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Cykl sześciu oryginalnych publikacji pt. „Badanie występowania i dystrybucji wirusów 

brodawczaka ludzkiego w stanach przedrakowych i nowotworach szyjki macicy w 

populacjach Polek i Europejek oraz analiza przebiegu i możliwości poprawy 

funkcjonowania profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce” 

Łączna liczba punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 prac składających się  
na osiągnięcie naukowe: 150; impact factor: 14,069; pierwszy autor w pięciu pracach (w tym 
w jednej pierwszy współautor), ostatni autor („senior position”) w jednej pracy. Wymienione 
prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych. 
 
Autorzy, tytuły, dane bibliograficzne i bibliometryczne publikacji 
 
1. Holl K, Nowakowski AM, Powell N, McCluggage WG, Pirog EC, Collas De Souza S, Tjalma 

WA, Rosenlund M, Fiander A, Castro Sánchez M, Damaskou V, Joura EA, Kirschner B, Koiss 
R, O'Leary J, Quint W, Reich O, Torné A, Wells M, Rob L, Kolomiets L, Molijn A, Savicheva 
A, Shipitsyna E, Rosillon D, Jenkins D. Human papillomavirus prevalence and type-
distribution in cervical glandular neoplasias: Results from a European multinational 
epidemiological study. Int J Cancer. 2015;137:2858-68. IF=5,085; MNiSzW=40,0 pkt. Praca 
oryginalna. 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy został opisany w sekcji „Acknowledgements” publikacji  
i polegał na: rekrutacji pacjentek i zbieraniu materiału, prowadzeniu badań, interpretacji  
i analizie danych, udziale w głównym zespole piszącym (ang.: core writing team) i komitecie 
publikacyjnym (ang.: writing committee), przeglądzie i akceptacji całości pracy. Mój udział 
procentowy szacuję na 20%. 
 
2. Nowakowski A, de Souza SC, Jach R, Rosillon D, Książek A, Holl K. HPV-type distribution 

and reproducibility of histological diagnosis in cervical neoplasia in Poland. Pathol Oncol 
Res. 2015;21:703-11. IF=1,855; MNiSzW=20,0 pkt. Praca oryginalna. 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy został opisany w sekcji „Author contribution” publikacji  
i polegał na: zaplanowaniu koncepcji pracy, udziale w rekrutacji pacjentek, zbieraniu 
materiału i danych, analizie danych, napisaniu manuskryptu, krytycznym przeglądzie  
i akceptacji całości pracy. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 
 
3. Nowakowski A, Cybulski M, Śliwczyński A, Chil A, Teter Z, Seroczyński P, Arbyn M, Anttila 

A. The implementation of an organised cervical screening programme in Poland:  
an analysis of the adherence to European guidelines. BMC Cancer. 2015;15:279. IF=3,362; 
MNiSzW=30,0 pkt. Praca oryginalna.  

 
Mój wkład w powstanie tej pracy został opisany w sekcji „Authors’ contribution” publikacji i 
polegał na: zaplanowaniu koncepcji pracy, uzyskaniu i analizie danych, napisaniu 
manuskryptu, przeglądzie i akceptacji całości pracy. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 
 
4. Nowakowski A, Cybulski M, Buda I, Janosz I, Olszak-Wąsik K, Bodzek P, Śliwczyński A, 

Teter Z, Olejek A, Baranowski W. Cervical Cancer Histology, Staging and Survival before 
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and after Implementation of Organised Cervical Screening Programme in Poland. PLoS 
One. 2016 May 19;11(5):e0155849. IF=3,234; MNiSzW=40,0 pkt. Praca oryginalna.  
 

Mój wkład w powstanie tej pracy został opisany w sekcji „Author contributions” publikacji  
i polegał na: zaplanowaniu koncepcji pracy, uzyskaniu i analizie danych, napisaniu 
manuskryptu, przeglądzie i akceptacji całości pracy. Mój udział procentowy szacuję na 62%. 

