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Załącznik nr 2 

 

                                            Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko: Dorota Koczkodaj 

 

2. Dane bibliograficzne i przebieg pracy zawodowej 

Urodziłam się 15 czerwca 1965 roku w Świdniku, gdzie uczęszczałam do Szkoły 

Podstawowej nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. 

W latach 1984-1990 studiowałam na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii 

Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł magistra biologii, specjalizacja mikrobiologia 

uzyskałam w 1990 roku.  

We wrześniu 1990 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel biologii w Szkole 

Podstawowej nr 3 oraz nr 1 w Świdniku, a od października 1991 jako pracownik techniczny 

w Zakładzie Genetyki Medycznej (obecnie Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią 

Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej) Akademii Medycznej w Lublinie. Pod 

kierownictwem Pani profesor dr hab. Danuty Rożynkowej uczyłam się metod hodowli 

komórkowych, klasycznych technik cytogenetycznych, immunohistochemicznych oraz 

molekularnych. W ramach poszerzania warsztatu i doskonalenia technik badawczych 

odbyłam w 1998 roku szkolenie w Zakładzie Genetyki w Instytucie Matki i Dziecka 

w Warszawie, pod przewodnictwem Pani profesor dr hab. Ewy Bocian oraz w 1999 roku 

szkolenie w Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii w Warszawie.  

 W 2001 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie 

z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską pt.: Badania molekularno-cytogenetyczne 

w przewlekłej białaczce B-limfocytowej metodą fluorescencyjnej in situ hybrydyzacji”. 

Promotorem pracy była Pani profesor dr hab. Danuta Rożynkowa. Na tej podstawie 

otrzymałam tytuł doktora nauk medycznych i w roku 2003 wygrałam konkurs na etat 

asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej, a w 2006 roku awansowałam na stanowisko 

adiunkta. 
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 W 2003 roku uzyskałam prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, 

a w roku 2007 zdałam egzamin państwowy i uzyskałam specjalizację I stopnia w zakresie 

laboratoryjnej genetyki medycznej. 

3. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): (zał. nr 6) 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:   

 Badania ewolucji klonalnej w przewlekłej białaczce limfocytowej 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, 

recenzenci wydawniczy)                                                                                                

Dorota Koczkodaj,   2018r.                                                                     

Wydawnictwo  Best Print s.c.,  Lublin    ISBN: 978-83-62648-70-2 

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

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Najistotniejszą dziedziną moich zainteresowań naukowych jest rola zaburzeń 

genetycznych w przewlekłej białaczce limfocytowej. Cytogenetyczna analiza przewlekłej 

białaczki limfocytowej została przedstawiona przeze mnie w kilku pracach przeglądowych 

oraz doświadczalnych, a wyniki dalszych badań poszerzone o nowe techniki jak CGH do 

mikromacierzy oraz badania statusu mutacyjnego wybranych genów stanowią podstawę pracy 

habilitacyjnej pt. „Badania ewolucji klonalnej w przewlekłej białaczce limfocytowej” 

którą mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest jednym z najczęstszych schorzeń 

limfoproliferacyjnych, występującym u osób w starszym wieku w Europie i Ameryce 

Północnej PBL cechuje niezwykła heterogenność, która prawdopodobnie odzwierciedla jej 

niejednorodność biologiczną i genetyczną oraz wpływa na obraz kliniczny, jak i przebieg 

leczenia. Dlatego wiele uwagi poświęcono na identyfikację markerów biologicznych, które 

mogłyby być pomocne w przewidywaniu tendencji postępu choroby w momencie diagnozy 

oraz ułatwiłyby dokładne określenie ryzyka i optymalizację leczenia. Wieloletnie obserwacje 

wskazują na bardzo wczesne pojawienie się pierwszych zaburzeń genetycznych 
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i epigenetycznych predysponujących do rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej. Jednym 

z wielu markerów, które zostały zaliczone do grupy istotnych prognostycznie są „profile 

cytogenetyczne”. Pierwsze obserwacje dotyczące nabytych aberracji chromosomowych 

pojawiających się w trakcie choroby, czyli ewolucji klonalnej opisano pod koniec lat 80tych. 

