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Po,giarJane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne

- z podaniem podmiotu

nadaiqcego stopień, roku ich uzyskania oraz Ętułu rozprawy doktorskiej.

a)

1995 r.-

tltuł lekarza medycyny.Dyplom wydany przezWydział Lekarski

Akademii Medycznej w l,ublinie.

b)

1999 r, -uzyskanie specjalizacji I stopnia z chorób wewnętrznych. Dyplom

wydany przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Kierownik

specjalizacji: dr hab. n. med. Janusz Bielak.

c)

2004 r. - uzyskanie specjalizacji II st, z chorób wewnętrznych. Dyplom
wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Kierownik
specjalizacji: prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski.

d)

2008 r.- uzyskanie specjalizacji z reumatologii. Dyplom wydany przez
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Kierownik specjalizacji: prof. dr
hab. n. med. Maria Maidan.

e)

2010 r.- Stopień doktora nauk medycznych. Nadany przęz Wydział Lekarski
Uniwersy.tetu Medycznego w Lublinie. Tytuł rozprawy doktorsktej "Ocena

wybranych parametrów autoimmunizacjt u chorych na choroby zapalne
stuwów leczonyclt inhibitorumi TN/"'. Promotor: prof. dr hab. n. med. Maria
Majdan.

3.

In|or-ocja o dolychczasowym zatrudnieniu

w

jednostkach naukowych lub

arlysQcznych.

a)

1996

-

1999:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im, Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Lublinie.

b)

2000

c)

- 2004:Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

2005

- 2009:Katedra i Klinika Reumatologii Uniwersltetu Medycznego w

Lublinie - asystent.

d)

2006

-

2013: Zal<ład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w

Lublinie - umowa o dzieło - wykonawca w grantach MNiSW i NCN.

e)

2010

-
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asystent.
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2016 _ żO1,1: Instl.tut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski

g)

2017 _nadal:

- adiuŃt.

Klinika Reumatologii,Katedra Chorob Wewnętrznych,

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

4.

-

adiunkt

Omówienie osiqgnięć, o ktorychmowaw art. 2]9 ust. l pkt 2 Ustawy (posiadaw
dorobku osiqgnięcia naukowe albo arĘstyczne, stanowiqce znaczny wkład w ronvój
olrreślonej dyscypliry, w tym co najmniej:
a)

l

monografię naukowq wydanq przez wydawnictwo, które w roku oPublikowania

monograJii w ostątecznej formie było ujęte w wykazie sporzqdzonym zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 tłyteria ewaluacji jakoŚci działalnoŚci
naukowej ust.

2

pkt 2 lit. a, lub

b) 1 cykl powiqzanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanYch w

czasopismach nuukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowyclt, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie bYĘ
ujęte w wykazie sporzqdzonym zgodnie

z

przepisami wydanymi na

podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jakości działalnościnaukowej ust.

2

pkt 2 lit. b,

lub

c)

l

zrealizowane oryginalne osiqgnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne

lub arrysryczne).

a) Osiągnięcie naukowe: Cykl publikacji naukowych pt:

,,Znaczenie

uwarunkowań epigeneĘcznychw rozwoju reumatoidalnego zaPalenia
stawów".

Osiągnięcie zostało udokumentowane cyklem

6

publikacji naukowYch

będących indywidualnym wkładem w rozwój wiedzy
dotyczącychepigenetycznych uwaruŃowań reumatoidalnego
stawów. Zostńy one opublikowane

w

nauki

zaPalenta

recenzowanych czasopismach

naukowych, Wszystkie zostały opublikowane

MNiSW znajdujących

i

w

czasopismach

z

listY A

się w bazie Journal Citation Reports (JCR). Sumaryczny

Impact Factor dla tych publikacji wynosi 13,406 a punktacja MNiSW wynosi
530 pkt(do roku 2018 :50pkt. oraz 480od roku 2019).Wszystkie wykazane w
ramach osiągnięcia naukowego publikacje zostńy opublikowane po uzyskaniu

stopnia doktora nauk medycznych.

W4

publikacjach jestem pierwszym

autorem, w dwóch pierwszym współautorem.
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t.

Publikacja

1

Kolarz B, Majdan M. Epigenetic aspects of rheumatoid arthritis:
Contribution
Rhęumatism

of

in Arthritis
46(6):724-731,

non-coding RN,4s.Seminars

.

2077,

10.1016/j.semarthrit.2017.01.003IF:4,356;

MNiSW:35

and
doi:

pkt.(praca

poglądowa).

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: stworzeniu koncepcji

publikacji, przeprowadzeniu przeglądu literatury, zapewnieniu
integralności publikacji, reclakcji pierwszej wersji manuskryptu,
przygotowaniu graficznej prezentacji, poprawie

i

ostatecznej

akceptacji wersji do publikacji, opracowaniu technicznemu publikacji

zgodnie

z

regulaminem wydawnictwa, zapewnieniu integralności i

zwartościintelektualnej manuskryptu.

lt.

Publikacja

2

Kolarz B. Majdan M. Epigenetic determinants in
arthritis: the influence

of DNA

methylation

rheumatoid

und

histone

modfficattons. Advances in Hygiene and Experimental Medicine 71:

II70-1179. doi:10,5604/01.3001 .0010.7478. IF=0,783; MNiSW=1S
pkt. (praca poglądowa).

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: stworzeniu koncepcji

i projektu badania, zbieraniu danych, analizie i interpretacji wyników,
analizie statystycznej, zapewnieniu integralności całego badania,
przeglądzie piśmiennictwa, zawaftości intelektualnej manuskryptu,
redakcj

i manuskryptu, opracowaniu technicznemu publikacj i zgodnte,z

regulaminem wydawnictwa, poprawie i ostatecznej akceptacji wersji do

publikacji,

lll.

Publikacja 3

Ko|arz B, Ciesla M, Dryglewska M, Majdan M. Peptidyl Arginine
Deiminase Type 4 Gene Promoter Hypo-Methylation in Rheumatotd

Arthritis.,I Clin Med. 20ż0;9(7):Eż049. Published ż020 Jun

Bogdan Kolarz

Autoreferat

30.
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MNiSW=140

doi:10.3390ljcm9072049, IF=3,303;

pkt.(praca

oryginalna),

Moj wkład w powstanie pracy polegał na: stworzeniu koncepcji
proj ektu badania

oraz hipote zy badaw czej, przeglądzie piśmiennictwa,

pozyskiwaniu materiału biologicznego, przeprowadzenie etapów
wstępnych częścidoświadczalnej badania, zbieraniu

danych

do

i

gromadzeniu

charakterystyki pacjentów, opracowaniu metodologii

badania, formalnej ana|izię wynikow i ich interpretacji, przygotowaniu

pierwszej wersji manuskryptu, przygotowaniu częścigrafl,cznej
publikacji (rycina

4')

-

ptezentacja mechanistycznych uwarunkowań

uzasadniających cel badania, poprawie

do publikacji,

i

ostatęcznej akceptacji wersji

opracowaniu publikacji zgodnie

z

regulaminem

wydawnictwa, zapewnieniu środków na przeprowadzenie badń,
zapewnieniu integralnościcałego badania

i

zawańości intelektualnej

manuskryptu, zatwlęrdzęnie ostatecznej wersji

do

publikacji.

Organizowałem także wsparcie techniczne, administracyjne i
logistyczne badania oraz koordynowałem wszystkie jego elementy.

lv

Publikacja 4

Kolarz B, Ciesla M, Dryglewska M, Rosenthal AK, Majdan M.
Hypermethylation

of the mtR-lfS gene in the whole blood

decreased plasma level of mtR-L
2020;15(.6):e0233897

.

5

and

5 in rheumatoid arthritis. Plos One.

doi: 1 0. 1371/journal.pone.0233897,

IF=2,7 4i

MNiSW-10O pkt. (praca oryginalna).
Moj wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu pomysłu

i

projektu badania, stworzeniu hipotezy badawczej, ana|lzię

piśmiennictwa, udziale w pozyskiwaniu materiału biologicznego do
badania, pTzeprowadzenie etapów wstępnych częścidoświadczalnej
badania, zbieraniu i gromadzeniu danych do charakterystyki pacjentów,

opracowaniu metodologii badania, formalnej analtzie wyników

i

ich

interpretacji, przygotowaniu pierwszego draftu manuskryptu, udziale w

przygotowaniu graficznej prezentacji wyników, poprawie i ostatecznej
akceptacji wersji do publikacji, opracowaniu manuskryptu zgodnte z
Bogdan Kolarz
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regulaminem wydawnictwa, przygotowaniu wersji

ostatecznej

manuskryptu, zapewnieniu integralności całego procesu badawczego

oraz zawartościintelektualnej manuskryptu, zapewnieniu środków na
przeprowadzenie badań, wsparcie techniczne, administracyjne i

logistyczne badania oraz nadzór

i

koordynacja wszystkich jego

elementów.

v

Publikacja

5

CieślaM, Kolarz B, Majdan M, Darmochwał-KolarzD. Methylation
Pattern of the,SOC,S3 und IL6R Promoters in Rheumatoid Arthritk.
International Journal

of

Inflammation. 2020;2020:8394659. doi:

I0.II55 1202018394659. IF=n/a; MNiSW=140 pkt. (praca oryginalna).

