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1. Imię i nazwisko:  

 

Barbara Kuźnar-Kamińska 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

ul. Szamarzewskiego 84/82, 60-569 Poznań 

tel/fax. 61 8417 061, e-mail: kaminska@ump.edu.pl  

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe oraz tytuł rozprawy doktorskiej 

22.07.1999      Dyplom ukończenia Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego         

                          w Poznaniu na Wydziale Lekarskim 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

12.04.2006      Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych na  

                          podstawie rozprawy doktorskiej: „Analiza stanu odżywienia i   

                          wybranych czynników wpływających na utratę masy ciała u chorych  

                          na POCHP” - Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego II, Akademii  

                          Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

                          Promotor pracy doktorskiej: dr hab. med. Halina Batura-Gabryel; 

                          Recenzenci pracy: prof. AM dr hab. med. Witold Młynarczyk,  

                          prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

24.04.2007      Dyplom uzyskania tytułu specjalisty chorób wewnętrznych,  

                          Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

09.11.2010      Dyplom uzyskania tytułu specjalisty chorób płuc,  

                          Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi  

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
 
1999-2001    Staż podyplomowy w  Szpitalu Klinicznym Przemienienia  Pańskiego  

   w Poznaniu      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2001-2006      Stypendium Doktoranckie w Katedrze i Klinice Ftyzjopneumonologii                   

                         Akademii  Medycznej w Poznaniu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2007-2011       Zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym im. Karola   

                          Marcinkowskiego  w  Poznaniu  na stanowisku asystenta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

2011-obecnie  Zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym im. Karola   

                           Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku adiunkta    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    

2005-obecnie  Zatrudnienie w Szpitalu Klinicznym Przemienienia  Pańskiego  

                           w Poznaniu na stanowisku asystenta  

 

Przebieg pracy zawodowej 

Okres studiów 1993-1999 
 

           Z Katedrą i Kliniką Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej  (do 

2006 roku Katedrą Ftyzjopneumonologii) jestem związana od trzeciego roku 

studiów. Przy współudziale dr hab. med. Haliny Batury-Gabryel i koleżanki z grupy 

studenckiej Moniki Szulińskiej (aktualnie adiunkta Katedry i Kliniki Chorób 

Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych) utworzyłyśmy 

Studenckie Koło Pulmonologiczne, którego byłam przewodniczącą. Koło realizowało 

działalność naukowo-dydaktyczną. W ramach Koła organizowane były spotkania w 

Klinice, które miały na celu pogłębianie wiedzy pulmonologicznej, nabytej podczas 

zajęć na studiach. Aktywnie prowadziłam wówczas pierwsze badania naukowe, 

których wyniki przedstawiałam na licznych kongresach młodych Naukowców, 

uzyskując nagrody i wyróżnienia. Praca zatytułowana „Rozwój procesu 

chorobowego w pierwotnym złośliwym nowotworze płuc. Analiza czasu 

upływającego od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania” uzyskała 

wyróżnienie na Kongresie Naukowym Młodych Medyków (Warszawa 1999); a praca 

„Porównanie parametrów spirometrycznych u nałogowych palaczy tytoniu w 

zależności od intensywności palenia” została wyróżniona na Ogólnopolskim 

Kongresie Studentów Medycyny (Poznań 2000). W roku 1999 ukończyłam Akademię 

Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, otrzymując list gratulacyjny za 

osiągnięcia w nauce i pracę społeczną, przyznany przez Rektora i Senat Akademii 

Medycznej w Poznaniu. 

 
Staż podyplomowy 1999-2001 
 

           W październiku 1999 roku rozpoczęłam staż podyplomowy w Szpitalu 
Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, a jego część internistyczną w 
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Klinice Ftyzjopneumonologii. Pod okiem starszych kolegów doskonaliłam wiedzę 
pulmonologiczną, nabytą w trakcie studiów, nauczyłam się podstawowych procedur 
inwazyjnych, takich jak punkcja opłucnej, gazometria krwi tętniczej, rozpoczęłam 
szkolenie z zakresu wykonywania bronchofiberoskopii. W tym czasie moje 
zainteresowania skupiały się wokół problematyki szkodliwości palenia tytoniu i 
chorób odtytoniowych. W ten sposób powstały kolejne publikacje naukowe, a 
wyniki badań były przedstawione na konferencjach krajowych i zagranicznych. 
 

Studia doktoranckie 2001-2006 

 

           Po zakończeniu stażu podyplomowego rozpoczęłam Studium Doktoranckie w 

Klinice Ftyzjopneumonologii pod nadzorem merytorycznym dr hab. med. Haliny 

Batury-Gabryel, które zakończyłam w 2006 roku pracą doktorską. W 2001 roku 

rozpoczęłam 5-letnią specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych w Klinice 

Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych, pod 

kierownictwem dr med. Magdaleny Kujawskiej-Łuczak, łącząc obowiązki naukowe z 

licznymi szkoleniami. Okres Studium Doktoranckiego i specjalizacji przerwany był 5 

miesięcznym urlopem macierzyńskim, związanym z urodzeniem syna. 
 

Okres zatrudnienia w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej i w Szpitalu 

Klinicznym Przemienia Pańskiego 2005 - obecnie 

 

           Jeszcze przed obroną pracy doktorskiej w ramach Studium Doktoranckiego 

otrzymałam zatrudnienie w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w 

Poznaniu początkowo na stanowisku młodszego (01.04.2005-30.04.2007), a 

następnie starszego asystenta (01.05.2007-nadal). 12.04.2007 roku zdałam egzamin 

specjalizacyjny w dziedzinie chorób wewnętrznych. 20.12.2007 podjęłam pracę na 

stanowisku asystenta w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii 

Pulmonologicznej, w której od 21.11.2011 jestem zatrudniona na stanowisku 

adiunkta. Zgodnie z profilem Oddziału, w marcu 2008 rozpoczęłam szkolenie 

specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc pod kierownictwem dra med. Krzysztofa 

Świerkockiego, które zakończyłam 09.11.2010 egzaminem specjalizacyjnym. 

           Zatrudnienie w Oddziale Pulmonologii, Alergologii i Onkologii 

Pulmonologicznej pozwala mi na realizowanie szerokiego zakresu usług w obrębie 

trzech dyscyplin. Pracę w Oddziale łączę z licznymi obowiązkami dydaktycznymi i 

organizacyjnymi zarówno w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii 

Pulmonologicznej, jak również w innych strukturach Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu. Odbywam liczne szkolenia specjalistyczne, pozwalające na doskonalenie 

umiejętności zawodowych i pogłebianie wiedzy w dziedzinie, którą się zajmuję. 

Biorę czynny udział w konferencjach i spotkaniach szkoleniowo-dydaktycznych, 

wygłaszam referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych, prowadzę działalność popularyzująca naukę. 
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4. Wykazanie osiągnięcia naukowego w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 roku 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) 
 
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Znaczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w procesie nowotworzenia 

niedrobnokomórkowego raka płuca 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        Osiągnięcie naukowe składa się z cyklu 3 prac oryginalnych i 1 pracy 

poglądowej, powiązanych tematycznie, opublikowanych w recenzowanych 

czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej, w latach 2016-2018. 

Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych.  

 
Łączny IF cyklu publikacji – 12,324 

Punktacja MNiSW: 120,000 
 

 
b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, 
recenzenci wydawniczy 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Sosińska P, Książek K, Batura-Gabryel H. 
COPD  promotes migration of A549 lung cancer cells: the role of chemokine CCL21. 
Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2016 : Vol. 11, s. 1061-1066. doi: 
10.2147/COPD.S96490 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,157 
Punktacja MNiSW: 30,000 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 
badania, rekrutacji pacjentów, analizie statystycznej wyników eksperymentu, interpretacji 
wyników, pisaniu manuskryptu, odpowiedzi na sugestie recenzentów, korespondencji z 
wydawnictwem. Mój udział szacuję na 70%  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Witucka A, Romaniuk A, Konieczna N, 
Rubiś B, Książek K, Tykarski A, Batura-Gabryel H. Serum from patients with chronic 
obstructive pulmonary disease induces senescence-related phenotype in 
bronchial epithelial cells. Sci Rep. 2018 Aug 28;8(1):12940. doi: 10.1038/s41598-
018-31037-w. 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ku%BCnar-Kami%F1ska+Barbara+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Miku%B3a-Pietrasik+Justyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Sosi%F1ska+Patrycja+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ksi%B1%BFek+Krzysztof+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Batura-Gabryel+Halina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Int+J+Chron+Obstruct+Pulmon+Dis+
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ku%C5%BAnar-Kami%C5%84ska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miku%C5%82a-Pietrasik%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witucka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romaniuk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konieczna%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubi%C5%9B%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ksi%C4%85%C5%BCek%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tykarski%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Batura-Gabryel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30154415
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Wskaźnik Impact Factor ISI: 4,122 
Punktacja MNiSW: 40,000 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji pracy, zaplanowaniu 
badania, rekrutacji pacjentów, analizie statystycznej wyników eksperymentu, interpretacji 
wyników, pisaniu manuskryptu, odpowiedzi na sugestie recenzentów korespondencji z 
wydawnictwem. Mój udział szacuję na 70%  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Mały E, Makowska N, Malec M, Tykarski 
A, Batura-Gabryel H, Książek K. Serum from patients with chronic obstructive 
pulmonary disease promotes proangiogenic behavior of the vascular 
endothelium. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2018; 22 (21): 7470-7481. 
DOI: 10.26355/eurrev_201811_16288 
 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,387 
Punktacja MNiSW: 20,000 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współtworzeniu koncepcji badania 
zaplanowaniu badania, rekrutacji pacjentów, analizie statystycznej wyników eksperymentu, 
interpretacji wyników, pisaniu manuskryptu, odpowiedzi na sugestie recenzentów, 
korespondencji z wydawnictwem. Mój udział szacuję na 70%  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Książek K, Tykarski A, Batura-Gabryel H 
Lung cancer in chronic obstructive pulmonary disease patients: importance of 
cellular senescence. Pol Arch Intern Med. 2018, 128; 7-8, 462, 468, doi: 
http://dx.doi.org/10.20452/pamw.4297 
 
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,658 
Punktacja MNiSW: 30,000 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na autorskiej koncepcji pracy, pisaniu 
manuskryptu, odpowiedzi na uwagi recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 80%  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 
wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Znaczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w procesie nowotworzenia 

niedrobnokomórkowego raka płuca 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://dx.doi.org/10.20452/pamw.4297
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           Głównym celem badań było określenie znaczenia przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc w procesie nowotworzenia niedrobnokomórkowego raka płuca. 

Analizowano wykładniki i mechanizmy  inwazyjności komórek raka płuca, takie jak 

migracja, proliferacja, adhezja, angiogeneza i starzenie komórkowe u chorych na 

przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. 

            Przedstawione w cyklu prac badania na początkowym etapie zostały 

wykonane w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu, kontynuowane były w Pracowni Molekularnych Podstaw Chorób 

Cywilizacyjnych Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych 

oraz w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej, a 

następnie w Uniwersyteckim Centrum Aparaturowym. 

