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1. Imię i nazwisko1. Imię i nazwisko1. Imię i nazwisko1. Imię i nazwisko    

Mirosław Andrusiewicz 

2.2.2.2.    Posiadane dyplomy, stopnie naukowe Posiadane dyplomy, stopnie naukowe Posiadane dyplomy, stopnie naukowe Posiadane dyplomy, stopnie naukowe     

̶ stopień doktora nauk medycznych (w dyscyplinie medycyna) z dnia 21 czerwca 2006 r., Uniwer-
sytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu. Tytuł roz-
prawy doktorskiej: „Badania nad ekspresją podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej 
w nowotworach i rozrostach endometrium, promotor: prof. dr hab. Jerzy B. Warchoł 

̶ dyplom magistra biologii na kierunku Biologia w zakresie biologii molekularnej z dnia 15 maja 
2002 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii. Tytuł pracy ma-
gisterskiej: „Analiza obecności genu DAZ w jądrach u mężczyzn z zaburzeniami płodności”, 
promotor: dr Anna Jankowska 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Inne formy kształceniaInne formy kształceniaInne formy kształceniaInne formy kształcenia    

− świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Menadżer Projektu Badawczo-
Rozwojowego, z dnia 6 listopada 2011 r., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Fi-
nansów i Bankowości, Tytuł projektu dyplomowego: „Wdrożenie populacyjnego testu prze-
siewowego oceniającego wystąpienie choroby nowotworowej”, promotor: dr Zdzisław Podrez 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych    

̶ 2016-nadal – starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

̶ 2009-2016 – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

̶ 2005-2009 – asystent w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

̶ 2002-2005 – asystent do określonych zadań w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki, Wy-
dział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Brak zatrudnienia w innych jednostkach 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Przebieg pracy zawodowejPrzebieg pracy zawodowejPrzebieg pracy zawodowejPrzebieg pracy zawodowej    

W 2002 roku ukończyłem studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu, w specjalności Biologia molekularna (praca magisterska realizowana była 

na Akademii Medycznej w Poznaniu). Wyniki badań prowadzonych w ramach realizacji pracy 

magisterskiej zostały przedstawione na konferencji studenckiej a następnie przyczyniły się do 

powstania pierwszych publikacji w czasopismach naukowych. 
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Po obronie pracy dyplomowej w 2002 r. zostałem zatrudniony w Katedrze i Zakładzie 

Biologii Komórki na etacie asystenckim a następnie w 2009 r., po obronie rozprawy doktor-

skiej, na stanowisku adiunkta, a od 2016 roku na etacie starszego wykładowcy. 

Od początku pracy w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki, dzięki współpracy z Gi-

nekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

moje zainteresowania koncentrowały się na aspektach molekularnych badań związanych 

z patologicznymi zmianami w obrębie żeńskich wewnętrznych narządów płciowych. 

W 2005 i 2009 roku odbyłem staże naukowe w Niemczech w Universitätsklinikum 

Schleswig-Holstein (Comprehensive Cancer Center Nord) oraz Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel (Frauenklinik, Abt. Gynäkologie und Geburtshilfe, Genetik Labor). 

Byłem zaangażowany w 16 projektów naukowo-badawczych (granty KBN, MNiSW, 

NCN) o tematyce przede wszystkim związanej ze zmianami nowotworowymi i rozrostowymi 

w obrębie żeńskich wewnętrznych narządów płciowych. W czasie pracy poprzez liczne kursy 

i szkolenia aktywnie rozwijałem się zawodowo. Jestem członkiem dwóch towarzystw nauko-

wych oraz Komisji Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu.  

Realizuję się również w pracy dydaktycznej (obecnie na stanowisku starszego wykła-

dowcy). Działalność ta została opisana w dalszej części autoreferatu. 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o2003 r. o2003 r. o2003 r. o    stopniach naukowych i stopniach naukowych i stopniach naukowych i stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule tytule naukowym oraz o stopniach i tytule tytule naukowym oraz o stopniach i tytule tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
wwww    zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)     

4.1.4.1.4.1.4.1.    Tytuł osiągnięcia naukowegoTytuł osiągnięcia naukowegoTytuł osiągnięcia naukowegoTytuł osiągnięcia naukowego    

Analiza wybranych genów związanych z przebiegiem zmian patologicznych 

w komórkach wywodzących się z żeńskich wewnętrznych narządów płciowych 

Uzyskane osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę habilitacji zostały udokumentowane 
w cyklu pięciu prac oryginalnych, opublikowanych w latach 2008-2017, dotyczących proble-
matyki struktury i modulacji ekspresji wybranych genów w zmianach patologicznych żeńskich 
wewnętrznych narządów płciowych. 

  sumaryczny wskaźnik Impact Factor ISI: 11,616  
sumaryczna punktacja Min. Nauki: 139 
cytowania: 27 
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4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    M.M.M.M.,,,, Skibińska I., Gąsiorowska E., Białas P., Kotwicka M., 2017. Fluores-
cence resonance energy transfer usage to track the sequence promoter changes in 
CGB5 gene in ovarian cancer patients. Biomedicine and Pharmacotherapy 90:139–
146. Doi: 10.1016/j.biopha.2017.02.113 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,2,2,2,326326326326 Punktacja Min. Nauki: 25252525 

Szacowany udział habilitanta 80%: koncepcja kształtu badań, zaplanowanie i wykonanie ba-
dań, przeprowadzenie analiz matematycznych i statystycznych, interpretacja wyników, zebra-
nie piśmiennictwa, napisanie manuskryptu, przygotowanie rycin 

Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M., Słowikowski B., Skibińska I., Wołuń-Cholewa M., Dera-Szymanow-
ska A., 2016. Selection of reliable reference genes in eutopic and ectopic endome-
trium for quantitative expression studies. Biomedicine and Pharmacotherapy 78: 66–
73, Doi: 10.1016/j.biopha.2015.12.028. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,2,2,2,326326326326 Punktacja Min. Nauki: 25252525 

Szacowany udział habilitanta 80%: koncepcja kształtu badań, zaplanowanie i wykonanie ba-
dań, przeprowadzenie analiz matematycznych i statystycznych, interpretacja wyników, zebra-
nie piśmiennictwa, napisanie manuskryptu, przygotowanie rycin 

Andrusiewicz M., Andrusiewicz M., Andrusiewicz M., Andrusiewicz M., Szczerba A., Wołuń-Cholewa M., Warchoł W., Nowak-
Markwitz E., Gąsiorowska E., Adamska K., Jankowska A., 2011. CGB and GNRH1 
expression analysis as a method of tumor cells metastatic spread detection in patients 
with gynecological malignances. Journal of Translational Medicine 9(1): 130, Doi: 
10.1186/1479-5876-9-130. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,3,3,3,484484484484 Punktacja Min. Nauki: 35353535 

Szacowany udział habilitanta 40%: udział w planowaniu koncepcji badań, zaplanowanie 
i wykonanie części badań, przeprowadzenie analiz, zebranie piśmiennictwa, współudział 
w napisaniu manuskryptu 

Jankowska A., Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M., Fischer N., Warchol J. 2010. Expression of hCG and 
GnRHs and their receptors in endometrial carcinoma and hyperplasia. International Jour-
nal of Gynecological Cancer 20(1): 92–101, Doi: 10.1111/IGC.0b013e3181bbe933. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1111,,,,558558558558 Punktacja Min. Nauki: 27272727 

Szacowany udział habilitanta 40%: zaplanowanie i wykonanie części badań, prowadzenie 
analiz, zbieranie piśmiennictwa, współudział w napisaniu manuskryptu 

Jankowska A., Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M., Grabowski J., Nowak-Markwitz E., Warchoł J.B., 
2008. Coexpression of human chorionic gonadotropin beta subunit and its receptor 
in nontrophoblastic gynecological cancer. International Journal of Gynecological 
Cancer 18(5): 1102–7, Doi: 10.1111/j.1525-1438.2007.01151.x. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,1,1,1,932932932932 Punktacja Min. Nauki: 27272727 

Szacowany udział habilitanta 40%: zaplanowanie i wykonanie części badań, prowadzenie 
analiz, zbieranie piśmiennictwa, współudział w napisaniu manuskryptu 
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Omówienie celu naukowego ww. pracOmówienie celu naukowego ww. pracOmówienie celu naukowego ww. pracOmówienie celu naukowego ww. prac,,,,    osiągniętych wyników osiągniętych wyników osiągniętych wyników osiągniętych wyników oraz oraz oraz oraz ich ewentualnegoich ewentualnegoich ewentualnegoich ewentualnego    
wykorzystaniawykorzystaniawykorzystaniawykorzystania    

4.3.1. Wprowadzenie  

Badania ostatnich lat wskazują na wzrastającą liczbę nowotworów wewnętrznych na-

rządów płciowych u kobiet. Związane jest to zarówno z wpływem czynników środowiskowych, 

genetycznymi uwarunkowaniami, stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej, zachowaniami 

reprodukcyjnymi a także stylem życia oraz wiekiem pierworódek. Dotychczas jednak nie 

stwierdzono jednoznacznie czynnika odpowiedzialnego za rozwój tych zmian. Dla określenia 

ich podłoża biologicznego istotne jest poznanie modyfikacji genetycznych i szlaków sygnal-

nych, mogących mieć wpływ na procesy rozrostowe i nowotworowe. Z tego powodu niezwykle 

istotne stały się badania z zakresu nauk podstawowych.  

Opisany poniżej cykl prac składających się na osiągnięcie, związany jest z niefizjolo-

gicznymi zmianami w obrębie jajnika, szyjki macicy i endometrium oraz genami-kandydatami, 

których modulacja ekspresji jest łączona z podłożem biologicznym tych patologii. Przedsta-

wione badania mogą mieć znaczenie praktyczne, pozwalając na ewentualne wskazanie grupy 

ryzyka, wczesną diagnostyką, monitorowanie przebiegu choroby. Mogą również okazać się 

przydatne w analizie późnych zmian, w których dochodzi do rozsiewu patologicznych komó-

rek z ogniska pierwotnego.  

Publikacje obejmują badania genetyczne, dotyczące rozwoju stanów przednowotworo-

wych i nowotworów wewnętrznych narządów płciowych wśród kobiet. Analizowano zmiany 

strukturalne, ekspresję i koekspresję genów. Oznaczano: polimorfizmy DNA, poziom ekspresji 

mRNA oraz obecność i lokalizację białek kodowanych przez analizowane geny. W opisywa-

nych pracach zastosowano klasyczne techniki jakościowe (immunohistochemia, PCR). Użyto 

również alternatywne metody ilościowe oraz jakościowe wykorzystujące dwa typy sond mole-

kularnych – TaqMan® (sondy hydrolizujące) oraz FRET (sondy molekularna oparte na transfe-

rze energii rezonansu fluorescencji). Są one przydatne w szybkim oznaczaniu zmian na 

poziomie DNA i RNA.  

Prezentowane prace wskazują gonadotropinę kosmówkową (hCG; CG) oraz gonadoli-

beryny jako czynniki najsilniej powiązane z powstawaniem zmian rozrostowych i nowotworo-

wych żeńskich wewnętrznych narządów płciowych. W omawianych badaniach oznaczane były 

również polimorfizmy DNA w regionie 5’ powyżej miejsca startu translacji jednego z genów 
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kodujących ludzką gonadotropinę kosmówkową (ulegającego najsilniejszej ekspresji w przy-

padku nowotworów). Wskazano, iż prawdopodobnie przez zmianę ekspresji genu (m.in. wią-

zanie czynników transkrypcyjnych), część z polimorfizmów może być powiązana 

z występowaniem nowotworów jajnika. Określono również ekspresję CG oraz gonadoliberyn 

na poziomie mRNA oraz białka. Dodatkowo, w przypadku analizy mRNA, oznaczano ekspre-

sję tzw. genów referencyjnych, z których część wydaje się stanowić markery procesów patolo-

gicznych, co pozwala na zróżnicowanie endometrium eutopowego i ektopowego.  

