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1. Imię i nazwisko:

Agnieszka Zwolak
ul. Trześniowska 59, 20-227 Lublin
Tel.: 0048 695 68 28 26
e-mail: zwolakag@wp.pl

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne z podaniem nazwy, miejsca 
i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej:

1998 r. – dyplom lekarza, Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Sto-
matologicznym Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie)

2004 r. – stopień doktora nauk medycznych, Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycz-
nym i Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej w Lublinie; promotor 
prof. zw. dr hab. n. biol. Alicja Buczek, temat rozprawy doktorskiej: „Badania nad 
biologią Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) (Acari: Ixodida: Ixodidae) w nie-
pasożytniczej fazie cyklu życiowego i jego wpływem na różne gatunki żywicie-
li”. Praca doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 
Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej w Lublinie 
(uchwała z dnia 17.06.2004 r.)

2006 r. – specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych, Państwowa Komisja Egza mi-
nacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, dyplom nr 0705/2006.2/94 
pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marii Słomki

2010 r. – specjalizacja w zakresie endokrynologii, Państwowa Komisja Egzaminacyjna, 
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, dyplom nr 0741/2010.2/15 pod kie-
runkiem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Nowakowskiego

2016 r. – specjalizacja w zakresie diabetologii, Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Cen-
trum Egzaminów Medycznych w Łodzi, dyplom nr 0740/2016.1/11 pod kierun-
kiem dr n. med. Joanny Malickiej
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/arty-
stycznych

1998–1999 – staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr  4 
w Lublinie

1999–2002 – Studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Wydziału 
Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym 
Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 
zakończone obroną pracy doktorskiej w 2004 r.

2001–2006 – etat lekarza rezydenta w Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopo-
wą, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

od 2006 r. – Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego,  Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 

2006–2009 – asystent

2010 r. – adiunkt 

2007–2015 – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Ka-
tedra Zdrowia, starszy wykładowca

2007 r. – Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, starszy asystent
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowi cykl publikacji 
powiązanych tematycznie, których tematem jest: 

„Choroby wątroby w aspekcie zaburzeń metabolicznych, immunologicznych i moleku-
larnych oraz możliwe implikacje praktyczne w ich postępowaniu terapeutycznym”.

Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia, określające wkład 
każdego z nich w powstanie publikacji, znajdują się w załączniku 4. 

1. AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Agata Surdacka, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Ce-
zary T. Łozowski, Jacek Roliński, Barbara Skrzydło-Radomańska, Piotr Rad wan, Jadwiga 
Daniluk. Peripheral blood dendritic cells in alcoholic and autoim mune liver disorders. 
Hum. Exp. Toxicol. 2012, vol. 31, nr 5, s. 438–446. DOI: 10.1177/0960327111426582.
iF = 1,453; 20 pkt kBn/Mnisw (praca oryginalna)
Wkład własny w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, zebraniu 
materiału do badań, wykonaniu badań klinicznych, merytorycznej i statystycznej analizie 
danych, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, korespondencji z redakcją i recenzentami. 
Udział własny w powstanie tej pracy oceniam na 81%.

2. AgnieszkA zwolAk, Agata Surdacka, Jadwiga Daniluk. Bcl-2 and Fas expression in peri-
pheral blood leukocytes of patients with alcoholic and autoimmune liver disorders. 
Hum. Exp. Toxicol. 2015, s. 1–9. DOI: 10.1177/0960327115607078.
iF = 1,604; 20 pkt kBn/Mnisw (praca oryginalna)
Wkład własny w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, zebraniu 
materiału do badań, wykonaniu badań klinicznych, merytorycznej i statystycznej analizie 
danych, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, korespondencji z redakcją i recenzentami. 
Udział własny w powstanie tej pracy oceniam na 96%.

3. AgnieszkA zwolAk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Jadwiga Daniluk, Olga Słabczyńska, 
Martyna Kandefer-Szerszeń. Hyperreactivity of blood leukocytes in patients with nA-
FlD to ex vivo lipopolysaccharide treatment is modulated by metformin and phos-
phatidylcholine but not by alpha ketoglutarate. PLoS One. 2015 [art. nr] e0143851, 
s. 1–17. DOI: 10.1371/journal.pone.0143851.
iF = 3,057; 40 pkt kBn/Mnisw (praca oryginalna)
Wkład własny w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badania, zebraniu 
materiału do badań, wykonaniu badań klinicznych, merytorycznej analizie danych, napisa-
niu i przygotowaniu manuskryptu, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Udział wła-
sny w powstanie tej pracy oceniam na 74%.
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4. AgnieszkA zwolAk, Olga Słabczyńska, Justyna Semeniuk, Jadwiga Daniluk, Agnieszka Szu-
ster-Ciesielska. Metformin Changes the Relationship between Blood Monocyte Toll-li-
ke Receptor 4 levels and nonalcoholic Fatty liver Disease-Ex Vivo studies. PLoS One. 
2016, vol. 11, nr 3. e0150233, s. 1-14. DOI: 10.1371/journal.pone.0150233.
iF = 3,057; 35 pkt kBn/Mnisw (praca oryginalna)
Wkład własny w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji badania, 
zebraniu materiału do badań, wykonaniu badań klinicznych, merytorycznej analizie da-
nych. Udział własny w powstanie tej pracy oceniam na 34%.

5. AgnieszkA  zwolAk, Agnieszka Szuster-Ciesielska Jadwiga Daniluk, Justyna Semeniuk, 
Martyna Kandefer-Szerszeń. Chemerin, retinol binding protein-4, cytokeratin-18 and 
transgelin-2 presence in sera of patients with non-alcoholic liver fatty disease. Ann. 
Hepatol. 2016, vol. 15, nr 6, s. 862–869. DOI: 10.5604/16652681.1222102.
iF = 1,816; 15 pkt kBn/Mnisw (praca oryginalna)
Wkład własny w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu koncepcji badania, 
zebraniu materiału do badań, przeprowadzeniu badań klinicznych, merytorycznej analizie 
danych, napisaniu i przygotowaniu manuskryptu, korespondencji z Redakcją i Recenzenta-
mi. Udział własny w powstanie tej pracy oceniam na 76%.

6. Iwona Jastrzębska, AgnieszkA zwolAk, Michał Szczyrek, Agnieszka Wawryniuk, Barbara 
Skrzydło-Radomańska, Jadwiga Daniluk. Biomarkers of alcohol misuse: recent ad-
vances and future prospects. Prz. Gastroenterol. 2016, vol. 11, nr 2, s. 78–89. DOI: 
10.5114/pg.2016.60252.
14 pkt kBn/Mnisw (praca przeglądowa)
Wkład własny w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu manuskryptu, zebraniu lite-
ratury i przygotowaniu publikacji do druku. Udział własny w powstanie tej pracy oceniam 
na 62%.

Łączna wartość bibliometryczna cyklu publikacji wynosi:
iF-10,987; 144 pkt kBn/Mnisw

Cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe przedstawiono zbiorczo w tabeli 1.
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Tabela 1. Cykl publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

L.p. Publikacja IFa Punkty 
MNiSWb

Udział 
procen-

towy

1. AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Agata Surdacka, Beata 
Kasztelan-Szczerbińska, Cezary T. Łozowski, Jacek Roliński, Bar-
bara Skrzydło-Radomańska, Piotr Radwan, Jadwiga Daniluk: Pe-
ripheral blood dendritic cells in alcoholic and autoimmune liver 
disorders. Hum. Exp. Toxicol. 2012, vol. 31, nr 5, s. 438–446. DOI: 
10.1177/0960327111426582.

1,453 20,00 81%

2. AgnieszkA zwolAk, Agata Surdacka, Jadwiga Daniluk:  Bcl-2 and 
Fas expression in peripheral blood leukocytes of patients with al-
coholic and autoimmune liver disorders. Hum. Exp. Toxicol. 2015, 
s. 1–9. DOI: 10.1177/0960327115607078. 

1,604 20,00 96%

3. AgnieszkA zwolAk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Jadwiga Da-
niluk, Olga Słabczyńska, Martyna Kandefer-Szerszeń: Hyperre-
activity of Blood Leukocytes in Patients with NAFLD to Ex Vivo 
Lipopolysaccharide Treatment is Modulated by Metformin and Phos-
phatidylcholine but not by Alpha Ketoglutarate.  PLoS One. 2015 
[art. nr] e0143851, s. 1–17: DOI: 10.1371/journal.pone.0143851.

3,057 40,00 74%

4. AgnieszkA zwolAk, Olga Słabczyńska, Justyna Semeniuk, Jadwiga 
Daniluk, Agnieszka Szuster-Ciesielska: Metformin Changes the 
Relationship between Blood Monocyte Toll-Like Receptor 4 Levels 
and Nonalcoholic Fatty Liver Disease – Ex Vivo Studies. PLoS One. 
2016, vol. 11, nr 3. e0150233, s. 1–14. DOI: 10.1371/journal.
pone.0150233.

3,057 35,00 34%

5. AgnieszkA  zwolAk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Jadwiga Dani-
luk, Justyna Semeniuk, Martyna Kandefer-Szerszeń: Chemerin, re-
tinol binding protein-4, cytokeratin-18 and transgelin-2 presence in 
sera of patients with non-alcoholic liver fatty disease. Ann. Hepatol. 
2016, vol. 15, nr 6, s. 862–869. DOI: 10.5604/16652681.1222102.

1,816 15,00 76%

6. Iwona Jastrzębska, AgnieszkA zwolAk, Michał Szczyrek, Agniesz-
ka Wawryniuk, Barbara Skrzydło-Radomańska, Jadwiga Daniluk: 
Biomarkers of alcohol misuse: recent advances and future pro-
spects.  Prz. Gastroenterol.  2016, vol. 11, nr 2, s. 78–89, bibliogr. 
poz. 68. DOI: 10.5114/pg.2016.60252.

0 14,00 62%

suma 10,987 144,00

a Impact Factor podany jest dla roku opublikowania artykułu, zgodnie ze stanem na dzień 20 stycznia 
2017 r.
b Zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w dniu 18 grudnia 2015 r.
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4.2. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówie-
niem ich ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie i uzasadnienie celu badań

Przewlekłe choroby wątroby stanowią istotny problem epidemiologiczny i zdrowotny 
w populacji osób dorosłych na całym świecie [Burroughs i McNamara, 2003]. Do najczęstszych 
przewlekłych chorób wątroby, poza wirusowymi zapaleniami wątroby, należą alkoholowa 
choroba wątroby (ALD), niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), alkoho-
lowe i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ASH i NASH) oraz autoimmunolo-
giczne zapalenie wątroby (AIH), pierwotna marskość żółciowa (PBC) i pierwotne stwardnia-
jące zapalenie dróg żółciowych (PSC). Diagnostyka, jak również leczenie osób z przewlekłymi 
chorobami wątroby i ich powikłaniami stanowi ogromny problem społeczny i obciążenie dla 
systemów ochrony zdrowia. Ten znaczący w skali globalnej problem epidemiologiczny, kli-
niczny i społeczny będzie narastał w najbliższych latach, co tłumaczy potrzebę prowadzenia 
badań zmierzających do wyjaśnienia patogenezy tych zaburzeń.

ALD i NAFLD obejmują szerokie spektrum zaburzeń klinicznych, począwszy od proste-
go stłuszczenia do stłuszczeniowego zapalenia wątroby (alkoholowego i niealkoholowego 
stłuszczeniowego zapalenia wątroby), z rozwojem powikłań pod postacią: włóknienia, mar-
skości i raka wątrobowokomórkowego. Wzrost częstości występowania ALD i NAFLD, wysoka 
śmiertelność i brak potwierdzonej, skutecznej terapii powodują, iż choroby te stale znajdują 
się w centrum zainteresowań i badań specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Dane staty-
styczne wskazują, że 20–30% hospitalizacji i kosztów opieki zdrowotnej w krajach rozwinię-
tych może dotyczyć pacjentów nadużywających alkoholu z ALD. Natomiast śmiertelność z po-
wodu ALD w krajach Europy Zachodniej i USA szacuje się na 5–6%, co sprawia, że alkoholowa 
marskość wątroby jest trzecią możliwą przyczyną zgonu w tej populacji [Lucey i wsp., 2009]. 

Nie mniejszy udział w prewalencji przewlekłych chorób wątroby odgrywa NAFLD, która 
dotyka 10–24% ogólnej populacji w różnych krajach, głównie Europy i USA. Częstość wystę-
powania NAFLD wzrasta aż do 57,5–74% u osób otyłych. Ponadto rozpoznawana jest u 2,6% 
dzieci, a 22,5–58,5% – otyłych dzieci [Tarantino i wsp., 2007]. Obecnie nie ma zadowalają-
cych strategii diagnostycznych i terapeutycznych tej choroby. 

AIH, PBC i PSC są przewlekłymi, postępującymi autoimmunologicznymi zapalnymi cho-
robami wątroby, w patogenezie których istotną rolę odgrywa dysfunkcja układu immunolo-
gicznego [Krawitt, 2006; Patel i Seetharam, 2016]. Zarówno AIH jak i PBC są stosunkowo 
rzad kie, chociaż ich częstość występowania ma w ostatnich latach tendencję wzrostową na 
całym świecie [Gronbaek i wsp., 2014; Boonstra i wsp., 2014]. Przebieg tych chorób może być 
różny, od bezobjawowych, jedynie biochemicznych nieprawidłowości, do ostrych ciężkich za-
paleń, marskości, raka oraz niewydolności wątroby i potrzeby przeszczepienia narządu [Wer-
ner i wsp., 2008]. Patogeneza tych chorób jest złożona i wynika z zaburzonych reakcji (komór-
kowych i humoralnych) wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej, prowadzących do 
rozwoju przewlekłego stanu zapalnego niszczącego hepatocyty (AIH) i drogi żółciowe (PBC 
i PSC) [Patel i Seetharam, 2016]. 

Z przewlekłymi chorobami wątroby nierozerwalnie związany jest proces zaburzeń im-
munologicznych, apoptozy, aktywacji systemowej reakcji zapalnej i włóknienia tego narządu, 
niezależnie od czynnika etiologicznego. Dochodzi do zmian strukturalnych wątroby, zabu-
rzeń hemodynamicznych i w ostateczności pogorszenia funkcji wątroby i jej niewydolności. 
Z patogenetycznego punku widzenia dysfunkcja układu immunologicznego w odniesieniu do 
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przewlekłych chorób wątroby obejmuje zarówno wrodzoną, jak i nabytą odpowiedź immuno-
logiczną, zwiększoną podatność na zakażenia, jak również rozwój nowotworów. 

We współczesnej hepatologii wiele miejsca poświęca się procesom immunologicznym 
oraz mechanizmom apoptozy prowadzącym do uszkodzenia hepatocytów oraz rozwoju prze-
wlekłego stanu zapalnego, co bezpośrednio prowadzi do włóknienia, a następnie do marskiej 
przebudowy narządu. Nadal jednak do wyjaśnienia pozostają nie tylko mechaniz my biorące 
udział w inicjacji rozwoju tych uszkodzeń, ale również wielu naukowców próbuje znaleźć me-
tody przeciwdziałania włóknieniu wątroby. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest próba 
poznania mechanizmów molekularnych, immunologicznych i metabolicznych zachodzących 
w uszkodzonej wątrobie, dlatego w badaniach własnych podjęto próbę zbadania roli komórek 
dendrytycznych, receptorów TLR oraz procesów apoptozy i ich udział w rozwoju i przebiegu 
ALD, AIH, PBC i NAFLD. Chociaż do dzisiaj poznano już wiele czynników biorących udział 
w tym procesie, jednak niezwykle ważnym wydaje się znalezienie wspólnego mianownika 
i wykrycie nowych markerów prognozujących proces uszkadzania wątroby, co umożliwiłoby 
stworzenie nowych terapii skierowanych w główne punkty rozwoju stłuszczenia, zapalenia, 
fibrogenezy i marskości wątroby. 

Cel i zakres badań

Szeroki wachlarz zaburzeń funkcji wątroby jest przyczyną braku dokładnego poznania 
mechanizmów patogenetycznych rozwoju przewlekłych chorób wątroby, co stało się inspira-
cją do podjęcia badań o tej tematyce. W cyklu prowadzonych badań własnych można wyróżnić 
trzy podstawowe nurty: 

1. Ocena zaburzeń immunologicznych i procesów apoptozy w przebiegu alkoholowej 
choroby wątroby (ALD).

2. Ocena zaburzeń immunologicznych i procesów apoptozy w przebiegu autoimmunolo-
gicznych chorób wątroby: autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH) i pierwotnej mar-
skości żółciowej wątroby (PBC). 

3. Ocena zaburzeń metabolicznych i immunologicznych oraz apoptozy w przebiegu nie-
alkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD), zespołu metabolicznego (ZM) i oty-
łości.

Tematyka podjętych badań własnych przeprowadzonych w kilku etapach obejmowała 
następujące główne zadania badawcze:

 2 Wyjaśnienie mechanizmów patogenetycznych przewlekłych chorób wątroby, poprzez 
zbadanie roli komórek dendrytycznych w patogenezie tych zaburzeń.
 2 Udział procesów immunologicznych w patogenezie ALD, AIH i PBC poprzez zbadanie 
mechanizmów apoptozy – ocena białek proapoptotycznych i antyapoptotycznych u pa-
cjentów z ALD, AIH i PBC.
 2 Udział zaburzeń immunologicznych i zapalnych zachodzących w przebiegu NAFLD, 
otyłości i zespołu metabolicznego oraz związanej z nim insulinooporności. 
 2 Rola i znaczenie oraz udział czynników prognostycznych i ochronnych mogących pro-
wadzić do rozwoju NAFLD u pacjentów z insulinoopornością, zespołem metabolicz-
nym i otyłością.
 2 Udział receptorów TLR4 w procesie indukcji i zaawansowania procesów immunolo-
gicznych u chorych z NAFLD o różnym fenotypie (z prawidłową masą ciała i otyłych) 
oraz osób z otyłością i zespołem metabolicznym.
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 2 Ocena ochronnego działania wybranych substancji: metforminy, alfaketoglutaranu 
i fosfatydylocholiny na rozwój i przebieg NAFLD.
 2 Przegląd nowych biomarkerów nadużywania alkoholu. 

Uzasadnienie i omówienie uzyskanych wyników

Komórki dendrytyczne (KD) odgrywają główną rolę w regulacji odpowiedzi immunolo-
gicznej i rozwoju tolerancji immunologicznej. Są wysoce wyspecjalizowane w wychwycie, ob-
róbce oraz prezentacji obcych i autoantygenów zarówno nieuczulonym, jak i antygenowo-swo-
istym limfocytom. Różnią się między sobą fenotypem i funkcją jaką odgrywają w procesach 
immunologicznych, zwłaszcza w interakcji z limfocytami T [Coquerelle i Moser, 2010]. W krwi 
obwodowej wyróżnia się dwie główne subpopulacje KD. Subpopulację mieloidalnych KD, aktu-
alnie uznaje się ją za głównego aktywatora nieuczulonych limfocytów T w pierwotnej odpowie-
dzi antygenowej, podczas gdy subpopulacja limfoidalnych KD jest silnie związana z rozwojem 
obwodowej tolerancji immunologicznej oraz procesami atopii, zakażeń wirusowych i rozwoju 
nowotworów. Limfoidalne KD pełnią również funkcję komórek immunomodulujących. Zarów-
no mieloidalne jak i limfoidalne KD są potencjalnymi regulatorami wydzielania cytokin oraz 
aktywacji i różnicowania limfocytów T [McKenna i wsp., 2005; Shklovskaya i wsp., 2007]. Jak 
dotąd, w literaturze istnieją tylko nieliczne prace podejmujące temat zaburzeń w zakresie KD 
u osób nadużywających alkoholu oraz związanych z nim chorób wątroby, dlatego w badaniach 
własnych podjęto próbę zbadania tych procesów ze szczególnym podkreśleniem roli tych ko-
mórek.

Nadmierna konsumpcja alkoholu wpływa niekorzystnie na reakcje immunologiczne 
związane z aktywacją KD, co zostało potwierdzone w badaniach nad zwierzętami, jak również 
w badaniach nad ludzkimi KD [Heinz i Waltenbaugh, 2007; Lau i wsp., 2009]. Ostre zatru-
cie alkoholem zaburza różnicowanie i dojrzewanie zdrowych KD pochodzących z monocytów 
ludzkich w odpowiedzi na stymulację lipopolisacharydem (LPS) in vitro, a uzyskane komórki 
nie są zdolne do stymulacji, różnicowania i wzbudzania nieuczulonych allogenicznych komó-
rek T w komórki Th1 [Buttari i wsp., 2008]. Chociaż istnieją pojedyncze doniesienia w litera-
turze dotyczące roli KD w patogenezie AIH i PBC, to jednak dokładne mechanizmy udziału KD 
w procesach autoimmunologicznych zachodzących w wątrobie nie zostały dotychczas w pełni 
zbadane. W jednym z nielicznych badań [Hiasa i wsp., 2002] obserwowano niższą liczbę szpi-
kowych i limfoidalnych KD u pacjentów z AIH i PBC, w porównaniu do osób zdrowych. 

Mając na uwadze kluczową pozycję KD w układzie immunologicznym oraz fakt, iż mogą 
one odgrywać rolę w rozwoju wielu chorób, celem pracy (AgnieszkA zwolAk i wsp.: Periphe-
ral blood dendritic cells in alcoholic and autoimmune liver disorders. Hum. Exp. Toxi-
col. 2012, vol. 31, nr 5, s. 438–446) była próba oceny subpopulacji krążących KD u pacjen-
tów z alkoholową chorobą wątroby (ALD) oraz autoimmunologicznymi chorobami wątroby: 
autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (AIH) i pierwotną marskością żółciową wątroby 
(PBC). W pracy tej podjęto próbę wyjaśnienia przewlekłego wpływu alkoholu i procesów im-
munologicznych na KD in vitro – jest to pierwsza praca podejmująca tego rodzaju temat w za-
kresie przewlekłych chorób wątroby. 

Badaniami objęto populację 89 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii 
z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego (UM) w Lublinie, w tym: 43 pacjentów 
z nowo rozpoznaną ALD, 26 chorych z AIH i 20 z PBC oraz 19-osobową grupę kontrolną. Roz-
poznanie ALD, AIH i PBC zostało postawione w oparciu o ocenę kliniczną, badania biochemicz-
no-immunologiczne, obrazowe oraz biopsję wątroby, według ogólnie przyjętych standardów. 
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KD były izolowane z krwi obwodowej pacjentów i typowane przy użyciu przeciwciał mono-
klonalnych w cytometrze przepływowym. Komórki mieloidalne definiowano jako BDCA-1+/
CD19+, natomiast limfoidalne jako BDCA-2+/CD123+. Szczegółowa charakterystyka grupy 
badanej z kryteriami włączenia i wyłączenia oraz metodyka badań immunologicznych została 
przedstawiona w pracy opublikowanej w Human and Experimental Toxicology (2012). 

Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie istotnych statystycznie różnic dotyczących 
subpopulacji KD między badanymi grupami. U pacjentów z chorobami wątroby całkowita 
liczba KD (mieloidalnych i limfoidalnych) obecnych w krwi krążącej była znacząco niższa, 
niż u osób zdrowych (p=0,03 dla ALD i AIH vs. grupa kontrolna; i p=0,06 dla PBC vs. grupa 
kontrolna). Szczegółowa analiza subpopulacji KD ujawniła niższą procentową zawartość ko-
mórek mieloidalnych (BDCA-1+/CD19+) w krwi obwodowej wszystkich pacjentów z choro-
bami wątroby w porównaniu do osób zdrowych. W badaniach własnych, podobnie jak w pracy 
Laso i wsp., (2007) u pacjentów z ALD obserwowano zmniejszenie liczby krążących komórek 
dendrytycznych. Mając na uwadze dane literaturowe oraz możliwe mechanizmy, które odpo-
wiadają za zmiany w liczbie komórek dendrytycznych u pacjentów z ALD stan ten może wią-
zać się ze zwiększoną migracją i nagromadzeniem tych komórek w wątrobie, nasilonym ich 
zatrzymywaniem i niszczeniem w śledzionie oraz zmniejszonym ich wytwarzaniem w szpiku. 
Niemniej jednak, dokładne mechanizmy i charakter zaburzeń w zakresie subpopulacji i funk-
cji KD jak dotąd pozostają niejasne i wymagają dalszych badań. 

W badaniach własnych zwrócono również uwagę na rolę KD w rozwoju autoimmunolo-
gicznych chorób wątroby, głównie w mechanizmie immunologicznej autodestrukcji zwłasz-
cza, iż istnieją tylko nieliczne doniesienia na ten temat w literaturze. 

Analizując uzyskane wyniki odnotowano istotny trend obniżenia liczby KD w przypadku 
autoimmunologicznych chorób wątroby (AIH i PBC) w porównaniu z ALD (p>0,05). Wśród 
pacjentów z chorobami wątroby najniższy procent komórek BDCA-1+/CD19+ obserwowano 
u chorych z PBC, chociaż różnice w zakresie tej subpopulacji między PBC, AIH i ALD nie osiąg-
nęły istotności statystycznej. Natomiast istotność statystyczną odnotowano w przypadku pro-
centowej zawartości komórek BDCA-2+/CD123+ między populacją pacjentów z chorobami 
wątroby a zdrową kontrolą (p=0,002) W badaniach własnych odnotowano również istotnie 
znacząco niższą procentową zawartość limfoidalnych KD (BDCA-2+/CD123+) w krwi ob-
wodowej pacjentów z ALD (p=0,02) i AIH (p=0,03) w porównaniu do osób zdrowych. Za-
uważalny, chociaż nieistotny statystycznie (p>0,050) był również trend w kierunku niższego 
odsetka BDCA-2+/CD123+ u pacjentów z PBC w porównaniu do grupy kontrolnej. Wśród 
pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby niższy odsetek procentowy krążą-
cych BDCA-2+/CD123+ obserwowano w grupie AIH i wyższy w grupie PBC. W badaniach 
własnych wykazano również, iż stosunek subpopulacji komórek mieloidalnych do limfoidal-
nych w ALD, AIH i grupie kontrolnej był porównywalny i wynosił >1, co wskazuje na główny 
udział w krwi subpopulacji BDCA-1+/CD19+. Natomiast u pacjentów z PBC stosunek sub-
populacji KD mieloidalnych do limfoidalnych wyniósł <1, co świadczy o względnej przewa-
dze komórek BDCA-2+/CD123+. Próbując znaleźć związek między procentową zawartością 
krążących BDCA-1+/CD19+ i BDCA-2+/CD123+ a parametrami czynności wątroby, prze-
prowadzono korelację w tym zakresie, nie znajdując istotnych statystycznie zależności. Tylko 
w przypadku chorych z ALD stwierdzono istnienie korelacji między odsetkiem mieloidalnych 
KD a  stężeniem aminotransferazy asparaginianowej (AST) i gamma-glutamylotransferazy 
(GGTP) (r=0,33, p=0,03 i r=0,31; p=0,04, odpowiednio), oraz u pacjentów z AIH korela-
cję między procentową zawartością limfoidalnych KD i stężeniem albumin (r=0,39; p=0,04). 
Obserwacja ta w przyszłości może posłużyć do celów diagnostycznych różnicujących tło etio-
logiczne zaburzeń funkcji wątroby. 
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główne wnioski z tej pracy wskazują na istotny udział KD w modulacji funkcji immu-
nologicznych w przebiegu przewlekłego uszkodzenia wątroby przez alkohol. Zmniejszenie 
liczby komórek dendrytycznych może odpowiadać za osłabienie nabytej odpowiedzi immu-
nologicznej i zwiększoną podatność na infekcje i rozwój nowotworów, co obserwowane jest 
właśnie u pacjentów przewlekle nadużywających alkoholu, z alkoholową chorobą wątroby. 
Równie istotną obserwacją jest fakt wskazujący na istotny udział KD w patogenezie AIH i PBC, 
gdzie różnice ilościowe i jakościowe w zakresie KD mogą przyczyniać się do upośledzenia to-
lerancji na autoantygeny, co stanowi typową, charakterystyczną cechę chorób autoimmuno-
logicznych. Określenie wzajemnych przyczynowo-skutkowych relacji między subpopulacjami 
KD a chorobami wątroby, w aspekcie klinicznym, wiąże się z poznaniem mechanizmów ich 
rozwoju, a także daje nowe możliwości diagnostyczne, rozpoznanie rodzaju uszkodzenia wą-
troby, a w przyszłości również nowe perspektywy terapeutyczne. 

Wyniki tych badań były prezentowane na zjazdach krajowych i zagranicznych: 

 + zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki, 5–7 czerwca 2005 r.
Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Jacek Roliński, 
Agata Surdacka, Cezary T. Łozowski: Dendritic cells in mononuclear cells from peri-
pheral blood in patients with alcoholic liver disease. (Poziom komórek dendrytycznych 
we krwi obwodowej pacjentów z alkoholową chorobą wątroby /ALD/). Exp. Clin. He-
patol. 2005, vol. 1, nr 2, s. 33 [VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towa-
rzystwa Hepatologicznego „Postępy w Hepatologii”. Mikołajki, 5–7 czerwca 2005 r., 
Streszcz.].

 + 41th Annual Meeting of the european Association for the study of the liver (eAsl), 
wiedeń, 26–30 kwietnia 2006 r.
Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Jacek Roliński, 
Agata Surdacka, Cezary T. Łozowski: Dendritic cells in mononuclear cells in autoim-
munological (PBC, AIH) and alcoholic liver diseases (ALD). (Poziom komórek den-
drytycznych w autoimmunologicznych /PBC, AIH/ i alkoholowej chorobie wątroby  
/ALD/) [41th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. 
Wiedeń, kwiecień 26–30, 2006 r.].

 + kongres Polskiego Towarzystwa gastroenterologii, Łódź, 9–11 czerwca 2006 r.
Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Jacek Roliński, 
Agata Surdacka, Cezary T. Łozowski: Ilościowa ocena subpopulacji komórek dendry-
tycznych krwi obwodowej u pacjentów z PBC, AIH i ALD. (The number of monocyte 
derived dendritic cells in patients with PBC, AIH and ALD). Gastroenterol. Pol. 2006, 
t. 13, supl. 1, s. 57 [XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9–11 
czerwca 2006 r. Streszcz.].

 + 44th Annual Meeting of the european Association for the study of the liver (eAsl), 
kopenhaga, 22–26 kwietnia 2009 r. 
AgnieszkA zwolAk, Agata Surdacka, Iwona Jastrzębska, Jacek Roliński, Jadwiga Dani-
luk: Subpopulations of circulating dendritic cells’ in patients with alcoholic liver dise-
ase and autoimmune liver diseases. J. Hepatol. 2009, vol. 50, suppl. nr 1, s. S102 [44th 
Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Kopenhaga, 
kwiecień 22–26, 2009 r. Streszcz.].
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w nawiązaniu do poprzedniej tematyki, w kolejnej pracy (AgnieszkA zwolAk i wsp., 
Bcl-2 and Fas expression in peripheral blood leukocytes of patients with alcoholic and 
autoimmune liver disorders. Hum. Exp. Toxicol. 2015, s. 1–9) badano udział i charakter 
mechanizmów apoptozy w rozwoju alkoholowej (ALD) i autoimmunologicznych chorób wą-
troby (AIH i PBC). 

Apoptoza jest fizjologicznym procesem śmierci komórek, który zapewnia prawidłową ho-
meostazę hepatocytów. Z jednej strony może łagodzić przebieg procesów autoimmunologicz-
nych i nowotworowych poprzez eliminację autoreaktywnych limfocytów i komórek nowotwo-
rowych, z drugiej nasilać zarówno procesy autoimmunologiczne jak i proliferacyjne. Apoptoza 
odgrywa istotną rolę w rozwoju i patogenezie chorób wątroby na dwóch drogach, wewnątrz 
i zewnątrzpochodnej. Wewnątrzpochodna ścieżka związana jest z uszkodzeniem błony mito-
chondrialnej i uwalnianiem czynników proapoptotycznych, a szlak ten regulowany jest przez 
udział antyapoptotycznych (np bcl-2 i bcl-XL) oraz proapoptotycznych (np bax i bad) członków 
rodziny bcl-2. Natomiast droga zewnątrzpochodna odbywa się poprzez receptory powierzch-
niowe komórek, w tym receptor Fas i czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α) [Yonehara 
2002]. Uważa się, iż za mechanizm uszkodzenia w przebiegu autoimmunologicznej choroby 
wątroby odpowiadają reakcje immunologiczne T komórkowe, głównie limfocyty CD4+ sta-
nowiące podstawowy czynnik uszkadzający hepatocyty, aczkolwiek szczegóły tego procesu 
są nadal niejasne [Kurokohchi i wsp., 2006]. Natomiast w przebiegu PBC do uszkodzenia 
dróg żółciowych może prowadzić nasilona apoptoza za pośrednictwem interakcji FasR/FasL. 
U tych pacjentów stwierdza się wysoką ekspresję FasL na komórkach jednojądrzastych i silną 
ekspresję Fas na komórkach nabłonkowych uszkodzonych przewodów żółciowych w wątrobie 
[Fox i wsp., 2001]. U osób nadużywających alkoholu, jak również tych z alkoholową chorobą 
wątroby obserwuje się upośledzoną nabytą odpowiedź immunologiczną oraz aktywację lim-
focytów T, zwiększenie sekrecji cytokin prozapalnych i ekspresji cząsteczek kostymulujących 
na makrofagach. 

Apoptoza odgrywa kluczowe znaczenie również dla przebiegu AIH głównie na drodze 
zewnątrzpochodnej z aktywacją limfocytów cytotoksycznych. Natomiast w przypadku PBC 
zachodzi poprzez mechanizmy z udziałem rodziny czynników bcl-2. Zarówno wewnątrz jak 
i zewnątrzpochodna droga aktywacji apoptozy odgrywa znaczenie w rozwoju alkoholowej 
choroby wątroby [Bai i Odin 2003]. 

Celem tej pracy opublikowanej w Human and Experimental Toxicology (2015) była oce-
na występowania (% komórek z bcl-2 i Fas) i ekspresji bcl-2 i Fas (mierzone jako średnia in-
tensywność fluorescencji-MIF) na krążących w krwi obwodowej subpopulacjach limfocytów 
CD4+, CD8+ i CD19+ u pacjentów z chorobami wątroby: ALD, AIH, PBC. Jest to pierwsza 
praca podejmująca próbę porównania i oceny ekspresji antyapoptotycznych (bcl-2) i proapop-
totycznych markerów (Fas-receptor) na krążących limfocytach B w chorobach wątroby: ALD, 
AIH i PBC. 

Badaniami objęto populację 110 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Gastroenterolo-
gii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie, w tym 50 pacjentów z nowo rozpoznaną ALD, 
30 pacjentów z AIH oraz 30 pacjentów z PBC. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych osób. 
Rozpoznanie ALD, AIH i PBC zostało postawione w oparciu o ocenę kliniczną, badania bioche-
miczne, obrazowe oraz biopsję wątroby, według ogólnie przyjętych standardów. Charaktery-
styka kliniczna i biochemiczna badanej populacji oraz metodyka badań immunologicznych 
zostały przedstawione szczegółowo w pracy źródłowej opublikowanej w Human and Experi-
mental Toxicology (2015). 

W omawianej pracy stwierdzono różnice w ekspresji bcl-2 na badanych subpopulacjach 
limfocytów (CD4+, CD8+ i CD19+) u pacjentów z chorobami wątroby w porównaniu do 
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populacji osób zdrowych. Istotna statystycznie różnica dotyczyła procentowej zawartości 
CD8+bcl-2+ u chorych z ALD i PBC, a mierzona jako MFI CD4+bcl-2+ u pacjentów z ALD 
w porównaniu do PBC. U pacjentów z ALD i PBC stwierdzono wysoką ekspresję bcl-2 mierzoną 
MFI na limfocytach CD19+. Jedynie u pacjentów z AIH ekspresja bcl-2 na limfocytach B była 
porównywalna do osób zdrowych. Natomiast u pacjentów z ALD obserwowano wyższą eks-
presję bcl-2 na CD19+ w porównaniu do osób zdrowych. Wyniki badań własnych wykazały, 
iż głównie limfocyty CD4+ posiadały silną ekspresję bcl-2 we wszystkich grupach pacjentów. 
Natomiast w porównaniu do pozostałych subpopulacji komórek T intensywność fluorescencji 
(MFI) była najwyższa głównie dla limfocytów CD4+bcl-2+. Wyjątkiem była silna ekspresja 
bcl-2 na CD19+ u chorych z ALD. Aczkolwiek największą MFI ogółem wśród wszystkich sub-
populacji limfocytów T odnotowano u pacjentów z ALD, w porównaniu z grupą PBC i AIH.

Dokonując oceny ekspresji antygenu Fas na limfocytach krwi obwodowej wykazano, iż 
w grupie pacjentów z ALD procentowy udział limfocytów CD4+ i CD19+ z ekspresją Fas był 
najwyższy, podczas gdy CD8+ najniższy w tej grupie. Ponadto u pacjentów z ALD i wysoką 
ekspresją Fas obserwowano przyspieszoną apoptozę limfocytów, a wyniki badań własnych 
były zgodne z wynikami innych autorów. I tak Ishimaru i wsp. (1999) stwierdzili zwiększenie 
liczby limfocytów CD4+ Fas dodatnich i zmniejszenie CD8+Fas dodatnich w krwi obwodo-
wej pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby. Należy jednak zauważyć, że w naszym 
doświadczeniu, grupa pacjentów z ALD charakteryzowała się głównie alkoholowym stłusz-
czeniem, w związku z czym różnice między subpopulacjami limfocytów Fas pozytywnych i ne-
gatywnych nie były tak uderzające.

Natomiast w grupie pacjentów z AIH ekspresja Fas była najwyższa w przypadku limfocy-
tów CD4+ i CD8+. W przebiegu prawidłowej reakcji immunologicznej aktywowane limfocyty 
z wysoką ekspresją Fas są usuwane w procesie apoptozy, co hamuje nadmierną odpowiedź 
immunologiczną. Wysoka ekspresja Fas na limfocytach T najprawdopodobniej jest wyrazem 
ciągłej antygenowo-swoistej i/lub nieswoistej aktywacji i trudności w usuwaniu limfocytów 
z krwi obwodowej, a tym samym prowadzi do podtrzymywania reakcji immunologicznych. 
Chociaż zarówno w AIH jak i PBC mechanizmy apoptozy mediowane są przez limfocyty cy-
totoksyczne, to w grupie pacjentów z PBC, stwierdzono niższą ekspresję Fas na CD4+ w po-
równaniu do AIH. Wysoka ekspresja Fas zarówno w przypadku PBC jak i AIH wskazuje na 
to, iż mechanizm ten nie tylko związany jest z immunologicznymi procesami zachodzącymi 
w miąższu wątroby, ale również obecny jest w krwi obwodowej. Dodatnia korelacja pomiędzy 
CD8+ Fas i AST oraz CD4+ Fas i GGTP potwierdza rolę tych limfocytów i białek proapopto-
tycznych w rozwoju uszkodzenia wątroby. 

wnioski z tej pracy dowodzą, iż niska ekspresja bcl-2 i wysoka Fas na limfocytach krwi 
obwodowej wskazują na istotną dysregulację mechanizmów apoptozy toczących się nie tylko 
w wątrobie, ale również w limfocytach krwi obwodowej u pacjentów z chorobami wątroby, 
zwłaszcza u chorych z ALD. Dodatnia korelacja między CD4+ i CD19+ a ekspresją bcl-2 i bi-
lirubiną oraz CD8+ Fas+ i AST oraz CD4+ Fas+i CD19+ Fas+ i GGTP sugerują rolę tych 
komórek w chorobach wątroby. Wyjaśnienie procesów apoptozy pozwoli na wykorzystanie 
markerów białek pro- i antyapoptotycznych badanych na limfocytach krwi obwodowej w dia-
gnostyce i rokowaniu u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby. Wyniki tej pracy były 
prezentowane na zjazdach krajowych: 

 + Xi kongres Polskiego Towarzystwa gastroenterologii, warszawa, 4–6 czerwca 
2004 r. – praca wyróżniona przez Komitet Organizacyjny Kongresu PTG
Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Jacek Roliński, 
Agata Surdacka: Ekspresja BCL-2 i antygenu Fas na limfocytach krwi obwodowej 
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u  pacjentów z pierwotną marskością żółciową i chorobą alkoholową wątroby. [W:] 
XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Warszawa, 4–6 czerwca 2004. 
Streszcz., s. 80–81.

 + Vii konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologiczne-
go, Mikołajki, 5–7 czerwca 2005 r.
Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Jacek Roliński, 
Agata Surdacka: Expression of BCL-2 protein and Fas antigen in lymphocytes from 
peripheral blood in patients with alcoholic liver disease. (Ekspresja BCL-2 i antygenu 
Fas na limfocytach krwi obwodowej u pacjentów z chorobą alkoholową wątroby). Exp. 
Clin. Hepatol. 2005, vol. 1, nr 2, s. 32 [VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskie-
go Towarzystwa Hepatologicznego „Postępy w Hepatologii”. Mikołajki, 5–7 czerwca 
2005 r., Streszcz.]

w kolejnych trzech pracach stanowiących konsekwentny cykl naukowo-badawczy do-
konano oceny udziału czynników immunologicznych i zapalnych w rozwoju i postępie me-
tabolicznych zaburzeń wątroby na przykładzie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wą-
troby (NAFLD) w powiązaniu z szerokim spektrum zaburzeń metabolicznych tj., zespołem 
metabolicznym i otyłością (AgnieszkA zwolAk i wsp.: Metformin Changes the Relationship 
between Blood Monocyte Toll-like Receptor 4 levels and nonalcoholic Fatty liver Dise-
ase-Ex Vivo studies. PLoS One. 2016, vol. 11, nr 3, e0150233, s. 1–14).

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest najczęstszą przyczyną 
chorób wątroby w krajach zachodnich. Jest stanem, w którym nadmiar tłuszczu gromadzony 
jest w komórkach wątroby u pacjentów bez dodatniego wywiadu w kierunku nadużywania al-
koholu z wykluczeniem innych, wtórnych przyczyn stłuszczenia hepatocytów [Hassan i wsp., 
2014]. NAFLD jest silnie związana z insulinoopornością oraz zespołem metabolicznym (ZM) 
i obejmuje pełne histologiczne spektrum zaburzeń wątroby, począwszy od prostego stłuszcze-
nia, poprzez stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), włóknienie i ostatecznie marskość 
[Lonardo i wsp., 2015]. Większość pacjentów z NAFLD wykazuje cechy prostego stłuszcze-
nia, co świadczy o relatywnie łagodnej postaci uszkodzenia wątroby [Dyson i wsp., 2014]. 
Natomiast pacjenci z NASH wykazują wysokie ryzyko rozwoju włóknienia, marskości i raka 
wątrobowokomórkowego. Ponad 90% pacjentów z NAFLD spełnia co najmniej jedno lub dwa 
kryteria ZM, a około 30–40% spełnia kryteria rozpoznania ZM: otyłość brzuszna, zaburze-
nia gospodarki węglowodanowej, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom trójglicerydów (TG), 
niski cholesterolu HDL. Wiadomo, iż stopień zaawansowania NAFLD koreluje z ciężkością 
zmian w przebiegu ZM. Westernizacja stylu życia i diety w większości przypadków jest odpo-
wiedzialna za rozwój i rozpowszechnienie otyłości na świecie, która stanowi główny czynnik 
ryzyka takich zaburzeń jak NAFLD, ZM, choroby sercowo-naczyniowe i nowotwory. Zgodnie 
z najnowszą hipotezą, NAFLD jest koniecznym prekursorem rozwoju ZM u ludzi, stąd wczesna 
diagnoza ma szczególnie duże znaczenie zwłaszcza w grupach ryzyka ZM i otyłości. 

Na podstawie dostępnej literatury wiadomo, iż istnieje ścisła zależność między otyłością 
a rozwojem stłuszczenia wątroby, niewiele jednak wiadomo o czynnikach predysponujących 
osoby otyłe do rozwoju NAFLD [Esser i wsp., 2014]. Należy również zaznaczyć, że NAFLD 
może rozwijać się u osób z prawidłową masą ciała, jak również nie u wszystkich otyłych 
stwierdza się stłuszczenie wątroby [Kim i wsp., 2014]. Mając na uwadze powyższą proble-
matykę, niezwykle ważne wydaje się znalezienie takich nieinwazyjnych wskaźników bioche-
miczno-immunologicznych, które będą mogły zostać wykorzystane jako markery rozpoznania 
oraz oceny zaawansowania i prognozowania rozwoju NAFLD, jak również znalezienie poten-
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cjalnych czynników mających ochronny wpływ na rozwój NAFLD. Dlatego podjęto badania 
mające na celu próbę wyjaśnienia tych zaburzeń, co przedstawiono w kolejnych trzech publi-
kacjach.

