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1. Imię i nazwisko   

Joanna Rupa-Matysek 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

• Dyplom ukończenia Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

(obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego) na Wydziale Lekarskim, 

17.07.2002 (wyróżnienie Studenckiego Towarzystwa Naukowego w uznaniu 

wybitnego wkładu w rozwijanie studenckiego ruchu naukowego oraz działalności na 

rzecz Studenckiego Towarzystwa Naukowego) 

• Dyplom specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi, 18.05.2009 

• Dyplom specjalisty w hematologii, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,  

20.11.2012   

• Stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie wyróżnionej rozprawy pod 

tytułem „Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych metodą analizy DNA u 

chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych”, 

nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 marca 2008 roku  

Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski. 

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak 

oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

3.1 Zatrudnienie 

a. Staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu 

2002-2003 

b. Studia Doktoranckie w Akademii Medycznej w Poznaniu 2003-2007 

c. Etat rezydencki w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym 

Przemienienia Pańskiego w Poznaniu 2004-2007  

d. Zatrudnienie w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu od 2008 

roku do chwili obecnej 
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e. Zatrudnienie w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu od 2009 roku do chwili obecnej  

3.2 Przebieg pracy zawodowej  

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego), który ukończyłam w 2002 roku. Po 

ukończeniu stażu podyplomowego w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w 

Poznaniu i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza (17.07.2002) rozpoczęłam 

studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu 

Krwiotwórczego Akademii Medycznej w Poznaniu. Dnia 19 marca 2008 roku na 

podstawie rozprawy doktorskiej „Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych 

metodą analizy DNA u chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznych komórek 

krwiotwórczych”, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Lekarskiego II, 

uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych. Promotorem mojej rozprawy 

doktorskiej był prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski. Posiadam specjalizację z 

zakresu chorób wewnętrznych (2009 rok) i z hematologii (2012 rok). W lutym 2009 roku 

zostałam zatrudniona w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Poznaniu, gdzie 

pracuję nieprzerwanie do chwili obecnej.  

W swojej pracy oprócz aktywności lekarskiej związanej z diagnostyką oraz leczeniem 

chorób hematologicznych w Oddziale Hematologii jestem odpowiedzialna za organizację 

pracy Pracowni Hemostazy, której jestem kierownikiem od 2009 roku. Po uzyskaniu 

tytułu specjalisty w zakresie hematologii zorganizowałam Poradnię Hematologiczną 

ukierunkowaną na diagnostykę i leczenie zaburzeń hemostazy. Już od czasu studiów 

jestem zaangażowana w badania naukowe. W 2001 roku uzyskałam I nagrodę w kategorii 

Zdrowie Publiczne za pracę prezentowaną w ramach Międzynarodowego Kongresu 

Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy w Poznaniu, a w uznaniu wybitnego wkładu w 

rozwijanie studenckiego ruchu naukowego oraz działalności na rzecz Studenckiego 

Towarzystwa Naukowego otrzymałam wyróżnienie Studenckiego Towarzystwa 

Naukowego w 2002 roku. Od ukończenia studiów prowadzę i nadzoruję liczne projekty 

naukowe związane z diagnostyką i leczeniem powikłań zakrzepowo-krwotocznych u 

pacjentów leczonych z powodu chorób nowotworowych, w tym nowotworów 

hematologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych poddanych transplantacji 

szpiku. Zajmuję się też zmianami w układzie hemostazy u dawców szpiku. Prace 
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badawcze zostały zakończone publikacjami naukowymi w czasopismach z Listy 

filadelfijskiej, za które otrzymałam nagrody indywidualne oraz zespołowe. 

Poza działalnością naukową opisaną poniżej, prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale 

Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, Oddziale Kształcenia w Języku Angielskim oraz 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz jestem 

członkiem Rady Programowej kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego II. W trakcie 

mojej pracy zawodowej uczestniczyłam w licznych zjazdach i konferencjach naukowych 

zagranicznych i krajowych oraz warsztatach i szkoleniach. Na wielu z tych konferencji 

przedstawiano prace, których byłam autorem lub współautorem.  

4. Osiągnięcie naukowe 

Osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. 

Poz. 882 ze zm. W Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1311.) 

 

Tytuł osiągnięcia naukowego 
 

„Prognozowanie wystąpienia powikłań zakrzepowych z wykorzystaniem globalnych 

testów hemostazy i markerów aktywności płytek”  

na podstawie cyklu 4 publikacji. 

 

Osiągnięcie zostało udokumentowane – zgodnie z wytycznymi Wydziału Lekarskiego II 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniem – cyklem 4 prac 

oryginalnych, powiązanych tematycznie, opublikowanych w czasopismach z Listy 

filadelfijskiej. 

Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych. 

 

Całkowity Impact Factor poniższych prac 15,991 pkt 

Całkowita punktacja Min. Nauki poniższych prac: 115 pkt 
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4.1 Wykaz prac 

• Publikacja 1: 
Joanna Rupa-Matysek, Olga Trojnarska, Lidia Gil, Ludwina Chicheł-Szczepaniak, Ewelina 
Wojtasińska, Andrzej Tykarski, Stefan Grajek, Mieczysław Komarnicki.  
Assessment of coagulation profile by thromboelastometry in adult patients with cyanotic 

congenital heart disease. 

Int J Cardiology 2016; 202: 556-60. 
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6,189;  
Punktacja Min. Nauki: 35 
 

• Publikacja 2: 
Joanna Rupa-Matysek, Lidia Gil, Ewelina Wojtasińska, Zuzanna Kanduła, Adam Nowicki, 
Magdalena Matuszak, Mieczysław Komarnicki.  
Evaluation of thromboelastometry parameters as predictive markers for sinusoidal 

obstruction syndrome in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation for acute 

leukaemia.  

Oncotarget 2017; 8(35): 60001-60014. 
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5,168;  
Punktacja Min. Nauki: 35 
 

• Publikacja 3: 
Joanna Rupa-Matysek, Lidia Gil, Renata Kroll-Balcerzak, Marta Barańska, Mieczysław 
Komarnicki.  
Mean platelet volume as a predictive marker for venous thromboembolism and mortality in 

patients treated for diffuse large B-cell lymphoma.  

Hematological Oncology 2017; 35(4):456-464. 
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,118;  
Punktacja Min. Nauki: 25 
 

• Publikacja 4: 
Joanna Rupa-Matysek, Lidia Gil, Ewelina Wojtasińska, Katarzyna Ciepłuch, Maria 
Lewandowska, Mieczysław Komarnicki.  
The relationship between mean platelet volume and thrombosis recurrence in patients 

diagnosed with antiphospholipid syndrome.  

Rheumatology International 2014; 34(11):1599-605.  
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,516;  
Punktacja Min. Nauki: 20 
 
Określenie mojego indywidualnego wkładu autorskiego w każdą z wyżej wymienionych 

prac znajduje się w załączniku nr 3, a oświadczenia współautorów o ich indywidualnym 

wkładzie autorskim – w załączniku nr 5, zaś pełne teksty tych prac w załączniku nr 6. 
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4.2 Omówienie celu naukowego wyżej wymienionych prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie 

Powikłania zakrzepowe towarzyszą różnym schorzeniom w medycynie. Zastosowanie 

rutynowych metod oceny układu hemostazy u większości chorych nie pozwala na 

oszacowanie ryzyka zakrzepowo-krwotocznego, dotyczy to zwłaszcza 

wyselekcjonowanych sytuacji klinicznych od leczenia chorych z zastosowaniem 

transplantacji allogenicznych komórek hematopoetycznych (ang. allogeneic stem cell 

transplantation – allo-SCT) do postępowania z pacjentami z wrodzonymi siniczymi 

wadami serca (ang. cyanotic congenital heart disease – CCHD), którzy mają zwiększone 

ryzyko zarówno incydentów zakrzepowych, jak również krwawień. Poszukuje się 

prostych metod pozwalających na identyfikację pacjentów narażonych na rozwój tych 

powikłań. Proponowane modele prognostyczne i biomarkery oceniające ryzyko 

wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism – 

VTE) czy zakrzepicy tętniczej nie są przydatne w wielu sytuacjach klinicznych. Jednym z 

postulowanych nowych markerów oceniających aktywację płytek krwi może być wartość 

średniej objętości krwinki płytkowej (ang. mean platelet volume – MPV), która jako 

prosty, powszechnie wykonywany parametr może znaleźć szerokie zastosowanie w 

rożnych schorzeniach. Tromboelastometria natomiast, jako metoda oceny globalnej 

hemostazy, może pozwolić na precyzyjną ocenę zaburzeń zakrzepowo-krwotocznych w 

rzadkich sytuacjach klinicznych. 