 
 
Aktualny stan wiedzy w zakresie objętym tematyką osiągnięcia naukowego 
 
 Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to przewlekła choroba układu 

oddechowego, związana z nieprawidłową odpowiedzią na drażniące pyły lub gazy, w 

tym szczególnie składniki dymu tytoniowego, manifestująca się stopniowym 

ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, w konsekwencji 

prowadząca do inwalidztwa oddechowego. POChP jest najczęściej występującą 

przewlekłą chorobą płuc, globalnym problem związanym z wysoką konsumpcją 

palenia [1]. Aktualnie stanowi czwartą przyczynę zgonów na świecie, z tendencją 

wzrostową. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że jeśli tempo 

rozpoznawania nowych przypadków zostanie utrzymane na dotychczasowym 

poziomie, jeszcze przed 2030 rokiem POChP stanie się trzecią przyczyną zgonów. 

Według danych epidemiologicznych POChP rozpoznawane jest u około 8-10% 

populacji w Europie, w Polsce dotyczy około 2 milionów osób [2].  

           Częstość występowania choroby wzrasta wraz z wiekiem, a tym samym 

narażeniem na czynniki ryzyka, szczególnie na przytoczone już palenie papierosów. 

Obserwacje kliniczne dowodzą, że pacjenci z POChP częściej zapadają na raka płuca, 

a wśród chorych z procesem rozrostowym płuc, nierzadko diagnozuje się chorobę 

obturacyjną. Fakt ten potwierdzają liczne doniesienia, w których wykazano, że iloraz 

szans (OR – odds ratio) zachorowania na raka płuca u chorych z POCHP waha się od 

1,39 - 6,87 w zależności od grupy badanej, a tym samym wieku pacjentów, fenotypu 

choroby (z przewagą rozedmy lub przewlekłego zapalenia oskrzeli), nasilenia 

obturacji, statusu palenia, innych chorób towarzyszących [3-10].  Istotne znaczenie 

może mieć również rodzaj badań, w których określano częstość współwystępowania 

obu chorób – od badań przesiewowych, poprzez badania populacyjne, do badań 

typu “case control”[11]. Z kolei analizy przeprowadzone wśród chorych na raka 

płuca wykazały obecność wykładników POChP u 40-70% pacjentów, jeszcze przed 
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rozpoznaniem choroby nowotworowej [3;12]. Kolejnym faktem potwierdzającym 

współistnienie obu chorób jest zwiększona śmiertelność z powodu raka płuca wśród 

chorych na POChP  o około 20-30% [13] 

          Liczne dowody na współistnienie obu chorób wywodzą się ze wspólnych 

mechanizmów patogenetycznych, których etiologia nie jest poznana. Permanentną 

cechą POChP, powodującą obturację dróg oddechowych jest zapalenie. Zapalenie w 

przebiegu POChP dotyczy wszystkich elementów układu oddechowego: dróg 

oddechowych, naczyń, miąższu płucnego. Gromadzące się w tych narządach 

komórki nacieku zapalnego: makrofagi, neutrofile, limfocyty CD8+ wydzielają liczne 

cytokiny, chemokiny i inne substancje, które krążąc w surowicy krwi odpowiadają za 

pozapłucne manifestacje choroby i schorzenia współistniejące. Surowica krwi w 

POChP stanowi zatem nośnik mediatorów dla licznych procesów, związanych z 

patogenezą wielu chorób. Stwierdzono podwyższone stężenie następujących 

chemokin: CCL2, CCL21, CXCL1, CXCL5, CXCL8, CXCL12 w surowicy krwi pacjentów z 

POChP. Niektóre z nich są istotnymi markerami zjawisk związanych z inwazyjnością 

nowotworów, w tym raka płuca. Udowodniono, że chemokiny CCL2, CXCL5, CXCL12 

odgrywają znaczącą rolę w większości mechanizmów związanych z progresją raka 

piersi [14-16]. Powyższe rozważania stały się kluczową przesłanką do podjęcia 

badań nad wpływem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na mechanizmy 

inwazyjności raka płuca.  

          W przeprowadzonych doświadczeniach jako medium badawcze wykorzystano 

surowice osób z chorobą obturacyjną i z grupy kontrolnej.  Do badania rekrutowano 

pacjentów z udokumentowanym spirometrycznie rozpoznaniem POChP, w 

stabilnym okresie choroby: palaczy, byłych palaczy, oraz osoby niepalące, w różnym 

stopniu zaawansowania obturacji, w kategorii A-D. Grupę kontrolną stanowili 

wolontariusze o różnym statusie palenia: palacze, byli palacze, osoby niepalące, bez 

objawów oddechowych i rozpoznanych chorób układu oddechowego. Wszystkie 

osoby biorące udział w badaniach wyraziły pisemną zgodę na wykorzystanie danych 

i pobranych próbek krwi do celów naukowych. Badania uzyskały zgodę Komisji 

Bioetycznej (nr 979/12)  przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  

           Nadrzędnym celem badań cyklu prac była ocena wpływu surowicy chorych z 

POChP i grupy kontrolnej na kolejne etapy inwazyjności raka płuca w modelu in 

vitro. Szczegółowe cele, przebieg eksperymentu wraz z dokładnym opisem 

wykorzystanych metod badawczych przedstawiono w opisie poszczególnych 

publikacji, będących podstawą osiągnięcia naukowego. 
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Publikacja 1 

Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Sosińska P, Książek K, Batura-Gabryel H. 

COPD promotes migration of A549 lung cancer cells: the role of chemokine CCL21. 

Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2016 : Vol. 11, s. 1061-1066. 
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           Jednym z podstawowych etapów warunkujących inwazyjność komórek 

nowotworowych, jest ich zdolność do migracji. Proces migracji zależny jest od stanu 

samej komórki oraz działających na nią czynników zewnętrznych (cytokin, 

hormonów, czynników wzrostu). Jak przedstawiono wcześniej, przewlekły proces 

zapalny w POChP związany jest z nasilonym wydzielaniem licznych mediatorów, 

które mogą brać udział w kolejnych etapach nowotworzenia. Wykazano, że 

chemokiny CCL21, CXCL5, CXCL12 nasilają migrację komórek guza w raku piersi [14-

16]. Te same cząsteczki biorą udział w promowaniu progresji komórek 

nowotworowych raka płuca, poprzez ich udokumentowany udział w procesach 

proliferacji, adhezji i inwazji [17-19]. Nie potwierdzono dotychczas roli powyższych 

chemokin w procesie migracji w raku płuca. Szczególnie brak jest danych w 

odniesieniu do pacjentów ze współistniejącą przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. 

           Biorąc pod uwagę powyższe dane, przeprowadzono eksperyment in vitro, w 

którym zbadano, czy surowica krwi chorych z POChP może stymulować migrację 

komórek A549 niedrobnokomórkowego raka płuca w dwóch systemach 

migracyjnych (błona poliwęglanowa i ekstrakt błony podstawnej) i czy efekt ten 

zależny jest od surowiczych stężeń chemokin CCL21, CXCL5, CXCL12. Dodatkowo 

określono wpływ poszczególnych czynników klinicznych związanych z POChP, takich 

jak: status palenia, czy stopień zaawansowania obturacji na proces migracji 

komórek nowotworowych. Badanie przeprowadzono w grupach 32 chorych z 

POChP i 32 osób z grupy kontrolnej. W modelu eksperymentalnym użyto linii 

komórek A549 niedrobnokomórkowego raka płuca, z uwagi na jej podobieństwo do 

komórek nabłonka oskrzelowego typu II [20]. Wykazano, że komórki A549 poddane 

działaniu surowicy chorych z POChP migrują znacząco efektywniej niż pod wpływem 

surowicy pacjentów z grupy kontrolnej. Efekt ten był widoczny w odniesieniu do 

obu systemów migracyjnych. Dodatkowo, jeśli wyniki eksperymentu 

skonfrontowano z parametrami klinicznymi, migracja była najsilniej wyrażona wśród 

aktywnych palaczy tytoniu, jak również w zaawansowanych stadiach obturacji. 

           W dalszej części badania sprawdzono, czy nasilona migracja mogła być 

efektem podwyższonego stężenia chemokin CCL21, CXCL5, CXCL12 w surowicy krwi. 

Wybór powyższych chemokin podyktowany był ich udokumentowaną rolą w 

procesie migracji w raku piersi, jak również promowaniu pozostałych etapów 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ku%BCnar-Kami%F1ska+Barbara+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Miku%B3a-Pietrasik+Justyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Sosi%F1ska+Patrycja+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ksi%B1%BFek+Krzysztof+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Batura-Gabryel+Halina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Int+J+Chron+Obstruct+Pulmon+Dis+
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inwazyjności w raku płuca. Kolejnym czynnikiem, istotnym przy wyborze badanych 

chemokin był fakt obecności ich receptorów (CCR7 dla CCL21, CXCR2 dla CXCL5, 

CXCR4 dla CXCL12) na powierzchni komórek raka płuca. Badanie wykazało 

zwiększone stężenie CCL21 i CXCL12 w surowicy krwi chorych na POCHP w 

porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo stężenie CCL21 było najwyższe w 

surowicy pacjentów palących, z co najmniej umiarkowaną obturacją. Z kolei 

najwyższy poziom stężenia CXCL12 w porównaniu z osobami zdrowymi 

obserwowano u chorych palących i byłych palaczy; podobnie jak dla CCL21, u osób z 

co najmniej umiarkowanym stopniem obturacji.  

W celu weryfikacji, która z badanych chemokin, występujących w 

podwyższonym stężeniu u chorych z POChP jest odpowiedzialna za efekt nasilonej 

migracji, przeprowadzono badanie interwencyjne, w którym chemokinę CCL21 

zneutralizowano w surowicach za pomocą specyficznych przeciwciał, natomiast 

działanie CXCL12 unieczynniono poprzez wysycenie jej receptora na powierzchni 

komórek rakowych peptydem blokującym AMD3100. Spowolnienie migracji 

komórek nowotworowych do poziomu porównywalnego z efektem obserwowanym 

po ekspozycji na surowicę grupy kontrolnej uzyskano w przypadku zablokowania 

CCL21 lub równoczesnego unieczynnienia obu chemokin (bez efektu addytywnego). 

W odniesieniu do CXCL12 nie obserwowano takiego skutku. 