Mając na uwadze czynnik zapalny, wiadomo iż w przebiegu NAFLD, otyłości i ZM do-
chodzi do rozwoju podklinicznego stanu zapalnego, a w proces ten zaangażowanych jest 
wiele różnych ścieżek sygnałowych, w tym receptory Toll-like (TLRs). Badania wykazały, że 
w chorobach wątroby istotną rolę może odgrywać ekspresja tych receptorów, zwłaszcza waż-
ny wydaje się być receptor TLR4, dla którego ligandami jest m.in. bakteryjny LPS i w związku 
z tym istnieje duży związek uszkodzenia wątroby z mikroflorą jelitową oraz wolnymi kwasa-
mi tłuszczowymi (Free Fatty Acids – FFAs) [Miura i wsp., 2010]. U osób ze zdiagnozowanym 
NAFLD wykazywano w surowicy podwyższony poziom LPS, FFAs oraz zwiększoną ekspresję 
TLR4 na komórkach wątroby (głównie komórkach Browicza-Kupffera – KCs) i leukocytach 
krwi obwodowej (głównie monocytach) [Baffy, 2009; Saberi i wsp., 2009]. Odpowiedź ko-
mórek posiadających receptor TLR4 wyraża się ich aktywacją i produkcją chemokin oraz cy-
tokin prozapalnych, takich jak TNF-α, IL-6 i IL-1b. Cytokiny te są wytwarzane zarówno przez 
leukocyty w krwi obwodowej, jak i osiadłe lokalnie w wątrobie, a mianowicie przez KCs oraz 
makrofagi naciekające tkankę tłuszczową. Uważa się, iż miejscowa synteza TNF-α i IL-1b 
przez osiadłe makrofagi wątrobowe, jak również docieranie tych cytokin wraz z krwią odgry-
wa kluczową rolę w rozwoju NASH poprzez promocję stanu zapalnego i akumulację lipidów 
w hepatocytach. Ponadto wykazano, że komórki wątrobowe u osób z NAFLD cechuje zwięk-
szona ekspresja receptorów dla TNF-α. Wymienione cytokiny prozapalne stymulują również 
komórki gwiaździste do produkcji czynników profibrogennych, np. TIMP-1 (Tkankowy Inhi-
bitor Metaloproteinazy 1), przyczyniając się do rozwoju włóknienia wątroby. U otyłych osób 
z rozpoznanym NAFLD i/lub NASH hepatocyty cechują się zwiększoną zdolnością do akumu-
lacji lipidów i aktywnym transportem FFAs, a zaburzony metabolizm lipidów w połączeniu 
z nadmiernym stężeniem TNF-α sprzyja apoptozie hepatocytów. Również same FFAs poprzez 
aktywację cytochromu P450 (CYP2E1 i CYP4A) przyczyniają się do powstania stresu oksy-
dacyjnego i kierowania komórek na drogę apoptozy. Dodatkowo, uszkodzenie hepatocytów 
i indukcja apoptozy ma miejsce przy długotrwałym narażeniu tych komórek na IL-6. Znany 
jest fakt, iż hepatocyty osób z NAFLD i NASH wywołane otyłością cechują się nawet większą 
skłonnością do apoptotycznej śmierci, niż komórki wątroby pacjentów z alkoholowym stłusz-
czeniem i zapaleniem wątroby. Dowodem na to jest obecność w surowicy tych pacjentów istot-
nie wyższych stężeń cytokeratyny 18 (CK-18), białka pojawiającego się w trakcie procesów 
apoptozy hepatocytów. Ostatnie badania wskazują, iż progresja NAFLD do NASH wiąże się 
z rekrutacją i akumulacją komórek zapalnych pochodzących z krwi zarówno w tkance tłusz-
czowej jak i wątrobie [Miura i wsp., 2012]. Do tego fakt, iż wysokie stężenia glukozy potęgują 
ekspresję TLR4 na ludzkich monocytach, a ich wysoka aktywność odzwierciedla zwiększenie 
ryzyka rozwoju chorób współtowarzyszących ZM, co tłumaczy potrzebę i pytanie o korzystny 
efekt terapeutyczny obniżania poziomu TLR4. 

Celem tej pracy (AgnieszkA zwolAk: Metformin Changes the Relationship between 
Blood Monocyte Toll-like Receptor 4 levels and nonalcoholic Fatty liver Disease-Ex 
Vivo studies. PloS One 2016) było znalezienie związku między poziomem ekspresji TLR4 na 
monocytach, a działaniem metforminy i produkcją cytokin w zależności od stopnia zaawanso-
wania zaburzeń metabolicznych i fenotypu chorych z NAFLD (w badaniach ex vivo). 

Badaniami objęto grupę 124 osób pozostających pod kontrolą i leczonych w poradniach 
i oddziałach Kliniki Endokrynologii i Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM 
w Lublinie. U badanych oceniano wskaźniki antropometryczne, biochemiczne oraz wyko-
nywano badania obrazowe, w tym u większości biopsję wątroby. Na podstawie przeprowa-
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dzonych badań diagnostycznych i obrazowych rozpoznawano NAFLD, NASH, ZM, IR (insuli-
nooporność) i otyłość, według ogólnie przyjętych standardów. W tym celu wykorzystywano 
również następujące wskaźniki, których wartości wyliczano według ogólnie dostępnych wzo-
rów: BMI (wskaźnik masy ciała), HOMA-IR (Wskaźnik Insulinooporności), Quicky (Wskaźnik 
Insulinowrażliwości), FIRI (Fasting Insulin Resistance Index), HSI (Hepatic Steatosis Index), 
FLI (Fatty Liver Index), FIB-4 (Index Włóknienia FIB-4) [Bedogni i wsp., 2006; Sterling i wsp., 
2006; Lee i wsp., 2010; Bullard i wsp., 2013]. U chorych spełniających kryteria włączenia 
(n=70) w krwi oceniano stężenie cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-1b, IL-6) i ekspresję TLR4 
na monocytach krwi obwodowej. Następnie prowadzono hodowlę monocytów krwi obwodo-
wej badanej populacji bez dodatku oraz z dodatkiem metforminy w różnym stężeniu (w daw-
ce 20 lub 100 mM). W kolejnym etapie doświadczeń w supernatantach znad hodowli oceniano 
stężenie cytokin i ekspresję TLR4 w hodowanych komórkach. Szczegółowa charakterystyka 
badanej populacji oraz metodyka badań immunologicznych została zawarta w opublikowanej 
w PLoS One pracy z 2016 r. Na podstawie oceny klinicznej oraz badań laboratoryjnych i obra-
zowych oraz wyliczonych wskaźników: insulinooporności, stłuszczenia i włóknienia wątroby 
(HOMA-IR, FIB-4, HSI, FLI) grupę badaną podzielono na:

– osoby zdrowe (grupa I),
– osoby z NAFLD i prawidłową masą ciała, bez ZM (grupa II),
– osoby w stanie przedcukrzycowym, otyłe z NAFLD i ZM (pacjenci z tej grupy spełniali 

wszystkie kryteria rozpoznania ZM wg IDF NHLBI/AHA-2009) (grupa III).

Osoby otyłe z NAFLD i ZM stanowiły grupę III i spełniały wszystkie kryteria rozpoznania 
ZM wg IDF NHLBI/AHA-2009. Stosownie do oczekiwań największe zaburzenia w zakresie 
wskaźników stanu zapalnego, insulinooporności i stężenia cytokin prozapalnych w krwi ob-
wodowej stwierdzono właśnie w grupie III. W tej grupie obserwowano istotną statystycznie 
dodatnią korelację między IL-6 i stężeniem TG, glukozą, jak również między TNF-α i BMI, 
cholesterolem całkowitym, TG, insuliną i IL-6. Ponadto ekspresja TLR4 na monocytach krwi 
obwodowej dodatnio korelowała z BMI i TNF-α.

Drugą grupę stanowili pacjenci z NAFLD, z prawidłową masą ciała, bez ZM, spełniali dwa 
z trzech kryteriów rozpoznania ZM (IDF/NHLBI/AHA-2009). Pacjenci z tej grupy różnili się 
od osób z grupy poprzedniej znacząco niższymi parametrami stanu zapalnego, a stężenie cy-
tokin i ekspresja TLR4 na monocytach pozostawały niższe, niż w grupie III i były porównywal-
ne do osób zdrowych. Istotna statystycznie dodatnia korelacja była obserwowana pomiędzy 
IL-6 i TG, cholesterolem i IL-1b jak również między TLR4 i IL-1b i TNF-α. 

W badaniach własnych stwierdzono, iż poziom ekspresji TLR4 na monocytach krwi ob-
wodowej u pacjentów z NAFLD istotnie silnie korelował z BMI, HOMA-IR, i TNF-α, podczas 
gdy korelacje te u osób zdrowych pozostawały nieistotne. Oceniając ekspresję TLR4 na mo-
nocytach uzyskanych z krwi w hodowli ex vivo maksymalne zmniejszenie produkcji proza-
palnych cytokin obserwowano po upływie 24 h od potraktowania metforminą. Na podsta-
wie wykonanych doświadczeń stwierdzono, iż ekspresja TLR4 na monocytach bez dodatku 
metforminy istotnie różniła się w zależności od stopnia zaawansowania choroby i korespon-
dowała z wynikami uzyskanymi na świeżych monocytach. Dodanie do hodowli metformi-
ny, zwłaszcza w wysokim stężeniu (100 mM), znacząco obniżało poziom TLR4: w grupie II 
– z DMFI = 51,2±8,5 do 41,0±3,2 (19,9±3,8%, p≤0,04), i w grupie III – z DMFI = 68,7±8,4 
do 44,5±10,2 (35±5,9%, p≤0,001). 

Ponadto w przebiegu doświadczenia w badanych trzech grupach pacjentów oceniano 
stężenie IL-1b, IL-6, i TNF-α w supernatantach znad hodowli krwi z dodatkiem lub bez met-
forminy (ex vivo).
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W supernatantach znad hodowli komórkowej bez dodatku metforminy najwyższe pozio-
my IL-1b i IL-6 były odnotowywane u pacjentów otyłych z NAFLD (grupa III), i znacząco sta-
tystycznie różniły się od pozostałych dwóch grup. Monocyty tylko tych chorych reagowały na 
dwa stężenia metforminy obniżeniem produkcji IL-1b. Niezależnie od dodatku metforminy 
nie obserwowano innych istotnych różnic w stężeniu IL-1b i IL-6 u pacjentów z dwóch pozo-
stałych grup (I i II). W przeciwieństwie do badanych dwóch cytokin, stwierdzono, iż hodowle 
komórkowe pochodzące od pacjentów z grupy II i III były istotnym źródłem TNF-α (p≤0,001 
w porównaniu do grupy kontrolnej). Wpływ metforminy (tylko w wysokim stężeniu) prze-
jawiał się obniżaniem produkcji TNF-α w hodowli komórek krwi pochodzących od chorych 
z NAFLD – niezależnie od masy ciała (prawidłowa masa ciała vs otyłość) (p≤0,01). Bada-
nia własne wykazały również, iż redukcja stężenia TNF-α różniła się w poszczególnych gru-
pach: w próbkach od osób z grupy II stężenie TNF-α obniżyło się o 29,2±5,8%, a w grupie 
III o 57,8±8,9%. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono korelację pomiędzy stęże-
niem cytokin a poziomem TLR4 w poszczególnych grupach. W przypadku hodowli komór-
kowej bez dodatku metforminy, u pacjentów z grupy III odnotowano silną dodatnią korela-
cję pomiędzy IL-1b i TNF-α. Dodanie metforminy (100 mM) nieco obniżało r-value, co było 
istotne statystycznie: r=0,66, p≤0,034 i r=0,59, p≤0,021 dla IL-1b i TNF-α, odpowiednio. 
W próbkach pochodzących od pacjentów grupy II stwierdzono dodatnią korelację tylko mię-
dzy TLR4 i TNF-α – r=0,81, p≤0,01 – co również uległo spłaszczeniu w obecności metforminy 
(100 mM) – r=0,54, p≤0,021. W związku z tym należy zauważyć, iż ekspresja TLR4 na mono-
cytach (bez dodatku metforminy – badania ex vivo) jest silnie związana z NAFLD (p≤0,023) 
i wytwarzania TNF-α (p≤0,01), podczas gdy po zastosowaniu metforminy, wyniki te ulegają 
obniżeniu (odpowiednio p≤0,05 i p≤0,09).

W kolejnym etapie badań własnych stwierdzono, iż z NAFLD dodatnio korelują nastę-
pujące markery: BMI, aminotransferaza alaninowa (ALT), TG, TNF-α, i TLR4, natomiast ne-
gatywnie HDL, co może znaleźć zastosowanie zarówno w prognozowaniu, diagnostyce, jak 
i terapii tej choroby. Należy podkreślić, iż rola i wytwarzanie cytokin przez TLR4 w tej grupie 
pacjentów jest nową obserwacją, dotychczas nie opisywaną przez innych autorów. Ponadto 
u wszystkich pacjentów z NAFLD odnotowano silną dodatnią korelację między ekspresją TLR4 
na monocytach i BMI, HOMA-IR jak również TNF-α. 

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, iż metformina obniża ekspresję TLR4 
i odpowiedź zapalną u wszystkich pacjentów z NAFLD; jakkolwiek skuteczność jej zależy od 
stopnia zaawansowania zaburzeń i fenotypu, zwłaszcza na początku postawienia rozpozna-
nia. Korzystniejszy i silniejszy efekt metforminy był obserwowany u pacjentów z NAFLD w sta-
nie przedcukrzycowym, otyłych i z ZM. W badaniach ex vivo metformina znacząco osłabiała 
interakcję między TLR4, NAFLD, i TNF-α, jakkolwiek wymaga to potwierdzenia w badaniach 
in vivo. 

Chociaż metformina jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym, to jej wpływ na TLR4 
jak dotąd nie był badany. Badania własne wykazały, że metformina znacząco obniża poziom 
TLR4 na monocytach pochodzących od pacjentów z NAFLD w sposób zależny od dawki. Jak-
kolwiek jej skuteczność jest głównie uzależniona od otyłości związanej ze zwiększeniem ak-
tywacji monocytów krwi, a jednym z mechanizmów w tym uczestniczących są zewnątrzko-
mórkowe kinazy regulowane sygnałem (ERK1/2). Według Arai i wsp., (2010), metformina 
hamuje aktywację ERK1/2, jakkolwiek potrzebne są dalsze badania w celu wyjaśnienia innych 
mechaniz mów działania tego leku.

Kolejnym etapem badań własnych była ocena wpływu metforminy ex vivo na produkcję 
cytokin przez monocyty krwi obwodowej pobranej od pacjentów z badanych grup. Przeciw-
zapalny mechanizm działania metforminy jest dobrze udokumentowany [Arai i wsp., 2010; 
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Zheng i wsp., 2015]. Również w badaniach własnych metformina obniżała produkcję  TNF-α 
u wszystkich pacjentów; jakkolwiek, obniżony poziom IL-1b i IL-6 był obserwowany wyłącz-
nie w hodowlach próbek krwi pochodzących od otyłych pacjentów z NAFLD i ZM. Stan ten 
może być związany ze stanem przedcukrzycowym występującym u tych chorych. Dlatego 
taka właściwość metforminy, polegająca na obniżaniu produkcji IL-1b, może być obiecująca 
zwłaszcza na początku terapii przeciwcukrzycowej u otyłych pacjentów z NAFLD. W anali-
zie regresji wielokrotnej udowodniono silny wpływ metforminy na osłabienie korelacji mię-
dzy TLR4, TNF-α i NAFLD, co potwierdza korzyści leczenia metforminą w aspekcie rozwoju 
 NAFLD i zespołu metabolicznego.

Podsumowując najważniejsze wyniki tej pracy stwierdzono, iż poziom TLR4 na mo-
nocytach krwi obwodowej dodatnio koreluje z NAFLD i otyłością. Najwyższą ekspresję TLR4 
stwierdza się u pacjentów w stanie przedcukrzycowym, otyłych z NAFLD i ZM. Natomiast 
wpływ metforminy na zmniejszenie ekspresji TLR4 na monocytach osłabia proces zapalny 
i rekrutację komórek immunologicznych do wątroby, co istotnie hamuje procesy stłuszczenia 
i zapalenia, zapobiegając rozwojowi NAFLD. Mając na uwadze powyższe dane, należy pod-
kreślić, iż metformina może stać się najważniejszym lekiem pierwszego rzutu u pacjentów 
z ZM, otyłością i NAFLD, zapobiegając nie tylko rozwojowi cukrzycy, ale również NAFLD. Fakt 
ten należy również rozpatrywać w aspekcie wykorzystania metforminy w profilaktyce wystą-
pienia i rozwoju NAFLD. Wyniki tej pracy były prezentowane na:

 + 49 international liver Congress 2014 – 49th Annual Meeting of the european As-
sociation for the study of the liver w londynie, 9–13 kwietnia 2014 r.
AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk, O. Słabczyńska, J. Semeniuk, M. Kandefer-Szer-
szeń, A. Szuster-Ciesielska: Metformin decreases the TLR4 expression on peripheral 
blood monocytes of patients with NAFLD. J. Hepatol. 2014, vol. 60, suppl. 1, s. S146, 
International Liver Congress 2014 – 49th Annual Meeting of the European Association 
for the Study of the Liver. Londyn, kwiecień 9–13, 2014. Abst.

W kolejnej pracy z tego cyklu (AgnieszkA zwolAk i wsp.: Hyperreactivity of blood leu-
kocytes in patients with nAFlD to ex vivo lipopolysaccharide treatment is modulated 
by metformin and phosphatidylcholine but not by alpha ketoglutarate. PLoS One 2015 
[art. nr] e0143851, s. 1–17) badano wpływ metforminy, fosfatydylocholiny (PC) i α-keto-
glutaranu (AKG) na produkcję cytokin przez leukocyty pacjentów z NAFLD, otyłością i ZM 
poprzez ocenę stężenia IL-1b, IL-6, TNF-α w surowicy pacjentów i supernatantach z hodowli 
krwi stymulowanej LPS.

NAFLD wiąże się z aktywacją układu immunologicznego prowadząc do przewlekłego 
subklinicznego stanu zapalnego, który obejmuje zwłaszcza tkankę tłuszczową i wątrobę, a za 
potencjalny induktor zapalenia uważa się bakteryjny LPS. Interakcje między barierą błony ślu-
zowej jelitowej i wątroby są określane mianem osi jelitowo-wątrobowej i odgrywają znaczenie 
w patogenezie NAFLD [Imajo i wsp., 2012]. Zaburzenie mechanizmów obronnych może pro-
wadzić do translokacji bakterii i niewłaściwej aktywacji układu immunologicznego, co może 
nasilać przebieg reakcji zapalnych w wątrobie. Aktywuje on wrodzony układ immunologicz-
ny poprzez stymulację receptorów Toll-like zwłaszcza TLR4, który jest receptorem dla LPS 
[Mao i wsp., 2015]. Poziom surowiczego LPS jest podwyższony u pacjentów ze stłuszczeniem 
wątroby, a doniesienia literaturowe wskazują, że wątroba jest głównym miejscem działania 
LPS, TLR4 natomiast jest głównym receptorem odgrywającym istotną rolę w progresji NAFLD 
[Harte i wsp., 2010]. Podkreśla się również znaczącą rolę komórek Browicza-Kupffera (KCs) 
w indukowanym przez LPS stresie oksydacyjnym i produkcji prozapalnych cytokin i chemo-
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kin. KCs mogą uczestniczyć w redystrybucji subpopulacji wątrobowych limfocytów w NAFLD 
i są głównym źródłem wątrobowych prozapalnych cytokin, takich jak TNF-α. W dodatku poza 
ich działaniem jako fagocytów, KCs uczestniczą w wątrobie w rozwoju procesów tolerancji 
T komórkowej. W konsekwencji zmodyfikowane fenotypowo KCs mogą mieć udział w zmianie 
odpowiedzi immunologicznej poprzez zakłócanie tolerancji T komórkowej w wątrobie. Mając 
na uwadze rolę bakteryjnego LPS w rozwoju NAFLD zaplanowano kolejną pracę z zakresu 
udziału różnych czynników w patogenezie stłuszczenia, oceniając mechanizmy odpowiedzi 
immunologicznej-wydzielanie cytokin i ekspresję TLR4. 

Badania przeprowadzono w grupie 95 pacjentów pozostających pod kontrolą poradni 
i oddziałów Kliniki Endokrynologii oraz Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową 
UM w Lublinie. Ocena kliniczna pacjentów obejmowała pomiar wskaźników antropometrycz-
nych, badania biochemiczne, obrazowe i biopsję wątroby mające na celu rozpoznanie NAFLD, 
ZM i otyłoś ci oraz wykluczenie innych potencjalnych przyczyn dysfunkcji wątroby. Na podsta-
wie obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych i obrazowych oraz wyliczonych wskaźników 
stłuszczenia i włóknienia (HSI i FLI) i wskaźnika insulinooporności (HOMA-IR) grupę badaną 
podzielono na 4 podrupy:

– osoby w stanie przedcukrzycowym, otyłe z NAFLD i ZM (n=28) (grupa I),
– osoby z NAFLD i prawidłową masą ciała, bez ZM (n=23)(grupa II),
– otyli bez NAFLD, bez ZM (n=22) (grupa III),
– osoby zdrowe (grupa IV). 
Grupa I obejmowała osoby otyłe z NAFLD i ZM, które spełniały wszystkie kryteria rozpo-

znania ZM wg IDF NHLBI/AHA-2009. W tej grupie chorych stwierdzono największe zaburze-
nia w zakresie wskaźników stanu zapalnego, insulinooporności i stężenia cytokin prozapal-
nych w krwi obwodowej. 

Drugą grupę stanowili pacjenci z NAFLD i prawidłową masą ciała, bez ZM, spełniający 
dwa z trzech kryteriów rozpoznania ZM (IDF/NHLBI/ AHA-2009. U pacjentów z tej grupy ob-
serwowano niższe parametry stanu zapalnego w porównaniu do grupy I. Natomiast u otyłych 
osób z grupy III wykluczono NAFLD oraz ZM. Grupa IV stanowiła zdrową kontrolę. Szczegó-
łowa charakterystyka kliniczno-biochemiczna, pozwalająca na wyodrębnienie grup, włącz-
nie z kryteriami włączenia i wyłączenia oraz metodyka badań immunologicznych zawarte są 
w pracy źródłowej opublikowanej w PLoS One (2015). 

Praca ta miała wykazać, czy (i w jaki sposób) zawarte w surowicy osób z NAFLD sub-
stancje bezpośrednio wpływają na hepatocyty, i czy zmiany te można odwrócić przez podanie 
α-ketoglutaranu (AKG), PC (fosfatydylocholiny) lub metforminy. W tym celu początkowo oce-
niano stężenie cytokin w surowicy krwi (IL-1b, IL-6, TNF-α) oraz ekspresję TLR4 na monocy-
tach krwi obwodowej pacjentów. W następnej kolejności prowadzono hodowlę komórkową 
monocytów krwi obwodowej z udziałem i bez udziału stymulacji LPS z dodatkiem lub bez 
metforminy, AKG i PC. W supernatancie znad hodowli komórek krwi po wyznaczonym czasie 
inkubacji badane było stężenie cytokin i ekspresja TLR4.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż leukocyty krwi pacjentów z grupy 
I charakteryzowały się nadreaktywnością w produkcji wszystkich trzech badanych cytokin, 
w  porównaniu do osób zdrowych. Stężenia wszystkich cytokin tj., IL-1b, IL-6 i TNF-α były 
również najwyższe w grupie otyłych chorych z NAFLD i ZM (grupa I). Zaobserwowano istotną 
dodatnią korelację między masą ciała a poziomem cytokin (grupa I vs IV i III vs IV), co odpo-
wiadało różnie nasilonemu stanowi zapalnemu i może być wykorzystywane w prognozowaniu 
rozwoju i zaawansowania NAFLD. Uzyskane wyniki wskazują, iż nie tylko hepatocyty i KCs, 
lecz również monocyty krwi obwodowej mogą znajdować się pod wpływem FFAs. Z literatury 
wiadomo, że nasycone kwasy tłuszczowe (FFAs) reprezentują endogenny czynnik uszkadza-
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jący hepatocyty stanowiąc pierwsze uderzenie, aktywują inflammasomy i uwrażliwiają je na 
LPS, czyli na „drugie” uderzenie. A zatem hepatocyty odgrywają kluczową rolę we wzniecaniu 
odpowiedzi tkankowej na czynniki uszkadzające w przebiegu NAFLD [Csak i wsp., 2011]. Wy-
niki badań własnych pozostają w zgodzie z tymi danymi, a mianowicie monocyty krwi pełnią 
pierwszą linię reakcji, stają się hiperwrażliwe na takie induktory jak LPS, co potwierdza fakt, 
iż największe stężenie prozapalnych cytokin odnotowuje się u otyłych pacjentów z NAFLD 
i wysokim stężeniem trójglicerydów i cholesterolu (grupa I).

