego podstawie powstał obszerny raport 

badawczy, liczący 441 stron. 

Publikacja: 

1. Pinkas J, Bojar I, Gujski M, Bartosińska J, Owoc A, Raczkiewicz D. Serum Lipid, 

Vitamin D Levels, and Obesity in Perimenopausal and Postmenopausal Women 

in Non-Manual Employment. Med Sci Monit. 2017;23:5018-5026. 

1,585 IF        15 MNiSW 

 

 Prace kazuistyczne: wybrane opisy przypadków 

Jestem współautorem kilku prac kazuistycznych, które dotyczą opisów przypadków 

rzadko występujących chorób skóry lub towarzyszących im powikłań. 

W jednej z nich przedstawiamy 30-letnią pacjentkę z występującymi od wielu lat 

licznymi, różnej wielkości guzkami zlokalizowanymi na szyi, w dołach pachowych i na 

przedramionach. Wynik badania histopatologicznego potwierdził rozpoznanie steatocystoma 

multiplex. Ze względu na obecne u chorej ogniskowe łysienie wykonano badanie 

trichoskopowe, które wykazało defekt łodygi włosa pod postacią pili torti i pili caniulati. 

Przypadek ten potwierdza możliwość współwystępowania steatocystoma multiplex 

ze zmianami strukturalnymi włosów. 

Kolejną pracą jest opis 38-letniej pacjentki z sarkoidozą układową i towarzyszącymi 

swoistymi dla choroby wykwitami skórnymi pod postacią grudek, blaszek i guzków. 

Do oceny zmian skórnych, przed i po leczeniu ogólnym glikokortykosterydami 

i hydroksychlorochiną, zastosowaliśmy dodatkowo metodę ultrasonografii z użyciem głowic 

o częstotliwości 15MHz i 17MHz. Przed terapią uwidoczniono dobrze odgraniczone, 

hypoechogeniczne obszary w skórze właściwej. Badanie Power Doppler pokazało zwiększone 

unaczynienie w obrębie zmian skórnych oraz w otaczającej tkance. Uzyskana, w wyniku 

zastosowanego leczenia, poprawa kliniczna znalazła odzwierciedlenie w obrazie 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29055024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29055024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29055024
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ultrasonograficznym pod postacią zmniejszenia rozmiarów guzków, normalizacji 

echogeniczności i unaczynienia w skórze właściwej. Badanie to okazuje się pomocne 

w ocenie skuteczności leczenia sarkoidozy układowej ze zmianami skórnymi. 

Brałam również udział w konsultacji i opisie przypadków z dziedziny dermatologii 

pediatrycznej. Jeden z nich dotyczy 16-miesięcznego dziecka z acrodermatitis enteropathica, 

a kolejny noworodka z nietrzymaniem barwnika. 

Spis publikacji: 

1. Pietrzak A, Bartosinska J, Filip AA, Rakowska A, Adamczyk M, Szumilo J, Kanitakis J. 

Steatocystoma multiplex with hair shaft abnormalities. J Dermatol. 2015;42(5):521-523. 

doi: 10.1111/1346-8138.12837. 

1,577 IF        30 MNiSW 

2. Dybiec E, Pietrzak A, Bartosińska J, Kieszko R, Kanitakis J. Ultrasound findings 

in cutaneous sarcoidosis. Adv Dermatol Allergol. 2015;32(1):51-55. 

doi: 10.5114/pdia.2014.40955. 

1,342 IF        15 MNiSW 

3. Bartosińska J, Chodorowska G, Jazienicka I, Pucuła J, Prystupa A, Wawrzycki B, 

Bartosiński J. Skin lesions in a 16-month-old toddler with impaired zinc absorption. 

Adv Med Sci. 2011;56(2):369-372. doi: 10.2478/v10039-011-0021-3. 

0,952 IF        13 MNiSW 

4. Bartosińska J, Chodorowska G, Sawulska-Oleszczuk H, Janowska M, 

Juszkiewicz-Borowiec M, Michalak-Stoma A, Kocki J. Zmiany skórne i neurologiczne 

u noworodka z nietrzymaniem barwnika - opis przypadku. W: Kazuistyka wieku 

rozwojowego: casus pro diagnosi. Red. Janusz Kocki, Lublin 2010, Polihymnia, 

s. 15-30. 