           Badanie in vitro potwierdziło, że zwiększone stężenie chemokiny CCL21 w 

surowicy chorych z POCHP może odpowiadać za jeden z etapów miejscowej 

progresji niedrobnokomórkowego raka płuca - migrację komórek nowotworowych. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publikacja 2 

Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Witucka A, Romaniuk A, Konieczna N, 

Rubiś B, Książek K, Tykarski A, Batura-Gabryel H. Serum from patients with chronic 

obstructive pulmonary disease induces senescence-related phenotype in 

bronchial epithelial cells. Sci Rep. 2018 Aug 28;8(1):12940. doi: 10.1038/s41598-

018-31037-w. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Kontynuacją badań dotyczących procesów inwazyjności raka płuca u chorych 

na POChP, była ocena starzenia komórkowego. Jak wspomniano wcześniej, POChP 

jest przewlekłą chorobą układu oddechowego, której częstość występowania 

wzrasta z wiekiem (age-related disease) i u większości pacjentów współistnieje z 

innymi chorobami. W badaniach doświadczalnych, proces starzenia analizowany 

jest najczęściej na poziomie pojedynczych komórek, charakteryzuje się utratą ich 

funkcji podziałowej i określany jest mianem starzenia komórkowego (cellular 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ku%C5%BAnar-Kami%C5%84ska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miku%C5%82a-Pietrasik%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witucka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romaniuk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konieczna%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubi%C5%9B%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ksi%C4%85%C5%BCek%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tykarski%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Batura-Gabryel%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30154415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30154415
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senescence). W ostatnim czasie w literaturze pojawia się coraz więcej danych 

dokumentujących udział starzenia komórkowego w patogenezie chorób układu 

oddechowego, w tym POChP [21-23]. Jednocześnie starzenie komórkowe odgrywa 

istotną rolę w progresji guzów pierwotnych i przerzutowych. Udowodniono, że 

obecność komórek „starych” wiąże się ze zwiększoną aktywnością nowotworową w 

raku piersi, jajnika, jelita grubego, trzustki [24-28] 

           Założeniem pracy było zweryfikowanie, czy POChP może zmieniać fenotyp 

nabłonka oskrzelowego, indukując wykładniki starzenia komórkowego, oraz czy 

zmieniony fenotypowo nabłonek oskrzelowy, może wpływać na procesy związane z 

inwazyjnością raka płuca. Do badania użyto surowicy pacjentów z POChP (n=100) i 

osób z grupy kontrolnej (n=60). Wybór surowicy jako medium doświadczalnego 

oparty był na wcześniejszych doświadczeniach wskazujących, że uwolnienie białek i 

mediatorów zawartych we krwi poza obręb naczyń, powoduje powstanie 

specyficznego prozapalnego mikrośrodowiska guza [29].  Z kolei badania na 

komórkach glejaka i śródbłonka naczyniowego wykazały, że surowica może być 

silnym induktorem procesów związanych ze starzeniem komórkowym [30;31].  

           W celu wywołania efektu starzenia w komórkach ludzkiego nabłonka 

oskrzelowego (human bronchial epithelial cells - HBECs) w modelu in vitro 

eksponowano je na surowicę pacjentów z grupy badanej i kontrolnej. Efekt 

eksperymentu mierzony był ekspresją trzech najczęściej wykorzystywanych w 

badaniach doświadczalnych markerów starzenia komórkowego: β-galaktozydazy 

(SA-β-Gal), histonu γ-H2A.X i białka p21 [32]. Równocześnie określano wydzielanie 

reaktywnych form tlenu (reactive oxygen species - ROS), jednego z markerów stresu 

oksydacyjnego, którego wzrost jest charakterystyczny dla procesu starzenia 

komórkowego. Wykazano zwiększoną ekspresję wszystkich badanych markerów 

starzenia komórkowego w porównaniu z grupą kontrolną: SA-β-Gal, histonu γ-H2A.X 

i białka p21, jak również ROS (potwierdzając udział stresu oksydacyjnego w 

starzeniu komórkowym nabłonka oskrzelowego). W przypadku pierwszych dwóch 

markerów (SA-β-Gal, histonu γ-H2A.X) przeprowadzono analizę zarówno ilościową 

(dokumentującą zwiększony odsetek komórek „starych” wykazujących reakcję 

barwną na β-galaktozydazę i histon γ-H2A.X), jak również jakościową (wykazującą 

zwiększoną aktywność β-galaktozydazy i histonu γ-H2A.X w preparacie). W dalszej 

części badania przeanalizowano wpływ czynników klinicznych: palenia tytoniu i 

stopnia zaawansowania obturacji, jak również kategorii POChP na określane 

wcześniej wykładniki starzenia komórkowego (SA-β-Gal, histonu γ-H2A.X, białka p21 

i ROS). Nie wykazano istotnych różnic w ekspresji wszystkich badanych markerów 

pomiędzy pacjentami o różnym statusie palenia (palacze vs byli palacze vs 

niepalący), zróżnicowanym stopniu obturacji, odmiennych kategoriach POChP; 

zarówno w grupie badanej, jak i w grupie kontrolnej, co pozwoliło wnioskować, że 
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jest to proces związany z chorobą podstawową, niezależny od parametrów 

klinicznych. 

           W dalszej części eksperymentu badano, czy zmieniony nabłonek oskrzelowy w 

mechanizmie starzenia komórkowego może wpływać na procesy związane z 

inwazyjnością raka płuca. Podstawą do badań stały się obserwacje, które dowodzą, 

że jedną z najważniejszych cech starzenia komórkowego, biorącą udział w wielu 

patologiach związanych z wiekiem, w tym także w rozwoju nowotworów, jest 

obecność fenotypu sekrecyjnego (senescence-associated secretory phenotype – 

SASP) [27]. Oznacza to, że komórki „stare” wydzielają do otoczenia znacząco więcej 

czynników prozapalnych, proangiogennych oraz biorących udział w remodelingu 

macierzy międzykomórkowej, niż ich „młode” odpowiedniki [33]. Skład fenotypu 

sekrecyjnego może różnić się w zależności od typu komórek „starych” i w 

konsekwencji powodować odmienne następstwa kliniczno-patologiczne, do których 

zalicza się między innymi promowanie progresji guzów. Dane doświadczalne 

dowodzą, że zwiększone wydzielanie IL-8 przez „stare” fibroblasty w raku piersi, 

nasila inwazyjność wielu linii komórek nowotworowych w hodowli in vitro [34], a 

nadmierna produkcja chemokiny CXCL5 odpowiada za intensyfikację migracji w tym 

typie nowotworu [15].  Z kolei podwyższone stężenie czynnika wzrostu śródbłonka 

naczyniowego (vascular endothelial growth factor – VEGF), w konsekwencji 

nadmiernej produkcji przez „stare” fibroblasty mysie lub ludzkie w warunkach 

hodowli, stymuluje proces angiogenezy w endotelium naczyniowym [35].   

           Biorąc pod uwagę powyższe dane określano, czy starzenie komórek nabłonka 

oskrzelowego w wyniku ekspozycji na surowicę pacjentów z POChP wiąże się z 

nasiloną progresją komórek raka płuca. W tym celu użyto komercyjnej linii komórek 

A 549 niedrobnokomórkowego raka płuca, którą wykorzystywano w poprzednim 

badaniu nad patogenezą raka płuca u chorych na POChP. Komórki nowotworowe 

A549 w obecności nabłonka oskrzelowego poddanego działaniu surowicy pacjentów 

z POChP wykazywały zwiększoną adhezję (związaną z bezpośrednim kontaktem 

między komórkami) w porównaniu z ekspozycją nabłonka na surowicę grupy 

kontrolnej. Wykazano ponadto nasiloną proliferację i migrację komórek 

nowotworowych w obecności medium kondycjonowanego wygenerowanego przez 

nabłonki eksponowane na surowicę chorych z POChP, w porównaniu z ekspozycją 

na surowicę osób z grupy kontrolnej. Równocześnie stwierdzono zwiększone 

stężeniem molekuł, charakterystycznych dla fenotypu sekrecyjnego: IL-8, CXCL5, 

VEGF w medium kondycjonowanym generowanym przez nabłonki pod wływem 

surowic chorych na POChP, w porównaniu do ekspozycji na surowice osób z grupy 

kontrolnej. Nie obserwowano wpływu parametrów klinicznych na stężenie IL-8, 

CXCL5, VEGF. 
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           Na podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu należy stwierdzić, 

że surowica pacjentów z POChP może zmieniać właściwości prawidłowego nabłonka 

oskrzelowego, indukując w nim wykładniki starzenia komórkowego, co wiąże się ze 

stymulacją kolejnych etapów progresji raka płuca; migracji, proliferacji, adhezji. 

Powyższe obserwacje uzasadniają dalej idące wnioski, pozwalające sądzić, że POChP 

może być związane z rozwojem raka płuca w mechanizmie starzenia komórkowego 

prawidłowego nabłonka oskrzelowego. 
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           W dalszym etapie badań nad nowotworzeniem w raku płuca u chorych z 

POChP uwzględniono proces angiogenezy. Angiogeneza - powstawanie nowych 

naczyń z dotychczas istniejących - jest kolejnym mechanizmem inwazyjności 

nowotworów, w tym raka płuca. Wyróżnia się co najmniej cztery istotne etapy 

powstawania nowych naczyń w przebiegu angiogenezy: uszkodzenie błony 

podstawnej, proliferację i migrację komórek endotelium, tworzenie struktur 

tubularnych [36]. Liczne komórki, w tym śródbłonek naczyniowy, komórki 

nabłonkowe, fibroblasty, komórki nowotworowe, jak również elementy 

pozakomórkowe tworzące mikrośrodowisko guza, biorą udział w procesie 

angiogenezy [37;38]. Dane literaturowe dowodzą, że proces zapalny w POChP 

związany jest z wydzielaniem licznych substancji, w tym chemokin, które mogą 

wykazywać aktywność angiogenną [39].  Dotychczas opisano rolę CCL2, CCL21, 

CXCL8, FGF, VEGF, sICAM-1 w tworzeniu nowych naczyń i remodelingu już 

istniejących, u chorych na POCHP [40]. Udowodniono, że te same markery są 

istotnymi regulatorami angiogenezy w przebiegu licznych nowotworów, w tym raka 

płuca [28,41-43]. Istnieją zatem przesłanki, aby sądzić, że obecność markerów 

angiogenezy w surowicy krwi pacjentów z POChP, może być kluczowa dla 

promowania progresji raka płuca.  

           W tym celu zaplanowano eksperyment in vitro, w którym badano wpływ 

surowic i mediów kondycjonowanych wygenerowanych przez nabłonek oskrzelowy 

poddany działaniu surowic, na zjawiska związane z inwazyjnością nowotworów w 

mechanizmie angiogenezy: proliferację i migrację komórek śródbłonka 
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naczyniowego. Następnie oznaczano stężenia wybranych chemokin angiogennych: 

CCL2, CCL21, CXCL8, FGF, HGF, IL-6, sICAM-1, VEGF w surowicy, jak również mediach 

kondycjonowanych uzyskanych z komórek nabłonka oskrzelowego pod wpływem 

ekspozycji na surowice chorych z POChP oraz w grupie kontrolnej. Wybór badanych 

chemokin podyktowany był ich udokumentowaną rolą w procesie inwazyjności 

nowotworów w mechanizmie angiogenezy [28;36;41;43]. W eksperymencie użyto 

komórek endotelium EA.hy926, wykorzystywanych w badaniach doświadczalnych 

nad angiogenezą [31;41]. 

           Zarówno surowica, jak i media kondycjonowane uzyskane z komórek 

nabłonka oskrzelowego eksponowanego na te surowice, stymulowały proliferację 

komórek śródbłonka naczyniowego. Zjawiska takiego nie obserwowano w 

odniesieniu do procesu migracji. Nasilona proliferacja komórek endotelium 

manifestowała się zwiększonym tworzeniem struktur tubularnych w komórkach 

śródbłonka naczyniowego pod wpływem surowic, jak również mediów 

kondycjonowanych od chorych z POChP, w porównaniu z grupą kontrolną. 

