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Centogene – zrozumieć choroby rzadkie? 

Marcin Kalęba, Laboratorium CENTOGENE 

Misją CENTOGENE jest umożliwienie wyleczenia 100 rzadkich chorób 

w ciągu 10 lat. Podstawy wszystkiego, co robimy? Dane. Wykorzystując 

wielopłaszczyznową metodę diagnozowania, rozumienia i leczenia rzadkich 

chorób, CENTOGENE jest wiodącą firmą zajmującą się diagnostyką chorób 

rzadkich. 

CENTOGENE jest laboratorium genetycznym o międzynarodowym 

zasięgu. Po zdiagnozowaniu ponad 2 500 chorób rzadkich w 100 krajach wraz 

z siecią ponad 20 000 lekarzy, od momentu założenia w 2006 roku jesteśmy 

pionierami rewolucyjnych rozwiązań diagnostycznych. Posiadamy naj-

szersze portfolio testów diagnostycznych dla chorób rzadkich, obejmujące 

ponad 19 000 genów wykorzystujących ponad 10 000 różnych testów.  

Od momentu założenia CENTOGENE generuje oparte na danych publi-

kacje z naszej działalności diagnostycznej. Dzięki naszym wewnętrznym 

badaniom odkryliśmy unikalne powiązania między chorobami genetycznymi 

a ich dalszymi skutkami przy użyciu technologii „omicznych”. Nasi eksperci 

przyczynili się do powstania ponad 200 recenzowanych publikacji. Dzięki 

naszej technologii i wiedzy specjalistycznej możemy pomóc w wyjaśnieniu 

ścieżek chorobowych, identyfikacji celów leków i badaniu potencjalnych 

leków. 

W ciągu 15 lat diagnozowania pacjentów z rzadkimi chorobami na całym 

świecie zbudowaliśmy największy na świecie bank danych dotyczący chorób 

rzadkich, metabolicznych i neurodegeneracyjnych. Zawierający ponad  

650 000 próbek pacjentów i ciągle się powiększa, wykorzystujemy dane 

multiomiczne z naszego Centogene Biodatabank, aby na nowo odkrywać 

i rozwijać leki na rzadkie choroby.  

Razem możemy zrewolucjonizować wczesne wykrywanie chorób rzadkich. 
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Choroby rzadkie w etiopatogenezie udaru mózgu 

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO, Klinika Neurologii, Instytut Nauk 
Medycznych, Uniwersytet Opolski, Opole; Oddział Neurologii i Udarowy, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu 

Udar mózgu stanowi trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przy-

czynę śmierci w krajach rozwiniętych i jest głównym powodem niepełno-

sprawności osób dorosłych. Wyróżniamy udary niedokrwienne (około 85%) 

oraz krwotoczne (około 15%). Najczęstszą przyczyną udaru mózgu jest 

miażdżyca tętnic wewnątrz- i zewnątrzczaszkowych (około 1/3 wszystkich 

udarów) oraz migotanie przedsionków (około 20%). Głównym czynnikiem 

ryzyka udaru jest wiek, niemniej jednak udary mózgu występują również 

u ludzi młodych i dzieci. W tych przypadkach etiopatogeneza jest często 

odmienna, nierzadko przyczyną są choroby małych naczyń (ang. small vessel 

disease, SVD) – przewlekłe i postępujące schorzenia dotyczące drobnych, 

przeszywających naczyń krwionośnych mózgu (małych tętnic, tętniczek, 

naczyń włosowatych i małych żył zaopatrujących istotę białą i głębokie 

struktury istoty szarej). Choroby te cechują się charakterystycznymi obja-

wami neurologicznymi (w postaci ostrej – udary lakunarne, mikrokrwotoki 

i głębokie krwotoki; w postaci przewlekłej – objawy pozapiramidowe, 

otępienie, depresja, zaburzenia chodu, zaburzenia zwieraczy, migrena 

z aurą) oraz nieneurologicznymi (zmiany skórne, objawy oczne, kostne, ze 

strony nerek i serca, zaburzenia hormonalne). Choroby małych naczyń mają 

często charakterystyczny obraz radiologiczny i neuropatologiczny. 

O ostatecznym rozpoznaniu decyduje zwykle badanie genetyczne (m.in. 

mutacje w genach COL4A1 i COL4A2, NOTCH3, GLA, HTRA1 oraz TREX1). 

Najczęstsze zespoły to CADASIL (ang. cerebral autosomal dominant 

arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy ), CARASIL 

(ang. cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and 

leukoencephalopathy), CARASAL (ang. cathepsin A-related arteriopathy with 

strokes and leukoencephalopathy), choroba Fabry’ego, moyamoya, 

mikroangiopatie związane z mutacjami genów COL4A1 i COL4A2, zespół 
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CRMCC (ang. cerebroretinal microangiopathy with calcifications and cysts) 

oraz zespół RVCL (ang. autosomal dominant retinal vasculopathy with cerebral 

leukodystrophy). 

Rare diseases in the etiopatogenesis of stroke 

Stroke is the third leading cause of death in developed countries, after heart 
disease and cancer, and it is the leading cause of adult disability. There are 
ischemic strokes (about 85%) and hemorrhagic strokes (about 15%). The 
most common cause of stroke is atherosclerosis of the intracranial and 
extracranial arteries (about 1/3 of all strokes) and atrial fibrillation (about 
20%). The main risk factor for stroke is age, but strokes also occur in young 
people and children. In these cases, the etiopathogenesis is often different, 
often due to small vessel disease (SVD) – chronic and progressive diseases 
affecting the small, perforating blood vessels of the brain (small arteries, 
arterioles, capillaries and small veins supplying the white matter and deep 
gray matter structures). These diseases are characterized by characteristic 
neurological symptoms (in the acute form – lacunar strokes, micro-
hemorrhages and deep hemorrhages; in the chronic form – extrapyramidal 
symptoms, dementia, depression, gait disturbances, sphincter disorders, 
migraine with aura) and non-neurological (skin changes, eye, bone, kidney 
and heart symptoms, hormonal disorders). Small vessel diseases often have 
a characteristic radiological and neuropathological picture. The final 
diagnosis is usually determined by genetic testing (including mutations in 
the COL4A1 and COL4A2, NOTCH3, GLA, HTRA1 and TREX1 genes). The 
most common syndromes are CADASIL (cerebral autosomal dominant 
arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy), CARASIL 
(cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and 
leukoencephalopathy), CARASAL (cathepsin A-related arteriopathy with 
strokes and leukoencephalopathy), Fabry disease 'ego, moyamoya, 
microangiopathies associated with mutations of the COL4A1 and COL4A2 
genes, CRMCC (cerebroretinal microangiopathy with calcifications and 
cysts) and RVCL (autosomal dominant retinal vasculopathy with cerebral 
leukodystrophy) syndrome.  
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Choroby rzadkie z punktu widzenia neurologa 

prof. dr hab. Joanna Pera, joanna.pera@uj.edu.pl, Katedra Neurologii, Wydział 
Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Oddział Kliniczny Neurologii, 
Szpital Uniwersytecki, ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków pera@su.krakow.pl  

Choroby rzadkie rozpatrywane indywidualnie są rzadkie, ale z powodu 

swej liczebności dotykają wielu osób. W przypadku chorób neurologicznych 

szacuje się, że w samej Europie jest ok. pół miliona chorych, przy czym ok. 

60% pacjentów nie ma postawionego rozpoznania. Proces diagnostyczny jest 

bowiem często złożonym i długim procesem. Jest to bowiem grupa schorzeń 

bardzo różnorodna i w swym obrazie klinicznym, i pod względem etiologii. 

Do chorób rzadkich przynależą choroby uwarunkowane genetycznie, jak 

i tzw. sporadyczne, bez znanego genu sprawczego. Ta sama choroba może 

przybierać różną manifestację kliniczną u różnych osób. Kolejną cechą 

rzadkich chorób neurologicznych jest występowanie podobnych, czy wręcz 

tych samych objawów klinicznych w schorzeniach o różnej etiologii. 