Modele in vitro pozwalają na presumpcję, iż gonadotropina może wpływać na ekspresję 

innych genów, w tym tych, odpowiedzialnych za naprawę DNA, kontrolujących cykl komór-

kowy, czy modulujących odpowiedź immunologiczną. Analizowane białka mogą mieć również 

wpływ na metastazę oraz przetrwanie komórek w niefizjologicznym środowisku. Badania, 

których wyniki przedstawiono w pracach składających się na osiągnięcie wpisują się w nurt 

prac mających na celu głębsze poznanie tych mechanizmów. 

4.3.2. Omówienie prac będących podstawą osiągnięcia naukowego 

AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Skibińska I., Gąsiorowska E., Białas P., Kotwicka M., 2017. Fluorescence Fluorescence Fluorescence Fluorescence 
resonance energy transfer usage to track the sequence promoter changes in resonance energy transfer usage to track the sequence promoter changes in resonance energy transfer usage to track the sequence promoter changes in resonance energy transfer usage to track the sequence promoter changes in CGB5CGB5CGB5CGB5    gene gene gene gene 
in ovarian cancer patientsin ovarian cancer patientsin ovarian cancer patientsin ovarian cancer patients.... Biomedicine and Pharmacotherapy 90:139–146. Doi: 
10.1016/j.biopha.2017.02.113 

W powyższej publikacji poruszane jest zagadnienie zmian strukturalnych w regionie 

5’ DNA, położonym powyżej sekwencji kodującej polipeptyd piąty podjednostki beta ludzkiej 

gonadotropiny kosmówkowej (CGB5). Punktem wyjścia do prowadzonych badań były donie-

sienia wskazujące na obecność polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w wybranym 

do analiz regionie w przypadku patologii ciąży. Podobnych obserwacji dokonano u pacjentek 

ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu gruczołu sutkowego. Pojawianie się poli-

morfizmów wiązane było z zaburzeniami poziomu gonadotropiny. Zmiany te mogą mieć 

wpływ na poziom ekspresji białka, gdyż analizy in silico wskazują na możliwą modulację siły 

wiązania czynników transkrypcyjnych. Uzyskane wyniki badań sugerują związek dwóch poli-

morfizmów rs7260002 i rs540432391 z częstością występowania nowotworów jajnika. W 

pracy zastosowano innowacyjne podejście w metodzie wykorzystanej do analizy polimorfi-

zmów – transfer energii rezonansu fluorescencji (FRET). Metoda ta pozwala na szybką diagno-

stykę zmian strukturalnych genów. Stanowi niekonwencjonalną technikę służącą m.in. do 
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szybkiego, przesiewowego badania strukturalnych zmian genów. W przeciwieństwie do pozio-

mu ekspresji mRNA czy stężenia białka, zależnych od stanu fizjologicznego komórki, polimor-

fizmy są niezmienne w ciągu życia osobniczego. Jednocześnie mogą mieć wpływ na rozwój 

choroby nowotworowej.  

 FRET jest alternatywą dla tradycyjnych, często czasochłonnych, metod opartych na 

wykorzystaniu enzymów restrykcyjnych czy sekwencjonowanu. Zaproponowana technika 

charakteryzuje się dużą czułością i specyficznością w stosunku do sekwencji docelowej. 

W porównaniu do standardowych analiz, jako innowacyjne podejście wskazać można przede 

wszystkim propozycję zastosowania dwóch sond znakowanych fluorescencyjnie, donorowej 

i akceptorowej. Jedynie specyficzne połączenie starterów oraz obu sond pozwala na uzyskanie 

pozytywnego wyniku reakcji. Zróżnicowana dysocjacja oraz zależna od czasu i temperatury 

fluorescencja, odczytywana przez detektor, wskazują w czasie rzeczywistym na konkretny geno-

typ pacjentek. W porównaniu do tradycyjnych metod, analiza ta jest kilkukrotnie szybsza, 

pomija także etapy następcze (np. elektroforeza, oczyszczanie produktu po PCR i sekwencjo-

nowanie), a co za tym idzie gwarantuje oszczędność czasu, przy dużej liczbie pacjentów obniża 

koszty pojedynczej reakcji oraz zapewnia odpowiednią specyficzność. Z powodu kosztów sta-

nowi również alternatywę dla badań prowadzonych techniką NGS (next generation sequencing). 

 W pracy określono, czy wybrane polimorfizmy położone powyżej miejsca startu tran-

skrypcji genu CGB5, kodującego polipeptyd piąty ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, mają 

związek z ryzykiem wystąpienia raka jajnika. Analiza wyników FRET wykazała istotne różnice 

w częstości występowania poszczególnych alleli i genotypów. W przypadku jednego z nich, 

rs7260002, rozkład alleli był bliski granicy istotności statystycznej (p=0,049), z jednoczesnym 

ilorazem szans OR=1,95. Kolejny, rs7246045, nie wykazał różnic w porównaniu z grupą kon-

trolną. Najbardziej obiecujące wyniki uzyskano dla polimorfizmu rs540432391 (p<0,0000; 

OR=8,5; 95% CI=3,59-20,23), w gdzie zarówno rozkład genotypów, jak i alleli, w sposób 

znaczący różnił się pomiędzy grupą pacjentek oraz kontrolą. Różnice procentowe były również 

bardzo duże. W przypadku polimorfizmu rs7260002, dominujący allel w grupie pacjentek 

występował na poziomie prawie 91% w porównaniu z 84% w przypadku kontroli. Biorąc 

natomiast pod uwagę polimorfizm rs540432391, różnica pomiędzy badanymi podgrupami 

kształtowała się na poziomie ponad 20%. Zaobserwowano zależność powiązania polimorfi-
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zmów rs7260002/rs540432391 o genotypach A/G, A/A i C/A z ryzykiem wystąpienia nowo-

tworu (test permutacji p<0,05). Było to obserwowane szczególnie w przypadku allelu A poli-

morfizmu rs540432391 podczas gdy kombinacja C/G nie wykazywała związku z fenotypem 

(p>0,05) zarówno u osób zdrowych jak i pacjentów. 

Nawet niewielkie wariacje analizowanych sekwencji kwasu deoksyrybonukleinowego 

mogą mieć wpływ na poziom ekspresji kodowanego białka, a tym samym również na biologię 

komórek. Poza samymi analizami na poziomie genetycznym i wnioskowaniem statystycznym, 

w projektowaniu badań i dyskusji wyników bardzo pomocna okazała się, często pomijana, 

a wykonana w prezentowanych badaniach, analiza in silico. Pozwoliła ona nie tylko na wstępne 

wyselekcjonowanie polimorfizmów ale również miejsc i siły wiązania czynników transkrypcyj-

nych, w zależności od sekwencji konsensusowej. 

Jako wniosek z przeprowadzonych badań można przyjąć, iż należy rozpatrywać współ-

występowanie polimorfizmów (np. haplotypy), a nie jedynie poddawać analizie jeden SNP. To 

z kolei, przemawia za koniecznością screeningu dużej ilości pacjentów w krótkim czasie, co 

jednocześnie wymusza zautomatyzowanie badań. 

Andrusiewicz Andrusiewicz Andrusiewicz Andrusiewicz M.,M.,M.,M., Słowikowski B., Skibińska I., Wołuń-Cholewa M., Dera-Szymanowska A., 2016. SeleSeleSeleSelec-c-c-c-
tion of reliable reference genes in eutopic and ectopic endometrium for quantitative expression tion of reliable reference genes in eutopic and ectopic endometrium for quantitative expression tion of reliable reference genes in eutopic and ectopic endometrium for quantitative expression tion of reliable reference genes in eutopic and ectopic endometrium for quantitative expression 
studies.studies.studies.studies. Biomedicine and Pharmacotherapy 78: 66–73, Doi: 10.1016/j.biopha.2015.12.028. 

Praca stanowi podsumowanie badań prowadzonych nad zmianami poziomu ekspresji 

tak zwanych genów referencyjnych, do niedawna nazywanych „genami metabolizmu podsta-

wowego”, w przypadku endometrium eutropowego i ekotopowego. Wskazuje na ważne za-

gadnienie dotyczące niejednorodności ekspresji wyselekcjonowanych genów. Ma bardzo dużą 

wartość zarówno poznawczą, jak i analityczną. Wskazano w niej, iż możliwe różnice w inter-

pretacji dotychczas publikowanych danych dotyczących ilościowego pomiaru ekspresji genów 

w zmianach patologicznych endometrium, w porównaniu z tkanką prawidłową, mogą być 

spowodowane niewłaściwym doborem genu referencyjnego. Jednocześnie, aby wyeliminować 

w badaniu jak najwięcej zmiennych, potencjalnie wpływających na wyniki, wykorzystano 

komercyjnie dostępne, zwalidowane zestawy sond i starterów, zapewniające powtarzalność 

oraz czułość analiz. 

W pracy wykazano, iż analizowanie pojedynczego genu jest niewystarczające dla badań 

ilościowych, porównujących poziom ekspresji mRNA zarówno między poszczególnymi genami 
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jak i różnymi tkankami. Co bardziej niepokojące niektóre z genów, używanych wcześniej jako 

referencyjne, mogą być markerami wskazującymi na patologię tkanki. Stwierdzono, że dwa 

z analizowanych w niniejszej pracy genów – PPIA i GAPD, kodujące odpowiednio peptydylo-

propyloizomerazę A oraz dehydrogenazę aldehydu 3-fosfoglicerynowego, stanowią najbardziej 

stabilne próby odniesienia dla analiz porównawczych w przypadku zmian patologicznych 

endometrium. Najmniejszą stabilnością charakteryzowały się GUSB (gen kodujący glukuroni-

dazę beta) i G6PD (gen kodujący dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową). Wykazaliśmy, 

że mogą być one używane jako markery, w badaniach pozwalających na zróżnicowanie tkanki 

endometrium fizjologicznego od patologicznego, a nie jako geny referencyjne. W badaniach 

zaproponowano użycie programów i aplikacji: geNorm, NormFinder i BestKeeper (wszystkie 

na licencji freeware), dedykowanych do analizy zmienności poziomu ekspresji genów. Stabil-

ność analizowanych genów determinowana jest w wartościach M. W przypadku analizy liczby 

kopii transkryptów mRNA należy uzyskać bardzo niską wartość M (<0,2), a ich współczynnik 

zmienności (V) względem NRQ (normalized relative quantities) powinien być mniejszy niż 

10%. Dopuszczalne, graniczne wartości M w badaniach ekspresji genów zależą od jednorodno-

ści prób. W przypadku homogennych, takich jak hodowle komórkowe (tego samego typu 

komórek),wartość M powinna być niższa niż 0,5 (V<20%). W bardziej heterogennych 

np. przy porównywaniu różnych typów komórek, biopsji klinicznych, tkanek nowotworowych 

geny referencyjne wykazują większą zmienność. W tych przypadkach graniczna wartość M 

powinna być niższa od 1 (V<50%). Oceny stabilności ekspresji może być przeprowadzona 

tylko wtedy, gdy do normalizacji użyto wielu genów referencyjnych, gdyż badanie opiera się na 

analizach parowania. W naszych analizach wartość M była w zakresie od 1,214 do 0,512 

a współczynnik zmienności w każdym przypadku był mniejszy od 10%. Poprzez wykluczenie, 

najniższa wartość M oznacza najbardziej stabilny gen. 