Potwierdzono podwyższone stężenie markerów angiogenezy w surowicy krwi: CCL2, 

CCL21, HGF i mediach kondycjonowanych: CCL2, CCL21, CXCL8, FGF, sICAM-1 u 

pacjentów z POChP w porównaniu z grupą kontrolną. W przypadku wyodrębnienia 

podgrup klinicznych – wśród chorych z POChP – różniących się statusem palenia, 

stopniem zaawansowania obturacji, kategorią POChP; w grupie kontrolnej – o 

różnym statusie palenia; nie obserwowano różnic w zakresie badanych procesów 

związanych z angiogenezą (proliferacja i formowanie struktur tubularnych w 

komórkach endotelium), jak również stężeń markerów proangiogennych w surowicy 

krwi (POChP i grupa kontrolna) i mediach kondycjonowanych (POChP).  

           Uzyskane wyniki dowodzą, że surowica pacjentów z POChP może być 

istotnym czynnikiem indukującym proces angiogenezy w komórkach śródbłonka 

naczyniowego – poprzez bezpośrednią aktywność angiogenną, jak również 

pośrednio wpływając na zmianę sekretomu nabłonka oskrzelowego.  Tym samym 

istnieją przesłanki wskazujące, że angiogeneza jest jednym z procesów biorących 

udział progresji raka płuca u chorych z POChP. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publikacja 4 

Kuźnar-Kamińska B, Mikuła-Pietrasik J, Książek K, Tykarski A, Batura-Gabryel H 

Lung cancer in chronic obstructive pulmonary disease patients: importance of 

cellular senescence. Pol Arch Intern Med. 2018, 128; 7-8, 462, 468. doi: 

http://dx.doi.org/10.20452/pamw.4297 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://dx.doi.org/10.20452/pamw.4297
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           W uzupełnieniu poprzednich badań, przygotowano pracę poglądową, 

przedstawiającą złożone mechanizmy biorące udział w rozwoju raka płuca u chorych 

na POChP, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia komórkowego.  

           W początkowej części pracy zawarto praktyczny rozdział z przeglądem 

dotychczasowych publikacji, dotyczący epidemiologii współistnienia obu chorób i 

czynników ryzyka mogących wpływać na występowanie raka płuca u chorych z 

POChP. Zwrócono uwagę na różnice w częstości zachorowania na raka płuca u 

pacjentów z chorobą obturacyjną wynikające z odmiennych populacji 

rekrutowanych do badań. Krótko scharakteryzowano rolę programów 

przesiewowych, jak również nowych metod endoskopowych i diagnostyki 

obrazowej we wczesnym wykrywaniu raka płuca w grupach ryzyka.  

W dalszej części publikacji przedstawiono potencjalną rolę przewlekłego 

zapalenia będącego istotną cechą choroby obturacyjnej, w indukowanu procesów 

związanych z inwazyjnością raka płuca. Przewlekłe zapalenie w POChP wiąże się z 

nadprodukcją szerokiego spektrum mediatorów: cytokin, chemokin i innych 

substancji wydzielanych przez komórki nacieku zapalnego, które bezpośrednio lub 

pośrednio mogą brać udział w kolejnych etapach nowotworzenia.  

           Szczególną rolę poświęcono znaczeniu starzenia komórkowego w patogenezie 

POChP oraz raka płuca, opierając się na przeglądzie najnowszej literatury 

podejmującej ten problem.  

           Pracę wzbogacono tabelami i rycinami własnego autorstwa, w celu 

uproszczenia odbioru skomplikowanych mechanizmów patogenetycznych 

omawianych w publikacji. 

 

Znaczenie wyników badań  

         W cyklu prac wykazano, że przewlekła obturacyjna choroba płuc odgrywa 

znaczącą rolę w procesie nowotworzenia niedrobnokomórkowego raka płuca, 

poprzez istotny wpływ na wykładniki i mechanizmy inwazyjności komórek 

nowotworowych. 

          Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na dokładniejsze poznanie złożonej 

patogenezy raka płuca w szczególnej grupie pacjentów chorych na POChP. Wyniki 

przedstawionych badań mogą stać się w przyszłości kluczowym elementem w 

poszukiwaniu nowych terapii blokujących poszczególne etapy nowotworzenia u 

chorych na POChP, a tym samym wpłynąć na poprawę skuteczności leczenia raka 

płuca.     
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  
 
          Analiza bibiometryczna dorobku naukowego poza pracami wyszczegónionymi 

w cyklu stanowiącym osiągnięcie naukowe sporządzona w dniu 15.11.2018 przez 

Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Autor lub współautor 34 prac opublikowanych w czasopismach oraz 4 rozdziałów 

w podręcznikach. 

 

Sumaryczny IF – 34,900 

Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopisma – IF- 5,262 

Całkowity IF razem z cyklem prac wynosi – 47,224 

Liczba cytowań wg bazy Web of Science: 137 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science: 6 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Moje pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze są wynikiem pracy w zakresie kilku 

zagadnień z zakresu pulmonologii. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choroby współistniejące i fenotypy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
          Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to jedna z najpowszechniej 

rozpoznawanych chorób układu oddechowego. Wiąże się ze znaczną 

współchorobowością i rozbieżnościami w obrazie klinicznym. Badania na dużych 

grupach pacjentów wykazały, że u 95% osób z POChP występują inne choroby i 

zmiany pozapłucne, a średnia liczba chorób współistniejących na jednego pacjenta 

wynosi około 3,5. Najczęściej są to schorzenia układu sercowo-naczyniowego: 

choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca; wśród innych 

jednostek wymienia się specyficzne zaburzenia stanu odżywienia, niewydolność 

żylną, niedokrwistość, depresję, choroby układu ruchu.  

          Choroby współistniejące wpływają na przebieg POChP, jakość życia i 

rokowanie. Wyniki badań wskazują, że częstość występowania chorób 

współistniejących z POChP jest niedoszacowana, a świadomość ich wpływu na 

przebieg choroby podstawowej wśród pulmonologów niewystarczająca. W 

odpowiedzi na powyższe potrzeby przygotowano: 2 prace przeglądowe, 1 rozdział w 



                                                                                                                 Autoreferat: Barbara Kuźnar-Kamińska 

Strona | 22  

 

podręczniku, 3 prace oryginalne. 

 

         W pierwszej z prac przeglądowych, przedstawiono przewlekłą obturacyjną 

chorobę płuc jako schorzenie ogólnoustrojowe i zebrano dane dotyczące chorób 

współistniejących u pacjentów z POChP. Rozdział o zbliżonej tematyce zawarto w 

„Przewlekła obturacyjna choroba płuc” - podręczniku dla lekarzy i studentów. 

Specyficzne zaburzenia stanu odżywienia,  określane mianem kacheksji opisano w 

kolejnej z prac przeglądowych, przedstawiając epidemiologię, patogenezę, 

możliwości diagostyki i leczenia.  

Batura-Gabryel H, Kuźnar-Kamińska B. Nowe spojrzenie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 
(POChP) - problem chorób współistniejących. Przew. Lek. 2007 : nr 3 (95), s. 98-101.  

 
Kuźnar-Kamińska B, Batura-Gabryel H. POChP jako choroba ogólnoustrojowa oraz problem chorób 
współistniejących w  Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Podstawy diagnostyki i terapii. Red.: 
Halina Batura-Gabryel. Poznań, 2007 

Kuźnar-Kamińska B, Batura-Gabryel H. Kacheksja w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Przew. 
Lek. 2009 : nr 6 (114), s. 28-31 

         Temat współchorobowości kontynuowano w pracach oryginalnych. W 

pierwszej z nich analizowano stan odżywienia pacjentów z POChP. Wcześniejsze 

badania wykazały, że specyficzne zaburzenia stanu odżywienia mogą dotyczyć 15-

50% chorych, w zależności od stopnia zaawansowania i fenotypu choroby. 

Wykazano, że w badanej grupie całkowita masa ciała definiowana wskaźnikiem 

PIBW (percentage of ideal body mass), jak również BMI (body mass index) nie 

różniła się znacząco w porównaniu z grupą kontrolną. Dokładna analiza z oceną 

składowych masy ciała dowiodła, że masa beztłuszczowa (fat free mass – FFM) była 

istotnie statystycznie niższa u chorych z POChP, niż w grupie kontrolnej. Większy był 

również odsetek pacjentów z utratą beztłuszczowej masy ciała w porównaniu do 

kontroli. Specyficzną utratę masy ciała, wyrażoną zmniejszeniem masy 

beztłuszczowej u chorych z POChP, określano mianem kacheksji. Mając na uwadze 

dane literaturowe, które dokumentują negatywny wpływ kacheksji na jakość życia i 

zwiększenie śmiertelności, konieczne wydaje się włączenie szczegółowej analizy 

stanu odżywienia do oceny chorych na POChP.  

  
Kuźnar-Kamińska B, Batura-Gabryel H, Brajer B, Kamiński J. Analiza zaburzeń stanu odżywienia u 
pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Analysis of nutritional status disorders in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease. Pneum. Alerg. Pol. 2008: T. 76, nr 5, s. 327-333,  

 

          W kolejnej z prac zaplanowano porównanie czynników ryzyka, stopnia 

nasilenia obturacji, zaostrzeń, jak również chorób współistniejących w dużej grupie 

(470 osób) kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem POChP. Praca ta była wynikiem 
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wieloośrodkowego badania zatytułowanego „Przewlekła obturacyjna choroba płuc 

(POChP), choroba ogólnoustrojowa – największe zagrożenie XXI wieku”, w którym 

wzięło udział 6 zespołów klinicznych z Polski. 

          Wykazano różnice w zakresie badanych parametrów pomiędzy grupą kobiet i 

mężczyzn. Intensywność palenia papierosów przez kobiety chorujące na POChP była 

istotnie mniejsza niż przez mężczyzn. Kobiety natomiast miały większą częstość 

występowania zaostrzeń choroby obturacyjnej i bardziej nasiloną hiperinflację płuc 

mierzoną w bodypletyzmografii. Liczba chorób współistniejących w grupie kobiet 

była istotnie mniejsza w stosunku do mężczyzn. Niezależnie od liczby chorób 

współistniejących kobiety rokowały gorzej niż badani mężczyźni w ocenie 

wykonanej w skali BODE.  

Grabicki M, Kuźnar-Kamińska B, Rubinsztajn R, Brajer-Luftmann B, Kosacka M, Nowicka A, Piorunek 
T, Kostrzewska M, Chazan R, Batura-Gabryel H. COPD Course and Comorbidities: Are There Gender 
Differences? Adv Exp Med Biol. 2018 Feb 28. doi: 10.1007/5584_2018_160.  

          Kolejna z publikacji jest wynikiem wieloośrodkowego badania POPE 

(Phenotypes of COPD in Central and Eastern Europe Study) mającego na celu 

określenie częstości występowania różnych fenotypów POChP, sposobów 

diagnozowania i leczenia w krajach Europy Centralno-Wschodniej. Badanie 

przeprowadzone w grupie 430 polskich pacjentów z POChP wykazało dużą 

heterogenność, zarówno pod względem badanych fenotypów, jak i przebiegu 

choroby. Najczęściej diagnozowany podtyp POChP w Polsce stanowiła grupa z 

rzadkimi zaostrzeniami, podczas gdy osoby z częstymi zaostrzeniami prezentowały 

najwięcej objawów choroby. W ramach projektu zbierano również dane mające na 

celu walidację kwestionariusza objawów choroby CAT (COPD assessment test), które 

będą przedstawione w kolejnej publikacji. 