Przykładem mogą być neuropatie, ataksje, rodzinne paraparezy spastyczne, 

ruchy mimowolne, etc. Objawy neurologiczne mogą być jedynie częścią 

obrazu klinicznego innych niż neurologiczne, chorób rzadkich. Do tego 

dochodzi jeszcze zróżnicowany wiek wystąpienia objawów choroby. To 

wszystko powoduje, że zdiagnozowanie choroby rzadkiej może trwać latami – 

średnio 5,6-7,6 lat i w tym czasie chory przeciętnie jest widziany przez 

8 lekarzy. A samo postawienie diagnozy to dopiero pierwszy etap w opiece 

nad chorym. Leczenie zwykle jest procesem złożonym, prowadzonym 

wspólnie przez członków wielodyscyplinarnych zespołów.  

  

mailto:joanna.pera@uj.edu.pl
mailto:pera@su.krakow.pl


VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku,  
24 lutego 2023 r., Wystąpienia Gości Honorowych 

 

17 

Rare diseases from the point of view of a neurologist 

Rare diseases are rare entities but due to their numbers they affect many 

patients. Diagnosis of rare diseases is often a complex and prolonged process – 

approximately 60% of patients with rare neurological diseases remain 

undiagnosed. The diagnostic process is time-consuming and complex. This 

group of diseases is characterized by their very heterogenous clinical 

presentation and etiology. It includes both genetically-driven and sporadic 

(without a causative gene) disorders. Different patients with the same  

disease may present various clinical picture. Furthermore, similar signs can 

be observed in various disorders e.g., neuropathies, ataxias, hereditary 

spastic paraplegias, involuntary movements, etc. Neurological presentation 

can be only a part of clinical picture of other rare disorders. Additionally, 

there is a heterogenous age of onset. All this makes that it can takes years 

to make a diagnosis – on average 5.6-7.6 years when the patient is seen by  

8 physicians. And establishing the diagnosis is just a first step in patients 

management. That is usually complex and requires a multidisciplinary 

approach. 
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Sekwencjonowanie całoeksomowe – od wyniku badania 
do określenia przyczyny problemu klinicznego: 

wyzwania i trudności diagnostyczne 

dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba, Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny; Pracownia Neurodiagnostyki/Neurogenetyki, Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 

Sekwencjonowanie całoeksomowe (WES) jest obecnie szeroko stosowaną 

wysokoprzepustową techniką diagnostyczną umożliwiającą identyfikację 

wariantów pojedynczego nukleotydu znajdujących się w sekwencjach 

kodujących wszystkich genów. Szacuje się, że zastosowanie techniki WES 

umożliwia rozpoznanie przyczyny około 80% chorób genetycznie uwarun-

kowanych. Standardowo, uzyskanie wiarygodnego wyniku badania WES nie 

wymaga od lekarza kierującego podejrzenia konkretnego zespołu gene-

tycznie uwarunkowanego lub nawet grupy chorób. Właściwe sformułowanie 

powodu skierowania jest jednak bezcenne w pracy diagnosty laborato-

ryjnego, który staje przed decyzją wyboru spośród znacznej liczby wariantów 

eksonowych tego, który może stanowić przyczynę problemu klinicznego.  

W ostatnich latach w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych 

coraz większą rolę odgrywa interpretacja wyniku testu genetycznego, w tym 

badania WES, co dzieje się nierzadko kosztem właściwej oceny klinicznej 

przed i po wykonaniu badania. Tymczasem wynik badania oraz badanie 

kliniczne pacjenta należy traktować tak samo priorytetowo. W innym 

bowiem przypadku może to prowadzić do nadrozpoznań lub niedodiagno-

zowania genetycznej przyczyny choroby. 

W prezentacji ukazano przykłady interpretacji wyniku badania WES 

w kontekście konkretnych problemów klinicznych występujących u osób 

chorych. W wybranych przypadkach przedstawiono znaczenie wyniku 

badania dla inicjacji leczenia spersonalizowanego lub zmiany dotych -

czasowego postępowania terapeutycznego.  
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Whole-exome sequencing – from the test result 
to determining the cause of a clinical problem: 

diagnostic challenges and difficulties  

Whole-exome sequencing (WES) is currently a widely used high-throughput 

diagnostic technique for identifying single nucleotide variants found in the 

coding sequences of all genes. It is estimated that the use of WES technology 

enables identification of the causes of about 80% of genetic disorders. As 

a standard, obtaining a reliable WES test result does not require the referring 

physician to suspect a specific genetic syndrome or even a group of 

disorders. However, proper wording of the reason for the referral is 

invaluable in the work of a laboratory diagnostician who faces the decision 

to choose from a large number of exon variants the only one that may 

constitute the cause of a clinical problem. 

In recent years, in the diagnosis of genetic conditions, the interpretation of 

the genetic test result, including the WES test, plays an increasingly 

important role, which often happens at the expense of proper clinical  

assessment before and after the test. Meanwhile, the test result and the 

clinical examination of the patient should be treated with the same priority. 

Otherwise, it may lead to overdiagnosis or underdiagnosis of the genetic 

cause of the disease. 

The presentation shows examples of WES results interpretation in the 

context of specific clinical problems encountered by patients. In selected 

cases, the importance of the test result for the initiation of personalized 

treatment or the change of the current therapeutic procedures was 

presented. 
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Choroba Wilsona – etiopatogeneza, diagnostyka 
i perspektywy terapii 

Izabela Kiebała, izabelakiebala@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Fizjologii 
„NEURON”, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

Bernadetta Jakubowska, bernadetta.jakubowska@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe 
Fizjologii „NEURON”, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

Patrycja Pańczyszyn-Trzewik, ppanczyszyn@ur.edu.pl, Zakład Fizjologii Człowieka, 
Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

Magdalena Sowa-Kućma, msowa@ur.edu.pl, Zakład Fizjologii Człowieka, Instytut 
Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 
https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

Choroba Wilsona (ang. Wilson's disease; WD) jest rzadkim (częstość 

występowania 1 : 30.000) schorzeniem genetycznym dziedziczonym autoso-

malnie recesywnie. W następstwie mutacji genu ATP7B (chromosom 13) 

kodującego ATPazę transportującą miedź (Cu), która jest odpowiedzialna za 

jej wiązanie z ceruloplazminą w hepatocytach, dochodzi do postępującej 

kumulacji pierwiastka w organizmie. WD jest najczęściej rozpoznawana 

w wieku 5-40 lat, kiedy pojawiają się pierwsze symptomy. Istnieją dwie 

główne grupy objawów WD, tj. wątrobowe – przejawiające się najczęściej 

zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy oraz neurologiczne, 

które zwykle pojawiają się później (ok. 10 lat po wystąpieniu choroby 

wątroby) i obejmują szerokie spektrum zaburzeń ruchowych (np. drżenie, 

pląsawica, dystonia). U dorosłych pacjentów z WD stwierdza się często 

objawy psychiatryczne (np. zaburzenia nastroju, deficyty poznawcze). 

W diagnostyce WD wykorzystuje się zarówno badania stężenia cerulo-

plazminy i Cu we krwi, bądź w moczu (zbiórka dobowa). Ważnym elementem 

jest również ocena obecności charakterystycznych złogów Cu w rogówce oka 

w postaci pierścienia Kaysera-Fleischera oraz badania genetyczne. 
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W leczeniu WD wykorzystuje się przede wszystkim środki chelatujące 

(penicylaminy i trientyny), które wiążą Cu, a następnie pobudzają narządy 

do jej uwalniania do krwioobiegu i ostatecznie wydalenia z moczem.  

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych zagadnień związanych 

z etiopatogenezą, diagnostyką i terapią WD.  

Wilson's disease – etiopathogenesis, diagnosis 
and prospects for therapy. 

Wilson's disease (WD) is a rare (incidence of 1 : 30,000) genetic disorder 

inherited autosomal recessively. Following mutations in the ATP7B gene 

(chromosome 13) encoding the copper (Cu) transport ATPase, which is 

responsible for its binding to ceruloplasmin in hepatocytes, there is 

a progressive accumulation of the element in the body. WD is most often 

diagnosed between the ages of 5 and 40, when the first symptoms appear. 