Klonalna ewolucja w PBL jest procesem o dynamicznym charakterze, w którym dochodzi do 

gromadzenia przez komórki zmian genetycznych oraz epigenetycznych. Nagromadzone 

zmiany dają początek nowym klonom podlegającym ekspansji, różnicowaniu i selekcji. Nadal 

niewiele wiadomo o częstotliwości występowania, pochodzeniu oraz ewolucji klonalnych 

zmian genetycznych lub ich wpływu na przebieg kliniczny.  

Ocena klonalności cytogenetycznej zaczyna odgrywać coraz większą rolę w diagnostyce 

i leczeniu chorób rozrostowych. Precyzyjne określenie klinicznego znaczenia poszczególnych 

aberracji cytogenetycznych w etiopatogenezie oraz odpowiedzi na leczenie powinno 

przyczynić się do dalszego rozwoju medycyny spersonalizowanej dla chorych na przewlekłą 

białaczkę limfocytową. Celem mojej pracy była: 

1.  Analiza klonalnych aberracji cytogenetycznych takich jak delecja 13q, delecja 17p, 

delecja 11q, delecja 6q, trisomia chromosomu 12 oraz innych zmian chromosomowych 

u chorych w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej w oparciu o techniki 

cytogenetyki klasycznej (GTG, RHG) oraz molekularnej (FISH, mikromacierze CGH). 

2. Analiza ewolucji klonalnej i jej klinicznego znaczenia w przebiegu PBL oceniana 

w odniesieniu do: 

 wybranych parametrów demograficznych pacjentów (wiek, płeć), 

 wykładników klinicznych choroby (stadium, leczenie) i jej przebiegu (remisja, 

progresja), 

 czynników prognostycznych (ekspresja ZAP-70, CD38, status mutacji IgVH, 

NOTCH1).  

3. Ocena przeżycia na tle - wybranych parametrów demograficznych pacjentów (wiek, 

płeć) 

 wykładników klinicznych choroby (stadium, leczenie) i jej przebiegu (remisja, 

progresja), 

 czynników prognostycznych (ekspresja ZAP-70, CD38, status mutacji IgVH, 

NOTCH1), 

 ewolucji klonalnej. 
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4. Próba odpowiedzi na pytanie: która z technik rutynowo wykorzystywanych do oceny 

klonalności jest optymalna do klinicznego monitorowania przebiegu przewlekłej białaczki 

limfocytowej na podstawie oszacowanych predykatorów ewolucji klonalnej. 

 

Badaniami objęto 72 chorych z przewlekłą białaczką limfocytową Katedry i Kliniki 

Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

hospitalizowanych w latach 2005-2015. Grupę badaną stanowiły 34 kobiety i 38 mężczyzn w 

wieku od 36 do 86 lat (średnio 63,22±10,42). Stadium kliniczne PBL ustalono na podstawie 

klasyfikacji Rai’a i wsp. Badania z wykorzystaniem cytogenetyki klasycznej oraz FISH 

wykonano u wszystkich chorych w chwili rozpoznania oraz powtórnie po upływie około 24 

miesięcy w celu zaobserwowania zmian o charakterze klonalnym (ewolucji klonalnej). 

Podczas drugiego badania poszerzono panel badań o metodę CGH do mikromacierzy. Czas 

liczony w miesiącach pomiędzy badaniami wynosił: mediana 25,00 (zakres od 11 do 35 

miesięcy, średnio 23,52±15,00). Krótszy okres pomiędzy badaniami w przypadku niektórych 

chorych był związany z pojawieniem się u nich progresji. Całkowity czas przeżycia (OS) 

mierzono od rozpoznania PBL i od analizy wyjściowej do ostatniej wizyty kontrolnej lub 

śmierci. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. W badanej grupie 72 chorych wykazano, że w przebiegu przewlekłej białaczki 

limfocytowej dochodzi do ewolucji klonalnej. 

2. Najczęściej obserwowanymi zmianami klonalnymi były aberracje chromosomów: 

13q, 6q, 11q, 14q, 17p  oraz trisomia chromosomu 12. 