Mój wkład w

powstanie pracy polegał na: udziale w

opracowaniu koncepcji pracy badawczej oTaz
badawcze1, pozyskiwaniu

i

jego

hipotezy

gromadzeniu materiału biologicznego,

przeprowadzente etapow wstępnych częścidoświadczalnej badania,

gromadzeniu danych

do

charakterystyki pacjentów, udziale w

kłfiycznej analtzie uzyskanych wyników, udziale w przygotowaniu
graficznej prezentacji wyników, ocenie krlycznej pierwszej wersji
manuskryptu w zakresie intelektualnym i merytoryQznym) akceptacji

wersji ostatecznej manuskryptu, zapewnieniu środków na
przeprowadzenie częścibadawczej, wsparciu technicznym,
logistycznym

i

administracyjnym, nadzorzę

i

koorclynacji nad

badaniem.

vi.

Publikacja

6

CieślaM, Kolarz

B,

Majdan

M,

Darmochwał-Kolarz D.

IRFf

a new potential. marker of rheumatoid
arthritis.Pol Arch Intern Med. 2019; l29: 370-376.
doi:10.20452lpamw.14863. IF=3,007; MNiSW=l00 pkt. (praca

promoter methylation as

oryginalna),

Praca otrzymała nagrodę III stopnia Towarzystwa
Internistów Polskich z^ najlepszą pracę oryginalną

Bogdan Kolarz

Autoreferat

Bl,Ć

]
opublikowaną w Polish Archives of Internal Medicine za
2019r.

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: udziale w
opracowaniu koncepcji pracy i hipotezy badawczej, pozyskiwaniu i
gromadzeniu materiału biologicznego, przeprowadzenie etapów
wstępnych częścidoświadczalnej badania, gromadzeniu danych do
charakterystyki pacjentow, udziale w formalnej analizie uzyskanych

wyników, analizię krytycznej pierwszej wersji manuskryptu w
zakresie intelektualnym i merytoryaznym, akceptacji wersji
ostatecznej manuskryptu, zapewnieniu środków na przeprowadzęnte

badań, wsparciu technicznym, logistycznym

i

administracyjnym,

nadzotzę i koordynacja nad badaniem.

Podsumowanie osiągnięcia naukowego

I.

WSTĘP

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o podłozu autoimmunologicznym
występująca u ok. 1 % populacji. Etiologia tego schorzenia nie została poznana.

Pod uwagę brane są predyspozycje genetyczne (wspólny epitop, PTPN22

i

irrne)

otaz azynnikiśrodowiskowe, Coraz lepiej poznawane mechanizmy epigenetycznę
mogą stanowić klucz wyjaśniający, w jaki sposob oddziałyłvania środowiska
modytikująekspresję genów. Mechanizmy

czynników zewnęttznych

I przy

te są bowiem wrazliwe na wpływ

stałym genomie przypisanym każdemu

organizmowi na całe życte, jego epigenom jest

z

natury zmienny

i

reaguje na

zmiany w otoczeniu. Moze to wyjaśniać wpływ palenia papierosów czy infekcji,
które są brane pod uwagę jako czynniki środowiskowe mogące indukować rozwoj

tej choroby. Mechanizmy epigenetyczne wrazliwe na oddziaływania zewnętrzne
zmtentają ekspresję genów, bez wpływu na sekwencję samego

DNA, Nalezą

do

nich metylacja DNA, modyfikacje białek histonowych (metylacja, acetylacja,
ubikwitynacja

i

ponad pięćdziesiąt innych), oraz wpływ wielkiej ilości

niekodujących RNA w tym micro-RNA (RNA o długości22-23 nukleotydów) czy

-

o długościponad

200 nukleotydów). Oddziaływania środowiskowe zmieniają

odczyĄ" materiału

długie niekodujące

Bogdan Kolarz

RNA (lnc-RNA - long non-codnig RNA
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genetycznego,Iecz jest to modyfikacja przejściowa, która możę zostać ponownie

zmodyfikowana stanowi to potencjał do odkrywania nowych lekow

o

epigenetycznym mechanizmie dziŃanta.Liczba publikacji badających udział
mechanizmów epigenetycznych w RZS i innych chorobach stale rośnie.

il.

OMOWIENIE PUBLIKACJI

a.

Publikacja

1

Tematyka moich publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe pt ,,Znaczenie

uwarunkowań epigeneĘcznych
stawów"koncentruje

się na

w rozwoju

reumatoidalnego zapalenia

zagadnieniach opisujących udział metylacji

promotorów wybranych genów oraz ocenie stęzenia

wybranych micro-RNA mogących

w

surowicy bądż osoczu

mieć istotne znaczenlę dla

rozwoju

reumatoidalnego zapa|enia stawów. Częśćdorobku w tym cyklu stanowią dwa

arlykuły poglądowe. Pierwszy pt. ,Epigenetic aspects of rheumatoid arthritis:

Contribution of non-coding RNAs"ptzedstawiazwiązki opisanych w

dotychczasowej literaturze micro-RNA oraz lnc-RNA z roz:wojem RZS. Opisałem
w tym artykule szczegółowo mechanizmy powstawania niekodujących RNA (wraz

z poglądowymi rycinaml), oraz sposoby ich oddziaływania na ekspresję genów. Z
całego materiału genetycznego zawatl.ego w

DNA tylko 1-2

oń transkrybowanego

RNA koduje białka. CzęśćRNA nie koduje białek ale jest zaangażowana w ich
syntezę jak m,in. transkryptujące RNA (tRNA) i rybosomalne RNA
(rRNA).Pozostałe RNAuznawano wcześniej za niepotrzebne pozostałościewolucji

człowieka. Obecnie uznaje się, ze niekodujące RNA pełni funkcje regulacyjne

moze ograniczac trarrskrypcję genu zanim jeszcze powstanie mRNA lub
doprowadzić do zŃ|okowania lub destrukcji już wl,tworzonego mRNA. W

-

teZ

ten

sposób regulowane jest wytwarzanie białęk pełniących rózne funkcje (cytokin,

RNA biorą udział w regulacji
róznicowania i dojrzewania komórek, ich migracji etc.

enzyrnów, białek strukturalnych). Niekodujące

procesów apoptozy,

w chorobach neurodegeneracyjnych, nowotworach,
zakażeniach i chorobach o podłożuautoimmunologicznym. Badania nad

Odgrywają znaczącą rolę

niekodującymi RNA są obecnie prowadzonę z coTaz większą intensywnością w

wielu chorobach, w tym RZS. W pracy opisałem udział wielu micro-RNA w
patogenezie RZS (miR-155, miR-223, miR-146 i wiele innych). W odniesieniu do

niektórych postulowane jest ich zastosowanie w diagnostyce RZS jak miR-24,
Bogdan

Koluz

Autoreferat
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- ten ostatni wykazuje wysoką czułości specyficznośĆ w
odniesieniu do chorych ACPA dodatnich i ACPA ujemnych. Wskazuje się takze na

miR_26a czy miR-125-5p

użlĄecznośó miR-155, miR-l6, mlR-223 czy miR-132, Opisałem takze trwające w

wielu ośrodkachprace nad terapeutyaznym wykorzystaniem micro-RNA, Zadanię
to jest duzym wyzwaniem, poniewaz na jeden szlak zapalny wpływa zwykle wiele

miRs a z drugiej strony jeden miR ma więcej niz jeden punkt uchwytu modyfikując
ekspresję wielu białek. W leczeniu testowana jest terapia dostarczĄąca okreŚlony

zestaw miRs - tzw ,,miRNA replacement therapy" lub też stosowanie specjalnie
tzw ,,gąbkl" *
skonstruowanych cząsteczek wychq.tujących wybrane miRs

-

posiadające miejsca wiążące micro-RNA.

W pracy

poruszałem takze tematykę

mozliwości wykorzystania badania ekspresji miRs do predykcji odpowiedzi na
leczenie w RZS. Np. niskie stęzenie miR-22 i jednocześniewysoka ekspresja rniR8 8 6. 3

p wiązana

b.
W

t

j es

z

dobr ą odpowiedz ią na leczenie adalimumabem.

Publikacja

2

drugiej pracy poglądowej pt.,,Epigenetic determinunts

in

rheumatoid

arthritis: the inJluence of DNA methylation and histone modificutions"
dokonałem przeglądu innej puli mechanizmów epigenetycznych i ich związku z
RZS. Przędstawiłem wyniki wielolętnie doświadczęńi eksperymentów wykazujące

mozliwośó zmiany ekspresji różnych genów pod wpływem czynników
środowisko!\ych. Opisałem także, że znaczniki epigenetyczne,

i

zmieniona

ekspresja genów moze być przenoszona między pokoleniami, pomimo

żę nię

dochodzi do zmian w sekwenc.li DNA. Przedstawiłem zasady regulacji ekspresji

genów poprzęz metylację

ich

obszarów promotorowych

i

post-translacyjne

modyfikacje białek histonowychlwaz z zaangażowanymi w te procesy enzymami.

Szczególną uwagę poświęciłemmozliwościom oddziaływania na wspomniane
reakcje enzymatyczne w leczeniu RZS.

Metylacja DNA jest zjawiskiem enzymatycznym

grupy metylowej
obszarach

DNA

do

cyĄozyny

bogatych

w

i

i

polega na ptzyłączeniu

powstaniu 5-metylocytozyny. Zachodzi w

dinukleotyd

CG i

nazyvanych wyspami CpG.