W pracy własnej monocyty krwi pacjentów z NAFLD wykazywały istotny wzrost ekspresji 
TLR4 mierzony jako średnia intensywność fluorescencji (MFI) w badaniu cytometrycznym. 
Ponadto, dodanie LPS  ex vivo  do hodowli komórek krwi dodatkowo zwiększało ekspresję 
TLR4 na tych monocytach. W ocenie własnej taki wzrost ekspresji TLR4 nie wiązał się bezpo-
średnio z otyłością czy ZM, stąd niezależnie od fenotypu (zarówno osoby z prawidłową masą 
ciała, jak i otyli pacjenci z NAFLD) pacjenci wykazywali podwyższony poziom TLR4. Pozo-
staje to w zgodzie z obserwacjami innych autorów, a mianowicie w wyniku rozpoznawania 
LPS przez TLR4 dochodzi do zaburzeń działania kinazy C-Jun-N-terminal (JNK) i jądrowego 
czynnika kappa B (NFkB) w hepatocytach, co prowadzi do uwalniania szeregu prozapalnych 
cytokin i chemokin, które promują stłuszczenie hepatocytów [Kesar i Odin, 2014]. Takie wza-
jemne oddziaływanie pomiędzy adipokinami uwalnianymi przez tkankę tłuszczową i cytoki-
nami uwalnianymi przez hepatocyty prowadzi w końcu do procesów zapalnych w wątrobie 
i rozwoju NAFLD. 

Uzasadniając wybór metforminy jako czynnika chroniącego przed uszkodzeniem hepato-
cytów zastosowanego w doświadczeniu należy zauważyć, iż większości przewlekłych chorób 
wątroby towarzyszy stres oksydacyjny, który indukuje apoptozę i uszkadza komórki wątroby. 
Ostatnie badania sugerują, że stres oksydacyjny i insulinooporność (IR) są najważniejszymi 
czynnikami patogenetycznymi NAFLD i przyczyną rozwoju cukrzycy typu 2 i jej powikłań 
[Kim i wsp., 2014]. IR uznawana jest za bardzo istotny czynnik wyzwalający początek NAFLD 
nie tylko u osób z otyłością, ale również u tych z prawidłową masą ciała. Pacjenci z prawidło-
wą masą ciała i NASH mogą charakteryzować się przyspieszoną lipolizą właśnie z powodu 
IR, głównie w odniesieniu do tkanki tłuszczowej. Szczególnie większość szczupłych pacjen-
tów z NAFLD wykazuje dyslipidemie, zwłaszcza izolowaną hipertrójglicerydemię, co również 
obserwowano w grupie pacjentów z NAFLD, bez ZM i bez otyłości (grupa II). Wobec czego 
ocena pod kątem IR okazuje się być istotnym czynnikiem prognostycznym, a leki poprawiające 
insulinowrażliwość odgrywają szczególne znaczenie w profilaktyce i terapii tych zaburzeń. 
W eksperymencie stosowano metforminę, która chroni hepatocyty przed stresem oksydacyj-
nym indukującym aktywację kaspaz, PARP-cleavage i apoptozę. Przeciwapoptotyczny efekt 
działania metforminy po części jest zależny od HO-1, indukcji bcl-xl oraz inhibicji aktywacji 
JNK i jest niezależny od sygnalizacji insuliny. Na podstawie badań u ludzi i zwierząt wiadomo, 
iż metformina zmniejsza stłuszczenie wątroby i hamuje stan zapalny w wątrobie. Korzystny 
efekt metforminy na wątrobę jest mediowany zarówno na drodze zależnej, jak i niezależnej 
od AMPK kinazy [Arai i wsp., 2010; Zheng i wsp., 2015]. Metformina w badanich własnych 
ex vivo znacząco obniżała ekspresję TLR4 we wszystkich grupach pacjentów, jak również ha-
mowała produkcję przez komórki krwi prozapalnych cytokin takich jak IL-1b, IL-6 i TNF-α. 
Jej hamujące działanie na produkcję cytokin widoczne było głównie u chorych z NAFLD (gru-
py I i II). Metformina w badaniach własnych wykazywała aktywność w zmniejszaniu ekspresji 
TLR4 w reakcji na stymulację LPS w zakresie wszystkich badanych grup. Wyniki tych badań 
potwierdzają bezpośredni wpływ metforminy na hamowanie odpowiedzi zapalnej hepato-
cytów i makrofagów stymulowanych LPS, co wyraża się zmniejszoną ekspresją IL-1b, IL-6 
i  TNF-α w makrofagach.
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Do innych substancji o udowodnionym działaniu hepatoprotekcyjnym należy α-ketoglu-
taran (AKG), wymiatacz wolnych rodników tlenowych i jonów amonowych, który może po-
prawiać funkcję komórki wątrobowej, a w tym mechanizmie aktywność AST i ALT [Dakshay-
ani i Subramanian, 2006]. AKG jest substratem i składnikiem kompleksu enzymów znanego 
jako α-KGDH (dehydrogenaza α-ketoglutaranu) zaangażowanego w przemiany cyklu Krebsa. 
Enzym ten w warunkach stresu oksydacyjnego ulega inaktywacji, co pociąga za sobą poważne 
zaburzenia komórkowego cyklu oddychania i powstanie w komórce deficytu bioenergetyczne-
go [Niemiec i wsp., 2011]. Dotychczas AKG jako suplement diety jest stosowany w chorobach 
nerek oraz przez sportowców w celu poprawy siły mięśniowej. Oparte jest to na spostrzeżeniu, 
że AKG wiąże nadmiar jonów amonowych i poprawia ogólny metabolizm organizmu. Nato-
miast w piśmiennictwie brak jest danych dotyczących jego wpływu na metabolizm komórek 
wątroby, w przebiegu procesów stłuszczenia, stąd wybór tego związku jako substancji o po-
tencjalnie ochronnym działaniu na hepatocyty. 

W badaniach własnych AKG w przeciwieństwie do metforminy tylko w grupie osób 
zdrowych nieznacznie obniżał ekspresję TLR4 i nie wpływał na ekspresję TLR4 u pacjentów 
z NAFLD. Natomiast w dużych dawkach (25 mM), obniżał syntezę IL-1b, IL-6 i TNF-α tylko 
w grupie osób zdrowych, natomiast nie wpływał na produkcję cytokin u pacjentów z NAFLD. 
Ponadto, dodanie AKG obniżało stężenie TNF-α w hodowli komórek krwi obwodowej głównie 
u osób otyłych z ZM, co wymaga dalszych badań, gdyż nie jest zjawiskiem korzystnym dla 
organizmu. 

W badaniach własnych zastosowano także fosfatydylocholinę (PC; 1, 2-diacyl-sn-glycero-
3phos pho choline), jako substancję odgrywającą istotną rolę w procesie poprawy funkcji 
uszkodzonej wątroby. PC jest wielonienasyconym złożonym kwasem tłuszczowym wchodzą-
cym w skład osocza i błon mitochondrialnych, jądrowych, szorstkiej siateczki endoplazma-
tycznej i aparatu Golgiego. PC prawdopodobnie zwiększa poziom surowiczych wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych (składnik preparatu „Phospholipidum essentiale”) zwłaszcza 
linoleinowego kwasu w estrach cholesterolowych, redukuje poziom surowiczych TG i obniża 
wskaźnik LDL/HDL. PC stosowany jest w profilaktyce oraz leczeniu wspomagającym chorób 
wątroby o różnej etiologii, w których dochodzi do uszkodzenia błon komórkowych hepatocy-
tów, m.in. w wyniku stresu oksydacyjnego. Kilka prac wskazuje, iż niski poziom PC w wątrobie 
odgrywa rolę w rozwoju NAFLD [Jung i wsp., 2013]. PC jest często wykorzystywany jako lek 
w leczeniu stłuszczenia wątroby u ludzi, chociaż jak dotychczas wpływ PC na rozwój zapale-
nia jest mało poznany. Niemniej jednak w praktyce klinicznej PC jest często stosowany jako 
lek, stąd zainteresowanie tym związkiem. 

W przeciwieństwie do AKG, w badaniach własnych PC istotnie obniżał produkcję IL-1b, 
IL-6 i TNF-α leukocytów krwi pacjentów otyłych zarówno z NAFLD jak i bez NAFLD (grupa 
I i  III), co może wskazywać na istotną rolę otyłości w wyzwalaniu odpowiedzi cytokinowej 
i roli PC w osłabianiu tej odpowiedzi. Ostatnie badania dowodzą, że przeciwzapalny potencjał 
PC w różnych warunkach związany jest z aktywacją leukocytów, polegającą na indukowanym 
przez LPS stresie oksydacyjnym i produkcją cytokin [Chung i wsp., 2014]. Podobny wpływ 
otyłości był obserwowany w reakcji PC na ekspresję TLR4. PC istotnie obniżał ekspresję TLR4 
u pacjentów otyłych zarówno z NAFLD, jak i bez NAFLD (grupa I i III), ale nie u osób z NAFLD 
i prawidłowej masie ciała (grupa II), co wskazuje na kluczową rolę otyłości w odpowiedzi cyto-
kinowej na stymulację LPS ex vivo. Uzyskane wyniki tych badań wskazują na istotny wpływ PC 
wywierany na leukocyty krwi obwodowej w obniżaniu poziomu cytokin uwalnianych przez te 
komórki w odpowiedzi na LPS. Największy wpływ odnotowywano w przypadku leukocytów 
otyłych pacjentów z NAFLD (grupa I). Obserwacja ta może posłużyć w wykorzystaniu PC jako 
leku zapobiegającego rozwojowi i progresji NAFLD, głównie w populacji osób otyłych i z ZM. 



26

ZałącZnik 2
dr n. med. agnieszka Zwolak, Autoreferat w języku polskim

w podsumowaniu tej pracy należy zaznaczyć, iż jest to pierwsza publikacja, w której 
NAFLD, otyłość i ZM były rozważane jako czynniki mające wpływ na nadreaktywność leu-
kocytów krwi pacjentów w odpowiedzi na stymulację ex vivo przez LPS. W pracy tej również 
badano wpływ AKG, metforminy i PC, powszechnie znanych preparatów stosowanych w cho-
robach wątroby, otyłości i ZM na reaktywność monocytów pacjentów z zaburzeniami metabo-
licznymi, w tym z NAFLD. Wykazano, iż monocyty pacjentów z NAFLD są nadreaktywne na 
stymulację LPS i w odpowiedzi wydzielają zwiększone stężenie prozapalnych cytokin. Nad-
reaktywność była najsilniej wyrażona u otyłych pacjentów z NAFLD i ZM. Najbardziej skutecz-
na w osłabianiu tej nadwrażliwości we wszystkich grupach pacjentów z NAFLD była metfor-
mina, ale u tych z otyłością i ZM jej skuteczność była największa. Obniżeniu stężenia cytokin 
towarzyszyło obniżenie ekspresji TLR4. PC również osłabiał nadreaktywność na LPS głównie 
u pacjentów otyłych. Wyniki te wskazują, iż otyłość jest stanem, który w sposób szczególny 
jest wrażliwy na skuteczność metforminy. PC podobnie jak metformina również jest bardziej 
skuteczna u pacjentów otyłych. wyniki tych badań wskazują na potencjalne wykorzysta-
nie metforminy i PC w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń metabolicznych prowadzących 
do nAFlD. 

Aktualnie brak jest charakterystycznych dla NAFLD i NASH markerów prognostycznych 
oraz diagnostycznych, które pozwoliłyby na precyzyjne rozpoznanie choroby we wczesnym 
etapie rozwoju oraz na monitorowanie progresji choroby. Dlatego w kolejnej publikacji stano-
wiącej naturalną kontynuację poprzednich badań (Agnieszka zwolak i wsp. Chemerin, reti-
nol binding protein-4, cytokeratin-18 and transgelin-2 presence in sera of patients with 
non-alcoholic liver fatty disease. Ann. Hepatol. 2016, vol. 15, nr 6, s. 862–869) przedsta-
wiono wyniki dotyczące występowania surowiczego stężenia chemeryny, RBP-4, cytokeratyny 
18 (CK-18) i transgeliny-2 jako markerów uszkodzenia, w tym włóknienia wątroby u pacjen-
tów z NAFLD, ZM oraz otyłością. 

Celem tych badań była próba znalezienia markerów odpowiadających za uszkodzenie 
wątroby i możliwości ich wykorzystania w diagnostyce i prognozowaniu postępu zaburzeń. 
Mając na uwadze inwazyjność procedur diagnostycznych służących różnicowaniu NAFLD ver-
sus NASH podjęto próbę znalezienia związku między markerami immunologicznymi (trans-
gelina-2 i CK-18) a wskaźnikami klinicznymi (FIB-4; index włóknienia), wskazującymi na 
bardziej zaawansowane uszkodzenie wątroby niż proste stłuszczenie. Badaniami objęto po-
pulację 124 osób pozostających pod kontrolą i leczonych w poradniach przyklinicznych oraz 
oddziałach Kliniki Endokrynologii i Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lub-
linie, z której 95 osób włączono do badań. Dokonano oceny klinicznej, antropometrycznej, 
biochemicznej i obrazowej badanej populacji, a szczegółowa analiza badanej populacji oraz 
metodyka badań immunologicznych została przedstawiona w pracy opublikowanej w Annals 
of Hepatology w 2016 r. W celu wykazania roli otyłości i ZM w rozwoju NAFLD wyróżniono 
4 grupy. 

– osoby w stanie przedcukrzycowym, otyłe z NAFLD i ZM (n=28) (grupa I),
– osoby z NAFLD i prawidłową masą ciała, bez ZM (n=23)(grupa II),
– otyli, bez NAFLD, bez ZM (n=22) (grupa III),
– osoby zdrowe (grupa IV). 
Zebrana od pacjentów i osób zdrowych surowica posłużyła do oceny stężenia adipokin 

– chemeryny i RBP-4 oraz cytokeratyny-18 i transgeliny-2, jednego z najwcześniej pojawiają-
cych się markerów włóknienia wątroby. Dodatkowo w celu zbadania istotności potencjalnych 
markerów włóknienia przeprowadzono korelację między transgeliną-2 i CK-18 a FIB-4 (index 
włóknienia).
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Wyboru potencjalnych markerów oznaczanych w tym doświadczeniu dokonano opiera-
jąc się na najnowszym piśmiennictwie. Według ostatnich doniesień chemeryna jest określana 
głównie jako marker ZM i otyłości. Jej podwyższony poziom odnotowuje się również u pacjen-
tów z NAFLD, natomiast leczenie metforminą obniża stężenie chemeryny u tych chorych oraz 
poprawia przebieg NAFLD. Chemeryna, TG, i ALT są uznawane za niezależne markery stłusz-
czenia, mające związek z NAFLD. Ponadto chemeryna może być również markerem ZM, a jej 
stężenie w tkance tłuszczowej jest podwyższone u osób otyłych. Według Döcke i wsp. (2013) 
chemeryna nasila ekspresję adiponektyny i hamuje produkcję prozapalnych cytokin, takich 
jak IL-6 lub TNF-α. Metaanaliza silnie wskazuje na to, iż stężenie chemeryny u pacjentów 
z otyłością lub ZM może wiązać się z zaburzeniami w metabolizmie lipidów i glukozy i w ten 
sposób może promować IR [Li i wsp., 2014]. 

W badaniach własnych stężenie chemeryny we krwi było najwyższe u otyłych pacjentów 
z NAFLD i ZM (grupa I) i równie wysokie w grupie osób otyłych (ale bez NAFLD – grupa III), 
wskazując na istotny wpływ otyłości na jej stężenie we krwi, co pozostaje w zgodzie z pracami 
innych autorów. Uzyskane wyniki potwierdzają udział chemeryny w rozwoju otyłości i zabu-
rzeń w metabolizmie glukozy i lipidów oraz związek z IR, co wskazuje na potencjalną jej rolę 
jako markera diagnostycznego tych zaburzeń. 

Podobne zależności obserwowano w przypadku innej, badanej w tym eksperymencie 
nowej adipokiny, białka wiążącego retinol-4 (RBP-4). RBP-4 to specyficzny białkowy nośnik 
retinolu, który koreluje ze stopniem nagromadzenia tkanki tłuszczowej i IR, dlatego może 
być traktowany jako surowiczy marker wewątrzwątrobowej zawartości tłuszczu, jako że głów-
nym źródłem tej adipokiny są hepatocyty [Broch i wsp., 2010]. Odnotowywano jego znacząco 
wyższe stężenia u otyłych kobiet z NAFLD. Należy podkreślić, iż w badaniach własnych otyli 
pacjenci z NAFLD, jak również bez NAFLD (grupa I i III), mieli podwyższony poziom RBP-4 
w surowicy, co wskazuje na silny związek otyłości z produkcją tej adipokiny i może posłużyć 
jako marker insulinooporności i zaburzeń metabolicznych. 

Aktualnie w diagnostyce klinicznej włóknienia wątroby poza prostymi, ogólnie dostęp-
nymi testami laboratoryjnymi i radiologicznymi, wykorzystuje się nowoczesne biochemicznie 
markery śmierci hepatocytów tj., fragmenty cytokeratyny-18 (CK-18) i transgelinę-2. W celu 
zbadania przydatności tych związków jako nieinwazyjnych markerów włóknienia podjęto 
próbę ich oceny u pacjentów z NAFLD, otyłością i ZM, co pomogłoby ocenić stopień zaawan-
sowania włóknienia wątroby, zmniejszając przy tym konieczność wykonywania procedur in-
wazyjnych, a mianowicie biopsji wątroby. 

Jednym z takich markerów, który może znaleźć wykorzystanie w diagnostyce stopnia 
zaawansowania NAFLD jest cytokeratyna-18 (CK-18) – nowy, nieinwazyjny i wysoce specy-
ficzny dla NAFLD marker [Dyson i wsp., 2013]. Zgodnie z wynikami innych autorów w pracy 
własnej stężenie surowicznego CK-18 było najwyższe w grupie otyłych pacjentów z NAFLD 
i ZM oraz pacjentów z NAFLD o prawidłowej masie ciała, ale nie w grupie „zdrowych” otyłych 
bez NAFLD i bez ZM, co wydaje się być związane ze stopniem zaawansowania choroby wą-
troby [Feldstein i wsp., 2009]. Najwyższe stężenia CK-18 jako markera apoptotycznej śmier-
ci hepatocytów były odnotowywane w grupie pacjentów z NAFLD, niezależnie od fenotypu 
(BMI: otyły vs prawidłowa masa ciała), najprawdopodobniej w związku z zaawansowaniem 
procesów włóknienia. Dlatego ocena stężenia we krwi CK-18 może stanowić przydatny mar-
ker stopnia zaawansowania NAFLD i stanowić nowy czynnik prognostyczno-diagnostyczny 
u tych pacjentów. Według danych z piśmiennictwa wiadomo, iż apoptoza hepatocytów jest 
zaawansowana głównie u osób z NASH, a centralnym następstwem procesu apoptozy hepato-
cytów jest aktywacja kaspaz efektorowych, które rozszczepiają liczne różne substancje, w tym 
cytokeratynę-18 (CK-18) [Dyson i wsp., 2013]. Ocena fragmentów CK-18 we krwi może więc 
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być przydatnym markerem w diagnostyce NAFLD i NASH oraz ocenie stopnia zaawansowania 
niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, pozwalającym na uniknięcie badań inwa-
zyjnych. 

Innym ocenianym w tym eksperymencie nieinwazyjnym markerem włóknienia wątroby 
była transgelina-2, która jest 22kDa białkiem z rodziny kalponin. Transgelina-2 bierze udział w 
procesach migracji komórkowej, a jej poziom znacząco wzrasta w wyniku aktywacji komórek 
gwiaździstych trzustki, jak również w przebiegu marskości wątroby. Uważa się, iż transgelina-2 
może być przydatnym markerem oceny funkcji komórek gwiaździstych trzustki i wątroby [Apte 
i wsp., 2013]. Ze względu na brak pewnych danych odnośnie roli transgeliny-2 w funkcjonowa-
niu komórek gwiaździstych wątroby i jej wpływu na procesy włóknienia wątroby podjęto próbę 
jej oceny w populacji badanych pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi. 

W badaniach własnych stężenie transgeliny-2 u pacjentów otyłych z NAFLD i ZM (gru-
pa I), którzy wykazywali cechy włóknienia wątroby (zgodnie z oceną wskaźników: HSI, FLI 
i FIB-4), było znacząco wyższe w porównaniu do pozostałych 3 grup. Jednocześnie różnica ta 
była największa pomiędzy grupą I a III (osoby otyłe bez NAFLD) i IV (osoby zdrowe), a więc 
głównym czynnikiem determinującym wydaje się być stopień uszkodzenia wątroby. Na pod-
stawie powyższych wyników można wyciągnąć wniosek, iż ocena stężenia transgeliny-2 może 
być przydatnym markerem wczesnego włóknienia pozwalającym na uniknięcie biopsji wątro-
by. Wyniki badań własnych wykazały, iż poziom transgeliny-2 tylko w niewielkim stopniu jest 
związany z otyłością i ZM.

W celu znalezienia zależności transgeliny-2 z włóknieniem wątroby przeprowadzono 
korelację między FIB-4 a transgeliną-2. Index FIB-4 jest prostym, dokładnym i niedrogim 
wskaźnikiem wskazującym na włóknienie wątroby, o udowodnionym znaczeniu zgodnym 
z wynikami ogólnie dostępnych testów typu FibroTest [Rossi i wsp., 2003]. W badaniach włas-
nych, podobnie jak Sterlinga i wsp. (2006) odnotowano dodatnią korelację pomiędzy FIB-4 
i transgeliną-2 tylko w grupie pacjentów z otyłością, NAFLD i ZM (grupa I), a więc z najbar-
dziej zaawansowanymi zaburzeniami. Takich korelacji nie stwierdzono dla innych badanych 
grup. Ponadto nie odnotowano istotnej statystycznie korelacji między FIB-4 i CK-18 w żadnej 
z badanych grup. Według Sterlinga i wsp. (2006) index FIB-4 istotnie korelował z wynika-
mi FibroTestu i biopsją, dlatego pacjenci z podwyższonymi wartościami FIB-4 i transgeliny-2 
w przyszłości mogą uniknąć biopsji wątroby. Fakt ten stwarza nowe możliwości diagnostycz-
no-terapeutyczne, z wykorzystaniem transgeliny-2 do prognozowania i wykrywania proce-
sów włóknienia zachodzących w wątrobie.