3. Potwierdzono korelację między występowaniem trisomii chromosomu 12 ocenianej 

metodami cytogenetyki klasycznej, FISH i CGH do mikromacierzy oraz mutacją 

w genie NOTCH1. 

4. W przeprowadzonych badaniach z wykorzystaniem cytogenetyki klasycznej, FISH 

i CGH do mikromacierzy zaobserwowano korelację ekspresji ZAP70 z delecją 

fragmentu długiego ramienia chromosomu 6 (del(6q)). Otrzymane wyniki wskazują 

delecję 6q jako niekorzystny czynnik prognostyczny. 

5. Badania z wykorzystaniem techniki FISH i CGH do mikromacierzy potwierdziły 

korelację ekspresji ZAP70 z delecją fragmentu długiego ramienia chromosomu 11 

(del(11q)). 
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6. Analiza aberracji chromosomowych w badanej grupie chorych wykazała, że obecność 

delecji 17p oraz translokacji w kariotypach ma niekorzystny wpływ na całkowite 

przeżycie (OS).  

7. Nabycie delecji 17p w trakcie ewolucji klonalnej towarzyszy złożonym kariotypom, 

co ma wpływ na krótszy czas do włączenia leczenia (TFT). 

8. W trakcie ewolucji klonalnej zaobserwowano u chorych z mutacją w genach IgVH 

pojawienie się delecji fragmentu długiego ramienia chromosomu 13 (del(13q)), która 

jest zaliczana do zmian o korzystnym rokowaniu, a w grupie chorych bez mutacji 

w genach IgVH zaobserwowano zwiększenie liczby aberracji chromosomowych 

o niekorzystnym rokowaniu (del 17p, del 11q, translokacje).  

9. Klasyczne czynniki prognostyczne tj. skategoryzowane wartości ekspresji ZAP70 

i CD38 oraz mutacje w genach IgVH oraz NOTCH1 nie wpływały na przebieg 

ewolucji klonalnej w badanej grupie chorych. 

10. Badania z wykorzystaniem CGH do mikromacierzy wskazały zjawisko ewolucji 

klonalnej jako czynnik ryzyka dla wystąpienia progresji. 

11. Spośród najczęściej stosowanych w badaniach nowotworów hematologicznych metod 

cytogenetycznych (cytogenetyka klasyczna, FISH, CGH do mikromacierzy), 

klasyczne badania cytogenetyczne są najbardziej optymalną techniką do 

monitorowania ewolucji klonalnej w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej.  

Otrzymane wyniki badań wskazują, że konwencjonalne kariotypowanie jest 

skuteczniejsze niż metoda FISH, czy CGH do mikromacierzy w obserwacji ewolucji 

klonalnej. Obserwacje te potwierdzają sugestie wielu badaczy, że ocena ryzyka przebiegu 

klinicznego choroby oraz monitorowania i leczenia chorych na PBL, wskazują na potrzebę 

włączenia konwencjonalnego kariotypowania do badań przesiewowych tych chorych, 

podobnie jak są rutynowo wykonywane w innych zaburzeniach hematologicznych. 

4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

                         Zainteresowania naukowe 

Moje zainteresowania naukowe od lat związane są z procesami nowotworowymi 

układu krwiotwórczego i dotyczą ich szerokiego spektrum. Do najważniejszych należą: 

1. Zaburzenia cytogenetyczne w nowotworach hematologicznych (12 publikacji i 23 

streszczenia) 
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Detection of chromosomal changes in chronic lymphocytic leukemia using classical cytogenetic methods 

and FISH: application of rich mitogen mixtures for lymphocyte cultures.  DOROTA KOCZKODAJ, 

SYLWIA POPEK, SZYMON ZMORZYŃSKI, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, AGATA FILIP. J. Invest. 

Med. 2016 vol. 64 nr 4 s. 894-898, bibliogr. poz. 21. Praca oryginalna.  IF 1,943, MNiSzW 25,00 

 

Comparative genomic hybridization arrays in complex karyotype analysis - an AML case report.  

DOROTA KOCZKODAJ, AGATA FILIP, WALDEMAR TOMCZAK, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK. Centr. 