Rozprawa habilitacyjna poświęcona jest ocenie stanu nadkrzepliwości i składa się ona z 

dwóch wzajemnie uzupełniających się kierunków badawczych: 

1/ oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowych w wybranych sytuacjach 

klinicznych za pomocą tromboelastometrii, 

2/ znaczenia MPV jako markera prognostycznego rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-

zatorowej u chorych leczonych z powodu nowotworów limfoproliferacyjnych, w tym 

chłoniaka rozlanego z dużych komórek B oraz jako markera nawrotu żylnej choroby 

zakrzepowo-zatorowej, co wykazano w odniesieniu do pacjentów z rozpoznaniem 

zespołu antyfosfolipidowego. 
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Publikacja 1  

Assessment of coagulation profile by thromboelastometry in adult patients with cyanotic 

congenital heart disease 

 

Pomimo stosunkowo młodego wieku i nieobecności klasycznych czynników ryzyka 

sercowo-naczyniowego pacjenci z wrodzonymi siniczymi wadami serca (ang. cyanotic 

congenital heart disease CCHD) mają zwiększone ryzyko wystąpienia zagrażających życiu 

zarówno powikłań zakrzepowych jak i krwawień [1-3]. Poszerzenie komór serca i 

zaburzenia perfuzji w naczyniach krwionośnych oraz zaburzenia rytmu mogą tylko 

częściowo wyjaśniać rozwój stanu prozakrzepowego w grupie pacjentów z CCHD. 

Ponadto podwyższony hematokryt wtórny do hipoksemii i współistniejące zaburzenia 

hemostazy zwiększają ryzyko rozwoju zakrzepicy w układzie tętniczym i żylnym. W 

większości przypadków istnieje rozbieżność pomiędzy obrazem klinicznym (pacjenci z 

CCHD nie zgłaszają typowych objawów) a wynikami badań radiologicznych 

(bezobjawowa zakrzepica, ang silent thrombosis), natomiast przeprowadzenie 

szczegółowych badań obrazowych wykazuje zatorowość płucną u 31% chorych, a udar 

niedokrwienny mózgu aż w 47% przypadków [4]. Z drugiej też strony mechanizm 

zaburzeń krzepnięcia prowadzący do krwawień w tej grupie pacjentów nie jest do końca 

poznany. Jako przyczynę tych nieprawidłowości nieliczne doniesienia wskazują na 

trombocytopenię, zaburzenia funkcji płytek krwi, rozsiane wykrzepianie 

wewnątrznaczyniowe, zmniejszoną produkcję czynników krzepnięcia w wyniku 

upośledzenia czynności wątroby oraz niedoboru witaminy K, a także pierwotną 

fibrynolizę [1, 5-7]. Ocena zaburzeń układu hemostazy u dorosłych pacjentów z 

wrodzonymi siniczymi wadami serca jest utrudniona, ponieważ populacje badane nie są 

liczne. Większość badań opiera się na analizie tylko poszczególnych parametrów 

uczestniczących w procesie krzepnięcia i nie odzwierciedla ich wzajemnych oddziaływań. 

Ponadto zaburzenia w zakresie przesiewowych testów układu hemostazy, takie jak czas 

częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) czy czas protrombinowy (PT) 

stwierdzane są w mniej niż 20% przypadków [8, 9]. Tromboelastometria jest metodą 

oceny zaburzeń układu krzepnięcia, dającą wgląd w proces formowania się skrzepu krwi, 

własności skrzepu oraz procesy fibrynolizy. Metoda ta pozwala na równoczesną ocenę 

różnych czynników zaangażowanych w tworzenie skrzepu, w tym osoczowych 

czynników krzepnięcia z aktywacją czynnika tkankowego (dawniej droga 

zewnątrzpochodna, test EXTEM) i aktywacją czynników kontaktu (dawniej droga 



8 
 

wewnątrzpochodna, test INTEM), płytkami krwi, udziału fibrynogenu (test FIBTEM) oraz 

zaburzeń fibrynolizy (test APTEM). Najczęściej badanie to wykorzystywane jest do oceny 

funkcjonowania hemostazy, monitorowania ryzyka krwawień oraz w celu optymalnego 

zastosowania  preparatów krwi u krwawiących pacjentów [10]. Wskazuje się jednak 

także na możliwość jego wykorzystania u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem powikłań 

zakrzepowych. Jak dotąd jednak nie analizowano przydatności tromboelastometrii do 

oceny stanu prozakrzepowego u dorosłych pacjentów z CCHD.  

Celem przedstawianej pracy jest ocena zaburzeń krzepnięcia u pacjentów z 

wrodzonymi wadami siniczymi za pomocą tromboelastometrii (ROTEM®, Pentapharm, 

Monachium, Niemcy), w celu rozpoznania koagulopatii i wdrożenia odpowiedniej 

profilaktyki okołozabiegowej oraz celem odpowiedniego leczenia stwierdzanych 

zaburzeń. Analizie poddano 32 dorosłych pacjentów (16 mężczyzn i 16 kobiet, średni 

wiek 42, zakres 20-73 lat) z wrodzoną siniczą wadą serca i wysyceniem krwi tętniczej 

tlenem w spoczynku poniżej 92%, natomiast grupę kontrolną stanowiło 35 zdrowych 

osób, średni wiek 38 lat (zakres 20-71 lat). 

Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie istotnych zaburzeń krzepnięcia u 

pacjentów z CCHD, w porównaniu z grupą kontrolną. Pacjenci z CCHD wykazywali 

tendencję do nieprawidłowej inicjacji i prędkości, z jaką tworzy się skrzep, 

charakteryzowali się opóźnioną fazą aktywacji hemostazy i tworzeniem skrzepów, 

inicjowaną przez zarówno czynniki kontaktu (dawniej droga wewnątrzpochodna), jak i 

aktywację czynnika tkankowego (dawniej droga zewnątrzpochodna). Wzrost skrzepu był 

wolniejszy, a jego spójność zmniejszona, co może dodatkowo przyczyniać się do 

zwiększonego ryzyka krwawień. Co więcej, parametry lizy skrzepu sugerują wyższą 

stabilność skrzepu w grupie CCHD, co może przyczyniać się do rozwoju powikłań 

zakrzepowych. Ponadto wszystkie parametry profilu prędkości formowania skrzepu były 

znacznie niższe u pacjentów z CCHD, co wskazuje na zmniejszoną szybkość tworzenia 

skrzepu. Chociaż przesiewowe badania układu krzepnięcia i liczba płytek krwi były 

prawidłowe, wykazano przydatność tromboelastometrii w monitorowaniu lub 

prowadzeniu terapii u pacjentów z CCHD. Dzięki zastosowaniu tromboelastometrii 

zidentyfikowano grupę pacjentów szczególnie zagrożonych wystąpieniem zarówno 

powikłań krwotocznych, jak i zakrzepowych, do których należą pacjenci z CCHD. Są to 

pacjenci wymagający szczególnej uwagi i rozważenia zastosowania rozszerzonych metod 

profilaktycznych. Obecnie, zgodnie z wytycznymi wdrażanie profilaktyki 
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przeciwzakrzepowej nie jest rutynowo zalecane w tej grupie pacjentów [11, 12], jednak 

wysoka częstość występowania powikłań zakrzepowych ze względu na młody wiek 

chorych (w badanej grupie średni wiek to 42 lata), profilaktyka może być uzasadniona 

[13]. Poza tym zwiększone ryzyko krwawień i trudności z uzyskaniem terapeutycznych 

wartości INR ograniczają stosowanie leków przeciwzakrzepowych, szczególnie jako 

leczenie profilaktyczne u pacjentów z zespołem Eisenmengera. Wydaje się, że szczególnie 

pacjenci z wcześniejszą chorobą zakrzepowo-zatorową, wywiadem w kierunku arytmii 

przedsionkowych, zastoinową niewydolnością serca, w zaawansowanym wieku, złożoną 

CCHD i ciężką hipoksemią mogą odnieść korzyści z wdrożenia profilaktyki 

przeciwzakrzepowej [13]. W miarę starzenia się populacji pacjentów z CCHD, nabyte 

czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak palenie tytoniu, cukrzyca i nadciśnienie 

tętnicze mogą również przyczynić się do zwiększonego ryzyka zdarzeń sercowo-

naczyniowych. Korzyści z wdrożenia leków przeciwzakrzepowych powinny przewyższać 

ryzyko wystąpienia krwawień; w związku z tym decyzje dotyczące leczenia 

przeciwzakrzepowego powinny być zawsze zindywidualizowane. 

