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1. Imie i nazwisko: Monika Dmitrzak-Weglarz

2. Posiadane dyplomy:

Dyplom ukonczenia studiów magisterskich na wydziale Biologii Uniwersytetu im A.

Mickiewicza w Poznaniu specjalnosc: biologia molekularna. Rok ukonczenia 2001.

Tytul pracy magisterskiej: "Badania genów kandydujacych w ukladzie

dopaminergicznym w schizofrenii". Uzyskany tytul naukowy: magister biologii

Dyplom ukonczenia studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rok ukonczenia 2006. Tytul

rozprawy doktorskiej: "Badania genów kandydujacych zwiazanych z ukladem

dopaminergicznym i serotoninergicznym w jadlowstrecie psychicznym". Uzyskany

tytul naukowy: doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu (przebieg pracy zawodowej)

Urodzilam sie 27 lutego 1977 roku w Szamotulach. W 1992 roku ukonczylam Szkole

Podstawowa nr 18 im. Zofii Nalkowskiej w Poznaniu. Nastepnie w latach 1992-1996

uczeszczalam do VIII Liceum Ogólnoksztalcace im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W 1996 roku przystapilam do egzaminu

maturalnego.

Po maturze rozpoczelam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

na wydziale biologii. Jako specjalizacje wybralam biologie molekularna. Bedac studentka

trzeciego roku, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Twarowskiej-Hauser, bralam

udzial w tworzeniu Pracowni Genetycznej w Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu (Obecnie

Zaklad Genetyki w Psychiatrii). Od roku 1999 biore czynny udzial w badaniach

prowadzonych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Genetycznej Katedry Psychiatrii,

w zakresie badan genetycznych dotyczacych poszukiwania genów kandydujacych i ich

wariantów polimorficznych zaangazowanych w tworzenie predyspozycji zaburzen

psychicznych. W latach 1999-200 l w trakcie studiów magisterskich bralam udzial

w realizacji projektu badawczego pod tytulem "Badania genów kandydujacych w schizofrenii

z uwzglednieniem markera neurofizjologicznego (ruchy galek ocznych)" finansowanego

przez Komitet Badan Naukowych. Praca ta zaowocowala napisaniem i obrona pracy

magisterskiej pod tytulem: "Badania genów kandydujacych w ukladzie dopaminergicznym

w schizofrenii". Równolegle podjelam interdyscyplinarne studia miedzywydzialowe,
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wybierajac nastepujace przedmioty: na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu przedmiot kryminalistyka, na ówczesnym Wydziale Lekarskim

Akademii Medycznej w Poznaniu przedmiot medycyna sadowa, toksykologia oraz analiza

toksykologiczna. Studia te pozwolily mi na poszerzenie wiedzy z zakresu moich

zainteresowan dotyczacych ekspertyz kryminalistycznych. Studia ukonczylam w 200 l roku.

Po ukonczeniu studiów kontynuowalam badania prowadzone z Zakladzie Genetyki

w Psychiatrii. Dzieki udziale w prowadzonych pracach badawczych i realizowanych

projektach mialam mozliwosc rozpoczecia od pazdziernika 2001 roku stacjonarnych studiów

doktoranckich w Katedrze Psychiatrii UM w Poznaniu. Rozprawe doktorska wykonywalam

we wspólpracy z Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy, Katedry Psychiatrii UM. Od tego

momentu moje zainteresowania skupily sie na poszukiwaniu genetycznej predyspozycji

do zachorowania na zaburzenia jedzenia - w szczególnosci na jadlowstret psychiczny, co do

chwili obecnej jest wiodacym tematem mojej pracy naukowej. Promotorem mojej rozprawy

doktorskiej pt. "Badania genów kandydujacych zwiazanych z ukladem dopaminergicznym i

serotoninergicznym w jadlowstrecie psychicznym", obronionej 15 listopada 2006 roku, byl

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski.

