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1. Imię i Nazwisko. 

Paweł Gut 

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM Poznań 

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 

tel.  61 8691 330 

fax. 61 8691 682 

email; gutpj@poczta.onet.pl 

 
 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

1993 r. – uzyskanie dyplomu lekarza na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu (10.09.1993r , L 112/72) 

1997 r. – dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych pod 

kierunkiem dr hab. med. Katarzyny Łąckiej (27.11.1997, Nr 104/L – Wydział Zdrowia w 

Poznaniu)  

2004 r. – dyplom drugiego stopnia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych pod 

kierunkiem dr hab. med. Katarzyny Łąckiej (29.04.2004, Nr 41061/6/I – Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) 

2007 r. – dyplom specjalizacji w zakresie endokrynologii pod kierunkiem dr n. med. Leszka 

Pietza (28.11.2007, Nr 0741/2007.2/4 – Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi) 

2015 r. – dyplom specjalizacji w zakresie medycyny nuklearnej pod kierunkiem dr hab. med. 

Rafała Czepczyńskiego (19.05.2015, Nr 0749/2015.1/8 – Centrum Egzaminów Medycznych w 

Łodzi). 

2003 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych (z zakresu medycyny) na 

podstawie pracy doktorskiej pt. „Izolacja i oczyszczanie autoantygenu przysadkowego metodą 

chromatografii powinowactwa” (23.10.2003, DWLII/1388/03 – Wydział Lekarski II Akademii 

Medycznej im. K Marcinkowskiego w Poznaniu). 

Promotor : Prof. dr hab. med. Jerzy Kosowicz 

 
 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. 

1993 – 1994 r. – staż podyplomowy w Klinice Endokrynologii Instytutu Chorób Wewnętrznych 

Akademii Medycznej w Poznaniu 

1994 - 1998 r. – studium doktoranckie w Klinice Endokrynologii Instytutu Chorób 

Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu. 
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1998 – 1999 r. - dwuletnie stypendium naukowe w FIRS Laboratories RSR Ltd. afiliowanego 

przez College of Medicine, University of Wales, w Cardiff (UK, Wielka Brytania). 

1999 – 2009 r. – asystent, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób 

Wewnętrznych UM w Poznaniu 

2009 r. – do chwili obecnej – adiunkt, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i 

Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. 

 

4. Osiągnięcie naukowe wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

Tytuł osiągnięcia naukowego : Monografia 

 

Paweł Gut 

Ekspresja receptorów somatostatynowych oraz ocena markerów 

biochemicznych u chorych z nowotworem neuroendokrynnym jelita 

cienkiego i zespołem rakowiaka leczonych analogami somatostatyny 

Wydawnictwo Naukowe 2017 (ISBN) 

Mój udział w tej pracy szacuję na 90% i polegał on na zgromadzeniu danych klinicznych i 

zebraniu badanej grupy chorych, przygotowaniu planu badań, przygotowaniu i opracowaniu 

metody, opracowaniu wyników, wykonaniu obliczeń statystycznych (analiza) oraz napisanie 

monografii. 

 
Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

4.1. Epidemiologia i podział kliniczny nowotworów neuroendokrynnych układu 

pokarmowego 

Dokonujący się znaczący postęp w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych 

układu pokarmowego (GEP-NEN, nowotwory żołądkowo-jelitowo-trzustkowe, gastro-entero-

pancreatic neuroendocrine neoplasms) prowadzi do wzrostu zainteresowania tymi rzadkimi 

nowotworami. Po raz pierwszy guzy neuroendokrynne zostały opisane ponad 100 lat temu i 
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były uznawane za nowotwory o powolnym przebiegu w porównaniu do gruczolakoraków. 

Historia GEP-NEN sięga XIX wieku kiedy to Langhans, Lubarsch i Ransom opisali po raz 

pierwszy niezwykłe guzy wywodzące się z jelita cienkiego. Jednak tak naprawdę dopiero 

patolog Siegfried Oberndorfer (1876-1944) wyodrębnił ten rodzaj guzów z innych form raka 

nazywając je „ karcinoid ”, podobny do raka. W latach 50-tych XX wieku powstały pierwsze 

opisy zespołu Zollingera- Ellisona czy zespołu Vernera- Morrisona, które są przykładem 

hormonalnie czynnych nowotworów. Nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego są 

heterogenną grupą nowotworów wywodzących się z komórek rozlanego układu 

neuroendokrynnego, rozproszonych w przewodzie pokarmowym i trzustce (DES, diffuse 

endocrine system). Mogą wykazywać aktywność hormonalną lub być guzami nieczynnymi. 

Najczęstszymi z nowotworów neuroendokrynnych (NEN, neuroendocrine neoplasms)są 

rakowiaki (około 50%) wydzielające serotoninę, w następnej kolejności NEN trzustki. Bardzo 

ważnym elementem w planowaniu diagnostyki i terapii oprócz oceny stopnia kliniczno-

patologicznego zaawansowania ma prawidłowa ocena histopatologiczna materiału z ogniska 

pierwotnego lub z przerzutów do wątroby. Trzystopniowa skala stopnia dojrzałości 

histopatologicznej (grading) opiera się na ocenie aktywności mitotycznej w preparatach 

barwionych hematoksyliną-eozyną. Nowotwory neuroendokrynne jelita cienkiego wywodzą 

się, ze środkowej części prajelita (midgut). W większości są one wysoko zróżnicowane i 

wzrastają powoli, rzadziej są nisko zróżnicowanymi drobnokomórkowymi guzami o szybkim 

wzroście i złym rokowaniu. Guzy końcowego odcinka jelita cienkiego w przeważającej 

większości zbudowane są z komórek enterochromafinowych (EC, enterochromaffin cells) 

wydzielających serotoninę. 

4.2. Receptory somatostatynowe (SSTR) 

Większość nowotworów neuroendokrynnych charakteryzuje się obecnością receptorów 

somatostatynowych na swojej powierzchni. Receptory somatostatynowe (SSTR, somatostatin 

receptors) należą do receptorów błonowych z 7 pętlami transmembranowymi oraz domenami 

zewnątrz- i wewnątrzkomórkową. Są rodziną receptorów związanych z białkiem G (GPCR – 

G protein coupled receptor). Uczestniczą one w kaskadach sygnalizacyjnych przekształcając 

sygnał zakodowany w strukturze liganda w sygnał rozpoznawany przez komórkę. Cechą 

charakterystyczną tej grupy receptorów, niezależnie od ich funkcji jest ich podobieństwo 

strukturalne. Wyróżniono 5 podtypów SSTR, określonych liczbami 1-5. Są one kodowane 

przez odrębne geny umiejscowione w odmiennych chromosomach (SSTR1 w chromosomie 14, 

SSTR2 w 17, SSTR3 w 22, SSTR4 w 20, SSTR5 w 16). Podtyp 2 receptora występuje ponadto 
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w dwóch tak zwanych wariantach składania (splicing variants), określonych jako SSTR2A i 

SSTR2B. Metody wizualizacji SSTR in vitro polegają na badaniu występowania receptorów w 

materiale tkankowym pobranym podczas operacji lub biopsji. Powyższe badania przeprowadza 

się metodami biologii molekularnej, najczęściej metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR 

– polymerase chain reaction) oraz metodą immunohistochemiczną. Ta ostatnia polega na 

wykrywaniu odpowiednich białek receptorowych za pomocą swoistych przeciwciał, które 

następnie uwidacznia się poprzez działanie tak zwanym drugim przeciwciałem skierowanym 

przeciwko immunoglobulinom gatunku, który był dawcą przeciwciał przeciwreceptorowych. 

Wspomniane drugie przeciwciała są biotynylowane (połączone z biotyną), co umożliwia z kolei 

ich połączenie z kompleksem streptawidyny z peroksydazą chrzanową. 

4.3. Występowanie podtypów SSTR w nowotworach neuroendokrynnych   

Najszerszym opracowaniem dotyczącym występowania różnych podtypów SSTR w NEN, w 

którym zastosowano równolegle badanie metodą PCR i badanie immunohistochemiczne, jest 

praca Papottiego i wsp. Autorzy ci przebadali 81 przypadków NEN, w tym 28 nowotworów 

żołądkowo-jelitowych i 53 guzy trzustki. Ich wnioski dowodzą, że najczęściej występującymi 

podtypami SSTR w NEN są SSTR1 i SSTR2, wykrywane w ponad 80% przypadków. Kolejne 

miejsce zajmują SSTR3 i SSTR5 wykrywane w około 60%przypadków, natomiast ekspresja 

SSTR4 należy do rzadkości. Ekspresja SSTR w nowotworach żołądkowo-jelitowych i 

trzustkowych jest podobna. Występowanie SSTR nie ma związku z przebiegiem klinicznym 

ani stadium zaawansowania, natomiast zależy od stopnia dojrzałości histologicznej (grading) 

guza. Nisko zróżnicowane guzy o wyższym stopniu złośliwości mają słabszą ekspresję SSTR.  

4.4. Diagnostyka biochemiczna nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego 

Ocena czynności hormonalnej nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego 

stanowi ważny etap w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia tych schorzeń. W diagnostyce 

biochemicznej wykorzystuje się oznaczenia specyficznych (kwas 5-hydroksyindolooctowy, 

serotonina, insulina, gastryna) i niespecyficznych (chromogranina A, neuronospecyficzna 

enolaza) markerów guzów neuroendokrynnych. Chromogranina A (CgA) jest ważnym 

markerem w monitorowaniu przebiegu choroby i leczenia nowotworów neuroendokrynnych 

oraz niezależnym czynnikiem prognostycznym przeżycia u chorych z NEN typu midgut. 

Chromogranina A stanowi czulszy marker w diagnostyce rakowiaków niż kwas 5-

hydroksyindolooctowy (5-HIAA, 5–hydroxyindoloacetic acid), ale mniej specyficzny, 

ponieważ jest uwalniana z różnych typów NEN. Chrpmogranina A jako marker, może być także 
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użyteczna w oszacowaniu szybkości wzrostu guza. Czas podwojenia wartości stężenia CgA ma 

istotne znaczenie prognostyczne, im krótszy tym rokowanie gorsze. Leczenie analogami 

somatostatyny znacząco redukuje stężenia CgA zwłaszcza u chorych z rakowiakiem, poprzez 

zahamowanie syntezy i uwalniania CgA z komórek guza, a nie na drodze redukcji masy guza. 

4.5. Leczenie farmakologiczne GEP-NEN. Analogi somatostatyny (SSA). 

W większości przypadków radykalne leczenie chirurgiczne nowotworu jest niemożliwe ze 

względu na znaczny stopień zaawansowania choroby w momencie rozpoznania. Analogi 

somatostatyny (SSA, somatostatin analogues) odgrywają podstawową rolę w leczeniu 

farmakologicznym. Analogi somatostatyny są złotym standardem leczenia nowotworów 

hormonalnie czynnych. Leki te redukują sekrecję hormonów i substancji czynnych, kontrolują 

objawy choroby i znacząco poprawiają jakość życia. Korzystne działanie w GEP-NEN wynika 

z wielokierunkowego ich wpływu na układ pokarmowy poprzez hamowanie wydzielania 

hormonów trzustkowych i jelitowych, między innymi insuliny, glukagonu, gastryny, sekretyny, 

serotoniny i VIP. Hamują one również motorykę i transport jelitowy, zmniejszają przepływ 

krwi w naczyniach trzewnych oraz mają działanie antyproliferacyjne (Badanie PROMID i 

CLARINET). Obecnie dostępne są dwa SSA – oktreotyd i lanreotyd o przedłużonym okresie 

działania: oktreotyd LAR podawany i.m. (10-30 mg) oraz lanreotyd autożel podawany s.c. (60-

120mg). Obydwa preparaty są stosowane co 4 tygodnie w sposób przewlekły. 