Eur. J. Immunol. 2011 vol. 36 nr 1 s. 40-45, bibliogr. poz. 21. Praca oryginalna. IF 0,317, MNiSzW 9,00 

 

Genetic aberrations detected with FISH analysis in B-cell chronic lymphocytic leukaemia.  DOROTA 

KOCZKODAJ, AGATA FILIP, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, M. LUTEREK, BOGUMIŁA CISEŁ, ANNA 

DMOSZYŃSKA, JACEK]K. WOJCIEROWSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2005 vol. 14 suppl. 2 p. 1 s. 211-215, 

bibliogr, 5. Praca oryginalna. IF 0,352, MNiSzW 10,00 

 

Chromosome preparation for chronic lymphoid malignancies. DOROTA KOCZKODAJ, AGATA A. FILIP. 

W: Cancer cytogenetics : methods and protocols. Ed. Thomas S. K. Wan.. New York 2017, Springer, s. 33-41, 

bibliogr, Methods in Molecular Biology; vol. 1541, 978-1-4939-6701-8. Praca oryginalna. MNiSzW 5,00 

 

Udział cytogenetyki molekularnej w poszukiwaniu klonalnej proliferacji komórek białaczkowych. (The 

role of molecular cytogenetics in B-CLL cells clonal proliferation analyses.) DOROTA KOCZKODAJ, 

DANUTA ROŻYNKOWA. Post. Biol. Kom. 2002 t. 29 nr 1 s. 141-156, bibliogr. poz. 70, sum. Praca 

przeglądowa. MNiSzW 5,00 

 

Niektóre aberracje genomu w przewlekłej białaczce limfatycznej B-komórkowej i ich znaczenie kliniczne. 

Cz. 1: przewlekła białaczka limfatyczna B-komórkowa z delecją genu TP53. (Some genomic aberrations in 

B-cell chronic lymphocytic leukemia and their clinical relevance. P. 1: B-cell chronic lymphocytic 

leukemia with TP53gene deletion.) DOROTA KOCZKODAJ, ZOFIA M. RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-

SZCZEPANEK, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK. Pol. Arch. Med. Wewn. 2003 t. 110 nr 6 s. 1395-1403, 

bibliogr. poz. 36, sum. Praca oryginalna. MNiSzW 5,00 

 

2. Czynniki rokownicze w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz innych nowotworach układu 

krwiotwórczego (13 publikacji i 18 streszczeń) 

Badania wybranych markerów u nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-

komórkową. (Analysis of chosen markers in untreated B-CELL patients.) DOROTA KOCZKODAJ, 

BARBARA MARZEC-KOTARSKA, AGATA FILIP, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, JACEK K. 

WOJCIEROWSKI. Acta Haematol. Pol. 2008 t. 39 z. 2 s. 287-294, bibliogr. poz. 25, sum. Praca oryginalna. 

MNiSzW 4,00 

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/82059/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/82059/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/82059/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/82059/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62912/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62912/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62912/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34525/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34525/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34525/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34525/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/84274/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/84274/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/84274/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/71099/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/71099/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/71099/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/27272/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/27272/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/27272/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/27272/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/27272/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/27272/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/49745/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/49745/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/49745/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/49745/
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Assessment of CD38 expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL): may it alone serve as 

prognostic factor? AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ, BOGUMIŁA CISEŁ, EWA WĄSIK-

SZCZEPANEK, JOANNA KOLANO, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK WOJCIEROWSKI. Pol. J. Environ. 

Stud. 2005 vol. 14 suppl. 2 p. 1 s. 77-81, bibliogr. Praca oryginalna. IF 0,352, MNiSzW 10,00 

Molekularne i cytogenetyczne czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej (OBS). (Molecular and 

cytogenetic prognostic factors in acute myeloid leukemia (AML). SZYMON ZMORZYŃSKI, AGATA A. 