Kania A, Krenke R, Kuziemski K, Czajkowska-Malinowska M, Celejewska-Wójcik M, Kuźnar-Kamińska 
B, Farnik M, Bokiej J, Miszczuk M, Damps-Konstańska I, Grabicki M, Trzaska-Sobczak M, Sładek K, 
Batura-Gabryel H, Barczyk A.  Distribution and characteristics of COPD phenotypes - results from the 
Polish sub-cohort of the POPE study. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2018 : Vol. 13, s. 1613-
1621,. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Analiza stanu odżywienia, parametrów antropometrycznych, markerów obrotu 

kostnego, gospodarki hormonalnej, wykładników procesu zapalnego u pacjentów 

z obturacyjnym bezdechem sennym 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Obturacyjny bezdech senny (OBS) to zespół zaburzeń oddychania w czasie 

snu, wywołany obturacją górnych dróg oddechowych, powodujący szereg objawów 
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związanych z pogorszeniem jakości snu, nadmierną sennością dzienną, a przede 

wszystkim istotnym ryzykiem powikłań narządowych. Na podstawie danych 

epidemiologicznych choroba występuje w populacji ogólnej u 4% mężczyzn i u 2 % 

kobiet i dotyczy głównie osób otyłych.  Liczne badania dowodzą, że istotne 

znaczenie w patogenezie OBS może mieć czynnik zapalny. Udokumentowano 

bowiem współwystępowanie chorób o etiologii zapalnej w przebiegu OBS. Cykl 

publikacji związanych z OBS był wynikiem współpracy dwóch ośrodków klinicznych: 

Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w 

Poznaniu oraz Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób 

Wewnętrznych UM w Poznaniu w ramach grantu „Podaj rękę” Wydziału Lekarskiego 

II Uniwersytetu Medycznego zatytułowanego „Analiza stanu odżywienia, 

parametrów antropometrycznych, markerów obrotu kostnego, gospodarki 

hormonalnej, wykładników procesu zapalnego u pacjentów z obturacyjnym 

bezdechem sennym (OBS) oraz ocena wpływu leczenia protezą powietrzną typu 

CPAP na analizowane czynniki”. 

         W pierwszej z prac przeprowadzono szczegółową ocenę stanu odżywienia 

pacjentów z OBS w różnym stopniu zaawansowania (n=98) i osób z grupy kontrolnej 

(n=23). Metodą bioimpedancji zmierzono wskaźniki masy tłuszczowej, 

beztłuszczowej, jak również dystrybucję wody w organizmie. Badania 

antropometryczne pozwoliły na określenie parametrów obwodu szyi, talii i bioder w 

powyższych grupach. Biorąc pod uwagę doniesienia dotyczące etiologii zapalnej w 

OBS, jak również w otyłości, (będącej główną chorobą współistniejącą z OBS) 

zweryfikowano częstość wystąpienia kacheksji (definiowanej utratą beztłuszczowej 

masy ciała, przy względnym zachowaniu masy tłuszczowej i będącej następstwem 

zapalenia w chorobach przewlekłych).  

          Wyniki badania potwierdziły silny związek pomiędzy OBS a otyłością, wyrażony 

podwyższonymi wskaźnikami masy tłuszczowej, jak również wartościami badanych 

parametrów antropometrycznych. Wykazano różnice w zakresie parametrów składu 

ciała (FMI – fat mass index, FFMI – fat free mass index, MMI – muscle mass index) 

pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn. BMI, FMI, FFMI, MMI, jak również parametry 

antropometryczne różniły się istotnie pomiedzy pacjentami z ciężkim OBS a grupą 

kontrolną. Kacheksja rzadko występuje u chorych z OBS. W badanej grupie obniżenie 

beztłuszczowej masy ciała przy względnym zachowaniu masy tłuszczowej 

potwierdzono tylko wśród pacjentów z przewlekłymi chorobami o etiologii zapalnej, 

takimi jak POChP,  przewlekła choroba nerek oraz niewydolność serca. 

       Praca ta jest kontynuacją wcześniejszych badań dotyczących oceny stanu 

odżywienia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. 
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Nowicka A, Bromińska B, Batura-Gabryel H. Body composition, anthropometric indices and hydration 
status of obstructive sleep apnea patients: Can cachexia coexist with obesity? Adv. Exp. Med. Biol. 
2017 : Vol. 1020, s. 43-51. 
 

         Praca poglądowa miała na celu przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na 

temat gospodarki hormonalnej u pacjentów OBS. Chorzy z OBS mają zwiększone 

ryzyko zaburzeń endokrynologicznych i chorób metabolicznych, takich jak: 

osteoporoza, hypogonadyzm, hyperprolaktynemia, hyperaldosteronizm, 

hyperkortyzolemia.  Zwiększona częstość ich występowania może prowadzić do 

skrócenia szacowanego czasu przeżycia. Z tego powodu niezwykle istotnym 

elementem diagnostyki OBS jest podstawowa ocena endokrynologiczna za pomocą 

testów przedstawionych w publikacji.  

 
Ruchała M*, Bromińska B*, Cyrańska-Chyrek E, Kuźnar-Kamińska B, Kostrzewska M, Batura-Gabryel 
H. Obstructive sleep apnea and hormones - a novel insight. Arch. Med. Sci. 2017 : Vol. 13, nr 4, s. 
875-884 
* równorzędny pierwszy autor 

 
         Kolejna z prac jest kontynuacją tematyki przedstawionej w publikacji 

przeglądowej. Dane literaturowe sugerują, że OBS może być związany z 

zaburzeniami metabolizmu i struktury kostnej, w następstwie przewlekłego 

zapalenia i niedotlenienia. YKL-40 (chitinase-3-like protein 1) jest nowym markerem 

zapalnym, którego podwyższone stężenie w surowicy krwi potwierdzono w OBS. 

Celem pracy była ocena zależności pomiędzy YKL-40 a markerami obrotu kostnego: 

CTX (C-terminal telopeptide of type I collagen), P1NP (procollagen type 1 N-terminal 

propeptide), L1-L4 lumbar spine disk T-score, L1-L4 bone mass index u pacjentów w 

różnym stopniu zaawansowania OBS. Wyniki badań sugerują, że YKL-40 jest 

związany z obrotem kostnym u chorych z OBS, wpływając zarówno na tworzenie, jak 

i destrukcję kości. W OBS obserwuje się tendencję do zachowania gęstości 

mineralnej kości. 

 
Bromińska B

*
, Cyrańska-Chyrek E

*
, Kuźnar-Kamińska B, Magdalena Kostrzewska,  Winiarska H, 

Sawicka-Gutaj N, Zybek-Kocik A, Hernik A, Wrotkowska E, Krasiński Z, Ruchała M, Batura-Gabryel H. 
Association between bone remodeling and inflammatory markers in obstructive sleep apnea in 
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          Rak płuca stanowi obecnie najczęstszą nowotworową przyczynę zgonów. 75% 

rozpoznanych przypadków guzów płuca jest nieoperacyjnych z uwagi na znaczny 

stopnień zaawansowania procesu. Alarmujące dane epidemiologiczne skłaniają do 

poszukiwania metod wczesnego wykrywania raka płuca. Znalezienie specyficznych 

markerów genetycznych we krwi obwodowej może być jedną z prostych metod 

identyfikacji choroby nowotworowej na wczesnym etapie jej rozwoju. Cykl badań 

poświęconych poszukiwaniu genetycznych wskaźników wczesnego wykrywania raka 

płuca jest wynikiem kilkuletniej współpracy Kliniki Pulmonologii, Alergologii i 

Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu z Kliniką Pulmonologii, Onkologii i 

Alergologii w Lublinie. 

 

                   W pierwszej z prac określano przydatność badania metylacji regionów 

promotorowych genów dla RTEL1 (regulator of telomere elongation helicase 1) oraz 

PCDHGB6 (protocadherin gamma subfamily B6) w surowicy krwi pacjentów z 

niedrobnokomórkowym (NSCLC) i drobnokomórkowym (SCLC) rakiem płuca. 

Metylacja RTEL1 była obecna u 51,4% pacjentów z rakiem płuca i 8,8% osób 

zdrowych; z kolei metylację PCDHGB6 stwierdzono u 41,4% chorych i 1,3% 

pacjentów z grupy kontrolnej. Analiza zbiorcza obu markerów poprawiła czułość 

testu do 62,9%, a specyficzność do 90% (przy AUC – area under curve pod wykresem 

krzywej ROC – receiver operating curve 0,755). Na tej podstawie stwierdzono, że 

metylacja regionów promotorowych genów dla RTEL1 oraz PCDHGB6 w krążącym 

we krwi DNA może być markerem diagnostycznym wczesnego wykrywania raka 

płuca. 

 
Powrózek T, Krawczyk P, Kuźnar-Kamińska B, Batura-Gabryel H, Milanowski J. Analysis of RTEL1 and 

PCDHGB6 promoter methylation in circulating-free DNA of lung cancer patients using liquid biopsy: A 

pilot study. Exp. Lung Res. 2016: Vol. 42, nr 6, s. 307-313. 

          W kolejnych pracach analizowano rolę mikro RNA - miRNA-448, 506, 4316, 

and 4478 w diagnostyce wszystkich typów histologicznych raka płuca oraz 

prekursorów mikro RNA - pri-miRNA-944 oraz miRNA-3662 w wykrywaniu 

wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. Wykazano zwiększoną 

ekspresję miRNA-448, jak również miRNA-4478 w surowicy krwi pacjentów z rakiem 

płuca w porównaniu z grupą kontrolną.  Analiza ROC obu markerów osiągnęła 90% 

czułość i 76,3% specyficzność (AUC=0,896) dla wyodrębnienia pacjentów z 

operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w stopniach zaawansowania IA-

IIB). Test oparty na badaniu ekspresji dwóch prekursorów mikro RNA (miRNA-944 

oraz miRNA-3662) pozwolił z 75,7%  i 82,3% specyficznością (AUC =0.898) odróżnić 

chorych z niedrobnokomórkowym raka płuca od grupy kontrolnej osób zdrowych.  
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         Oznaczanie mikro RNA w płynnej biopsji jest nowoczesną, małoinwazyjną 
metodą diagnostyczną w raku płuca. 
 
Powrózek T, Krawczyk P, Kowalski DM, Kuźnar-Kamińska B, Winiarczyk K, Olszyna-Serementa M, 
Batura-Gabryel H, Milanowski J. Application of plasma circulating microRNA-448, 506, 4316, and 
4478 analysis for non-invasive diagnosis of lung cancer. Tumor Biol. 2016: Vol. 37, nr 2, s. 2049-2055.  
 