4.6. Założenia i cel pracy 

Celem niniejszej pracy, w oparciu o wieloletnią obserwację chorych  z NEN jelita cienkiego i 

zespołem rakowiaka była: 

1. Ocena ekspresji poszczególnych podtypów receptorów somatostatynowych (SSTR1, 

SSTR2a, SSTR2b, SSTR3 oraz SSTR5) w materiale tkankowym uzyskanym po zabiegu 

operacyjnym usunięcia ogniska pierwotnego z jelita cienkiego. 

2. Analiza zależności między ekspresją SSTR a lokalizacją pierwotną (jelito czcze, jelito kręte) 

oraz stopniem dojrzałości histologicznej nowotworu (G1, G2). 

3. Analiza wyników stężenia chromograniny A, serotoniny oraz kwasu 5-HIAA, w trakcie 

stosowania analogów SSA, w zależności od stopnia dojrzałości histologicznej nowotworu, 

stopnia zajęcia wątroby oraz stadium zaawansowania choroby.  

 4. Analiza wyników oznaczeń markerów biochemicznych w zależności od lokalizacji 

pierwotnej nowotworu, wieku i płci badanych chorych.  
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Na badania uzyskano zgodę (nr 969/10) Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

4.7.1. Materiał i metody 

 

Badania przeprowadzono u pacjentów z nowotworem neuroendokrynnym jelita cienkiego i 

zespołem rakowiaka leczonych w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i 

Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu w okresie od 2011 do 2015 r. Badana grupa chorych, 

u których rozpoznano NEN jelita cienkiego liczyła 41 osób, w tym 29 kobiet (70,7%) i 12 

mężczyzn (29,3%). W chwili rozpoczęcia obserwacji badani byli w wieku od 33 do 80 lat, 

średnio 63,09 ± 9,23 lat, jednak u mężczyzn wiek wahał się od 51 do 66 lat, podczas gdy u 

kobiet od 33 do 80 lat. Średnia wieku mężczyzn wynosiła 60,41 ± 4,90 lat, natomiast u kobiet 

64,20 ±10,39 lat. Wszyscy badani pacjenci byli poddani operacji chirurgicznej usunięcia 

ogniska pierwotnego z oceną histopatologiczną wg. klasyfikacji WHO z 2010 r. Stopień 

dojrzałości G1 stwierdzono w 18 (44%) preparatach tkankowych, natomiast G2 (56%) w 

pozostałych 23 preparatach. U wszystkich badanych chorych stwierdzono obecność przerzutów 

do wątroby (10% zajęcia wątroby w 23 przypadkach, 25% zajęcia wątroby w 18 przypadkach). 

Badana grupa chorych była leczona „zimnymi” analogami somatostatyny w okresie od 2011 

do 2015 r., otrzymując oktreotyd LAR w dawce 30mg (i.m.) lub lanreotyd autożel w dawce 

120mg (s.c.) co 4 tygodnie. Kontrolę parametrów biochemicznych (chromogranina A, 

serotonina i kwas 5-HIAA) wykonywano co 3 miesiące. Natomiast badania obrazowe w postaci 

tomografii komputerowej jamy brzusznej przeprowadzano co 6 miesięcy celem uzyskania 

obiektywnej oceny odpowiedzi na leczenie z wykorzystaniem kryteriów RECIST 1.1. 

 

4.7.2. Materiał biologiczny. Immunohistochemiczna ocena ekspresji receptorów 

somatostatynowych 

Materiał ten pochodził od pacjentów poddanych operacjom usunięcia guza jelita cienkiego. 

Materiał tkankowy został utrwalony w 10% buforowanej formalinie o pH 7,4. Tkankę zatapiano 

w parafinie w temperaturze 58°C z zastosowaniem standardowych metod histopatologicznych. 

Z otrzymanych w ten sposób bloczków parafinowych skrojono skrawki o grubości 4-5 µm, 

które nałożono na szkiełka adhezyjne i pozostawiono na 2 godziny w temperaturze 58°C. Celem 

oceny ekspresji receptorów somatostatynowych zastosowano metodę odparafinowania i 

odkrywania antygenów w skrawkach z użyciem aparatu PTLink firmy DAKO. Do wizualizacji 
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receptorów zastosowano metodę immunohistochemiczną, wykorzystując odpowiednie 

przeciwciała poliklonalne w dwustopniowej metodzie peroksydazowej z użyciem zestawu 

EnVision TM Flex firmy DAKO. Badania wykonano w Pracowni Immunohistochemii Zakładu 

Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Wynik badania oceniano stosując punktową skalę immunoreaktywności - IRS, w oparciu o 

punktową ocenę pozytywnych reakcji komórkowych oraz intensywność reakcji barwnej. 

Następnie odpowiednia liczba zsumowanych punktów została poddana nomenklaturze 

klasyfikacji IRS, opisując odczyn jako: 0 - negatywny, 1 - pozytywny, słaba ekspresja,  

2 - pozytywny, umiarkowana ekspresja oraz 3 - pozytywny, silnie zaznaczona ekspresja. 

 

4.8. Wyniki 

 

4.8.1. Ocena ekspresji receptorów somatostatynowych 

 

W przedstawionych wynikach badań wykazano jednoczesną obecność różnych podtypów 

SSTR w badanej grupie chorych. Częstość występowania SSTR w kolejności malejącej 

prezentuje się następująco: SSTR2a (87,80%), SSTR5 (73,17%), SSTR2b (68,29%), SSTR3 

(60,98%) oraz SSTR1 (51,22%). Jak widać w badanej grupie chorych z lokalizacją pierwotną 

nowotworu neuroendokrynnego w  jelicie cienkim (G1 oraz G2) najczęściej występuje 

ekspresja receptora SSTR2a oraz SSTR5, w następnej kolejności SSTR2b i 3, natomiast 

najrzadziej zaobserwowano obecność SSTR1. W ocenie stopnia ekspresji poszczególnych 

podtypów SSTR, z wykorzystaniem klasyfikacji IRS, silna ekspresja SSTR (IRS 3) była 

najlepiej widoczna w przypadku SSTR2a (36,59%). Ekspresję SSTR w stopniu umiarkowanym 

(IRS 2) najczęściej obserwowano w przypadku SSTR2a (24,39%) oraz SSTR5 (21,95%). 

Natomiast słabo wyrażoną ekspresję (IRS 1) zanotowano w ocenie SSTR2b (63,41%), SSTR1 

(51,22%) oraz SSTR3 (46,34%). Brak ekspresji poszczególnych podtypów SSTR (IRS 0), 

najczęściej obserwowano w przypadku SSTR1(48,78%) i SSTR3 (39,02%). W kolejnych 

etapach dokonano również oceny ekspresji poszczególnych podtypów SSTR, wraz z oceną jej 

stopnia nasilenia w zależności od lokalizacji pierwotnej nowotworu (jelito czcze, jelito kręte) 

oraz w zależności od stopnia dojrzałości histologicznej nowotworu (G1, G2).  
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4.8.2. Ocena ekspresji poszczególnych podtypów receptorów somatostatynowych ze 

względu na lokalizację pierwotną nowotworu 

Wyniki dotyczące częstości ekspresji poszczególnych podtypów SSTR, w grupie chorych z 

lokalizacją ogniska pierwotnego w obrębie jelita czczego, w kolejności malejącej prezentują 

się następująco SSTR2a (94,44%), SSTR5 (66,67%), SSTR3 (55,56%), SSTR2b (50,00%) oraz 

SSTR1 (44,44%). Natomiast w grupie chorych z lokalizacją ogniska pierwotnego w jelicie 

krętym są następujące SSTR2a (82,61%), SSTR2b (82,61%), SSTR5 (78,26%), SSTR3 

(65,22%) i SSTR1 (56,52%). W obu grupach zwraca uwagę wysoka ekspresja SSTR2a 

natomiast niska SSTR1. W przypadku SSTR3 częstość występowania była porównywalna w 

obu grupach. W analizie ekspresji SSTR2b i SSTR5 jest widoczna niewielka przewag w grupie 

chorych z pierwotną lokalizacją guza w obrębie jelita krętego. W analizie statystycznej, mimo 

prezentowanych niewielkich różnic w ekspresji SSTR wykazano, iż ekspresja poszczególnych 

podtypów receptorów somatostatynowych nie była zależna od lokalizacji pierwotnej 

nowotworu (p >0,05). 

4.8.3. Ocena ekspresji poszczególnych podtypów receptorów somatostatynowych ze 

względu na  stopień dojrzałości histologicznej nowotworu 

Wśród chorych ze stopniem dojrzałości histologicznej nowotworu G1 najczęściej 

obserwowano ekspresję SSTR5 i 2b (100,00%) oraz SSTR2a (94,74%), natomiast rzadziej 

ekspresję SSTR1 i 3 (84,21%). W grupie chorych ze stopniem G2 wartości te były znacząco 

odmienne i prezentowały się następująco SSTR2a  (81,82%), SSTR5 (50,00%), SSTR2b i 3 

(40,91%) oraz SSTR1 (22,73%). W przeprowadzonej analizie widoczna jest zależność 

ekspresji SSTR od gradingu, a mianowicie SSTR1, SSTR2b, SSTR3 oraz SSTR5 częściej 

występują w nowotworach ze stopniem dojrzałości histologicznej G1(p <0,05). W badanej 

grupie wyjątek stanowił SSTR2a, którego częstość występowania była porównywalna w obu 

badanych grupach (p = 0,35). 

4.8.4. Analiza zależności pomiędzy stopniem ekspresji poszczególnych podtypów 

receptorów somatostatynowych w skali IRS a lokalizacją pierwotną nowotworu 

W grupie chorych z lokalizacją pierwotną nowotworu w obrębie jelita czczego silna ekspresja 

SSTR (IRS 3) była najlepiej widoczna w przypadku SSTR2a (33,33%). Ekspresja SSTR w 

stopniu umiarkowanym (IRS 2) najczęściej stwierdzano w przypadku SSTR5 (27,78%), 

SSTR2a (22,22%) oraz SSTR3 (16,67%). Słabo wyrażona ekspresja (IRS 1) dotyczyła głównie 

SSTR2b (50,00%, SSTR1 (44,44%) oraz SSTR2a i 3 (38,89%). Brak ekspresji poszczególnych 
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podtypów (IRS 0), najczęściej obserwowano w przypadku SSTR1 (55,56%), SSTR2b (50,00%) 

i SSTR3 (44,44%). W grupie chorych z lokalizacją pierwotną guza w obrębie jelita krętego 

silna ekspresja SSTR była najwyraźniej zaznaczona w SSTR2a (39,19%), podobnie jak w 

poprzedniej grupie. Ekspresja w stopniu umiarkowanym (IRS2) najczęściej wypadała w 

przypadku SSTR2a (26,09%), SSTR5 (17,39%) oraz SSTR3 (13,04%). Słabo wyrażoną 

ekspresję zanotowano w ocenie SSTR2b (73,91%), SSTR1 (56,52%) i SSTR3 (52,17%). Brak 

ekspresji najczęściej obserwowano w przypadku SSTR1 (43,48%), SSTR3 (34,78%) oraz w 

SSTR5 (21,74%).W przeprowadzonej analizie, mimo przedstawionych różnic w stopniu 

ekspresji SSTR wykazano, że stopień ekspresji poszczególnych podtypów SSTR w przypadku 

SSTR1, SSTR2a, SSTR3 oraz SSTR5 nie jest zależny od pierwotnej lokalizacji nowotworu i 

nie wykazywał istotnych różnic statystycznych (p > 0,05). Wyjątek stanowił receptor SSTR2b, 

którego stopień ekspresji był większy w obrębie jelita krętego (p = 0,048). 