Najwięcej takich regionów umiejscowionych jest w obszarach promotorowych
genów, Wzmozona metylacja dokonywana
methyltransferases

Bogdan Kolarz

- DNMT)w

z

udziaŁem metylotransferaz (DNA

określonym regionie promotorowym prowadzi do
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zablokowania dostępu do DNA,zmniejszenia liczby transkryptów

i

wygaszenia

ekspresji regulowanego genu. Demetylacja która katalizowana jest przez enzymy z
grupy demetylaz (m.in. ten-eleven translocation protein

- TET) zwiększa

natomiast

ekspresj ę określonego genu.

Post-translacyjne modyfikacje białek histonowych polegają na ich metylacji,
fosforylacji, acetylacji, sumoylacji,izomeryzacji proliny, deiminacji etc. Procesy te

zachodzązudziałęmrożnych enzymów pełniących funkcję zapisujące, odczltujące
lub wymazujące poszczególne modyfikacje. Enzymy te to K-acetylotransferazy (K-

acetylotransferases

- KATs),

K-metylotransferazy (K-methylotransferases-

KMTs),deacetylazy histonowe (histone deacetylases

-

HDACs),rodzina białek

odczytujących miejsca acetylacji histonów (bromodomain and extra-terminal motif
- BET), kinazy Aurora czy typ 4 deiminazy peptydyloarginowej (peptidylarginine
deiminase * PADI4).

Poprzez

ich

interakcje powstaje dynamtczny, zależny od czynników

środowisko!\ych kod odczytu DNA. Zwiększona acetylacja histonów prowadzi do

rozlużnięnia chromatyny (powstania tzw, euchromatyny) co umozliwia dostęp
polimerazom

RNA a w konsekwencji

transkrypcję genów. Deacetylacja białek

histonowych prowadzi do procesu odwrotnego, kondensacji chromatyny (powstania

heterochromatyny)

co blokuje mozliwośćpostawania mRNA z

określonego

obszaru DNA.

Omówiłem takżę możliwościużycia leków wykorzystujących wymienione
mechanizmy w kontekście reumatoidalnego zapa\enta stawów. Jednym z nich jest
5-aza-ż-deoxycytidina (S-azadC) która hamuje metylację DNA. Udowodniono że
preparat ten zmniejsza rożnicowanie komórek w błonie maziowej. Przedstawiłem

|iczną grupę preparatów wpływających na hamowanie KATs (FK-228,
Trichostatyna, ITF2357 - Givinostat, Varinostat, MS-275), Także leki hamujące
BET jak I-BET151 czyblokujące kinazy Aurora jak Tozasertib. W badaniach
wykazano że pteparaty te wywierają hamujący wpływ na liczne mechanizmy
prozapalne

w modelach RZS, W nielicznych przypadkach podejmowano

takze

pierwsze proby kliniczne na niewielkich grupach pacjentów (np. Givinostat).
Doniesienia te wymagająbańzo duzej ostrozności w interpretacjt oraz wielu badań
potwierdzających ich bezpieczeństwo i skutecznośćw następnych latach.
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c.

Publikacja 3

W pracy doświadczalnej pt, ,feptidyl Arginine Deiminase Type 4 Gene
Promoter Hypo-MetĘlation in Rheumatoid Arthritis'Jako główny cel badań
wybrałem gen Deiminazy Peptydyloargininowej typu 4 (Peptydylarginine
Deiminase type 4 - PADI4). W piśmiennictwię nie ma dotychczas publikacji

oceniającej metylację w jego regionie promotorowym.Produkt tego genu * ęnzym-

Deiminaza Peptydyloargininowa typu

PAD4) katalizuje reakcję

4

(Peptydylarginine Deiminase type 4-

post-translacyjnej modyfikacji

przekształcenie aminokwasu argininy

w neoamonokwas

-

białek poprzez

cytrulinę, Proces ten

został nazwany cytrulinacją białek. Jest zjawiskiem fizjologicznym, jednak jeże|t

jego nasilenie jest nadmierne, prowadzi do nadprodukcji cl.trulinowanych białek

(wimentyny, tilagryny, alfa-eno\azy, kolagenu

i

innych), które zostają

zidentyfikowane przęz układ odpornościowyjako obce,coprowadzi do rozpoczęcia
syntezy przeciwciał przeciw tak zmienionym białkom. Przeciwciała te noszą nazwę

przeciwciał przeciwko peptydom cltrulinowanym (anti-citrulline peptid antibodięs

ACPA) * i w roku 2010 zostały wŁączone przęz ACR/EULAR do kry,teriów
klasyfikacyjnych RZS. Podkreślane jest ich znaczęnię w rozwoju a nawet

-

etiopatogenezie choroby, ponieważ stwierdza się je w ok 70oń choroby w okresie

rczpoznania. Do ich wykrywania standardowo stosowany jest test,

w

którym

wykorzystuje się sztucznie wltworzony cykliczny, cytrulinowany peptyd (CCP) a

przeciwciała wykrywanę przez niego opisuje się jako aCCP. Odsetek przeciwciał

ACPA może wzrastac do ok.
oznaczeniach

z

85%

w

pożniejszychlatach rozwoju choroby(w

wykorzystaniem CCP). Zastosowanie specyficznych testów

wykrywających przeciwciała przeciw specyficznymcy.trulinowanym białkom w

surowicy (opisano ich w literaturze ponad 50) moze zwiększyc ten odsetek

o

kolejne l0oń. Przęciwko samemu enzymowi PAD4 takze opisuje się w Itteratutzę
powstawanie przeciwciał

-

anti-PAD4. Wiąże się je z RZS, w tym

z

ciężkością

choroby oraz nasileniem zmian radiograficznych.

Zę względu na

wskazane powyżej duże znaczente cy,trulinacji

w

RZS

postawiłem hipotezę badawczą, że gen PADI4 jest regulowany poprzęz metylację

jego promotora, a nasilenie tego procesu jest odwrotnie proporcjonalne

Bogdan Kolarz
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aktywności choroby. Na podstawle analizy genomuin silico w bazie The Eukariotic
Promoter Database wltypowane zostało miejsce w poblizu genu PADI4, w którym
obecne byływyspy CpG jako potencjalny obszar promotorowy.

W powyzszĄ pracy wykazałem po raz pierrł,szy w literaturze, że metylacja
promotora PADI4 jest znamiennie mniejsza u chorych na RZS w porównaniu do

grupy kontrolnej osób zdrowych. Ponadto stwierdziłem, występowanie odwrotnej

korelacji pomiędzy aktywnością choroby (ocenianą indeksem DAS28) i
mety\acjtPAD14.Niska metylacja genu prowadzi do wzmożonej produkcji białka,
które gen koduje. W tym przypadku jest to ęnzym PAD4 . Następstwem tego jest

nasilona cytrulinacja białek, przełamante bariery tolerancji

Przęciwciała te stwierdzane są

w

wystąpieniem zapalenia stawów

i

i

produkcja ACPAs.

okresie tzw. pre-RZS na wiele lat przed

rozpoznaniem RZS. Wyniki pracy wskazują

ponadto, ze nasilenie metylacji badanego obszaru promotorowego pozostaje w

odwrotnej korelacji

ze

stężeniem ACPA otaz przeciwciał anti-PAD.W pracy

wykazałem ponadto, ze w populacji osob zdrowych stopień metylacji PADI4 jest
bardzo wysoki. Wskazuje to pośrednto,że liczba kopii tego enzymu jest w tej
grupie mŃa a proces cytrulinacji dobrze kontrolowany, Najnizszy stopień metylacji
stwierdziłem w grupie chorych na RZS z wartościąindeksu DAS28 powyżej 5.1

(wysoką aktywnościąchoroby).Odwrotnie, można stwierdzić, że ntezależnie od
sposobu terapii, jeżeli była ona skuteczna, to wiązała się ze wzrostem metylacji

promotora genu PADI4, a nąwiększy jej stopień stwierdziłem w grupie RZS w

remisji (DAS28<2.6).Był on jednak niższy niz w grupie kontrolnej. Wyniki

te

wymagają dalszych badań na innych kohorlach pacjentów oTaz z wykorzystaniem
innych metod ocęny metylacji a także badań w okresie pre-RZS. Stanowią jednak

potencjalne źrodłoposzukiwań skutecznych leków epigenetycznych

w

RZS,

ponieważ odpowiednio wczesne zwiększenie metylacji genuPADI4 może
zapobiegaó wysokiej cy,trulinacji białek i powstawaniu

ACPAs, W

pracy

zaobserwowałem ponadto występowanie dodatniej korelacji stęzenia ptzeciwciał

anti-PAD4

i

DAS28. Nasilenie metylacji promotora PADI4 było odwrotnie

proporcjonalne do DAS28

i

stężenia ACPA

i

alrti-PAD4. Przeprowadziłem także

modelowanie wielowariantowe w poszukiwaniu innych czynników wpływających
na metylację PADl4.Najsilniejszy zaobserwowany związek dotyczył DAS28. Nie
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odnotowałem zależnościze stosowanymilekami, w tym także ęfektu klasy leku (np

TNFi).