Przez caly okres wykonywania rozprawy doktorskiej bylam zaangazowana w biezace

prace badawcze zespolu Zakladu Genetyki w Psychiatrii kierowanego przez

prof. dr hab. n. med. Joanne Twarowska-Hauser. Od 2006 roku jestem zatrudniona

na stanowisku specjalisty, a od 2009 roku starszego specjalisty w Zakladzie Genetyki

w Psychiatrii, Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu. W tym czasie, jako czlonek zespolu

badawczego bralam udzial w realizacji 20 projektów badawczych dotyczacych genetycznego

podloza zlozonych chorób psychicznych, takich jak: jadlowstret psychiczny, zespól

nadpobudliwosci ruchowej i deficytu uwagi (ADHD), schizofrenia, choroby afektywna jedno

i dwubiegunowa. W trzech z tych projektów bylam glównym wykonawca, a jeden z nich jest

obecnie prowadzony pod moim kierunkiem. Moje zainteresowania zostaly poszerzone

o zagadnienia dotyczace biologicznych biomarkerów, które moglyby stanowic uzyteczne

narzedzie w przewidywaniu rozwoju choroby jak i jej diagnostyce oraz o badania

farmakogenetyczne, których celem jest okreslenie genetycznych czynników prognostycznych

dotyczacych klinicznego efektu dzialania leków i prawdopodobienstwa wystepowania

objawów ubocznych.

Swój warsztat naukowy wzbogacilam dzieki udzialowi w Letniej Szkole poswieconej

badaniom sprzezen i asocjacji w zaburzeniach psychicznych, zorganizowanych przez Instytut

Psychitarii Uniwersytetu King's College w Londynie (Linkage and Association Course at the
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SDGP Summer School 17th-21 st July 2006. Institute of Psychiatry King's College London

Social, Genetic and Developmental Psychiatry Centre). Dzieki wieloletniej wspólpracy z

Instytutem Genetyki Czlowieka Uniwersytetu w Bonn odbylam staz z obslugi sytemu

MassARRA Y (Sequenom) (Learning and applying the MassARRA Y (Sequenom) genotyp ing

technology in the context of collaboration between Poznan and Bonn research groups

regarding to genetics of psychiatric disorder. November 2007. Life & Brain Center

Department of Genomics University of Bonn)

W 2007 roku rozpoczelam specjalizacje z dziedziny Laboratoryjnej Diagnostyki

Medycznej, dzieki której realizujac program i odbywajac staze kierunkowe systematycznie

poglebiam swoja wiedze zawodowa.

Mój dotychczasowy dorobek stanowi 65 publikacji o lacznym IF 72.271 (679 pkt.

KBN/MNiSW), 5 rozdzialów w ksiazkach. Dorobek uzupelnia 110 opublikowanych

streszczen zjazdowych. Bralam udzial w 15 zakonczonych projektach, a obecnie jestem

wykonawca 5 projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

oraz Narodowe Centrum Nauki, w tym jednego, jako kierownik. Bralam tez udzial w

realizacji projektu GENDEP, finansowanego w ramach VI PR Unii Europejskiej.

4. Opis szczególnych osiagniec naukowych monografia: Monika Dmitrzak-Weglarz.

Badania genów kandydujacych zwiazanych z neurorozwojowa hipoteza

jadlowstretu psychicznego z uwzglednieniem cech neuropsychologicznych oraz

cech osobowosci. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznan, 2012

Etiopatogeneza jadlowstretu psychicznego (JP) jest zlozona i slabo poznana. Obecnie

stosowane formy terapii charakteryzuja sie niska skutecznoscia i duzym odsetkiem nawrotów

choroby. Dlatego prowadzone sa intensywne badania w celu wyjasnienia zjawisk

molekularnych i neurochemicznych lezacych u podstaw jadlowstretu psychicznego. Jeden z

istotnych nurtów poszukiwan pierwotnej, w wiec genetycznie uwarunkowanej predyspozycji

rozwoju JP wywodzi sie z neurorozwojowej hipotezy rozwoju tego zaburzenia. W hipotezie

tej punktem wyjscia sa czynni genetyczne - w szczególnosci geny biorace udzial w rozwoju i

dojrzewaniu osrodkowego ukladu nerwowego (o.u.n.), zas istotnym czynnikiem spustowym

jest stres na wczesnym etapie rozwoju o.u.n., który moze prowadzic do trwalych zmian, które

w polaczeniu z czynnikami genetycznymi powoduja zaburzenia funkcjonowania osi

podwzgórze-przysadka-nadnercza, tworzac predyspozycje do zachorowania w pózniejszych

etapach zycia. Wyjasniajac genetyczne podloze lP coraz wieksza uwage zwraca sie na
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wyodrebnienie homogennych grup pacjentów na podstawie obrazu klinicznego choroby.