Reasumując, w surowicy pacjentów z NAFLD stwierdzono wysokie wartości nowych 
adipokin – chemeryny i RBP-4, co wydaje się wiązać głównie z otyłością. Podwyższone stęże-
nie chemeryny jest związane również z ZM, ale przede wszystkim jest typowo podwyższone 
u wszystkich pacjentów z NAFLD i otyłością. Ponadto wykazano, iż wysokie stężenia fragmen-
tów CK-18 i transgeliny-2 nie wiązały się ani z otyłością, ani z ZM, co może wskazywać ra-
czej na istotny ich udział w procesach włóknienia wątroby. Opierając się na przedstawionych 
wyżej wynikach, surowicze stężenie transgeliny-2 może być uznane za użyteczny wskaźnik 
stopnia zaawansowania NAFLD, zwłaszcza w przypadku NAFLD z towarzyszącymi zmianami 
o charakterze włóknienia w wątrobie. W ten sposób w niektórych przypadkach ocena stęże-
nia surowiczej transgeliny-2 może pozwolić uniknąć inwazyjnej procedury medycznej jaką 
jest biopsja wątroby i dokonać oceny rokowniczej. Powyższe wnioski pozostają w zgodności 
z badaniami z zakresu proteomiki, które podkreślają znaczenie nowych biomarkerów metabo-
licznych: RBP-4 i transgeliny-2.
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Doniesienia wstępne wyników tej pracy zostały zaprezentowane na międzynarodowej 
konferencji (4th international Conference and workshop: Plant – the source of research 
material. lublin, 20–23 września 2015) r. i ukazały się w formie streszczeń zjazdowych: 

 ) Aneta Jurkiewicz, AgnieszkA zwolAk, Olga Słabczyńska, Anna Sawczuk, Agnieszka Szu-
ster-Ciesielska, Jadwiga Daniluk: Novel markers in the diagnosis of non-alcoholic fatty 
liver disease – metformin as a modulator of adipokines synthesis in hepatocytes (ex 
vivo studies). [W:] 4th International Conference and Workshop: Plant – the source of 
research material. Lublin, 20–23.09.2015. Abstr. s. 128.

 ) Anna Sawczuk, AgnieszkA zwolAk, Olga Słabczyńska, Aneta Jurkiewicz, Agnieszka Szu-
ster-Ciesielska, Jadwiga Daniluk: Novel markers in the risk assessment of metabolic di-
sorders development in obesity – metformin as a modulator of adipokines synthesis in 
hepatocytes (ex vivo studies). [W:] 4th International Conference and Workshop: Plant 
– the source of research material. Lublin, 20–23.09.2015. Abstr. s. 178–179.

Kolejna praca (iwona Jastrzębska, AgnieszkA zwolAk, Michał szczyrek, Agnieszka 
wawryniuk, Barbara skrzydło-Radomańska, Jadwiga Daniluk. Biomarkers of alcohol 
misuse: recent advances and future prospects. Prz. Gastroenterol. 2016, vol. 11, nr 2, 
s. 78–89) jest pracą przeglądową, która powstała w odpowiedzi na zainteresowania dotyczą-
ce toksycznego wpływu alkoholu na komórkę wątrobową. Mając na uwadze fakt, iż spoży-
wanie napojów alkoholowych jest prawdopodobnie najstarszym uzależnieniem społecznym 
na całym świecie i znacząco przyczynia się do globalnego nasilenia problemów zdrowotnych 
i społecznych kolejnym tematem mojego zainteresowania jest problem toksycznego działania 
alkoholu. 

Praca stanowi przegląd literatury dotyczący biomarkerów nadużywania alkoholu. Bada-
nia przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na istnienie szeregu nowych biochemicznych 
markerów o istotnym potencjale diagnostycznym i dokładniej odzwierciedlających nadmierne 
spożywanie alkoholu, niż markery tradycyjne. Większość z nich została opracowana w kon-
tekście badań eksperymentalnych i wciąż czeka na zatwierdzenie i ewentualne wprowadzenie 
do praktyki i sprzedaży handlowej. Wśród nowych potencjalnych wskaźników nadużywania 
alkoholu można wyróżnić: glukuronian etylu (EtG), siarczan etylu (EtS), acetaldehyd, es-
try etylowe kwasów tłuszczowych (FAEEs), fosfatydyloetanol (phosphatidyloethanol-PEth), 
 b-heksozoaminidaza (b-HEX), białko transportujące estry cholesterolu (CETP), 5-hydroxy-
tryptophol (5-HTOL), salsolinol, dolichol, cytokiny i inne białka [Aradottir, 2004; Peterson, 
2005; Waszkiewicz i wsp., 2010 i 2011]. 

Do nowych biomarkerów wskazujących na krótki czas od spożycia alkoholu, a w związku 
z tym szczególnie przydatnych do wykrywania nawrotów picia, zwłaszcza w programach le-
czenia alkoholizmu należą: EtG, EtS, Osoczowy Index Kwasu Sialowego Apolipoproteiny „J” 
(SIJ), acetalaldehyd (w połączeniu z białkami – WBAA – whole blood-associated acetaldehyde 
assai), całkowite stężenie kwasu sjalowego we krwi (TSA), stosunek 5-HTOL do kwasu 5-hy-
droksyindolo-3-octowego (5-HIAA) [Ghosh, 2001; Beck i wsp., 2003; Peterson, 2005; Wasz-
kiewicz i wsp., 2011; Wurst i wsp., 2012]. Natomiast do oceny przewlekłego nadużywania 
alkoholu mogą być wykorzystane: fosfatydyloetanol, b-HEX, acetaldehyd, dolichol, salsolinol, 
CETP, cytokiny i inne białka [Aradottir i wsp., 2004].

Do zalet większości nowych biomarkerów należy, iż można je oznaczać nie tylko we krwi 
i moczu, ale również w innych płynach ustrojowych, ślinie i włosach, co czyni je szczególnie 
przydatnymi w nieinwazyjnej diagnostyce spożywania alkoholu. Niestety wadą większości 
nowych biomarkerów jest ich skomplikowany i pracochłonny sposób oznaczania.
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Na szczególną uwagę zasługują estry etylowe kwasów tłuszczowych (FAEEs) mierzone 
w wątrobie i tkance tłuszczowej, które stanowią pośmiertny marker spożycia alkoholu, a mie-
rzone w smółce mogą mieć unikalną wartość jako wiarygodny test prenatalnej ekspozycji na 
alkohol u noworodków. Podobne wykorzystanie w toksykologii sądowej mają: 5 – HTOL, cał-
kowite stężenie kwasu sialowego we krwi (TSA) i stężenie wolnego kwasu sjalowego we krwi 
(FSA). 

Alkohol wpływa na stężenie cytokin w wielu tkankach, a najbardziej obiecującymi kan-
dydatami wśród cytokin są: czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α), interleukiny (IL) 
– 1α, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-12 i białko chemotaktyczne dla monocytów-1 (MCP-1). Stężenie 
TNF-α jest wyższe u alkoholików niż w całej populacji, bez względu na poziom spożycia alko-
holu. W ostrym i przewlekłym uszkodzeniu wątroby przez alkohol stwierdza się podwyższone 
stężenia krążących TNF-α, IL-1 i IL-6. Ponadto przewlekłe spożywanie alkoholu bez związa-
nej z tym choroby wątroby charakteryzuje się znacznie zwiększoną produkcją TNF-α, IL-1, 
IL-6 i IL-12 [Achur i wsp., 2010]. Natomiast do przykładowych białek surowicy, które mogą 
służyć jako nowi kandydaci biomarkerów lub składowej panelu biomarkerów należą: białko 
czynnika wzrostu hepatocytów, surowiczy amyloid A4, klusteryna, fibronektyny, α2-HS gliko-
proteina, apolipoproteiny A-I, peroksydaza glutationowa 3, kofaktor heparyny II, gelsolina, 
selenoproteina P serotransferyna, tetranektyna, hemopeksyna i inne [Sogawa i wsp., 2009]. 

w podsumowaniu tej pracy należy stwierdzić, iż ze względu na wiele ograniczeń obec-
nie stosowanych biomarkerów spożycia alkoholu, żaden z nich nie stał się powszechnie ak-
ceptowany, a poszukiwania ideału biomarkera trwają nadal. Wydaje się, iż korzystniejsze pod 
względem czułości i swoistości jest stworzenie paneli biomolekuł. Nowe biomarkery nad-
używania alkoholu powinny mieć zdolność do różnicowania wszystkich form nadużywania 
alkoholu występujących w realnej praktyce klinicznej, a nie tylko rozróżniać niepijących od 
pijących. Kolejnym wyzwaniem będzie wyjaśnienie często skomplikowanych i kosztownych 
technik analitycznych do oznaczania wybranych związków w łatwo dostępnych płynach 
i tkankach z użyciem tanich i prostych narzędzi diagnostycznych, które mogą być wykorzysty-
wane w rutynowej praktyce klinicznej. 
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4.3. Podsumowanie wyników osiągnięcia naukowego

Cykl prac składających się na osiągnięcie naukowe dotyczy poszukiwania mechanizmów 
odpowiedzi immunologicznej i apoptozy w rozwoju i postępie zaburzeń funkcji wątroby 
w przebiegu przewlekłych chorób wątroby. W sposób szczególny koncentruje się na patogene-
zie alkoholowej choroby wątroby i autoimmunologicznych chorób wątroby, jak również nie-
alkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i jej związku z otyłością, insulinoopornością 
i ZM. 

1. Główne wnioski wskazują na udział złożonych reakcji immunologicznych i apoptozy 
w patogenezie i modulacji funkcji immunologicznych w przebiegu przewlekłych cho-
rób wątroby, w tym ALD, AIH, PBC i NAFLD. 

2. Wykonane badania wskazują na istotny udział KD w modulacji funkcji immunologicz-
nych zarówno w przebiegu przewlekłego uszkodzenia wątroby wywołanego przez al-
kohol, jak również AIH i PBC. Zmniejszenie liczby komórek dendrytycznych w przebie-
gu ALD, mogące odpowiadać za osłabienie adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej, 
jak również ilościowe i jakościowe różnice w zakresie KD (AIH i PBC), mogą przyczy-
niać się do upośledzenia tolerancji na autoantygeny i stanowić istotny mechanizm 
uszkodzeń komórki wątrobowej. Wyjaśnienie zależności między subpopulacjami KD 
a chorobami wątroby w aspekcie klinicznym wiąże się z poznaniem mechanizmów 
patogenetycznych, ale również nowych możliwości diagnostycznych, prognozujących 
rodzaj uszkodzenia, a w przyszłości wykorzystanie tych informacji w celach terapeu-
tycznych.

3. W toku badań nad przebiegiem procesów apoptozy w przewlekłych chorobach wątro-
by stwierdzono istotną dysregulację mechanizmów apoptotycznych toczących się nie 
tylko w wątrobie, ale również w limfocytach krwi obwodowej u pacjentów z chorobami 
wątroby, zwłaszcza u chorych z ALD. Stwierdzono istotną rolę krążących limfocytów 
subpopulacji CD4+, CD19+ i CD8+ w przebiegu mechanizmów apoptozy i udział bia-
łek pro- i antyapoptotycznych w patogenezie tych chorób. Wyjaśnienie procesów apop-
tozy pozwoli na wykorzystanie markerów białek pro- i antyapoptotycznych ocenianych 
na limfocytach krwi obwodowej w diagnostyce i rokowaniu u pacjentów z przewlekły-
mi chorobami wątroby. Próba wykorzystania tych danych może być przydatna w pla-
nowaniu terapii tych pacjentów.

4. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono istotny udział TLR4 w patogene-
zie NAFLD, ze szczególnym podkreśleniem roli tych receptorów u pacjentów w stanie 
przedcukrzycowym, otyłych z NAFLD i ZM, u których ekspresja TLR4 była najwyższa. 

5. W sposób szczególny należy podkreślić znaczenie badań nad rolą metforminy w roz-
woju i progresji NAFLD. Metformina zmniejsza ekspresję TLR4 na monocytach, co 
prowadzi do osłabienia procesów zapalnych, rekrutacji komórek immunologicznych 
i w następstwie tego hamuje procesy stłuszczenia i zapalenia zapobiegając rozwojowi 
NAFLD. Mając na uwadze powyższe dane należy podkreślić, iż metformina może stać 
się najważniejszym lekiem pierwszego rzutu u pacjentów z ZM, otyłością i NAFLD, za-
pobiegając nie tylko rozwojowi cukrzycy, ale również NAFLD. Fakt ten należy przede 
wszystkim rozpatrywać w aspekcie wykorzystania metforminy w profilaktyce rozwoju 
i zaawansowania NAFLD.

6. W podsumowaniu badań dotyczących udziału LPS w patogenezie NAFLD należy pod-
kreślić jego rolę w procesach stłuszczenia, wyrażającą się stanem hiperreaktywności/
nadwrażliwości monocytów krwi krążącej pacjentów z NAFLD na stymulację LPS, któ-
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re w odpowiedzi wydzielają zwiększone stężenia prozapalnych cytokin. Nadreaktyw-
ność była najsilniej wyrażona u otyłych pacjentów z NAFLD i ZM. 

7. Na szczególne podkreślenie wymaga udział metforminy jako najbardziej skuteczne-
go czynnika ochronnego, powodującego osłabianie tej nadwrażliwości we wszystkich 
grupach pacjentów, lecz u tych z otyłością i ZM jej skuteczność była największa. PC 
również osłabiał nadreaktywność na LPS głównie u pacjentów otyłych. Wyniki te 
wskazują, iż otyłość jest stanem, który w sposób szczególny jest wrażliwy na skutecz-
ność metforminy oraz PC. Uzyskane wyniki wskazują na potencjalną możliwą rolę met-
forminy i PC w zapobieganiu zaburzeń metabolicznych prowadzących do NAFLD oraz 
wykorzystaniu ich w tworzeniu nowych strategii terapeutycznych nie tylko  NAFLD, ale 
również otyłości i ZM.

8. W wyniku przeprowadzonych badań nad nowymi biomarkerami diagnostyczno-te-
rapeutycznymi i prognostycznymi zaburzeń metabolicznych stwierdzono szczególną 
rolę „nowych” adipokin – chemeryny i RBP-4 u pacjentów z NAFLD, ZM i otyłością. 
Fakt ten może posłużyć jako czynnik prognozujący zaawansowanie zaburzeń metabo-
licznych u osób z ZM i otyłością w kierunku rozwoju NAFLD. W związku z tym może 
stać się prostym, nieinwazyjnym markerem zaawansowania i postępu choroby.

9. W oparciu o przedstawione wyżej wyniki, surowicze stężenie CK-18 i transgeliny-2 
może być uznane za użyteczny wskaźnik stopnia zaawansowania NAFLD, zwłaszcza 
w przypadku NAFLD z towarzyszącymi zmianami o charakterze włóknienia w wątro-
bie. W ten sposób, w niektórych przypadkach ocena stężenia surowiczej transgeliny-2 
może pozwolić uniknąć inwazyjnej procedury medycznej, jaką jest biopsja i dokonać 
oceny rokowniczej. 

10. W podsumowaniu pracy podejmującej tematykę nowych biomarkerów nadużywania 
alkoholu należy podkreślić rolę i znaczenie wpływu alkoholu na uszkodzenie wątroby 
i próby jego zdefiniowania oraz istnienia wielu ograniczeń obecnie stosowanych bio-
markerów. Poszukiwanie ideału biomarkera i tworzenie paneli biomolekuł trwa nadal, 
co powinno prowadzić do stworzenia takich, które mogą być wykorzystywane w ruty-
nowej praktyce klinicznej. 

Reasumując, przeprowadzone badania są próbą poszukiwania nowych markerów diag-
nostycznych (uszkadzających i ochronnych), jak również markerów pozwalających na ocenę 
progresji zaburzeń metaboliczno-immunologicznych i wzajemnych korelacji między nimi. Ba-
dania te mogą pomóc w znalezieniu nowych opcji diagnostyczno-prognostycznych, jak rów-
nież terapeutycznych z zakresu ochronnego działania metforminy i PC w rozwoju i progresji 
NAFLD. 

w badaniach własnych przedstawiono problematykę przewlekłych chorób wątroby 
w szerokim, interdyscyplinarnym aspekcie immunologiczno-molekularnym i metabolicznym. 
Konieczne są jednak dalsze badania z oceną długoterminową oraz in vivo pozwalające na 
ocenę mechanizmów i stopnia progresji choroby oraz rzeczywistej roli „nowych markerów” 
w prognozowaniu i diagnostyce. Może to otworzyć drogę do poszukiwania nowych strategii 
diagnostycznych i terapeutycznych, zwłaszcza w przedklinicznym stadium choroby.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

5.1. Tematyka prac badawczych

Dorobek naukowy można podzielić na kilka głównych grup tematycznych.
1. Przewlekłe choroby wątroby – prace badawcze dotyczące zaburzeń immunologicznych 

i metabolicznych oraz jakości życia.
2. Cukrzyca w aspekcie profilaktyki, metod terapii i jakości życia.
3. Stan odżywienia w przebiegu chorób przewlekłych przewodu pokarmowego i układu 

dokrewnego.
4. Zaburzenia hormonalne w przebiegu różnych chorób endokrynologicznych.
5. Choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego oraz ich wpływ na jakość ży-

cia.
6.  Tematyka z zakresu interdyscyplinarnej opieki medycznej oraz zdrowia publicznego.

I. Przewlekłe choroby wątroby – Prace badawcze dotyczące zaburzeń 
ImmunologIcznych I metabolIcznych oraz jakoścI życIa.

Zainteresowania naukowe od początku mojej pracy naukowej, gdy rozpoczynałam pra-
cę jako lekarz woluntariusz, a następnie rezydent w Klinice Gastroenterologii z Pracownią 
Endoskopową UM w Lublinie, związane były z szeroko pojętą tematyką przewlekłych cho-
rób wątroby, zarówno w aspekcie zaburzeń metabolicznych i immunologicznych, jak również 
problematyki jakości życia. Inspiracją dla mnie w aspekcie wyboru tematyki była Pani Prof. 
dr. hab. n. med. Jadwiga Daniluk, wybitny specjalista i znawca chorób wątroby, z którą pra-
cowałam jako woluntariusz i rezydent w Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową 
UM w Lublinie, a następnie asystent naukowo-dydaktyczny w kierowanej przez Panią Profesor 
Katedrze Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego UM w Lublinie. Pod kierunkiem 
Pani Prof. dr. hab. n. med. Jadwigi Daniluk powstawały kolejne prace, w tym również te sta-
nowiące cykl prac habilitacyjnych. Poza cyklem 6 prac stanowiących osiągnięcie naukowe ak-
tywnie współuczestniczyłam w powstawaniu i realizacji badań z zakresu przewlekłych chorób 
wątroby we współpracy z zespołem Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM 
w Lublinie, co ma miejsce do dnia dzisiejszego.

W związku z tym, iż szczególne miejsce wśród chorób wątroby stanowi problematyka 
alkoholowej choroby wątroby, część moich prac badawczych dotyczy tej tematyki. Pod kierun-
kiem Pani Prof. Jadwigi Daniluk i we współpracy z Panią Prof. Martyną Kandefer-Szerszeń, 
Kierownikiem Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie prowadzono badania nad 
wpływem kwasu ursodezoksycholowego i fosfatydylocholiny na apoptozę komórek jedno-
jądrzastych krwi obwodowej in vitro u pacjentów z alkoholową marskością wątroby. W na-
szych badaniach stwierdziliśmy, iż limfocyty CD4+ pacjentów z alkoholową marskością wą-
troby wykazują zwiększoną wrażliwość na kwas ursodezoksycholowy i etanol w porównaniu 
do grupy kontrolnej. Limfocyty CD8+ pochodzące od osób zdrowych poddawane działaniu 
kwasu ursodezoksycholowego i alkoholu etylowego częściej ulegały apoptozie w porównaniu 
do innych subpopulacji limfocytów.

Powyższe wyniki mogą wskazywać, iż spożywanie alkoholu etylowego przez pacjen-
tów z alkoholową marskością wątroby w trakcie terapii kwasem ursodezoksycholowym może 
indukować apoptozę komórek immunologicznych i znacznie zaburzać funkcjonowanie ukła-
du immunologicznego.
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W tym samym zespole badawczym prowadzono również cykl badań nad wpływem suple-
mentacji cynkiem na indukowaną etanolem i aldehydem octowym aktywację komórek gwiaź-
dzistych wątroby (HSCs).

Podsumowując wyniki tych badań, stwierdzono iż suplementacja cynkiem hamuje in-
dukowaną etanolem i aldehydem octowym aktywację komórek HSCs na różnych poziomach, 
działając jako antyutleniacz i inhibitor transdukcji sygnałów na drodze: MAPK, TGF-b i NFkB/
IkB, a hamowanie kilku markerów aktywujących komórki HSCs sprawia, że cynk staje się obie-
cującą substancją w hamowaniu włóknienia w terapiach skojarzonych. Wyniki tych badań zo-
stały opublikowane jako:

 ) Jadwiga Daniluk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Agnieszka Bojarska, Martyna Kan-
defer-Szerszeń, Beata Kasztelan-Szczerbińska, AgnieszkA zwolAk. Influence of urso-
deoxycholic acid on in vitro apoptosis of peripheral blood mononuclear cells of patients 
with alcoholic liver cirrhosis. (Wpływ kwasu ursodezoksycholowego na apoptozę ko-
mórek jednojądrzastych krwi obwodowej in vitro u pacjentów z alkoholową marsko-
ścią wątroby.). Ann. UMCS, Sect. D, 2006, vol. 61, supl. 16, nr 1, s. 379–387 (praca 
oryginalna)(5 pkt kBn/Mnisw).

 ) Jadwiga Daniluk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Martyna Kandefer-Szerszeń, Agniesz-
ka Bojarska-Junak, Aanna Tustanowska-Stachura, Maria Słotwińska, AgnieszkA zwo-

lAk, Przemysław Styczeń. Influence of polyenylphosphatidylcholine on in vitro etha-
nol-induced programmed cell death of blood lymphocytes of patients with alcoholic 
liver cirrhosis. Pol. J. Environ. Stud. 2007, vol. 16, nr 5C, p. 1, s. 121–125, bibliogr. 
[International Conference „Environmental sources of health hazards”. Kazimierz Dol-
ny, 2007] (praca oryginalna)(iF=0,627; 10 kBn/Mnisw).

Wyniki tych badań były prezentowane również na zjazdach krajowych i zagranicznych:

 + gastro-Conference Berlin 2005 (Part ii). Disease Progression and Disease Pre-
vention in Hepatology and gastroenterology (Falk symposium), Berlin, 3–4 paź-
dziernika 2005 r.
Cezary T. Łozowski, AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk, Martyna Kandefer-Szerszeń, 
Agnieszka Bojarska, Przemysław Styczeń. Polyenylphosphatidylcholine effects in in 
vitro ethanol-induced programmed cell death of blood lymphocytes in patients with 
ALD. Falk Symposium 150.

 + Viii konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki, 12–
14 maja 2006 r.
Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Agnieszka Bojarska, 
Beata Kasztelan-Szczerbińska. Influence of ursodeoxycholic acid and ethanol on apop-
tosis of peripheral blood mononuclear cells of patients with alcoholic liver cirrhosis. 
Exp. Clin. Hepatol. 2006, vol. 2, nr 2, s. 12 [8th Scientific Conference of the Polish Asso-
ciation for the Study of the Liver (PASL) on: „Progress in hepatology”. Mikołajki, May 
12–14, 2006. Abstr.].

 + ii Międzynarodowe sympozjum naukowe, kazimierz Dolny, 26–28 kwietnia 
2007 r.
Jadwiga Daniluk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Martyna Kandefer-Szerszeń, Agniesz-
ka Bojarska-Junak, Anna Tustanowska-Stachura, Maria Słotwińska, AgnieszkA zwolAk, 
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Przemysław Styczeń. Influence of polyenylphosphatidylcholine on in vitro ethanol-in-
duced programmed cell death of blood lymphocytes of patients with alcoholic liver 
cirrhosis. (Wpływ polyenylphosphatydylcholiny in vitro na indukowaną alkoholem 
śmierć limfocytów krwi obwodowej pacjentów z alkoholową marskością wątroby). 
[W:] II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdro-
wotnych”. Kazimierz Dolny 2007 (streszcz.), t. 1, s. 355.