There are two main groups of symptoms of WD, i.e. hepatic – usually 

manifested by an increase in serum aminotransferases, and neurological, 

which usually appear later (about 10 years after the onset of liver  disease) 

and include a wide spectrum of movement disorders (e.g. tremor, chorea, 

dystonia). Psychiatric symptoms (e.g., mood disorders, cognitive deficits) 

are often found in adult patients with WD. The diagnosis of WD uses both 

ceruloplasmin and Cu levels in blood or urine (daily collection). Assessment 

of the presence of characteristic Cu deposits in the cornea of the eye in the 

form of a Kayser-Fleischer ring and genetic testing are also important. The 

treatment of WD primarily uses chelating agents (penicillamines and 

trientins), which bind Cu and then stimulate the organs to release it into the 

bloodstream and eventually excrete it in the urine.  

The purpose of this paper is to present the latest issues related to the 

etiopathogenesis, diagnosis and therapy of WD. 



VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku,  
24 lutego 2023 r., Wystąpienia Uczestników 

 

25 

Lomitapid i jego zastosowanie w terapii 
homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej 
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Dyslipidemia jest ważnym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka sercowo-

-naczyniowego. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna jest rzadkim 

oraz uwarunkowanym genetycznie zaburzeniem metabolizmu lipidów, które 

prowadzi do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego oraz do wystę-

powania zdarzeń sercowo-naczyniowych już w młodym wieku. Lomitapid 

jest inhibitorem mikrosomalnego białka transportującego trójglicerydy 

(MTP), które odgrywa istotną rolę w procesie powstawania chylomikronów 

oraz lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL). Lomitapid jest lekiem 

sierocym, zarejestrowanym do stosowania jedynie u chorych z rozpoznaną 

homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Dotychczasowe wyniki 

badań wskazują na dobrą skuteczność oraz zadowalający profil bezpie -

czeństwa lomitapidu. Do najczęstszych działań niepożądanych lomitapidu 

należą objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz rozwój stłuszczenia 

wątroby. Lomitapid został zarejestrowany w 2012 roku przez FDA, zaś 

w 2013 roku przez EMA. Od momentu rejestracji leku opublikowano szereg 

wyników badań, które dostarczyły dodatkowych informacji na temat tej 

substancji. Celem niniejszego wystąpienia było przedstawienie wyników 

przeglądu literatury na temat aktualnego stanu wiedzy w zakresie właści-

wości farmakologicznych lomitapidu oraz zastosowania tego leku w leczeniu 

chorych z rozpoznaną homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.  
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Lomitapide and its use in the treatment  
of homozygous familial hypercholesterolemia 

Dyslipidemia is an important modifiable cardiovascular risk factor. 

Homozygous familial hypercholesterolaemia is a rare and genetic disorder 

of lipid metabolism that leads to the development of cardiovascular diseases 

and cardiovascular events at an early age. Lomitapide is an inhibitor of the 

microsomal triglyceride transport protein (MTP), which plays an important 

role in the formation of chylomicrons and very low-density lipoproteins 

(VLDL). Lomitapide is an orphan drug, registered for use only in patients 

diagnosed with homozygous familial hypercholesterolaemia. The results of 

studies to date indicate good efficacy and a satisfactory safety profile of 

lomitapide. The most common side effects of lomitapide include gastro-

intestinal symptoms and the development of fatty liver. Lomitapide was 

registered in 2012 by the FDA, and in 2013 by the EMA. Since the registration 

of the drug, a number of studies have been published that have provided 

additional information on this substance. The purpose of this presentation 

was to present the results of a literature review on the current state of 

knowledge regarding the pharmacological properties of lomitapide and the 

use of this drug in the treatment of patients diagnosed with homozygous 

familial hypercholesterolemia. 
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Malformacja Chiariego –  
rzadki zespół nieprawidłowości struktur tyłomózgowia 

Katarzyna Kania, katarz123@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 
Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl/ 
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Zespół Arnolda–Chiariego jest rzadko występującą wadą wrodzoną 

powstałą przez pierwotne zaburzenia rozwojowe, które pojawiają się na 

etapie okresu zarodkowego i prowadzą do  deformacji podstawy czaszki. 

Skutkuje to przemieszczeniem struktur tyłomózgowia w kierunku kanału 

kręgowego. Częstość występowania zespołu oceniana jest na 1 przypadek na 

około 1000 urodzeń. Ze względu na morfologię i ciężkość wad anatomicznych  

aktualnie można wyróżnić sześć typów ACM, z pośród których najczęściej 

występuje typ 1 i 2. Do objawów malformacji Chiariego zaliczyć można bóle 

głowy oraz szyi, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, brady-

kardię zatokową, oczopląs i wiele innych. Nierzadko zdarzają się pacjenci 

bezobjawowi z przypadkowo wykrytą zmianą. Rozpoznanie ACM polega na 

stwierdzeniu charakterystycznych cech morfologicznych ukazanych w badaniu 

rezonansu magnetycznego. Podstawą leczenia zespołu Arnolda–Chiariego, 

u chorych ze znaczym nasileniem objawów, jest operacja neurochirurgiczna 

prowadząca do odbarczenia uciśniętych struktur. Pacjent, u którego roz-

poznano schorzenie, wymaga kontroli lekarskiej przez całe życie. Niniejsza 

praca przeglądowa ma na celu przybliżenie tematyki zespołu Arnolda– 

–Chiariego, z uwzględnieniem etiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki 

oraz stosowanego leczenia. 
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Chiari malformation – a rare syndrome  
of abnormalities of the hindbrain structures 

Arnold–Chiari syndrome is a rare congenital defect caused by a primary 

developmental disorder that occurs at the embryonic period stage and leads 

to a deformation of the skull base. It results in displacement of the structures 

of the posterior cranium toward the spinal canal. The incidence of the 

syndrome is estimated at 1 case per approximately 1,000 births. Due to the 

morphology and severity of the anatomical defects, six types of ACM can 

currently be distinguished, among which types 1 and 2 are the most 

common. Symptoms of Chiari malformation include headaches and neck 

pain, dizziness, impaired motor coordination, sinus bradycardia, nystagmus 

and many others. It is not uncommon to find asymptomatic patients with an 

incidentally detected lesion. The diagnosis of ACM is based on the 

characteristic morphological features shown on magnetic resonance 

imaging. The mainstay of treatment of Arnold–Chiari syndrome, in patients 

with significant severity of symptoms, is neurosurgery leading to 

decompression of the compressed structures. A patient diagnosed with the 

condition requires lifelong medical follow-up. This review paper aims to 

introduce the subject of Arnold–Chiari syndrome, including etiology, 

clinical presentation, diagnosis and treatment used.  
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Mężczyzna chorujący na zespół Kennedy'ego –  
opis przypadku 

Julia Kwaśniak, juliakww@gmail.com, Koło SKN Neuron przy Klinice Neurologii, 
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Jadwiga Wolińska, Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet 
Opolski, Opole, Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi, 
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Anna Bieniasiewicz, Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet 
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Opole 

Zespół Kennedy’ego (opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni) to rzadka 
(występowanie 1-2 : 100 000 osób) choroba genetyczna, której dziedziczenie 
jest recesywne i sprzężone z chromosomem X. Dochodzi do mutacji w genie 
kodującym receptor androgenowy – obecna jest ekspansja powtórzeń trój-
nukleotydowych CAG w obrębie 1 genu kodującego ten receptor.   

Schorzenie to manifestuje się fascykulacjami, hiporefleksją, osłabieniem 
oraz zanikiem mięśni, progresywną atrofią rdzenia kręgowego. Początkowe 
objawy pojawiają się w wieku 30-40 lat, są one mało specyficzne – bóle 
mięśniowe, ich kurcze, drżenia pozycyjne kończyn górnych. Pozostałe 
objawy to niewrażliwość na androgeny, która zaczyna się w przejawia się 
m.in. ginekomastią i azoospermią. W EMG stwierdzić można u chorych cechy 
uszkodzenia komórek rogów przednich rdzenia kręgowego. W badaniach 
laboratoryjnych znaczna większość chorych ma podwyższoną kreatyninę, 
ASPAT, ALAT, występują zaburzenia lipidowe oraz węglowodanowe.  

Brak jest leczenia przyczynowego, dostępne jest leczenie objawowe 
obejmujące rehabilitację, leczenie hormonalne, leków przeciwko objawom 
mięśniowym W ostatnim stadium choroby pacjenci nie mogą samodzielnie 
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oddychać oraz przełykać. Choroba nie postępuje szybko – rokowanie jest 
dobre, skrócenie życia nieznaczne. Ponadto dostępna jest diagnostyka 
prenatalna w kierunku obecności zespołu Kennedy’ego.  