Po raz pierwszy w literaturze wykazałem pośrednto znaczęnie

metylacji

promotora PADI4 w RZS. Znany wpływ palenia papierosów na rozwój RZ_S moze

wynikać z jego wpływu na zmniejszenie metylacji genu PADI4 i wzrost ekspresji

w piśmiennictwie wpływ bakterii

enzymu PAD4. Podnoszony

Porphyromonas

Gingivalis narozwoj RZS może takzę wynikac ztego, ze posiada ona własny PAD
oraz z faktu, żę do obrony przed tym drobnoustrojem, powodującym paradontozę
wykorzystywane jest zjawisko NET-ozy,

w którym

aktywnośó PAD4. Poniewaz oceniałem grupę

z

ustalonym, wieloletnim RZS,

można wnioskować, że wpływ metylacjl ma zna;zenie
choroby

W

niezbędne jest zwiększona

w czasię całego przebiegu

ijej leczenia.
badanej grupie chorych zaobserwowałem występowanie anti-PAD4 z

częstością53,6%. Jest

to

wyższy wynik niZ wskazywany we wcześniej

publikowanych doniesięniach. Róznica ta może to wynikać z tego iz stosowany w

moim badaniu test wykrywał jednocześnie izoformy IgG, IgA i IgM przeciwciał.

Wyniki tych badań zostały zaptezentowane
ustnym na konferencji

d.

i

przedyskutowane

w

doniesieniu

EULAR 2018 w Amsterdamie.

Publikacia

4

W kolejnej pracy pt."Hypermethylation of the miR-lSf gene in the whole
blood and decreased plasma level of miR-L55 tn rheumatoid arthritis"podjąłem

temat innego mechanizmu

epigenetycznęgo,

jakim są

niekodujące

RNA.Postanowiłem powiązać wyniki ekspresji samęgo miR-155 w jednym z
kompartmentów (osoczu krwi obwodowej')

z

poziomem metylacji tego genu w

DNA, pozyskanym z komórek białych krwi obwodowej.MiR-l55 to jedno z
pierwszych micro-RNA analizowanych
niejednoznaczne

i

w

RZS.Jednak wyniki prac pozostają

zalężne od kompańmentu

w

Większośc publikacji analizowała jego stęzenie

którym miR-155 jestbadany.

w

synowiocytach lub płynie

stawowym, gdzie stwierdzano, że w RZS występuję on w większym stęzeniu w
porównaniu do pacjentów

z

chorobą zwyrodnieniową, Nieliczne doniesienia

dotyczące krwi obwodowej wskazywały, że jego stęzenie u chorych na RZS jest

mniejsze niz w grupie kontrolnej. W obrębie stawów objętych procesem zapalnym
Bogdan Kolarz

Autorefęrat
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miR-155 odgrywa istotną rolę. Jest mediatorem zapalenia poptzez stymulację
limfocytów Th1 i Thl7, zwiększa syntezę przeciwciał przęz limfocyty B w szlaku

miR-155-PU1, wpływa na liczne enzymy zawartę w jądrze komórkowym i
cytoplazmie komórek (deacetylaza histonowa typu 4

- HDAC4,

IKB kinaza e,SH2

domain-containing inositol 50 -phosphatase 1- SHIPl, TAK1-binding protein 2

-

TAB 2 oraz wiele irrnych), Wpływa na aktywnośćIL6,IL-IZ,IL-23, TNF-cr, iL1B,iNF-o/B, TNF-u,, G-CSF, komórekTlJoraz IL-17.W literaturze dotyczącej
chorób autoimmunologicznych nię ma natomiast doniesień analizĄących metylację

obszaru promotorowego genu dla miR-155. Wykazano natomiast
istnięnieciekawego zjawiskaodmiennego zachowania się stężeń miR-155 w
tkankach, błonie maziowej, płynie stawowym oruz jego stęzeniem w surowicy czy

osoczu u tych samych chorych.Zjawisko takie w odniesieniu di różnych miR nie
jest jednak odosobnione, Podobne rozbiezności wykazano w przypadku miR-l0a-

5p

i

miR-146

w cukrzycy T1 otaz miR-150 w

twardzinie układowej.Rolę

iwykorzystanie pojedynczych miRs komplikuje fakt, że dziŃają one na wiele

szlaków biologicznych.
enzymatyczna

re

Z

drugiej strony pojedynczy mechanizm

czy

reakcja

gulow ana może by ć przez dziesiątki miRs.

Postawiłem hipotezę, ze w osoczupacjentów choryclr na RZS stęzenie miR-155

jest mniejsze u chorych na RZS i pozostaje w odwrotnie proporcjonalnej korelacji

ze zwiększoną metylacją jego genu w DNA pozyskanym z komórek białych krwi
obwodowej w porównaniu do grupy kontrolnej. Zbadałęm stęzenie miR-155 w
osoczu chorych na RZS i porównywałęm z grupą kontrolną jednoczęśnieanalizując

metylację regionu promotorowegojego genu. Wbadanej kohorcie pacjentów z
ustalonym rozpoznaniem RZS w DNA z komórek białych krwi zaobserwowałem
wzmożoną metylację genu miR-]55 oraz obnizone stęzenie miR-155

clrorych

w

w

osoczu

porównaniu do grupy kontrolnej, Zauwtzalny był trend wzrostu

metylacji genu miR-l55i spadku stęzenia miR-155 w osoczu w grupie pacjentow z

RZS wraz z losnącą aktywnościąchoroby mierzoną indeksenr DAS28 fiednak bez

istotności statystycznej).

Nie

wykazałemznamiennych rożnic w badanych

parametrach w obrębie grupy chorych na RZS pomiędzy podgrupami pacjentów

dodatnich i RF ujemnych otaz

RF

ACPA dodatnich i ACPA ujemnych. W kontekście

stwierdzanego w dotychczasowej literaturzę różnego profilu zachowania miR-l55

w osoczu i płynie stawowym u tych samych chorych (obnizenia stęzeń w osoczu
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przy jednoczesnym wzroście w płynie stawowym u chorych na RZS) moje wyniki

pozostają spójne. Takie zachowanie wymaga jednak wyjaśnienia, Stwierdzane w
mojej pracy zwiększenie metylacji w DNA pozyskanym z komórek białych krwi
obwodowej moze wyjaśniaćczęściowowyniki obnizonego stęzenia miR-155 w
osoczu. Konieczne są jednak dalsze badania, zwłaszcza mające na celu wykazanie
która subpopulacja komórek białych jest odpowlędzia|na w największym stopniu za
taką regulację.Ekspresja miR-l55 pozostaje w odwrotnejkorelacji z DAS28, OB i

CRP. Nie wykazńem istnienia rcżnic w ekspresji miR-155 w osoczu w podgrupach

RF i ACPA dodatnich vs ujemnych. Biorąc pod uwagę, że rcżnice w metylacji

i

genu miR-t5s

ekspresji miR-l55pomtędzy grupami badaną

bardzo duże (rycina 1

i2w

i

kontrolną były

omawianej pracy) mogą one być uwzględniane jako

potencjalne markery RZS. Przy czym wysokie stężenie miR-l55 stanowiły by

wynik zaprzeczający tozpoznaniu choroby, podobnie jak wysoki stopień metylacji.
Stwierdzenie , że miR-155 podlega regulacji poprzez metylację promotora jego
genu moze

w

przyszłościumożliwić wykorzystanie tego zjawiska

w

leczeniu.

w tęj publikacji została przedstawiona i
prezentacji na konferencji Controversies in

Częścwyników przedstawionych
omówiona

w

czasie ustnej

Rheumatology & Autoimmunity we Florencji w marcu 2019r.

e.
W pracy

Publikacja

5

,,Lrethylation pattern

of the SOCS3 and IL6R promoters

in

rheumatoid arthritis" poddałem analizię metylację promotorów innych genów

które mogą być związane

z

rozwojem

RZS oraz zwlązek

wybranych

polimorlrzmów pojedynczego nukleotydu ocenianych genów (single nucleotide
polymorphism

-

SNP) z występowaniem RZS. Ana|izię zostŃy poddane geny clla

receptora interleukiny

6

(IL-6R) otaz gensupresora sygnalizacji cytokin

3

(suppressor of cltokine signaling 3 * SOCS3),

Rola interleukiny 6 (IL-6) w RZS jest bardzo dobrze poznana, Jest ona jedną z
najbardziej wszechstronnie działających cy.tokin. Bięrzę udział w aktywacji

limfocytów

T,

róznicowaniu limfocytów

B do

komórek plazmatycznych i

zwiększeniu produkcji przeciwciał, pobudzaniu syntezy białek ostrej fazy, takich

jak CRP, a także w stymulacji hematopoęzy. Pęłni ważną tunkcję w

zapalnej

destrukcji stawów. Do działania potrzebuje komplementarnego receptora, ktorym

Bogdan Kolatz
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jest jej receptor błonowy (It-6R) zbudowany z dwóch glikoprotein IL-6Ro

6RB

i IL-

(gp-I30,przezbłonowy przekażntk sygnału, wchodzący także w skład

receptorów innych cy.tokin).Receptor ten istnieje także w postaci rozpuszczalnej

(sIL-6R). Gen kodujący IL-6R zlokalizowany jest na chromosomie pierwszym.
Stęzenie zarówno IL-6 jak i sIL-6R w RZS są zwiększone.