Badanie pozwoliło ponadto na potwierdzenie użyteczności tromboelastometrii w ocenie 

stanu prozakrzepowego i ryzyka krwawień u pacjentów z CCHD. Praca może stać się 

podstawą do opracowania nowych zasad prowadzenia pacjentów z CCHD, z 

uwzględnieniem monitorowania i leczenia oraz może przyczynić się do stworzenia 

rekomendacji dotyczących przygotowania oraz prowadzenia profilaktyki 

przeciwzakrzepowej i oceny ryzyka krwotocznego przed zabiegami operacyjnymi. 

Publikacja 2 

Evaluation of thromboelastometry parameters as predictive markers for sinusoidal 

obstruction syndrome in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation for acute 

leukaemia 

 

Zespół niedrożności zatokowej wątroby/okluzyjna choroba żylnych naczyń wątroby 

(ang. sinusoidal obstruction syndrome – SOS), dawniej nazywany chorobą wenookluzyją 

wątroby (ang. veno-occlusive disease – VOD), należy do najpoważniejszych powikłań we 

wczesnym okresie po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych. Chociaż 

częstość jej występowania, a także nasilenie znacznie się zmniejszyło w ostatnich latach, 

jednak śmiertelne skutki SOS są nadal obserwowane w praktyce klinicznej [14, 15]. 

Rozpoznanie SOS opiera się na objawach klinicznych, na który składają się według 
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kryteriów z Baltimore: powiększenie wątroby, retencja płynów, wodobrzusze i żółtaczka 

[16-18]. W patogenezie SOS dochodzi do uszkodzenia śródbłonka zatok żylnych wątroby 

i uszkodzenie komórek wątroby w strefie 3 wywołane przez toksyczne metabolity 

powstałe podczas wysokodawkowej terapii [19]. W patogenezie odgrywa rolę również 

zwiększona ekspresja cząsteczek adhezyjnych i cytokin prozapalnych. Uszkodzenie 

śródbłonka  po chemioterapii przedprzeszczepowej wyzwala stan nadkrzepliwości, na co 

wskazują różne parametry układu hemostazy, które mogą być użyteczne jako 

laboratoryjne markery SOS, szczególnie po allogenicznym przeszczepieniu 

hematopoetycznych komórek krwiotwórczych (allo-SCT). Wśród postulowanych zmian 

w parametrach układu krzepnięcia odgrywających rolę biomarkerów SOS należy 

wymienić: obniżenie stężenia antytrombiny, obniżenie stężenia plazminogenu, obniżenie 

stężenia białka C, obniżenie aktywności czynnika VII, wzrost aktywności tkankowego 

aktywatora plazminogenu (t-PA), wzrost aktywności inhibitora aktywatora 

plazminogenu typu 1 (PAI-1), wzrost aktywności czynnika von Willebranda oraz 

małopłytkowość [20-23]. Ocena większości biomarkerów nie jest łatwo dostępna lub ich 

przydatność została wykazana tylko u ograniczonej liczby pacjentów sprawiając, że 

wyniki nie są rozstrzygające. Ponadto wystąpienie SOS i jego leczenie może zwiększać 

ryzyko wystąpienia krwawień, w tym zagrażających życiu. Wczesna identyfikacja 

czynników ryzyka rozwoju SOS i jego leczenie poprawia rokowanie w odniesieniu do 

przeżycia. 

Tromboelastometria umożliwia ocenę dynamiki tworzenia się skrzepu krwi pełnej, jego 

jakości, a także  obrazuje proces fibrynolizy w czasie rzeczywistym, przez co umożliwia 

ocenę ryzyka zarówno wystąpienia powikłań krwotocznych, jak również zaburzeń 

wskazujących na możliwy stan prozakrzepowy. 

Celem przedstawianej pracy była ocena zaburzeń krzepnięcia za pomocą 

tromboelastometrii u pacjentów poddanych allo-SCT z powodu ostrych białaczek oraz 

identyfikacja specyficznych zmian u chorych z rozpoznaniem SOS.  Grupę badaną 

stanowiło 27 pacjentów (mediana wieku 40, zakres 19-63 lat) z rozpoznaniem ostrej 

białaczki poddanych allo-SCT po kondycjonowaniu mieloablacyjnym (n=16) i o 

zredukowanej intensywności (n=11). Rozpoznanie SOS postawiono w oparciu o kryteria 

z Baltimore u 7 pacjentów (26%) [17]. Żaden z chorych nie rozwinął postaci ciężkiej SOS 

lub zespołu niewydolności wielonarządowej [24].  
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Przeprowadzone badania wskazują na opóźnienie aktywacji procesów krzepnięcia 

zapoczątkowane za pomocą czynnika tkankowego (test EXTEM), czynników kontaktu 

(szlak wewnątrzpochodny, test INTEM) oraz zaburzenia fibrynowej części skrzepu po 

zablokowaniu czynności płytek krwi przez cytochalasynę D (test FIBTEM) w grupie 

pacjentów z objawami SOS w porównaniu do grupy bez SOS. Może to wskazywać na 

upośledzenie polimeryzacji fibryny prowadzącej do nieprawidłowej struktury skrzepu, a 

w efekcie zaburzeń fibrynolizy. Wyniki badania sugerują, iż opóźnienie w aktywacji 

procesów krzepnięcia w testach INTEM, EXTEM i FIBTEM w +12 dobie po HSCT może 

służyć do przewidywania wystąpienia SOS u pacjentów poddanych allotransplantacji z 

powodu ostrych białaczek.  

Najważniejsze wnioski i możliwości ich wykorzystania w praktyce wynikające z pracy: 
 

i. Częstość występowania SOS u chorych poddawanych allo-SCT z powodu ostrych 

białaczek utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, pomimo postępu w zakresie 

diagnostyki i leczenia wspomagającego. Potwierdza to znaczenie prowadzenia badań 

nad wczesną identyfikacją markerów prognozujących wystąpienie SOS. Należy dążyć do 

jak najszybszego rozpoznania i leczenia SOS.  

ii. Istotne różnice w odniesieniu do ryzyka rozwoju SOS zagrażającego życiu w zależności 

od sposobu leczeniu i schorzeń współistniejących pacjentów poddawanych allo-SCT, 

narzucają zróżnicowane, zindywidualizowane postępowanie profilaktyczne, a także 

monitorowanie wystąpienia pierwszych objawów SOS u tych chorych.  

iii.  Zastosowanie oceny globalnej hemostazy z uwzględnieniem testów pozwalających na 

szczegółową ocenę procesów krzepnięcia zapoczątkowane za pomocą czynnika 

tkankowego (test EXTEM), czynników kontaktu (test INTEM), zaburzeń fibrynowej 

części skrzepu, a także zaburzeń fibrynolizy mogą poprawić wyniki leczenia w zakresie 

oceny ryzyka wystąpienia, a także leczenia powikłań zakrzepowych, jak i krwotocznych 

w grupie pacjentów poddanych allo-SCT. 

Nasze wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie złożonych zaburzeń hemostazy u 

dorosłych pacjentów poddawanych allo-SCT z powodu ostrej białaczki, w odniesieniu do 

objawów SOS. Wyniki tej analizy mogą umożliwić identyfikację nowych biomarkerów 

prognozujących rozwój SOS.  
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Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie związku pomiędzy wykrywanymi 

zaburzeniami w tromboelastometrii a rozwojem SOS. Ponadto zidentyfikowano grupy 

pacjentów szczególnie zagrożonych wystąpieniem SOS, u których stwierdzano dłuższe 

czasy krzepnięcia w testach INTEM, EXTEM i FIBTEM. Są to pacjenci wymagający 

szczególnej uwagi i rozważenia zastosowania rozszerzonych metod profilaktycznych 

oraz częstszego monitorowania. 