W pracy przedstawiono przypadek 49-letniego pacjenta, zdiagnozo-
wanego w kierunku zespołu Kennedy’ego z dodatnim wywiadem rodzinnym 
w kierunku chorób nerwowo-mięśniowych . Na podstawie tego przypadku 
zebrano dotychczasową wiedzę na temat schorzenia, diagnostyki i możliwej 
terapii. 

Kennedy’s disease: case report 

Kennedy’s disease (spinał and bulbar muscular atrophy, SBMA) is a rare 
inherited disorder with a prevalence of 1-2 : 100 000. It is an x-linked 
recessive disease caused by a mutation of an androgen receptor (AR) gene, 
more specifically trinucleotide CAG repeat expansions in exon 1 of the AR gene.  

SBMA consists of symptoms such as muscle fasciculation, decreased or 
absent deep tendon reflexes, muscle weakness, muscle atrophy and 
progressive atrophy of the spinal cord. The manifestation appears usually 
between the age of 30 and 40. Early symptoms are not specific and include 
muscle pain, cramps and tremor. This is followed by mild androgen 
insensitivity, which presents as gynecomastia and azoospermia. The EMG 
scanning displays damage characteristics of the anterior cornu. Laboratory 
tests show elevated levels of creatinine, alkaline phosphatases, carbo -
hydrate and lipid metabolic disturbances.  

There is a lack of casual treatment. Rehabilitation, hormonal treatment  and 
symptom managing are available as a supportive care strategy. In the final 
stage, the patients are not capable of breathing and swallowing on their own. 
Kennedy’s disease progresses gradually – the estimated life span is usually 
normal. Moreover, prenatal care allows early recognition.  

The feature presents a case of a 49-year-old patient diagnosed with 
Kennedy’s disease, with family history of neuro-muscular diseases. Based on 
this representative, current knowledge of the disorder, diagnostics and 
treatment was gathered. 
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Mipomersen i jego zastosowanie w terapii 
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Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna jest chorobą rzadką, 

która występuje w populacji ogólnej z częstością szacowaną na poziomie 

jednego przypadku na 160-300 tysięcy osób. Osoby chore cechują się 

znacznie podwyższonym stężeniem cholesterolu frakcji LDL, co skutkuje 

bardzo wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych w młodym wieku, 

a niekiedy już w dzieciństwie. Mipomersen jest oligonukleotydem anty-

sensownym, który łączy się z mRNA powstałym w wyniku transkrypcji genu 

kodującego apolipoproteinę B, co prowadzi do promowania jego degradacji, 

a w wyniku tego do zahamowania procesu transkrypcji, co skutkuje zmniej-

szeniem syntezy apolipoproteiny B i obniżeniem stężenia we krwi lipo-

protein zawierających to białko, w tym LDL. Mipomersen jest stosowany 

w formie iniekcji. Aktualnie jedynym wskazaniem do stosowania tego leku 

pozostaje homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Mipomersen został  

zarejestrowany przez FDA w 2013 roku, natomiast wniosek o rejestrację tego 

preparatu na terytorium Unii Europejskiej został odrzucony przez EMA. 

Celem niniejszego wystąpienia było przedstawienie wyników przeglądu 

literatury na temat aktualnego stanu wiedzy w zakresie właściwości farma-

kologicznych mipomersenu oraz zastosowania tego leku w leczeniu chorych 

z rozpoznaną homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.  
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Mipomersen and its use in the treatment 
of homozygous familial hypercholesterolemia 

Homozygous familial hypercholesterolemia is a rare disease that occurs in 

the general population with an estimated incidence of one case per 160,000–

300,000 people. Sick people are characterized by significantly elevated levels 

of LDL cholesterol, which results in a very high risk of cardiovascular events 

at an early age, and sometimes already in childhood. Mipomersen is an 

antisense oligonucleotide that binds to the mRNA resulting from the 

transcription of the gene encoding apolipoprotein B, which leads to the 

promotion of its degradation and, as a result, inhibition of the transcription 

process, which results in a decrease in the synthesis of apolipoprotein B and 

a decrease in the concentration of lipoproteins containing this protein in the 

blood, including LDL. Mipomersen is used as an injection. Currently, the 

only indication for the use of this drug is homozygous familial hyper-

cholesterolaemia. Mipomersen was registered by the FDA in 2013, while the 

application for registration of this preparation in the territory of the 

European Union was rejected by the EMA. The purpose of this presentation 

was to present the results of a literature review on the current state of 

knowledge regarding the pharmacological properties of mipomersen and the 

use of this drug in the treatment of patients diagnosed with homozygous 

familial hypercholesterolemia. 
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Nowy de novo wariant FEM1C jest związany 
z zaburzeniem neurorozwojowym charakteryzującym 

się brakiem mowy, objawami piramidowymi  
i ataksją kończyn 
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System ubikwityna-proteasom (UPS) jest odpowiedzialny za utrzymanie 

homeostazy białek. Jego defekty genetyczne są znaną przyczyną zaburzeń 

neurorozwojowych. Wykorzystując sekwencjonowanie eksomów do diagnozy 
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pacjenta pediatrycznego z opóźnieniem rozwojowym, objawami piramidowymi  

i ataksją kończyn, zidentyfikowaliśmy wariant de novo zmiany sensu 

c.376G>C; p.(Asp126His) w genie FEM1C kodującym receptor substratów 

ligazy kulina-RING – białka funkcjonującego w UPS. Wariant ten zmienia 

konserwowany aminokwas i jest przewidywany jako patogenny przez 

większość narzędzi in silico. Ponadto, mutacja de novo FEM1C tej samej 

reszty Asp126Val została powiązana z niezdiagnozowanym zaburzeniem 

rozwojowym, a odpowiadający jej wariant (FEM1C Asp126Ala) był funkcjo -

nalnie upośledzony in vitro. Nasza analiza bioinformatyczna wykazała, że 

FEM1C Asp126His zaburza wiązanie substratów białkowych. Aby ocenić jego 

patogenność, użyto nicienia Caenorhabditis elegans. Stwierdzono, że 

zwierzęta FEM-1Asp133His (wyrażające wariant homologiczny do FEM1C 

Asp126Val) miały normalną architekturę mięśni, ale upośledzoną mobil-

ność. Robaki te były wrażliwe na inhibitor acetylocholinoesterazy aldicarb, 

ale nie lewamizol, co wskazuje, że ich pogorszona lokomocja wynika 

z nieprawidłowości synaptycznych, a nie dysfunkcji mięśni. Podsumowując, 

przedstawiono pierwsze dowody z modelu zwierzęcego sugerujące, że 

mutacja w konserwowanej reszcie Asp126 FEM1C powoduje zaburzenia 

neurorozwojowe u ludzi. 

A novel de novo FEM1C variant is linked  
to neurodevelopmental disorder with absent speech, 

pyramidal signs, and limb ataxia 

The principal component of the protein homeostasis network is the 

ubiquitin-proteasome system (UPS). Genetic defects in this system are 

known causes of neurodevelopmental disorders. Using exome sequencing to 

diagnose a pediatric patient with developmental delay, pyramidal signs, and 

limb ataxia, we identified a de novo missense variant c.376G>C; p.(Asp126His) 

in the FEM1C gene encoding a cullin-RING ligase substrate receptor – 

protein operating within the UPS. This variant alters a conserved amino acid 

and is predicted as pathogenic by most in silico tools. In addition, a de novo 
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FEM1C mutation of the same residue Asp126Val was associated with an 

undiagnosed developmental disorder, and the relevant variant (FEM1C 

Asp126Ala) was found to be functionally compromised in vitro. Our 

computational analysis showed that FEM1C Asp126His hampers protein 

substrate binding. To further assess its pathogenicity, we used the nematode 

Caenorhabditis elegans. We found that the FEM-1Asp133His animals 

(expressing a variant homologous to the FEM1C Asp126Val) had normal 

muscle architecture yet impaired mobility. Mutant worms were sensit ive to 

the acetylcholinesterase inhibitor aldicarb but not levamisole showing that 

their disabled locomotion is caused by synaptic abnormalities and not 

muscle dysfunction. In conclusion, we provide the first evidence from an 

animal model suggesting that a mutation in the conserved FEM1C Asp126 

position causes a neurodevelopmental disorder in humans.  
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Objawy neurologiczne u 52-letniej pacjentki  
z zespołem Fahra – opis przypadku 

Anna Citko, anka234@gmail.com, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 

Zespół Fahra, czyli zwapnienie jąder podstawnych mózgu, jest rzadkim 

schorzeniem o niejasnej patogenezie obejmującym ośrodkowy układ nerwowy , 

charakteryzującym się występowaniem niemiażdżycowych zwapnień 

w obszarze jąder podstawy i kory mózgowej. Określenie rokowania w tym 

schorzeniu jest trudne. Nie ustalono dotąd korelacji między wiekiem, 

rozległością zmian w obrazie TK a deficytem neurologicznym.  