Cząsteczka SOCS3 jest bardzo waznym inhibitorem zwrotnym działanta wielu
cl.tokin. Między innymi IL-6, która działając poprzęz szlak sygnałowy JAK-STAT

prowadzi do zwiększenia produkcji STAT,co stanowi sygnał do zwiększonej

produkcji SOCS3

i

wygaszania aktywności tego szlaku. Jest

to jeden

z

ważniejszych mechanizmów zwrotnego zabezpieczenia przed nadmiernąeskalacją
procesu zapalnego. W genomie ludzkim zakodowanych jest osiem białek SOCS.

Powinowactwo do szlaku JAK-STAT ma także SOCS1. W RZS obserwowano
zwiększone stęzenie SOCS3 w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej.
Stale poszukiwane są związkt występowanta różnych chorób, w tym RZS z

polimorfizmami pojedynczych nukleotydów.
zidentyfikowanych

W

odniesieniu do IL-6R zostało

kilka takich powtązań (np. rs4845618, rs4453032

otaz

rs8l92284).W dotychczasowej literaturze nie ma doniesień oceniających metylację

promotorów genów SOCS-?

i

IL-6Rw kontekścieRZS. Nie ma również badań

oceniających SNP dla genu SOCS_r. Dla genu lL-1Ranalizowano kilka SNPs, ale
innych nlż zaptojektowane w moim badaniu.
Hipoteza bada,wcza w tej pracy zakładała, że metylacja genów,SOCS-i i IL-6R
będzie zmniejszona w RZS w stosunku do grupy kontrolnej i będzie maleć wtaz z
aktywnością RZS. Celem pracy było także zbadanię związku SNPs rs4969168 i

rs4969l70 genu ,SOC,S3 oraz rs4l29267

i

rs2228145 genu IL-6Rz występowaniem

RZS.

Wyniki pracy na DNA pozyskanym z krwi pełnej uczestników badania nie
wykazały istotnych rożntc w zakręsie metylacji promotorów genów IL-6R i,SOCS-I,

Ponadto

nie

znaleziono związku polimorfizmów genu SOC,S3 rs4969l68 i

rs4969l70 z wystepowaniem RZS. Porównano takze powyzsze polimorfizmy w
grupach chorych na RZS RF dodatnich w porównaniu do RF ujemnych

dodatnich

w

porównaniu do

ACPA

ujemnych

- nie

znalęziono starystycznie

istotnych róznic.Aby wyprowadzić wtążące wnioski
Bogdan Kolarz
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SNPskonieczne są badania na większych grupach, dlatego te rezultaty wymagają

w takich

weryfikacji

badaniach.

Aby dokładniej ocenić metylację

są takżę kolejne

promotorowych badanych genów wskazane

regionów

badania z

wykorzystaniem innych mętod mierzących metylację. Istotnę dla pełnej oceny
metylacji badanych genów ma także jej ocena w DNA

z

wyselekcjonowanych

populacjach komórek np. komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej - PBMCs.

f.
W
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ostatniej omawianej publikacji

aspektów

RZS

z cyklu

dotyczącego epigenetycznych

as a new potential marker of

pt.,"Ił F5 promoter methylation

rheumatoid arthritis" poddałem analizię metylację obszaru promotorowego genu

dla typu 5 czynnika regulującego interferon (Interferon Regulatory Factor 5

i

IRFS), IRF5 jest białkiem transkrypcyjnym

występuje

-

w 15 izoformach

kodowanych na chromosomie 7 t bierze udział, w szlaku sygnałowym interferonów

i

1.W RZS odgrywa rolę regulatora nasilającego proces zapalny poprzęz
aktywację interleukin IL6, ILI},ILlB, TNFI, ILż3. Dzińa na szlaki sygnałowe

0, P

receptorów Tall-like, aktywuje limfocyty T, jest kluczowym mediatorem zapaInego

fenotypu makrofagow. Działa takZe na monocl,ty, komórki dendrytyczne i

limfocyty B. W dotychczasowej litęraturze wskazywano na

istnienie

polimorfizmów IRF5, które wiążą się z rozwojem RZS. Nie było jednak doniesień

oceniających metylację promotora genu
analizowałem takżę nieoceniane

w

IRF5 w tej chorobie. W

praey

dotychczasowej literaturze polimorfizmy

poj edynczego nukleotydu.

Ze wzglrędu na znaczą aktywację cytokin prozapa|nych w RZS postawiłem
hipotezę, ze metylacja promotora IRF5 u chorych na RZS jest obnizona, co
doprowadza

do większej

ekspresji IRF5

i

Analizowałem takze polimorfizmy rs4728142

nasilenia procesu zapalnego.

i

rs10488631 genu IRF5

związek z RZS, w tym postaciami seropozytywnymi

i

i

ich

seronegatywnymi. Wyniki

badania wykazały o 43.6% mniejszą metylację badanego regionu promotorowego

w grupie chorych na RZS w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0.0001)
potwierdza hipotezę badawczą.Wytypowany

-

do analizy obszar DNA nie

co

był

dotychczas wskazywany jako region promotorowy. Wskazanie tego miejsca jako
regulatora ekspresji IRF5 stanowi dodatkową wartośćbadania, Nie wykazałem
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istotnej rożnicy w stopniu metylacji pomiędzy grupą chorych
aktywnościąi grupą w remisji

- mierzonej

z

wysoką

indeksem DAS28. Wykazano natomiast

różnicę pomiędzy grupą pacjentów RZS o wysokiej aktywności choroby a grupą

kontrolną oruz grupą pacjentow

w remisji a

grupą osób zdrolvych. Stopień

metylacji IRF5 nie za|ężałod OB, CRP czy DAS28 w grupie chorych na RZS.
Utrzymywanie się obniżonej metylacji nięzależnie od aktywności RZS moze
wskazywać na silną dysregulacę tego obszaru

zaosftzęnla choroby nawet

dztńającymi

na

w

i

swoistą łatwość,czy gotowoŚĆ do

obliczu pierwotnie skutecznej terapii lekami

niższych piętrach patofizjologicznych (lekikslMPCh czy

bLMPCh). Mozliwe, że trwńa remisja wymaga zwiększenia stopnia metylacji
IRF5, co otwiera drogę do poszukiwań terapii celowanej na IRF5 w RZS.

są kolejne

I(onieczne

badania oceniające metylację

subpopulacjach konrórek białych (limfocytach

B, T,

w

poszczególnych

monocytach, neutrofilach)

inaczej niżw tym badaniu gdzie oceniano DNA z wszystkich leukocltach.

W

badanej kohorcie pacjentow wrykazŃem ponadto po

raz pierwszy

w

literaturze zwlązek SNP rs4728142 z seronegatywnym RZS. Wskazńęm ponadto

na potrzebę poszukiwania relacji pomiędzy SNP a regulacją

epigenetyczną

dokonywaną w mechanizmie metylacji CpG w regionach promotorowych. Wyniki

oceny genetycznej wskazują ponadto, ze nosiciele SNP rs10488631 wykazują
mniejszy stopień metylacji obszaru promotorowego IRF5.

ilI.
W

DYSKUSJA
prezentowanej serii publikacji podjąłem aktualny temat badań nad

epigenetycznymt uwarunkowaniami

RZS. Jednocześnie uzupełniając poWyZSZe

badania o ocenę niezbadanych dotychczas genetycznych predyspozycji do rozwoju
tej choroby w postaci badania polimorfizmów pojedynczęgo nukleotydu dla genów

ocenianych

w

poszczególnych publikacjach (PAD4, IL6R, SOCS3, IRF5).

Stanowiło to uzupełnienie badań epigenetycznych i umozliwia lepsze zrozumienie

wagi wpływów genetycznych i epigenetycznych na rozwoj RZS. Badanie zostało

po analizię literatury a pozyskiwanie matertału rozpoczęte po
uzyskaniu zgody komisji bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w
uchwale KE-O254|712016 z dnta}8.0L20I6. Materiał biologiczny w postaci próbek
zaprojektowane

krwi pozyskiwany był od uczestników badania po uzyskaniu od nich świadomej,

Bogdan Kolarz

Autoreferat

\w

l9
pisemnej zgody. Matęriał był następnie opracowywany celem przygotowania do
dalszych badań.

Pierwsze publikacje

z serii

stanowią wprowadzenie

do dalszych

badań.

opisałem w nich mechanizmy biorące udział w epigenetycznej regulacji ekspresji

genów. Omówiłem

w nich

mechanizmy oddziałuj ące bezpośrednio na DNA

(metylacja dotycząca głownie obszarów promotorowych genów) oraz mechanlzmY
wpływające na strukturę chromatyny

-

polegające głownie na modyfikacji białek

w czasie przygotowywania tych
publikacji zaprojektowałem badanie mające na celu próbę zbadania udziału
wybranych mechanizmów epigenetycznych w RZS. G-pę badaną stanowili
histonowych,

pacjenci

Po

z

andiizię literatury dokonanej

ustalonym wcześniejrozpoznaniem

RZS

postawionym z

wykorzystaniem kryteriów ACfuELUAR z 2010 roku lub ACR z 1987 zalężnte od

czasu

rozpoznan:ra, przyjmowani sukcesywnie

do Kliniki

Reumatologii i

Układowych Chorob Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego

w

Lublinie.