Jedna ze strategii, która okazala sie pomocna w badaniach asocjacyjnych innych zaburzen

psychicznych jest analiza tzw fenotypów posrednich - endofentypów wsród których

najwieksze znaczenie w JP przypisuje sie funkcjom wykonawczym, rozpoznawaniu emocji i

cechom osobowosci.

Celem pracy byla ocena danych klinicznych w grupie pacjentek z rozpoznaniem JP jak

i w podgrupach wyodrebnionych na podstawie typu choroby a takze ocena wybranych cech

neuropsychologicznych takich jak sprawnosc funkcji wykonawczych, zdolnosc

rozpoznawania emocji twarzy oraz cechy osobowosci w grupie pacjentek z JP w porównaniu

z grupa kontrolna, podzielonych dodatkowo ze wzgledu na wiek. W kolejnym etapie celem

badania byla analiza asocjacji pomiedzy 23 polimorfizmami 7 genów kandydujacych

zwiazanych z rozwojem i dojrzewaniem o.u.n. a JP, podgrupami wyodrebnionymi ze wzgledu

na typ JP, wybrane cechy kliniczne oraz wskazniki wykonania testów neuropsychologicznych

i glówne wymiary osobowosci. Dokonano równiez analizy nierównowagi sprzezen

haplotypów poszczególnych polimorfizmów w obrebie badanych genów pod wzgledem ich

zwiazku ze zwiekszonym ryzykiem JP a takze przeprowadzono analize interakcji pomiedzy

polimorfizmami wybranych genów kandydujacych, a zwiekszonym ryzykiem JP

Osoby biorace udzial w badaniu byly narodowosci polskiej, w wiekszosci z terenu

Wielkopolski. Protokól badan zostal zaakceptowany przez Komisje Bioetyczna przy

Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszystkie osoby badane

zarówno pacjenci jak i osoby zdrowe zostaly wlaczone do badan po wyrazeniu pisemnej

zgody opiekunów prawnych i wspólzgody W badaniu wzielo udzial 256 pacjentek z

rozpoznaniem jadlowstretu psychicznego (182 o typie restrykcyjnym (JP_R) i 82 o typie

bulimicznym (JP_B). Rozpoznanie ustalono na podstawie kryteriów diagnostycznych

zaburzen psychicznych w ICD-l O i OSM-IV. Srednia wieku pacjentek z JP wynosila 17,5 lat

(SO=3,3).

Grupe kontrolna stanowilo 167 osób zdrowych, których srednia wieku wynosila 19,6

(SO=3,2). U osób tych nie stwierdzono zaburzen psychicznych, a wsród krewnych I stopnia

(rodzice i rodzenstwo) nie stwierdzano obciazen zaburzeniami psychicznymi. Informacje

uzyskano na podstawie skróconego wywiadu wypelnianego przez rodziców.

Kryterium wykluczajacym z badania dotyczacym obu grup bylo istnienie

udokumentowanych organicznych uszkodzen o.u.n. oraz powaznych zaburzen somatycznych,

stosowanie farmakoterapii mogacej wplywac na zachowanie i funkcje poznawcze oraz

wspólistniejaca schizofrenia lub choroba afektywna dwubiegunowa.
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W realizacji wytyczonych celów badania wykorzystano ustrukturyzowany wywiad

kliniczny oraz zestaw kwestionariuszy i skal takich jak: Inwentarz depresji Becka (BDI),

Skale depresji Hamiltona (HDRS), Skale natrectw Yale-Brown (CY_BOCS), Kwestionariusz

Postaw wobec Odzywiania (EAT-26), Kwestionariusz przekonan w zaburzeniach odzywiania

(EDBQ). Do oceny funkcji wykonawczych, zdolnosc rozpoznawania emocji, oraz cech

osobowosci wykorzystano odpowiednio: Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Baterie

testów rozpoznawania emocji twarzy (PENN) oraz Kwestionariusz Temperamentu i

Charakteru (TCI). Analiza asocjacji dotyczyla 23 polimorfizmów 7 genów kandydujacych

wybranych w oparciu neurorozwojowa hipoteze lP (BDNF, NTRK2, FYN, GSK3jJ, GRIN2B,

GRIN2A, SNAP-25).

Material biologiczny, z którego izolowano DNA, stanowila krew obwodowa a w

przypadku czesci osób zdrowych rekrutowanych w szkolach - slina. Wszystkie polimorfizmy

genów BDNF, NTRK2, FYN, GSK3jJ, GRIN2B analizowano technika PCR-RFLP, natomiast

polimorfizmy genów GRIN2A, SNAP-25 oznaczono metoda real-time PCR z zastosowaniem

sond TaqMan.