 
5. Nowakowski A, Śliwczyński A, Seroczyński P, Cybulski M, Teter Z. Reimbursed Costs  

of Management of Uterine Cervical Neoplasia in Poland - a Descriptive Analysis Based on 
the Data from the National Health Fund. Cent Eur J Public Health. 2016;24:163-168. 
IF=0,533; MNiSzW=20,0 pkt. Praca oryginalna. 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy został opisany w sekcji „Authors’ contributions” publikacji  
i polegał na: zaplanowaniu koncepcji pracy, analizie danych, napisaniu manuskryptu, 
przeglądzie i akceptacji całości pracy. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 
 
6. Wepsięć K, Mrożek-Gąsiorowska M, Gąsiorowski M, Pankiewicz O, Nowakowski A. Cost-

effectiveness analysis of Human Papillomavirus (HPV) vaccination using Cervarix® as an 
extension to the cervical cancer prevention programme in Poland. J. Health Policy 
Outcomes Res. 2013;2:32-41. IF=0,00; MNiSzW=00,0 pkt. Praca oryginalna. 

 
Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na: udziale w planowaniu koncepcji pracy, 
uzyskaniu surowych i obliczeniu zagregowanych danych kosztowych, napisaniu fragmentów 
manuskryptu, krytycznym przeglądzie i akceptacji całości pracy, jako „senior author”.  
Mój udział procentowy szacuję na 20%. 
 
Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem  
ich ewentualnego wykorzystania 
 
 Nowotwory złośliwe szyjki macicy zajmują czwarte miejsce pod względem 
zachorowalności na schorzenia onkologiczne u kobiet na świecie. Dzięki pionierskim 
badaniom greckiego lekarza-naukowca George Nicholasa Papanicolaou i wynalezieniu 
cytologii złuszczeniowej, możliwe stało się wykrywanie stanów przedrakowych szyjki macicy i 
wczesnych postaci klinicznych raka. Wprowadzenie powszechnych badań cytologicznych w 
niektórych rozwiniętych krajach świata doprowadziło w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat do 
obniżenia zarówno zachorowalności jak i umieralności z powodu raka szyjki macicy (RSM). 
Natomiast zapoczątkowane przez niemieckiego wirusologa Haralda zur Hausena  
i zwieńczone przyznaniem mu w 2008 roku Nagrody Nobla, prace naukowe doprowadziły do 
odkrycia czynnika etiologicznego RSM – przewlekłego zakażenia wirusem brodawczaka 
ludzkiego (ang.: human papillomavirus – HPV). Z kolei to osiągnięcie, po blisko dwóch 
dekadach badań eksperymentalnych i klinicznych, zaowocowało w 2006 roku opracowaniem 
i zarejestrowaniem pierwszej szczepionki profilaktycznej przeciwko HPV – skutecznej formy 
pierwotnej profilaktyki RSM. 
 Pomimo znacznego postępu wiedzy w obszarach nauk podstawowych i klinicznych 
istnieją nadal niewyjaśnione zagadnienie dotyczące etiopatogenezy stanów przedrakowych i 
RSM. Ponadto, mimo dużej dostępności cytologicznych badań profilaktycznych nadal 
zmagamy się z problemami natury organizacyjnej i klinicznej  
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w zakresie wczesnego wykrywania RSM w Polsce. Właśnie te zagadnienia stanowiły główne 
przesłanki do prowadzonych przeze mnie badań. 