Krlterium wykluczającym była ciężka choroba współistniejąca lub zakażenie w
trakcię hospitalizacji. Grupę kontrolną stanowili pacjenci nie chorujący na zapalne

choroby stawów. Dopuszczeni

byli chorzy z

rozpoznaną niezaostrzoną chorobą

zwyrodnieniową stawów. Poza mechanizmami epigenetycznymi celem projektu
badawczego była także proba znalęzięnia wariantów polimorfizmów pojedynczego

nukleotydu genów których metylacja była oceniana. Poszukiwano SNP wiązącego

się ze zwiększoną zapadalnością na RZS lub łączących się
markerów serologicznych

W

- aCCP

z

występowaniem

lub RF.

prezentowanym cyklu publikacji poddałem analtzie metylację obszarów

promotorowych genów: PADI4, miR-]55,,SOC,S-i, IL-6R, IRF5 a w odniesieniu do

RNA był to miR-155. W pracach oceniałem takźe genetyczne
uwarunkowania RZS w postaci SNP rs49691689 i rs4969l70 genu ,SOCS_3,
niekodujących

rs4129267 irs2228l45 genuIL6Roraz rs4728l42i rs10488631 genu IRF5,

Stwierdziłem o

grupy kontrolnej

43.6%o

- co

mniejszy stopień metylacji genu IRF5 w porównaniu do

możę wskazywać na użytecznośótego badania jako

epigenetycznęgo markera RZS. Nie stwierdziłem róznic w stopniu metylacji genów

SOCS3 i IL-6R pomiędzy grupą badaną a kontrolną w materiale uzyskanym z krwi
pełnej.
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Wyniki wskazuję ponadto, że poprzez metylację może być takze regulowana
transkrypcja genu miR-155, Sam miR-155 to jeden zpierwszych miRs badanych w

RZS. Nie ma zgody wśrodautorów co do sposobu jego zachowania się w RZS.

Wyniki zleżą w dużej mierze od komparlmentu

w

ktorym ten miR jest

analizowany. Moje wyniki stanowią głos w tej dyskusji, Swoją pracę wzbogaciłem

o ocenianą po raz pierwszy metylację jego genu, wskazując na jej zwiększenie w
osoczu chorych na RZS w porównaniu do grupy kontrolnej. Żródłem DNA była

krew pełna, co moze być ułatwieniem w przypadku komercj alizacjt takiego
badania, ale moze stanowić utrudnienie w interpretacji wynikow. Mogą one
bowiem za\eżec od zmiennego wzoru odsetkowego krwinek białych. Wymagane
jest więc uściśleniektóre komórki są w głownej mierze odpowiedzialnę za rożnice
w wynikach lub zastosowanie mechanizmow korygujących obliczenia.

W

do polimorfizmów stwięrdziłem częstsze
rs47ż8l42 G>A genu IRF5 w grupie chorych z

odniesieniu

wariantu

występowarue

seronegatywnym RZS.Nie wykryłem natomiast zwtązku rs4129267
genu

Tozpoznanym

i

rs2228145

IL6R oraz rs4969168 i rs1969]70 genu.§OC,SJ z występowaniem RZS czy

obecnością aCCP. Stwierdziłemponadto mniejszą częstośćwystępowania genotypu

GA rs49691ó8 genu SOCS3. Badanie stanowi uzupełnienie tego zagadnienia w
literaturze, ponieważ prezentowane polimorfizmy genów SCO,S_3, IRF1, IL6R nie
były dotychczasbadane w kontekście RZS.

Poza przedstawioną powyżej serią publikacji wyniki badań były takze
prezentowane ustnie i dyskutowane na zjazdach międzynarodowych (EULAR
2017,

CORA 2018)

i

krajowych

-VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne w

Toruniu w 2079, atakże w formie posterów na EULAR 2019 i2020),

Najwazniejszym odkryciem prezentowanego cyklu publikacji jest

w

mojej

opinii stwierdzenie znacznie obnżonej meĘlacji regionu promotorowego genu
PADI4 w grupie chorych na RZS oraz istotnych różnic jej nasilenia za|eŻnie od
aktywności RZS mierzonej za pomocą indeksu DAS28. Powyzsze koresponduje

z podnoszoną w literaturze rolą ACPA w patogenezię RZS. Prezentowane wyniki
wymagają kolejnych badań oceniających metylację PADI4 w okresie Wczesnego
RZS czy pre-RZS. W przyszłościocena metylacji PADI4może umożliwiĆ wYkrYcie
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osób predysponowanych do rozwoju RZS jeszcze przed wl,tworzeniem ACPA,a
nawet zapobieganie tej chorobie.

Iv.

WNIOSKI

1. Gen PADI4 podlega epigenetycznej regulacji za\eżnej od metylacji w jego
regionie promotorowym.

2. Stopień metylacji promotora genu PADI4 koreluje z aktywnościąRZS.
3. Wysoki stopień meĘlacji

w

obszarze promotorowym PADI4 stanowi

wspólne ogniwo skutecznej terapii RZS

i jest niezależny od

stosowanych

leków.

4. Niski stopień metylacji promotora genu 1filł5 a także wysoki genu MiR-155

w DNA z krwi pełnej mogą być uĘtecznymi markerami epigenetycznymi
RZS.
5. Ocena metylacji genów .§OC^§3

i IL-6R w DNA z krwi

pełnej nie jest

prrydanym badaniem w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
6. Hipermetylacja genu MiR-15.5 w połączeniu z obniżonym stężeniem miR155 może stanowić przydatne badanie w diagnostyce i monitorowaniu

7. Polimorflzmy pojedynczego nukleotydu rs49691689

SOCS3, rs4129267

i

rs2228145 genu

i

RZS.

rs4969170 genu

IL6R oraz rs4728l42 i

rs10488631

genu 1lRF5 nie wiążą się z częstościąwystępowania RZS.

Ograniczeniem w interpretacji przedstawionych w publikacjach wynikow jest
fakt, żę materiał genetyczny pochodził z krwi pełnej. Wskazane są kolejne prace,
które oceną metylację badanych genów w innym materiale (np. w synowiocytach)

czy w komórek

jednojądrzastych

krwi obwodowej lub ich

subpopulacjach

(monocytach, makrofagach, limfocytach T), Dzięki temu mozna będzie ustalić

która subpopulacja krwinek białych nadaje się najlepiej do oceny metylacji

i w największym stopniu odpowiada za uzyskane wyniki.
Wskazanę jest takżę aby porównać prezentowane wyniki z analizami
poszczegolnych genów

przeprowadzonymi z l*ykorzystaniem innych technik oceny metylacji DNA.Innym
Bb§dan Kolarz

Autoreferat

W

22

ograniczeniem, zwŁaszczaw odniesieniu do badań polimorfizmów genów, jest mała
liczebnośó grup.

Ze względu na to, że większośćprzeprowadzonych badań są to

pierwsze

doniesienia na dany temat, nie mozna wyciągać zdecydowanyclr wniosków na tym
etapie badań. Obecnie planuję kolejne badanie na grupie chorych na

zastosuję inne metody oceny metylacji

materiału umozliwi jego ocenę

w

DNA a

RZS w którym

odpowiednie przygotowanie

subpopulacjach komórek białych krwi

obwodowej.

V.

ZNACZENIE PREZENTOWANYCH WYNIKO\ry

Cńa gałążbadań epigenetycznych stanowi wartościowe źrodłoinformacji,

dyscypliną relatywnie nową

i

obecnie gromadzone są liczne dane

z

.Iest

zakręsu

metylacji DNA, modyfikacjibiałek histonowych, niekodujących RNA. Wyniki
przedstawione w prezentowanym cyklu publikacji pozwolą na lepsze zrozumienie

mechanizmow regulujących ekspresję genów

i

dotyczące wybranych, niebadanych dotychczas

ich rolę w rozwoju RZS. Dane

w RZS polimorfizmów

genów

także stanowią uzupełnienie wiedzy dotyczącej genetycznych predyspozycjt w
RZS.
Poznanie patogenezy RZS

juz na bardzo wczesnym etapie zmian

ekspresji genów istotnych dla jego rozwoju, pozwala na lepsze zrozumienie

wpływu czynników środowiskowych, które oddziaływają na ekspresję genów
popTzez mechanizmy epigenetyczne, Wiedza ta w przyszłościumozliwi wpływ i
modyfikacjęszlaków patofizjcllogicznychna bardzo wczesnym etapie, zanlm dojdzie
do uruchomienia kaskady reakcji prowadzących do rozwoju choroby. Przykładem

może być szlak patogenezy RZS: czynniki środowiskowe (papierosy/bakterie
porphyromaonas gingivalis --, zmniejszenie metylacji genuPADI4,-,, zwiększenie

produkcji i

aktywności enzymu PAD4_-- zwiększenię

cytrulinowanych--- nasilenie syntezyACPAi potem

RF

RZS). Obecnie terapia rczpoczyna się na ostatnim

z

ilościbiałek

-_, pre-RZS -+ wczesne

wymienionych stadiów.

Dlatego warto podejmowac badania nad zrozumieniem relacji środowiskolgeny i
poszukiwać sposobów wpływania na nią już na wczesnym etapie.
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Podsumowując, odkrycie nowych, opartych

na

mechanizmach

epigenetycznychmarkerów uż7,tecznych w diagnostyce RZS możę stanowić istotne

ułatwienie wewczesnym postawieniu właściwegorozpoznania

a dzięki

temu

zastosowanie odpowiednio agresywnego leczęnia jużna wczesnym etapie choroby.