Powrózek T, Kuźnar-Kamińska B, Dziedzic M, Mlak R, Batura-Gabryel H, Sagan D, Krawczyk P, 
Milanowski J, Małecka-Massalska T. The diagnostic role of plasma circulating precursors of miRNA-
944 and miRNA-3662 for non-small cell lung cancer detection. Pathol. Res. Pract. 2017 : Vol. 213, nr 
11, s. 1384-1367,  
 

        Metylacja genów supresorowych w krążącym we krwi DNA (circulating free 

DNA – cf-DNA) wydaje się być kolejnym obiecującym markerem wczesnego 

wykrywania raka płuca. Wcześniejsze badania u pacjentów z rakiem jelita grubego i 

dróg żółciowych wskazują na przydatność metylacji genu kodującego białko 

serynowo-treoninowe (doublecortin-like kinase 1 – DCLK1) w rozpoznawaniu 

choroby nowotworowej. Celem aktualnej pracy było określenie częstości 

występowania metylacji DCKL1 u pacjentów z rakiem płuca i osób zdrowych oraz 

przydatności tego testu w prognozowaniu przebiegu choroby. U 49,2% chorych z 

rakiem płuca stwierdzono metylację regionu promotorowego DCLK1 ( vs 8% w 

grupie osób zdrowych). Średni czas całkowitego przeżycia u pacjentów z obecnością 

metylacji DCLK1 był krótszy niż u pacjentów, u których nie stwierdzono badanych 

zmian genetycznych. Określenie metylacji regionu promotorowego DCLK1 może być 

przydatnym testem, zarówno we wczesnym rozpoznaniu, jak również 

prognozowaniu przebiegu choroby nowotworowej płuc. 

Powrózek T, Krawczyk P, Nicoś M, Kuźnar-Kamińska B, Batura-Gabryel H, Milanowski J. Methylation 

of the DCLK1 promoter region in circulating free DNA and its prognostic value in lung cancer 

patients. Clin. Transl. Oncol. 2016: Vol. 18, nr 4, s. 398-404.  

          W związku z możliwościami leczenia ukierunkowanego molekularnie, badania 

mutacji genu receptora naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal growth factor 

receptor - EGFR) oraz rearanżacji genu ALK (anaplastic lymphoma kinase) stanowią 

obecnie standard postępowania w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca. 

Badanie rearanżacji genu ALK jest procesem przeprowadzanym dwuetapowo. 

Początkowo badana jest ekspresja białka ALK metodą immunohistochemiczną (IHC), 

a następnie u pacjentów, u których potwierdzono jej obecność, następuje 

weryfikacja rearanżacji genu metodą FISH (Fluorescent In Situ Hybridization). 

Pomimo kilku lat doświadczeń w badaniach molekularnych raka płuca, nadal obecne 

są problemy związane z interpretacją wyników, tym bardziej, że wytyczne nie są 

jednoznaczne. Celem pracy było zwrócenie uwagi na problemy diagnostyczne 

związane z interpretacją testów molekularnych, wykorzystywanych w oznaczeniach 
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mutacji EGFR, jak również rearanżacji genu ALK. Wyniki rozważań oparto na 

przeanalizowaniu oznaczeń 1976 próbek (materiał tkankowy, bloczki tkankowe z 

biopsji, krew) do badania mutacji EGFR i 2188 próbek (materiał tkankowy, bloczki 

tkankowe z biopsji) do badania rearanżacji genu ALK. Częstość występowania 

mutacji EGFR wynosiła 8,6%, rearanżacja genu ALK została potwierdzona u 4,5 % 

pacjentów. Badania wykazały konieczność oznaczania rearanżacji genu ALK metodą 

dwuetapową (IHC z następowym badaniem FISH). Rekomendacje dotyczące 

diagnostyki molekularnej w NSCLC powinny zawierać interpretację przypadków z 

niskim odsetkiem komórek nowotworowych, rodzaj reakcji IHC oraz przypadki 

polisomii genu ALK w metodzie FISH. 

Grenda A, Jarosz B, Krawczyk P, Kucharczyk T, Wojas-Krawczyk K, Reszka K, Krukowska K, Nicoś M, 
Pankowski J, Bryl M, Ramlau R, Kuźnar-Kamińska B, Grodzki T, Szczęsna A, Siemiątkowska A, Szumiło 
J, Batura-Gabryel H, Palonka M, Milanowski J. Discrepancies between ALK protein disruption and 
occurrence of ALK gene rearrangement in Polish NSCLC patients. J. Thorac. Dis. 2018 : Vol. 10, nr 8, s. 
4994-5009. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wieloczynnikowa ocena zajęcia płuc u chorych na twardzinę układową 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
          Twardzina układowa jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną o nieznanej 

etiologii.   Cechuje się waskulopatią, zapaleniem, postępującym włóknieniem skóry i 

narządów wewnętrznych. Jedną z istotnych lokalizacji twardziny układowej jest 

układ oddechowy. Zajęcie płuc w przebiegu choroby manifestuje się nadciśnieniem 

płucnym lub włóknieniem śródmiąższowym o różnym obrazie histopatologicznym, 

najczęściej niespecyficznego włóknienia płuc (NSIP – non-specific idioptahic 

pneumonia). W ramach kilkuletniej współpracy z zespołem Kliniki Reumatologii UM 

w Poznaniu przeprowadzałam wieloczynnikową ocenę płucną chorych z twardziną 

układową. Ocena zawierała szczegółowo zebrany wywiad dotyczący obecności 

objawów ze strony układu oddechowego, badania czynnościowe (spirometria z 

próbą rozkurczową, bodypletyzmografia, dyfuzja), badania obrazowe za pomocą 

tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości. Wyniki wieloczynnikowej oceny 

płuc w przebiegu twardziny układowej przedstawiono w poniższej publikacji. 

 
Piorunek T, Kuźnar-Kamińska B, Cofta S, Batura-Gabryel H, Popławski D, Majewski D,  Puszczewicz 
M, Wysocka E. Lung impairment in scleroderma. Adv. Exp. Med. Biol. 2013 : Vol. 755, s. 149-154.  
 
 

                   Dalszą współpracę kontynuowałam z Kliniką Reumatologii i Immunologii 

Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach grantu zatytułowanego 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Grenda+Anna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Jarosz+Bo%BFena+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Krawczyk+Pawe%B3+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kucharczyk+Tomasz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wojas-Krawczyk+Kamila+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Reszka+Katarzyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Krukowska+Kinga+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Nico%B6+Marcin+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Pankowski+Juliusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Bryl+Maciej+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ramlau+Rodryg+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ku%BCnar-Kami%F1ska+Barbara+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Grodzki+Tomasz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szcz%EAsna+Aleksandra+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Siemi%B1tkowska+Krystyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szumi%B3o+Justyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Batura-Gabryel+Halina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Palonka+Micha%B3+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Milanowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=J+Thorac+Dis+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Piorunek+Tomasz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ku%BCnar-Kami%F1ska+Barbara+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Cofta+Szczepan+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Batura-Gabryel+Halina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Pop%B3awski+Dariusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Majewski+Dominik+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Puszczewicz+Mariusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wysocka+Ewa+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Adv+Exp+Med+Biol+


                                                                                                                 Autoreferat: Barbara Kuźnar-Kamińska 

Strona | 29  

 

„Surowicze stężenie rezystyny a zajęcie płuc u chorych na twardzinę układową”. 

Badania nad rolą rezystyny jako markera zajęcia płuc w twardzinie układowej, które 

na dalszym etapie poszerzono o ocenę kolejnych molekuł, przedstawiono w kilku 

poniższych publikacjach. 

 

         W pierwszej z nich zaplanowano ocenę surowiczego stężenia adipokin - 

leptyny, rezystyny, adiponektyny, substancji syntetyzowanych w tkance tłuszczowej, 

odpowiedzialnych za regulację masy ciała u chorych z twardziną układową. Nie 

stwierdzono istotnych statystycznie różnic w stężeniu leptyny, rezystyny, 

adiponektyny pomiędzy chorymi z twardziną układową a grupą kontrolną. Stężenie 

adiponektyny w surowicy krwi było istotnie statystycznie niższe u pacjentów z 

aktywną postacią choroby, w porównaniu do grupy pacjentów nieaktywnych i 

korelowało negatywnie z indeksem aktywności choroby Valentini. Obserwowano 

pozytywną korelację pomiędzy poziomem adiponektyny a pojemnością życiową 

płuc. 

 
Olewicz-Gawlik A, Dańczak-Pazdrowska A, Kuźnar-Kamińska B, Batura-Gabryel H, Katulska K, Silny 
W, Trzybulska D, Hrycaj P. Circulating adipokines and organ involvement in patients with systemic 
sclerosis. Acta Reumatol. Port. 2015 : Vol. 40, nr 2, 156-162,  

 
         W kolejnej z prac określono związek IL-17, IL-21 i IL-23 w surowicy krwi z 

zajęciem płuc u pacjentów z twardziną układową (systemic sclerosis - SSc). Stężenia 

IL-17 i IL-23 były znacząco niższe, a stężenie IL-21 podwyższone w surowicy krwi 

chorych z SSc. O ile stężenia cytokin korelowały z parametrami czynnościowymi, 

testem 6-min chodu i przebiegiem choroby, nie stwierdzono zależności pomiędzy 

ich stężeniem, a zajęciem płuc w badaniu wysokorozdzielczej tomografii 

komputerowej.  

 
          Olewicz-Gawlik A, Dańczak-Pazdrowska A, Kuźnar-Kamińska B, Gornowicz-Porowska J, Katulska K, 

Trzybulska D, Batura-Gabryel H, Silny W, Popławski D, Hrycaj P. Interleukin-17 and interleukin-23: 
importance in the pathogenesis of lung impairment in patients with systemic sclerosis. Int. J. Rheum. 
Dis. 2014: Vol. 17, nr 6, s. 664-670.  

 

                   Białko komórek Clara (Clara cell 16-kDa protein – CC16) o właściwościach 

przeciwzapalnych i immunosupresyjnych stanowi jeden z markerów, którego 

zmiany stężenia obserwowane są w różnych chorobach płuc. W dalszych badaniach 

analizowano związek pomiędzy CC16, a zajęciem płuc w twardzinie układowej. 

Stężenie proteiny było istotnie statystycznie wyższe wśród chorych niepalących z 

twardziną układową w porównaniu do grupy kontrolnej. Obserwowano pozytywną 

korelację pomiędzy stężeniem CC16 a stopniem zajęcia płuc i zmianami 

siateczkowatymi w wysokorozdzielczej tomografii komputerowej. CC16 negatywnie 

korelowało z całkowitą pojemnością płuc i testem 6-min chodu. 
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Olewicz-Gawlik A, Trzybulska D, Kuźnar-Kamińska B, Katulska K, Dańczak-Pazdrowska A, Batura-
Gabryel H, Hrycaj P. Serum Clara cell 16-kDa protein levels and lung impairment in systemic sclerosis 
patients. Rev. Bras. Reumatol. Engl. Ed. 2016 : Vol. 56, nr 4, s. 309-313.  
 

 

         Sekrecyjny inhibitor proteazy leukocytów (secretory leukocyte protease 

inhibitor – SLPI) i elafina są kluczowymi mediatorami odpowiedzi immunologicznej. 

Celem pracy była ocena znaczenia klinicznego powyższych markerów w twardzinie 

układowej. Oznaczenie SLPI i elafiny przeprowadzono wśród chorych z twardziną 

układową, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz w grupie kontrolnej. Stężenie 

SLPI było istotnie statystycznie wyższe u chorych z twardziną układową w 

porównaniu z pacjentami z reumatoidalnym zapaleniem stawów i grupą kontrolną. 