FILIP, DOROTA KOCZKODAJ, MAŁGORZATA MICHALAK. Post. Hig. Med. Dośw. 2011 t. 65 s. 158-166, 

bibliogr. poz. 70, sum. Praca przeglądowa. IF 0,654, MNiSzW 9,00 

 

Significance of polymorphisms and expression of enzyme-encoding genes related to glutathione in 

hematopoietic cancers and solid tumors. SZYMON ZMORZYŃSKI, GRAŻYNA ŚWIDERSKA-KOŁACZ, 

DOROTA KOCZKODAJ, AGATA A. FILIP. Biomed Res. Int. [online] 2015 vol. 2015 art. ID 853573, s. 1-6, 

bibliogr. poz. 81. http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2015/853573.pdf. Praca oryginalna. 

 IF 2,134, MNiSzW 20,00 

 

Examination of the FLT3 and NPM1 mutational status in patients with acute myeloid leukemia from 

southeastern Poland.  DOROTA KOCZKODAJ, SZYMON ZMORZYŃSKI, MAŁGORZATA MICHALAK-

WOJNOWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, AGATA A. FILIP. Arch. Med. Sci. 2016 vol. 12 nr 1 s. 120-

128, bibliogr. poz. 36. Praca oryginalna.  IF 1,969, MNiSzW 30,00 

 

TP53 polymorphism in plasma cell myeloma. SZYMON A. ZMORZYŃSKI, IWONA KORSZEŃ-PILECKA, 

MAGDALENA WOJCIEROWSKA-LITWIN, BARBARA KWIATKOWSKA-DRABIK, MAŁGORZATA 

LUTEREK, SYLWIA CHOCHOLSKA, DOROTA KOCZKODAJ, SYLWIA POPEK, MAŁGORZATA 

MICHALAK-WOJNOWSKA, GRAŻYNA ŚWIDERSKA-KOŁACZ, JOANNA JANUSZEWSKA, IWONA 

SUROWIEC, WALDEMAR TOMCZAK, MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARCIN PASIARSKI, 

KATARZYNA PONIEWIERSKA-JASAK, KATARZYNA CIEPLIŃSKA, OLGA JANKOWSKA-ŁĘCKA, 

AGATA ANNA FILIP. Folia Histochem. Cytobiol. 2017 vol. 55 nr 4 s. 203-211, bibliogr. poz. 49. Praca 

oryginalna. IF 1,389, MNiSzW 15,00 

 

3. Profil ekspresji genów komórek nowotworowych (8 publikacji i 15 streszczeń zjazdowych) 

Ekspresja surwiwiny w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej: opis przypadku. (Survivin gene 

expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia: case report.) AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ, 

BARBARA MARZEC, BOGUMIŁA CISEŁ, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK. Acta Haematol. Pol. 2005 t. 36 

supl. 1 s. 89-94, bibliogr. Opis przypadku. MNiSzW 4,00 

Ekspresja surwiwiny i jej znaczenie kliniczne. (Cz. 2). (Survivin expression and its clinical significance (P. 

2). ZOFIA RUPNIEWSKA, DOROTA KOCZKODAJ, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK. Acta Haematol. 

Pol. 2005 t. 36 nr 4 s. 381-387, bibliogr. poz. 39, sum. Praca przeglądowa. MNiSzW 4,00 

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/34508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62741/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62741/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62741/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62741/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81869/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81869/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81869/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81869/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/86549/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/86549/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/86549/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/86549/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/86549/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/86549/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/86549/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/35508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/35508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/35508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/35508/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/39883/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/39883/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/39883/
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Assessment of MMP-2 and MMP-9 expression in LPS stimulated LS180 cell line.  TOMASZ 

KUBIATOWSKI, JOANNA KORZENIOWSKA-OLSZAŃSKA, KRYSTYNA RÓŻYŃSKA, AGATA FILIP, 

BARBARA MARZEC, MAŁGORZATA GAWŁOWICZ, DOROTA KOCZKODAJ, JACEK 

WOJCIEROWSKI. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2002 vol. 46 suppl. s. 51-55, bibliogr, Praca oryginalna. IF 0,244, 

MNiSzW 7,00. 

 

Analiza ekspresji genu WT1 i statusu mutacyjnego genu FLT3 u chorych na ostrą białaczkę szpikową.  

SZYMON ZMORZYŃSKI, NORBERT GRZĄŚKO, DOROTA KOCZKODAJ, AGATA A. FILIP. Acta 

Haematol. Pol. 2015 vol. 46 supl. s. 139, XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. 