Analizy statystyczne zostaly wykonane z zastosowaniem licencjonowanych pakietów

statystycznych: STATISTICA v. 9.0, oraz STATXACT oraz dostepnych on-line pakietów:

GraphPad InStat v. 3.06, Haploview v 4.2, QUANTa v. 1.2.4 oraz MDR v 2.0_beta_8.3.

Sredni wiek pacjentek byl istotnie nizszy niz osób z grupy kontrolnej i wynikal z

celowego doboru starszej wiekowo grupy kontrolnej celem elimiminacji osób z ryzykiem

rozwoju zaburzen odzywiania sie. Sredni wiek w tej grupie pacjentek z lP _R byl istotnie

nizszy niz w grupie pacjentek z lP _B. Poza obciazeniem rodzinnym nie udalo sie

zidentyfikowac czynników zwiazanych z ryzykiem rozwoju lP. W wiekszosci zastosowanych

kwestionariuszy i skal klinicznych stwierdzono róznice pomiedzy pacjentkami a osobami

zdrowymi przy czym najwieksze nasilenie objawów depresji i negatywnych przekonan

cechowalo pacjentki lP_R.

Analizujac wyniki testu WCST nie stwierdzono istnienia istotnych zaburzen funkcji

wykonawczych w grupie pacjentek z lP w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono

natomiast zaleznosc pomiedzy wiekiem a sprawnoscia wykonywania testu WCST.

Dokonujac analizy zdolnosci rozpoznawania emocji twarzy z zastosowaniem baterii

testów PENN stwierdzono istnienie dyskretnych róznic w zakresie rozpoznawania emocji

miedzy chorymi na lP i osobami zdrowymi. Istotne róznice dotyczyly nieprawidlowych

rozpoznan emocji smutku oraz ilosci czasu potrzebnedo na udzielenie odpowiedzi.

Porównanie wymiarów osobowosci pacjentek z lP i osób zdrowych z grupy kontrolnej
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wskazalo, ze pacjentki z lP charakteryzuja sie nizszym poziomem w zakresie poszukiwania

nowosci i samokierowania w porównaniu do osób zdrowych, natomiast osiagaly wyzsze

wartosci w porównaniu do grupy kontrolnej w zakresie takich wymiarów jak unikanie szkody

i wytrwalosc. Róznica ta byla jeszcze silniej wyrazona w podgrupie pacjentek o

restrykcyjnym typie jadlowstretu psychicznego w porównaniu do osób zdrowych. Porównanie

wymiarów i podwymiarów TCI pomiedzy podgrupami pacjentek wyróznionymi na podstawie

typu choroby wskazalo na istotna róznice tylko w zakresie wymiaru zaleznosci od nagrody

(RD). Wyzszy poziom zaleznosci od nagrody cechowal pacjentki o typie bulimicznym.

Uwzgledniajac wiek grupy badanej stwierdzono, ze starsze pacjentki cechuje wyzszy poziom

poszukiwania nowosci (NS) niz mlodsze. Z kolei w grupie osób zdrowych starsze dziewczeta

uzyskiwaly wyzsze wyniki w wymiarze samokierowania (SD).

W analizie molekularnej 23 polimorfizmów w siedmiu genach kandydujacych

zwiazanych z o.u.n. stwierdzono zwiazek z ryzykiem lP w przypadku: genu BDNF (rs6265 i

rs2030324); genu NTRK2 (rs2289656); genu FYN (rs6916861); genu GSK3fJ (rs334558);

genu GRIN2B (rs890, rsI806201). W analizie przeprowadzonej w podgrupach pacjentów

wyróznionych ze wzgledu na typ choroby stwierdzono asocjacje z lP _R w przypadku

polimorfizmów: genu BDNF (rs6265, rs2030324); genu FYN rs6916861; genu GSK3fJ

rs334558; genu GRIN2B (rs890, rs1806201) a z lP _B w przypadku genu BDNF (rs2030324);

genu NTRK2 (rs2289656) oraz genu GRIN2B (rs890, rs 180620 l).