Wiadomo, że zmiany poziomu ekspresji mRNA mogą mieć odzwierciedlenie w stęże-

niu białka. Badania nad poziomem ekspresji mRNA, podobnie jak wcześniej opisane analizy 

struktury genów, stają się w ostatnich latach standardem również diagnostycznym patologicz-

nych zmian wewnętrznych narządach płciowych u kobiet. Mimo, iż praca dotyczy właśnie tego 

zagadnienia, ze względu na zmienność biologiczną różnych tkanek, należałoby podejrzewać, 

iż badania te będą miały również wpływ na inne kierunki analizy poziomu powstających tran-
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skryptów (w tym także na eksperymenty prowadzone in vitro). Wyniki naszych analiz wskazują 

na konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na zróżnicowanie ekspresji analizowanych genów 

referencyjnych, stanowiących próbę odniesienia.  

Opisywana praca wskazała na fakt, iż badacze muszą być ostrożni, porównując wyniki 

swoich badań z wynikami publikowanymi przez innych autorów. Zastosowanie różnych ge-

nów referencyjnych może dać odmienne wyniki. Wykazaliśmy, że dobór genów referencyjnych 

do analiz ilościowych wykorzystywanych w pracach naukowych wymaga wnikliwej analizy. 

Praca, choć w zamierzeniu miała charakter poznawczy, dostarczyła wyników o znaczeniu prak-

tycznym. Wskazuje na konieczność odpowiedniej selekcji genów referencyjnych nie tylko 

w przypadku zmian odnoszących się do patologii endometrium, ale również innych tkanek, 

w których porównuje się wyniki pochodzące z komórek wywodzących się zarówno z tego sa-

mego, jak i różnych narządów. Odniesienie wyników pracy do endometrium wiąże się z pro-

wadzonymi wcześniej badaniami nad ekspresją gonadotropiny kosmówkowej oraz jej 

receptora, a także innych białek, wskazującymi na wyraźne różnice w ekspresji pomiędzy tkan-

kami zmienionymi patologicznie oraz prawidłowymi. Różnice te były, w niektórych przypad-

kach, trudne do wyjaśnienia, również z powodu niejednorodnej stabilności genów 

referencyjnych w tych tkankach.  

Badania przedstawione w pracy dają również pełniejszy obraz endometrium eutopowe-

go i ektopowego wskazując, iż umiejscowienie tkanki ma różny wpływ na poziom ekspresji 

genów. Powyższe stwierdzenie wydaje się oczywiste. Jednak w przedstawionych badaniach, 

mimo ewidentnego podobieństwa samych tkanek, w niektórych przypadkach występowały 

znaczne zmiany w poziomie ekspresji genów. Podważa to tym samym użyteczność standardo-

wo wykorzystywanych genów referencyjnych w analizach porównawczych. 

Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M., Szczerba A., Wołuń-Cholewa M., Warchoł W., Nowak-Markwitz E., Gąsiorow-
ska E., Adamska K., Jankowsk A., 2011. CGB and GNRH1 expression analysis as a method of CGB and GNRH1 expression analysis as a method of CGB and GNRH1 expression analysis as a method of CGB and GNRH1 expression analysis as a method of 
tumor cells metastatic spread detection in patients with gynecological malignances.tumor cells metastatic spread detection in patients with gynecological malignances.tumor cells metastatic spread detection in patients with gynecological malignances.tumor cells metastatic spread detection in patients with gynecological malignances. Journal of 
Translational Medicine 9(1): 130, Doi: 10.1186/1479-5876-9-130. 

 Metastaza jest jedną z podstawowych cech nowotworów w zaawansowanym stadium. 

Jest odpowiedzialna za powstawanie guzów wtórnych i progresję nowotworu. Mimo, że więk-

szość patologicznie zmienionych komórek zlokalizowana jest w masie ogniska pierwotnego 

guza, to właśnie krążące komórki nowotworowe wykazują potencjał metastatyczny. Ich liczba 
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korelowana jest z agresywnością raka, a co za tym idzie, może mieć potencjalne zastosowanie 

w prognozowaniu rozwoju choroby i monitorowaniu terapii pacjentów. Powyższa praca oma-

wia (1) użyteczność analiz molekularnych, (2) znaczenie określenia poziomu mRNA kodujące-

go polipeptyd piąty podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej oraz (3) 

występowanie mRNA genu GNRH1 (kodującego gonadoliberynę 1.), jako potencjalnych 

markerów komórek raka krążących we krwi u pacjentek ze stwierdzonymi zmianami nowotwo-

rowymi w obrębie żeńskich wewnętrznych narządów rozrodczych (jajnika, endometrium oraz 

szyjki macicy). Użycie w wykonanych analizach techniki qPCR z sondami hydrolizującymi 

TaqMan® zapewniało odpowiednią czułość i specyficzność reakcji. 

 W pracy analizowano ekspresję genów CGB i GNRH1 w tkance zmienionej nowotwo-

rowo oraz we krwi pacjentek wskazanymi powyżej nowotworami. Badania wskazały, że oba 

geny były aktywne w analizowanych tkankach. Mimo, że czułość reakcji pozwoliła na ich 

wykrycie w tkance, również niezmienionej patologicznie, poziom ekspresji był w przypadku 

obu genów znamiennie niższy (p<0,01).  

Podobnie analizy mRNA CGB wykazały wyższy poziom ekspresji w przypadku pacjen-

tek ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową (p<0,01). W przeciwieństwie do GNRH1, gdzie 

ekspresja była zbliżona. Z drugiej strony, udało się wyodrębnić więcej niż jedną populację 

pacjentek, wśród których stwierdzono silnie podwyższony poziom GNRH1. W tych przypad-

kach ekspresja mRNA GNRH1 oznaczana we krwi, była wyższa od obserwowanej w grupie 

kontrolnej nawet na poziomie 105. Spostrzeżenie to wymaga jednak dalszych analiz i fakt ten 

jest trudny do wyjaśnienia na podstawie wykonanych badań. Nie stwierdzono korelacji po-

między poziomem mRNA CGB a GNRH1 zarówno w przypadku tkanek i krwi pobranych od 

pacjentów i zakwalifikowanych do grupy kontrolnej (p>0,05).  

 Badania przedstawione w pracy wyraźnie wskazują na heterogenność poziomu ekspresji 

badanych genów w przypadku nowotworów ginekologicznych. Z tego powodu niezwykle 

istotne wydaje się wyznaczenie krytycznego poziomu odcięcia (cut-off), pozwalającego wskazać 

pacjentów z komórkami o potencjale metastatycznym. Byłoby to niezwykle użyteczne w przy-

padku również innych markerów komórek nowotworowych krążących we krwi. Brak korelacji 

pomiędzy ekspresją obu badanych genów wskazuje na ich niezależną od siebie ekspresję, co 

sugerowało konieczność analizy czynników modulujących ich poziom. 
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 Stwierdzono ekspresję obu genów we wszystkich fragmentach tkanek zmienionych 

patologicznie oraz w komórkach jednojądrzastych wyizolowanych z krwi większości pacjentek. 

W związku z dużą heterogennością poziomu ekspresji i nakładającymi się wartościami pomia-

ru, w przypadku GNRH1 nie było możliwości rozdzielenia grup pacjentów od kontroli. Wy-

odrębniono jedynie subpopulację pacjentów o zwiększonym poziomie ekspresji tego genu 

w porównaniu z grupą kontrolną. W oparciu o analizę ekspresji CGB, możliwe było wskazanie 

obecności komórek krążących we krwi pacjentek o krytycznym, odmiennym poziomie ekspre-

sji, w porównaniu z badanymi osobami zakwalifikowanymi do grupy kontrolnej. W świetle 

tych badań określenie poziomu mRNA dla badanych genów może stanowić użyteczne narzę-

dzie wskazujące na rozsiew komórek nowotworowych.  

Jankowska A., Andrusiewicz M., Andrusiewicz M., Andrusiewicz M., Andrusiewicz M., Fischer N., Warchol J.B., 2010. Expression of hCG and GnRHs Expression of hCG and GnRHs Expression of hCG and GnRHs Expression of hCG and GnRHs 
and their receptors in endometrial carcinoma and hyperplasia.and their receptors in endometrial carcinoma and hyperplasia.and their receptors in endometrial carcinoma and hyperplasia.and their receptors in endometrial carcinoma and hyperplasia. International Journal of Gyneco-
logical Cancer 20(1): 92–101, Doi: 10.1111/IGC.0b013e3181bbe933. 

 Wyniki przedstawione w publikacji dotyczą ekspresji sześciu genów, mogących mieć 

znaczenie prognostyczne oraz diagnostyczne w przypadku nowotworów i rozrostów błony 

śluzowej macicy. W pracy poddano dyskusji użyteczność analizy ekspresji podjednostki beta 

ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, gonadoliberyny 1. i 2. oraz receptorów tych białek 

w diagnostyce zmian patologicznych w obrębie endometrium. Badania prowadzone były za-

równo na poziomie mRNA, jak i białek.  

 Badania przeprowadzone w pracy, w pierwszym etapie weryfikowały jedynie obecność 

transkryptów ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (zarówno dla podjednostki alfa jak i beta). 

Z prawidłowej błony śluzowej macicy, charakteryzującej się zmianami rozrostowymi (bez 

atypii i z atypią) oraz zmienionej nowotworowo, izolowane było mRNA. Ekspresję CG stwier-

dzono we wszystkich przypadkach tkanek nowotworowych. W opisywanej pracy sprawdzono 

również obecność transkryptów LH/CGR, genu kodującego natywny receptor hormonu. Jego 

ekspresję potwierdzono jedynie w 53% przypadków nowotworu. Obecność CGB oraz gonado-

liberyny typu 1. (GNRH1) potwierdzono we wszystkich analizowanych przypadkach nowo-

tworów. Jej receptora, GNRHR1, obecny był w 75%. W takim samym odsetku przypadków 

odnotowano ekspresję gonadoliberyny 2., natomiast jej receptora, GNRGR2, jedynie w 67%. 

Immunohistochemiczna analiza obecności białka wskazała na niejednorodną lokalizację bada-

nych białek. W przypadku nowotworów endometrium pozytywny odczyn reakcji immunohi-
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stochemicznej dla CG i LH/CGR zlokalizowano głównie w neoplastycznie transformowanych 

komórkach nabłonkowych. GNRH1 był obecny w komórkach zrębu tkanki nowotworowej. 

GNRH2 i oba receptory GNRHR1 i GNRHR2 zlokalizowano w komórkach nabłonka gru-

czołowego raka endometrium. W hiperplazji z atypią pozytywne zabarwienie dla CG, 

LH/CGR, GNRH2 i jej receptora obserwowano w nabłonku błony śluzowej macicy. W ko-

mórkach zrębu stwierdzono reakcję immunopozytywną dla GnRH1, podczas gdy jego receptor 

obserwowano w gruczołach przeanalizowanych hiperplazji. W niezmienionym endometrium 

nie wykazano obecności CG w tkance badawczej. LH/CGR, GNRHR1, GNRH2 i GNRHR2 

wykryto w nabłonku gruczołowym endometrium. GNRH1 był obecny w komórkach zrębu. 

Porównując ekspresję w endometrium z atypią, obecność transkryptów analizowanych genów 

była zbliżona do zmienionej nowotworowo tkanki, podobnie jak lokalizacja białek. 