4.8.5. Analiza zależności pomiędzy stopniem ekspresji poszczególnych podtypów 

receptorów somatostatynowych w skali IRS a stopniem dojrzałości histologicznej 

nowotworu 

Wśród chorych ze stopniem dojrzałości histologiczne nowotworu G1 silna ekspresja SSTR była 

najlepiej widoczna w przypadku SSTR2a (78,95%) oraz SSTR5 (21,05%). Umiarkowaną 

ekspresję SSTR (IRS 2) zanotowano najczęściej w SSTR5 (47,37%) i SSTR3 (26,32%). Słabo 

wyrażoną ekspresję (IRS 1) uzyskano w przypadku SSTR2b (89,47%), SSTR1 (84,21%) i 

SSTR3 (57,89%). Natomiast brak ekspresji najczęściej udokumentowano w SSTR1 i 3 

(15,79%). W grupie chorych ze stopniem dojrzałości histologiczne G2 w żadnym przypadku 

nie stwierdzono silnej ekspresji SSTR. Stopień umiarkowanej ekspresji był widoczny 

najczęściej w SSTR2a (31,82%). Słabo wyrażoną ekspresję zanotowano w przypadku SSTR2a 

i 5 (50%) oraz SSTR2b (40,91%). Natomiast brak ekspresji w tej grupie chorych najczęściej 

spotykano w SSTR1 (77,27%), SSTR2b (59,09%) oraz SSTR5 (50%). W badaniu zależności 

pomiędzy stopniem ekspresji SSTR a gradingiem wykazano, że w grupie G1 częściej występują 

stopnie wysokie w skali IRS (2-3), natomiast w grupie G2 są one niskie (p < 0,05). Wyższy 

stopień ekspresji SSTR w grupie G1 różni się w poszczególnych podtypach receptorów i jest 

największy w przypadku SSTR2a i 5. Natomiast w grupie G2 wyższy stopień ekspresji dotyczył 

SSTR2a i 3. 
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4.8.6. Ocena wyników oznaczeń markerów biochemicznych w zależności od stopnia 

dojrzałości histologicznej nowotworu  

a) Ocena wyników stężenia chromograniny A w zależności od gradingu 

W grupie chorych ze stopniem dojrzałości histologicznej nowotworu G1 (n = 19) średnia 

wartość CgA wynosiła 298,83 ± 99,81 ng/ml, natomiast w grupie ze stopniem dojrzałości 

histologicznej G2 (n = 22) średnia wartość CgA wynosiła 1498,44 ± 459,64 ng/ml i była 

znacząco wyższa niż w grupie G1 (p<0,001). Podobną zależność zaobserwowano w analizie 

ostatnich wartości stężenia CgA, mianowicie w grupie G1 średnia ostatnich wartości CgA 

wynosiła 755,14 ± 218,33 ng/ml, a w grupie G2 3486,88 ± 1241,35 ng/ml (p <0,001). Warto 

zwrócić uwagę również na fakt, że w grupie G1 czas podwojenia wartości CgA wynosił 39,00 

± 11,13 miesięcy, natomiast w grupie G2 był on znacząco krótszy i równał się 18,81 ± 11,64 

miesięcy.  

b) Ocena wyników stężenia serotoniny w zależności od gradingu 

Wśród chorych ze stopniem dojrzałości histologicznej nowotworu G1(n = 19) średnia wartość 

serotoniny wynosiła 0,55 ± 0,26 µmol/l, natomiast w grupie ze stopniem dojrzałości 

histologicznej G2 (n = 22) średnia wartość serotoniny wynosiła 1,85 ± 1,45 µmol/l i była 

znacząco wyższa niż w grupie G1 (p<0,001). Podobną tendencję zaobserwowano w analizie 

ostatnich wartości serotoniny, mianowicie w grupie G1 średnia ostatnich wartości serotoniny 

wynosiła 1,04 ± 0,55 µmol/l, a w grupie G2 wynosiła 3,88 ± 1,85 µmol/l (p< 0,001). 

c) Ocena wyników wydalania kwasu 5-HIAA w zależności od gradingu 

W grupie chorych ze stopniem dojrzałości histologicznej nowotworu G1 (n = 19) średnia 

wartość wydalania kwasu 5-HIAA wynosiła 45,64 ± 27,48 mg/24godz, natomiast w grupie ze 

stopniem dojrzałości histologicznej G2 (n = 22) średnie wydalanie kwasu 5-HIAA wynosiło 

108,43 ± 49,19 mg/24godz i było wyraźnie wyższe niż w grupie G1 (p=0,003). Analogiczną 

zależność zaobserwowano w analizie ostatnich wartości kwasu 5-HIAA, mianowicie w grupie 

G1średnia ostatnich wartości kwasu 5-HIAA wynosiła 63,92 ± 34,17 mg/24godz, a w grupie 

G2 wynosiła 191,96 ± 64,35 mg/24godz (p=0,001). 
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4.8.7. Ocena wyników oznaczeń markerów biochemicznych w zależności od stopnia 

zajęcia wątroby  

a) Ocena wyników stężenia chromograniny A w zależności od stopnia zajęcia wątroby 

W grupie chorych z 10% zajęciem wątroby (n = 23) średnia wartość CgA wynosiła 394,44 ± 

120,51 ng/ml, natomiast w grupie chorych z 25% zajęciem wątroby (n = 18) wartość ta 

wynosiła 1770,63 ± 404,11 ng/ml i prezentowała znacząco wyższe wartości (p < 0,001). W 

przypadku analizy ostatnich wartości CgA w pierwszej grupie średnia ostatnich wartości CgA 

wynosiła 566,86 ± 285,44 ng/ml, natomiast w drugiej grupie wartości również były wyższe i 

wynosiły 4123,44 ± 1874,77 ng/ml (p < 0,001). Warto również wspomnieć, że wśród chorych 

z 10% zajęciem wątroby czas podwojenia stężenia CgA wynosił 37,12 ± 12,99 miesięcy, 

natomiast w grupie z 25% zajęciem wątroby był znacząco krótszy i równał się 15,16 ± 7,52 

miesięcy. 

b) Ocena wyników stężenia serotoniny w zależności od stopnia zajęcia wątroby 

W badanej grupie dokonano analizy zależności pomiędzy wartościami stężenia serotoniny a 

stopniem zajęcia wątroby. W grupie chorych z 10% zajęciem wątroby (n = 23) średnia wartość 

serotoniny wynosiła 0,53 ± 0,24 µmol/l, natomiast w grupie z 25% zajęciem wątroby (n = 18) 

wartość ta była znacząco wyższa i wynosiła 2,16 ± 1,43 µmol/l (p < 0,001). W przypadku 

analizy ostatnich wartości serotoniny analogicznie w pierwszej grupie wynosiły one 0,9 ± 0,32 

µmol/l, oraz w grupie drugiej odpowiednio 4,69 ± 2,55 µmol/l (p < 0,001). 

c) Ocena wyników wydalania kwasu 5-HIAA w zależności od stopnia zajęcia wątroby 

W analizie oznaczeń wartości kwasu 5-HIAA w zależności od stopnia zajęcia wątroby, w 

grupie chorych z 10% zajęciem wątroby (n = 23) średnia wartość wydalania kwasu 5-HIAA 

wynosiła 38,99 ±16,99 mg/24godz, natomiast w grupie z 25% zajęciem wątroby (n = 18) 

wartość ta była znacząco wyższa i wynosiła 131,00 ± 55,36 mg/24godz. (p< 0,001). W analizie 

ostatnich wartości wydalania kwasu 5-HIAA w pierwszej grupie średnia ostatnich wartości 

wynosiła 49,17 ± 27,68 mg/24godz. i była wyraźnie niższa w porównaniu do drugiej grupy, 

gdzie wydalanie kwasu 5-HIAA wynosiło 238,44 ± 113,12 mg/24godz. (p<0,001). 
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4.8.8. Ocena wyników oznaczeń markerów biochemicznych w zależności od stadium 

zaawansowania choroby. 

a) Ocena wyników stężenia chromograniny A w zależności od stadium zaawansowania 

choroby 

Wśród chorych u których w trakcie leczenia analogami somatostatyny stwierdzono progresję 

choroby (PD, progression disease) (n = 21) średnie wartości stężenia CgA wynosiły 1620,78 ± 

385,55 ng/ml, natomiast w grupie chorych ze stabilizacją procesu chorobowego (SD, stable 

disease) (n = 20) były one znacząco niższe i wynosiły 230,36 ± 106,44 ng/ml (p<0,001). W 

analizie średnich ostatnich wartości CgA,  podobnie grupa ze stabilizacją choroby prezentowała 

poziom 328,91 ± 99,33 ng/ml, który był zdecydowanie niższy w porównaniu do grupy z 

progresją choroby, gdzie wartości wynosiły 3841,95 ± 750,79 ng/ml (p<0,001). Na uwagę 

zasługuje również fakt, że wśród chorych z progresją choroby czas podwojenia wartości CgA 

wynosił 15,71 ± 7,28 miesięcy, natomiast w grupie chorych ze stabilizacja choroby był on 

znacząco dłuższy i równał się 41,40 ± 8,46 miesięcy. 

b) Ocena wyników stężenia serotoniny w zależności od stadium zaawansowania choroby 

W grupie chorych z progresją procesu chorobowego (n = 21) średnie wartości stężenia 

serotoniny wynosiły 1,96 ± 0,99 µmol/l i były znacząco wyższe w porównaniu do grupy ze 

stabilizacją choroby (n = 20), gdzie wynosiły 0,55 ± 0,21 µmol/l (p<0,001). W analizie 

ostatnich wartości stężenia serotoniny w grupie ze stabilizacją choroby średnia ostatniego 

oznaczenia wynosiła 0,66 ± 0,41 µmol/l i była znacznie niższa w porównaniu do grupy z 

progresją choroby, gdzie wynosiła 4,37 ± 2,52 µmol/l (p<0,001). 

c) Ocena wyników wydalania kwasu 5-HIAA w zależności od stadium zaawansowania 

choroby 

W analizie oceny wydalania z moczem kwasu 5-HIAA, w grupie chorych z progresja choroby 

(n = 21) średnie wydalanie wynosiło 117,37 ± 55,91 mg/24godz w porównaniu do grupy ze 

stabilizacja choroby (n = 20), gdzie średnie wydalanie kwasu 5-HIAA było znacząco niższe i 

równało się 39,39 ± 19,68 mg/24 godz. (p<0,001). Natomiast w analizie ostatnich wartości, 

średnia wydalania w ostatnich pomiarach w grupie z progresja choroby wynosiła 214,48 ± 

114,12 mg/24godz i była znacząco wyższa niż w grupie ze stabilizacją choroby, gdzie wartość 

wydalania kwasu 5-HIAA wynosiła 45,77 ± 29,66 mg/24godz. (p<0,001). 
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4.9. Wnioski 

1. U chorych z nowotworem neuroendokrynnym jelita cienkiego i zespołem rakowiaka 

najczęściej występuje ekspresja receptorów somatostatynowych SSTR2a oraz SSTR5, w 

następnej kolejności SSTR2b i SSTR3 natomiast najrzadziej obserwuje się ekspresję SSTR1. 

2. Ekspresja receptorów somatostatynowych w guzach neuroendokrynnych jelita cienkiego jest 

zależna od stopnia dojrzałości histologicznej nowotworu. Ekspresja SSTR1, SSTR2b, SSTR3 

oraz SSTR5 częściej występuje w nowotworach ze stopniem dojrzałości histologicznej G1 niż 

G2. Wyjątek stanowi receptor SSTR2a którego częstość występowania jest porównywalna w 

obu grupach. 

3. Ekspresja poszczególnych podtypów SSTR jest podobna w obrębie jelita czczego i krętego. 

4. Wartości chromograniny A, serotoniny oraz kwasu 5-HIAA oznaczane u chorych z zespołem 

rakowiaka leczonych analogami SSA są znacząco wyższe u chorych ze stopniem dojrzałości 

histologicznej nowotworu G2, w porównaniu do chorych ze stopniem G1. 