52-letnia pacjentka, bez istotnej przeszłości chorobowej, w przeciągu 

miesiąca była wielokrotnie konsultowana przez lekarza rodzinnego z powodu 

bólów i zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, a także przejściowych zabu-

rzeń mowy. Po konsultacji przez neurologa podjęto decyzję o konieczności 

hospitalizacji chorej w oddziale neurologii. Przy przyjęciu do szpitala 

opisywano spowolnienie psychoruchowe, dodatnią próbę Romberga, bez 

ewidentnych niedowładów kończynowych. Kontak słowny z pacjentką był 

zachowany, ale okresowo nie rozumiała prostych poleceń. Za pomocą TK 

stwierdzono symetryczne zwapnienia w obrębie jąder  podstawy wzgórza 

sugerujące występowanie zespołu Fahra. Badania laboratoryjne, w tym 

poziomy hormonów tarczycy (TSH, fT4, fT3), PTH, stężenie wapnia nie 

wykazywały istotnych odchyleń od normy. Zastosowano leczenie: donepezil 

10 mg/d, piracetam 4800 mg/d. Pacjentkę w stanie ogólnym dobrym wypisano 

do domu zaleceniami kontroli w poradni endokrynologicznej i neurologicznej.  

Zespół Fahra występuje z częstością poniżej jednego pacjenta na milion 

osób, powinien jednka być brany pod uwagę jako rozpoznanie róznicowe 

u pacjentów prezentujących objawy neurologiczne.  
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Neurological symptoms in a 52-year-old patient  
with Fahr's syndrome – a case report 

Fahr's syndrome, or calcification of the basal ganglia, is a rare disorder of 

unclear pathogenesis involving the central nervous system, characterized by 

non-atherosclerotic calcifications in the area of the basal ganglia and 

cerebral cortex. Determining the prognosis in this disease is difficult. The 

correlation between age, the extent of changes in the CT image and the 

neurological deficit has not yet been established. 

A 52-year-old patient with no significant medical history was consulted by 

a family doctor many times within a month because of headaches, dizziness, 

balance disorders, and temporary speech disorders. After consultation with 

a neurologist, a decision was made to hospitalize the patient in the neuro-

logy department. On admission to the hospital psychomotor retardation, 

positive Romberg's test, without evident paresis of the limbs were described. 

Verbal contact with the patient was maintained, but she periodically did not 

understand simple instructions. CT showed symmetrical calcifications 

within the basal ganglia suggestive of Fahr's syndrome. Laboratory tests, 

including the levels of thyroid hormones (TSH, fT4, fT3), PTH, and calcium 

levels, did not show any significant abnormalities. The following treatment 

was administered: donepezil 10 mg/day, piracetam 4800 mg/day. The patient 

was discharged home in good general condition following recommendations 

from the endocrinology and neurology outpatient clinic.  

Fahr's syndrome occurs in less than one patient per million, but should be 

considered as a differential diagnosis in patients presenting with neuro-

logical symptoms. 
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Poporodowy epizod niedokrwienia lewej półkuli mózgu 

Magdalena Wawak, wawakmagda@interia.pl, CM-UJ, Klinika Kardiologii 
Interwencyjnej, KSS Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, www.szpitaljp2.krakow.pl 

Anna Kabłak-Ziembicka, anna.kablak-ziembicka@uj.edu.pl, CM-UJ, Klinika 
Kardiologii Interwencyjnej, www.cm-uj.krakow.pl 

Piotr Pieniążek, kardio@kki.krakow.pl, CM-UJ, Klinika Kardiologii Interwencyjnej, 
www.cm-uj.krakow.pl 

Poporodowe niedokrwienie mózgu to rzadka, ale zagrażająca życiu matki 

komplikacja porodu. Ponieważ, etiologia udaru w tej grupie pacjentów jest 

niezwykle różnorodna, a rokowanie niekorzystne, diagnostyka przyczyny jak 

i wdrożenie leczenia powinny być natychmiastowe.  

Przedstawiamy przypadek 25-letniej pacjentki, która w okresie poporo-

dowym rozwinęła objawy niedokrwienia lewej półkuli mózgu. Pacjentka była 

w 2 miesiącu życia operowana z powodu koarktacji aorty (z użyciem łaty 

Gore TeX), oraz ponownie leczona angioplastyką z powodu nawrotów 

koarktacji. Po tym okresie, chora pozostawała w leczeniu nadciśnienia 

tętniczego, bez innych schorzeń.  

W chwili przyjęcia do oddziału z objawami niedokrwienia mózgu, wyko-

nano serię badań biochemicznych, monitorowanie EKG i ciśnienia, CT głowy 

oraz echokardiografię. W angio-CT łuku i tętnic łuku aorty stwierdzono 

wariant anatomiczny łuku pod postacią prawej tętnicy podobojczykowej 

lusorii oraz krytycznego (prawdopodobnie jatrogennego) zwężenia ostium 

lewej tętnicy szyjnej wspólnej (LCCA). U chorej wykonano zabieg implantacji 

stentu do LCCA z zastosowaniem czasowej neuroprotekcji mózgu (Spider 

FX), uzyskując wybitną poprawę napływu krwi do lewej półkuli mózgu. 

Roczny przebieg pozabiegowy był prawidłowy.  

Wnioski: Zwężenie tętnic łuku aorty u chorej w okresie poporodowym 

z objawami niedokrwienia mózgu, chociaż bardzo nieoczekiwane, powinno 

być uwzględnione w diagnostyce przyczyny niedokrwienia.  
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Cerebral ischemia in a young female  
following a child delivery 

Cerebral ischemia (CI) complicating child delivery is a rare, but life-

thrightening condition. Due to a highly heterogenous etiology of CI and 

unfavorable course, a diagnostic and therapeutic management must be 

employed urgently. 

We present a case of 25 y.o. female who developed symptoms of CI in the 

left hemisphare at 2 months after a child delivery. The patient had a history 

of the congenital cardiovascular disease, and she was operated for aortic 

coarctation with a Gore Tex patch at age of two months, with the subsequent 

balloon angioplasty for the elastic recoil causing severe recurrent aortic 

stenosis. Since that time, apart from treated arterial hypertension, her 

medical course was uneventful. 

The patient was admitted to the intensive care unit. Serial tests were 

performed including blood coagulability tests, inflammation, echocardio-

graphy, ECG and blood pressure monitoring that showed no abnormalities. 

A computed tomography angiography (CTA) of the aorta and side branches 

revealed aortic arch anomaly with aberrant right subclavian artery and 

severe (85%) left common carotid artery (LCCA) stenosis, presumably 

iatrogenic. The patient underwent stent implantation to LCCA with the use 

of neuroprotection system (Spider FX). Control angiography showed optimal 

stent aposition and improvement of the blood inflow to the left cerebral 

hemisphare. At one year follow-up, no new CI episodes occurred. 

Conclusions. Aortic arch main branches stenosis presented with CI during 

a post-partum period, although extremely rare, must be taken into 

consideration. 
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Przykłady rzadkich wariantów genetycznych 
związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

w grupie pacjentów projektu „Poszukiwanie 
specyficznych dla płci molekularnych czynników 

patogenetycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci” 

Joanna Karwowska, joannbekier@gmail.com, Zakład Genetyki Klinicznej, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/ 

Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, natalia.kurylonek@gmail.com, Zakład Genetyki 
Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/ 

Renata Posmyk, rposmyk@gmail.com, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/ 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią heterogenną kliniczn ie 

i etiologicznie grupę zaburzeń neurorozwojowych . Występują u około 1% 

dzieci, zaś ich patogeneza pozostaje wciąż nie w pełni poznana . Zalicza się 

je do schorzeń kompleksowych, uwarunkowanych wieloczynnikowo, jednak 

około 20% przypadków autyzmu stanowi składową zespołów genetycznych . 