 W omawianej pracy przeanalizowano również tkankę rozrostową endometrium bez 

atypii oraz niezmienioną patologicznie. Jednakże wyniki były odmienne od opisanych dla 

nowotworów i rozrostów z atypią. W tkankach nie wykryto obecności mRNA CGB, a jedynie 

CGA (we wszystkich – w przypadku rozrostów i prawie w 80% prawidłowego endometrium). 

Wśród pozostałych analizowanych genów wyniki były również zbliżone do zmian atypowych 

i nowotworowych, poza GNRHR2, którego ekspresja była potwierdzona dla 30% przypadków 

endometrium bez atypii oraz dla około 40% w prawidłowych tkankach. Lokalizacja białek, 

zarówno endometrium prawidłowym, jak i rozrostowym bez atypii, była podobna. 

Zwrócono uwagę na zdecydowanie częstszą obecność gonadotropiny kosmówkowej 

i jej receptorów w nowotworach endometrium oraz rozrostach z atypią, w porównaniu 

z rozrostami bez atypii i grupą kontrolną. Nie należy jednak wykluczać, iż mimo braku specy-

ficznego receptora LH/CGR w niektórych przypadkach nowotworów, CGB może również 

łączyć się z receptorami alternatywnymi, np. aktywując receptor dla TGFB. Pozostałe geny 

miały bardziej homogenną ekspresję, co uniemożliwiało na tej podstawie dokładne zróżnico-

wanie zmian patologicznych w stosunku do zmian łagodniejszych i niezmienionych tkanek.  

Powyższe wyniki świadczą o istotnej roli gonadotropiny i gonadoliberyny 1. w patolo-

gii tkanek i sugerują ich działanie na drodze auto/parakrynowej. Identyfikacja analizowanych 

genów przybliżyła nas do poznania mechanizmów prowadzących do zmian w endometrium, 

począwszy od tkanki niezmienionej, poprzez rozrosty bez atypii, z atypią aż po nowotwory. 



Mirosław Andrusiewicz 

Załącznik 2a do Wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
16 

 

Wyniki wskazują na odmienny wzór ekspresji w przypadku gonadotropiny oraz gonadoliberny 

typu 1. (w przypadku mRNA i białka). Praca pozwoliła na jakościowe określenie zmian ekspre-

sji, ale nie odnosiła się do ilości transkryptów. Mimo to wyznaczyła nowy kierunek badań.  

Jankowska A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    M.,M.,M.,M., Grabowski J., Nowak-Markwitz E., Warchoł J.B., 2008. CoexpreCoexpreCoexpreCoexpres-s-s-s-
sion of human chorionic gonadotropin beta subunit and its recsion of human chorionic gonadotropin beta subunit and its recsion of human chorionic gonadotropin beta subunit and its recsion of human chorionic gonadotropin beta subunit and its receptor in nontrophoblastic geptor in nontrophoblastic geptor in nontrophoblastic geptor in nontrophoblastic gy-y-y-y-
necological cancer.necological cancer.necological cancer.necological cancer. International Journal of Gynecological Cancer 18(5): 1102–7, Doi: 
10.1111/j.1525-1438.2007.01151.x. 

 Prowadzone od wielu lat badania nad biologią nowotworów wskazywały na rolę hor-

monów glikoproteinowych w patofizjologii. Analizy przedstawione w pracy skierowane były na 

oznaczenie występowania podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej i jej recep-

tora w nietrofoblastycznych nowotworach ginekologicznych. Wykorzystano zarówno łańcu-

chową reakcję polimerazy (wskazanie występowania transkryptów genu) oraz badania 

immunohistochemiczne (określenie lokalizacji białek). Materiał do badań stanowiły zmienione 

patologicznie fragmenty tkanek, pobrane z tkanki jajnika, endometrium oraz szyjki macicy. 

 Zastosowana metodyka opierała się na wykorzystaniu odwrotnej transkrypcji połączo-

nej z łańcuchową reakcją polimerazy. Było to badanie jakościowe, potwierdzające jedynie 

obecność transkryptów mRNA dla badanych genów a poziom ekspresji nie był oznaczany. 

Uzyskane wyniki wskazują na heterogenną obecność receptora LH/CGB w analizowanych 

tkankach. W przypadku gonadotropiny, wszystkie tkanki patologiczne wykazywały jej obec-

ność, w przeciwieństwie do produktu reakcji dla CGB niewykrywanego standardową metodą. 

Obecność receptora LH/CGR wykazano w 90% nowotworów jajnika, 87% raków endome-

trium oraz 55% szyjki macicy, ale także w niezmienionej patologicznie tkance. 

W przedstawionym badaniu nie stwierdzono obecności transkryptów CGB w niezmienionej 

tkance.  

W badaniach wykorzystano także metodę immunohistochemiczną potwierdzającą wy-

niki uzyskane na poziomie mRNA. Pozwoliło to na określenie możliwości rozróżnienia tkanki 

nowotworowej na podstawie obecności CGB. Mimo, iż badania miały charakter poznawczy, 

stały się również podstawą dla analiz nad zmianami patologicznymi żeńskich wewnętrznych 

narządów płciowych. Dodatkowo, mogą mieć znaczenie funkcjonalne w monitorowaniu prze-

biegu terapii czy dalszych prac podjętych w celu wyjaśnienia roli gonadotropiny i jej szlaku 

sygnalizacyjnego w nowotworach. 
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 Wyniki badań dały podstawę do dalszych badań ilościowych, sposobu regulacji oraz 

oznaczeń ilościowych nad ekspresją ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej zarówno w zmie-

nionych, jak i niezmienionych tkankach. Stały się również podstawą do funkcjonalnych analiz 

in vitro nad rolą białka w kancerogenezie.  

4.3.3. Podsumowanie 

 W ciągu ostatnich lat obserwowany jest przełom w diagnostyce i leczeniu pacjentek ze 

stwierdzonymi zmianami patologicznymi wewnętrznych narządów płciowych. Stało się to 

możliwe nie tylko dzięki wzrostowi świadomości, ale również rozwojowi diagnostyki, szczegól-

nie obrazowej, oraz dzięki ściślejszej współpracy nauk klinicznych z naukami podstawowymi.  

Prezentowany cykl publikacji jest jednym z przykładów tego zjawiska i wpływu postę-

pu w badaniach molekularnych na przyszłe możliwości uzupełniania tradycyjnej diagnostyki 

o nowe narzędzia. Możliwe jest dokonanie ustaleń, mających na celu wskazanie pacjentów 

o większym prawdopodobieństwie wystąpienia zmian patologicznych. Tym samym, określenie 

grupy docelowej, mogłoby pozwolić na wcześniejszą diagnozę i obniżenie śmiertelności. 

 Liczne badania przedkliniczne pokazują, iż w znaczącej części przypadków skojarzenie 

diagnostyki na poziomie molekularnym z praktyką kliniczną, pozostawało w nierozerwalnym 

związku, nie tylko w kontekście zwiększenia czułości diagnostyki, ale również dla samych ce-

lów poznawczych. To z kolei umożliwia lepsze zrozumienie biologii zmian patologicznych. 

Obserwacje wskazują, iż działania celowe, prowadzące do modulacji ekspresji badanych genów, 

mogą być również użyteczne w monitorowaniu terapii. Poznanie mechanizmów odpowiedzial-

nych za zmianę poziomu ekspresji genów może być elementem pozwalającym wyodrębnić 

pacjentów o podwyższonym ryzyku wystąpienia choroby.  

 Problemem współczesnej terapii wydaje się być czas diagnozy. W przypadku patologii 

wewnętrznych narządów płciowych oczywista jest ujemna korelacja okresu stwierdzenia wystą-

pienia zmian patologicznych i szansą wyleczenia dla pacjentki. Ponieważ w wielu zaburzeniach 

w przypadku wczesnej diagnostyki można doprowadzić do całkowitego wyleczenia, konieczne 

jest wypracowanie czułych i szybkich metod, w optymalnym przypadku zgodnych z samą 

biologią komórek czy tkanek, których dotyczy patologia. 

 Poszukiwanie nowych, bardziej czułych i specyficznych markerów zmian patologicznych 

umożliwia wdrożenie wcześniejszej diagnostyki, podjęcie natychmiastowego leczenia, a także 
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monitorowanie przebiegu terapii. Byłoby to wykluczone bez ścisłej współpracy ekspertów z dzie-

dziny nauk podstawowych i klinicznych. Podjęte działania gwarantują pacjentom możliwość 

wydłużenia życia, przy jednoczesnej poprawie jego jakości. Dynamiczny rozwój diagnostyki oraz 

terapii stał się możliwy w dużej mierze dzięki odkryciom z zakresu nauk podstawowych.   

 W ostatnich latach prowadzone badania skłaniają naukowców do poszukiwania metod nie 

tylko czulszych i lepszych, ale również bardziej uniwersalnych. Wchodzące w skład osiągnięcia 

prace starają się uwzględnić „holistyczne podejście genetyczne” w rozwoju zmian patologicznych 

w obrębie żeńskich wewnętrznych narządów płciowych. Chronologicznie określono potencjalne 

geny o zaburzonej ekspresji a także ich użyteczność we wstępnej diagnostyce. Poprzez analizę często 

wykorzystywanych genów referencyjnych wskazano również, iż ich niewłaściwy dobór może zna-

cząco wpływać na interpretację diagnostyczną. Najnowsza publikacja odnosi się do zmian struktu-

ralnych genu, stanowiących najwcześniejsze ogniwo diagnostyczne, gdyż są niezmienne w trakcie 

życia osobniczego, a jednocześnie mogą mieć największy wpływ na regulację ekspresji genów, a tym 

samym na indukcję zmian patologicznych w późniejszym etapie. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo----badawczychbadawczychbadawczychbadawczych    

 Moje pozostałe zainteresowania naukowo-badawcze, nieuwzględnione w cyklu publi-

kacji będących podstawą osiągnięcia, skupiają się głównie na molekularnych uwarunkowaniach 

występowania schorzeń u ludzi. Dotyczą one następujących zagadnień1: 

1. poszukiwania czynników prognostycznych/diagnostycznych zmian patologicznych 
w przypadku gruczołów wydzielania wewnętrznego (przysadka, tarczyca), w modulacji 
poziomu ekspresji wybranych genów; 

2. analizy zmian strukturalnych i poziomu ekspresji genów mogących mieć związek z wy-
jaśnieniem molekularnego podłoża skolioz idiopatycznych; 

3. badań prowadzone w kierunku wyjaśnienia podłoża nowotworów, zarówno w warun-
kach in vitro, jak i ex vivo; 

4. badań nad patologiami, w których dochodzi do zmian strukturalnych genów, niepra-
widłowego poziomu DNA oraz RNA. 