Ponadto dodanie ważnychz punktu widzenia regulatorowego markerów
epigenetycznychjak metylacja PADI4, IRFI czy miR-l55 razęm

z

genetycznymt

markerami podatności na RZS jak polimorflzmy genów /RF5 do występujących

przed objawami zapalenia stawów markerów serologicznych (ACPA,

RF

czy

aCarP) może ułatwić wytypowanie grupy pacjentów juz w okresie pre-RZS. Moze

to mozliwośćich obserwacji l bardzo wczesnego rczpoczęcia

dac

przeciwzapalnego.

W

oparte

na

na celu modyfikację podatnych

na

przyszłościmożliwe

mechanizmach epigenetycznych, mające

są takżę terapie

leczęnia

czynniki zewnętrzne znaczników epigenetycznych i zapobiegnie rozwojowi
choroby jeszcze w okresie ptzed rozwinięciem cech zapalenia stawów. Badania
epigenetyczne I poszukiwania lekow wpływających na te mechanizmy może

stanowić

następny rozdział

terapii RZS po lekach

antycy,tokinowych i

celowanych- syntetycznych.

vI.

OMOWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘC NAUKOWOBADAWCZYCH

Innym obszarem mojej działalnościnaukowej jest immunologia rozrodu.
Zainteresowanie tą dziedztną zaczęło się jeszcze w okresie pracy w studenckim kole
naukowym przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Akademii Medycznej

w Lublinie,Od 2007 roku uczestniczyłem w badaniach które zakończyły się cyklem
publikacji dotyczących uogólnionej aktywacji swoistej

i

zapalnej w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym.

U kobiet z

nieswoistej odpowiedzi
pre-eklampsją

stwierdzono zaburzenie równowagi Thl/Th} z przesunięciem w kierunku odpowiedzi

Thl otaz zabutzęnie równowagi Thl7lTreg z przęwagą
Th17, Ponadto, w ciąży powikłanej pre-eklampsją zaobserwowano

immunologicznej typu

odpowiedzi

zatówno zwiększoną ekspresję Interleukiny-l7 w limfocltach T CD4+, jak równiez

zwiększone stęzenie IL-I7 we krwi obwodowej (Am. J. Reprod. Immuno1,200], J.

Reprod. Immunol, 2012, Biomed Res, Int, 2017), Ponadto, stwierdzono zmiany
dotyczące apoptozy komórek
Bogdan KoIaru
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wpływać na

ich obniżoną liczbę i

aktywnośćw ciąży powikłanej stanem

przedrzucawkowym (Int. J. A4ol, Sci, 2012). Wyższa ekspresja antygenu CD40 na
limfocytach T CD4+ oraz wyższe stężenia sCD4OL we krwi obwodowej pacjentek ze
stanem przedrzucawkowym wskazuje na aktywację uogólnionej odpowiedzi zapalnej

(pozycja 16). Ponadto, na aktywację odpowiedzi zapalnej

w

przebiegu stanu

przedrzucawkowego mogą wpływać komorki dendrytyczne mieloidalne

i limfoidalne

z ekspresją molekuł CD200, CDZOOR orazB7-HI iB7-H4 (Am. J. Reprod. Immunol.
2012, J. Reprod. Immuno|.2013).

kolejnym elementem, który może mieć wpływ na uogólnioną aktywację
odpowiedzi zapalnej

u

pacjentek

ze

stanem przedrzucawkowym, jest obniżone

stężenie antygenu zgodności tkankowej sHLA-G (Folia Histochem. Cytobiol. 2012).

Inna praca dotyczyła aspektów metabolicznych, mogących mieć znaczenie w

- tj przyspieszonego obrotu markerów
RANK, RANKL) u pacjentek zę stanem

patogenezie stanu przedrzucawkowego

kostnych (Osteoprotegryna,
przedrzucawkowym (Hyp

er

te

ns. P

r

e

gnancy, 20 I2).

Inny cykl badawczy dotyczy roli apoptozy limfocy,tów T, jak również
itnmunomodulującej

roli

komórek prezentujących antygen,

dendrlĄycznych mieloidalnych

i

limfoidalnych u kobiet w

noworodków zciĘniepowikłanych

(l

cięy

w tym

komórek

fizjologicznej oraz

Immunol. Res, 2014, Am. J. Reprod. Immunol.

2Ol3, Arch. Perinat. Med. 20Il, Klin, Perincltol. Ginekol. 2007).

Kolejną pozycją jest praaa dotycząca potencjalnej roli kwasu All-trans
retinoinowego w terapii irifekcji HPV. Wyniki pracy wskazują na nasiloną apoptozę

komórek

linii komórkowej HeLa i CaSki, zainfekowanych wirusem HPV (Folia

Histochem. Cytobiol. 2009).

Oddzielnym tematem jest rola aktywacji odpowiedzi komórkowej, zwłaszcza
aktywacji Interleukiny-ż oraz IL-2R w płynie otrzewnowym niepłodnych pacjentek ze
stwięrdzoną endometriozą miednicy mniejszej (Centr. Eur. J. Immunol,2007).

5. Informacia o

wykazyłaniu się istotnq ahywnościq naukowq

albo

artystycznqrealizowanq w więcej niż jednej uczelni, insĘtucji naukowej lub instytucji
kultury,
w s zcze gó
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Wisconsin oraz Department

of

Pediatrics, Division

of

RheumatologY at

Childrens Hospital of Wisconsin and the Medical College of Wisconsin, USA

18.06

26.07

.żOIgr.Stażnaukowy rozpoczynający trwającą nadal

współpracę naukową. Publikacje

z

prof. Ann Rosentha|

z

Depańment of

Medicine, Division of Rheumatology, Mędical College of Wisconsin, USA,

a.

Hypermethylation

of the

miR_155 gene

in the whole blood

and

decreased plasma level of miR-]55 in rheumatoid arthritis. Plos One.
2020;1 5(6).e0233897.

b)

i Klinice Połoznictwa i
Perinatologii Akademii Medycznej w Lublinie, Doniesienie ustne na VI
Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Akademii
Praca w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze

Medycznej

w

Warszawie, I2-I3,05.I995r.Ocena komórek

cytotoksyczności -

NK u pacjentek ze

o
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ów . Ultrasono gt afia. 2007 ; 3 1 : 8 5 -9.

in pre-eclampsia. American Journal of
Reproductive Immunology. 2007;58(1):39-45. doi: 10.1111/j.1600lymphocytes

0897.2007.00489

c.

Autoimmune aspects of treatment with TNF-alpha inhibitors, Postępy

Hig Med Dosw, 2001;'6I:478-484

d. Ocena

limfocytów

T

i komórek dendrytycznychu
z ciqż fizjologicznych. Kliniczna

regulatorowych

noworodków urodzonych

Perinatolo gia i Ginekolo gia 2007

e,

: 43

(3) :3 6-39

The estimation of IL-2 and IL-2 receptors in peritoneal

/luid of infertile

patients wtth endometriosis. Central European Journal of Immunology.
2007
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2 (3):

1
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1
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f.

Apoptosis of HeLa and CaSki cell lines incubated with All-trans

retinoid acid, Folia Histochem ClĄobiol. 2009;a7():599-603.
doi:I 0.247

g,

8

lv

10042-009-0

-0.

The expression and concentration of CD40 ligand in normal pregnancy

and pre_eclampsia,
1

h.

113

0.

1

01 6/j

J

Reprod Immunol. 2009;79(ż):215_9.

doi:

jri.2008. 1 0.005

The concentrations of markers of bone turnover in normal pregnancY

and preeclampsia, Hyperterrs Pregnancy.
doi: 1 0.3 I09 l 10641955.20

d) Studia doktoranckie w latach

1

2012;3I(I):166_176.

0.48 4084.

2008-2011na Uniwersytecie Medycznym w

Lublinie zakończone rozplawą doktorską pt: Ocena wybranych parametrów
autotmmunizacji
in hi

b

u

chorych

choroby 7apalne stawów leczonych

itor amt TN F " oraz publikacj ą:

a.

Antibodies against cyclic citrullinated peptide don't decrease after 6
months

of infliximąb

Rheumatol Int, 20

e)

na

treatment

1 1 ; 3 1 (1

])

:1

in

re/i,actory rheumatoid arthritis.

439- 1 413

ZakładMedycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

a.

The expressions of CD200 ąnd CD2OOR on antigen presenting cells in

cord blood of healthy neonates. Archives of Perinatal Medicine.

20II \7(I):44-8

0

zakład Immunologii klinicznej uniwersytetu Medycznego w Lublinie

-

umowa o dzieło.Wykonawca w dwóch Grantach:

Ą.

B.