Jest to pierwsze badanie oceniające przydatność tromboelastometrii we wczesnym 

wykrywaniu nieprawidłowości hemostazy celem prognozowania wystąpienia rozwoju 

SOS u pacjentów poddawanych allo-SCT z powodu ostrej białaczki, które wskazuje na 

zaburzenia generacji trombiny u tych chorych. Wczesna identyfikacja tych zmian może 

prowadzić do poprawy wyników leczenia poprzez odpowiednio prowadzoną terapię i 

monitorowanie zaburzeń krzepnięcia. Zastosowanie kliniczne oraz wprowadzenie 

nowych wytycznych diagnostyki i leczenia SOS w praktyce klinicznej wymaga nadal 

badań. 

Publikacja 3  

Mean platelet volume as a predictive marker for venous thromboembolism and mortality in 

patients treated for diffuse large B-cell lymphoma 

 

Pacjenci z chorobą nowotworową mają zwiększone ryzyko rozwoju żylnej choroby 

zakrzepowo-zatorowej (VTE), co zwiększa ich śmiertelność i pogarsza jakość życia [25, 

26]. Uważa się, że ryzyko rozwoju VTE u pacjentów leczonych z powodu chłoniaka, 

poddawanych ambulatoryjnej chemioterapii, jest podobne jak u pacjentów leczonych 

z powodu z nowotworów litych, z częstością dochodzącą do 14,6% [27, 28]. 

Zgodnie z obwiązującymi wytycznymi rutynowe stosowanie profilaktyki 

przeciwzakrzepowej nie jest zalecane u pacjentów onkologicznych leczonych 

ambulatoryjnie. Liczne badania wskazują na przydatność różnych biomarkerów w 

przewidywaniu rozwoju VTE i śmiertelności u pacjentów z chorobą nowotworową [29]. 

Poszukiwanie tych markerów ma na celu wyodrębnienie grupy pacjentów poddawanych 

leczeniu onkologicznemu z wysokim ryzykiem rozwoju VTE, u których uzasadnione 

byłoby wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej. Niektóre z tych biomarkerów 

zostały wykorzystane do opracowania modeli predykcyjnych dla rozwoju VTE związanej 

z chemioterapią, w tym najbardziej rozpowszechniona skala Khorany (KRS- ang. Khorana 

Risk Score) [30]. Heterogenność rodzajów nowotworów, ich lokalizacja i zaawansowanie 



13 
 

wiąże się ze zróżnicowanym ryzykiem rozwoju VTE, przez co wartość predykcyjna 

zarówno różnych biomarkerów jak i proponowanych modeli prognostycznych dla 

rozwoju VTE w różnych sytuacjach klinicznych jest niska. Ponadto niektóre z tych 

biomarkerów nie są dostępne rutynowo w praktyce klinicznej i dotychczas 

wykorzystywane były jedynie jako narzędzia badawcze w badaniach naukowych. Z tego 

powodu istnieje zapotrzebowanie na tanie oraz łatwo dostępne parametry do 

przewidywania VTE. Wśród wielu badanych parametrów udokumentowano, że płytki 

krwi odgrywają rolę w wystąpieniu zakrzepicy związanej z chorobą nowotworową, 

natomiast zwiększone ryzyko wystąpienia VTE związane ze zwiększoną liczbą płytek 

krwi uwzględniono w niektórych modelach prognostycznych [30-34]. Ostatnie badania 

wykazały, że średnia objętość płytek krwi (MPV), która jest uważana za marker aktywacji 

płytek krwi, wiąże się również z ryzykiem wystąpienia VTE u chorych na nowotwory [35, 

36]. Dlatego też wartościowa może być identyfikacja i włączenie nowych biomarkerów 

do modeli prognostycznych związanych z ryzykiem zakrzepicy.  

Głównym celem pracy było ustalenie związku pomiędzy wartością średniej 

objętości krwinki płytkowej (ang. mean platelet volume – MPV) a wystąpieniem VTE u 

pacjentów leczonych z powodu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse 

large B cel lymphoma - DLBCL). W tym celu przeprowadzono analizę częstości i ryzyka 

wystąpienia powikłań zakrzepowych z uwzględnieniem VTE oraz poszukiwano nowych 

markerów prognozujących ich wystąpienie w grupie pacjentów leczonych z DLBCL.  

Analizę przeprowadzono w odniesieniu do:  

i. parametrów związanych z liczbą płytek krwi oraz średnią objętością krwinki 

płytkowej (ang. mean platelet volume – MPV); 

ii. charakterystyki i oceny ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u 

chorych leczonych ambulatoryjnie z powodu DLBCL;  

iii. zastosowania oraz walidacji wybranych modeli prognostycznych do identyfikacji 

pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-

zatorowej podczas chemioterapii – skala Khorany [30]. 

Analizowano wystąpienie VTE u 184 dorosłych pacjentów z rozpoznaniem DLBCL, w tym 

141 chorych z nowo rozpoznaną chorobą i 43 przypadki ze wznową lub opornością na 

leczenie pierwszej linii.  
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Z analizy problemu i własnej pracy można sformułować następujące wnioski: 

i. Niskie wartości MPV (MPV ≤ 10 percentyla) mogą być przydatnym wskaźnikiem 

zwiększonego ryzyka rozwoju VTE u chorych poddawanych chemioterapii z powodu 

chłoniaka DLBCL 

ii. W analizowanej grupie pacjenci z wyższym zaawansowaniem klinicznym (wg ustaleń 

z Ann Arbor z modyfikacją z Cotswolds, obecnymi objawami ogólnymi lub wysokim 

ryzykiem wg Międzynarodowego wskaźnika rokowniczego (IPI – ang. International 

Prognostic Index) czy też podtypem ABC) nie mieli zwiększonego ryzyka wystąpienia 

VTE, co wskazuje na potrzebę poszukiwania markerów prognostycznych nie 

związanych z zaawansowaniem procesu rozrostowego czy przeżyciem pacjentów 

leczonych z powodu DLBCL.  

iii. Przeprowadzona własna analiza przydatności modelu Khorany do oceny ryzyka 

wystąpienia VTE u pacjentów z rozpoznaniem DLBCL otrzymujących chemioterapię 

nie pozwoliła na identyfikację pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju VTE, 

ponieważ większość epizodów zakrzepowych rozpoznano w grupie pośredniego 

ryzyka (90% przypadków). 

iv. Wykazano związek pomiędzy wyższą wartością MPV (> 10 percentyla) a istotnym 

statystycznie dłuższym przeżyciem wolnym od wystąpienia VTE oraz stwierdzono 

związek pomiędzy niską wartością MPV (≤10 percentyla) a zwiększonym ryzykiem 

zgonu. 

v. Praca dowodzi konieczności dynamicznej oceny czynników ryzyka wystąpienia VTE 

u chorych z rozpoznaniem DLBCL poddawanych chemioterapii, zarówno podczas 

terapii pierwszej linii jak i terapii drugiej linii oraz nawrotów. 

Podsumowując, nasze wyniki sugerują, że wartość MPV przed chemioterapią jest tanim i 

dostępnym parametrem, który może być przydatnym wskaźnikiem prognostycznym dla 

oceny istotnego ryzyka rozwoju VTE i gorszych wskaźników przeżycia u pacjentów z 

rozpoznaniem DLBCL. Wyniki pracy poszerzają naszą wiedzę z zakresu wpływu płytek 

krwi i wartości MPV na wystąpienie VTE u chorych na DLBCL, a z drugiej strony mogą być 

w przyszłości podstawą do określenia zindywidualizowanego modelu oceny ryzyka 

wystąpienia VTE u pacjentów z rozpoznaniem DLBCL poddawanych terapii. 
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Publikacja 4  

The relationship between mean platelet volume and thrombosis recurrence in patients 

diagnosed with antiphospholipid syndrome 

 

Zespół antyfosfolipidowy (APS) jest chorobą spowodowaną działaniem autoprzeciwciał 

skierowanych przeciwko kompleksom białkowo-fosfolipidowym, która objawia się 

zakrzepicą żylną i/lub zakrzepicą tętniczą bądź niepowodzeniami położniczymi. 