                                                 
1 Uwzględniono jedynie publikacje i badania po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych 
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5.1.5.1.5.1.5.1.    Poszukiwanie czynników prognostycznych/diagnostycznych zmian patologicznych wPoszukiwanie czynników prognostycznych/diagnostycznych zmian patologicznych wPoszukiwanie czynników prognostycznych/diagnostycznych zmian patologicznych wPoszukiwanie czynników prognostycznych/diagnostycznych zmian patologicznych w    przprzprzprzy-y-y-y-
padku padku padku padku gruczołów wydzielania wewnętrznego (przysadka, tarczyca) w modulacji poziomu gruczołów wydzielania wewnętrznego (przysadka, tarczyca) w modulacji poziomu gruczołów wydzielania wewnętrznego (przysadka, tarczyca) w modulacji poziomu gruczołów wydzielania wewnętrznego (przysadka, tarczyca) w modulacji poziomu 
ekspresji wybranych genówekspresji wybranych genówekspresji wybranych genówekspresji wybranych genów    

5.1.1. Markery zmian patologicznych w przysadce mózgowej 

 Gruczolaki przysadki są częstą patologią w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, 

będąc jednocześnie najbardziej zróżnicowaną grupą nowotworów OUN. Zdecydowana więk-

szość wykazuje aktywność hormonalną (prolaktynoma, somatotropinoma, kortykotropinoma 

i tyreotropinoma). Do nieczynnych hormonalnie zaliczamy np. guz gonadrotropinowy. Przyczy-

ny ich powstawania nie są znane, jednak coraz częściej sugeruje się, że niektóre z nich są zmia-

nami o podłożu genetycznym. Z tego względu poszukiwane są markery, których czułość 

i specyficzność mogłaby wskazywać na określoną zmianę.  

5.1.1.1. Grelina5.1.1.1. Grelina5.1.1.1. Grelina5.1.1.1. Grelina    

 Grelina (GHRL) jest zaangażowana w rozwój hormono-zależnych nowotworów. Jej 

system transdukcji sygnału pośredniczony jest przez receptor dla związków pobudzających wy-

dzielanie hormonu wzrostu (GHSR). Jednakże dotychczasowe dane dotyczące jej ekspresji 

i wpływu na biologię przysadki nie były jednoznaczne. Badania własne, zarówno na materiale 

pochodzącym od pacjentów z różnymi typami gruczolaków przysadki, jak i na modelu komór-

kowym in vitro, wskazują na stymulujące proliferację komórek działanie greliny. Wykazaliśmy na 

modelu in vitro, iż grelina w sposób znamienny pobudza proliferację komórek GH3 (ustalona 

linia komórkowa pochodząca z przysadki szczura). Badania ex vivo prowadzone na materiale 

pochodzącym od pacjentów pokazały, że poziom ekspresji funkcjonalnego receptora greliny 

(GHSR1a) w guzach przysadki wydzielających hormon wzrostu jest zmieniony w stosunku do 

pacjentów z guzami niewydzielającym, guzami typu prolaktynoma i w zdrowych przysadkach. 

Powyższe dane potwierdzają założenie, że grelina i jej receptor obecny w komórkach somatotro-

powych stanowią integralny element systemu podwzgórzowo-przysadkowego, który wpływa na 

funkcję komórek, a zaburzenia sekrecji mogą stanowić element złożonej patogenezy akromegalii. 

W omawianych badaniach po raz pierwszy wykazaliśmy bardzo istotną różnicę w ekspre-

sji GHSR1a pomiędzy guzami niewydzielającymi w porównaniu z grupą kontrolną i guzami 

typu somatotropinoma. Ostatni z wymienionych charakteryzował się najwyższą ekspresją re-

ceptora. W przeciwieństwie do gruczolaków, w przypadku kontroli zaobserwowano silną pozy-

tywną korelację ekspresji zarówno genu GHRL jak i GHSR1a. Dodatkowo, obecność greliny 
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i jej funkcjonalnego receptora w różnego typu gruczolakach przysadki została wskazana jako 

czynnik biorący udział w patogenezie przysadki. Szlak transdukcji sygnału greliny może stano-

wić w przyszłości kierunek dla terapii celowanej. 

AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Komarowska H., Skibińska I., Chmielewska M., Jaskuła-Świtek M., Liebert 
W., Waśko R, Kotwicka M., 2017. Expression of ghrelin and ghrelin functional receptor 
GHSR1a in human pituitary. Polish Archives of Internal Medicine 31;127(3):163-169. doi: 
10.20452/pamw.3967. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,0542,0542,0542,054 Punktacja Min. Nauki: 25252525 

Chmielewska M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Żbikowska A., Kątniak K., Sadowska A., Arasimowicz-
Banaszak G., Graczyk S., Waśko R., Kotwicka M., 2016. Influence of ghrelin on rat pituitary 
GH3 cell line proliferation. Journal of Medical Science 85(4): 281 Doi: 10.20883/164. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: -   Punktacja Min. Nauki: 10101010    

Waśko R., Jaskula M., Kotwicka M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Jankowska A., Liebert W., Sowiński J., 
2008. The expression of ghrelin in somatotroph and other types of pituitary adenomas. Neu-
roendocrinology Letters 29(6): 929–38. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,3591,3591,3591,359  Punktacja Min. Nauki: 20202020    

5.1.1.2. Surwiwina5.1.1.2. Surwiwina5.1.1.2. Surwiwina5.1.1.2. Surwiwina    

Surwiwina jest inhibitorem apoptozy podlegającym ekspresji w prawie wszystkich ludzkich 

nowotworach, rzadziej w zróżnicowanych tkankach prawidłowych. Zaprezentowane wyniki 

badań dotyczą analizy ekspresji surwiwiny i jej wariantów splicingowych w nowotworach przy-

sadki i ich korelacji z zaawansowaniem klinicznym choroby oraz jej inwazyjnością. Stwierdzono, 

iż w zarówno w tkankach zmienionych, jak i niezmienionych, dochodzi do ekspresji genu BIRC5 

kodującego surwiwinę oraz jej warianty splicingowe. Wskazuje to, iż w przeciwieństwie do wcze-

śniej publikowanych wyników prac, surwiwina być może nie gra tak znaczącej roli w nowotwo-

rach przysadki. Dodatkowo, mimo jej znaczenia, jako inhibitora apoptozy określono, iż nie może 

być stosowana w badaniach dotyczących inwazyjności nowotworu. Sugeruje się, iż związane jest 

to z współdziałaniem różnych form splicingowych o antagonistycznej roli. Większość poprzednio 

publikowanych prac opierała się jednak na analizach jakościowych. Dzięki zastosowaniu w na-

szych badaniach technik ilościowych (qPCR) zaobserwowaliśmy, iż w przypadku porównania 

ekspresji surwiwiny i jej dodatkowych wariantów splicingowych istniała statystyczna różnica 

w poziomie ekspresji w porównaniu z nowotworami gruczołu tarczowego, co wskazuje na jej 

istotną rolę w patogenezie innych typów nowotworów.  
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Waligórska-Stachura J., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Sawicka-Gutaj N., Kubiczak M., Jankowska A., Lie-
bert W., Czarnywojtek A., Waśko R., Blanco-Gangoo A.R., Ruchała M., 2015. Evaluation 
of survivin splice variants in pituitary tumors. Pituitary 18(3): 410–6 Doi: 10.1007/s11102-
014-0590-9. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,4073,4073,4073,407  Punktacja Min. Nauki: 25252525 

Jankowska A., Wasko R., Waligorska-Stachura J., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Jaskula M., Liebert W., 
Sowinski J., 2008. Survivin products in pituitary tumors. Neuroendocrinology Letters 29(6): 
1033–7. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,3591,3591,3591,359  Punktacja Min. Nauki: 20202020 

Waligorska-Stachura J., Sawicka-Gutaj N., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Ruchala M., 2014. Survivin ex-

pression in invasive pituitary gland adenomas with a diameter exceeding 20 mm. Endocrine 

Abstracts Wrocław p. Vol. 35 abstr. P836. 

5.1.2. Potencjalne markery procesów patologicznych gruczołu tarczowego 

 Częstość występowania nowotworów gruczołu tarczowego w krajach rozwijających się 

wzrasta. Złotym standardem w diagnostyce są obecnie badania histopatologiczne materiału 

usuniętego podczas zabiegu. Wyróżnia się kilka rodzajów złośliwych nowotworów tarczycy 

o różnym pochodzeniu. Mimo, iż większość pacjentów dobrze reaguje na terapię. Jednak około 

10-15% pacjentów wykazuje oporność na leczenie radiojodem. Część pacjentów z zaawanso-

wanym nowotworem rdzeniastym w sposób nie do końca zadowalający odpowiada na leczenie 

inhibitorami kinazy tyrozynowej. Skutkiem tego jest konieczność poszukiwania nowych spo-

sobów terapeutycznych. Badania skierowane są coraz częściej na znalezienie markerów moleku-

larnych tego schorzenia, mogących jednocześnie stać się celem niekonwencjonalnych terapii. 

5.1.5.1.5.1.5.1.2222....1.1.1.1.    SurwiwinaSurwiwinaSurwiwinaSurwiwina    

Na podstawie własnych doświadczeń oceniono poziom ekspresji surwiwiny i jej warian-

tów splicingowych oraz antygenu proliferacyjnego PCNA, w potencjalnej użyteczności jako 

biomarkerów nowotworów gruczołu tarczowego. Wskazano, iż wariant surwiwiny DEx3 jest 

użyteczny w celu odróżnienia początkowych zmian patologicznych od zaawansowanych. Dzię-

ki temu produkowane białko może mieć zastosowanie w praktyce klinicznej. Dodatkowo, 

stwierdzono, iż stopień zaawansowania nowotworu był również powiązany ze zwiększoną eks-

presją surwiwiny DEx3. Przedstawione wyniki badań wskazują na potencjalną użyteczność 

kliniczną oznaczania ekspresji wariantu splicingowego DEx3. Silną nadekspresję mRNA 

stwierdzono w bardziej zaawansowanych stadiach nowotworu gruczołu tarczowego będących 

w porównaniu z będącymi początkowej fazie rozwoju. Jest to szczególnie ważne dla pacjenta w 
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przypadku decyzji o usunięciu gruczołu i wskazaniu tych, dla których bardzo inwazyjny zabieg 

nie byłby konieczny (przy jednoczesnej długotrwałej obserwacji pacjentów). 

Waligórska-Stachura J., Sawicka-Gutaj N., Zabel M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Gut P., Czarnywojtek 
A., Ruchała M., 2017. Survivin DEx3 as a biomarker of thyroid cancers: A study at the 
mRNA and protein level. Oncology Letters Doi: 10.3892/ol.2017.5713. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,4821,4821,4821,482 Punktacja Min. Nauki: 15151515 

Waligórska-Stachura J., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Sawicka-Gutaj N., Biczysko M., Jankowska A., Kubi-
czak M., Czarnywojtek A., Wrotkowska E., Ruchała M., 2014. Survivin delta Ex3 overexpres-
sion in thyroid malignancies. PLoS ONE 9(6): 1–6 Doi: 10.1371/journal.pone.0100534. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,2343,2343,2343,234  Punktacja Min. Nauki: 40404040    

Waligórska-Stachura J., Sawicka-Gutaj N., Zabel M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Gut P., Czarnywojtek 

A., Ruchała M., 2016. Surwiwina delta Ex3 jako biomarker raka tarczycy. Endokrynologia 

Polska Katowice p. T. 67  A page A75–A76. 

Waligórska-Stachura J., Sawicka-Gutaj N., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Biczysko M., Jankowska A., Ru-

chała M., 2014. Survivin splice variants expression in thyroid malignancy. Endocrine Ab-

stracts Wrocław p. Vol. 35 abstr. P1119. 