Istnieje duża zgodność wśród badaczy, iż najczęstszy typ histologiczny RSM – rak 
płaskonabłonkowy i jego prekursory są praktycznie w 100% związane z przetrwałym 
zakażeniem HPV. Natomiast dane dotyczące detekcji HPV w raku gruczołowym i zależności 
przyczynowo-skutkowej pomiędzy zakażeniami HPV a rakiem gruczołowym, który stanowi 
drugą pod względem częstości postać histologiczną RSM, nie są już tak zbieżne. Postuluje się, 
iż niewielka część raków gruczołowych może być niezwiązana etiologicznie z HPV. Pierwsza z 
publikacji [1] składająca się na cykl jest poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Jest ona 
wynikiem dwóch wieloośrodkowych badań obejmujących 17 krajów Europy. W ramach tych 
projektów wykazaliśmy, iż DNA HPV jest obecny w 93,9% przypadków raka gruczołowego  
in situ (adenocarcinoma in situ: AIS), 90,4% klasycznej postaci raka gruczołowego i 85,6% 
materiału tkankowego raka gruczołowo-płaskonabłonkowego. Natomiast materiał 
genetyczny wirusa stwierdziliśmy w znacznie niższym odsetku rzadkich podtypów 
histologicznych raka gruczołowego takich jak: rak jasnokomórkowy – 27,6%, surowiczy – 
30,4%, endometrioidalny – 12,9% i postać żołądkowa (ang.: gastric type) – 0%. Najczęstszymi 
genotypami HPV stwierdzonymi w rakach gruczołowych szyjki macicy były HPV 16, 18 i 45, 
które łącznie wykryliśmy w 98,3% HPV-pozytywnych przypadków. Mediana wieku kobiet 
diagnozowanych z AIS wyniosła 37 lat. Klasyczna postać inwazyjnego raka gruczołowego 
szyjki macicy była diagnozowana u młodszych kobiet (mediana wieku: 43 lata) w porównaniu 
do rzadkich podtypów histologicznych (mediany wieku pomiędzy 57 a 66 rokiem życia). 
Ponadto HPV-pozytywne raki gruczołowe były diagnozowane u kobiet młodszych niż raki 
HPV-negatywne. Wyniki naszych badań mogą mieć istotne znaczenie zarówno dla 
programów profilaktyki pierwotnej (immunizacja przeciwko HPV) jak i wtórnej (skrining) 
RSM. Ze względu na ograniczoną czułość badań cytologicznych w wykrywaniu gruczołowych 
raków przedinwazyjnych i inwazyjnych, w krajach prowadzących skuteczne programy 
profilaktyczne rośnie względna (a według części danych także bezwzględna) zachorowalność 
na raka gruczołowego w stosunku do raka płaskonabłonkowego. Zastosowanie szczepień 
przeciwko HPV w profilaktyce pierwotnej daje możliwość obniżenia zachorowalności na raka 
gruczołowego za kilkadziesiąt lat w kohortach szczepionych aktualnie nastolatek. Natomiast 
zastosowanie testów w kierunku HPV w skriningu powinno zwiększyć już teraz wykrywalność 
prekursorów klasycznej postaci raka gruczołowego, czyli AIS i zaowocować obniżeniem 
zachorowalności na postać inwazyjną nowotworu. Różnica wieku kobiet diagnozowanych z 
przedinwazyjnym i inwazyjnym rakiem gruczołowym (postać klasyczna) wynosi tylko 6 lat, co 
wykazały nasze badania [1]. Ze względu na ten stosunkowo krótki okres progresji od postaci 
przedinwazyjnych do inwazyjnych, skrining raka gruczołowego wymaga zastosowania czułej 
metody diagnostycznej zdolnej do wykrycia stanu przedrakowego w 1-2 rundach skriningu. 
Wyniki naszych badań wskazują, iż rozwój bardzo rzadkich podtypów gruczołowego RSM 
może być niezależny od HPV – w tych przypadkach RSM, immunizacja przeciwko HPV i testy 
HPV będą nieskuteczną formą profilaktyki. 