Poziom SLPI korelował negatywnie z całkowitą pojemnością płuc i pojemnością 

dyfuzyjną dla CO, co pozwala wnioskować, że SLPI może być istotnym markerem 

zajęcia płuc u chorych z twardziną układową. 
 
 
Olewicz-Gawlik A, Trzybulska D, Graniczna K, Kuźnar-Kamińska B, Katulska K, Batura-Gabryel H, 
Frydrychowicz M, Dańczak-Pazdrowska A, Mozer-Lisewska I. Serum alarm antiproteases in systemic 
sclerosis patients. Hum. Immunol. 2017: Vol. 78, nr 9, s. 559-564. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problem palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Już na początku pracy naukowej, jeszcze w trakcie działalności studenckiej w 

Kole Naukowym przy Klinice Pulmonologii, moje zainteresowania koncentrowały się 

w wokół szkodliwości palenia tytoniu i chorób odtytoniowych. Rozpoczęłam 

wówczas badanie ankietowe, mające na celu ocenę zachowań związanych z 

paleniem tytoniu wśród studentów poznańskich uczelni (Wydziału Lekarskiego, 

Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Prawa, Pedagogiki, Biologii), którego wyniki 

zostały przedstawione w poniższych publikacjach. Na podstawie 671 zebranych 

ankiet potwierdzono aktywne palenie: regularne lub okazjonalne wśród 23,1% 

studentów. 18 rok życia był najczęstszym wiekiem rozpoczynania regularnego 

palenia. Mężczyźni palili częściej niż kobiety. Obserwowano znaczące różnice w 

częstości palenia w zależności od typu uczelni – największą intensywność palenia 

stwierdzano wśród studentów uczelni niemedycznych. Podobne dane uzyskano w 

odniesieniu do grupy badanych studentek. Większość (80%) studentów była 

świadoma zagrożeń związanych z paleniem tytoniu i deklarowała chęć rzucenia 

palenia. 
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Batura-Gabryel H, Kuźnar B, Świerkocki K. Palenie tytoniu wśród studentów. Now. Lek. 2000 : R. 69, 

nr 7, s. 640-647.  

 

Kuźnar B, Batura-Gabryel H. Palenie tytoniu wśród studentek poznańskich uczeln .W: Kobieta i tytoń. 

Współczesne poglądy. [Zesp. red.] Ewa Florek, Wojciech Piekoszewski, Jagna Wrzosek. Poznań, 2001, 

s. 185. 

 

Kuźnar B, Batura-Gabryel H, Młynarczyk W. Aspekty społeczne palenia tytoniu wśród młodzieży 

akademickiej. Pneum. Alerg. Pol. 2002 : T. 70, nr 9-10, s. 483-489.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktywność enzymatyczna grzybów z rodzaju Candida u chorych z przewlekłą 

obturacyjną chorobą płuc 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         Zakażenie grzybami z rodzaju Candida często współistnieje z przewlekłą 

obturacyjną chorobą płuc (POChP). Jedną z istotnych cech patogenności grzybów z 

rodzaju Candida, decydującą o wystąpieniu i przebiegu zakażenia, jest ich aktywność 

enzymatyczna. Celem przeprowadzanych badań było określenie i porównanie 

biotypów enzymatycznych Candida albicans wyhodowanych z plwociny chorych na 

POChP i od osób zdrowych, jak również szeroka analiza kliniczna, w której badano, 

czy obecność określonych biotypów wiąże się z wystąpieniem objawowej kandydozy 

jamy ustnej, czy zmienia się wraz z przebiegiem choroby podstawowej (POChP) i czy 

wpływa na zmiany strukturalne płuc. Eksperyment przeprowadzono na 

reprezentatywnej grupie pacjentów z POChP (n=50-54) i osób zdrowych (n=13-14). 

Wyizolowano i badano 63 szczepy Candida albicans. Badania stanowią niezwykle 

praktyczny, swoisty przewodnik przedstawiający szczegółowe dane na temat 

właściwości grzybów z rodzaju Candida u chorych na POChP. Owocem prac było 

powstanie 4 publikacji oryginalnych i 1 opisu przypadku klinicznego.  

  
Brajer B, Batura-Gabryel H, Kuźnar B, Młynarczyk W. Aktywność lipolityczna i proteolityczna grzybów 

z rodzaju Candida, wyizolowanych z plwociny chorych na POChP. Lipolytic and proteolytic activity of 

Candida species isolated from sputum of COPD patients. Post. Derm. Alerg. 2002 : T. 19, z. 3, s. 184-

188,  

 

Batura-Gabryel H, Brajer B, Kuźnar-Kamińska B. Biotypy enzymatyczne grzybów z rodzaju Candida 

albicans wyizolowanych od chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Enzymatic 

biotypes of Candida albicans strains isolated from COPD patients. Mikol. Lek. 2003 : T. 10, nr 4, s. 

243-248, il. tab.  

 

Batura-Gabryel H, Brajer B, Kuźnar B, Młynarczyk W. Czy aktywność hydrolityczna grzybów z rodzaju 
Candida wyizolowanych od chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płucną (POChP) może 
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zmienić się z postępem choroby podstawowej? Can hydrolytic activity of Candida strains isolated 
from COPD patients change with the basic diseases progression? Post. Derm. Alerg. 2003 : T. 20, z. 3, 
s. 148-155,  
 
Brajer B, Batura-Gabryel H, Kuźnar-Kamińska B. Półinwazyjna aspergiloza płuc u 48-letniej kobiety - 
opis przypadku. A 48-year-old female patient with semi-invasive pulmonary aspergillosis - case 
report. Mikol. Lek. 2006 : T. 13, nr 4, s. 322-325.  

 

Brajer-Luftmann B, Batura-Gabryel H, Grabicki M, Kuźnar-Kamińska B, Luftmann B, Sawiński K. Czy 
grzyby z rodzaju Candida izolowane z plwociny indukowanej mogą wpływać na zmiany strukturalne 
płuc u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)? Could/may Candida strains isolated 
from induced sputum influence the structural lung changes in chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) patients?  Mikol. Lek. 2012 : T. 19, nr 2, s. 63-68. 

 
 

6. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział 

w takich projektach 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Surowicze stężenie rezystyny a zajęcie płuc u chorych na twardzinę układową" - 

grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  N N402 472737 (2013) – członek 

zespołu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii 

nowotworów do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z 

zapewnieniem postępowania i profilaktyki” - Grant Norweski realizowany przez 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego we współpracy z Uniwersytetem 

Medycznym im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2009-2014) – członek zespołu, 

wykładowca  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Phenotypes of COPD in Central and Eastern Europe Study” - projekt POPE, badanie 

wieloośrodkowe mającego na celu określenie częstości występowania różnych 

fenotypów POChP, sposobów diagnozowania i leczenia w krajach Europy Centralno-

Wschodniej (2014) – koordynator ośrodka poznańskiego  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Analiza stanu odżywienia, parametrów antropometrycznych, markerów obrotu 

kostnego, gospodarki hormonalnej, wykładników procesu zapalnego u pacjentów z 

obturacyjnym bezdechem sennym (OBS) oraz ocena wpływu leczenia protezą 
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http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Brajer+Beata+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Batura-Gabryel+Halina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ku%BCnar-Kami%F1ska+Barbara+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Mikol+Lek+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Brajer-Luftmann+Beata+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Batura-Gabryel+Halina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Grabicki+Marcin+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ku%BCnar-Kami%F1ska+Barbara+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Luftmann+Bartosz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Sawi%F1ski+Krzysztof+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Mikol+Lek+
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powietrzną typu CPAP na analizowane czynniki” – projekt Wydziału Lekarskiego II 

„Podaj rękę” będący współpracą dwóch ośrodków klinicznych: Katedry i Kliniki 

Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu oraz Katedry 

i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu 

(2016-2017) – członek zespołu  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego 

raka płuca - znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka 

oskrzelowego w modelu in vitro” – grant Miniatura Narodowego Centrum Nauki (nr 

projektu 2017/X/NZ5/00041; 22.08.2017-21.08.2018) - kierownik grantu 

 

7. Nagrody i wyróżnienia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyróżnienie za pracę “ Rozwój procesu chorobowego w pierwotnym  złośliwym 

nowotworze płuc. Analiza czasu upływającego od wystąpienia pierwszych objawów 

do rozpoznania ” – Kongres Naukowy Młodych Medyków, Warszawa 1999 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyróżnienie za pracę “Porównanie parametrów spirometrycznych u nałogowych 

palaczy tytoniu w zależności od intensywności palenia”- 1. Ogólnopolski Kongres 

Studentów Medycyny, Poznań 2000; 2. Kongres Naukowy Młodych Medyków 

Warszawa 2000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

European Respiratory Society 2001 - srebrny grant 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

European Respiratory Society 2006  - brązowy grant 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I nagroda IX konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca za pracę plakatową „Możliwość 

wczesnej diagnostyki niedrobnokomórkowego raka płuca w płynnej biopsji - ocena 

krążących mikroRNA w osoczu krwi obwodowej” będącą współpracą 3 ośrodków 

akademickich (Lublin, Warszawa, Poznań), Warszawa 2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Grant dla laureatów konkursu na najlepsze prace oryginalne XXXIV Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Chorób Płuc, Wisła 2016 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Anioł Medycyny 2016 – nagroda za szczególną troskę nad pacjentem i wysoką 
jakość opieki medycznej, przyznawana corocznie przez pacjentów 10 lekarzom w 
Polsce 
 

 
8. Wygłoszenie referatów lub przygotownie prezentacji plakatowej na 

międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 X Międzynarodowe Sympozjum Mikologiczne PTD. Poznań, Gniezno, 2-4 IX 

2000 

 VIII European Multicolloquium of Parasitology. 10-14 September 2000, 

Poznań, Poland  

 11th ERS Annual Congress. Berlin, Germany, September 22-26, 2001 

 XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Zabrze 2001 

 12th ERS Annual Congress. Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002 

 10th Congress of the European Confederation of Medical Mycology. Wrocław, 

17-20 June 2004 

 9th Central European Lung Cancer Conference. Gdańsk, Poland, September 

23-25, 2004 

 XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Łódź, 22-25 

IX, 2004 

 V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy 

immunopatologii w diagnostyce klinicznej": Od immunologii do biologii 

molekularnej. Poznań, 23-24 IX 2005  

 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005 
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 XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej 

Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Mikologia 2006". Białowieża, 20-

24 IX 2006 

 XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 

2006 

 16th ERS Annual Congress. Munich, Germany, September 2-6, 2006 

 17th ERS Annual Congress. Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007 

 XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Katowice, 17.09-20.09.2008 

 International Conference "Advances in Pneumology" 6-7 June 2008, Poznań, 

Poland  

 ERS Annual Congress. Vienna, Austria, September 12-16, 2009 

 20th ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 September 2010 

 XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Mikołajki, 1-4 IX 2010 

 International Conference "Advances in Pneumology". Bonn, 17-18 June 2011  

 6th Cachexia Conference, Milan, Italy, December 8-10, 2011 

 2nd Systemic Sclerosis World Congress. February 2-4, 2012 

 ERS Annual Congress. Barcelona, 7-11 September 2013 

 IX Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca. Warszawa, 6-7 listopada 2015 

 X Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca. Warszawa, 18-19 XI 2016  

 European Lung Cancer Conference (ELCC), Geneva, Switzerland, 13-16 April 

2016 

 International Conference "Advances in Pneumology". Warsaw, Poland, 

October 7-8, 2016 

 XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca. Warszawa, 16-18 XI 2017  

 13th International Conference Advances in Pneumology. Dresden, Germany, 

November 3-4, 2017 

 

9. Udział w Komitetach Organizacyjnych konferencji naukowych 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=International+Conference+Advances+in+Pneumology+Bonn+17-18+June+2011+Programme
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=ERS+Annual+Congress+Barcelona+7-11+September+2013+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=International+Conference+Advances+in+Pneumology+Warsaw+Poland+October+7-8+2016
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=International+Conference+Advances+in+Pneumology+Warsaw+Poland+October+7-8+2016
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=13th+International+Conference+Advances+in+Pneumology+Dresden+Germany+November+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=13th+International+Conference+Advances+in+Pneumology+Dresden+Germany+November+
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 członek Komitetu Organizacyjnego Studenckiej Konferencji Naukowej, 

         Poznań 98 

 

 członek Komitetu Organizacyjnego Studenckiej Konferencji Naukowej, 

Poznań 99 

 

 członek Komitetu Organizacyjnego XXVI Zjazdu Polskego Towarzystwa 

Ftyzjopneumonologicznego, Poznań 98 

 

 członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji  Repetytorium 

Pulmonologiczne, edycje: 2004 - 2011.   