Przeprowadzona analiza nierównowagi sprzezen wykazala istnienie wariantów

haplotypów zwiazanych zarówno z ryzykiem lP (haplotyp rs890G/rs 180620 l A

polimorfizmów genu GRIN2B) jak i z potencjalnym dzialaniem protekcyjnym wobec lP

(haplotyp rs6265G/rs988748C/rs2030324C polimorfizmów genu BDNF, haplotyp

rs993315C/rs1187327G polimorfizmów genu NTRK2 oraz haplotyp rs890T/rs1806201G

polimorfizmów genu GRIN2B).

Analiza korelacji potwierdzila istnienie w grupie pacjentek istotnych zaleznosci

pomiedzy: zaburzeniami postaw wobec odzywiania (ocenianych testem EAT26) a

charakterystycznymi przekonaniami zywionymi przez pacjentki (ocenianymi przey pomocy

kwestionariusza EDBQ); nasileniem objawów depresyjnych (BD!) a nasileniem negatywnych

przekonan o sobie (EDBQ) oraz takimi wymiarami osobowosci jak unikania szkody (HA)

oraz samokierowanie (SD).

Analiza logistyczna pozwolila na utworzenie modelu - kombinacji 2 polimorfizmów:

FYN (rs691861) oraz GRIN2B (rs890) o wartosci predykcyjnej lP na poziomie 73,7 %.

Zastosowanie alternatywnej metody - modeli drzew klasyfikacyjnych pozwolilo na
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stworzenie modelu, w którym najlepsze wyniki predykcyjne uzyskano dla kombinacji 4

polimorfizmów: GRIN2B (rs890 i rsl80620l), NTRK2 (rs2289656) oraz SNAP-25

(rs362552). Trafnosc predykcyjna tego modelu oszacowano na poziomie 72%.

Analize zwiazku wykonania testów neuropsychologicznych Stwierdzono cech

osobowosci z polimorfizmami poszczególnych genów kandydujacych przeprowadzono

odrebnie w grupie pacjentek Stwierdzono grupie kontrolnej celem wyeliminowania zwiazku z

diagnoza w calej grupie badanej. Stwierdzono asocjacje dwóch polimorfimów genu BDNF

(rs2030324 i rs988748) i jednego polimorfizmu genu GRIN2B (rsl80620l) z wykonywaniem

testu WeST jedynie w grupie osób zdrowych.

Dokonujac analizy zwiazku poszczególnych polimorfimów badanych genów z

wykonaniem wybranych reprezentatywnych domen baterii testów rozpoznawania emocji

twarzy (PENN) w grupie pacjentek z JP wskazala na zwiazek: dwóch polimorfizmów genu

BDNF (rs6265 i rs988748), polimorfizmu rs334558 genu GSK3p, polimorfizmu rslOl9385

genu GRIN2B oraz polimorfizmu rs363050 genu SNAP-25.

Analiza zwiazku poszczególnych polimorfimów badanych genów z glównymi

wymiarami osobowosci w przypadku pacjentek z rozpoznaniem JP wykazala istotny zwiazek

z polimorfizmami nastepujacych genów: FYN (rs69l686l), GRIN2A (rsll859727), GRIN2B

(rs890, rsl806201, rs730l328, rslOl9385, rs3764028).

Uzyskane wyniki wskazuja, na potencjalny zwiazek polimorfizmów w obrebie

wytypowanych genów zwiazanych z dojrzewaniem i rozwojem o.u.n. zarówno z ryzykiem

rozwoju JP jak i charakterystycznymi zaburzeniami funkcji wykonawczych, rozpoznawania

emocji twarzy i cechami osobowosci, wspierajac neurorozwojowa hipoteze JP.

5. Dzialalnosc naukowo-badawcza

Od poczatku moja praca naukowo-badawcza byla zwiazana z pionierskimi badaniami

genetycznymi w zaburzeniach psychicznych prowadzonymi przez zespól lekarzy i biologów

Zakladu Genetyki w Psychiatrii pod kierownictwem prof., dr hab. n. med. Joanny

Twarowskiej-Hauser. Poczatkowo zajmowalam sie klasycznymi badaniami asocjacyjnymi

w schizofrenii. Dzieki temu powstala moja praca magisterka. W trakcie jej trwania

zapoznalam sie z metodami diagnostyki molekularnej oraz warsztatem prowadzenia

dokumentacji dotyczacej wyników badan. Ponadto, bylam zaangazowana w samodzielne

prowadzenie badan genetyczno-molekularnych, prowadzenie baz danych i obliczenia

statystyczne do badan prowadzonych w Katedrze Psychiatrii w ramach realizowanych
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programów finansowanych przez MNiE. Podczas realizacji rozprawy doktorskiej nawiazalam

wspólprace z Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej Katedry Profilaktyki Zdrowotnej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która pod

kierownictwem dr hab. Malgorzaty Zgorzalewicz-Stachowiak prowadzila badania nad

neurofizjologiczna ocena funkcji poznawczych u chorych na jadlowstret psychiczny

(Zgorzalewicz-Stachowiak i wsp. 2011). Realizacja rozprawy doktorskiej byla czesciowo

finansowana przez Komitet Badan Naukowych w ramach projektu badan wlasnych.