Szczecin, 23-26 września 2015 r. 

 

EBV - infected LCL and B-CLL exhibit different expression pattern of p27 and Rb genes family.  

BARBARA MARZEC, TOMASZ KUBIATOWSKI, MAŁGORZATA GAWŁOWICZ, DOROTA 

SZCZĘŚNIAK, AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ, IRYNA NESINA, JACEK WOJCIEROWSKI. Bull. 

Vet. Inst. Pulawy 2002 vol. 46 suppl. s. 65-69, bibliogr, Praca oryginalna. IF 0,244, MNiSzW 7,00. 

 

Expression of COX-1 and COX-2 in fetal epiphyseal cartilage after prenatal exposure to nonselective 

COX inhibitor - tolmetin. FRANCISZEK BURDAN, BARBARA MARZEC, JUSTYNA SZUMIŁO, 

JAROSŁAW DUDKA, ROBERT KLEPACZ, DOROTA KOCZKODAJ, AGNIESZKA KOROBOWICZ, 

EDYTA TOKARSKA, L. KLEPACZ. W: 15th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations: 

Chemical biology in the postgenomic era. New approaches and applications. Mainz, July 4-9, 2004. [Abstr.] s. 

140. 

 

Expression changes of bovine leukaemia virus genes under the impact of tyrosine kinase inhibitors - 

geldanamycin and tyrphostin.  MAŁGORZATA GRABEK-GAWŁOWICZ, JAN RUŁKA, JACEK 

GAWŁOWICZ, BARBARA MARZEC, TOMASZ KUBIATOWSKI, AGATA FILIP, DOROTA 

KOCZKODAJ, JACEK WOJCIEROWSKI. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2003 vol. 47 nr 2 s. 333-340, bibliogr. poz. 

30. Praca oryginalna. IF 0,190, MNiSzW 7,00 

 

4. Apoptoza komórek nowotworowych w białaczkach (5 publikacji i 8 streszczeń zjazdowych) 

 

Induction of apoptosis in B-CLL cells by selected histone deacetylase inhibitors.  JOANNA KOLANO, 

DOROTA KOCZKODAJ, AGATA FILIP, BOGUMIŁA CISEŁ, JACE WOJCIEROWSKI, EWA WĄSIK, 

ANNA DMOSZYŃSKA, WITALIS MISIEWICZ. Centr. Eur. J. Immunol. 2011 vol. 36 nr 1 s. 24-32, bibliogr. 

poz. 31. Praca oryginalna. IF 0,317, MNiSZW 9,00 

 

BRUCE/apollon i jego rola w rodzinie białek hamujących apoptozę. (BRUCE/apollon and its significance 

in the family of inhibitor of apoptosis proteins.) ZOFIA RUPNIEWSKA, DOROTA KOCZKODAJ, EWA 

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20449/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20449/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20449/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20449/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20449/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81456/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81456/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81456/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/81456/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20450/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20450/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20450/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20450/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/34195/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/34195/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/34195/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/34195/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/34195/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_zwarte/34195/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51346/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51346/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51346/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51346/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51346/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62911/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62911/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62911/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/62911/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/42234/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/42234/
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WĄSIK-SZCZEPANEK. Acta Haematol. Pol. 2006 t. 37 nr 3 s. 329-337, bibliogr. poz. 55, sum. Praca 

przeglądowa. MNiSzW 4,00 

 

Proteins that influence apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia.  AGATA FILIP, BARBARA 

MARZEC, DOROTA KOCZKODAJ, TOMASZ KUBIATOWSKI, MAŁGORZATA GRABEK-

GAWŁOWICZ, JACEK WOJCIEROWSKI Bull. Vet. Inst. Pulawy 2002 vol. 46 suppl. s. 3-8, bibliogr. poz. 24, 

IF 0,244, MNiSzW 7,00 

 

Circulating microenvironment of CLL: Are nurse-like cells related totumor-associated macrophages? 