5. Wspomniane markery biochemiczne są znacząco wyższe u chorych z większym zajęciem 

wątroby przez przerzuty oraz u chorych z progresją choroby. 

6. Wartosci oznaczeń markerów biochemicznych nie zależą od lokalizacji pierwotnej 

nowotworu (jelito czcze, jelito kręte) oraz wieku i płci badanych chorych. 

            Podsumowując należy podkreślić, iż ocena ekspresji receptorów somatostatynowych 

jest kluczowym elementem w kwalifikacji chorych do leczenia analogami somatostatyny. W 

badanej grupie chorych z zespołem rakowiaka dominowała ekspresja receptorów SSTR2A oraz 

SSTR5, które cechuje wysokie powinowactwo do SSA. Analogi somatostatyny wykazują 

działanie antyproliferacyjne (cytotoksyczne, cytostatyczne), które polega na bezpośrednim 

wpływie na receptory SSTR, jak również na pośrednim wpływie poprzez hamowanie 

wydzielania czynników wzrostu guza i cytokin. Pośrednie działanie dotyczy też hamowania 

angiogenezy oraz indukcji apoptozy. 

Warto dodać, że CgA w naszych oznaczeniach była głównym niespecyficznym markerem 

biochemicznym. Ekspresja CgA zależy od typu komórek i ziarnistości wydzielniczych i może 

być badana we krwi jako krążący marker nowotworowy. Wartości CgA są proporcjonalne do 

wielkości ogniska pierwotnego i ilości przerzutów w wątrobie. Specyficzność oznaczeń CgA 

szacuje się na 90% a czułość na 68% w stosunku do zaawansowania procesu chorobowego. 

Badania dowodzą, że monitorowanie markerów biochemicznych stanowi niezależny wskaźnik 
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prognostyczny ewentualnej progresji choroby. Wśród naszych chorych u których w trakcie 

leczenia analogami somatostatyny stwierdzono w badaniach obrazowych  progresję choroby (n 

=21) średnie wartości oznaczeń CgA były znamiennie statystycznie wyższe niż w grupie ze 

stabilizacją choroby. Na uwagę zasługuje również fakt, że wśród chorych z progresją choroby 

czas podwojenia wartości CgA wynosił 15,71 miesięcy, natomiast w grupie chorych ze 

stabilizacją choroby był on znacząco dłuższy i równał się 41,40 miesięcy. Podobne znaczenie 

jak oznaczenia CgA mają badania oceny stężenia serotoniny w surowicy krwi oraz dobowe 

wydalanie z moczem kwasu 5-HIAA. Stanowią one ważny wskaźnik prognostyczny w 

monitorowaniu leczenia pacjentów z zespołem rakowiaka. 

 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

Moja aktywność naukowa koncentruje się w zasadniczej części wokół kilku wybranych grup 

tematycznych :  

1. Ocena występowania przeciwciał tarczycowych w chorobie Alzheimera. 

2. Oczyszczanie antygenu przysadkowego metodą cieczowej chromatografii kolumnowej. 

3. Procesy autoimmunizacji w chorobach gruczołów dokrewnych. 

4. Rekombinowana ludzka peroksydaza tarczycowa – oczyszczanie, immunoreaktywność. 

5. Leczenie wola olbrzymiego powtarzanymi dawkami jodu promieniotwórczego. 

6. Epidemiologia, genetyka, przebieg, diagnostyka i leczenie zróżnicowanego raka tarczycy. 

Ad.1. Występowanie przeciwciał tarczycowych w chorobie Alzheimera 

W latach 2002-2009 współpracowałem z Katedrą i Kliniką Neurologii Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu w ramach projektu naukowego dotyczącego oceny występowania 

przeciwciał tarczycowych w chorobie Alzheimera. Choroba Alzheimera (ChA) jest chorobą 

zwyrodnieniową mózgu, która charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami funkcji 

poznawczych, głównie pamięci oraz zaburzeniami zachowania, które występują w późniejszym 

okresie choroby. Schorzenie to dotyczy osób dorosłych, a wiek jest najważniejszym 

niegenetycznym czynnikiem ryzyka. ChA powstaje w wyniku odkładania się w obrębie kory 

mózgowej białka beta A4 amyloidu co inicjuje „kaskadę amyloidową”, prowadzącą do śmierci 

neuronów. Dotychczasowe badania genetyczne dowodzą, że w obrębie chromosomu 21 

znajdują się geny kodujące czynnik pośrednio związany z ekspresją antygenów zgodności 

tkankowej na powierzchni tyreocytów oraz geny odpowiedzialne za powstawanie beta-

amyloidu. W surowicy chorych na ChA stwierdza się obecność przeciwciał przeciw 
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tyreoglobulinie, tarczycowej peroksydazie, spektrynie oraz białku neurofilamentów. Genovesi 

i wsp. opisują obecność przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie u ponad 30% chorych na ChA, 

natomiast Ewins i wsp. wykazują współwystępowanie u 45% chorych na rodzinną postać ChA 

chorób autoimmunologicznych tarczycy. Powyższe badania sugerują możliwość częstszego 

współwystępowania choroby Alzheimera i choroby autoimmunologicznej tarczycy (AITD – 

autoimmune thyroid disease). Powszechnie wiadomo, że tarczycowe przeciwciała 

mikrosomalne są utożsamiane z przeciwciałami przeciwko tarczycowej peroksydazie, które w 

łatwy i szybki sposób można oznaczyć dostępnymi obecnie metodami 

radioimmunologicznymi. Jednakże w naszych badaniach zdecydowaliśmy się na zastosowanie 

frakcji mikrosomalnej ludzkiej tarczycy chcąc zaobserwować reakcje z wszystkimi białkami 

antygenowymi obecnymi w mikrosomach tarczycowych. Celem naszych badań była ocena 

występowania przeciwciał skierowanych przeciwko białkom mikrosomalnym tarczycy u 

chorych na chorobę Alzheimera z zastosowaniem metody elektroforezy w żelu 

poliakrylamidowym (SDS-PAGE) z następowym immunoblottingiem (western-blotting). Do 

badań włączono surowice 34 chorych  z chorobą Alzheimera oraz surowice 20 chorych z 

zespołem dementywnym na podłożu naczyniowym stanowiących grupę kontrolną. Frakcję 

mikrosomalną ludzkiej tarczycy otrzymywano metodą ultrawirowania tkanki tarczycowej którą 

pobierano podczas zabiegu operacyjnego i przechowywano w ultrazamrażarce w temperaturze 

-70 oC do czasu izolacji. Do oceny autoprzeciwciał wykorzystano metodę rozdziału 

elektroforetycznego w żelu poliakrylamidowym (SDS-PAGE) i western-blottingu 

(immunoblottingu). W surowicach chorych na chorobę Alzheimera, w badaniach 

autoprzeciwciał tarczycowych metodą immunoblottingu 21 surowic z 34 badanych reagowało 

z białkiem frakcji mikrosomalnej tarczycy o ciężarze właściwym 91 kDa. Dodatkowo 16 

surowic wykazywało reakcję z antygenem o ciężarze właściwym 97 kDa, 13 surowic z białkiem 

o ciężarze 55 kDa, oraz 7 surowic z antygenem o ciężarze 67 kDa. Należy również dodać, że 

niektóre z surowic  reagowały z białkami antygenowymi tarczycy o niższych ciężarach 

drobinowych; 3 surowice reagowały z białkami o ciężarze 14 kDa, 4 surowice z antygenem 20 

i 36 kDa, oraz 2 inne surowice z białkami o ciężarze drobinowym 23 kDa. Z wykonanych badań 

wynika, że przeciwciała przeciwtarczycowe skierowane przeciw autoantygenom frakcji 

mikrosomalnej tarczycy są obecne w surowicach chorych z chorobą Alzheimera co 

potwierdzają prace innych autorów. W naszych badaniach obecności przeciwciał 

antymikrosomalnych ocenianych metodą immunoblottingu wykazano, że w surowicach 

badanych chorych najczęściej występowały przeciwciała skierowane przeciwko 

autoantygenom tarczycowym o ciężarach właściwych 91, 97, 55 i 67 kDa. Obecnie wiadomo, 
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że tarczycowa peroksydaza jest białkiem enzymatycznym, które w warunkach redukcyjnych w 

rozdziale elektroforetycznym w żelu poliakrylamidowym daje podwójny prążek o masie 

cząsteczkowej 94/91 kDa mający właściwości antygenowe. W naszych badaniach aż 21 

(61,7%) surowic z 35 badanych wykazywało obecność przeciwciał skierowanych przeciwko 

autoantygenowi białek mikrosomalnych tarczycy o ciężarze drobinowym 91 kDa. Obecność 

przeciwciał tarczycowych w surowicach chorych z chorobą Alzheimera może nasuwać 

przypuszczenie, że procesy autoimmunizacji u tych chorych mogą dotyczyć nie tylko gruczołu 

tarczowego ale również pozostałych gruczołów dokrewnych. Do tej pory opisano również 

współistnienie wśród chorych z chorobą Alzheimera takich chorób autoimmunizacyjnych jak 

bielactwo, łysienie plackowate czy też autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Stąd wydawało 

by się stosownym wprowadzenie u wszystkich chorych z chorobą Alzheimera oceny 

parametrów funkcji gruczołu tarczowego oraz jeśli to możliwe również przeprowadzenie badań 

z oceną funkcji pozostałych gruczołów dokrewnych. Wyniki powyższych badań zostały 

przedstawione w publikacji oraz zaprezentowane w ramach kongresu krajowego. 

a/ Autorzy: Paweł Gut, Jerzy Kosowicz, Jolanta Florczak, Katarzyna Ziemnicka, Maciej 

Bączyk, Jerzy Sowiński, Wojciech Kozubski. Tytuł: The incidence of the thyroid microsomal 

autoantibodies in Alzheimer disease. Czasopismo: Endokr. Pol. Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 4, 

271-276. 

b/ Autorzy: Jolanta Florczak, Paweł Gut, Wojciech Kozubski, Jerzy Sowiński. Tytuł: Incidence 

of thyroglobulin, thyroid peroxidase and thyroid microsomes autoantibodies in patients with 

Alzheimer disease. Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol. 2002 : T. 36 supl. 2, s. 147. XVIII 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 IX 2002 r. 

 

Ad.2. Izolacja autoantygenu przysadkowego metodą cieczowej chromatografii 

kolumnowej 

W okresie 1999 – 2007 r. prowadziłem badania naukowe dotyczące izolacji i oczyszczania 

antygenu przysadkowego. Badania te były kontynuacją opracowań, które prowadziłem w 

ramach przewodu doktorskiego. Projekt był kierowany przez Pana Prof. dr hab. med. Jerzego 

Kosowicza w Pracowni Autoprzeciwciał Kliniki Endokrynologii w Poznaniu.   

Występowaniem przeciwciał przysadkowych zainteresowano się po raz pierwszy w roku 1962, 

kiedy to Goudie i Pinkerton zaobserwowali zanik przysadki u młodej kobiety z wolem 

Hashimoto. Jednak systematyczne badania dotyczące tego problemu rozpoczęły się w latach 

70-tych. W latach 1974-75 Bottazzo wykazał metodą immunofluorescencyjną, że u chorych z 
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chorobą Addisona można stwierdzić niejednokrotnie obecność przeciwciał narządowych. 