 + 16th United european gastroenterology week. wiedeń, 18–22 października 
2008 r.
Jadwiga Daniluk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Krzysztof Plewka, Martyna Kandefer-
-Szerszeń, AgnieszkA zwolAk. Zinc inhibits apoptosis of HepG2 cells induced by ethanol, 
acetaldehyde and fatty ethyl esters. Gut 2008, vol. 57, suppl. 2, s. A383 [16th United 
European Gastro enterology Week. Vienna, October 18–22, 2008. Abstr.].

 + gAsTRo 2009, londyn, 21–25 listopada 2009 r.
Jadwiga Daniluk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Krzysztof Plewka, Iwona Jastrzęb-
ska, AgnieszkA zwolAk, Martyna Kandefer-Szerszeń. Zinc supplementation attenuates 
ethanol – and acetaldehyde-induced liver stellate cell activation by inhibiting reacti-
ve oxygen species (ROS) production and by influencing intracellular signaling. Gut 
2009, vol. 58, Suppl. 2. (b.p.) A124 [GASTRO 2009, London, 21–25 November 2009. 
(Abstr.)].

w związku z tym, iż mechanizmy odpowiedzi immunologicznej w rozwoju alko-
holowej choroby wątroby (ALD) nadal pozostają niejasne, kolejne badania prowadzone we 
współpracy z zespołem Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie 
dotyczyły wyjaśnienia wpływu limfocytów Th17 i T regulatorowych (Treg) oraz odpowiedzi 
cytokinowej na przebieg i rokowanie ALD, w tym znalezienie różnic w przebiegu procesów 
immunologicznych w zależności od płci. U pacjentów z ALD stwierdzono znacząco podwyż-
szone stężenia IL-17A, IL-1b, IL-6, natomiast obniżone stężenie TGF-b1. U chorych z ALD, 
którzy nie ukończyli 90-dniowej obserwacji (obserwacja zakończona zgonem) stwierdzono 
brak równowagi między znacząco podwyższonym poziomem Th17 i niskim poziomem limfo-
cytów Treg. Poziom IL-6 i TGF-b1 różnił się u pacjentów z ALD w zależności od płci. Stężenie 
IL-6 było związane ze stopniem zaawansowania dysfunkcji wątroby oraz rozwojem powikłań 
marskości i może być traktowane jako jedyny niezależny czynnik rokowniczy – marker prze-
życia 90-dniowego.

w podsumowaniu tej pracy stwierdzono, iż stężenie IL-6 wykazuje największy poten-
cjał diagnostyczny i prognostyczny wśród badanych biomarkerów, co wskazuje na to, że jego 
stężenie wiązało się ze śmiertelnym przebiegiem ALD. Różnice związane z płcią w regulacji 
immunologicznej mogą wpływać na podatność alkoholowego uszkodzenia wątroby. Wyni-
ki tej pracy wskazują na możliwość wykorzystania IL-6 jako markera przeżywalności, co ma 
szczególne znaczenie w populacji kobiet z ALD. Wyniki tych badań opublikowano jako:

 ) Beata Kasztelan-Szczerbińska, Agata Surdacka, Krzysztof Celiński, Jacek Roliński, 
AgnieszkA zwolAk, Sławomir Miącz, Mariusz Szczerbiński. Prognostic Significance of 
the Systemic Inflammatory and Immune Balance in Alcoholic Liver Disease with a Fo-
cus on Gender-Related Differences. PLoS One. 2015, Jun 24; 10(6): e0128347 (praca 
oryginalna) (iF=3,057; 40 pkt kBn/Mnisw).
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Mając na uwadze fakt, że AlD w negatywny sposób wpływa na jakość życia pa-
cjentów, kolejne badania i publikacje poświęciliśmy tej problematyce. Dane z piśmiennictwa 
wskazują, iż chorzy z ALD mają nie tylko uszkodzoną funkcję wątroby, lecz odczuwają także 
obniżoną jakość życia. Kolejne prace dotyczą wpływu różnych czynników, takich jak stopień 
zaawansowania choroby, wskaźniki antropometryczne, biochemiczne, wiek, płeć i stan odży-
wienia na jakość życia pacjentów z ALD. Do oceny jakości życia badanych pacjentów wykorzy-
stano kwestionariusz generyczny WHOQOL – Bref. Natomiast stan odżywienia oceniano przy 
użyciu wskaźników antropometrycznych (wskaźnik BMI, GFS – grubość fałdu skórnego nad 
mięśniem trójgłowym ramienia, OMR – obwód mięśni ramienia) i biochemicznych (stężenie 
albumin, białka całkowitego, liczba limfocytów). Analizie poddano 100 osób z rozpoznaną 
ALD, leczonych w Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie w la-
tach 2005–2007. Opierając się na klasyfikacji Childa-Pugh dla określenia klinicznego stadium 
zaawansowania choroby, pacjentów podzielono na trzy grupy: grupa I (Child A), grupa II 
(Child B), grupa III (Child C). Analiza parametrów antropometrycznych, w tym (BMI, GFS 
i OMR) wykazała, iż cechy niedożywienia białkowo-kalorycznego występują we wszystkich 
stadiach marskości wątroby i pogłębiają się wraz z progresją choroby, deficyt ten był najwięk-
szy w postaciach najbardziej zaawansowanych klinicznie – Child B i C (grupa II i III). Analiza 
biochemicznych wskaźników odżywienia wykazała wyraźny deficyt stężenia albumin już we 
wczesnym stadium marskości Child A (grupa I), zaś wyraźne ich obniżenie w najbardziej za-
awansowanym stadium choroby (Child C). Ponadto wraz z progresją choroby obserwowano 
wyraźny spadek liczby limfocytów.

Reasumując należy stwierdzić, iż cechy niedożywienia białkowo-energetycznego ob-
serwowane są we wszystkich stadiach marskości wątroby, a stopień ich narastania wzrasta 
wraz z progresją choroby. Niedobory energetyczne występują już od wczesnego stadium mar-
skości, białkowe zaś najsilniej są zaznaczone w postaci najbardziej zaawansowanej klinicznie, 
w grupie Child B i C. Jakość życia chorych z marskością alkoholową wątroby we wszystkich 
analizowanych aspektach, niezależnie od stopnia niewydolności wątroby, była istotnie gor-
sza niż osób zdrowych. Ponadto stwierdzono znamienny wpływ wieku na jakość życia tych 
chorych. Pacjenci młodsi lepiej oceniali jakość swojego życia we wszystkich analizowanych 
aspektach w porównaniu do pacjentów w starszym wieku. Badania wykazały również, że 
mężczyźni, zdecydowanie częściej niż kobiety, gorzej oceniali jakość swojego życia, zwłaszcza 
w kontekście dziedziny fizycznej i psychologicznej.

Tematyka dotycząca jakości życia w badaniach własnych była podejmowana wielokrot-
nie, również w aspekcie pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby.

Uzyskane dane pozwoliły stwierdzić, iż zarówno całkowita jakość życia, jak również 
jakość życia w poszczególnych domenach ocenianych kwestionariuszem (WHOQOL – Bref) 
była znacząco niższa w populacji pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby, 
w porównaniu do osób zdrowych.

Przeprowadzone badania z tego zakresu zaowocowały następującymi publikacjami:

 ) Beata Kropornicka, Jadwiga Daniluk, Bożena Baczewska, Małgorzata Krasuska, 
AgnieszkA zwolAk: Ocena funkcjonowania w życiu codziennym pacjentów z przewlekłą 
chorobą wątroby (The estimation of everyday activity in patients with chronic liver 
disease). Ann. UMCS Sect. D 2004, vol. 59, supl. 14, [cz.] 3, s. 192–196, bibliogr. sum, 
Promocja zdrowia rodziny (praca oryginalna) (7 pkt kBn/Mnisw).
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 ) Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Ewa Krzyżanowska, Agnieszka Wawryniuk: Eva-
luation of nutritional state of patients with alcoholic liver cirrhosis. Pol. J. Environ. 
Stud. 2007, vol. 16, nr 5C, p. 1, s. 116–120, bibliogr. [International Conference „Envi-
ronmental sources of health hazards”. Kazimierz Dolny 2007] (praca oryginalna)
(iF=0,627; 10 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk, Beata Parafiniuk, Ewa Szymczuk: Quality-of-life in 
autoimmunological liver diseases. [W:] Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 
red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra, [t. 3], Lublin 2007, Akad. 
Med, s. 1244–1248 (praca oryginalna – rozdział książki) (8 pkt kBn/Mnisw).

 ) Ewa Krzyżanowska, Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Ewa Szymczuk: The quality 
of life patients with alcoholic liver cirrhosis (Jakość życia chorych z alkoholową mar-
skością wątroby). [W:] Impact of a healthy and unhealthy lifstyle on wellness, pr. zbior. 
pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 189–199, bibliogr. 
poz. 47, streszcz, 978-83-61495-08-6 (praca oryginalna – rozdział książki) (7 pkt 
kBn/Mnisw).

 ) Ewa Krzyżanowska, Iwona Jastrzębska, AgnieszkA zwolAk, Beata Kasztelan-Szczer-
bińska, Cezary T. Łozowski, Jadwiga Daniluk: Ocena stanu odżywienia i jakości ży-
cia u chorych z marskością alkoholową wątroby (Assessment of nutritional status and 
 quality of life of patients with alcoholic liver cirrhosis). Post. Nauk Med. 2010, t. 23, 
nr 1, s. 21–28 (praca oryginalna) (6 pkt kBn/Mnisw).

 ) Ewa Krzyżanowska, AgnieszkA zwolAk, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Agnieszka 
Wawryniuk, Alicja Wierzbicka, Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Cezary T. Ło-
zowski, Jadwiga Daniluk: Age and quality of life in patients with alcoholic liver cirr-
hosis (Wiek a jakość życia chorych z marskością alkoholową wątroby). [W:] Public 
health in education, ed. Zofia Kubińska, Biała Podlaska 2010, Instytut Zdrowia, Pań-
stwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, s. 87–97, bibliogr., streszcz., 978-83-
61044-01-7 (praca oryginalna – rozdział książki) (7 pkt kBn/Mnisw).

Tematyka prac z tego zakresu była również prezentowana jako streszczenia zjazdowe na 
konferencji międzynarodowej:

 + ii Międzynarodowe sympozjum naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdro-
wotnych”, kazimierz Dolny, 26–28 kwietnia 2007 r.:

 * AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk, Beata Parafiniuk, Agnieszka Wawryniuk, Ewa 
Szymczuk. Quality-of-life in autoimmunological liver diseases (Jakość życia cho-
rych z autoimmunologicznymi chorobami wątroby). [W:] II Międzynarodowe Sym-
pozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”, Kazimierz Dolny, 
26–28 kwietnia 2007. [Streszcz.], t. 2, s. 372.

 * Jadwiga Daniluk, Ewa Krzyżanowska, AgnieszkA zwolAk, Agnieszka Wawryniuk. 
Evaluation of nutritional state of patients with alcoholic liver cirrhosis (Ocena stanu 
odżywienia pacjentów z alkoholową marskością wątroby). [W:] II Międzynarodo-
we Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz 
Dolny, 26–28 kwietnia 2007. [Streszcz.], t. 1, s. 356.

Zainteresowanie chorobami metabolicznymi i poszukiwanie współwystępowania i zależ-
ności zespołu metabolicznego, cukrzycy i insulinooporności z zaburzeniami funkcji wątroby 
skutkowały powstaniem prac przeglądowych z tego zakresu. Były one inspiracją do dalszych 
badań, czego efektem są publikacje stanowiące osiągnięcie naukowe.
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W 2007 r. rozpoczęłam pracę w Klinice Endokrynologii UM w Lublinie kierowanej przez 
Pana Prof. dr hab. Andrzeja Nowakowskiego, pod którego kierownictwem odbywałam szko-
lenie specjalizacyjne zakończone uzyskaniem specjalizacji z dziedziny endokrynologii. Na-
stępnie pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. n. med. Jerzego S. Taracha, obecnego kierownika 
Kliniki Endokrynologii, kontynuowałam szkolenie z zakresu chorób metabolicznych i diabe-
tologii, ukończone uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie diabetologii. Kierownikiem specjali-
zacji w dziedzinie diabetologii była Pani dr n. med. Joanna Malicka z Kliniki Endokrynologii. 
W Klinice Endokrynologii UM w Lublinie rozpoczęłam badania dotyczące tematyki insulino-
oporności, cukrzycy oraz niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby jako manifestacji 
zespołu metabolicznego. Praca w Klinice Endokrynologii wytyczyła kierunek badań nauko-
wych mających na celu próbę zbadania i wyjaśnienia różnych możliwych patomechanizmów 
tych zaburzeń i roli hepatocytów w rozwoju mechanizmów wątrobowej insulinooporności, 
w tym również tematykę patogenezy włóknienia wątroby i udziału komórek gwiaździstych 
w rozwoju włóknienia. Zagadnieniom tym poświęconych jest kilka prac przeglądowych, które 
stanowiły również tematykę wystąpień i referatów oraz doniesień zjazdowych na zjazdach 
krajowych i zagranicznych.

 ) AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk. Bąblowica wątroby (Echinococcosis, Hydatido-
sis) – przebieg kliniczny i diagnostyka (Liver hydatidosis (echinococcosis) – clinical 
course of disease and diagnostic). Ann. UMCS, Sect. D, 2006, vol. 61, supl. 16, nr 8, 
s. 494–500, bibliogr. poz. 28, sum., Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawno-
ści (praca przeglądowa) (5 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk. Leczenie bąblowicy wątroby (Echinococcosis, Hy-
datidosis) (Treatment of liver hydatidosis (echinococcosis). Ann. UMCS Sect. D 2006, 
vol. 61, supl. 16, nr 8, s. 501–504, bibliogr. sum, Promocja zdrowia w chorobie i niepeł-
nosprawności (praca przeglądowa) (5 pkt kBn/Mnisw).

 ) Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Cezary T. Łozowski, Beata Kasztelan-Szczerbiń-
ska. Systemic lupus erythematosus and hepatic diseases. Exp. Clin. Hepatol. 2008, 
vol. 4, nr 1, s. 41–47 (praca przeglądowa) (4 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Michał Tomaszewski, Beata Kasztelan-Szczer-
bińska, Barbara Skrzydło-Radomańska, Jadwiga Daniluk. Rola wątroby w rozwoju 
insulinooporności (The role of liver in insulin resistance development.).  Post. Nauk 
Med. 2010, t. 23, nr 1, s. 75–80 (praca przeglądowa) (6 pkt kBn/Mnisw).

 ) Beata Kasztelan-Szczerbińska, Maria Słomka, Jadwiga Daniluk, Krzysztof Celiński, 
Halina Cichoż-Lach, Mariusz Szczerbiński, AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska. Ko-
mórki gwiaździste jako główny regulator sygnalizacji międzykomórkowej w procesie 
włóknienia wątroby (Stellate cells as a central regulator of intracellular signaling in 
the process of liver fibrosis). Post. Nauk Med. 2010, t. 23, nr 1, s. 69–74, bibliogr. (pra-
ca przeglądowa) (6 pkt kBn/Mnisw).

 ) Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Katarzyna Sawicka, Michał 
Szczyrek. Insulinooporność komórki wątrobowej (Insulin resistance of a liver cell). 
Człow. Zdr. 2011, t. 5, nr 1, s. 113–126 (praca przeglądowa) (0 pkt kBn/Mnisw).
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II. Cukrzyca w aspekcie profilaktyki, metod terapii i jakości życia

Działalność naukowo-badawcza własna, poza tematyką chorób wątroby skupia się 
przede wszystkim na zagadnieniach związanych z cukrzycą, zespołem metabolicznym i insuli-
noopornością, co pozostaje w związku z moimi zainteresowaniami zawodowymi jako specjali-
sty endokrynologa i diabetologa. Prace z zakresu chorób metabolicznych, w tym etiopatogene-
zy, obrazu klinicznego i powikłań cukrzycy oraz wpływu czynników socjo-demograficznych, 
klinicznych i metod terapii na jakość życia pacjentów powstawały we współpracy z zespołem 
Kliniki Endokrynologii UM w Lublinie. Jestem autorem i współautorem licznych prac z tego 
zakresu, zarówno oryginalnych i przeglądowych, jak również doniesień zjazdowych na konfe-
rencjach krajowych i zagranicznych.

Jednym z ważnych nurtów badań prowadzonych przez nasz zespół stanowi problematy-
ka jakości życia i wykorzystania różnych narzędzi do jej oceny. Z uwagi na niedostatek narzę-
dzi dostępnych w języku polskim celem naszych badań było przetłumaczenie i adaptacja do 
warunków polskich oraz ocena walidacyjna wybranych aspektów psychometrycznych polskiej 
wersji kwestionariusza Diabetes Quality of Life – Brief Clinical Inventory (DQL-BCI) opraco-
wanego przez Burroughs’a i wsp. w 2004 r. w USA. Zaletami narzędzia jest szeroki przekrój 
badanych obszarów, jak też krótka, 15-pytaniowa forma, dająca szansę na zastosowanie kwe-
stionariusza w warunkach codziennej praktyki lekarskiej. W badaniach wzięły udział 274 oso-
by z cukrzycą typu 2, wypełniając polską wersję kwestionariusza Diabetes Quality of Life-Brief 
Clinical Inventory, kwestionariusz ogólny EQ-5D oraz specyficzny dla cukrzycy kwestionariusz 
Diabetes Symptom Checklist-Revised (DSC-R). Jakość życia badanych z wykorzystaniem tego 
narzędzia była niższa wśród pacjentów z powikłaniami mikro- i makronaczyniowymi cukrzy-
cy, jak też u osób deklarujących występowanie epizodów niedocukrzeń.

wynikiem przeprowadzonych badań naszego zespołu jest polskojęzyczna skala słu-
żąca do badania jakości życia chorych na cukrzycę typu 2, uwzględniająca przekrój proble-
mów, z jakimi spotykają się chorzy, przy zachowaniu przystępnej dla pacjenta formy kwestio-
nariusza. Dobra rzetelność skali oraz trafność teoretyczna kwalifikują kwestionariusz jako 
wiarygodne narzędzie zarówno w badaniach naukowych, jak i w diagnostyce indywidualnej. 

Wyniki tych badań opublikowano jako:

 ) Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, Thomas E. Burroughs, AgnieszkA zwolAk, Beata Ma-
tuszek, Agata Smoleń, Andrzej Nowakowski. Validation of the Polish version of Dia-
betes Quality of Life – Brief Clinical Inventory (DQL-BCI) among patients with type 2 
diabetes. Arch. Med. Sci. 2014, vol. 10, nr 5, s. 891–898 (praca oryginalna) (iF=2,03; 
25 pkt kBn/Mnisw).

Wiadomo, iż na przebieg i poziom wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 2 wpływa 
wiele czynników, w tym związanych ze stylem życia, dietą i aktywnością fizyczną, jak również 
miejscem zamieszkania, warunkującym dostępność do opieki zdrowotnej, porady specjali-
stycznej i edukacji terapeutycznej. Istotne znaczenie odgrywa również jakość opieki medycz-
nej, a także stopień stosowania się chorego do zaleceń lekarskich.

Celem naszych kolejnych prac była próba wyjaśnienia wpływu różnych czynników na po-
ziom wyrównania metabolicznego i częstość występowania późnych powikłań cukrzycy oraz 
jakość życia tych chorych w zależności od metody leczenia. Ponadto przeprowadzone badania 
miały na celu stworzenie polskich norm populacyjnych dla oceny jakości życia z zastosowaniem 
kwestionariusza EQ-5D w ocenie prospektywnej. Oceny jakości życia w badanej populacji do-
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konano również w aspekcie różnic w zakresie metody leczenia (doustne leki hipoglikemizujące 
vs intensyfikacja terapii poprzez włączenie insulinoterapii vs insulinoterapia). W badaniu wzię-
ło udział 274 pacjentów z cukrzycą typu 2. Zastosowano technikę sondażu diagnostycznego, 
w której użyto następujących narzędzi badawczych: autorskiego kwestionariusza ankiety do-
tyczącego danych demograficznych i parametrów klinicznych, jak też kwestionariuszy do oce-
ny jakości życia: EQ-5D, DSC-R, DQL-BCI. Badania przeprowadzono w zakresie subiektywnej 
jak i obiektywnej oceny (EQ VAS, EQ-5D index oraz DSC-R, DQL-BCI) oraz obecności zaburzeń 
w zakresie pięciu domen systemu opisowego kwestionariusza EQ-5D.

Uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wniosków, iż jakość życia pacjentów 
z  cukrzycą typu 2, zarówno w zakresie subiektywnej, jak i obiektywnej oceny, była niższa 
aniżeli przedstawicieli populacji ogólnej w odpowiednich przedziałach wiekowych. Ponadto, 
polscy pacjenci z cukrzycą typu 2, w porównaniu z chorymi z innych krajów, charakteryzują 
się wyższą obiektywną oceną jakości życia (EQ-5D index) oraz niższą subiektywną oceną swo-
jego zdrowia (EQ VAS). Nie potwierdzono wpływu miejsca zamieszkania na stopień kontroli 
metabolicznej, jak również na częstość występowania powikłań oraz jakość życia zależną od 
stanu zdrowia. Pacjenci pozostający na leczeniu lekami doustnymi lepiej oceniają swoją jakość 
życia w porównaniu do osób otrzymujących insulinę. Natomiast osoby, u których intensyfiko-
wano leczenie, oceniały swoją jakość życia gorzej od osób leczonych lekami doustnymi oraz 
na zbliżonym poziomie w porównaniu z grupą pacjentów dotychczas pozostających na insu-
linoterapii.

na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wniosek, iż włączenie insulino-
terapii w obserwacji prospektywnej powoduje, że pacjenci oceniają swoją jakość życia wyżej, 
zarówno w zakresie ogólnej, jak i zależnej od cukrzycy jakości życia.

Cykl naszych badań z zakresu jakości życia dotyczył również wpływu metod leczenia 
na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 1. Oceny jakości życia dokonano opierając się na po-
równaniu dwóch metod, a mianowicie leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej (OPI) 
oraz metodą intensywnej insulinoterapii, przy użyciu kwestionariusza WHOQOL-Bref.

Reasumując należy stwierdzić, iż stosowana metoda leczenia ma wpływ na ocenę ja-
kości życia pacjentów z cukrzycą typu 1. Osoby leczone za pomocą osobistej pompy insulino-
wej znacząco lepiej oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, a czas trwania 
choroby oraz wiek koreluje ujemnie z jakością życia badanych, natomiast płeć nie miała wpły-
wu na ocenę jakości życia. Wyniki tych badań opublikowano jako:

 ) Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Joanna Malic-
ka, Agata Smoleń, Andrzej Nowakowski. Type 2 diabetes mellitus in relation to place 
of residence. Evaluation of selected aspects of socio-demographic status, course of dia-
betes and quality of life-cross-sectional study. Ann. Agric. Environ. Med. 2013, vol. 20, 
nr 4 s. 869-874. (praca oryginalna)(aktualnie iF=0; iF z roku opublikowania pra-
cy=3,05 – 2013 r.; 30 pkt kBn/Mnisw).