Rozprawa doktorska pt. Badania genów kandydujacych zwiazanych z ukladem

dopaminergicznym i serotoninergicznym w jadlowstrecie psychicznym", wykonana pod

kierunkiem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Rajewskiego, obroniona w listopadzie 2006 roku,

powstala w oparciu o badania, w których uczestniczyly 133 pacjentki z rozpoznaniem

jadlowstretu psychicznego oraz 141 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Wyniki i opracowania

zwiazane z realizacja rozprawy doktorskiej zostaly opublikowane w: Dmitrzak-Weglarz

i wsp. 2004, Rybakowski i wsp. 2004, Slopien i wsp. 2004, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2005,

Rybakowski i wsp. 2006, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2007)

W czasie przygotowywania rozprawy doktorskiej jak i po uzyskaniu stopnia doktora

bylam równiez zaangazowana w realizacje projektów realizowanych w Zakladzie Genetyki

w Psychiatrii pod kierownictwem prof. dr hab. Joanny Twarowskiej-Hauser. Uczestniczylam

miedzy innymi w realizacji projektów dotyczacych badan nad genetyczna predyspozycja

rozwoju schizofrenii (Kapelski i wsp. 2002, Hauser J i wsp. 2002, Czerski i wsp. 2003,

Czerski i wsp. 2004, Szczepankiewicz i wsp. 2005, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2006,

Szczepankiewicz i wsp. 2006, Kapelski i wsp. 2006, Czerski i wsp. 2008, Kapelski i wsp.

2010a, 2010b, Rybakowski i wsp. 2012), choroby afektywnej (Leszczynska-Rodziewicz i

wsp. 2002, Hauser i wsp. 2002, Leszczynska-Rodziewicz i wsp. 2005, Szczepankiewicz i

wsp. 2006, Szczepankiweicz i wsp. 2007, Hauser i wsp. 2007, Szczepankiewicz i wsp. 2009,

Dmitrzak-Weglarz i wsp.2010, Szczepankiewicz i wsp. 2011), ADHD (Slopien i wsp. 2007,

2009, Borkowska i wsp. 2010). Zajmowalam sie równiez problematyka wytypowania

zastosowania takich cech endofenotypowych, które potencjalnie pozwalaly

na wyodrebnienie bardziej homogennych grup pacjentów i tym samym zwiekszaly szanse

na wskazanie genów zaangazowanych w predyspozycje do zaburzen psychicznych.

W pracowni badan neurofizjologicznych mialam okazje brac udzial w badaniach dotyczacych

zaburzen ruchów galek ocznych u pacjentów ze schizofrenia (Rybakowski i wsp. 2003),

zaburzen funkcji wykonawczych (Rybakowski i wsp. 2005, Rybakowski i wsp 2006, Wilkosc

i wsp. 2010), czy specyficznych cech osobowosci (Rybakowski i wsp. 2004).
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Bardzo waznym rozdzialem mojej pracy naukowej byl udzial w badaniach

farmakogenetycznych dotyczacych wplywu polimorficznych wariantów genów na typ

odpowiedzi na leczenie litem (Rybakowski i wsp. 2005a, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2005,

Rybakowski i wsp. 2005b, Permoda-Osip i wsp. 2005, Szczepankiewicz i wsp. 2006,

Suwalska i wsp. 2006, Rybakowski i wsp. 2007, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2008, Rybakowski

i wsp. 2009, Rybakowski i wsp. 2009, Rybakowski i wsp. 2011). Badania byly prowadzone w

ramach projektów badawczych finansowanych przez MNiSW. Doswiadczenie zdobyte przez

zespól badawczy Katedry Psychiatrii oraz zebrany material biologiczny oraz informacje

kliniczne pozwolily na nawiazanie wspólpracy miedzynarodowej z Instytutem Psychiatrii w

Londynie (prof. P. Mc Guffin), z Instytutem Genetyki Czlowieka Uniwersytetu w Bonn (prof.