Szczegółowa analiza dystrybucji genotypów HPV w zmianach śródnabłonkowych 
szyjki macicy dużego stopnia (ang.: High-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia - HG-CIN)  
i inwazyjnym RSM diagnozowanym w kohortach polskich kobiet stanowiła kontynuację wyżej 
cytowanych projektów wieloośrodkowych i zaowocowała drugą publikacją [2] w cyklu prac. 
Przesłanką dla tej analizy był fakt, iż publikowane dotychczas dane dotyczące Polski 
uzyskiwano głównie na materiale cytologicznym, częściowo przy pomocy starszych metod 
diagnostycznych o niższej czułości i na stosunkowo małych grupach chorych. W naszych 
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badaniach DNA HPV wykryto w 96,1% zmian HG-CIN oraz w 91,2% inwazyjnego RSM. 
Najczęstszymi genotypami stwierdzanymi w HPV-pozytywnych tkankach HG-CIN były HPV 16 
(62,8%), 33 (7,8%), 31 (6,6%), 52 (3,7%), 45 (2,6) i 58 (2,6 %). Natomiast w HPV-pozytywnych 
tkankach inwazyjnego RSM stwierdzono następujące genotypy wirusa: 16 (72,1%), 18 
(10,8%), 33 (5,7%), 45 (3,4%) i 31 (1,7 %). Uzyskane przez nas wyniki mają istotne znaczenie 
praktyczne i wskazują, iż w Polsce genotypy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za ponad 80% 
zachorowań na RSM, co jest odsetkiem wyższym o ok. 10% niż średnio  
na świecie. Dane te w połączeniu z wynikami badań klinicznych nad szczepionkami przeciwko 
HPV wskazują, iż powszechne zastosowanie w populacji polskich nastolatek dwóch 
najbardziej aktualnie popularnych szczepionek (Silgard i Cervarix) indukujących odporność 
humoralną przeciwko HPV 16, 18 umożliwiłoby zmniejszenie zachorowalności na RSM nawet 
do 80%. Zastosowanie najnowszej szczepionki dziewięciowalentnej w całej populacji 
dziewcząt zredukowałoby zachorowalność na RSM o ponad 90%. 