AGATA A. FILIP, BOGUMIŁA CISEŁ, DOROTA KOCZKODAJ, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, TOMASZ 

PIERSIAK, ANNA DMOSZYŃSKA. Blood Cells Mol. Dis. 2013 Vol. 50 nr 4 s. 263-270, bibliogr. poz. 31. 

Praca oryginalna. IF 2,331, MNiSzW 20,00 

 

The apoptosis related gene expression in human B-CLL cells. AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ, 

BARBARA MARZEC, [ET AL.]. Eur. J. Biochem. 2003 vol. 270 suppl. 1 s. 97, FEBS Special Meeting 2003 on 

Signal Transduction. Brussels, 3-8 July 2003. Abstr. 

 

5. Udział miRNA w procesach nowotworzenia (2 publikacje i 2 streszczenia zjazdowe) 

 

Expression of circulating miRNAs associated with lymphocyte differentiation and activation in CLL-

another piece in the puzzle. AGATA A. FILIP, ANNA GRENDA, SYLWIA POPEK, DOROTA 

KOCZKODAJ, MAŁGORZATA MICHALAK-WOJNOWSKA, MICHAŁ BUDZYŃSKI, EWA WĄSIK-

SZCZEPANEK, SZYMON ZMORZYŃSKI, AGNIESZKA KARCZMARCZYK, KRZYSZTOF 

GIANNOPOULOS. Ann. Hematol. 2017 vol. 96 nr 1 s. 33-50, bibliogr. poz. 75. Praca oryginalna. IF 3,083, 

MNiSzW 30,00 

 

Rola mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (PBL-B). (The role of 

microRNAs in pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia (B-CLL).) AGATA FILIP, DOROTA 

KOCZKODAJ. Acta Haematol. Pol. 2011 t. 42 nr 3 s. 389-394, bibliogr. poz. 24, sum. Praca przeglądowa. 

MNiSzW 6,00 

 

Circulating miRNA expression profiling in chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients - preliminary 

results. AGATA  A. FILIP, ANNA GRENDA, SYLWIA POPEK, DOROTA KOCZKODAJ, MAŁGORZATA 

MICHALAK-WOJNOWSKA, M. BUDZYŃSKI, SZYMON ZMORZYŃSKI. Eur. J. Hum. Gen. 2015 vol. 23 

suppl. 1 s. 248, European Human Genetics Conference 2015. Glasgow, June 6-9, 2015. Abstr. 

 

 

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/42234/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20445/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20445/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20445/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/20445/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/70008/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/70008/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/70008/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51349/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51349/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/51349/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/83539/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/64827/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/64827/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/64827/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/80457/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/80457/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/80457/
http://bpp.umlub.pl/bpp/wydawnictwo_ciagle/80457/
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5. Działalność naukowa 

 Od początku swojej pracy w Zakładzie Genetyki Medycznej brałam czynny udział 

w pracy naukowej Zakładu oraz współpracowałam w ramach projektów naukowych z Katedrą 

i Kliniką Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

Pracownią Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Pracownią Cytogenetyczną centrum Onkologii 

w Warszawie.  

Mój dorobek naukowy obejmuje autorstwo bądź współautorstwo 46 pełnotekstowych 

publikacji, 1 rozdziału w podręczniku międzynarodowym oraz dwóch rozdziałów 

w podręczniku krajowym. Łączna punktacja moich prac wynosi 16,359 Impact Factor, 337 

pkt KBN/MNiSW (w tym w suplementach 2,032 IF, 81 KBN/MNiSW). Według Scopus 

Citation Overview prace te cytowane były 47 razy, a według bazy Web of Science TM Core 

Collection 33 razy. Ponadto jestem autorem lub współautorem 99 komunikatów zjazdowych 

w formie referatów lub plakatów, prezentowanych w kraju (53) i na kongresach 

zagranicznych (46). Przedstawiałam także prezentacje na spotkaniach cytogenetyków 

w trakcie Ogólnopolskich Warsztatów Cytogenetyki Hematoonkologicznej oraz lubelskiego 

oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego. 