Identyfikacja i charakterystyka autoantygenów swoistych dla danych gruczołów wydzielania 

wewnętrznego stanowi integralną część w zrozumieniu patogenezy chorób 

autoimmunologicznych. W większości przypadków, swoiste narządowo autoantygeny są 

cząsteczkami białkowymi o dobrze poznanej aktywności i funkcji jak enzymy, receptory czy 

też inne struktury komórkowe. Autoprzeciwciała przysadkowe i podwzgórzowe szczególnie 

skierowane przeciwko komórkom wydzielającym wazopresynę mogą powodować 

limfocytarne zapalenie przysadki i podwzgórza dając objawy niedoczynności przysadki i 

moczówki prostej. Celem naszej pracy była próba izolacji autoantygenu przysadkowego z 

zastosowaniem surowic chorych o wysokim mianie autoprzeciwciał przysadkowych, oraz 

frakcji mikrosomalnej ludzkich przysadek. Izolację antygenu przysadkowego prowadzono 

metodą chromatografii powinowactwa, wykorzystując immunosorbent sporządzony z 

immunoglobulin izolowanych z surowic wspomnianych chorych. Oczyszczanie antygenu 

prowadzono z zastosowaniem cieczowej chromatografii kolumnowej. Do badań wybraliśmy 

surowice chorych z chorobami przysadki (akromegalia, prolactinoma) oraz z chorobą Addisona 

i Graves-Basedowa wykazujące silną reakcję immunologiczną z białkami frakcji 

mikrosomalnej przysadek o ciężarach właściwych 55, 60 i 67 kDa , jako najczęściej 

występujące w naszych badaniach. Frakcję mikrosomalną przysadek ludzkich wykorzystywaną 

do izolacji autoantygenu przysadkowego otrzymywano metodą ultrawirowania i solubilizacji 

w 1% roztworze dezoksycholanu sodu. Do izolacji zastosowano ludzkie przysadki 

otrzymywane z autopsji , przechowywane do czasu izolacji frakcji mikrosomalnej w temp. – 

70oC. Z surowic chorych o wysokim mianie autoprzeciwciał przysadkowych izolowano 

immunoglobuliny na kolumnie Protein A-sefarozy Cl-4B. Do sporządzenia immunosorbentu 

immunoglobuliny pacjentów sprzęgano kowalencyjnie z CNBr-aktywowaną  sefarozą. Izolację 

autoantygenu mikrosomalnego przysadki prowadzono na kolumnie immunosorbentu nanosząc 

solubilizowane białka mikrosomalne przysadki. Desorpcję związanych z przeciwciałami białek 

antygenowych dokonano 0.2 mol/l buforem glicyna-HCL o pH 2.8, guanidyną 1 mol/l i 

guanidyną 3 mol/l zbierając frakcje 1 ml. Zawartość białka oceniano spektrofotometrycznie 

(OD 280 nm). Znakowane izotopem 125 I- białka antygenowe przysadki wyizolowane metodą 

chromatografii powinowactwa oczyszczano metodą chromatografii cieczowej na kolumnie 

Ultrogelu AcA54 1 x 50 cm celem rozdzielenia antygenów o różnej masie cząsteczkowej. 

Nałożone na kolumnę znakowane 125 I –antygeny przysadkowe wyizolowane uprzednio metodą 

chromatografii powinowactwa były eluowane z kolumny w 3 wyraźnych szczytach. Szczyt 

pierwszy obejmował frakcje 8-10, a więc zawierał białka o masie 50-70 kDa. Szczyt drugi 
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pojawiał się we frakcjach 16-18 i odpowiadał białkom o masie 17 do 22 kDa. Natomiast szczyt 

trzeci (frakcje 30-35) zawierał 125 – jodki. Uzyskane z sączenia na Ultrogelu AcA54 3 frakcje 

radioaktywne poddano również rozdziałowi elektroforetycznemu na żelu poliakrylamidowym 

(SDS-PAGE) z następową autoradiografią. W szczycie pierwszym, badania ujawniły 2 prążki 

o masie 67 kDa i 55 kDa. Szczyt drugi zawierał substancje niskocząsteczkowe o masie poniżej 

20 kDa, natomiast szczyt trzeci poza 125 – jodkami nie zawierał białek. W świetle 

dotychczasowych badań uważa się, że częstość występowania przeciwciał przysadkowych 

skierowanych przeciw autoantygenom przysadek o ciężarze właściwym 67kDa w powiązaniu 

z cukrzycą insulinozalezną ( Christie et al. 1992) może sugerować, że autoantygenem 

przysadkowym podobnie jak w cukrzycy typu I może być dekarboksylaza kwasu 

glutaminowego (GAD). W badaniach własnych, próby wyizolowania autoantygenu 

przysadkowego z zastosowaniem metody cieczowej chromatografii kolumnowej pozwoliły 

nam otrzymać dwie frakcje białek antygenowych o różnych ciężarach drobinowych 67 i 55 

kDa. Niestety zarówno ilość jak i czystość wyizolowanych w naszych badaniach 

autoantygenów nie pozwoliła na ich dalszą i dokładniejszą charakterystykę. W związku z tym 

konieczne są jeszcze dalsze badania, mające na celu otrzymanie oczyszczonej postaci 

autoantygenu przysadkowego w takiej ilości, aby można było przeprowadzić badania nie tylko 

jakościowe, ale również ilościowe oraz móc odtworzyć chorobę na modelu zwierzęcym. 

Wyniki powyższych badań zostały opublikowane i przedstawione w formie doniesień 

zjadowych. 

a/ Autorzy: Joanna Sawicka, Maria Gryczyńska, Aleksandra Baumann-Antczak, Paweł Gut, 

Anna Polańska, Jerzy Kosowicz. Tytuł: Pituitary autoantibody detection in patients with 

pituitary tumors and with hypopituitarism. Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wew. 1999 : T. 101, 

2,s.123-129. 

b/ Autorzy: Paweł Gut, Jerzy Kosowicz, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, Joanna 

Sawicka, Agata Czarnywojtek, Jerzy Sowiński. Tytuł: The incidence of the pituitary 

autoantibodies in Graves' disease. Czasopismo: Endokr. Pol. 2007 : T. 58, nr 3, s. 195-200. 

c/ Autorzy: Paweł Gut, Jerzy Kosowicz, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, Jerzy Sowiński. 

Tytuł: Isolation of pituitary autoantigen by affinity chromatography. Czasopismo: Endokr. Pol. 

2009. T 60. Nr 6, 455-460. 
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d/ Autorzy: Paweł Gut, Jakub Fischbach, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, Daria Baszko-

Błaszyk, Elżbieta Wrotkowska, Marek Ruchała. Tytuł: Purification of pituitary autoantigen by 

column liquid chromatography and chromatofocusing. Czasopismo: Centr. Eur. J. Immunol.  

2014, vol. 39.Nr. 1, s 46-50. 

e/ Autorzy: Paweł Gut, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, Maria Gryczyńska, Agata 

Czarnywojtek, Ziad El Ali, Jerzy Sowiński. Tytuł: The incidence of the pituitary autoantibodies 

in childhood onset combined pituitary hormone deficiency. Czasopismo: Endokr. Pol. 2005 : 

T. 56, nr 4, s. 642.  XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Kraków. 

Ad.3.1. Występowanie autoprzeciwciał przysadkowych w chorobie Addisona 

W trakcie prowadzenia badań w Pracowni Autoprzeciwciał Kliniki Endokrynologii w Poznaniu 

pod kierownictwem Pana Prof. Jerzego Kosowicza dokonałem oceny występowania 

autoprzeciwciał przysadkowych w chorobach autoimmunizacyjnych gruczołów dokrewnych, 

między innymi w pierwotnej niewydolności kory nadnerczy. Choroba Addisona cechuje się 

zespołem objawów zależnych od niedoboru hormonów syntetyzowanych w obrębie tego 

narządu. Najczęstszą przyczyną choroby Addisona jest proces autoimmunologiczny. U 

pacjentów z chorobą Addisona stwierdzono częste występowanie innych schorzeń 

autoimmunologicznych oraz obecność różnych autoprzeciwciał. Celem obecnej pracy była 

ocena występowania autoprzeciwciał przysadkowych u chorych z autoimmunologiczną 

postacią choroby Addisona. Do badań włączono surowice 19 chorych na chorobę Addisona. 

Wśród chorych było 16 kobiet w wieku od 28 do 63 lat (średnio 43,5 ± 8,9) oraz 3 mężczyzn 

w wieku od 18 do 45 lat (średnio 30,6 ± 9,8). Wszyscy chorzy mieli typowe objawy kliniczne 

i biochemiczne. Surowice kontrolne pochodziły od 10 zdrowych osób, wśród których 

znajdowało się 7 kobiet oraz 3 mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat ( średnio 30,6 ± 7,1). Do 

oceny autoprzeciwciał wykorzystano metodę rozdziału elektroforetycznego w żelu 

poliakrylamidowym (SDS-PAGE) i western-blottingu (immunoblottingu). Frakcje 

mikrosomalne otrzymano z homogenatów tkankowych przysadek na drodze ultrawirowania i 

solubilizacji w 1% dezoksycholanie sodu. W surowicach chorych na chorobę Addisona w 14 

spośród 19 przypadków występowały przeciwciała reagujące z antygenem 67 kDa, 12 surowic 

reagowało z antygenem 60 kDa oraz 10 surowic z antygenem 55 kDa. Warto zaznaczyć, że 10 

surowic zawierało przeciwciała przeciwko antygenom 67 i 55 kDa oraz to, że 9 surowic 

reagowało z antygenami 55, 60 i 67 kDa. W grupie badanych chorych na chorobę Addisona 

stwierdzono częste występowanie autoprzeciwciał przysadkowych. Większość surowic 
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reagowało z antygenami o ciężarze drobinowym 55, 60 i 67 kDa. Obecność przeciwciał 

przysadkowych skierowanych przeciw autoantygenom o ciężarach właściwych 65 i 67 kDa w 

powiązaniu z cukrzycą typu I sugeruje, że jednym z autoantygenów przysadkowych może być 

dekarboksylaza kwasu glutaminowego (GAD). Izoforma tego enzymu o masie 67 kDa 

występuje głównie w komórkach nerwowych mózgu, gdzie odpowiedzialna jest za syntezę 

kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), jednego z głównych transmiterów hamujących. Do 

tej pory udało się zidentyfikować jedynie nieliczne autoantygeny przysadkowe jak α-enolaza, 

hormon wzrostu czy chociażby prolaktyna Współistnienie w chorobie Addisona przeciwciał 

nadnerczowych i przysadkowych może być przyczyną dodatkowych endokrynopatii o podłożu 

autoimmunologicznym. Izolacja i charakterystyka pozostałych antygenów przysadkowych 

umożliwi szersze poznanie tego problemu i ewentualne zrozumienie jego wpływu na 

zaburzenia hormonalne.  Powyższe badania zostały opublikowane w Endokrynologii Polskiej. 

a/ Autorzy: Paweł Gut, Jerzy Kosowicz, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, Jerzy Sowiński. 

Tytuł: Występowanie autoprzeciwciał przysadkowych w chorobie Addisona. 

Tytuł angielski: The incidence of the pituitary autoantibodies in Addison disease. 

Czasopismo: Endokr. Pol. 2008. T 59, Nr 6, s 490 – 494. 

Ad.3.2. Występowanie autoprzeciwciał przeciw antygenom mięśniowym gałki ocznej w 
chorobie Gravesa-Basedowa 

W latach 2004 – 2006 r. nawiązałem współpracę z dr. Anną Popielarz z Oddziału Okulistyki 

Szpitala w Puszczykowie celem realizacji projektu dotyczącego oceny występowania 

autoprzeciwciał przeciw antygenom mięśniowym gałki ocznej w chorobie Gravesa-Basedowa. 