W latach 60. XX wieku RSM był najczęstszym schorzeniem onkologicznym u kobiet w 
Polsce. Przez ostatnie 50 lat zarówno zachorowalność jak i umieralność z powodu RSM  
w naszym kraju stopniowo zmniejsza się. Jest to najprawdopodobniej związane ze wzrostem 
standardów życia, jakości opieki medycznej w zakresie diagnostyki stanów przedrakowych 
szyjki macicy i ich leczenia oraz postępów w leczeniu inwazyjnych nowotworów szyjki 
macicy. W 2006 roku został uruchomiony w naszym kraju aktywny, zorganizowany, 
ogólnopolski program cytologicznych badań przesiewowych w kierunku stanów 
przedrakowych i RSM. Istnieje szereg zaleceń w zakresie realizacji programów badań 
przesiewowych, w tym Europejskie Rekomendacje w Zakresie Zapewnienia Jakości Skriningu 
Raka Szyjki Macicy. W trzecim z kolei manuskrypcie [3] wchodzącym w skład osiągnięcia 
naukowego, we współpracy m.in. z dwoma ekspertami z Międzynarodowej Agencji do Badań 
Nad Rakiem (ang.: International Agency for Research on Cancer – IARC) będącymi 
jednocześnie głównymi autorami Rekomendacji Europejskich przeprowadziliśmy analizę:  
1) przebiegu programu profilaktyki RSM realizowanego w Polsce w latach 2006-2013,  
2) możliwości jego ewaluacji przy pomocy wskaźników zalecanych przez Rekomendacje 
Europejskie oraz 3) wpływu programu na krótkoterminowe trendy zachorowalności  
i umieralności na RSM w Polsce. Nasza analiza wykazała, iż program profilaktyki raka szyjki 
macicy jest w pełni zgodny z Rekomendacjami Europejskimi w zakresie: rodzaju testu 
przesiewowego, interwału pomiędzy badaniami z wynikiem prawidłowym, wieku 
rozpoczęcia skriningu. Częściową zgodność z zaleceniami odnotowaliśmy w zakresie: zasad 
prowadzenia badań, wieku ukończenia badań, zagadnienia kobiet starszych, które nigdy  
nie uczestniczyły w programie, ograniczania skriningu oportunistycznego (okazjonalnego), 
systemu informatycznego, publikacji wskaźników programu i nowych technologii  
w skriningu. W zakresie zaleceń dla pracowni cytologicznych stwierdziliśmy całkowitą 
zgodność pomiędzy polskim programem a Rekomendacjami Europejskimi w obszarze: 
pobierania, opracowania, barwienia preparatów i raportowania wyników. Częściową 
zgodność osiągnięto w zakresie: systemu oceny preparatów, histopatologii jako złotego 
standardu oceny, terminologii i dokładności rozpoznań histopatologicznych, dostępności 
wyników badań cytologicznych dla patologów oceniających materiał tkankowy i korelacji 
cyto-histopatologicznej, postępowania z dodatnimi wynikami badań cytologicznych. Spośród 
zalecanych wskaźników jakości, dostępne bazy i źródła danych umożliwiają obliczenie: 
zasięgu programu, objęcia zaproszeniami populacji docelowej, objęcia populacji docelowej 
badaniami, odpowiedzi na zaproszenia, rozkładu wyników cytologicznych wśród kobiet 
objętych badaniami, odsetka skierowań na powtórną cytologię, realizację zaleceń powtórnej 
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cytologii, odsetka skierowań na kolposkopię, realizacji wykonań zaleconej kolposkopii, 
pozytywnej wartości predykcyjnej skierowania na kolposkopię. Natomiast brak jest 
możliwości automatycznej kalkulacji następujących wskaźników: zużycie badań 
skriningowych, zachorowalność na inwazyjnego raka wśród kobiet niepoddawanych lub zbyt 
rzadko poddawanych skriningowi, specyficzność testu, odsetek wykrytych zmian w podziale  
na rozpoznania histopatologiczne, rodzaj leczenia zmian HG-CIN, odsetek kobiet z wykrytymi 
w programie zmianami śródnabłonkowymi poddanych histerektomii, odsetek kobiet z CIN1 
poddanych leczeniu, zachorowalność na inwazyjnego raka po uzyskaniu prawidłowych  
i nieprawidłowych wyników cytologicznych, odsetek kobiet z prawidłowym wynikiem 
cytologicznym sześć miesięcy po leczeniu. Nasze analizy wykazały stałe obniżanie się 
standaryzowanych współczynników zachorowalności i umieralności na RSM w ciągu ostatniej 
półtorej dekady obejmującej okres wprowadzenia programu profilaktyki. Przy stratyfikacji  
na grupy wiekowe odnotowaliśmy obniżenie zachorowalności we wszystkich grupach 
wiekowych oprócz kobiet w wieku 60-69 lat. Obniżenie umieralności stwierdziliśmy  
we wszystkich grupach wiekowych za wyjątkiem kobiet pomiędzy 50-59 i 60-69 rokiem życia. 
Nie odnotowaliśmy przełamań linii trendów zachorowalności i umieralności w badanym 
okresie. Kolejna z opublikowanych prac [4] jest bezpośrednią kontynuacją badań 
realizowanych w poprzedniej [3] i obejmuje analizę wybranych parametrów kliniczno-
patologicznych takich jak średni wiek w czasie diagnozy, struktura rozpoznań 
histopatologicznych i zaawansowania klinicznego oraz czas przeżycia u pacjentek 
diagnozowanych z powodu RSM przed wprowadzeniem programu profilaktyki RSM w Polsce 
i po ukończonej pełnej trzyletniej rundzie programu. Nie odnotowaliśmy zmian w zakresie 
średniego wieku w czasie diagnozy, strukturze rozpoznań histopatologicznych i całkowitym 
czasie przeżycia u pacjentek diagnozowanych przed i po pełnej rundzie programu. Bardziej 
zaawansowane przypadki RSM były diagnozowane po wprowadzeniu programu profilaktyki. 
Chociaż analiza dotyczy krótkiego okresu i początkowych faz realizacji programu, to biorąc 
pod uwagę brak wzrostu zgłaszalności na badania profilaktyczne w programie w ciągu 
ostatnich 8 lat i wyniki naszych badań, należy wprowadzić zmiany, które podniosą 
skuteczność programu profilaktyki. Sugestie zmian zawarte są w trzeciej publikacji z cyklu [3]. 