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.2.2.2.2.    IrIrIrIryzyyzyyzyyzyna i wisfatynana i wisfatynana i wisfatynana i wisfatyna    

Niedawno odkryte białko iryzyna, kodowane przez gen FNDC5, ulega ekspresji w tkan-

ce gruczołu tarczowego, co stało się podstawą do określenia jego poziomu w schorzeniach 

tarczycy. Wyniki wskazują, iż nadekspresja iryzyny może być pośrednio związana z występo-

waniem toksycznego wola guzkowego. Natomiast nadekspresję wisfatyny, kodowanej przez 

gen NAMPT, stwierdzono w wielu typach nowotworów. Analizowaliśmy ekspresję wisfatyny 

w powiązaniu z surwiwiną i jej wariantami splicingowymi. Wskazaliśmy istotnie statystyczną 

różnicę w poziomie ekspresji w nowotworach gruczołu tarczowego w porównaniu z niezmie-

nioną tkanką, co jednocześnie związane było z zaawansowaniem procesu chorobowego oraz 

metastazą. Obecność transkryptów NAMPT była znacząco wyższa u pacjentów z przerzutami 

do węzłów chłonnych. Dodatkowo poziom mRNA korelował z ekspresją surwiwiny całkowitej 

i jednego z wariantów splicingowych (DEx3). Obserwacja ta może mieć znaczenie kliniczne – 

potencjalnie inhibitory NAMPT mogłyby być użyteczne w leczeniu raka gruczołu tarczowego.  

Sawicka-Gutaj N., Waligórska-Stachura J., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Biczysko M., Sowiński J., 
Skrobisz J., Rchała M., 2015. Nicotinamide phosphorybosiltransferase overexpression in 
thyroid malignancies and its correlation with tumor stage and with survivin/survivin DEx3 
expression. Tumor Biology 36(10): 7859–63 Doi: 10.1007/s13277-015-3506-z. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,9262,9262,9262,926  Punktacja Min. Nauki: 33330000    
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Zybek-Kocik A., Sawicka-Gutaj N., Andrusiewicz MAndrusiewicz MAndrusiewicz MAndrusiewicz M.,.,.,., Waligórska-Stachura J., Białas P., Skro-
bisz J., Ruchała M., 2017. FNDC5 gene expression in normal and pathologically changed 
thyroid tissue. Wysłana do recenzji 

Sawicka-Gutaj, N., Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M.,Andrusiewicz M., Czarnywojtek A., Waligorska-Stachura J, Biczysko M., 
SkrobiszJ., Sowinski J., Ruchala M., 2017. Nicotinamide phosphoribosyltransferase overex-
pression in thyroid glands of patients with Graves' orbitopathy - causal relationship or coin-
cidence? Wysłana do recenzji 

Zybek-Kocik A., Sawicka-Gutaj N., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Waligórska-Stachura J., Białas P., Skro-
bisz J., Ruchała M., 2016. Ekspresja genu FNDC5 w prawidłowej oraz patologicznie zmie-
nionej tkance tarczycy. Endokrynologia Polska Katowice p. T. 67 supl. A75. 

5.2.5.2.5.2.5.2.    Analiza zmian strukturalnych i poziomu ekspresji genów mogących mieć związek Analiza zmian strukturalnych i poziomu ekspresji genów mogących mieć związek Analiza zmian strukturalnych i poziomu ekspresji genów mogących mieć związek Analiza zmian strukturalnych i poziomu ekspresji genów mogących mieć związek 
zzzz    wyjaśnieniem molekularnego podłowyjaśnieniem molekularnego podłowyjaśnieniem molekularnego podłowyjaśnieniem molekularnego podłoża skolioz idiopatycznychża skolioz idiopatycznychża skolioz idiopatycznychża skolioz idiopatycznych    

Skolioza idiopatyczna (SI) jest trójpłaszczyznową deformacją kręgosłupa będącą jedną 

z najczęstszych schorzeń układu ruchu w populacji wieku rozwojowego. Rozwija się u osób 

zdrowych bez uchwytnej przyczyny i może prezentować różny stopień ciężkości od niewiel-

kich, nieistotnych klinicznie skrzywień, do bardzo dużych deformacji. Wśród pacjentów znaj-

dują się formy kliniczne skoliozy, które wykazują tendencję do szybkiej progresji, jak i formy 

stabilne, niepogarszające się przez całe życie. Na chwilę obecną, na wczesnym etapie choroby 

nie ma możliwości jednoznacznego określenia, z jakim rodzajem skrzywienia mamy do czynie-

nia. Fakt, że etiopatogeneza skolioz nie jest w pełni wyjaśniona, uniemożliwia celowane lecze-

nie przyczynowe. Postuluje się, że SI jest chorobą uwarunkowaną wieloczynnikowo o podłożu 

genetycznym. W poniższych pracach podjęto próbę wytypowanie genów, w oparciu o które 

można by oszacować ryzyko wystąpienia czy progresji skoliozy. Spośród genów, których defekt 

może predysponować do wystąpienia skoliozy idiopatycznej poddano ocenie ESR1, ESR2, 

CHD7 oraz TIMP2.  

5.2.1. Estrogeny i receptory estrogenowe 

 W ostatnich latach powstało wiele teorii dotyczących etiologii skolioz idiopatycznych. 

Wiadomo jednak, iż jest to schorzenie uwarunkowane wieloczynnikowo, o istotnym podłożu 

genetycznym, z silnym wskazaniem na dziedziczenie. Mimo, że określono ponad 30 genów 

kandydackich, nie udało się do końca określić ich jednoznacznego wpływu na etiopatogenezę. 

Szybsza progresja choroby u osobników płci żeńskiej sugeruje, iż estrogeny, jak również ich 

receptory, mogą mieć wpływ na rozwój objawów klinicznych. Zaobserwowano asymetrię eks-
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presji receptorów estrogenowych w mięśniach głębokich grzbietu u chorych operowanych 

z powodu skoliozy idiopatycznej oraz zależność pomiędzy stopniem asymetrii, poziomem 

mRNA ESR1 i ESR2, wartością kąta Cobba i współczynnikiem ryzyka progresji. Oba te para-

metry przyjmowały najmniejszą wartość w przypadku symetrii ekspresji receptorów estroge-

nowych, a wzrastały w miarę zwiększania asymetrii. 

Jako potencjalne przyczyny modulacji ekspresji białka postanowiono określić wybrane 

polimorfizmy genów kodujących receptory estrogenowe. Badania przestawione w pracach nie 

potwierdzają istotnej różnicy w częstości występowania polimorfizmów pomiędzy grupami 

kontrolną i badaną. Mogą mieć one jednakże wpływ na szybkość progresji choroby, przynajm-

niej w przypadku ESR2. Pozwoliło to na wyznaczenie kierunku dalszych badań nad metylacją 

DNA w kontrolowaniu poziomu ekspresji tych genów. Wyniki badań na populacji dziewcząt 

w Polsce wskazują, iż częstość występowania polimorfizmów receptorów estrogenowych nie 

różniła się istotnie u osób zdrowych i chorych ze skoliozą idiopatyczną. Wskazuje to, że badane 

polimorfizmy nie były związane z predyspozycją do wystąpienia skoliozy. Jednakże dwa z ba-

danych polimorfizmów AluI oraz PvuII mogą wykazywać znaczenie prognostyczne. Mimo 

doniesień innych autorów na temat związku analizowanych SNP ze skoliozą, nasze badania 

wskazują na konieczność poszukiwania innych markerów tego procesu. 

Kotwicki T., Janusz P., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Chmielewska M., Kotwicka M., 2014. Estrogen 
receptor 2 gene polymorphism in idiopathic scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 39(1528–1159 
(Electronic)): E1599–607 Doi: 10.1097/BRS.0000000000000643. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,4472,4472,4472,447  Punktacja Min. Nauki: 35353535 

Janusz P., Kotwicka M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Czaprowski D., Czubak J., Kotwicki T., 2014. 
Estrogen receptors genes polymorphisms and age at menarche in idiopathic scoliosis. BMC 
Musculoskelet Disord 15: 383 Doi: 10.1186/1471-2474-15-383. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,7171,7171,7171,717  Punktacja Min. Nauki: 30303030 

Janusz P., Kotwicki T., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Kotwicka M., 2013. XbaI and PvuII polymorphisms 
of estrogen receptor 1 gene in females with idiopathic scoliosis: no association with 
occurrence or clinical form. PloS One 8(10): e76806 Doi: 10.1371/journal.pone.0076806. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,5343,5343,5343,534 Punktacja Min. Nauki: 40404040 

Rusin B., Kotwicki T., Głodek A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Urbaniak P., Kotwicka M., 2012. 
Estrogen receptor 2 expression in back muscles of girls with idiopathic scoliosis - Relation to 
radiological parameters. Studies in Health Technology and Informatics vol. 176. p. 59–62. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: -  Punktacja Min. Nauki: - 
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Chmielewska M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Kotwicki T., Kotwicka M., 2016. Epigenetic models for 

idiopathic scoliosis: no involvement of estrogen receptor type 1 gen methylation. The First 

Joint Meeting of the International Research Society of Spinal Deformities and the Society on 

Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment. SOSORT - IRSSD Banff p. 31. 

Janusz P., Kotwicki T., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Chmielewska M., Kotwicka M., 2014. Estrogen re-

ceptor 2 polymorphism in idiopathic scoliosis. The 10th Meeting of the International Re-

search Society of Spinal Deformities (IRSSD 2014) Sapporo p. 94. 

Janusz P., Kotwicki T., Czaprowski D., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Kotwicka M., 2014. Estrogen recep-

tors 1 and 2 genotypes and age at menarche in idiopathic scoliosis. The 10th Meeting of the 

International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD 2014)., Sapporo p. 51. 

Janusz P., Kotwicki T., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Kotwicka M., 2013. Replication study of estrogen 

receptor 1 XbaI polymorphism in adolescent idiopathic scoliosis (AIS) Caucasian population. 

Scoliosis p. Vol. 8 suppl. 2 abstr. O2. 

Rusin B., Kotwicka M., Głodek A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Jankowska A., Kotwicki T., 2010. Asy-

metryczna ekspresja receptora estrogenowego typu I w mięśniach głębokich grzbietu 

u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną. 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemi-

ków i Cytochemików Wojanów p. 88. 

5.2.2. Inne geny powiązane z fenotypowym obrazem skoliozy 

 Zaprezentowane badania charakteryzjuą różne czynniki, mogące mieć wpływ na 

występowanie i progresję skoliozy. Są one związane z genami kodującymi białka które biorą 

udział w: transdukcji i modulacji sygnału estrogenowego (PELP1), kontroli transkrypcji 

innych genów (CHD7) czy w sterowaniu procesem remodelacji tkanek (TIMP2). Wskazuje 

się ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie ze skoliozą idiopatyczną.  

Mechanizmy działania estrogenów na mięśnie szkieletowe nie są do końca poznane. 

Nie można wykluczyć, że transdukcja sygnału estrogenów w mięśniach szkieletowych może 

odbywać się za pośrednictwem bogatego w prolinę, kwas glutaminowy i leucynę białka 1 

(PELP1). PELP1 pełni funkcję koregulatora, a także jest mediatorem obecnym w wielu 

szlakach komunikacji komórkowej, zarówno w genomowej, jak i pozagenomowej odpowiedzi 

na estrogeny. Ekspresja PELP1 jest regulowana przez estrogeny w obecności ich fizjologicznego 

receptora. W związku z powyższym w naszych badaniach po raz pierwszy za pomocą trzech 

niezależnych technik określono w tkance mięśni przykręgosłupowych pacjentek z SI obecność 

PELP1 jako elementu systemu transdukcji sygnału. Ekspresja pomiędzy w zależności od 

lokalizacji (mięśnie powierzchniowe versus głębokie) różniła się w sposób istotny statystycznie. 
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Stwierdzono również istotną statystycznie korelację pomiędzy ekspresją PELP1 a wartością 

kąta Cobba oraz poziomem mRNA PELP1 i ESR1.  