 ) Dominik Golicki, Marta Dudzińska, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach. Quality of Life 
in Patients with Type 2 Diabetes in Poland – Comparison with the General Population 
Using the EQ-5D Questionnaire. Adv. Clin. Exp. Med. 2015, vol. 24, nr 1, s. 139–146 
(praca oryginalna) (iF=1,127; 15 pkt kBn/Mnisw).

 ) Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk, Joanna Malicka, Mariusz Kowal-
czyk, Jadwiga Daniluk. Quality of life of patients with type 2 diabetes in relation to me-
thod of treatment. Health Probl. Civiliz. 2015, vol. 9, nr 4, s. 26–31 (praca oryginalna) 
(9 pkt kBn/Mnisw).
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 ) Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk, Joanna Malicka, Mariusz Kowal-
czyk, Joanna Świrska, Daniluk. Quality of life among patients with type 2 diabetes after 
insulin therapy introduction: A prospective study (Jakość życia pacjentów z cukrzycą 
typu 2 po wdrożeniu insulinoterapii – badanie prospektywne). Diabetol. Klin. 2015, t. 
4, nr 6, s. 226–231 (praca oryginalna) (10 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Anna Iwanek, Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, Iwona Jastrzębska, 
Katarzyna Sawicka, Jadwiga Daniluk. Wpływ metod leczenia na jakość życia pacjen-
tów z cukrzycą typu 1. [W:] Wpływ choroby, poziomu wiedzy prozdrowotnej i edukacji 
na jakość życia pacjentów. Red. Stanisława Spisacka, Ryszard Markert. Biała Podla-
ska 2015, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 
19–27 (praca przeglądowa – rozdział książki)(4 pkt kBn/Mnisw).

Zainteresowanie problematyką cukrzycy znajduje odzwierciedlenie w aspekcie badań 
z zakresu częstości występowania wybranych czynników ryzyka cukrzycy typu 2 u mieszkań-
ców wsi i miast w regionie południowo-wschodniej Polski, jak również problematyki dotyczą-
cej samokontroli i opieki diabetologicznej. Badania przeprowadzono przy użyciu wybranych 
elementów skali FINDRISC oraz IZZ. Najczęstszymi czynnikami ryzyka w badanej populacji 
były: nieprawidłowe nawyki żywieniowe, mała aktywność fizyczna oraz obecność nadwagi 
i otyłości. Ponadto stwierdzono, iż najczęściej realizowaną formą opieki nad pacjentem z cu-
krzycą jest opieka łączona. Natomiast potrzeba intensyfikacji terapii i leczenie insuliną wiąże 
się z większym uzależnieniem od pomocy innych osób i niestety niższym poziomem stosowa-
nia się do zasad samokontroli.

wyniki badań własnych wskazują na konieczność zwiększania świadomości i motywo-
wania społeczeństwa do podejmowania prozdrowotnego stylu życia, zwłaszcza w środowisku 
wiejskim. Zasadne jest organizowanie badań skriningowych celem wczesnego identyfikowa-
nia osób z grup ryzyka zachorowania na cukrzycę i podejmowanie działań profilaktycznych. 
W efekcie tych badań powstały poniższe publikacje:

 ) Beata Kropornicka, Marta Gwidzińska, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Bożena Ba-
czewska, Agnieszka Wawryniuk, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, AgnieszkA zwo-

lAk. Selected risk factors of type 2 diabetes mellitus in adult population living in the 
country and in town (Wybrane czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 w populacji 
osób dorosłych zamieszkałych na wsi i w mieście). [W:] Human’s health in different 
periods of life. Ed. Agnieszka Saracen, Wiesław Fidecki. Radom 2012, Kazimierz Pula-
ski University of Technology and Humanities in Radom, s. 167–178 (praca oryginalna 
– rozdział książki) (5 pkt kBn/Mnisw).

 ) Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwo-

lAk, Andrzej Nowakowski. Wybrane aspekty opieki diabetologicznej w grupie pacjen-
tów z cukrzycą typu 2 leczonych lekami doustnymi, zakwalifikowanych do wdrożenia 
insulinoterapii oraz leczonych insuliną (Selected aspects of diabetes care among pa-
tients with type 2 diabetes treated with oral therapy, qualified to insulin therapy and 
treated with insulin). Fam. Med. Prim. Care Rev. 2013, vol. 15, nr 2, s. 95–97 (praca 
oryginalna) (5 pkt kBn/Mnisw).

 ) Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Mariusz Kowal-
czyk, Andrzej Nowakowski. Ocena zmian w zakresie samokontroli wśród pacjentów 
z cukrzycą typu 2 po wdrożeniu insulinoterapii – badanie prospektywne (Assessment 
of changes in self-control among patients with type 2 diabetes after the introduction of 
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insulin therapy – a prospective study). Fam. Med. Prim. Care Rev. 2013, vol. 15, nr 3, 
s. 315-317 (praca oryginalna) (5 pkt kBn/Mnisw).

kolejnym ważnym nurtem badań, zwłaszcza w aspekcie praktyki klinicznej jest pro-
blem powikłań pooperacyjnych u pacjentek z cukrzycą. Celem pracy było ustalenie, czy w ba-
danej grupie pacjentek, które zostały poddane zabiegom ginekologicznym, cukrzyca stanowiła 
niezależny czynnik ryzyka powikłań okołooperacyjnych poddanych zabiegom oraz operacjom 
ginekologicznym w trybie planowym. Na podstawie uzyskanych danych stwierdziliśmy, iż cu-
krzyca nie stanowiła niezależnego czynnika ryzyka wczesnych powikłań okołooperacyjnych 
po zabiegach ginekologicznych.

w podsumowaniu należy podkreślić, iż dobre przedoperacyjne wyrównanie cukrzycy, 
ocena pacjentek z cukrzycą przez lekarza diabetologa oraz ścisła współpraca okołooperacyj-
na między lekarzem ginekologiem a diabetologiem umożliwia ograniczenie liczby powikłań 
okołozabiegowych w grupie chorych z cukrzycą poddawanych zabiegom ginekologicznym do 
poziomu odpowiadającego pacjentom bez cukrzycy. Wyniki tych badań zostały opublikowane 
jako:

 ) Joanna Świrska, Piotr Czuczwar, AgnieszkA zwolAk, Beata Matyjaszek-Matuszek. Pe-
rioperative complications of gynecologic surgery in diabetic patients (Powikłania oko-
łooperacyjne u pacjentek z cukrzycą poddanych zabiegom ginekologicznym). Ginekol. 
Pol. 2016, 87(3): 194–199 (praca oryginalna) (iF=0,609; 5 pkt kBn/Mnisw).

Badaniom naukowym i doświadczeniom klinicznym z zakresu szeroko pojętej tematy-
ki cukrzycy tj. etiopatogenezy, klasyfikacji, powikłań, obrazu klinicznego oraz odmienności 
przebiegu i postępowania terapeutycznego w przypadku cukrzycy u osób starszych, jest po-
święconych kilka prac przeglądowych, których jestem autorem i współautorem:

 ) AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Jadwiga Daniluk. Diabetes mellitus – classifica-
tion, pathogenesis, diagnosis and complications (Cukrzyca – klasyfikacja, patogeneza, 
rozpoznanie i powikłania). [W:] Współczesne zagrożenia zdrowia. Pr. zbior. pod red. 
Marii Kozioł-Montewki, Stanisławy Spisackiej. Biała Podlaska 2008, Wydaw. PWSZ, s. 
447–457 (praca przeglądowa – rozdział książki) (7 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Michał Tomaszewski, Jadwiga Daniluk. Dissimi-
larity of diabetes mellitus in the elderly (Odmienności cukrzycy u osób starszych). [W:] 
Selected problems of the ageing population. Ed. by Wiesław Fidecki and Mariusz Wy-
sokiński. Radom 2009, Radom. Szk. Wyższ, s. 363–370 (praca przeglądowa – roz-
dział książki) (7 pkt kBn/Mnisw).

 ) Michał Tomaszewski, Joanna Tomaszewska, AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, 
Agnieszka Wawryniuk, Andrzej Tomaszewski. Hipolipemic statin therapy in diabetic 
patients (Terapia hipolipemizująca statynami u chorych z cukrzycą). [W:] Selected 
problems of the ageing population. Ed. by Wiesław Fidecki and Mariusz Wysokiński. 
Radom 2009, Radom. Szk. Wyższ., s. 371–378 (praca przeglądowa – rozdział książ-
ki) (7 pkt kBn/Mnisw).
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Wyniki badań dotyczące szerokopojętej tematyki zaburzeń gospodarki węglowodanowej 
były prezentowane na zjazdach krajowych i zagranicznych:

 + isPoR 16th Annual european Congress, Dublin, 2–6 listopada 2013 r. – jedno wy-
stąpienie posterowe

 * Dominik Golicki, Marta Dudzińska, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach.  Quality of 
life in patients with type 2 diabetes in Poland: comparison with general population 
using EQ-5D questionnaire. Value Health 2013, vol. 16, nr 7, s. A445 [ISPOR 16th 
Annual European Congress. Dublin, 2–6 November 2013].

 + 17th european Congress of endocrinology, Dublin, 16–20 maja 2015 r. – jedno 
wystąpienie posterowe

 * Joanna Świrska, Beata Matyjaszek-Matuszek, Piotr Czuczwar, AgnieszkA zwolAk. Is 
diabetes an independent risk factor of perioperative complications after abdominal 
gynecologic interventions?. Endocr. Abstr. 2015, vol. 37 [b. pag.] EP472 [17th Euro-
pean Congress of Endocrinology. Dublin, 16–20 May 2015].

 + XVi zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, wrocław, 21–
23 maja 2015 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Joanna Świrska, Piotr Czuczwar, AgnieszkA zwolAk, Beata Matyjaszek-Matuszek. Epi-
demiologia wczesnych powikłań pooperacyjnych u pacjentek z cukrzycą.Diabetol. 
Klin. 2015, t. 4, nr 2, s. 66 [XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetolo-
gicznego. Wrocław, 21–23 maja 2015].
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III. Stan odżywienia w przebiegu chorób przewlekłych

innym obszarem moich zainteresowań naukowych, wiążącym się z kierunkiem prak-
tyki klinicznej, jest problematyka stanu odżywienia w przebiegu chorób przewlekłych. Stan 
odżywienia badano zarówno u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, jak też nieswo-
istymi zapaleniami jelit i chorobami tarczycy. Oceniano parametry antropometryczne oraz 
biochemiczne w korelacji ze stopniem zaawansowania choroby i metodą leczenia.

na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż stan odżywienia odgrywa 
istotną rolę w rozwoju, postępie i zaawansowaniu procesu patologicznego, dlatego należy ści-
śle i systematycznie monitorować parametry antropometryczne i biochemiczne oraz wdrażać 
jak najszybciej leczenie w przypadku niedożywienia. Natomiast wskaźniki świadczące o hi-
peralimentacji mogą w przyszłości być markerem wystąpienia innych chorób metabolicznych. 
Zainteresowanie tym tematem zaowocowało powstaniem publikacji zarówno oryginalnych 
jak i przeglądowych:

 ) Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak, Jadwiga Daniluk, AgnieszkA zwolAk. Stan odżywie-
nia pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit (Nutritional state of patients with in-
flammatory bowel diseases). Ann. UMCS Sect. D 2007, vol. 62, suppl. 18, nr 7, s. 1–4 
(praca przeglądowa) (5 pkt kBn/Mnisw).

 ) Katarzyna Szwajkosz, AgnieszkA zwolAk, Marta Dudzińska, Joanna Świrska, Anna 
Oszywa-Chabros, Agnieszka Wawryniuk, Robert Łuczyk, Jadwiga Daniluk. Nadwaga 
i otyłość a niedoczynność tarczycy (Overweight and obesity in hypothyroidis). J. Educ. 
Health Sport 2016, vol. 6, nr 7, s. 419–428 (praca oryginalna) (7 pkt kBn/Mnisw).

Wyniki badań o tej tematyce były również prezentowane jako doniesienia zjazdowe na:
– zjazdach krajowych:

 + ii zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad otyłością, szczecin, 15–17 paździer-
nika 2009 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Maria Kurowska, Anna Dąbrowska, Joanna Malicka, Jerzy Tarach, AgnieszkA zwo-

lAk. Otyłość prosta a patologia tarczycy w grupie 18–30-letnich chorych.

 + V Jubileuszowy kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 30 wrześ-
nia–2 paździenika 2016 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Marta Dudzińska, Monika Neć, AgnieszkA zwolAk, Anna Oszywa-Chabros, Joanna 
Malicka, Agata Smoleń, Jadwiga Daniluk, Jerzy S. Tarach. Rola poradni podstawo-
wej opieki zdrowotnej w promocji zdrowego żywienia – doniesienia wstępne.

– i międzynarodowych;

 + ii Międzynarodowe sympozjum naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdro-
wotnych” kazimierz Dolny, 26–28 kwietnia 2007 r. – dwa wystąpienia posterowe

 * Jadwiga Daniluk, Ewa Krzyżanowska, AgnieszkA zwolAk, Agnieszka Wawryniuk. 
Evaluation of nutritional state of patients with alcoholic liver cirrhosis (Ocena stanu 
odżywienia pacjentów z alkoholową marskością wątroby).

 * AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk, Beata Parafiniuk, Agnieszka Wawryniuk, Ewa 
Szymczuk. Quality-of-life in autoimmunological liver diseases (Jakości życia cho-
rych z autoimmunologicznymi chorobami wątroby).



48

ZałącZnik 2
dr n. med. agnieszka Zwolak, Autoreferat w języku polskim

 + 18th european Congress of endocrinology. Munich, 28–31 maja 2016 r. – jedno 
wystąpienie posterowe)

 * AgnieszkA zwolAk, Joanna Świrska, Marta Dudzińska, Maria Kurowska, Jadwiga Da-
niluk, Jerzy S. Tarach. The prevalence of metabolic syndrome in adult patients with 
long-standing hypopituitarism who receive adequate supplemental therapy.

IV. Zaburzenia hormonalne w przebiegu różnych chorób endokrynologicznych

Zainteresowania naukowe oraz praca w poradni przyklinicznej i oddziale Kliniki Endo-
krynologii UM w Lublinie, jak również doświadczenie kliniczne, stały się podstawą opracowa-
nia kolejnych prac oryginalnych, przeglądowych i opisów ciekawych przypadków klinicznych 
z zakresu chorób endokrynologicznych, w tym zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej 
i  chorób przytarczyc, zespołów wielogruczołowych, chorób tarczycy, przysadki, nadnerczy 
i innych. Przeprowadzone badania oraz doświadczenie kliniczne zaowocowały następującymi 
publikacjami:

 ) Joanna Malicka, Maria Kurowska, Robert Kaczmarczyk, Marek Sawicki, Beata Chrap-
ko, AgnieszkA zwolAk, Andrzej Nowakowski. Brown tumor involving the sellar-parasel-
lar region mimicking pituitary adenoma as the tip of the iceberg of generalized primary 
hyperparathyroidism. J Endocrinol. Stud. 2012, vol. 2, nr 1, s. 9–13 (opis przypadku).

 ) Anna Dąbrowska, Jerzy Tarach, AgnieszkA zwolAk. Primary hyperparathyroidism due 
to parathyroid cancer – a diagnostic and management challenge (Pierwotna nad-
czynność przytarczyc w przebiegu raka przytarczyc – wyzwanie diagnostyczne i tera-
peutyczne). Endokrynol. Pol. 2015, vol. 66, nr 2, s. 150–167 (praca przeglądowa)
(iF=1,112; 15 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Grzegorz Rudzki, Joanna Świrska, Marta Dudzińska, Jadwiga Dani-
luk, Jerzy S. Tarach. Catecholamine crisis as a first manifestation of familial bilateral 
pheochromocytoma caused by RET proto-oncogene mutation in codon C634R (Prze-
łom katecholaminowy jako pierwsza manifestacja rodzinnego obustronnego guza 
chromochłonnego w przebiegu mutacji protoonkogenu RET w kodonie C634R). En-
dokrynol. Pol. 2015, vol. 66, nr 5, s. 462–468 (opis przypadku) (iF=1,112; 15 pkt 
kBn/Mnisw).

 ) Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Helena Jankowska, Marta Du-
dzińska. Stymulujące przeciwciała przeciw receptorowi dla TSH oraz przeciwciała 
przeciwko tyreoperoksydazie i tyreoglobulinie u pacjentów z aktywną postacią orbi-
topatii tarczycowej. [W:] Wpływ choroby, poziomu wiedzy prozdrowotnej i edukacji 
na jakość życia pacjentów. Red. Stanisława Spisacka, Ryszard Markert. Biała Podlaska 
2015, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 94-
101 (praca oryginalna – rozdział książki) (4 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Joanna Malicka, Robert Zwolak, Marta Dudzińska, Joanna Świrska, 
Jadwiga Daniluk, Jerzy S. Tarach, Robert Łuczyk. Orbitopatia jako manifestacja cho-
roby IgG4-zależnej – opis przypadków (Orbitopathy as a manifestation of IgG4-related 
disease – case report). J. Educ. Health Sport 2016, vol. 6, nr 12, s. 475–487 (praca 
oryginalna) (7 pkt kBn/Mnisw).

 ) Aleksandra J. Pyzik, Beata Matyjaszek-Matuszek, AgnieszkA zwolAk, Beata Chrapko, 
Dawid Pyzik, Katarzyna Strawa-Zakościelna. Parathyroid cancer – difficult diagnosis 
– a case report. Nucl. Med. Rev. 2016, vol. 19, nr 1, s. 46–50 (praca przeglądowa) 
(12 pkt kBn/Mnisw).
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Prace z zakresu zaburzeń hormonalnych i endokrynologii były również tematem licznych 
referatów na zjazdach i kongresach:

 + konferencja szkoleniowa „Choroby endokrynologiczne w ciąży” kraków 24–26 
września 2015 r. – dwa wystąpienia ustne

 * AgnieszkA zwolAk. Osteoporoza okresu ciąży i połogu – opis przypadku.
 * AgnieszkA zwolAk. Trudności doustnego leczenia substytucyjnego preparatami  
L-tyroksyny u ciężarnej z chorobą Hashimoto w przebiegu zespołu APS-3.

 + V zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Poznań, 3–5 września 2015 r. – 
2 wystąpienia

 * AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Joanna Malicka, Anna Oszywa-Chabros, Jerzy 
S. Tarach. Wpływ niedoboru witaminy D3 na masę ciała i poziom TSH u chorych 
z chorobą Hashimoto.

 * AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Joanna Malicka, Piotr Denew, Jerzy S. Tarach, 
Monika Lenart-Lipińska. Wtórna nadczynność tarczycy w przebiegu makrogruczo-
laka tyreotropowego przysadki u dwu chorych.

 + XXi zjazd Polskiego Towarzystwa endokrynologicznego. katowice, wrzesień 
2016 r. – dwa wystąpienia

 * AgnieszkA zwolAk. Niedokrwistość u chorych na akromegalię.
 * AgnieszkA zwolAk. Nowotwory centralnego układu nerwowego u chorych na akro-
megalię.

 + konferencja szkoleniowa dla lekarzy Rodzinnych, 2 grudnia 2016 r.
 * AgnieszkA zwolAk. Zespół metaboliczny przez przypadki…

 + lubelskie Dni Promujące zdrowie, iV konferencja naukowo-szkoleniowa „nad-
waga i otyłość. Trening zdrowia”, lublin, 1 i 2 czerwca 2016 r.

 * AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk. Znaczenie treningu zdrowia w profilaktyce ze-
społu metabolicznego.

 + konferencja naukowo-szkoleniowa, guzy neuroendokrynne, luty 2016 r.
 * AgnieszkA zwolAk. Pacjentka z guzem neuroendokrynnym trzustki – opis przypadku.

Badania własne były prezentowane na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych:

 + ii Łódzkie spotkania Przysadkowe. sympozjum „guzy przysadki” Łódź, 18–
20 października 2007 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Joanna Malicka, Andrzej Nowakowski, AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Marek 
Sawicki, Beata Chrapko, Robert Kaczmarczyk. Guz brunatny okolicy siodła turec-
kiego pierwszą manifestacją pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku 
(Brown tumor of the sella turcica as the first manifestation of primary hyperparathy-
roidism – case report).

 + 10th european Congress of endocrinology – eCe, Berlin, 3–7 maja 2008 r. – jedno 
wystąpienie posterowe

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk, Marta Dudziń-
ska, Mariusz Kowalczyk. Intrasellar and parasellar tumors – concomitant symptoms 
and clinical syndromes.
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 + ii zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad otyłością, szczecin, 15–17 paździer-
nika 2009 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Maria Kurowska, Anna Dąbrowska, Joanna Malicka, Jerzy Tarach, AgnieszkA zwo-

lAk. Otyłość prosta a patologia tarczycy w grupie 18–30-letnich chorych.

 + XX zjazd Polskiego Towarzystwa endokrynologicznego, Poznań, 27–29 września 
2012 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk. Poporodowa martwica przy-
sadki jest nadal rozpoznawana zbyt późno – obraz kliniczny zespołu Sheehana 
u 3 kobiet (Postpartum pituitary necrosis is still diagnosed too late – clinical picture 
of Sheehan’s syndrome in 3 women).

 + XiV zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny nuklearnej, lublin, 28–30 maja 
2014 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Aleksandra Pyzik, Beata Matyjaszek-Matuszek, AgnieszkA zwolAk, Beata Chrapko, 
Mariusz Matuszek, Marek Sawicki, Jerzy Tarach. Pierwotna nadczynność przytar-
czyc w przebiegu raka przytarczyc – trudności diagnostyczne i terapeutyczne na 
podstawie opisu przypadku. Nucl. Med. Rev. 2014, vol. 17, supl. A, s. A42 [XIV Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej].

 + 16th european Congress of endocrinology – eCe, wrocław, 3–5 maja 2014 r. 
– 3 wystąpienia posterowe

 * AgnieszkA zwolAk, Anna Dąbrowska, Jerzy S. Tarach. Primary hyperparathy roidism 
due to parathyroid carcinoma: case report.

 * AgnieszkA zwolAk, Grzegorz Rudzki, Joanna Świrska, Jerzy S. Tarach. Catecholamin 
crisis as a first manifestation of multiple endocrineneoplasia type 2A.

 * Anna Dąbrowska, AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Jerzy S. Tarach. Clinical mani-
festations of neurofibromatosis type 1.

 + 17th european Congress of endocrinology, Dublin, 16–20 maja 2015 r. – 7 wystą-
pień posterowych

 * AgnieszkA zwolAk, Anna Dąbrowska, Jerzy S. Tarach. Endocrine disorders in women 
with Turner syndrome.

 * Anna Dąbrowska, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk. Von Hippel-Lindau disease: re-
port of two cases.

 * Anna Dąbrowska, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk, Anna Oszywa-Chabros. Shee-
han’s syndrome: a rare disease with typical symptoms.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Jerzy Tarach. Recurrent hypo-
natremia in woman with undiagnosed postpartum pituitary insufficiency.

 * Anna Dąbrowska, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach. Multiple disease associations in 
autoimmune polyglandular syndromes.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach. Persistent hypo-
natremia in patient with acromegaly, congestive heart failure and diabetes insipidus.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach. Analysis of cur-
rent indications to bilateral adrenalectomy.