Badania były prowadzone w Pracowni Autoprzeciwciał Kliniki Endokrynologii w Poznaniu 

razem z dr. Joanną Sawicką. Na etiopatogenezę wytrzeszczu naciekowo – obrzękowego w 

chorobie Gravesa – Basedowa składają się czynniki genetyczne ( polimorfizm genu CTLA-4, 

PTPN22/LYP) oraz czynniki środowiskowe (stres, infekcje wirusowe i bakteryjne). Uważa się, 

że to właśnie one zapoczątkowują procesy autoimmunizacyjne związane z powstawaniem 

autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom mięśniowym gałki ocznej. Stąd celem 

niniejszej pracy było badanie występowania autoprzeciwciał przeciw antygenom mięśniowym 

gałki ocznej w chorobie Gravesa – Basedowa z wytrzeszczem obrzękowo naciekowym. 

Surowice 32 chorych na chorobę Gravesa – Basedowa  w tym 25 kobiet w wieku od 31 – 67 

lat (średnio 49,9 ± 9,4) oraz 7 mężczyzn w wieku od 41 – 58 lat (średnio 51 ± 7,1). Wszyscy 

chorzy z objawami klinicznymi nadczynności tarczycy potwierdzone badaniami 

laboratoryjnymi (badania hormonalne TSH, FT4, przeciwciała przeciw TSH – R, anty – TPO, 
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anty –Tg). Wszyscy chorzy prezentowali objawy wytrzeszczu obrzękowo-naciekowego w 

aktywnej fazie zapalenia potwierdzone w badaniu okulistycznym oraz w badaniu obrazowym 

MRI oczodołów. Surowice kontrolne pochodziły od 10 osób zdrowych wśród których 

znajdowało się 7 kobiet oraz 3 mężczyzn w wieku od 21 do 45 lat ( średnio 30,6 ± 7,1). Do 

oceny autoprzeciwciał wykorzystano metodę rozdziału elektroforetycznego w żelu 

poliakrylamidowym (SDS-PAGE) i western-blottingu (immunoblottingu). Frakcje 

mikrosomalne otrzymano z homogenatów tkankowych ludzkich mięśni gałek ocznych na 

drodze ultrawirowania i solubilizacji w 1% dezoksycholanie sodu. Wśród 32 przebadanych 

chorych na chorobę Graves-Basedowa w 25 przypadkach stwierdzono obecność 

autoprzeciwciał mięśniowych przeciwko antygenom mięśni gałki ocznej Surowice 18 chorych 

reagowały z białkiem frakcji mikrosomalnej mięśni o ciężarze właściwym 55 kDa.W 

pozostałych przypadkach 12 surowic reagowało z antygenem 67 kDa, 4 surowic z białkiem 60 

kDa, 6 surowic z antygenem 52 kDa, 3 surowice z białkiem 105 kDa. Należy zwrócić uwagę, 

że 8 surowic reagowało z białkami 57 i 55 kDa oraz 7 surowic reagowało z białkami o ciężarach 

55, 60 i 67 kDa. W surowicach chorych na chorobę Gravesa-Basedowa z aktywną postacią 

wytrzeszczu naciekowo-obrzękowego stwierdza się bardzo często występowanie 

autoprzeciwciał skierowanych przeciwko autoantygenom frakcji mikrosomalnej ludzkich 

mięśni gałek ocznych. Badania oceny w/w przeciwciał z zastosowaniem metody 

immunoblottingu wskazują, że w surowicach chorych na chorobę Gravesa-Basedowa 

najczęściej występują przeciwciała skierowane przeciwko autoantygenom mięśniowym o 

ciężarach właściwych 55, 60 i 67 kDa. Wyniki badań były zaprezentowane w postaci 

doniesienia zjazdowego. 

a/ Autorzy: Paweł Gut, Joanna Sawicka, A. Popielarz, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, 

Jerzy Sowiński. Tytuł: The incidence of eye muscles autoantibodies in Graves disease with 

ophthalmopathy. Endokr. Pol. 2009 : T. 60 supl. A, s. 11.I Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Tyreologicznego.  

Ad.4. Rekombinowana ludzka peroksydaza tarczycowa – oczyszczanie, 

immunoreaktywność. 

W styczniu 1998 roku wyjechałem na dwuletnie stypendium do FIRS Laboratories RSR Ltd. 

afiliowanego przy College of Medicine, University of Wales, w Cardiff (UK). W trakcie tego 

pobytu zajmowałem się badaniami prowadzonymi nad rekombinowaną ludzką peroksydazą 

tarczycową (rhTPO). Do moich zadań należało m.in. prowadzenie hodowli dwóch linii 

komórek owadzich: Sf 9 (Spodoptera frugiperda) i High Five (Trichoplusia ni)  wykazujących 
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dzięki rekombinacji materiału genetycznego ekspresję ludzkiej peroksydazy tarczycowej. 

Rekombinację prowadzono wykorzystując bakulowirusy (wirusy specyficzne dla owadów) 

będące wektorem sekwencji kodującej hTPO. Początkowo uzyskiwane tą drogą białko, mimo 

znacznego podobieństwa do naturalnej ludzkiej TPO, nie wykazywało aktywności 

enzymatycznej. Moim pierwszym zadaniem było prowadzenie badań nad jego uaktywnieniem. 

Po wielu próbach, wprowadzenie do medium komórkowego prekursora syntezy hemu, kwasu 

δ-aminolewulinowego, doprowadziło do syntezy w pełni aktywnej (o aktywności 

porównywalnej z naturalną ludzką TPO) rhTPO. Była to pierwsza tego typu modyfikacja, gdyż 

do tej pory prowadzone na świecie badania, m.in. z heminą, nie dawały wystarczających 

rezultatów. Równolegle prowadziłem również badania nad wzorem glikozylacji rhTPO 

(mającej znaczenie m.in. w immunoreaktywności białka), które wykazały brak różnic 

pomiędzy formą rekombinowaną TPO a naturalną. Uzyskana drogą hodowli komórkowej 

rhTPO  może stanowić dobry materiał do badań nad strukturą samej TPO i jej kompleksu z 

autoprzeciwciałem. Kolejnym etapem moich badań było oczyszczanie rhTPO metodą 

chromatografii powinowactwa oraz cieczowej chromatografii kolumnowej z oceną aktywności 

enzymatycznej. Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji. 

a/ Autorzy: Paweł Gut, F. Grennan Jones, A. Sullivan, Katarzyna Ziemnicka, S. Smith, D. 

Jaskólski, J. Furmaniak, B. Rees Smith. Tytuł: Recombinant human thyroid peroxidase 

produced in insect cells has similar properties to native human thyroid peroxidase. Czasopismo; 

Thyroid.2000,vol10,Nr7,s543-550. 

Ad.5. Leczenie wola olbrzymiego powtarzanymi dawkami jodu promieniotwórczego. 

Leczenie olbrzymiego wola guzkowego nadczynnego stanowi wciąż szczególny problem, 

zwłaszcza u ludzi starszych, nie wyrażających często zgody na leczenie operacyjne lub 

posiadających przeciwwskazania do takiego leczenia. Alternatywę stanowi leczenie jodem 

promieniotwórczym. W naszym ośrodku prowadzi się badania nad skutecznością i 

bezpieczeństwem podawania powtarzanych dawek 131-I celem zmniejszenia wola i wyleczenia 

nadczynności tarczycy.  Chorzy otrzymują dawki wielkości 22-30 mCi co 3 miesiące (a nie jak 

w standardowych procedurach co 6 miesięcy) i kontroluje się u nich poza wielkością tarczycy 

(ocenianą ultrasonograficznie i scyntygraficznie) także poziom przeciwciał 

przeciwtarczycowych, fT3, fT4, TSH, insuliny, IGF-1, GH oraz wykonuje biopsję 

cienkoigłową  zmian ogniskowych. Wyniki szczegółowych analiz prowadzonych przez wiele 

miesięcy wykazały znaczne zmniejszenie objętości tarczycy (średnio ze 195 cm3 do 123 cm3) 

przy braku jakichkolwiek objawów ubocznych terapii. Z każdą kolejną dawką zwiększała się 
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ilość chorych z niedoczynnością tarczycy, aczkolwiek większość z leczonych pozostawała w 

stadium eutyreozy. Analiza poziomów przeciwciał przeciwtarczycowych wykazała tendencję 

wzrostową ich miana, jednak bez ewidentnych korelacji z jodochwytnością, redukcją objętości 

tarczycy czy jej czynnością. Wspomniana forma leczenia wola olbrzymiego jest doskonałą 

alternatywą leczenia chirurgicznego szczególnie o chorych którzy są dyskwalifikowani z 

leczenia zabiegowego. Wyniki badań zostały przedstawione w formie publikacji oraz doniesień 

zjazdowych. 

a/ Autorzy: Maria Gryczyńska, Maciej Bączyk, Marlena Pisarek, Katarzyna Ziemnicka, Paweł 

Gut, Jerzy Sowiński. Tytuł angielski: Autoimmunization and results of 131I ablative therapy in 

large nodular goiter. Endokr. Pol. 2005: T. 56, nr 1, s. 100-101. Konferencja naukowo-

szkoleniowa "Autoimmunizacja w endokrynologii - następstwa kliniczne". Poznań, 26-27 XI 

2004. 

 b/ Autorzy: Maciej Bączyk, Marlena Pisarek, Maria Gryczyńska, Katarzyna Ziemnicka, Paweł 

Gut, Jerzy Sowiński. Tytuł: Efficacy of radioiodine therapy of large multinodular goiter. Nucl. 

Med. Rev. Cent. East. Eur. 2005 : Vol. 8, nr 1, s. 76. Chosen abstracts of 1st German-Polish 

Syposium of Nuclear Medicine, Frankfurt/Oder – Słubice 2005 

c/ Autorzy: Maciej Bączyk, Marlena Pisarek, Katarzyna Ziemnicka, Hanna Stankowiak-Kulpa, 

Paweł Gut, Maria Gryczyńska, Jerzy Sowiński. Tytuł: The effectiveness of multinodular large 

toxin goiter therapy using 131-I. Nucl. Med. Rev. Cent. East. Eur. 2004 : Vol. 7, nr 1, s. 93. 

Chosen abstracts of Polish Society of Nuclear Medicine Congress, Bydgoszcz 2004. 

d/ Autorzy: Maciej Bączyk, Marlena Pisarek, Katarzyna Ziemnicka, Hanna Stankowiak-Kulpa, 

Paweł Gut, Maria Gryczyńska, Jerzy Sowiński. Tytuł: Preliminary evaluation of effectiveness 

of multinodular large toxin goiter therapy using 131-I. Endokr. Pol. 2004 : T. 55, nr 1, s. 113-

114. Konferencja Szkoleniowa "Postępy Tyreologii". Szczyrk, 19-20 I 2004. 

e/ Autorzy: Agata Czarnywojtek, Barbara Czarnocka, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, 

Kosma Woliński, Marta Fichna, Maria Teresa Płazińska, Adam Stangierski, Paweł Gut, Izabela 

Miechowicz, Hanna Komarowska, Joanna Waligórska-Stachura, Ryszard Waśko, Marek 

Ruchała. Tytuł: The role of antithyroglobulin, antiperoxidase and anti-TSH receptor 

autoantibodies in amiodarone-induced thyrotoxicosis and amiodarone-induced 

hypothyroidism. (A two-center study). Neuroendocrinol. Lett. 2015 : Vol. 36, nr 7, s. 677-681. 
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Ad.6. Epidemiologia, genetyka, przebieg kliniczny, diagnostyka i leczenie zróżnicowanego 

raka tarczycy. 