Głowny wykonawca w Grancie MNiSW POIE 056 j0 pt. "Ocena
systemu RANK/RA]VKL/OPG oraz innych markerów przebudowy tkanki
kostnej u kobiet w ciqży fizjologicznej oraz pac.jentek cięzarnych ze
schorzeniami uHadowymi i nadciśnieniem towarzyszqcym ciqzy" 2006-2009 - główny wykonawca.
Główny wykonawca w Grancie NCllr Nr N N407 1 2 5 2 38 pt. ,, ocena
roli elrspresji cytokiny IL-17 oraz molekuł kosĘmulujqcych w
etiopatogenezie stanu przedrzucawkowego" - 2010-2013 - główny
wykonawca.

i współautorstwo publikacji:
a, Apoptosis Signaling Is Altered in CD4+CD25+FoxP3+ T Regulatory
Lymphocytes in Pre_Eclampsia.Int. J. Mol. Sci. 2012,13,6548_6560,
Doi: 1 0.3390/ijms 1 3066548

Bogdan Kolarz

Autoręferat

Wł_

27

b,

c.

The concentrations of soluble HLA-G protein are elevated during mid-

gestation and decreąsed in pre-eclampsia.Folia Histochem Cytobiol.
20 I2;5 0 (2) :28 6 -29 1. Publi shed 20 12 Ju| 5 . doi : 1 0. 5 6 03 /fh c.20 12.0023
The expressions of CD200 and CD2O)R molecules on myeloid and
lymphoid dendritic cells in pre-eclampsia and normal pregnancy.Am I

Reprod Immunol, 2012;67(6):474-481. doi:10.1 1 1 1ł.16000897 ,2012.01126,
d. The predominance of Th}7 lymphocytes and decreased number and
function of Treg cells in preeclampsia. J Reprod Immunol.
20 12;93 (2): 7 5 -8 1 . doi : 1 0, I 0 I 6 l j 1ri.20 1 2. 0 1 006.
.

e.

The expression of

B7-H] and B7-H4 co-stimulatory molecules on

myeloid and plasmacytoid dendritic cells in pre-eclampsia and normal
pr e gnancy. J Reprod Immunol. 201 3 ;99 (I -2) 3 3 -3 8.
doi: 1 0. I0I 6l j jri,20 1 3.04.004.
:

f.
g.

The expressions of co-stimulatory molecules are altered on putative

antigen-presenting cells in cord blood Am J Reprod Immunol.
2013 ;69(2): 1 80- 1 87. doi: 1 0. 1 1 1 l/aji. 1 203L
Antiphospholipid ąntibodies during 6-month treatment with infliximab:

pre-liminary repoń. Med Sci Monit. 2014;20:1227-I23l. Published
2014 Jul 1 6. doi: I0.12659 IMSM.890270,
h. T CD3+CD8+ lymphocytes are more susceptible for apoptosis in the
first tri-mester of normal human pregnancy. J Immunol Res.
a

20 I 4;20 I 4 67
:

g)

0

524, doi

:1

0. 1 1 5

5

l20

1

4l

67 0

524,

Współprac a z w T amach badań doty czący chstanu przedrzucawkowe gozpro f.

Shigeru Saito z University of Toyama, Japonia

a.

-

wspólne publikacje:

Activated T lymphocytes in pre-eclampsia, American Journal of
Reproductive Immunology . 2007 ;5 8 ( 1 ) 3 9-45. doi : 1 0. n l I l j.1 600:

b.

0897 .2007 ,00489.

Apoptosis Signaling Is Altered in CD4+CD25+FoxP3+ T Regulatory
Lymphocytes in Pre-Eclampsia. Int. J. Mol. Sci. 20]2, ]3, 6518-6560.
Doi. 10.3 39)/ijms l 3066518.

6. ln|ormacja o osiqgnięciach

dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujqcych

naukę lub sztukę.

a.

Prowadzente zajęć dydaktycznych

Katedrze

i Klinice

z

reumatologii na kierunku lekarskim w

Reumatologii Uniwersltetu Medycznego w Lublinie (w

języku polskim i angielskim) -2006-2009.

b.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

z

medycyny rodzinnej

na

kierunku

lekarskim w Zal<ładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie (w języku polskim i angielskim) -2010-20Il.
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c.

Prowadzente zajęó dydaktycznych z "Fizjoterapii klinicznej w reumatologii",

,,Klinicznych podstaw fizjoterapii w reumatologii",,,Analtzy przypadków"oraz,

,,Pracy

w

zespołach badawczych"

wlnstytucie Fizjoterapii

(w latach

ze

studentami kierunku Fizjoterapia

2016-2020),na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Rzeszowskie go.

d. Prowadzenie seminariów magisterskich zakończone obroną l1

prac

magisterskich na kierunku Fizjoterapia, w Instytucie Fizjoterapii, Wydziału
Medycznego Uniwersletu Rzeszowskiego(20i 8-20 1 9).

e.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

z propedeutyki chorób wewnętrznych

na

kierunku lekarskim w Klinice Reumatologii Katedry Chorób Wewnętrznych
Uniwersltetu Rzeszowskiego w Rzeszowie(20

f.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

1

7-nadal).

z reumatologii na kierunku lekarskim w

Klinice Reumatologii Katedry Chorób Wewnętrznych

Uniwersytetu

Rzeszowskiego w Rzeszowie (201 8-nadal).

g. Pełnienie funkcji koordynatora przedmiotu PropedeuĘka

Chorób

Wewnętrznych na Kierunku Lekarskim, Instytutu Medycyny Klinicznej, na

Wydziale Medycznym Uniwersltetu Rzeszowskiego (2017 - 2018).

h.

Pełnienie funkcji koordynatora przedmiotu Choroby Wewnętrzne na Kierunku

Lekarskim, Instytutu Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego(201 8-nadal).

i,

Pełnienie funkcji koordynatora przedmiotu fuIedycyna Oparta na Dowodachna

Kierunku Lekarskim, Instltutu Nauk Medycznych, Kolegium Nauk
Me dycznych Uniwers ytetu Rze szowskie go (2020 -nadal)

j.

.

Zalęcia ze studentami Wydziału Medycznego Uniwersltetu w Fogii w ramach
programu Erasmus Plus Programme Mobility for Teaching.19-23 marca 2018r.

k. Pełnienie funkcji

członka Zespołu Programowego kierunku lekarskiego

Kolegium Nauk Medycznych (20

l.

19 -2020).

Pełnienie funkcji członka Rady Instytutu Medycyny Doświadczalnej i
Klinicznej (2018l19) oraz Instytutu Medycyny Klinicznej (2019l20)

m. Pełnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr

inż. Marka Cieśli.Temat pracy ,,Ocena metylacii DNA i polimorfizmów
wybranych genów oraz ekspresji wyselekcjonowanych milcro-RNA u chorych
ną reumatoidalne zapalenie stawów ". Praca obroniona w dniu 12.12.ż0l9r.
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n.

Współautorstwo rozdziału ,,EpigeneĘka w zespole Sjógrena" w monografii

Zespół Sjógrena pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marii Majdan, PZWL
ż020.

o, Pełnienie funkcji opiekuna koła naukowego przy Katedrze

Chorób

Wewnętrznych, Instytutu Nauk Medycznych Uniwersl,tetu Rzeszowskiego.
Opiekun prac:

i,

Paulina Frączek. "Renal involvement in Sjogren Syndrome" National

Scientific Conference ,,Science, Research and Development"

Edition, 26,10.2019 r., Warszawa. Doniesienie zjazdowe
pokonferencyjny

- The Book of

i

-

3rd

artykuł

Articles of National Scientific

Conf-erence "Science Research and Development" 2019 Warsaw.

ISBN: 978-83-955 366-3 -2.

ii.

Mirosław Sołtys. ,,Zastosowanie leczenia biologicznego w RZS

-

korzyści i zagrozenia". I Studencka Konferencja Naukowa neURon,
Rzeszów, 05.06.20I9r. prezentacja ustna

iii.

Barbara Ostrowska, "Dfficulties and challenges
treatment

case

of Still's diseąse

in

report".Konferencja

Międzynarodowa Juvenes Pro Medicina JPM, Łódź 15
2020r.

-

biological

-

16 maja

prezentacja ustna.

iv. Justyna Braniewska, Maria Burda- Diagnostyka oraz terapia
immunosupresyjna w przebiegu układowego zapalenia naczyń
schemat czy wyzwanie terapeutyczne?

-

opis przypadku. Przypadki i

zagadkt. II Interaktywna Konferencja Internistyczn1 Warszawa 2223.02.2020.

v.

Karolina Barczak "ANCA

-

ąssociated vasculitls

- is it still

a

diagnostic and therapeutic challenge". Konferencja Międzynarodowa
Juvenes Pro Medicina JPM, Łódź 15

-

16 maja 2020. (prezentacja

ustna).

7.

Oprócz lcwestii wymienionych w pkt. ] -6, wnioskocJawca moze poclać inne
informacje,ważne z jego punklu widzenia, dotyczqce jego kariery zav,odowej.

Aktywność w zakresie propagowania wyników badań własnych a takżę
epigenetycznych uwarunkowań reumatoidalnego zapalenia stawów na konferencjach o
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zasięgu lokalnym, orazna arenie krajowej i międzynarodowej

zjazdach

-

wystąpienia ustne na

PTR OddziałuPodkarpackiego w Rzeszowie, na konferencjach EULAR,

CoRA.
Aktywne uczestnictwo w tworzeniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie
Rzeszowskim. CzłonekRadyProgramowej kierunku lekarskiego

UR,

koordynator

zajęć z przedmiotów: propedeutyka chorób wewnętrznych, choroby wewnętrznę oraz
medycyna oparta na dowodach.W tym tworzenie sylabusów tych przedmiotów.

(podpis wnioskodawcy)
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