6. Granty i Projekty Naukowe 

 Byłam głównym wykonawcą grantu promotorskiego KBN 4P05A 049 18 „Analiza 

anomalii genetycznych w białaczkowych limfocytach B metodą fluorescencyjnej in situ 

hybrydyzacji (FISH)”, grantu PBZ-KBN-091/P05/04 „Molekularne czynniki rokownicze 

u chorych na przewlekłą białaczkę B-komórkową. Poszukiwanie molekularnych markerów 

prognostycznych i predykcyjnych w badaniach guzów nowotworowych” oraz kierownikiem 

grantu KBN N N402 187035 „Analiza zmian klonalnych w przebiegu ostrej białaczki 

mieloblastycznej z wykorzystaniem techniki klasycznej CGH i mikromacierzy CGH”. 

Uczestniczyłam w realizacji grantów uczelnianych: PW 231/03 „Wrażliwość limfocytów 

PBL-B na indukowaną apoptozę w warunkach in vitro”, PW 231/09 „Polimorfizmy 

genetyczne genów BCL2 i TP53 w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej”, DS 

225/2011 ” Analiza ekspresji wybranych miRNA w surowicy krwi i limfocytach chorych 

z przewlekłą białaczką limfocytową“, „Mutacje genów NOTCH1 i TP53 a relacja limfocyt-

mikrośrodowisko w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)”, DS 225/2017 „Rola 

egzosomów w kształtowaniu mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej“ 
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7. Działalność dydaktyczna 

Od początku zatrudnienia uczestniczę w działalności dydaktycznej Zakładu Genetyki. 

Prowadzę ćwiczenia, wykłady, seminaria z przedmiotu Genetyka ze studentami Uniwersytetu 

Medycznego (Wydział Lekarski, Stomatologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo) oraz 

prowadziłam zajęcia ze studentami anglojęzycznymi. Przygotowuję programy zajęć 

z genetyki oraz jestem koordynatorem zajęć dla studentów polskojęzycznych. Biorę czynny 

udział  w szkoleniu podyplomowym diagnostów laboratoryjnych, prowadząc wykłady 

i ćwiczenia w ramach kursów organizowanych przez CMKP. Posiadam uprawnienia 

egzaminatora OKE i z ramienia Uniwersytetu Medycznego byłam koordynatorem 

i prowadzącym kursy przygotowawcze z biologii dla przyszłych maturzystów. W 2007 roku 

jako ekspert uczestniczyłam w pracach komisji weryfikującej wyniki egzaminów na 

Uniwersytety Medyczne. Od wielu lat biorę czynny udział w kolejnych edycjach Lubelskiego 

Festiwalu Nauki. Jestem również zaangażowana w ogólnopolską akcję „Mam haka na raka”, 

w jej ramach odbywam spotkania z młodzieżą licealną, prowadząc wykłady i zajęcia 

seminaryjne dotyczące wybranych chorób nowotworowych i profilaktyki. W roku 2013 

byłam koordynatorem i jednym z wykonawców projektu pt.” MEDFUTURE- Medyczne 

zawody przyszłości”, zadania-„Propedeutyka genetyki dla studentów Wydziału 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu” oraz „Indywidualne programy rozwoju studenta 

w obszarze tematycznym genetyka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Jestem promotorem pomocniczym pracy doktorskiej mgr Sylwii Popek-Marciniec 

pt: "Analiza wybranych zmian genomu limfocytów przewlekłej białaczki limfocytowej w 

kontekście oddziaływania z komórkami mikrośrodowiska" 

 

8. Działalność organizacyjna 

 Należę do następujących towarzystw naukowych: 

Polskiego Towarzystwa Genetycznego,  

Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka,  

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,  
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European Society of Human Genetics 

Należę do Zarządu Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicznej Polskiego Towarzystwa 

Genetyki Czlowieka 

Brałam aktywny udział w organizacji III Polskiego Kongresu Genetyki w Lublinie (2010), 

Warsztatów Cytogenetyki Hematoonkologicznej w Lublinie (2014), Konferencji Genetyka 

Nowotworów w Lublinie (2012, 2014, 2016) 

9. Nagrody i wyróżnienia 

Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe za rok 2002 

Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe za rok 2003/2004  

Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe za rok 2004/2005 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014 

 

                                                                                              Lublin, 04.05.2018r. 

                                                                                           