 * Joanna Świrska, Beata Matyjaszek-Matuszek, Piotr Czuczwar, AgnieszkA zwolAk. Is 
diabetes an independent risk factor of perioperative complications after abdominal 
gynecologic interventions?.
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 + V konferencja Rak Tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania we-
wnętrznego, wisła, 14–17 listopada 2015 r. – jedno wystąpienie posterowe

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach. Piorunujący 
przebieg raka anaplastycznego tarczycy u chorej uprzednio leczonej z powodu raka 
gruczołowego jelita grubego – opis przypadku (Fulminant course of anaplastic thy-
roid cancer in a patient previously treated for colorectal adenocarcinoma – a case 
report).

 + XXi zjazd Polskiego Towarzystwa endokrynologicznego, katowice, 15-17 wrześ-
nia 2016r-10 wystąpień posterowych

 * AgnieszkA zwolAk, Joanna Świrska, Marta Dudzińska, M. Lewicki, Jadwiga Daniluk, 
Jerzy S. Tarach. Wielohormonalna niedoczynność przysadki najprawdopodobniej 
w przebiegu limfocytarnego zapalenia przysadki – opis przypadku.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Ewa Kiszczak-Bochyńska, AgnieszkA zwolAk, Ewa 
Obel, Jerzy S. Tarach. Nowotwory złośliwe u chorych na akromegalię i ich związek 
z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk. Temozolomid 
w leczeniu atypowych gruczolaków przysadki – doświadczenie ośrodka lubelskiego.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach. Różnorodność 
obrazu klinicznego pierwotnej nadczynności przytarczyc w przebiegu raka przytar-
czycy u 3 chorych.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, AgnieszkA zwolAk, Jerzy S. Tarach. Niedokrwi-
stość u chorych na akromegalię.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk. Rozpuszczalne 
białko Klotho jako marker długotrwałej remisji akromegalii u chorych po leczeniu 
operacyjnym – doniesienie wstępne.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, J. Osuchowski, Bożena Jarosz, 
AgnieszkA zwolAk. Nowotwory centralnego układu nerwowego u chorych na akro-
megalię.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk. Zmiany w ob-
razie echokardiograficznym serca u chorych na akromegalię.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk, J. Kijek, L. Buk, 
Iwona Paśnik. Obustronne zmiany guzowate nadnerczy u chorego z ziarnicą złośli-
wą – opis przypadku.

 * Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, AgnieszkA zwolAk. Czysta dys-
genezja gonad (zespół Swyera) i idiopatyczny hipogonadyzm hipogonadotropowy 
u dorosłych bez cech dojrzewania płciowego.

 + 18th european Congress of endocrinology, Monachium, 28–31 maja 2016 r. 
– 2 wystąpienia posterowe.

 * AgnieszkA zwolAk, Marta Dudzińska, Joanna Świrska, Joanna Malicka, Jadwiga Da-
niluk, Jerzy S. Tarach. Orbitopathy as a manifestation of Immunoglobulin-G4-rela-
ted disease – case report.

 * AgnieszkA zwolAk, Joanna Świrska, Marta Dudzińska, Maria Kurowska, Jadwiga Da-
niluk, Jerzy S. Tarach.The prevalence of metabolic syndrome in adult patients with 
long-standing hypopituitarism who receive adequate supplemental therapy.
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V. Choroby układu sercowo-naczyniowego i oddechowego oraz ich wpływ na ja-
kość życia

Zainteresowanie problemami klinicznymi dotyczącymi chorób układu sercowo-naczy-
niowego i oddechowego oraz roli edukacji w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki, jak 
również ich wpływem na jakość życia, pozostaje w związku z pracą w Katedrze Interny z Za-
kładem Pielęgniarstwa Internistycznego UM w Lublinie oraz specjalizacją z chorób wewnętrz-
nych, praktyką kliniczną i interdyscyplinarnym podejściem do problematyki choroby. Badano 
wpływ edukacji zdrowotnej na kontrolę i leczenie hipotensyjne u pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym, chorobą wieńcową i POCHP. Działalność naukowa w tym nurcie tematycznym za-
owocowała szeregiem prac oryginalnych i poglądowych, wyrazem czego są następujące pu-
blikacje:

 ) AgnieszkA zwolAk, Aneta Potocka, Iwona Jastrzębska, Joanna Tomaszewska, Michał 
Tomaszewski, Agnieszka Wawryniuk, Andrzej Tomaszewski, Witold Rongies, Jadwiga 
Daniluk. Quality of life of patients after myocardial infarction (Jakość życia pacjentów 
po zawale mięśnia sercowego). [W:] Wellness and support in good health and sickness. 
Pod red. Henryka Wiktora. Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 487–497 (praca przeglą-
dowa – rozdział książki) (7 pkt kBn/Mnisw).

 ) Michał Tomaszewski, Joanna Tomaszewska, AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, 
Andrzej Tomaszewski, Jadwiga Daniluk. The role of multislice spiral computed tomo-
graphy of coronary arteries in the diagnosis of coronary artery disease (Rola spiralnej 
wielonarządowej tomografii komputerowej naczyń wieńcowych w diagnostyce choro-
by niedokrwiennej serca). [W:] Civilization and social diseases. Ed. by Barbara Soko-
łowska. Biała Podlaska 2010, Państ. Szk. Wyż. im. Papieża Jana Pawła II, s. 167–174 
(praca przeglądowa – rozdział książki)(7 pkt kBn/Mnisw).

 ) Agnieszka Wawryniuk, Janina Zajchowska, Andrzej Tomaszewski, Bożena Baczewska, 
AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk. The role of health education among people suf-
fering from hypertension (Rola edukacji zdrowotnej wśród chorych z nadciśnieniem 
tętniczym). [W:] Education vs. wellness. Ed. Grażyna Nowak-Starz, Monika Szpringer. 
Lublin 2011, NeuroCentrum, s. 245–254 (praca przeglądowa – rozdział książki) 
(7 pkt kBn/Mnisw).

 ) Katarzyna Sawicka, Michał Szczyrek, Iwona Jastrzębska, Marek Prasał, AgnieszkA zwo-

lAk, Jadwiga Daniluk. Hypertension – the silent killer. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2011, vol. 
5, nr 2, s. 43–46 (praca przeglądowa) (6 pkt kBn/Mnisw).

 ) Michał Szczyrek, AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Katarzyna Sawicka, Jadwiga 
Daniluk, Janusz Milanowski. COPD – an increasing challenge for modern civilisation 
(POCHP – rosnące wyzwanie dla współczesnej cywilizacji). [W:] Selected civilization 
and social illnesses. Ed. by Barbara Sokołowska. Biała Podlaska 2011, Państ. Wyż. Szk. 
im. Papieża Jana Pawła II, s. 21–30 (praca przeglądowa – rozdział książki) (7 pkt 
kBn/Mnisw).

 ) Michał Szczyrek, Paweł Krawczyk, Janusz Milanowski, Iwona Jastrzębska, AgnieszkA 

zwolAk, Jadwiga Daniluk.Chronic obstructive pulmonary disease in farmers and agri-
cultural workers – an overview. Ann. Agric. Environ. Med. 2011, vol. 18, nr 2, s. 310–
313. (praca przeglądowa) (iF-2,311; 27 pkt kBn/Mnisw).
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 ) Robert Łuczyk, Marta Łuczyk, AgnieszkA zwolAk. Choroba niedokrwienna serca – pato-
geneza, czynniki ryzyka, powikłania i zarys metod leczenia. [W:] Pielęgniarska opieka 
nad osobami starszymi. Red. Hanna M. Kachaniuk. Warszawa 2012, RAABE, kwiecień 
2012, s. 13–22 (praca przeglądowa – rozdział książki).

 ) Robert Łuczyk, Marta Łuczyk, AgnieszkA zwolAk. Nadciśnienie tętnicze – przyczyny, 
patogeneza, powikłania i podstawy farmakoterapii. [W:] Pielęgniarska opieka nad 
osobami starszymi. Red. Hanna M. Kachaniuk. Warszawa 2012, RAABE, luty 2012, 
s. 64–74 (praca przeglądowa – rozdział książki).

 ) Katarzyna Sawicka, Janina Zajchowska, Agnieszka Wawryniuk, Celina Zajchowska-
-Dzwonnik, AgnieszkA zwolAk, Michał Tomaszewski, Jadwiga Daniluk. Wpływ eduka-
cji na kontrolę i leczenie hipotensyjne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i z ciśnie-
niem tętniczym prawidłowym wysokim (Impact of education on the antihipertensive 
control and treatment of patients with arterial hypertention and with normal high ar-
terial pressure). Człow. Zdr. 2013, t. 7, nr 4, s. 71–85 (praca oryginalna) (3 pkt kBn/
Mnisw).

 ) Michał Szczyrek, Radosław Mlak, Paweł Krawczyk, Kamila Wojas-Krawczyk, Tomasz 
Powrózek, Aneta Szudy-Szczyrek, AgnieszkA zwolAk, Jadwiga Daniluk, Janusz Mila-
nowski. Polymorphisms of genes encoding multidrug resistance proteins as a predicti-
ve factor for second-line docetaxel therapy in advanced non-small cell lung cancer. Pa-
thol. Oncol. Res.  [online] 2016, s. 1–8 (praca oryginalna) (iF-1,940; 20 pkt kBn/
Mnisw).
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VI. Tematyka z zakresu interdyscyplinarnej opieki medycznej oraz zdrowia 
publicznego

W ciągu dotychczasowej pracy klinicznej oraz naukowo-dydaktycznej zainteresowania 
naukowe oscylowały także wokół tematyki z zakresu zdrowia publicznego oraz interdyscy-
plinarnej, szeroko pojętej opieki nad pacjentem. Prace dotyczące promocji zdrowia i eduka-
cji prozdrowotnej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, częstości występowa-
nia bezsenności, polipragmazji, nadwrażliwości na leki, były tematem moich zainteresowań 
i opracowań, które zostały przedstawione w postaci kilkunastu publikacji. Z zakresu tematyki 
zdrowia publicznego badano wpływ mediów na proces kształtowania postaw zdrowotnych, 
edukację prozdrowotną i dostępność do informacji medycznej. Badania prowadzono metodą 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskich oraz standaryzowanych kwestiona-
riuszy ankiet, jak również analizowano dokumentację medyczną.

w badaniach własnych stwierdzono, iż stan wiedzy i opinii pacjentów na temat zasad 
udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest niezadowalający. Najczęstszą 
przyczyną nieudzielenia pierwszej pomocy jest strach przed popełnieniem błędu oraz brak 
wiedzy i umiejętności dotyczących czynności ratunkowych, co potwierdza potrzebę stałej i po-
wtarzanej edukacji społecznej.

Prowadzone badania wskazują na konieczność zwrócenia uwagi na takie problemy jak: 
polipragmazja, bezsenność, reakcje nadwrażliwości na leki czy choćby „compliance”. Należy 
podkreślić, iż zadaniem lekarza jest dążenie do uproszczenia terapii, branie pod uwagę moż-
liwości przyjmowania leków dostępnych bez recepty, występowanie reakcji nadwrażliwości 
oraz zachowanie „farmakoczujności” pod kątem możliwych działań niepożądanych zalecane-
go leczenia. W ramach tej problematyki znajdują się również odmienności w zakresie układu 
immunologicznego związane z wiekiem pacjenta. Istotne znaczenie w pracy klinicznej i na-
ukowo-badawczej odgrywa nurt popularyzatorski z zakresu zagadnień ogólnomedycznych, 
opiekuńczych i relacji lekarz–pacjent. Zagadnieniom tym poświęcono kilka prac oryginalnych 
i przeglądowych:

 ) Iwona Jastrzębska, AgnieszkA zwolAk, Michał Tomaszewski, Jadwiga Daniluk. The im-
mune system in the elderly – cellular mechanisms of immunosenescence (Układ im-
munologiczny osób starszych – komórkowe mechanizmy zaburzeń odporności zwią-
zanych z wiekiem) [W:] Selected problems of the ageing population. Ed. by Wiesław 
Fidecki and Mariusz Wysokiński. Radom 2009, Radom. Szk. Wyższ, s. 379–388 (pra-
ca przeglądowa – rozdział książki) (7 pkt kBn/Mnisw).

 ) AgnieszkA zwolAk, Ewa Dębek, Iwona Jastrzębska, Michał Tomaszewski, Agnieszka 
Wawryniuk, Ewa Krzyżanowska, Jadwiga Daniluk. The role of mass media in health 
promotion. (Rola mediów w promocji zdrowia). [W:] Physical activity in disease pre-
vention and health promotion. Ed. by Barbara Bergier. Biała Podlaska 2010, Państwo-
wa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, s. 323–333 (praca przeglądowa – roz-
dział książki) (7 pkt kBn/Mnisw).

 ) Beata Kropornicka, Urszula Kozak, Bożena Baczewska, AgnieszkA zwolAk. Demand for 
social support among patients with rheumatoid arthritis (Zapotrzebowanie na wspar-
cie społeczne pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów). [W:] Disability in 
society and medicine. Ed. by Stanisława Spisacka. Biała Podlaska 2010, Państwowa 
Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, s. 151–161 (praca oryginalna – rozdział 
książki) (7 pkt kBn/Mnisw).
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 ) Iwona Jastrzębska, E. Tymczewska, AgnieszkA zwolAk, Michał Tomaszewski, Agnieszka 
Wawryniuk, Jadwiga Daniluk. The role of the Polish Red Cross in the health promotion 
(Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w promocji zdrowia). [W:] Physical activity in di-
sease prevention and health promotion. Ed. by Barbara Bergier. Biała Podlaska 2010, 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, s. 335–347 (praca oryginalna 
– rozdział książki) (7 pkt kBn/Mnisw).

 ) Robert Łuczyk, Marta Łuczyk, AgnieszkA zwolAk. Podstawy transfuzjologii klinicznej 
w praktyce pielęgniarskiej. [W:] Pielęgniarska opieka nad pacjentem w chorobach we-
wnętrznych i onkologicznych. Lublin 2011, Raabe, s. 29–43 (praca przeglądowa – 
rozdział książki).

 ) Ewa Szymczuk, Janina Zajchowska, Anna Dominik, Marta Makara-Studzińska, Agniesz-

kA zwolAk, Jadwiga Daniluk. Media jako źródło wiedzy o zdrowiu (Mass-media as a so-
urce of health knowledge). Med. Og. Nauki Zdr. 2011, t. 17, nr 4, s. 165–168 (praca 
oryginalna) (6 pkt kBn/Mnisw).

 ) Marta Dudzińska, AgnieszkA zwolAk, Monika Neć, Maria Kurowska, Joanna Malicka, 
Agata Smoleń, Mariusz Kowalczyk, Jerzy S. Tarach. Polipragmazja – istotny problem w 
codziennej praktyce lekarskiej (Polypharmacy – an important problem in daily medical 
practice). Fam. Med. Prim. Care Rev. 2014, vol. 16, nr 3, s. 222–224 (praca oryginal-
na) (5 pkt kBn/Mnisw).

 ) Marta Dudzińska, AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Joanna Malicka, Ewa Kiszczak-
-Bochyńska, Agata Smoleń, Jerzy S. Tarach. Nadwrażliwość na leki – istotny problem 
w codziennej praktyce lekarskiej (Hypersensitivity to medication – a vital problem in 
everyday medical practice). Fam. Med. Prim. Care Rev. 2014, vol. 16, nr 2, s. 96–98 
(praca oryginalna) (5 pkt kBn/Mnisw).

 ) Marta Dudzińska, Monika Neć, AgnieszkA zwolAk, Joanna Malicka, Ewa Kiszczak-
-Bochyńska, Agata Smoleń, Jerzy S. Tarach, Jadwiga Daniluk. Bezsenność – istotny 
problem w codziennej praktyce lekarskiej – doniesienia wstępne (Insomnia – a vital 
problem in everyday medical practice). Fam. Med. Prim. Care Rev. 2015, vol. 17, nr 2, 
s. 90–93 (praca oryginalna) (12 pkt kBn/Mnisw).

 ) Monika Neć, Marta Dudzińska, AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Joanna Malicka, 
Ewa Kiszczak-Bochyńska, Agata Smoleń, Jerzy S. Tarach. Ocena poziomu wiedzy z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy na przykładzie pacjentów SPSK-4 w Lublinie. [W:] 
Wpływ choroby, poziomu wiedzy prozdrowotnej i edukacji na jakość życia pacjentów. 
Red. Stanisława Spisacka, Ryszard Markert. Biała Podlaska 2015, Państwowa Szkoła 
Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 154–160 (praca oryginalna – 
rozdział książki) (4 pkt kBn/Mnisw).

 ) Marta Dudzińska, Monika Neć, AgnieszkA zwolAk, Maria Kurowska, Joanna Malicka, 
Ewa Kiszczak-Bochyńska, Agata Smoleń, Jadwiga Daniluk, Jerzy S. Tarach. Informacja 
dotycząca leczenia w relacji lekarz–pacjent (Information regarding treatment in phy-
sician–patient relationship). Forum Med. Rodz. 2015, vol. 9, nr 3, s. 209–211 (praca 
oryginalna) (3 pkt kBn/Mnisw).

 ) Monika Neć, Marta Dudzińska, AgnieszkA zwolAk, Agata Smoleń, Jerzy S. Tarach. Non-
-compliance, czyli dlaczego nawet najlepszy lek bywa nieskuteczny (Non-compliance, 
so why the best medicine is ineffective.). Forum Med. Rodz. 2015,  vol. 9, nr 3, s. 237–
239 (praca oryginalna) (12 pkt kBn/Mnisw).
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 ) Marta Dudzińska, Monika Neć, AgnieszkA zwolAk, Anna Oszywa-Chabros, Joanna Malic-
ka, Agata Smoleń, Jadwiga Daniluk, Jerzy S. Tarach. The role of the primary care outpa-
tient clinic in the promotion of healthy nutrition – preliminary reports. Fam. Med. Prim. 
Care Rev. 2016, vol. 18, nr 3, s. 230–234 (praca oryginalna) (12 pkt kBn/Mnisw).

Ponadto prace z tego zakresu były prezentowane jako wystąpienia ustne i posterowe na 
zjeździe krajowym:

 + konferencja naukowa „interdyscyplinarna opieka nad osobami starszymi”. Ra-
dom, 2 czerwca 2009 r.

 * AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, Michał Tomaszewski, Jadwiga Daniluk. Od-
mienności cukrzycy u osób starszych. Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarna 
opieka nad osobami starszymi”. Radom, 2 czerwca 2009 r.

 * Michał Tomaszewski, Joanna Tomaszewska, AgnieszkA zwolAk, Iwona Jastrzębska, 
Agnieszka Wawryniuk, Andrzej Tomaszewski. Terapia hipolipemizująca statynami u 
chorych z cukrzycą. Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarna opieka nad osobami 
starszymi”. Radom, 2 czerwca 2009 r.

 * Iwona Jastrzębska, AgnieszkA zwolAk, Michał Tomaszewski, Jadwiga Daniluk. Układ 
immunologiczny osób starszych – komórkowe mechanizmy zaburzeń odporności 
związanych z wiekiem. Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarna opieka nad oso-
bami starszymi”. Radom, 2 czerwca 2009 r.

5.2. Dane bibliometryczne

Jestem autorem i/lub współautorem 77 publikacji naukowych, w tym:
– prac oryginalnych w czasopismach z impact Factor – 11
– opisów przypadków w czasopismach z impact Factor – 1
– prac przeglądowych w czasopismach z impact Factor – 2
– prac pełnotekstowych w suplementach z impact Factor – 2
– prac oryginalnych w czasopismach bez impact Factor – 17
– opisów przypadków w czasopismach bez impact Factor – 3
– prac przeglądowych w czasopismach bez impact Factor – 8
– prac pełnotekstowych w suplementach bez impact Factor – 5
– rozdziałów w podręcznikach międzynarodowych – 2
– rozdziałów w podręcznikach krajowych – 26

Jestem również autorem i/lub współautorem:
– prac popularnonaukowych – 19
– streszczeń ze zjazdów międzynarodowych – 30
– streszczeń ze zjazdów krajowych – 28

Efektem mojej pracy naukowej są publikacje, których łączna punktacja IF wynosi
iF = 28,011, kBn/Mnisw = 697 pkt

Liczba publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe – 6, sumaryczny IF dla prac wcho-
dzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi

iF = 10,987, kBn/Mnisw = 144 pkt

Liczba cytowań według bazy web of science Core Collection (bez autocytowań): 23
h-index: 3

Liczba cytowań według bazy scopus (bez autocytowań): 32
h-index: 3
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Wyniki badań były prezentowane w formie 22 referatów wygłoszonych na konferencjach 
międzynarodowych i krajowych. Były one również przedmiotem 58 komunikatów konferen-
cyjnych prezentowanych na 30 konferencjach i seminariach międzynarodowych oraz 28 kon-
ferencjach i seminariach krajowych. W latach 2007–2016 uzyskałam trzy Nagrody Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym dwie (I i III stopnia) za działalność naukową 
oraz jedną za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne (III stopnia).

Szczegółowy wykaz dorobku naukowego zawiera załącznik nr 5. Podsumowanie dorob-
ku naukowego z wydzieleniem okresu przed i po uzyskaniu stopnia doktora przedstawia ta-
bela 2.

Tabela 2. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego przed i po uzyskaniu stopnia 
doktora

Kategoria

Przed uzyskaniem 
stopnia doktora

Po uzyskaniu  
stopnia doktora Łącznie

Liczba 
prac

Punk-
tacja 

MNiSWb
IFa Liczba 

prac

Punk-
tacja 

MNiSWb
IFa Liczba 

prac

Punk-
tacja 

MNiSWb
IFa

C
za

so
pi

sm
a 

z 
ba

zy
 

Jo
ur

na
l C

it
at

io
n 

R
ep

or
ts Oryginalne 

prace twórcze _ _ _ 11 265,00 22,222 11 265,00 22,222

Opisy  
przypadków _ _ _ 1 15,00 1,112 1 15,00 1,112

Prace  
przeglądowe _ _ _ 2 42,00 3,423 2 42,00 3,423

Pełnotekstowe 
prace w suple-
mentach

_ _ _ 2 20,00 1,254 2 20,00 1,254

C
za

so
pi

sm
a 

sp
oz

a 
ba

zy
 

Jo
ur

na
l C

it
at

io
n 

R
ep

or
ts Oryginalne 

prace twórcze 2 _ _ 17 121,00 _ 19 121,00 _

Opisy  
przypadków _ _ _ 3 19,00 _ 3 19,00 _

Prace  
przeglądowe _ _ _ 6 36,00 _ 6 36,00 _

Pełnotekstowe 
prace w suple-
mentach

1 5,00 _ 4 20,00 _ 5 25,00 _

Rozdziały w podręcz-
nikach, monografiach, 
materiałach konferen-
cyjnych

5 33,00 – 23 121,00 – 28 154,00 _

Komunikaty konferen-
cje międzynarodowe 6 24 30

Komunikaty konferen-
cyjne krajowe 3 25 28

Sumarycznie 8 38,00 – 69 659 28,011 77 697 28,011
a Impact Factor podany jest dla roku opublikowania artykułu, zgodnie ze stanem na dzień 20 stycznia 
2017 r.
b Zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w dniu 18 grudnia 2015 r.