Laboratoryjna diagnostyka APS opiera się na testach identyfikujących obecność 

przeciwciał antyfosfolipidowych (Abs), w tym przeciw β2 glikoproteinie I (anty-β2GPI), 

przeciwciał antykardiolipinowych lub antykoagulantu toczniowego (LA) w dwóch lub 

więcej przypadkach w odstępie co najmniej 12 tygodni [37-39]. Szacowana częstość 

występowania przeciwciał antyfosfolipidowych wynosi odpowiednio około 13% u 

pacjentów z udarami niedokrwiennymi mózgu, 11% u pacjentów z zawałem mięśnia 

sercowego, 9,5% u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich i 6% u pacjentek z 

niepowodzeniami położniczymi [40]. Pomimo zastosowanego leczenia u pacjentów z APS 

występuje wysoka chorobowość i śmiertelność [39]. W badaniu obserwacyjnym 1000 

pacjentów w 13 krajach epizody zakrzepowe wystąpiły u 16,6% pacjentów w pierwszych 

pięciu latach obserwacji i u 14,4% w drugim pięcioleciu, w tym  najczęstszymi 

zdarzeniami były udary niedokrwienne, przejściowe ataki niedokrwienne, zakrzepica żył 

głębokich i zatorowość płucna, natomiast najczęstszym powikłaniem położniczym była 

wczesna utrata ciąży (16,5% analizowanych ciąż) [41]. W okresie 10 lat u 44% pacjentów, 

u których stwierdzono współwystępowanie przeciwciał anty-β2GPI i przeciwciał 

antykardiolipinowych z antykoagulantem tocznia (tzw. grupa „potrójnie pozytywnych”, 

ang. triple positivity) dochodzi do nawrotu zakrzepicy [42]. Niezależnie od 

zastosowanego leczenia (leki przeciwpłytkowe, leczenie przeciwzakrzepowego lub 

leczenie skojarzone) około 20% pacjentów z APS doświadczy nawrotów zakrzepicy 

tętniczej [43]. Wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa jest istotna zarówno w 

pierwotnym, jak i wtórnym APS, który współistnieje z innymi chorobami, głównie 

toczniem rumieniowatym układowym [44, 45]. 

Chociaż patomechanizm zakrzepicy u pacjentów z APS nie jest do końca poznany, 

zaproponowano kilka mechanizmów, w tym interakcje Abs z endogennymi 

mechanizmami zakrzepowymi, zahamowanie aktywności aneksyny A5, zahamowanie 

szlaku białka C, zaburzenia neutrofilów do formowania zewnątrzkomórkowych pułapek 
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(ang. neutrophil extracellular traps -NETs), aktywacja komórek śródbłonka, indukowanie 

wzrostu ekspresji cząsteczek adhezyjnych i czynnika tkankowego, zaburzenia receptora 

apoproteiny E2 (apoER2), niedobory tlenku azotu (NO – ang. nitric oxide) oraz aktywacja 

układu dopełniacza i płytek krwi z zahamowaniem układu fibrynolizy [38, 46, 47]. 

Zwiększona aktywacja, adhezja i agregacja płytek odgrywa ważną rolę w rozwoju 

powikłań zakrzepowych u pacjentów z APS [48]. Ponadto nawracająca zakrzepica jest 

obserwowana tylko u niektórych pacjentów z APS, co może sugerować różne mechanizmy 

nadkrzepliwości. Jednym z obecnie omawianych mechanizmów związanych z wysokim 

ryzykiem rozwoju zakrzepicy żylnej i tętniczej jest zwiększona średnia objętość płytek 

krwi (MPV) [49, 50]. 

Celem omawianej pracy była analiza wartości MPV u pacjentów z pierwotnym 

zespołem antyfosfolipidowym oraz analiza związku MPV z nawrotami zakrzepicy. 

Najważniejsze wnioski wynikające z analizy problemu i przedstawianej pracy: 

i. Częstość nawrotów zakrzepicy u pacjentów z APS utrzymuje się nadal na wysokim 

poziomie, pomimo postępu w zakresie diagnostyki i leczenia. Potwierdza to 

znaczenie prowadzenia badań nad wczesną identyfikacją markerów prognozujących 

nawroty epizodów zakrzepowych. Należy dążyć do jak najszybszego ich rozpoznania 

i leczenia. 

ii. Istotne różnice w odniesieniu do ryzyka nawrotu zakrzepicy oraz częstości 

incydentów zakrzepowych w zależności od rodzaju i współwystępowania 

przeciwciał antyfosfolipidowych w wysokim mianie w grupie pacjentów z APS tzw. 

potrójnie pozytywnych (współwystępowanie LA w wysokim mianie z aCL i anty-

β2GPI) sugerują zmiany i intensyfikację profilaktyki przeciwzakrzepowej. 

iii. Zidentyfikowanie wartości MPV jako pośredniego wskaźnika aktywacji płytek oraz 

jako czynnika prognostycznego nawrotu zakrzepicy u pacjentów z APS może w 

przyszłości pozwolić na zróżnicowane, zindywidualizowane postępowanie 

profilaktyczne, a także monitorowanie wystąpienia nawrotu zakrzepicy u tych 

chorych.  

iv. Zmiany w zakresie poznania patogenezy zakrzepicy w zespole antyfosfolipidowym, 

a także intensywności jego leczenia, w grupie pacjentów z APS, szczególnie w 

przypadku pacjentów potrójnie pozytywnych pod względem występowania 

przeciwciał antyfosfolipidowych, wymaga przemyślanej, dostosowanej strategii 
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profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie nawrotów zakrzepicy, a także oceny 

ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowych, jak i krwotocznych.  Identyfikacja 

nowych markerów oraz ich implementacja do modeli prognostycznych nawrotów 

zakrzepicy żylnej i tętniczej może poprawić wyniki leczenia i zmniejszyć 

chorobowość oraz śmiertelność wśród chorych z APS . 

Nasze wyniki potwierdzają rolę płytek krwi w patogenezie nawrotów powikłań 

zakrzepowych w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego. Przeprowadzone badania 

pozwoliły na zidentyfikowanie wartości MPV jako czynnika prognostycznego nawrotu 

zakrzepicy u pacjentów z APS. Wyniki potwierdzają założenie, że zwiększony MPV może 

być pośrednim wskaźnikiem aktywacji płytek u pacjentów z APS. Najprawdopodobniej 

może to pozwolić na wyodrębnienie grupy o najwyższym ryzyku powikłań 

zakrzepowych, co potwierdzono w analizie statystycznej. Przydatność MPV jako 

potencjalnie użytecznego markera do prognozowania nawracających żylnych lub 

tętniczych zdarzeń zakrzepowych u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym, 

szczególnie w świetle nowo poznanych patomechanizmów sprzyjających rozwojowi 

powikłań zakrzepowych wśród pacjentów z APS oraz wynikających z tego nowych 

możliwości leczenia, wymaga dalszych badań prospektywnych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych): 

5.1 Analiza bibliometryczna  

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego poza pracami wyszczególnionymi w cyklu 

w publikacji stanowiących „osiągnięcie naukowe” sporządzona przez Dyrektora 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

(załącznik 4): 

 
W dorobku naukowym, poza pracami wyszczególnionymi w „osiągnięciu naukowym“, 

opublikowałam 26 prac w recenzowanych czasopismach, o łącznej punktacji Min. Nauki 

390 i łącznej wartości Impact Factor wynoszącym 33,347 punktów. Jestem pierwszym lub 

drugim autorem 16 wyżej wymienionych prac. Jestem autorem i współautorem 45 

doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych (25) i zagranicznych (20). 

Całkowity wskaźnik Impact Factor: 49,338 (bez prac stanowiących osiągnięcie: 33,347) 

Całkowita punktacja Min. Nauki: 505 (bez prac stanowiących osiągnięcie 390) 

Całkowita liczba cytowań (wg ISI WEB of Science): 53 (48 bez autocytowań) 

Index Hirsha: 4 

5.2 Tematyka pozostałych prac badawczych 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zaburzeń hemostazy w 

przebiegu nowotworów, szczególnie u chorych po transplantacji macierzystych komórek 

krwiotwórczych. Prowadziłam badania dotyczące oceny chimeryzmu 

hematopoetycznego. Ponadto zajmuję się zakażeniami w różnych sytuacjach klinicznych 

i wybranymi zagadnieniami z zakresu hematologii ogólnej. 