W badaniach prowadzonych nad genem TIMP2 uczestniczyłem w charakterze 

promotora pomocniczego. W związku z doniesieniami literaturowymi wskazującymi na 

związek tego genu z występowaniem SI, analizowane były polimorfizmy zarówno w sekwencji 

niekodującej jak i kodującej. Wyniki wskazują, iż częstość występowania polimorfizmów genu 

TIMP2 u chorych ze skoliozą idiopatyczną różni się od podawanej w literaturze dla zdrowych 

osobników populacji kaukaskiej. W badaniach tych po raz pierwszy zidentyfikowano 

4 polimorfizmy (rs11077401, rs2376999, rs2277700, rs4789934) powiązane z wyższym 

ryzykiem wystąpienia skoliozy szybko progresującej, co sugeruje istotną rolę genu TIMP2 

w etiopatogenezie tego schorzenia. 

Dobór wielu genów w analizie skolioz idiopatycznych może mieć przyczynić się do 

stworzenia panelu genetycznego określającego predysponującję do powstawania, rozwoju 

i progresji choroby. Pozwoli to już na wczesnym etapie do wskazania pacjentów 

z podwyższonym ryzykiem wystąpienia skoliozy. 

Skibinska I., Tomaszewski M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Urbaniak P., Czarnecka-Klos R., Shadi M., 
Kotwicki T., Kotwicka M., 2016. Expression of Estrogen Receptor Coactivator Proline- 
Glutamic Acid- and Leucine-Rich Protein 1 within Paraspinal Muscles in Adolescents with 
Idiopathic Scoliosis. PloS One 11(4): e0152286 Doi: 10.1371/journal.pone.0152286. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,0573,0573,0573,057 Punktacja Min. Nauki: 35353535 

Harasymczuk P., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Janusz P., Biecek P., Kotwicki T., Kotwicka M., 2016. A 

replication study for association of TIMP-2 gene polymorphism with curve progression and 

initiation of right thoracic idiopathic scoliosis in Caucasian population. The First Joint 

Meeting of the International Research Society of Spinal Deformities and the Society on Sco-

liosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment. SOSORT - IRSSD Banff p. 29. 

Borysiak K., Janusz P., Kotwicki T., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Kotwicka M., 2016. CHD7 polymor-

phisms in patients with idiopathic scoliosis - no association with susceptibility to disease. The 

First Joint Meeting of the International Research Society of Spinal Deformities and the Soci-

ety on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment. SOSORT - IRSSD Banff p. 30. 

Kotwicka M., Skibińska I., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Kotwicki T., 2014. Proline glutamic acid and 

leucine rich protein 1 (PELP1) expression in deep paravertebral muscles in idiopathic scolio-

sis girls. The 10th Meeting of the International Research Society of Spinal Deformities 

(IRSSD 2014)., Sapporo p. 49. 
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Janusz P., Kotwicki T., Kotwicka M., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., 2012. Association of CHD7 polymor-

phism with susceptibility to and severity of idiopathic scoliosis in Central European popula-

tion : preliminary study. Studies in health technology and informatics p. Vol. 176 s. 448. 

AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Janusz P., Feld J., Kotwicka M., Kotwicki T., 2011. Polymorphisms occur-

ring in the CHD7 gene in patients with idiopathic scoliosis. Acta Biochemica Polonica Kra-

ków p. Vol. 58 suppl. 2 s. 283. 

5.3.5.3.5.3.5.3.    Badania Badania Badania Badania prowadzone w kierunku prowadzone w kierunku prowadzone w kierunku prowadzone w kierunku wyjaśnienia podłoża nowotworów, zarówno wyjaśnienia podłoża nowotworów, zarówno wyjaśnienia podłoża nowotworów, zarówno wyjaśnienia podłoża nowotworów, zarówno w warunkachw warunkachw warunkachw warunkach    
in vitroin vitroin vitroin vitro    jak i jak i jak i jak i ex vivoex vivoex vivoex vivo    

Przedstawione badania skupiają się na wyjaśnieniu aspektów wpływających na rozwój 

choroby nowotworowej. Uwzględnione są w nich geny, wspomniane wcześniej w cyklu 

publikacji będących podstawą osiągnięcia naukowego. Prowadzone działania miały na celu 

wyjaśnienie roli gonadotropiny kosmwókowej w badaniach in vitro, ale również wyznaczenie 

możliwości praktycznego zastosowania w diagnostyce do monitorowania przebiegu choroby. 

Wyskazywana została użyteczność poszczególnych genów jako markerów w oznaczaniu 

komórek nowotworowych krążących we krwi na podstawie profilu ekspresji mRNA. 

Zaproponowana metodyka opiera się głównie na wykorzystaniu czułej i specyficznej techniki 

PCR w czasie rzeczywistym, określająca nie tylko profil, ale również poziom transkrypcji 

genów. 

Szczerba A., Adamska K., Warchol W., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Nowak-Markwitz E., Jankowska A., 
2015. Evaluation of CGB GNRH1 MET and KRT19 Genes Expression Profile as a 
Circulating Tumor Cells Marker in Blood of Cancer Patients. Journal of Molecular 
Biomarkers & Diagnosis s6(4): 1–8 Doi: 10.4172/2155-9929.S6-004. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: -  Punktacja Min. Nauki: - 

Jankowska A., Gunderson S.I., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Burczynska B., Szczerba A., Jarmolowski A., 
Nowak-Markwitz E., Warchoł J.B., 2008. Reduction of human chorionic gonadotropin beta 
subunit expression by modified U1 snRNA caused apoptosis in cervical cancer cells. 
Molecular Cancer 7: 26. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.3625.3625.3625.362 Punktacja Min. Nauki: 32323232    

Szczerba A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Adamska K., Wołuń-Cholewa M., Warchoł W., Jankowska A., 

2011. CGB and KRT19 gene expression as markers of tumor cells circulating in peripheral 

blood of cancer patients. Tumor Biology Firenze p. Vol. 32 suppl. 1 s. S82–S83. 

Szczerba A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Nowak-Markwitz E., Wołuń-Cholewa M., Warchoł W., Jan-

kowska A., 2011. KRT19 and MET gene expression as markers of tumor cells circulating in 

peripheral blood of gynecological cancer patients. Acta Biochemica Polonica Kraków p. Vol. 

58 suppl. 2 s. 241. 
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Jankowska A., Szczerba A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Adamska K., Nowak-Markwitz E., Warchoł JB 

2010. CGB i GNRH1 jako markery komórek raka krażących we krwi pacjentów z nowotwo-

rami. Współczesna Onkologia Poznań p. Vol. 14 nr 2 144. 

Jankowska A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Szczerba A., Adamska K., Nowak-Markwitz E., Warchoł JB., 

2010. Wykrywanie komórek raka krążących we krwi we krwi pacjentów z nowotworami na 

podstawie ekspresji genów CGB i GNRH1. 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histo-

chemików i Cytochemików Wojanów p. 27. 

Szczerba A., Jankowska A., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Warchoł J.B., 2008. Expression level and immu-

nolocalization of LH/hCG receptor in ovarian cancer. Acta Biochemica Polonica Olsztyn p. 

Vol. 55 suppl. 3 s. 292. 

AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Jankowska A., Czarnecka-Kłos R., Fischer N., Warchoł J.B., 2008. Gonado-

tropin’s releasing hormones and their receptors in endometrial carcinomas and hyperplasias. 

Acta Biochemica Polonica Olsztyn p. Vol. 55 suppl. 3 291. 

5.5.5.5.4444....    Badania nad patologiami, w Badania nad patologiami, w Badania nad patologiami, w Badania nad patologiami, w których dochodzi do zmian strukturalnych genów, nieprawktórych dochodzi do zmian strukturalnych genów, nieprawktórych dochodzi do zmian strukturalnych genów, nieprawktórych dochodzi do zmian strukturalnych genów, nieprawi-i-i-i-
dłowego poziomu DNA oraz RNAdłowego poziomu DNA oraz RNAdłowego poziomu DNA oraz RNAdłowego poziomu DNA oraz RNA    

 Doświadczenia, w które byłem zaangażowany, dotyczą również analizy zmian 

strukturalnych genów i nieprawidłowości w zawartości kwasów nukleinowych, mogących 

wpływać na występowanie zróżnicowanych patologii. Poza poziomem ekspresji, analizowano 

zmiany na poziomie DNA (np. polimorfizmy i większe zmiany strukturalne) z wykorzystaniem 

różnych technik biologii molekularnej. Przeprowadzono także badania z wykorzystaniem 

klasycznych technik, takich jak immunohistochemia, czy użycie potrójnego barwienia 

wg Mallory’ego.  

Salaverria I., Philipp C., Oschlies I., Kohler C.W., Kreuz M., Szczepanowski M., Burkhardt B., 
Trautmann H., Gesk S., Andrusiewicz MAndrusiewicz MAndrusiewicz MAndrusiewicz M.,.,.,., Berger H., Fey M., Harder L., Hasenclever D., 
Hummel M., Loeffler M., Mahn F., Martin-Guerrero I., Pellissery S., Pott C., Pfreundschuh 
M., Reiter A., Richter J., Rosolowski M., Schwaenen C., Stein H., Trümper L., Wessendorf 
S., Spang R., Küppers R., Klapper W., Siebert R.; Molecular Mechanisms in Malignant 
Lymphomas Network Project of the Deutsche Krebshilfe; German High-Grade Lymphoma 
Study Group; Berlin-Frankfurt-Münster-NHL trial group., 2011. Translocations activating 
IRF4 identify a subtype of germinal center-derived B-cell lymphoma affecting predominantly 
children and young adults. Blood 118(1): 139–47. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 9,8989,8989,8989,898 Punktacja Min. Nauki: 45454545 

Wołuń-Cholewa M., Szymanowski K., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Warchoł W., 2010. Studies on 
function of P-glycoprotein in photodynamic therapy of endometriosis. Photomedicine and 
Laser Surgery 28(6): 735–40 Doi: 10.1089/pho.2009.2657. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,6331,6331,6331,633     Punktacja Min. Nauki: 27272727 
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Wołuń-Cholewa M., Szymanowski K., AndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewiczAndrusiewicz    MMMM.,.,.,., Szczerba A., Warchoł J.B., 2010. 
Trichrome Mallory’s stain may indicate differential rates of RNA synthesis in eutopic and 
ectopic endometrium. Folia Histochemica et Cytobiologica 48(1): 148–52 Doi: 
10.2478/v10042-008-0106-4. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 0,9020,9020,9020,902 Punktacja Min. Nauki: 13131313 

6.6.6.6.    Udział w realizowanych projektach naukowychUdział w realizowanych projektach naukowychUdział w realizowanych projektach naukowychUdział w realizowanych projektach naukowych    

6.1.6.1.6.1.6.1.    Kierownik projektówKierownik projektówKierownik projektówKierownik projektów    

Wpływ polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) w genie podjednostki beta ludzkiej go-
nadotropiny kosmówkowej na jej ekspresję w nowotworach żeńskich narządów płciowych; 
źródło finansowania: NCN 2011/01/B/NZ4/03487 

Ekspresja mRNA podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCGβ) w endome-
trium, jego rozrostach oraz nowotworach; źródło finansowania MNiSW 2 P05E 076 27 – 
grant promotorski 

Oznaczanie poziomu ekspresji genów metabolizmu podstawowego w endometrium ektopowym 
i eutopowym techniką Real-Time PCR; źródło finansowania: MNiSW 502-14-044410519-
08342 – grant w ramach programu „Młodzi naukowcy” 