Utworzenie w 1999 roku komputerowej bazy chorych leczonych z powodu zróżnicowanego 

raka tarczycy (ZRT) w naszej Klinice umożliwiło prowadzenie wielu obserwacji dotyczących 

epidemiologii, przebiegu i reakcji na leczenie tego nowotworu. Wstępne badania dotyczyły 

porównania pomiarów jodochwytności u chorych po całkowitej tyreoidektomii dokonywanych 

przy pomocy dwóch różnych aparatów: gammakamery i sondy scyntylacyjnej. Ocena 

jodochwytności pozostałości tarczycy po operacji może być jednym z parametrów 

decydujących o dalszej terapii jodem promieniotwórczym. W większości przypadków ZRT u 

chorych po całkowitej tyreoidektomii stwierdza się niskie wartości jodochwytności okolicy 

loży tarczycy. Porównanie pomiarów przy pomocy obu wymienionych urządzeń miało służyć 

określeniu, który z nich jest bardziej precyzyjny. Analiza uzyskanych wyników wskazała na 

większą użyteczność gammakamery. Dalsze analizy dotyczyły przebiegu klinicznego i reakcji 

na terapię jodem promieniotwórczym ZRT u dzieci. Dzięki współpracy z Kliniką Chirurgii i 

Kliniką Endokrynologii Wieku Rozwojowego UM w Poznaniu, opieką objęto ponad 30 dzieci 

z ZRT, u których znamiennie wysoki był stopień zaawansowania nowotworu złośliwego. 

Jakkolwiek stwierdzono bardzo dobrą reakcję na skojarzone leczenie: operacja-terapia jodem 

promieniotwórczym, uzyskując pełną remisję choroby u ponad 66% dzieci. Wyniki badań 

przedstawiono na  krajowych konferencjach naukowych. 

             Gromadzone dane epidemiologiczne wykazały wzrost ilości przypadków ZRT w 

województwie wielkopolskim z około 80 w roku 1998 do ok. 200  rocznie w latach 2002-2012. 

Wzrost ten pokrywa się z wdrożeniem dokładniejszej diagnostyki chorób tarczycy dzięki m.in. 

większej dostępności badań ultrasonograficznych i częstszym wykonywaniu biopsji 

cienkoigłowych zmian ogniskowych w tarczycy. Przeprowadzone analizy wykazują, że 

wykrywalność ZRT w Wielkopolsce wzrosła około trzykrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat 

a najczęściej występującym typem ZRT jest rak brodawkowaty tarczycy. Prowadzona w 

Klinice terapia izotopowa doprowadziła do remisji choroby u 93% chorych w obserwacjach 

wieloletnich. Wyniki zostały przedstawione na krajowych konferencjach naukowych. 

 Kolejne badania dotyczyły skuteczności leczenia ZRT frakcjonowanymi dawkami jodu 

promieniotwórczego (podawanymi nie rzadziej niż co 24 godziny) w porównaniu z jedną dużą 

dawką stosowaną jednorazowo. Ten ostatni sposób leczenia chorego wymaga jego 

hospitalizacji i zastosowania specjalnych procedur ochronnych. Próby dzielenia dawki 

leczniczej na mniejsze frakcje mogą spowodować, że pacjent nie będzie musiał pozostać w 
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szpitalu. Warunkiem jest jednak uzyskanie tej samej skuteczności leczenia.  Analiza 

prowadzonych badań wykazała brak różnicy w efektywności obu sposobów terapii u chorych; 

nie zaobserwowano także efektu „ogłuszenia” tarczycy  (czyli mniejszej skuteczności leczenia 

w wyniku spadku jodochwytności). Tego typu terapia może być stosowana szczególnie w 

przypadkach nieskomplikowanych, o niskim stopniu zaawansowania zmian nowotworowych.  

        W dalszych etapach badań analizowano wpływ uprzednio istniejącej nadczynności 

tarczycy na skuteczność terapii jodem promieniotwórczym ZRT. Wykazano nieco niższą 

efektywność leczenia 131-I niż w grupie bez nadczynności. Typowy dla chorych z 

nadczynnością był niższy poziom endogennego stymulowanego TSH mimo tak samo długo 

trwającej przerwy w pobieraniu L-tyroksyny. 

 Badano również zachowanie ZRT, których zmiana pierwotna nie przekraczała 

wielkości 1 cm. Wg obowiązujących standardów ZRT typu brodawkowatego o stopniu 

zaawansowania pT1a może być leczony z zastosowaniem jedynie subtotalnej tyreoidektomii, 

bez konieczności uzupełniającej terapii jodem promieniotwórczym. Częste znajdowanie 

dodatkowych ognisk   nowotworowych  przy restrumektomiach stosowanych w tych 

przypadkach w naszej Klinice oraz lęk chorego, ze względu na brak możliwości upewnienia go 

o pełnej remisji choroby (podwyższona tyreoglobulina w surowicy krwi oraz ognisko w 

scyntygrafii całego ciała przy subtotalnej tyreoidektomii), skłoniły nas do stosowania totalnej 

tyreoidektomii w każdym przypadku raka tarczycy bez względu na stopień jego 

zaawansowania. Wyniki badań przedstawiono w formie doniesienia zjazdowego. 

 We współpracy z psychologiem klinicznym podjęto również ocenę parametrów 

psychometrycznych u chorych z ZRT w porównaniu z chorymi na nadczynność tarczycy w 

przebiegu choroby Gravesa-Basedowa czy wola guzkowego toksycznego. Badania 

prowadzono wykorzystując Kwestionariusz Osobowości Eysencka, Kwestionariusz 

Temperamentu i Skrócony Test Osobowości a także Skalę Depresji Becka. Badani z ZRT nie 

różnili się istotnie od chorych z nadczynnością tarczycy. Wyniki te wnoszą pewien wkład do 

nadal funkcjonującej choć kontrowersyjnej teorii zakładającej istnienie osobowości 

sprzyjającej zachorowaniu na raka, lub też określonych cech osobowości podwyższających 

ryzyko jego wystąpienia. Równolegle u chorych z ZRT oceniano system wartości i ocenę 

informacji o chorobie, jaką chorzy uzyskiwali m.in. od lekarza prowadzącego. Prawie połowa 

chorych wyraziła przekonanie, że ich wiedza o chorobie jest niewystarczająca. Natomiast sam 

fakt istnienia choroby nowotworowej nie wywołał szczególnych zmian w ich życiu. Wyniki te 
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wskazują na konieczność zwiększenia efektywności przekazu informacji choremu. Wnioski z 

badań przedstawiono na konferencjach naukowych. 

 Osobne zagadnienie stanowią problemy w diagnostyce i terapii ZRT u chorych z 

współistniejącą akromegalią. Badania naszego zespołu wykazały, że w każdym przypadku 

częstego w akromegalii wola guzkowego należy wykonywać celowaną biopsję cienkoigłową 

zmian ogniskowych, gdyż ryzyko istnienia nowotworu złośliwego w takiej zmianie jest prawie 

60-krotnie większe niż u chorych z wolem guzkowym bez akromegalii. U chorych z 

akromegalią, zwłaszcza po radioterapii zmian w przysadce pojawia się dodatkowy problem. Po 

zniszczeniu przysadki niedobór hormonalny istnieje także w zakresie TSH, niezbędnego do 

stymulacji jodochwytności co jest warunkiem koniecznym wykonania scyntygrafii 

kwalifikującej do ewentualnego leczenia jodem promieniotwórczym, a następnie samej terapii 

131-I.  W tych przypadkach konieczne jest stosowanie rekombinowanego ludzkiego TSH 

(Thyrogen). Przedstawione wyniki badań z podkreśleniem ich zastosowania zawarto w 

doniesieniach zjazdowych.  

  Dodatkowo, ze względu na tworzenie bazy DNA chorych z ZRT prowadzone są 

badania w kierunku uwarunkowań genetycznych tej choroby. Oceniane są m.in. polimorfizmy 

genów p53, CHEK2 i NOD/CARD15. Ocena polimorfizmów genu transferazy S-glutationu 

(GSTP1) wykazała, że istnienie genotypu Val/Val (polimorfizm c.313A>G) wiąże się z 

wcześniejszym wystąpieniem choroby. Wyniki dotychczasowych badań opublikowano w 

publikacji krajowej. 

a/ Autorzy: Marta Kaczmarek-Ryś, Katarzyna Ziemnicka, Szymon T. Hryhorowicz, Katarzyna 

Górczak, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Marzena Skrzypczak-Zielińska, Michalina Tomys, 

Monika Gołąb, Małgorzata Szkudlarek, Bartłomiej Budny, Idzi Siatkowski, Paweł Gut, Marek 

Ruchała, Ryszard Słomski, Andrzej Pławski. Tytuł: The c.470 T > C CHEK2 missense variant 

increases the risk of differentiated thyroid carcinoma in the Great Poland population. Heredit. 

Cancer Clin. Pract. Vol. 13, art. nr 8, [s. 1-9]. 

b/ Autorzy: Paweł Gut, Magdalena Matysiak-Grześ, Jakub Fischbach, Aleksandra Klimowicz, 

Maria Gryczyńska, Marek Ruchała. Tytuł: Lack of TSH stimulation in patients with 

differentiated thyroid cancer - possible causes. Współcz. Onkol. 2012 :Vol. 16, nr 3, s. 273-

275. 
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c/ Autorzy: Paweł Marciniak, Katarzyna Drobnik, Katarzyna Ziemnicka, Paweł Gut, Ryszard 

Słomski, Jerzy Sowiński. Tytuł angielski: Transferase S-glutathione class π (GSTP1) 

polymorphism in thyroid cancer patients. Endokr. Pol. 2006 : T. 57, nr 5, s. 509-515. 

d/ Autorzy: Joanna Waligórska-Stachura, Nadia Sawicka-Gutaj, Maciej Zabel, Mirosław 

Andrusiewicz, Paweł Gut, Agata Czarnywojtek, Marek Ruchała. Tytuł: Surwiwina delta Ex3 

jako biomarker raka tarczycy. Endokr. Pol. 2016 : T. 67, supl. A, s. A75-A76. XXI Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Katowice, 15-17 IX 2016. 

e/ Autorzy: Edyta Gurgul, Maria Gryczyńska, Aleksandra Klimowicz, Dagny Łapińska, Adam 

Maciejewski, Kosma Woliński, Jarosław Kaznowski, Paweł Gut, Marek Ruchała. 

Tytuł angielski: Highly aggressive papillary thyroid cancer diagnosed as pathological stage 

pT1. Endokr. Pol. 2015 : T. 66, supl. A, s. A68-A69. V Konferencja "Rak tarczycy i inne 

nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego". Wisła, 14-17 XI 2015. 

f/ Autorzy: Aleksandra Klimowicz, Nadia Sawicka, Maria Gryczyńska, Jakub Fischbach, 

Magdalena Matysiak-Grześ, Paweł Gut, Jarosław Kaznowski, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała. 

Tytuł angielski: Comparison of efficacy of ablative radioiodine therapy in patients with 

differentiated thyroid cancer after administration of rhTSH and endogenous TSH stimulation. 

Endokr. Pol. 2012 : T. 63 supl. A, s. 61-62. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Endokrynologicznego. Poznań, 27-29 IX 2012 r. 

g/ Autorzy: Aleksandra Klimowicz, Nadia Sawicka, Maria Gryczyńska, Magdalena Matysiak-

Grześ, Jakub Fischbach, Paweł Gut, Jarosław Kaznowski, Marek Ruchała. Tytuł: Znaczenie 

kliniczne zastosowania RHTSH u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy leczonych 

izotopem jodu 131-I. Nucl. Med. Rev. 2012 : Vol. 15, suppl. B, s. B31-B32. XIII Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Kielce, 19-22 IX 2012 r. 

h/ Autorzy: Aleksandra Klimowicz, Jakub Fischbach, Maria Gryczyńska, Magdalena 

Matysiak-Grześ, Paweł Gut, Marlena Pisarek, Barbara Więckowska, Jerzy Sowiński. 