P. Propping, prof. M. Noethen) oraz Instytutem Zdrowia Psychicznego, Katedry

Epidemiologii Genetycznej w Psychiatrii (prof. M. Rietschel). Wieloletnia wspólpraca

zaowocowala udzialem w realizacji w latach 2004-2006 projektu pod tytulem: "Genom-based

therapeutic drugs Jor depression (GENDEP) - Czynniki genetyczne zwiazane z efektem

leczenia farmakologicznego depresji" finansowanego

w ramach VI Programu Ramowego UE - GENDEP 503428. Kolejny projekt, którego bylam

wspólwykonawca, bedacy wynikiem wieloosrodkowej wspólpracy zarówno krajowej jak

i miedzynarodowej byl projekt realizowany w latach 2005-2007 pod tytulem: "Badanie

asocjacyjne z wykorzystaniem analizy haplotypów genu DISC1 w regionie 1q42

w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (KBN 2 P05B 020 29)". W ramach

udzialu w realizacji obu wyzej wymienionych projektów miedzynarodowych uczestniczylam

w szkoleniach i stazach organizowanych przez Instytut Psychiatrii Uniwersytetu King's

College w Londynie (2006) oraz Instytut Genetyki Czlowieka Uniwersytetu w Bonn (2007).

W 2010 roku dzieki staraniom Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (National

Institute oj Mental Health, NIMf!) oraz Miedzynarodowej Grupy do Badan nad Litem

(International Group Jor the Study oj Lithium-Treated Patient, IGSLI) powolano

miedzynarodowe konsorcjum badan farmakogenetycznych majacych na celu identyfikacje

genów wplywajacych na typ odpowiedzi na leczenie litem (The International Consortium on

Lithium Genetics, ConLiGen). Czlonkowie zespolu badawczego Katedry Psychiatrii pod

kierownictwem prof. dr hab. n. med. Janusza Rybakowskiego i Zakladu Genetyki w

Psychiatrii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Twarowskiej-Hauser beda brali

udzial w rekrutacji pacjentów i gromadzeniu materialu biologicznego,

który posluzy do przeprowadzenia analizy asocjacji w skali calego genomu (Genome Wide

Association Study, GW AS).
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W 2007 roku powstala inicjatywa przeprowadzenia badan GWAS w jadlowstrecie

psychicznym w populacji europejskiej zainicjowana przez naukowców z Uniwersytetu

w Pólnocnej Karolinie (University oj North Karolina) i King's College w Londynie.

Wieloosrodkowa wspólpraca zaowocowala powstaniem konsorcjum (GCAN-Genetics

Consortium oj Anorexia Nervosa), które na prowadzenie badan otrzymalo dotacje z The

Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC3). Zalozono zebranie ponad 4000 próbek

DNA od osób z jadlowstretem psychicznym. Dzieki wspólpracy i pod kierownictwem

prof. dr hab. n. med. Andrzeja Rajewskiego material biologiczny pacjentek z rozpoznaniem

jadlowstretu psychicznego jak i osób zdrowych z grupy kontrolnej, zebrany i wykorzystany

równiez podczas mojej pracy habilitacyjnej, zostanie wlaczony do badan GWAS

nadzorowanych przez WTCCC3.

Po uzyskaniu stopnia doktora nadal zajmowalam sie problematyka poszukiwania

polimorficznych wariantów zwiazanych ze zwiekszona predyspozycja rozwoju jadlowstretu

psychicznego. Z zainteresowaniem sledzilam badania dotyczace biomarkerów,

w szczególnosci neuropsychologicznych, wykorzystywanych w zaburzeniach odzywiania sie,

które przyniosly przynajmniej czesciowy sukces w identyfikacji "genów ryzyka". W 2007

roku uczestniczylam w kursie "Statistica dla medyków i biologów" organizowanym przez

StatSoft Polska w Krakowie, dzieki któremu zwrócilam uwage na mozliwosc zastosowania

nowych metod statystycznych, np. "data mining" w klasycznych analizach asocjacyjnych

genów kandydujacych w chorobach zlozonych. Jednoczesnie zajmowalam sie gromadzeniem

materialu biologicznego pacjentów z rozpoznaniem jadlowstretu psychicznego i osób

zdrowych z grupy kontrolnej rekrutowanej odpowiednio wsród pacjentek Kliniki Psychiatrii

Dzieci i Mlodziezy Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu oraz uczennic jednego z poznanskich

gimnazjów i liceum.