5.2.1 Chimeryzm hematopoetyczny 

Naukowe zainteresowanie oraz badania nad chimeryzmem hematopoetycznym po 

transplantacji allogenicznych komórek hematopoetycznych (allo-SCT – ang. allogenic 

stem cell transplantation) sięgają 2003 roku. Jest to temat mojej pracy doktorskiej, która 

dotyczyła ilościowej analizy zmian stanu chimeryzmu liniowego (ang. lineage chimerism) 

w czasie u chorych poddanych allo-SCT we frakcji komórek jednojądrowych oraz w 

subpopulacjach leukocytów krwi obwodowej (limfocyty T CD3+, monocyty CD14+ i 

granulocyty CD15+) w oparciu o metodę łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w celu 
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potwierdzenia przyjęcia przeszczepionych komórek krwiotwórczych, oceny ryzyka 

odrzucenia przeszczepu, wznowy choroby podstawowej oraz wpływu na rozwój ostrej i 

przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD – ang. graft versus host 

disease). Rozprawa doktorska „Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych metodą 

analizy DNA u chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznych komórek 

krwiotwórczych” została wyróżniona na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego II 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w czerwcu 2008 roku. Wyniki badań były 

przedstawiane podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i 

Transfuzjologów w Warszawie w 2007 roku oraz podczas konferencji Europejskiego 

Towarzystwa ds. Przeszczepów Szpiku i Krwi (EBMT – ang. European Society for Blood 

and Marrow Transplantation) we Florencji w 2008 roku. Na podstawie 

przeprowadzonych badań powstała publikacja: Joanna Rupa-Matysek, Krzysztof 

Lewandowski, Witold Nowak, Krzysztof Sawiński, Lidia Gil, Mieczysław Komarnicki. 

Correlation between the kinetics of CD3+ chimerism and the incidence of graft versus host 

disease in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. 

Transplant Proc. 2011; 43(5):1915-23, IF=1,005, Punktacja Min. Nauki 15. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych kontynuowałam, we współpracy z 

zespołem Pracowni Genetyki Medycznej i Sądowej, Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, badania nad analizą polimorfizmu genetycznego we 

krwi, komórkach korzenia włosa i komórkach nabłonka jamy ustnej pochodzących od 

osób po allo-SCT i ustaleniem konsekwencji wynikających z wykorzystania tych 

materiałów do badań ojcostwa bądź badań identyfikacyjnych. Wykazano w badaniu, że w 

większości przypadków profil DNA krwi analizowanych biorców po allo-SCT jest 

identyczny z profilem dawcy, co może prowadzić do błędnego wnioskowania w 

identyfikacji osób, a także w analizie pokrewieństwa. Analiza wymazów z jamy ustnej 

wykazuje mieszaninę DNA u większości biorców, co może uniemożliwić identyfikację 

osoby na podstawie śladu biologicznego o analogicznym pochodzeniu, natomiast 

najbezpieczniejszym materiałem okazał się korzeń włosa. Nasze zainteresowania i 

badania zostały zwieńczone trzema publikacjami w czasopismach recenzowanych, w tym 

w Bone Marrow Transplantation w 2010 roku, w International Journal of Legal Medicine 

w 2013 roku oraz w Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii w 2015 roku. Nasze 

spostrzeżenia należały do badań pionierskich, podważają bowiem dotychczasowy 

centralny dogmat genetyki sądowej, który mówił, że wszystkie komórki wchodzące w 
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skład jednego organizmu mają identyczny, unikalny profil DNA, który nie zmienia się w 

czasie życia osobniczego (Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL. Individual-specific ‘fingerprints’ 

of human DNA. Nature 1985; 316: 76-79), co pozwalało na porównywanie profilu DNA 

ujawnionego np. we włosie zabezpieczonym na odzieży lub miejscu zdarzenia z profilem 

DNA oznaczonym w materiale porównawczym (ślina lub krew). W świetle możliwych 

zagrożeń, wynikających z profilowania DNA w materiałach biologicznych pochodzących 

od osób po allo-SCT w aspekcie sądowym, zaproponowano wdrożenie działań, które te 

zagrożenia eliminują. Podstawowe z nich to odstąpienie od wyłącznego pobierania krwi 

zarówno do celów analizy pokrewieństwa, jak i identyfikacji osób, przeprowadzanie 

wywiadu w kierunku przebycia allo-SCT przed pobraniem materiału i wprowadzeniem 

profilu do bazy danych DNA oraz kontrolne profilowanie DNA w wątpliwych przypadkach 

z wykorzystaniem pobranych z cebulką włosów. Wyniki tych badań wchodząc w cykl 

publikacji dotyczących analizy markerów autosomalnych oraz chromosomu Y w aspekcie 

ich przydatności do oceny polimorfizmu i chimeryzmu genetycznego oraz badań 

zmienności jądrowego DNA w aspekcie genetyki medycznej i sądowej zostały 

uhonorowane Nagrodami Zespołowymi Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 

2011 roku i w 2013 roku. 

5.2.2 Transplantacja szpiku 

Jednym z moich kierunków badawczych jest analiza zaburzeń hemostazy u pacjentów 

poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych, w tym ocena wpływu intensywności 

chemioterapii przedtransplantacyjnej na zmiany w układzie białka C oraz ocena 

laboratoryjnych wykładników uszkodzenia śródbłonka i zaburzeń w układzie hemostazy 

u chorych z wczesnymi powikłaniami nieinfekcyjnymi lub ostrą chorobą przeszczep 

przeciwko gospodarzowi. Wyniki tych badań prezentowane były na zjazdach krajowych 

i zagranicznych, stanowią też część osiągnięcia naukowego.  

Obecnie jednym z realizowanych przeze mnie projektów jest ocena wpływu wybranych 

parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy oraz układu dopełniacza na skuteczność 

mobilizacji komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego 

zakwalifikowanych do przeszczepienia autologicznych komórek krwiotwórczych. 

Ponadto aktualnie realizowanym badaniem jest wpływ aferez leczniczych na zmiany w 

układzie hemostazy u zdrowych dawców komórek hematopoetycznych.  
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5.2.3 Zaburzenia hemostazy w przebiegu nowotworów 

Rola płytek krwi w procesach zakrzepowych 

Moje główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń hemostazy u pacjentów z 

procesami nowotworowymi. Szczególnie interesuje mnie rola płytek krwi w procesach 

zakrzepowych, a zwłaszcza wpływ stosowanej terapii na rozwój żylnej choroby 

zakrzepowo-zatorowej u chorych z nowotworami limfoidalnymi i innymi nowotworami. 

Poza problematyką przedstawioną w „osiągnięciu naukowym” moje dotychczasowe 

badania dotyczyły trzech zagadnień: 

i. zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowych żylnych i tętniczych u 

chorych na szpiczaka plazmocytowego,  

ii. wpływu bortezomibu na czynność krwinek płytkowych u chorych na szpiczaka 

plazmocytowego oraz  

iii. profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych na szpiczaka plazmocytowego 

poddawanych terapii.  