3 MNiSW 

 

 Inne/Różne 

Jestem współautorem pracy poglądowej dotyczącej objawów dermatologicznych 

występujących u osób z przewlekłą chorobą nerek. Istotny problem diagnostyczny i leczniczy 

stanowią zmiany skórne swoiste, takie jak nabyta perforująca dermatoza, porfiria skórna 

późna, pseudoporfiria, zwapnienia, uogólnione nerkopochodne włóknienie, jak i nieswoiste, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25821428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25821428
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983448
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takie jak suchość skóry, świąd skóry, zmiany jej zabarwienia, nieprawidłowości dotyczące 

płytek paznokciowych, szron mocznicowy, ginekomastia. Pacjenci z przewlekłą 

niewydolnością nerek wymagają wielospecjalistycznej opieki, w tym dermatologicznej. 

Brałam także udział w przygotowywaniu prac poglądowych dotyczących łuszczycy 

paznokci, pieluszkowego zapalenia skóry, trądziku dziecięcego, metod miejscowego leczenia 

i roli Propionibacterium acnes w patogenezie trądziku oraz oceny jakości życia w łuszczycy. 

Przed obroną rozprawy doktorskiej uczestniczyłam w powstaniu prac dotyczących 

mastocytozy u dzieci i dorosłych, objawów skórnych w zespole Turnera, przebiegu ciąży 

u kobiet z łuszczycą, zmian skórnych w otyłości, zaburzeń immunologicznych w twardzinie 

ograniczonej i łysieniu plackowatym oraz dotyczących możliwości zastosowania talidomidu 

w dermatologii. 

W autorskim badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród 104 pacjentów 

z łuszczycą wykazaliśmy, że zarówno wiedza, jak i zainteresowanie chorobą są 

niewystarczające. Inne badania ankietowe dotyczyły wiedzy studentów medycyny na temat 

bioterroryzmu oraz zadowolenia pacjentek ze znieczulenia ogólnego i podpajęczynówkowego 

do cięcia cesarskiego. 

Moje zainteresowania dermatologią trwają od czasów studenckich. Byłam członkiem 

Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii 

i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie prowadzonego przez 

Prof. dr hab. Dorotę Krasowską. W tym czasie uczestniczyłam w pracach naukowo-

badawczych na temat zakażeń grzybiczych. Uzyskane wyniki zostały opublikowane 

oraz zaprezentowane na XL Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w Lublinie, uzyskując 

I miejsce w sesji plakatowej. 

Ponadto w okresie studiów, w ramach członkostwa w Studenckim Kole Naukowym 

przy Zakładzie Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie, pod kierunkiem 

Prof. dr hab. Janusza Kockiego prowadziłam badania ankietowe, z zakresu wiedzy i postaw 

młodzieży gimnazjalnej wobec przyczyn niepełnosprawności u dzieci. W ramach 

Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej 

w Lublinie, prowadzonego przez Prof. dr hab. n. med. Jacka Tabarkiewicza badałam 

ekspresję bcl-2 w mononukleozie zakaźnej. Efektem udziału w Studenckim Kole Naukowym 

przy Międzywydziałowej Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii 
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Medycznej w Lublinie kierowanym przez Dr n. med. Wojciecha Gernanda były publikacje 

dotyczące stężenia homocysteiny przed i po zabiegu operacyjnym. Byłam również członkiem 

Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Akademii 

Medycznej w Lublinie. 

Publikacje: 

1. Przepiórka-Kosińska J, Chyl-Surdacka K, Bartosińska J, Krasowska D, 

Chodorowska G. Skin changes in chronic kidney disease. (Zmiany skórne w 

przewlekłej chorobie nerek.) Prz. Dermatol. 2017;104(2):142-153. 

12 MNiSW 

2. Jonkisz A, Bartosińska J, Krasowska D. Miejscowe leczenie trądziku pospolitego – 

leczenie skojarzone kontra monoterapia. Aesthetica 2018;2:26-32. 

3. Chodorowska G, Michalak-Stoma A, Bartosińska J. Trądzik dziecięcy - obraz 

kliniczny, diagnostyka różnicowa. Stand. Med. Pediatria 2013;10(2):183-187. 

4 MNiSW 

4. Chodorowska G, Bartosińska J, Michalak-Stoma A. Pieluszkowe zapalenie skóry. 
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