Przypadek 1 to pacjent w wieku 3 lat z głębokim zaburzeniem rozwoju 

i licznymi objawami autystycznymi. U chłopca stwierdzono duplikację genu 

CHRNA7 z locus geni 15q13.3, która może zwiększać ryzyko ASD oraz 

epilepsji, jednak jest też obserwowana u osób zdrowych, co świadczy o jej 

roli w wieloczynnikowym kształtowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu . 

Przypadek 2 to pacjent z umiarkowaną niepełnosprawnością intelek-

tualną oraz autyzmem. Stwierdzono u niego nieopisaną dotychczas rozległą 

dupilkację genu NKAP z locus geni Xq24, którego zmiany odpowiadają za 

syndromiczne zaburzenie rozwoju intelektualnego sprzężone z chromoso-

mem X (OMIM #301039; ang. intellectual developmental disorder, X-linked 

syndromic, Hackman-DiDonato type), co może wskazywać na zespołowy 

charakter objawów pacjenta.  

Ze względu na wciąż w pełni niepoznaną etiologię ASD niezbędne są 

dalsze badania poszukujące molekularnych przyczyn autyzmu, które 
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w przyszłości mogą posłużyć do typowania pacjentów zwiększonego ryzyka 

ASD, prognozowania ich dalszego rozwoju oraz określenie szans powtórzenia  

się zaburzenia w rodzinie. 

Examples of rare genetic variants associated 
with autism spectrum disorders among patients 

from project: "Looking for sex-specific molecular 
pathogenetic factors of autism spectrum disorders  

in children" 

Autism spectrum disorders are heterogenous group of neurodevelopmental 

disorders with various clinical symptoms and etiology. Their frequency is 

estimated for about 1% of children and their pathogenesis still remains not 

fully recognized. They are considered to be complex disorders with multi -

factoral origin, but yet about 20% are components of genetic syndromes . 

Case 1 is a patient at the age of 3 with profound developmental disorder and 

multiple autistic symptoms. Duplication of the gene CHRNA7 (locus geni 

15q13.3) was found and may increase the risk of ASD and epilepsy, still it 

can be observed in normal population what is the evidence of its role in 

multifactioral etiology of autistic disorders. 

Case 2 is a patient with modereate intellectual disabililty and autism. An 

extensive duplication of NKAP gene not described so far was revealed. Its 

lesions are responsible for intellectual developmental disorder, X-linked 

syndromic, Hackman-DiDonato type (OMIM #301039) which can indicate for 

syndromic type of patient’s complaints .  

Due to unknown ASD etiology further research is necessary for better 

understanding of molecular causes of autism which may be used for typing 

of patients with of higher risk of ASD, prognosis of their develompent and 

chances for reoccurance in family. 
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Stres oksydacyjny a stopień ciężkości choroby  
i infekcje bakteryjne w mukowiscydozie 

Sabina Galiniak, sgaliniak@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet 
Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl/pl/  

Marek Biesiadecki, mbiesiadecki@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Medycznych, 
Uniwersytet Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl/pl/ 

Marta Rachel, mrachel@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet 
Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl/pl/ 

Mukowiscydoza (CF) jest jedną z najczęstszych i śmiertelnych chorób 

genetycznych rasy kaukaskiej. Mutacje genu odpowiedzialnego za syntezę 

błonowego kanału chlorkowego CFTR i masywny napływ neutrofili do dróg 

oddechowych przyczyniają się do zachwiania równowagi procesów komór-

kowych nabłonka i płynów zewnątrzkomórkowych, prowadząc do nadmiernej 

produkcji reaktywnych form tlenu i nasilenia stresu oksydacyjnego. 

W badaniu wzięło udział 16 osób z grupy kontrolnej oraz 42 uczestników 

z CF w wieku od 10 do 38 lat. W surowicy badanych oznaczono produkty 

utleniania białek, całkowitą zdolność antyoksydacyjną (TAC) oraz markery 

peroksydacji lipidów. Ponadto porównano poziom stresu oksydacyjnego 

u pacjentów z CF w zależności od stopnia ciężkości choroby i rodzaju infekcji 

bakteryjnej. Stężenie grup tiolowych i TAC w surowicy były istotnie 

obniżone u pacjentów z CF (p < 0,05). U pacjentów z CF obserwowano 

podwyższone stężenie 3-nitrotyrozyny, dialdehydu malonowego i 8-izopro-

stanu (p < 0,05). Ponadto wraz ze wzrostem ciężkości choroby obserwowano 

obniżenie stężenia grup tiolowych i TAC oraz podwyższenie stężenia  

3-nitrotyrozyny i 8-izoprostanu. Uczestnicy CF zakażeni Pseudomonas 

aeruginosa mieli podwyższone stężenie 3-nitrotyrozyny (p < 0,05), podczas 

gdy osoby zakażone Staphylococcus aureus miały obniżone stężenie grup 

tiolowych (p < 0,05). W surowicy pacjentów z CF stwierdzono nasilenie 

stresu oksydacyjnego. Co więcej, stres oksydacyjny stopniowo nasilał się 

wraz z wiekiem pacjentów i stopniem ciężkości choroby. Obecność zakażenia 
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bakteryjnego P. aeruginosa lub S. aureus miała niewielki wpływ na stres 

oksydacyjny, natomiast zakażenie dwoma gatunkami nie wpływała na 

poziom stresu oksydacyjnego. 

Links between disease severity, bacterial infections 
and oxidative stress in cystic fibrosis 

Cystic fibrosis (CF) is one of the most common, yet fatal genetic diseases in 

Caucasians. The presence of a defective CF transmembrane conductance 

regulator and the massive neutrophils influx into the airways contribute to 

imbalance in epithelial cell processes and extracellular fluids, and lead to 

excessive production of reactive oxygen species and intensification of 

oxidative stress. The study included 16 controls and 42 participants with CF 

aged 10 to 38. The products of protein oxidation, total antioxidant capacity 

(TAC), and markers of lipid peroxidation were estimated in the serum of the 

subjects. Furthermore, we compared the level of oxidative stress in patients 

with CF according to the severity of disease and type of bacterial infection. 

Thiol groups and serum TAC decreased significantly in patients with CF  

(p < 0.05). Elevated levels of 3-nitrotyrosine, malondialdehyde, and  

8-isoprostane were observed in CF subjects (p < 0.05). Furthermore, as the 

severity of the disease increased, there was a decrease in the thiol groups 

and TAC levels, as well as an increase in the concentration of 3-nitrotyrosine 

and 8-isoprostane. CF participants infected with Pseudomonas aeruginosa 

had elevated 3-nitrotyrosine concentration levels (p < 0.05), while those 

infected with Staphylococcus aureus noted a decrease in thiol groups (p < 0.05). 

Elevated levels of oxidative stress markers were found in the serum of CF 

patients. Furthermore, oxidative stress progressively increases over the 

years and along with the severity of the disease. The presence of bacterial 

infection with P. aeruginosa or S. aureus had a slight effect on oxidative 

stress, while co-infection by two species did not affect the level of oxidative 

stress. 
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Toczeń rumieniowaty układowy: patogeneza i wczesna 
profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowych 

Dominika Blachut, dominikadyrcz@gmail.com, II Katedra i Oddział Kliniczny 
Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Michalina Mazurkiewicz, michalinaliput@gmail.com, II Katedra i Oddział Kliniczny 
Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Brygida Przywara-Chowaniec, bchowaniec@sum.edu.pl, II Katedra i Oddział 
Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Beata Morawiec, beata.morawiec@sum.edu.pl, II Katedra i Oddział Kliniczny 
Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest wieloukładową autoimmuno-

logiczną chorobą tkanki łącznej występującą głównie w populacji kobiety. 