6.26.26.26.2....    Główny wykonawcaGłówny wykonawcaGłówny wykonawcaGłówny wykonawca    

Badanie ekspresji genów CGB1 i CGB2 oraz CGB3-9 kodujących podjednostkę beta ludzkiej go-
nadotropiny kosmówkowej w nowotworach żeńskich narządów płciowych; źródło finanso-
wania: MNiSW N N407 275439 

Rola podjednostki beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w regulacji apoptozy komórek no-
wotworowych; źródło finansowania: MNiSW N N407 459138 

Wykorzystanie metylacji wysp CpG dla wczesnego wykrywania endometriozy; źródło finansowa-
nia: MNiSW N N 407 084836 

Zastosowanie profilu ekspresji genów do wykrywania komórek raka krążących we krwi pacjentek 
z nowotworami układu rozrodczego; źródło finansowania: MNiSW N N407 1095 33 

Badania nad rolą hCGß w molekularnej patogenezie nowotworów narządów płciowych z wyko-
rzystaniem konstruktów U1 snRNA do blokowania transkryptów tego genu; źródło finanso-
wania: MNiSW 2P0 5E 077 27 

6.6.6.6.3333. Wykonawca. Wykonawca. Wykonawca. Wykonawca    

Badania nad ekspresją genu beta-podjednostki gonadotropiny kosmówkowej w komórkach nietro-
foblastycznych nowotworów narządów płciowych; źródło finansowania: MNiSW 4 P05E 
162 22 

Analiza ilościowa ekspresji surwiwiny oraz jej wariantów splicingowych w guzach przysadki oraz 
w rakach tarczycy; źródło finansowania: MNiSW N N402 523 040 

Badania nad polimorfizmem genu receptora estrogenowego typu I i II, genu CHD7 w celu pro-
gnozowania rozwoju skoliozy idiopatycznej u dzieci (wykrywanie skolioz zagrożonych progre-
sją); źródło finansowania: MNiSW N N403 584038 
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Ekspresja genu DAZ u mężczyzn z prawidłową i zaburzoną spermatogeneza; źródło finansowania: 
KBN 4P0 5E 019 19 

Wisfatyna w nadczynności tarczycy; źródło finansowania: NCN 2012/07/N/NZ5/01736 

Ocena pływu białek macierzy szkliwa na system transdukcji sygnału BMP/Smad w liniach komór-

kowych fibroblastów dziąseł i komórek nabłonka jamy ustnej człowieka; źródło finansowania 

MNiSW N N402 523 040 

Ekspresja surwiwiny w guzach przysadki; źródło finansowania: MNiSW N N402 083734 

Ghrelina w akromegalii oraz guzach niewydzielających przysadki; źródło finansowania: MNiSW 
N N402 12832 

7777....    Nagrody i wyróżnieniaNagrody i wyróżnieniaNagrody i wyróżnieniaNagrody i wyróżnienia    naukowenaukowenaukowenaukowe    

2016 r. – Brązowy Krzyż za zasługi na rzecz ochrony zdrowia 

2015 r. – Nagroda Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu za działalność na rzecz WNoZ 

2012 r. – Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

2010 r. – Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

2007 r. – Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za 
wyróżnioną pracę doktorską 

8888....    Wybrane kWybrane kWybrane kWybrane kursy, staże, szkoleniaursy, staże, szkoleniaursy, staże, szkoleniaursy, staże, szkolenia    

8888.1. Staże zagraniczne .1. Staże zagraniczne .1. Staże zagraniczne .1. Staże zagraniczne     

2009 r. – staż naukowy w Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) w Kilonii, Compre-
hensive Cancer Center Nord; Institut für Humangenetik, Niemcy (8 tygodni) 

2005 r. – staż naukowy w Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU); Frauenklinik, Abt. Gy-
näkologie und Geburtshilfe; Niemcy (2 tygodnie) 

2000-2001 r. – stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus; Universität Osnabrück; Niemcy 
(6 miesięcy) 

8888....2222....    Kursy i staże krajoweKursy i staże krajoweKursy i staże krajoweKursy i staże krajowe    

2014 r. – szkolenie: Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020; organizatorzy: 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Fundacja UAM, Poznański 
Park Naukowo-Technologiczny  

2013 r. – kurs: Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji; organizator: 
StatSoft Polska; Kraków  

2013 r. – kurs: Statystyka dla nie statystyków; organizator: StatSoft Polska;, Kraków  

2012 r. – staż naukowy: Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne 
nr POKL.08.02.01-30-006/11; organizator: Centrum Badań DNA, INNO-GENE 
S.A.; (2 tygodnie) 

2008 r. – szkolenie: Zastosowanie sond fluorescencyjnych w aplikacjach real-time PCR; organiza-
tor: Roche Polska, Warszawa-Józefów  
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2007 r. – szkolenie: Wykorzystanie aparatów LightCycler i Magna Pure w badaniach naukowych 
i diagnostycznych; organizator: Roche Polska Warszawa 

9999....    Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowychCzłonkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowychCzłonkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowychCzłonkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych    

od 2015 roku członek oddziału poznańskiego Komisji Nauk Medycznych Polskiej Akademii Na-
uk (członek z wyboru, Kadencja 2015-2018) 

od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików 

od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki  

10101010....    Podsumowanie działalności naukowejPodsumowanie działalności naukowejPodsumowanie działalności naukowejPodsumowanie działalności naukowej    

 Podsumowując, dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 73 publikacje naukowe 

(w tym 31 prace oryginalne), o łącznym wskaźniku Impact Factor = 60,251 oraz punktacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego = 653.  

Biorąc pod uwagę publikacje po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych, jestem 

autorem i współautorem 53 prac, w tym 25 oryginalnych, o łącznym IF = 56,884 (punktacja 

Min. Nauki = 603). Liczba cytowań moich prac (bez autocytowań), według Web of Science™ 

(Core Collection), wynosi 234. a Indeks Hirscha wynosi 7 (na dzień 06.04.2017). Odejmując 

cykl publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, mój sumaryczny IF wynosi 

48,635 (punktacja Min. Nauki = 514).  

Jestem pierwszym autorem w 6 pracach oryginalnych (w jednej equally) i w 6 doniesie-

niach zjazdowych. W 9 pracach oryginalnych i 8 doniesieniach zjazdowych jestem drugim 

autorem.  

Brałem udział w realizacji 19 projektów naukowych w tym 16 finansowanych z fundu-

szy KBN/MNiSW/NCN. W 4 z wyżej wymienionych projektów pełniłem funkcje w charakte-

rze kierownika, 5 głównego wykonawcy a 10 jednego z wykonawców. 

Mój rozwój naukowy związany jest również z zagranicznymi stażami naukowymi oraz 

licznymi szkoleniami i kursami krajowymi. Od wielu lat jestem czynnym członkiem dwóch 

towarzystw naukowych, a od 2015 roku – oddziału poznańskiego Komisji Nauk Medycznych 

Polskiej Akademii Nauk. Moja praca zawodowa oraz dorobek naukowy były wielokrotnie 

pozytywnie oceniane i nagradzane, czego wyrazem jest między innymi przyznany przez Prezy-

denta RP na wniosek Ministra Zdrowia, Brązowy Krzyż za zasługi w działalności na rzecz 

ochrony zdrowia. 
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11111111. Działalność dydaktyczna. Działalność dydaktyczna. Działalność dydaktyczna. Działalność dydaktyczna    

 Działalność dydaktyczną, którą prowadzę na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 

rozpocząłem w 2002 roku. Od tego czasu prowadzę ćwiczenia, seminaria i wykłady dla stu-

dentów wszystkich kierunków studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz dla studentów 

kierunku Biotechnologia medyczna, Wydziału Lekarskiego II. Prowadzę również kursy przy-

gotowujące z Cell Biology dla studentów programów anglojęzycznych kierunków Phisiothera-

py i Medical Programmes in English prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym 

w Poznaniu. 

Zakres tematyczny zajęć obejmuje zagadnienia związane z: biologią medyczną, histolo-

gią, biotechnologią, mikrobiologią, biofizyką, nowoczesnymi technikami diagnostycznymi 

i diagnostyką molekularną, a także technologiami informacyjnymi, metodologią badań nau-

kowych, metodami obliczeniowymi oraz statystyką w badaniach medycznych. Również na tym 

polu moja praca została doceniona i dwukrotnie nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Me-

dycznego w Poznaniu. 

 Od 2008 roku, po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych, byłem promotorem 

33 prac licencjackich oraz 46 prac magisterskich. Ponadto byłem recenzentem w ponad 

50 pracach licencjackich i magisterskich.  

Jestem promotorem pomocniczym pracy doktorskiej, pt.: Badanie powiązań polimorfi-

zmów genu TIMP2 z występowaniem i progresją skoliozy idiopatycznej u dziewcząt. Doktorantem 

jest lek. med. Piotr Harasymczuk, promotorem prof. dr hab. Tomasz Kotwicki z Katedry 

Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej (rozprawa jest już zrecenzowana, obaj recenzenci wnio-

skują o jej wyróżnienie). 

11111111.1..1..1..1.    Nagrody i wyróżnienia dydaktyczneNagrody i wyróżnienia dydaktyczneNagrody i wyróżnienia dydaktyczneNagrody i wyróżnienia dydaktyczne    

2013 r. – Indywidualna Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
w roku akademickim 2012/2013  

2012 r. – List Gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia dydak-
tyczne w roku akademickim 2011/2012  
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12121212....    Działalność organizacyjnaDziałalność organizacyjnaDziałalność organizacyjnaDziałalność organizacyjna    

 Od 2003 roku jestem współorganizatorem cyklicznej konferencji Cytometria w Dia-

gnostyce Lekarskiej, która od 2013 roku organizowana jest pod nazwą Poznańskich Dni Cy-

tometrii i Immunopatologii. Konferencja ta organizowana jest przez Katedrę i Zakład Biologii 

Komórki oraz Katedrę Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

 Od 2006 roku jestem opiekunem studenckiego Koła Naukowego Biologii Komórki. 

W 2013 roku zostałem powołany do pełnienia funkcji organizatora praktyk studenckich oraz 

opiekunem anglojęzycznych studentów w ramach współpracy z International Federation of 

Medical Students Associations. W tym czasie miesięczne staże naukowe odbyło pod moją opieką 

11 studentów zarówno z krajów Unii Europejskiej jak również z Tajlandii, Norwegii, Indone-

zji, Tajwanu, Meksyku, Peru czy Brazylii. 

Od 2004 roku jestem koordynatorem organizacji pracy dydaktycznej w Katedrze Bio-

logii Komórki. Byłem współtwórcą programów nauczania z przedmiotów Technologie infor-

macyjne (kierunek studiów: Terapia zajęciowa), Diagnostyka molekularna (dla kierunku 

Zdrowie publiczne), Mikrobiologia przemysłowa (dla kierunku Biotechnologia medyczna 

Wydziału Lekarskiego II) oraz Statystyka w medycynie(dla kierunku Fizjoterapia). Dodatkowo 

jestem koordynatorem praktyk dla studentów kierunku Biotechnologia medyczna realizowa-

nych w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki. 

 W ciągu ostatnich kilku lat zorganizowałem od podstaw pracownię mikrobiologiczną 

w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki. 

 Jestem członkiem Rady Programowej dla kierunku Elektroradiologia (na kadencję 

2016-2020). Jestem również członkiem Wydziałowego Zespołu do spraw Doskonalenia 

i Zapewniania Jakości Kształcenia, wchodzę w skład zespołu ds. hospitacji 

 

Poznań, 26.04.2017 r.      …………………………………………………………………… 

          Podpis 

 