Chorzy na szpiczaka plazmocytowego (ang. multiple myeloma – MM) charakteryzują się 

zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowych żylnych i tętniczych. Poza 

powszechnymi czynnikami ryzyka prowadzącymi do zakrzepicy w populacji ogólnej, w 

tej grupie chorych wyróżniono specyficzne czynniki ryzyka zależne od pacjenta, od 

choroby oraz od stosowanego leczenia. Wprowadzenie nowych leków do terapii 

szpiczaka plazmocytowego, które wpłynęły na poprawę wyników leczenia u pacjentów z 

nowo rozpoznanym lub uprzednio leczonym MM, wpływa także na procesy 

prozakrzepowe oraz antykoagulacyjne. Ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-

zatorowej (VTE) u pacjentów otrzymujących terapię opartą o leki immunomodulujące 

(talidomid lub lenalidomid), szczególne w skojarzeniu z wysokimi dawkami 

deksametazonu i/lub schematami z antracyklinami, jest wysokie. Z drugiej strony 

częstość VTE w schematach leczenia z bortezomibem jest bardzo niska. W pracy 

poglądowej przedstawiłam postulowaną patogenezę powikłań zakrzepowych u 

pacjentów chorych na MM poddanych leczeniu współczesnymi lekami (Rupa-Matysek J, 

Gil L, Komarnicki M. Powikłania zakrzepowe a współczesne leki stosowane w leczeniu 

szpiczaka plazmocytowego. Pol. Merk. Lek. 2011; 31 (186): 372-377, Punktacja Min. Nauki 

7). Zarówno badania in vivo, jak wstępne badania kliniczne sugerowały wpływ 

bortezomibu na agregację płytek krwi (pod wpływem wybranych induktorów), 

zahamowanie zależne od dawki leku i od czasu jego ekspozycji (Avcu F et al. Thromb Res., 
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2008; Zangari M et al. Haematologica, 2008). Celem przedstawianej pracy była ocena 

wpływu bortezomibu na agregację płytek krwi indukowaną ADP, kolagenem i 

rystocetyną u pacjentów z rozpoznaniem MM poddanych leczeniu schematami z 

bortezomibem z lub bez talidomidu. Wykazano istotnie zmniejszenie agregacji płytek 

krwi pod wpływem wymienionych induktorów w grupie otrzymującej bortezomib bez 

talidomidu. Wyniki pracy oraz ich interpretacja w zakresie patomechanizmów działania 

bortezomibu na wytwarzanie oraz funkcję płytek krwi, nasilenie małopłytkowości, w tym 

dalsze strategie profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych na MM podczas terapii 

bortezomibem w skojarzeniu z lub bez leków immunomodulujących zaprezentowałam na 

spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej w Rzeszowie w 2014 roku. Badania zostały 

zwieńczone publikacją w Thrombosis Research w 2014 (Rupa-Matysek J, Gil L, 

Wojtasińska E, i wsp. Inhibitory effects of bortezomib on platelet aggregation in patients 

with multiple myeloma. Thrombosis Res. 2014; 134(2): 404-411; Wskaźnik Impact Factor 

ISI: 2,447; Punktacja Min. Nauki 25).  

Wyzwanie jakim jest zaangażowanie lekarza rodzinnego w diagnozowanie i leczenie 

pacjentów ze szpiczakiem mnogim, szczególnie w zakresie odpowiedniej profilaktyki 

zakrzepicy żylnej i tętniczej oraz ich leczenie przedstawiłam w pracy poglądowej z dr n. 

med. Sylwią Sulimerą Michalak (Michalak SS, Rupa-Matysek J, Gil L. Pacjent ze szpiczakiem 

plazmocytowym w gabinecie lekarza rodzinnego. Med. Rodz. 2016; 19(3): 152-157; 

Punktacja Min. Nauki 7). 

Jednym z obszarów mojego naukowego zainteresowania jest występowanie 

powikłań krwotocznych. Pomimo, że nadpłytkowość samoistna sprzyja wystąpieniu 

powikłań zakrzepowych u około 20% przypadków chorych, ryzyko wystąpienia 

powikłań krwotocznych szacuje się na 5-30%. Opisałam powikłania krwotoczne po 

dwóch zabiegach artroskopowych podczas leczenia przewlekłego zapalenia błony 

maziowej stawu kolanowego u pacjenta z nadpłytkowością samoistną i nabytym 

zespołem von Willebranda (AVWS). W pracy omówiono obecne metody diagnostyczne, a 

także czynniki ryzyka predysponujące do krwawienia i możliwości jego leczenia u 

pacjentów z nadpłytkowością samoistną i nabytym zespołem von Willebranda (Rupa-

Matysek J*, Lewandowski K*, Lewandowska M, Wojtasińska E, Wojtaszewska M, Walczak 

M, Bykowska K, Komarnicki M. Bleeding complications after arthroscopy in a JAK2V617F 

positive patient with essential thrombocythemia and acquired von Willebrand syndrome 
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(AVWS). Int. J Hematol. 2015; 101(4):405-10; Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,846; 

Punktacja Min. Nauki 20, * równorzędni autorzy). 

 

Modele prognostyczne oceny ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 

Przedmiotem moich badań była i nadal pozostaje analiza przydatności proponowanych 

modeli oceny ryzyka wystąpienia VTE u pacjentów z nowotworami limfoidalnymi i 

guzami litymi poddanych ambulatoryjnej chemioterapii. W pierwszej pracy oceniłam 

zastosowanie najbardziej rozpowszechnionego modelu zaproponowanego przez 

Khoranę tzw. Khorana Risk Score (KRS) [30] u pacjentów z nowotworami 

limfoproliferacyjnymi (n=428), w tym pacjentów leczonych z powodu rozlanego 

chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL, n=241) lub chłoniaka Hodgkina (HL, n=187). 

Więcej incydentów VTE wystąpiło u pacjentów z DLBCL niż u pacjentów z HL, natomiast 

wysokie ryzyko wg KRS częściej stwierdzano u chorych z HL w porównaniu do pacjentów 

leczonych z powodu DLBCL. W analizie wieloczynnikowej masywna choroba, choroba 

niekorzystna prognostycznie i podtyp histologiczny DLBCL były istotnie związane z 

rozwojem VTE. W analizowanej grupie pacjentów z nowotworami limfoproliferacyjnymi 

zastosowanie KRS nie pozwoliło na identyfikację pacjentów z grupy wysokiego ryzyka i 

nie pozwoliło na przewidywanie incydentów VTE (dodatnia wartość predykcyjna modelu 

15%, ujemna wartość predykcyjna 82% i AUC=0,51). To odkrycie sugeruje potrzebę 

opracowania modelu specyficznego dla chłoniaków do oceny ryzyka wystąpienia VTE 

(Rupa-Matysek J, Lidia Gil L, Kaźmierczak M, Barańska M, Komarnicki M. Prediction of 

venous thromboembolism in newly diagnosed patients treated for lymphoid malignancies: 

validation of the Khorana Risk Score. Med. Oncol. 2018; 35 (1), art. 5 [s. 1-8]; Wskaźnik 

Impact Factor ISI: 2,634; Punktacja Min. Nauki 20). 

W związku z niedawno opracowanym i zwalidowanym modelem specyficznym dla 

chłoniaków (ang. the Thrombosis Lymphoma score – ThroLy) [34], druga analiza 

weryfikowała przydatność tego modelu w praktyce klinicznej u pacjentów leczonych 

z powodu DLBCL i HL. Pacjenci z DLBCL częściej byli w grupie o wysokim ryzyku ThroLy 

i mieli więcej incydentów VTE w porównaniu do pacjentów z rozpoznaniem HL. Jednak w 

analizie wieloczynnikowej grupa wysokiego ryzyka ThroLy, grupa pośredniego ryzyka 

ThroLy oraz podtyp histologiczny DLBCL sprzyjały rozwoju VTE. Pomimo to, 48% 

przypadków VTE wystąpiło w grupie niskiego ryzyka wg ThroLy (ROC AUC (95% CI) 

0,40-0,70 i statystyki C 0,55). W naszym badaniu wynik ThroLy nie był wystarczająco 
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precyzyjnym modelem do przewidywania zakrzepicy u pacjentów ze zwiększonym 

ryzykiem VTE. Należy przeprowadzić dalsze badania w celu zidentyfikowania nowych 

biomarkerów, które przewidują te zdarzenia i wskazane jest utworzenie nowego modelu 

do oceny ryzyka wystąpienia VTE (Rupa-Matysek J, Brzeźniakiewicz K, Gil L, Krasiński K, 

Komarnicki M. Evaluation of the ThroLy score for the prediction of venous 

thromboembolism in newly diagnosed patients treated for lymphoid malignancies in clinical 

practice. Cancer Med. 2018 May 15. doi: 10.1002/cam4.1540; Wskaźnik Impact Factor ISI: 

3,362; Punktacja Min. Nauki 25). 

Kontynuacją badań nad funkcją płytek krwi jest ocena związku pomiędzy 

wartością MPV a ryzykiem wystąpienia VTE, a także śmiertelnością u pacjentów 

leczonych z powodu nowo rozpoznanego chłoniaka Hodgkina (HL, n=167). Wartości MPV 

przed włączeniem chemioterapii były istotnie niższe u pacjentów u których doszło do 

rozwoju VTE w porównaniu do pacjentów bez VTE. Wśród zidentyfikowanych 

parametrów tylko wartość MPV ≤ 25 percentyla miała wpływ na przeżycia wolne od VTE, 

natomiast nie wykazano wpływu wartości MPV na całkowite przeżycie. Zastosowanie 

skali oceny ryzyka wystąpienia VTE dla chorych leczonych z powodu chłoniaka (ang. 