Wnioski wypływające z analiz przeprowadzonych przy moim głównym udziale mogą 
mieć potencjalny wpływ na kształt programu profilaktyki RSM w Polsce. Zarówno elementy 
organizacji programu jak i wskaźniki jakości programu są analizowane przez Zakład 
Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie, którego kierownictwo od 5 lat koordynuje i w ciągu najbliższych 10 lat będzie 
koordynować program w Polsce. Czynnie uczestniczę w tych pracach jako konsultant  
od drugiej połowy 2015 roku. Przeprowadzona przez nas wstępna analiza trendów 
krótkoterminowych stała się punktem wyjścia do realizowanej aktualnie przez nasz zespół 
analizy trendów długoterminowych.  

Jakość rozpoznań histologicznych HG-CIN i inwazyjnego RSM jest istotnym 
elementem warunkującym trafność decyzji klinicznych w zakresie postępowania z pacjentką 
z patologią szyjki macicy wykrytą w ramach programu badań przesiewowych. Według mojej 
wiedzy nie była ona dotychczas przedmiotem badań w Polsce i dlatego stała się drugim  
z głównych zagadnień analizowanych w drugiej publikacji cyklu [2]. Nasza analiza wykazała,  
iż współczynniki Kappa dla zgodności pomiędzy rozpoznaniami histologicznymi w dwóch 
polskich pracowniach histopatologicznych a rozpoznaniami postawionymi przez 
zewnętrznych ekspertów-histopatologów są niskie i wynoszą odpowiednio 0.13 (95% CI 
=0.09-0.17) i 0.19 (95% CI =0.11-0.26) dla HG-CIN i inwazyjnego RSM. Najwyższą zgodność 
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rozpoznań odnotowaliśmy dla raka gruczołowego a najniższą dla śródnabłonkowej neoplazji 
średniego stopnia (CIN2) – współczynnik Kappa odpowiednio 0,75 (95% CI=0,56-0,93) i 0,01 
(95% CI=−0,06-0,08). Stwierdzona przez nas niska zgodność rozpoznań histopatologicznych 
wymaga dalszych analiz i ewentualnych działań na rzecz poprawy jakości gdyż może mieć 
wpływ na podejmowanie nieprawidłowych decyzji odnośnie postępowania z pacjentkami. 
Wydaje się, iż coraz częściej stosowana immunohistochemiczna analiza ekspresji białka p16 
oraz wdrażany od 2014 dychotomiczny podział zmian śródnabłonkowych szyjki macicy  
na zmiany małego i dużego stopnia powinny poprawić zgodność rozpoznań 
histopatologicznych. 

Istnieje niewiele opublikowanych danych na temat kosztów refundacji procedur 
związanych z wykrywaniem i leczeniem stanów przedrakowych i RSM w Polsce. Kolejna z 
publikacji stanowiących składową osiągnięcia naukowego [5] stanowi próbę oszacowania 
zarówno kosztów administracyjnych związanych z realizacją programu profilaktyki RSM jak i 
nakładów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na refundację procedur medycznych 
związanych z wykrywaniem, leczeniem i nadzorem po leczeniu stanów przedrakowych i RSM 
w Polsce w 2012 roku. Nasza analiza ujawniła, iż w 2012 roku wykonano ponad 765 tys. 
badań cytologicznych w programie i ponad 1 288 tys. poza programem profilaktyki w ramach 
procedur ambulatoryjnej opieki specjalistycznej refundowanej przez NFZ. Wydatki na 
procedury administracyjne oraz medyczne związane z realizacją programu profilaktyki RSM 
w 2012 roku osiągnęły wysokość odpowiednio ponad 12 mln i 41 mln złotych. Refundowane 
koszty procedur związanych z wykrywaniem i leczeniem stanów przedrakowych i ektopii 
gruczołowej szyjki macicy oszacowaliśmy na ponad 31 mln złotych natomiast koszty 
diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i nadzoru po leczeniu kobiet z RSM wyniosły ponad 52 mln 
złotych. Wartość refundacji radioterapii była najwyższa a nakłady na rehabilitację kobiet z 
rakiem szyjki macicy były najniższe i stanowiły odpowiednio 39,0% i 0,1% całości wydatków. 
Nasze wyniki wskazują, iż pomimo stałego zmniejszania się zachorowalności i umieralności z 
powodu RSM, corocznie raportowanych jest ponad 93 tys. kobiet w Polsce, które 
poddawane są diagnostyce, leczeniu i nadzorowi po leczeniu zmian szyjki macicy związanych 
etiologicznie z zakażeniami HPV. Całkowite wydatki ze środków publicznych na diagnostykę i 
leczenie stanów patologicznych szyjki macicy w Polsce to ok. 137mln zł rocznie. Dane te 
świadczą o tym, iż konsekwencje zakażeń HPV tylko w zakresie szyjki macicy u kobiet 
stanowią znaczny problem zdrowia publicznego w naszym kraju. 