 

10. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 

towarzystwach naukowych 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – członek od 2000 roku 

 Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – Oddział Poznański – członek od 2000 roku, 

sekretarz od 2016 roku 

 European Respiratory Society – członek od 2000 roku 

 European Academy of Allergology and Clinical Immunology – członek (2002-
2007) 

 Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej – Członek Zarządu od 

2003 roku 

 

11.   Kursy i szkolenia krajowe i zagraniczne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 szkolenie z zakresu badań czynnościowych w Klinice Chorób Płuc Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego  w Zabrzu, 2008 

 szkolenie z zakresu pletyzmografii w Pracowni Badań Czynnościowych Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach, 2009 

 „ Lung Cancer Perceptorship”, Nowy York, 2009 
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 „Conversations In Oncology’’ – Lung Cancer Workshops, Wiedeń, 09.11.2012 

 Hermes National Summer School, Mediolan, 07-10.07.2014 

 Respiratory Expert Forum 2013, 2014, 2015, 2017 

 Polska Grupa Raka Płuca – 2015, 2016, 2017 

 

12.    Recenzowanie prac w czasopismach naukowych z IF 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Polish Archives of Internal Medicine 

 Journal of Thoracic Diseases 

 

13.    Działalność dydaktyczna, organizacyjna i popularyzująca naukę 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, wykłady, seminaria) dla studentów:  

 stacjonarnych kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego (WL) I i II 

(pulmonologia 5 rok, alergologia 4 rok, interna - w tym specjalność wybrana 6 

rok, podstawy badania przedmiotowego 1 rok, wprowadzenie do medycyny 1 

rok, oddychanie i drogi oddechowe 2 rok) 

 stacjonarnych kierunku lekarsko-dentystycznego WL II (pulmonologia 4 rok), 

 stacjonarnych kierunku fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu (planowanie 

wysiłku u osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego 2 rok, 

kliniczne podstawy i fizjoterapia w pneumonologii 3 rok)  

 niestacjonarnych kierunku fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu (planowanie 

wysiłku u osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego 2 rok, 

kliniczne podstawy i fizjoterapia w pneumonologii 3 rok)  

 studentów anglojęzycznych 4 rok 5-year DDS (Pulmonology), 3 rok 4-year MD 

(Pulmonology) i 5 rok 6-yearMD (Pulmonology),  5 rok 6-year PharmD 

(Advanced Pharmacotherapy II – Pulmonary Medicine),  5 rok 6-year MD 

(Medical Simulation), 3 rok 4-year MD (Medical Simulation), 2 rok 5-year DDS 
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(Pharmacology), 2 rok 4-year MD (Pharmacology) 4 rok 6-year MD 

(Alergology), rok 5)  

 zajęć w ramach fakultetów   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Koordynowanie programu i organizacja zajęć z alergologii dla 4 roku WL I oraz z 

chorób wewnętrznych (w tym specjalność wybrana) dla 6 roku WL I  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opiekun praktyk studenckich studentów 1 i 2 roku WL II  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Promotor 2 prac magisterskich:  

 Aleksandra Jagiełka „Test marszowy w ocenie tolerancji wysiłku pacjentów z 

chorobami śródmiąższowymi płuc” - kierunek fizjoterapia w ramach studiów 

stacjonarnych, 2015 

 Paulina Chudzińska „Opieka pielęgniarki środowiskowej nad pacjentem z 

obturacyjnym bezdechem sennym” - kierunek pielęgniarstwo, w ramach 

studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, 2017 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recenzent kilkunastu prac magisterskich 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opieka nad studentami zagranicznymi: 

 odbywajacymi praktykę w Klinice Pulmonologii (studenci z Japonii, Włoch) 

 kształcącymi się w ramach programu Erasmus  

Prowadzenie kursu Elective Course in Oncology for Medical Students 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Członek Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

języku angielskim  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Udział w rozwoju naukowym studentów: 

 współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice 

Ftyzjopneumonologii, w latach 2008-2012 opiekun Koła Naukowego przy 

Klinice Pulmonologii, Alerologii i Onkologii Pulmonologicznej 

 prowadzenie wykładów edukacyjnych dla studentów w ramach Studenckiego 

Koła Naukowego Onkologii Klinicznej: „Algorytm postępowania 

diagnostycznego u osoby z podejrzeniem raka płuca” I Studencka  Akademia 

Onkologii – Rak Płuca, Poznań 2017 

 członek jury sesji internistycznej 17th International Congress of Young Medical 

Scientists, Poznań 2017 

 opieka merytoryczna nad studenckimi projektami naukowymi: Stan 

odżywienia pacjentów z rakiem płuca leczonych chemioterapią, Diagnostyka i 

leczenie gruźlicy w Papui Nowej Gwinei, Czy IL-18 może mieć związek z 

występowaniem kacheksji w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Udział w szkoleniu podyplomowym lekarzy:  

 kierownik specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych (4 specjalizantów - 

3 specjalizacje zakończone: lek. Marcin Grabicki, lek. Mariusz Torous, lek. 

Hanna Winiarska; 1 specjalizacja w trakcie: lek. Piotr Szczechowiak)  

 kierownik specjalizacji w dziedzinie chorób płuc (1 specjalizacja zakończona: 

lek. Marta Tymoszyk-Golec)  

 opieka nad lekarzami odbywającymi staż podyplomowy 

 przygotowywanie pytań egzaminacyjnych do egzaminu specjalizacyjnego z 

zakresu chorób płuc  

 prowadzenie wykładów i warsztatów w zakresie tematyki związanej z POChP 

w ramach Akademii Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (2013-2014) 

 przygotowywanie przypadków klinicznych i pytań interaktywnych w ramach 

działalności edukacyjnej dla lekarzy na konferencje Top Pulmonological Trends 

2015, 2016, 2017 
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 prowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie POChP w Oddziałach 

Internistycznych szpitali poznańskich  

 prowadzenie szkoleń dla lekarzy rodzinnych w zakresie tematyki POChP i 

spirometrii 2008 

 prowadzenie wykładów edukacyjnych w ramach szkoleń wewnętrznych Kliniki 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prowdzenie kursu „Specyfikacja badań klinicznych w pulmonologii ” w ramach 

Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych 

Uniwerstytetu Medycznego w Poznaniu ( 2016/2017; 2017/2018) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prowadzenie kursów edukacyjnych i warsztatów dla pielęgniarek w ramach 

szkolenia podyplomowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i 

Położnych 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozdziały w podręcznikach dla studentów i lekarzy: 

 autorstwo dwóch rozdziałów: „Badanie podmiotowe i przedmiotowe” oraz 

„Nałóg tytoniowy i zasady leczenia antynikotynowego” w podręczniku dla 

lekarzy i studentów zatytułowanym „Kompendium pulmonologiczne”, Poznań, 

2013  

 współautorstwo rozdziału:  „Choroby współistniejące z POChP” w podręczniku 

dla lekarzy i studentów zatytułowanym „Przewlekła obturacyjna choroba 

płuc”, Poznań, 2007  

 współautorstwo rozdziału: „Palenie tytoniu wśród studentek poznańskich 

uczelni” w „Kobieta i tytoń. Współczesne poglądy” , Poznań 2001 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wykładowca na konferencjach szkoleniowo-dydaktycznych:  

 „Zaburzenia stanu odżywienia w POCHP”,  Krajowa Konferencja 

Pulmonologów, Zakopane 2011 

 „Różne obrazy kliniczne raka płuca”, Repetytorium Pulmonologiczne, Poznań 

2011 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=Kobieta+i+tyto%F1+Wsp%F3%B3czesne+pogl%B1dy+Zesp+red+Ewa+Florek+Wojciech+Piekoszewski+
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 „Zaburzenia stanu odżywienia w chorobach układu oddechowego”, 

Konferencja Naukowa - Współczesne problemy i zalecenia żywieniowe 

dotyczące dzieci, dorosłych i osób starszych", Leszno 2013  

 „Z Kliniki Pulmonologii w Poznaniu…. ciekawe przypadki kliniczne” ,Top 

Pulmonological Trends, Poznań 2013  

 „Różnicowanie POCHP – przypadki kliniczne”, Top Pulmonological Trends, 

Poznań 2014 

 „POCHP – trudne decyzje terapeutyczne w obserwacji wieloletniej” 

Repetytorium Pulmonologiczne, Poznań 2014  

 „POCHP – niełatwe decyzje lecznicze” Repetytorium Pulmonologiczne, Poznań 

2015  

  „Algorytmy postępowania diagnostycznego w raku pluca”, Forum Onkologii, 

Warszawa 2015r. 

  „Czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) zawsze  

oznacza to samo?” Wolsztyńskie Spotkania Pulmonologiczne, Wolsztyn 2016 

 „Elektroniczny papieros – dlaczego i jak szkodzi” Repetytorium 

Pulmonologiczne, Poznań 2017 

 

 „Badania kliniczne w optyce lekarza” Wielkopolski Dzień Badań Klinicznych, 

Poznań 2017 

 

 „Jak rozpocząć leczenie chorego na POChP w grupie B?” Konferencja 

Nowoczesny Oddech.  Najnowsze terapie w chorobach płuc,  Warszawa 2017 

 

 „Leczenie POChP AD 2017” Akademia Pneumonologii i Alergologii Praktycznej, 

Toruń 2017 

  „Pembrolizumab – przełom w leczeniu pacjentów w pierwszej linii  

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca” XIX Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji 

Onkologicznej, Gdynia 2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Udział w licznych badaniach klinicznych z zakresu pulmonologii i onkologii 

pulmonologicznej – koordynator, członek zespołu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 