Tytuł: Leczenie uzupełniające izotopem jodu 131I u chorych z mikrorakiem brodawkowatym 

tarczycy. [B.m., 2010] s. 151. IV Konferencja Naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 V 2010. 

i/ Autorzy: P. Marciniak, Katarzyna Drobnik, Katarzyna Ziemnicka, Paweł Gut, Ewa 

Manuszewska, Krzysztof Michałek, Ryszard Słomski, Jerzy Sowiński. Tytuł angielski: Do 

GSTP1 gene polymorphisms influence on a risk of thyroid cancers?. Nowotwory. 2006 : Vol. 



Autoreferat, Paweł Gut 
 

str. 28 
 

56 supl. 4, s. 151-152. II Kongres Onkologii Polskiej "Jakość leczenia onkologicznego 

wyzwaniem XXI wieku". Poznań, 25-28 X 2006. 

j/ Autorzy: Paweł Gut, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, Maria Gryczyńska, Rafał 

Czepczyński, Marek Ruchała, Leszek Pietz, Aleksandra Dziubandowska, Magdalena 

Wojewoda-Korbelak, Jerzy Sowiński. Tytuł angielski: Clinical course and therapeutic 

effectiveness in differentiated thyroid carcinoma in case of primary lesion <= 10 mm in 

Wielkopolska in the years 1998-2005. Endokr. Pol. 2006 : T. 57 supl. A, s. A108. III 

Konferencja Naukowa "Rak tarczycy", Szczyrk 23-25 III 2006. 

k/ Autorzy: Maciej Bączyk, Katarzyna Ziemnicka, Maria Gryczyńska, Paweł Gut, Marlena 

Pisarek, Marek Ruchała, Leszek Pietz, Rafał Czepczyński, Robert Oleksa, Jerzy Sowiński. 

Tytuł angielski: Effectiveness of differentiated thyroid cancer therapy. Wielkopolska province. 

Nowotwory. 2006 : Vol. 56 supl. 4, s. 52. 2006. II Kongres Onkologii Polskiej "Jakość leczenia 

onkologicznego wyzwaniem XXI wieku". Poznań, 25-28 X 2006. 

l/ Autorzy: Maria Gryczyńska, Katarzyna Ziemnicka, Maciej Bączyk, Paweł Gut, Monika 

Gołąb, Ziad El Ali, Leszek Pietz, Marek Ruchała, Marta Fichna, Jerzy Sowiński. 

Tytuł angielski: Differentiated thyroid carcinoma - therapeutic difficulties in patients with 

acromegaly. Endokr. Pol. 2006 : T. 57 supl. A, s. A100. III Konferencja Naukowa "Rak 

tarczycy", Szczyrk 23-25 III 2006. 

ł/ Autorzy: Izabela Warmuz-Stangierska, Maria Gryczyńska, Katarzyna Ziemnicka, Ryszard 

Stangierski, Hanna Stankowiak-Kulpa, Paweł Gut, Jerzy Sowiński.Tytuł angielski: Analysis of 

selected psychological parameters in patients with differential thyroid cancer (preliminary 

reports). Endokr. Pol. 2002 : T. 53, nr 2 supl. 1, s. 618-619. Materiały naukowe XVII Zjazdu 

Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Warszawa, 26-29 V 2002. 

6. Działalność naukowa 

a/ prace oryginalne z IF: 9 (punktacja IF: 13,469 , punktacja MNiSW :159) 

b/ prace oryginalne bez IF: 8 (punktacja MNiSW : 55) 

c/ prace poglądowe, kazuistyczne: 13 (punktacja IF: 10,429 , punktacja MNiSW: 220) 

d/ rozdziały w pracach zagranicznych: 1 (punktacja MNiSW: 5) 

e/ komunikaty naukowe na zjazdach ogólnokrajowych: 28 
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f/ komunikaty na zjazdach zagranicznych: 7 

Liczba cytowań (bez autocytowań) wg. Web of Science: 58 

Indeks Hirscha (wg. Web of Science): 5 

Lista publikacji w załączeniu (załącznik) 

Lista prezentacji kongresowych w załączeniu (załącznik) 

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego potwierdzona przez Bibliotekę Główną 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w załączeniu (załącznik) 

7. Działalność dydaktyczno -wychowawcza 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i 

Chorób Wewnętrznych UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzę następujące 

zajęcia dydaktyczne: 

a/ choroby wewnętrzne, III rok studiów na Wydziale Lekarskim I 

b/ endokrynologia, V rok studiów na Wydziale Lekarskim I 

c/ medycyna nuklearna IV rok studiów na Wydziale Lekarskim I 

Jestem także koordynatorem czterech kursów zajęć w ramach Oddziału Kształcenia w Języku 

Angielskim (OKJA). Są to następujące kursy : 

- kurs „Endocrinology” dla studentów III roku progr. 4-letniego – od 2001 r. 

- kurs „Endocrinology” dla studentów V roku progr. 6-letniego  – od 2001 r. 

- kurs „Internal Medicine” dla studentów III-V roku progr. 6-letniego – od 2005 r. 

- kurs „Semiotics” dla studentów II roku programu 6-letniego – od 2006 r. 

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w ramach OKJA zostałem wyróżniony 

Nagrodą Rektorską w roku akademickim 2003/2004 i 2005/2006. Za osiągnięcia w działalności 

dydaktyczno-wychowawczej w ramach dydaktyki dla studentów polskich WL zostałem 

również wyróżniony  Nagrodą Rektora w roku akademickim 2007/2008. 

Otrzymałem również cztery wyróżnienia od studentów Oddziału Kształcenia w Języku 

Angielskim: 

- Award of Distinction in Teaching – Graduating Class of 2002, 4-year Program 
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- Award of Excellence in Medical Education – Graduating Class of 2004, 4-year Program 

- Award of Excellence in Medical Education – Graduating Class 2005, 4-year Program 

- Award of Recognition- Graduating Class 2006, 4-year Program 

Poza dydaktyką przeddyplomową brałem również czynny udział w części szkoleniowej 

Wielkopolskiego Forum Osteoporozy w 2002 roku, wygłaszając wykład pt. „Leki z grupy 

SERM i PTH w leczeniu osteoporozy”. Brałem także udział w kursie „Endokrynologia 

ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego” w 2005 roku w Poznaniu, wygłaszając 

wykład „Choroby tarczycy u kobiet”. 

Jestem obecnie opiekunem dwóch specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz dwóch 

specjalizacji z endokrynologii, rozpoczętych odpowiednio w 2013 i 2016 roku. Dodatkowo w 

Klinice Endokrynologii pełnię rolę opiekuna międzynarodowej wymiany studentów 

otrzymując w 2014 roku dyplom uznania  za zaangażowanie w szkoleniu studentów 

zagranicznych w ramach IFMSA (International Federation of Medical Students Associations – 

Standing Committee on Professional Exchange). 

8. Działalność organizacyjna  

W roku akademickim 1992/1993 zostałem członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

(STN) i byłem również przedstawicielem STN w Senacie Akademii Medycznej w Poznaniu. 

W tym też roku zostałem członkiem studenckiego koła naukowego przy Klinice 

Endokrynologii AM, udzielając się czynnie w pracach nowo powstałej Pracowni 

Autoprzeciwciał kierowanej przez Prof. dr hab. med. Jerzego Kosowicza  

 W czasie kiedy byłem studentem, potem słuchaczem Studium Doktoranckiego przy 

Klinice Endokrynologii, a następnie pracownikiem etatowym Kliniki brałem czynny udział w 

organizacji następujących konferencji: 

 Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej -1990 rok (organizator) 

 Konferencja Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego - 1996 rok (organizator) 

 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Sekcji Tyreologicznej PTE „Zapalenia tarczycy”, 

Poznań 2000 r. (inicjator i organizator) 

 VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej – 2002 rok (organizator) 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Rak rdzeniasty tarczycy” – Poznań 2003 r. 

(inicjator i organizator) 
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 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Autoimmunizacja w endokrynologii – następstwa 

kliniczne” – Poznań 2004 r. (inicjator i organizator) 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa –  „Rak tarczycy w Wielkopolsce”, Czerniejewo 

2005 (inicjator i organizator) 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „50-lecie terapii izotopowej w Polsce”, Poznań 

2006 (inicjator i organizator) 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa –„ I Wielkopolskie Dni Endokrynologii” – Poznań 

2008 r. (organizator) 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Choroby endokrynologiczne jako problem 

interdyscyplinarny” – Poznań 2011 r. (organizator) 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w obrazowaniu i leczeniu chorób 

endokrynologicznych”, Poznań 2012 (organizator) 

 XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego – Poznań 2012 r. (organizator) 

 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „ W hołdzie nestorom Polskiej Endokrynologii” – 

Poznań 2013 r. (organizator) 

 

W roku 1999 byłem współtwórcą komputerowej bazy danych chorych z regionu Wielkopolski 

leczonych w naszej Klinice z powodu zróżnicowanego raka tarczycy. Podobną bazę obejmującą 

chorych z rakiem rdzeniastym tarczycy współorganizowałem w 2003 roku. Obie bazy na 

bieżąco z pomocą kolegów prowadzę do dziś i obejmują one w chwili obecnej ponad 1700 

pacjentów. W 2008 roku byłem organizatorem Wielkopolskiego Ośrodka Diagnostyki i 

Leczenia Nowotworów Neuroendokrynnych, którego działalność prowadzę do dnia 

dzisiejszego. W ramach działania tego ośrodka stworzono bazę danych chorych, która jest 

integralną częścią Polskiego Rejestru Nowotworów Neuroendokrynnych. Z tego tytułu podjęto 

współpracę z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Obecnie w Klinice 

Endokrynologii w Poznaniu jest aktywnie leczonych analogami somatostatyny około 110 

chorych. Moje doświadczenie kliniczne związane z leczeniem wspomnianych chorych było 

wielokrotnie prezentowane na zjazdach krajowych organizowanych przez Polską Sieć 

Nowotworów Neuroendokrynnych. Od wielu lat pogłębiam wiedzę na ten temat uczestnicząc 

w kongresach Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych – ENETS ( European 

Neuroendocrine Tumor Society). Obecnie pełnię funkcję konsultanta w dziedzinie 

nowotworów neuroendokrynnych w Klinice Endokrynologii oraz w Wielkopolskim Centrum 
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Pulmonologii i Torakochirurgii. W latach 2008-2009 pełniłem funkcje pomocnicze w czasie 

rekrutacji na studia na Wydziale Lekarskim UM w Poznaniu. 

9. Udział w projektach badawczych 

a/ Projekt KBN Nr. 3P05B10825 (2005-2008 r.) „Wielohormonalna niedoczynność przysadki 

ujawniona w dzieciństwie – analiza udziału czynników genetycznych i autoimmunizacji w 

rozwoju choroby i obrazie klinicznym choroby” (wykonawca). Kierownik projektu: Dr hab. 

med. Katarzyna Ziemnicka. 

b/ Projekt KBN Nr. N312245436 (2009-2012 r.) „Poprawa statusu antyoksydacyjnego 

organizmu rekonwalescentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym przez wdrożenie do 

żywienia diety o wysokim potencjale antyoksydacyjnym (DAOX)” (konsultant naukowy i 

wykonawca). Kierownik projektu: Dr n biol. Magdalena Człapka-Matyasik. 

c/ Projekt uczelniany – badania własne Nr. 501-01-2221355-07911 (2006 r.) „Ocena częstości 

występowania przeciwciał przeciwko alfa enolazie u chorych z chorobami przysadki oraz w 

chorobie Gravesa-Basedowa”. Kierownik i wykonawca projektu: Dr n med. Paweł Gut. 

d/ Projekt uczelniany – badania własne Nr. 501-01-2221357-07910 (2008 r.) „Ocena 

autoprzeciwciał przysadkowych w chorobie Gravesa-Basedowa”. Kierownik i wykonawca 

projektu: Dr n med. Paweł Gut. 