Zgromadzone dane dotyczące kosztów leczenia CIN i RSM w Polsce, jak również 
wyniki badań nad dystrybucją genotypów HPV w neoplazji szyjki macicy zostały 
wykorzystane na potrzeby farmako-ekonomicznej analizy uzupełnienia programu profilaktyki 
wtórnej (skriningu) o profilaktykę pierwotną RSM w Polsce z zastosowaniem szczepionki 
dwuwalentnej [6]. Jest to jedna z pierwszych opublikowanych analiz dotyczących tego 
zagadnienia w naszym kraju. Obejmuje ona analizę efektywności kosztowej wzbogacenia 
istniejącego programu profilaktyki RSM (skriningu) o szczepienia przeciwko HPV.  
W kohortowym modelu Markova wykazaliśmy, iż wprowadzenie powszechnych szczepień 
nastolatek zredukowałoby ryzyko zachorowania na RSM w ciągu życia Polki z 0,98%  
do 0,23%. Liczba zachorowań oraz zgonów, którym można zapobiec stosując powszechne 
szczepienia wyniosłaby odpowiednio 1311 i 681 w analizowanej kohorcie 182 tys. kobiet. 
Koszt uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość (ang.: quality-adjusted life 
year - QALY) wyniósłby ok. 52 tys. złotych i 76 tys. zł odpowiednio z perspektywy płatnika 
publicznego oraz perspektywy współpłacenia przez pacjentkę i płatnika publicznego. We 
wszystkich dodatkowych analizach czułości modelu jak i zmiennych założeniach parametrów 
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danych wyjściowych, wprowadzenie powszechnych szczepień było strategią efektywną 
kosztowo - inkrementalny współczynnik użyteczności kosztów (ang.: incermental cost-utility 
ratio - ICUR) był niższy niż ustalony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych próg 105 
tys. złotych/QALY. Wyniki naszych badań miały wymiar utylitarny. W formie rozbudowanego 
raportu zostały złożone do Agencji Oceny Technologii Medycznych i uzyskały pozytywną 
opinię Prezesa w zakresie refundacji szczepionki Cervarix w Polsce. 
 
Pozostały dorobek naukowy zbieżny tematycznie z nurtem cyklu publikacji stanowiącym 
osiągnięcie naukowe, ale niewchodzący w skład cyklu 
 