Za najwazniejsze osiagniecie rozprawy habilitacyjnej uwazam wykonanie badan genetyczno

molekularnych w reprezentatywnej grupie pacjentów i osób zdrowych, liczacych lacznie 423

osoby z uwzglednieniem cech neuropsychologicznych i cech osobowosci. Uzyskane wyniki

wskazuja, na potencjalny zwiazek polimorfizmów w obrebie wytypowanych genów

zwiazanych z dojrzewaniem i rozwojem osrodkowego ukladu nerwowego (o.u.n.) zarówno z

ryzykiem rozwoju jadlowstretu psychicznego jak i charakterystycznymi zaburzeniami funkcji

wykonawczych, rozpoznawania emocji twarzy i cechami osobowosci, wspierajac

neurorozwoJowa hipoteze jadlowstretu psychicznego. W pracy zastosowano równiez

nowatorska w badaniach asocjacyjnych metode "data mining" - modele drzew

klasyfikacyjnych. Dzieki tym metodom utworzono istotne modele - kombinacje alleli

la



badanych polimorfimów, które pozwolily na predykcje przynaleznosci do grupy

chory/zdrowy. W przyszlosci, utworzenie modeli o 90% trafnosci predykcyjnej, bedzie

pomocne w opracowaniu paneli oznaczen genetycznych wspierajacych diagnoze, rokowanie a

w dalszej perspektywie w polaczeniu z wynikami badan farmakogenetycznych, rodzaj

farmakoterapii. Wstepne wyniki prac eksperymentalnych przedstawiono zarówno w formie

publikacjach (Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2007, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2010, Dmitrzak

Weglarz i wsp. 2011) jak i doniesien konferencyjnych (XVI11th World Congress on

Psychiatrie Genetics, 2010, Athens, Greece; WPA Regional Conference, 2010, St. Petersburg,

Russia; 24th ECNP Congress, September 2011, Paris, France). Opracowaniu wyników badan

towarzyszylo równiez przygotowanie artykulu przegladowego zamieszczonego w

pismiennictwie krajowym (Dmitrzak-Weglarz 2010).

Wykonanie badan nie byloby mozliwe bez podjecia szerokiej wspólpracy zarówno

lekarzy klinicystów, biologów, jak i biostatystyków. Dzieki stworzonemu bankowi prób

biologicznych znajdujacemu sie w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii, który powstal i jest

prowadzony z moim udzialem, nie bylo by mozliwe zebranie tak licznej grupy badanej w tak

rzadkiej chorobie, jaka jest jadlowstret psychiczny. W okresie, kiedy podejmowane byly

pierwsze badania w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii (wówczas Pracownia Genetyczna) nie

posiadal wlasnej aparatury naukowo-badawczej. Obecnie dzieki funduszom pozyskanym z

projektów badan wlasnych jak i projektów aparaturowych udalo sie rozwinac warsztat

badawczy o nowe techniki i metody. Dzieki temu w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii mialam

okazje brac czynny udzial we wprowadzeniu nowoczesnych technologii takich jak real-time

PCR. Ponad to biore udzial rozszerzaniu panelu prowadzonych badan, które w najblizszym

czasie pozwola na wielopoziomowe analizy od genu do bialka (analiza polimorfizmów,

oznaczenia poziomu bialek, badanie ekspresji genu)

Praca naukowa zespolu Zakladu Genetyki w Psychiatrii pod kierownictwem

prof. dr hab. n. med. Joanny Twarowskiej-Hauser, którego mam zaszczyt byc czlonkiem,

zostala uhonorowana w 2010 roku przez Rektora UM w Poznaniu naukowa nagroda

zespolowa za cykl prac opublikowanych w 2009 roku dotyczacych badan genetycznego

podloza choroby afektywnej jedno i dwubiegunowej oraz badan farmakogenetycznych.

Wyniki badan zostaly opublikowane w czasopismach o zasiegu miedzynarodowym lacznym

IF 49.078. Czesc z tych prac powstala w wyniku miedzynarodowej wspólpracy w ramach VI

Programu Ramowego UE - GENDEP 503428 (2004-2006) Genom-based therapeutic drugs

for depression (GENDEP) - Czynniki genetyczne zwiazane z efektem leczenia

farmakologicznego depresj i.
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