Wiążę się ze znacznie większym ryzykiem sercowo-naczyniowym w stosunku 

do populacji ogólnej, a częstość występowania określa się na ok. 10%. SLE 

związany jest z 15-krotnie wyższym ryzkiem wystąpienia miażdżycy  oraz  

4-krotnie wyższym ryzkiem zawału serca niż w populacji ogólnej. Szczyt 

śmiertelności z powodu powikłań sercowo-naczyniowych występuje po 4 do 

20 lat od rozpoznania. Przyspieszona miażdżyca związana jest z zwiększoną 

ekspresją cytokin prozapalnych, mediatorów prozakrzepowych, produktów 

stresu oksydacyjnego i nieprawidłowego napięcia ściany naczyń. Należy 

zwrócić uwagą, że samo rozpoznanie SLE związane jest z obecnością 

przedwczesnej subklinicznej miażdżycy. Celem niniejszej pracy był przegląd 

najnowszych doniesień na temat patogenezy i powikłań sercowo- 

-naczyniowych w toczniu ruminowanym układowym.  
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Systemic lupus erythematosus: pathogenesis  
and early prevention of cardiovascular diseases 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multisystem autoimmune disease 

of the connective tissue occurring mainly in the female population. It is 

associated with a much higher cardiovascular risk compared to the general 

population, and the incidence is estimated at about 10%. SLE is associated 

with a 15 times higher risk of atherosclerosis and a 4 times higher risk of 

myocardial infarction than in the general population. Mortality due to 

cardiovascular complications peaks 4 to 20 years after diagnosis. Accelerated 

atherosclerosis is associated with increased expression of pro-inflammatory 

cytokines, prothrombotic mediators, oxidative stress products and abnormal 

vascular tone. It should be noted that the diagnosis of SLE itself is associated 

with the presence of premature subclinical atherosclerosis. The aim of this 

study was to review the latest reports on the pathogenesis and cardio-

vascular complications in systemic lupus erythematosus.  
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Twardzina układowa: patogeneza  
i wczesna profilaktyka zaburzeń sercowo-naczyniowych 

Dominika Blachut, dominikadyrcz@gmail.com, II Katedra i Oddział Kliniczny 
Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Michalina Mazurkiewicz, michalinaliput@gmail.com, II Katedra i Oddział 
Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Brygida Przywara-Chowaniec, bchowaniec@sum.edu.pl, II Katedra i Oddział 
Kliniczny Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Beata Morawiec, beata.morawiec@sum.edu.pl, II Katedra i Oddział Kliniczny 
Kardiologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, http://kardiologia.zabrze.sum.edu.pl/ 

Twardzina układowa (SSc) jest rzadką autoimmunologiczną chorobą tkanki  

łącznej, charakteryzującą się przewlekłym stanem zapalnym, waskulopatią 

oraz zwłóknieniem tkanek wielu narządów. Układ sercowo-naczyniowy jest 

jednym z najczęściej dotkniętych procesem zapalnym układów, a choroby 

sercowo-naczyniowe (CVD) występują 3-5 razy częściej niż w populacji 

ogólnej. Śmiertelność z powodu CVD wynosi 20-40%. Klinicznie zajęcie 

serca wiąże się ze złym rokowaniem, ze śmiertelnością do 70% w ciągu 5 lat. 

Należy zaznaczyć, że subkliniczne wykrywanie zajęcia serca pozostaje 

trudnym wyzwaniem, ponieważ wyniki mogą być niespecyficzne. Częstość 

zajęcia układu sercowo-naczyniowego pozostaje nadal niedoszacowane 

w SSc. Chociaż dokładne molekularne i patogenetyczne mechanizmy nadal 

nie są znane w SSc, wiele dowodów wskazuje na związek między chorobą 

tkanki łącznej i upośledzeniem funkcji układu naczyniowego. Celem niniejszej 

pracy był przegląd najnowszych doniesień na temat patogenezy i powikłań 

sercowo-naczyniowych w twardzinie układowej.  
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Systemic sclerosis: pathogenesis and early prevention 
of cardiovascular disorders 

Systemic sclerosis (SSc) is a rare autoimmune connective tissue disease 

characterized by chronic inflammation, vasculopathy and fibrosis of 

multiple organ tissues. The cardiovascular system is one of the systems most 

frequently affected by inflammation, and cardiovascular diseases (CVD) are 

3-5 times more common than in the general population. Mortality due to 

CVD is 20-40%. Clinically, cardiac involvement is associated with a poor 

prognosis, with a mortality rate of up to 70% within 5 years. It should be 

noted that subclinical detection of cardiac involvement remains a difficult 

challenge as the results may be non-specific. The incidence of cardio-

vascular involvement remains underestimated in SSc. Although the exact 

molecular and pathogenetic mechanisms are still unknown in SSc, ample 

evidence points to a link between connective tissue disease and impaired 

vascular function. The aim of this study was to review the latest reports on 

the pathogenesis and cardiovascular complications in systemic sclerosis.  
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W kierunku lepszej diagnozy i leczenia zespołu Retta 
jako neurologicznej choroby rzadkiej 

Bernadetta Jakubowska, bernadetta.jakubowska@onet.pl, Studenckie Koło 
Naukowe Fizjologii „NEURON”, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk 
Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-
nauk-medycznych 

Izabela Kiebała, izabelakiebala@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Fizjologii 
„NEURON”, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet 
Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

Patrycja Pańczyszyn-Trzewik, ppanczyszyn@ur.edu.pl, Zakład Fizjologii 
Człowieka, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet 
Rzeszowski, https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

Magdalena Sowa-Kućma, msowa@ur.edu.pl, Zakład Fizjologii Człowieka, Instytut 
Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych 

Zespół Retta (ang. Rett syndrome; RTT) jest to rzadko występujące, 

wczesne zaburzenie neurorozwojowe. Jest ono dziedziczone z płcią, dotyka 

głównie kobiety i powoduje ciężką niepełnosprawność poznawczą i fizyczną. 

Częstość występowania w populacji wynosi 1  na 8,5 tysiąca wśród dziewczy-

nek (chłopcy umierają w życiu płodowym lub zaraz po urodzeniu) do 15 . roku 

życia. Charakterystycznymi objawami RTT są stereotypowe ruchy rąk, 

ataksja, atrofia kończyn dolnych oraz boczne skrzywienia kręgosłupa. RTT 

to schorzenie podstępne, które w pierwszych miesiącach po urodzeniu 

pozostaje niezauważalne, bowiem początkowo dziecko rozwija się normalnie , 

a dopiero od ok. 6.-18. miesiąca życia obserwuje się postępujący regres 

umiejętności już wyuczonych. Szersze badania nad RTT  zostały zapoczątko-

wane w 1999 r. odkryciem mutacji genu MECP2 położonym na dłuższym 

ramieniu chromosomu X w Xq28, która powoduje zaburzenia neurologiczne 

w RTT. Gen MECP2 koduje białko MeCP2 (ang. Methyl-CpG Binding Protein 2), 

które jest zaangażowane w proces transkrypcji genów (wiąże się do 

metylowanych CpG). Badania wykazały, iż białko to reguluje m.in. ekspresję 
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czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (ang. brain-derived 

neurotrophic factor; BDNF) we wczesnym okresie rozwoju człowieka. Mutacje 

w genie MEPC2 skutkują zaburzeniami homeostazy rozwojowej połączeń 

nerwowych w wyniku spadku aktywności BDNF. Mutacje te najczęściej 

zachodzą de novo, a rodzinne występowanie RTT jest rzadkie. Obecne 

badania koncentrują się na dokładniejszym zrozumieniu mechanizmów 

molekularnych związanych z RTT oraz fenotypów podobnych do Retta bez 

mutacji MECP2. Pomimo znacznego postępu naukowego, jaki dokonał się od 

momentu odkrycia tego genu, mechanizm, w którym mutacje MECP2 

wywołują objawy RTT, jest w dużej mierze nieznany. Leczenie pacjentów jest 

objawowe, nie istnieje sprawdzona metoda leczenia przyczynowego. Celem 

prezentacji będzie omówienie najnowszych badań dotyczących zarówno 

diagnostyki jak i terapii RTT. 