 W ramach grupy badawczej „Retrospective Survey and HPV Time Trends Study Group” 
kierowanej przez Kataloński Instytut Onkologii w Barcelonie, do której uzyskałem 
zaproszenie, na największym materiale histologicznym dotychczas na świecie 
potwierdziliśmy najczęstsze występowanie genotypów HPV w kolejności 16, 18, 31, 33, 35, 
45, 53 i 58 w RSM na świecie [7]. W konkluzjach publikacji stwierdziliśmy, iż wymienione 
genotypy powinny być brane pod uwagę przy ocenie odporności krzyżowej indukowanej 
przez dostępne aktualnie szczepionki przeciwko HPV oraz powinny mieć priorytet przy 
opracowywaniu szczepionek nowej generacji. Co ciekawe, uzyskane wyniki są zbieżne  
w zakresie 6 genotypów onkogennych z profilem nowej szczepionki (Gardasil 9), która 
została zarejestrowana na runku USA w grudniu 2014 roku oraz w czerwcu 2015 roku w Unii 
Europejskiej i obejmuje swym składem cząstki wirusopodobne HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 i 58.  W pracy wykazaliśmy także, iż genotypy HPV 16, 18 i 45 ze względu na wywoływanie 
zmian inwazyjnych w młodszym wieku niż w przypadku pozostałych genotypów 
onkogennych HPV, powinny być brane pod uwagę przy wprowadzaniu badań molekularnych 
obejmujących genotypowanie, które mają mieć zastosowanie w populacyjnych badaniach 
przesiewowych. 

W ramach projektów badawczych o akronimach SCALE i HERACLES wykazaliśmy,  
iż w krajach europejskich istnieją znaczące różnice w dystrybucji genotypów HPV pomiędzy 
zmianami śródnabłonkowymi dużego stopnia (CIN2, CIN2/3, CIN3, AIS) a rakiem inwazyjnym 
[8]. Wynika to prawdopodobnie z różnic w potencjale onkogennym poszczególnych 
genotypów oraz z różnego czasu progresji zmian przedinwazyjnych wywołanych różnymi 
typami HPV do raka. W ramach części projektu HPV VVAP (Vulva, Vagina, Anus and Penis) 
dotyczącej raka sromu, w której brałem udział, wykazano, iż w ok. 85% przypadków 
śródnabłonkowej neoplazji sromu (ang.: vulvar intraepithelial neoplasia - VIN) oraz w blisko 
30% przypadkach inwazyjnego raka sromu stwierdza się obecność DNA HPV [9]. Istnieją 
natomiast zdecydowane różnice w zależności od typów histologicznych raka oraz wieku 
pacjentek. Najczęstszymi typami HPV w raku sromu są w kolejności genotypy 16, 33 i 18 
natomiast genotyp 45 występuje zdecydowanie częściej w zmianach inwazyjnych niż w VIN,  
co analogicznie do RSM może świadczyć o jego rzadkim nosicielstwie w zdrowej populacji 
natomiast dużym potencjale onkogennym i ryzyku progresji do zmian inwazyjnych.  
W kolejnej publikacji [10] potwierdziliśmy, iż ok. 74% raków pochwy i 96% stanów 
przedrakowych (VAIN 2/3) zawiera materiał genetyczny HPV. Wirusowej etiologii znacznej 
części przypadków raka pochwy dowodzi dodatkowo dodatnia ekspresja p16(INK4a) 
uzyskana w 87% HPV-DNA-pozytywnych przypadków zmian inwazyjnych. Najczęstsze 
występowanie HPV odnotowaliśmy w podtypie brodawkowato-bazaloidalnym raka 
płaskonabłonkowego oraz u młodszych pacjentek. 
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W związku ze swoimi zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi zostałem 
powołany na członka grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – autorów 
zaleceń w zakresie postępowania w przypadku nieprawidłowego rozmazu cytologicznego z 
szyjki macicy [11]. Brałem także udział w wieloośrodkowym badaniu dotyczącym RSM w 
kikucie szyjki macicy [12]. 

Jestem także autorem i współautorem licznych doniesień zjazdowych, pozycji 
przeglądowych, rozdziałów monografii i komentarzy poświęconych epidemiologii [13], 
etiopatogenezie [14,15], profilaktyce pierwotnej [16-24], profilaktyce wtórnej [24-26], 
diagnostyce i leczeniu [27-30] stanów przedrakowych i RSM. Ponadto jestem pierwszym 
autorem doniesienia kazuistycznego opisującego jeden z czterech dotychczas opisanych w 
literaturze światowej przypadków bardzo rzadkiego guza szyjki macicy, u diagnozowanej i 
leczonej przeze mnie pacjentki [31]. 
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