Toward better diagnosis and treatment  
of Rett syndrome as a neurological rare disease 

Rett syndrome (RTT) is a rare, early-onset neurodevelopmental disorder. It 

is sexually inherited, affects mostly females and causes severe cognitive and 

physical disabilities. The incidence in the population is 1 in 8,500 among 

girls (boys die in fetal life or soon after birth) by age 15. Characteristic 

symptoms of RTT are stereotypic hand movements, ataxia, atrophy of the 

lower extremities and lateral curvature of the spine. RTT is an insidious 

disorder that goes unnoticed in the first months after birth, as the child 

initially develops normally, and only from about 6-18 months of age is there 

a progressive regression of skills already learned. Wider research into RTT 

was initiated in 1999 with the discovery of a mutation in the MECP2 gene 

located on the longer arm of the X chromosome at Xq28, which causes 

neurological abnormalities in RTT. The MECP2 gene encodes MeCP2 

(Methyl-CpG Binding Protein 2), which is involved in gene transcription 

(binds to methylated CpGs). Studies have shown that this protein regulates, 

among other things, the expression of brain-derived neurotrophic factor 
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(BDNF) during early human development. Mutations in theMEPC2 gene 

result in impaired developmental homeostasis of neural connections due to 

a decrease in BDNF activity. These mutations most often occur de novo, and 

familial occurrence of RTT is rare. Current research is focused on a more 

thorough understanding of the molecular mechanisms involved in RTT and 

Rett-like phenotypes without MECP2 mutations. Despite significant 

scientific progress since the discovery of this gene, the mechanism by which 

MECP2 mutations cause RTT symptoms is largely unknown. Treatment of 

patients is symptomatic, and there is no proven causal treatment. The 

purpose of this presentation will be to discuss the latest research on both 

the diagnosis and treatment of RTT. 
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Zespół von Hippel-Lindau –  
jeden gen, różne oblicza kliniczne 

Izabella Ryguła, izabella.ryg@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 
Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl/ 

Katarzyna Kania, katarz123@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 
Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, https://sum.edu.pl/ 

Zespół von Hippla-Lindaua (VHL) jest rzadką jednostką chorobową, 

dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący, należącą do grupy fako-

matoz. Częstość występowania tej choroby określa się na poziomie 1 na 

około 36 tysięcy żywych urodzeń. Za powstanie rodzinnej naczyniakowatości 

siatkówkowo-móżdżkowej odpowiedzialna jest mutacja germinalna w  genie 

supresorowym, znajdującym się na chromosomie 3p25, kodującym białko 

VHL. Mutacja ta skutkuje inaktywacją pVHL i nadprodukcją czynników 

wzrostu: VEGF, PDGF i TGF-α. Choroba Lindau`a charakteryzuje się 

zwiększoną predyspozycją do rozwoju łagodnych i złośliwych nowotworów, 

w tym naczyniaków krwionośnych siatkówki i ośrodkowego układu 

nerwowego, raka jasnokomórkowego nerki, guzów chromochłonnych nad-

nerczy, guzów worka endolimfatycznego oraz guzów neuroendokrynnych 

trzustki. Nowotwory te są zazwyczaj obustronne, wieloogniskowe i pojawiają 

się w stosunkowo młodszym wieku niż w przeciętnej populacji. Diagnoza 

VHL opiera się na badaniu klinicznym, obrazowaniu i testach genetycznych. 

Postępowanie w przypadku choroby von Hippla–Lindaua polega głównie na 

chirurgicznej resekcji guzów objawowych, guzów powodujących objawy 

hormonalne lub guzów podatnych na przerzuty. Nie istnieją możliwości 

przyczynowego leczenia tego zespołu. W niniejszym opracowaniu przedstawiam 

przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej patofizjologii, genetyki i objawów 

klinicznych, a także możliwości diagnostycznych choroby Lindau`a.  
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Von Hippel-Lindau disease –  
single gene, various clinical faces 

Von Hippel-Lindau syndrome (VHL) is a rare disease entity, inherited in an 

autosomal dominant manner, belonging to the phakomatosis group. The 

incidence of the disease is set at 1 in about 36,000 live births. A germline 

mutation in the suppressor gene, located on chromosome 3p25, encoding 

the VHL protein, is responsible for the development of von Hippel -Lindau 

syndrome. This mutation results in inactivation of pVHL and overproduction 

of the growth factors VEGF, PDGF and TGF-α. Lindau's disease is 

characterized by an increased predisposition to the development of benign 

and malignant neoplasms, including hemangiomas of the retina and central 

nervous system, clear cell carcinoma of the kidney, pheochromocytoma, 

endolymphatic sac tumors and neuroendocrine tumors of the pancreas. 

These tumors are usually bilateral, multifocal and appear at a relatively 

younger age than in the average population. Diagnosis of VHL is based on 

clinical examination, imaging and genetic testing. Management of von 

Hippel-Lindau disease consists mainly of surgical resection of symptomatic 

tumors, tumors causing hormonal symptoms or tumors prone to metastasis. 

There are no causal treatment options for this syndrome. In this review, 

I provide an overview of current knowledge regarding the pathophysiology, 

genetics and clinical manifestations, as well as diagnostic options for Lindau 

disease. 
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Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego  
u 36-letniej pacjentki – opis przypadku 

Anna Citko, anka234@gmail.com, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we 
Wrocławiu 

Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego może spowodować wystą-

pienie niespecyficznych dolegliwości brzusznych u chorego. Pierwszym 

objawem zespołu więzadła łukowatego pośrodkowego jest poposiłkowy ból 

w nadbrzuszu. Do innych charakterystycznych objawów klinicznych  zespołu 

więzadła łukowatego pośrodkowego należą: nudności, wymioty, wzdęcia, 

niezamierzona utrata masy ciała. W diagnostyce schorzenia obok tomografii 

komputerowej wykorzystuje się tomografię komputerową tętnic wieńcowych , 

arteriografię rezonansu magnetycznego oraz angiografię aorty brzusznej. 

W leczeniu chirurgiczym prefer  

36-letniej pacjentka zgłosiła się na konsultację do lekarza rodzinnego 

z powodu trwających od 3 miesięcy poposiłkowych bólów w nadbrzuszu 

z towarzyszącymi nudnościami. Nie leczyła się z powodu chorób 

przewlekłych, ale była w trakcie diagnostyki prowadzonej prze ginekologa 

z powodu podejrzenia endometriozy. Nie przyjmowała żadnych leków na 

stałe. 

W badaniach analitycznych oraz badaniu obrazowym (USG jamy brzusznej) 

nie stwierdzono istotnych odchyleń. Pacjentka była konsultowana przez 

chirurga. W tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy z dożylnym 

kontrastem stwierdzono zwężony do 70% pień trzewny przez więzadło 

łukowate. Wykonano zabieg chirurgiczny odbarczenia pnia trzewnego. 

Dolegliwości bólowe u pacjentki ustąpiły.  

Mimo braku widocznych patologii w badaniu ultrasonograficznym jamy 

brzusznej pacjent z bólami w nadbrzuszu wymaga przeprowadzenia bardziej 

szczegółowej diagnostyki związanej między innymi z wykonaniem tomo-

grafii jamy brzusznej i miednicy. 
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Median arcuate ligament syndrome  
in a 36-year-old patient – a case report 

The median arcuate ligament syndrome may cause non-specific abdominal 

symptoms in the patient. The first symptom of median arcuate ligament 

syndrome is postprandial epigastric pain. Other characteristic clinical 

symptoms of median arcuate ligament syndrome include: nausea, vomiting, 

flatulence, unintentional weight loss. In the diagnosis of the disease, apart 

from computed tomography, computed tomography of the coronary arteries, 

magnetic resonance arteriography and angiography of the abdominal aorta 

are used. In surgical treatment, prefer 

36-year-old female patient came to the family doctor for a consultation 

because of postprandial epigastric pain lasting for 3 months  with 

accompanying nausea. She was not treated for chronic diseases, but was 

undergoing gynecological diagnosis due to suspected endometriosis. She 

was not taking any medications on a regular basis.  

No significant abnormalities were found in analytical tests and imaging 

(abdominal ultrasound). The patient was consulted by a surgeon. Computed 

tomography of the abdomen and pelvis with intravenous contrast showed 

a 70% narrowing of the celiac trunk by the arcuate ligament. Surgical 

decompression of the celiac trunk was performed. The patient's pain 

subsided. 

Despite the lack of visible pathologies in the ultrasound examination of the 

abdominal cavity, a patient with epigastric pain requires more detailed 

diagnostics, including abdominal and pelvic tomography.  
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