ThroLy) [34] nie pozwoliło na wyodrębnienie pacjentów z wysokim ryzykiem 

wystąpienia VTE. Przeprowadzona analiza umożliwiła modyfikację skali ThroLy poprzez 

jej rozszerzenie o wartość MPV≤25 percentyla, co pozwoliło na dokładniejszą 

identyfikację pacjentów leczonych z powodu HL z wysokim ryzykiem rozwoju VTE. Nasze 

badanie wskazuje, że wartość MPV przed chemioterapią, może stanowić przydatny 

marker prognostyczny do prognozowania wystąpienia VTE, szczególnie gdy jest 

włączona do istniejących modeli oceny ryzyka wystąpienia VTE u pacjentów z HL 

podawanych chemioterapii (Rupa-Matysek J, Gil L, Baranska M, Dytfeld D, Komarnicki M. 

Mean platelet volume as a predictive marker for venous thromboembolism in patients 

treated for Hodgkin lymphoma. Oncotarget. 2018 Apr 20;9(30):21190-21200. doi: 

10.18632/oncotarget.25002. eCollection 2018 Apr 20; Wskaźnik Impact Factor ISI: 

5,168; Punktacja Min. Nauki: 35). 

We współpracy z zespołem Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii 

Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zbadałam przydatność 

wybranych modeli (RAMs – ang. risk assesment models) do przewidywania wystąpienia 

VTE u pacjentów poddawanych ambulatoryjnej chemioterapii z powodu raka płuc. 

Oceniliśmy następujące RAMs: skalę Khorany (KRS), PROTECHT (ang. PROpylaxis of 
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ThromboEmbolism during CHemoTherapy), CONKO i COMPASS-CAT (ang. COMPASS-

Cancer-Associated Thrombosis) [30-33]. Analizę retrospektywną przeprowadzono u 118 

pacjentów z rakiem płuca, w tym u 20 chorych wykryto VTE w ciągu 2,5 miesiąca 

(mediana) od rozpoznania raka płuca. W analizie wieloczynnikowej, wysokie ryzyko w 

skali COMPASS-CAT, chemioterapia z gemcytabiną i przebyte migotanie przedsionków 

były istotnie związane z rozwojem VTE. Tylko skala COMPASS-CAT pozwalała na 

identyfikację 100% pacjentów, u których rozwinęła się VTE i najlepiej rozróżniała 

pacjentów z wysokim i niskim ryzykiem rozwoju VTE (AUC=0,89). Analiza ROC wykazała 

wartość odcięcia 11 punktów w modelu COMPASS-CAT dla rozwoju VTE u pacjentów z 

rakiem płuc. Podsumowując, w naszym badaniu wśród wszystkich analizowanych RAMs, 

skala COMPASS-CAT była najdokładniejszym predyktorem rozwoju VTE u pacjentów z 

rakiem płuc (Rupa-Matysek J, Lembicz M, Rogowska E, Gil L, Komarnicki M, Batura 

Gabryel H. Evaluation of risk factors and assessment models for predicting venous 

thromboembolism in lung cancer patients. Med. Oncol. 2018; 35 (5), s. 63 [s. 1-10]; 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,634; Punktacja Min. Nauki 20). 

 

Wpływ dysfunkcji śródbłonka na wystąpienie incydentów sercowo-naczyniowych u 

dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami siniczymi serca 

Moja współpraca z Kliniką Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 

zakresie dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami siniczymi serca dotyczyła poza 

pracą wymienioną w osiągnięciu naukowym, również oceny parametrów sztywności 

tętnic i dysfunkcji naczyń, w tym parametrów grubości błony środkowej i rozszerzalności 

tętnicy promieniowej oraz centralnego ciśnienia tętniczego za pomocą tonometrii 

aplanacyjnej. W naszej pracy wykazano, że dorośli pacjenci z CCHD mają zwiększoną 

sztywnością naczyń tętniczych oraz gorszą rozszerzalność naczyń w porównaniu ze 

zdrową populacją. Może to potwierdzać rolę tych mechanizmów w rozwoju częstszego 

występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych w tej populacji (Trojnarska O, 

Szczepaniak-Chicheł L, Marcin Gabriel M, Bartczak-Rutkowska A, Rupa-Matysek J, 

Tykarski A,  Grajek S. Arterial stiffness and arterial function in adult cyanotic patients with 

congenital heart disease. J. Cardiol.2017; 70 (1); 62-67; Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,732; 

Punktacja Min. Nauki 25).  

 

 



28 
 

 5.2.4 Zakażenia 

Jest to obszar badań którym zajmuję się od czasów studiów. Przedmiotem moich 

badań w Studenckim Kole Hematologicznym była analiza infekcji bakteryjnych oraz 

antybiotykooporność u chorych hematologicznych w okresie ciężkiej granulocytopenii po 

chemioterapii, natomiast w Studenckim Kole Pulmonologicznym analizowałam wyniki 

badań mikrobiologicznych plwociny i popłuczyn oskrzelowych u pacjentów z przewlekłą 

obturacyjną chorobą płuc w okresie zaostrzenia. Wyniki obu analiz przedstawiłam ustnie 

jako doniesienie zjazdowe na Międzynarodowym Kongresie Studentów Medycyny i 

Młodych Lekarzy w Poznaniu w 2001 roku, natomiast  opracowane wyniki zostały 

opublikowane w Nowinach Lekarskich. 

Efektem badań i analiz z zakresu wypływu zaburzeń krzepnięcia na przeżycie 

pacjentów zakażonych wirusem grypy typu A/H1N1 podczas leczenia schorzeń 

hematoonkologicznych, w tym u dwóch pacjentów po allo-SCT, były dwa doniesienia 

zjazdowe oraz praca opublikowana w 2014 roku w Blood Coagulation Fibrynolysis 

(Rupa-Matysek J, Gil L, Wojtasińska E, Zajdel K, Katarzyna C, Komarnicki M. Coagulation 

profile in patients with HiN1 influenza A infection undergoing treatment for haematological 

malignancies. Blood Coagulation Fibrynolysis 2014; 25(8): 912-915; Wskaźnik Impact 

Factor ISI: 1,403; Punktacja Min. Nauki 15). Problem gorączki neutropenicznej u 

pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi znalazł się również w pracy poglądowej z 

zakresu stanów zagrożenia życia w hematologii (Brzeźniakiewicz-Janus K, Rupa-Matysek 

J, Wolny-Rokicka E. Stany zagrożenia życia w hematologii. Med. Dyp. 2018; 27 (3): 57-62; 

Punktacja Min. Nauki 3). Kolejnym analizowanym zagadnieniem było zapalenie płuc o 

mieszanej etiologii grzybiczej oraz oporność na stosowane leczenie przeciwgrzybicze. 

Analiza przedstawionego przypadku wykazała konieczność opracowania nowych 

strategii profilaktyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów z długotrwałą 

neutropenią i ekspozycją na wysokie dawki kortykosteroidów w przebiegu leczenia 

schorzeń limfoproliferacyjnych (Barańska M, Kroll-Balcerzak R, Gil L, Rupa-Matysek J,  

Komarnicki M. Successful treatment of pulmonary candidiasis and aspergillosis in patient 

with refractory Hodgkin lymphoma using micafungin - case study and brief literaturę. Centr. 

Eur. J. Immunol. 2017; 42 (1); 111-115; Wskaźnik Impact Factor ISI: 0,776; Punktacja Min. 

Nauki 15). 

Obecnie w ramach współpracy ze studentami anglojęzycznymi w ramach 

Haematology Research Group (the Journalist Club przy Studenckim Towarzystwie 
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Naukowym) realizujemy projekt pod tytułem „Znaczenie płukania oskrzelowo-płucnego 

w diagnostyce zakażeń u pacjentów hematoonkologicznych poddawanych leczeniu”. 

Moje zainteresowania problematyką cytopenii i infekcji kontynuowałam podczas 

pisania rozdziału zatytułowanego „Granuocytopenia w zakażeniach”, którego jestem 

współautorem w przygotowywanej do druku książce pod tytułem „Granulocytopenie” 

pod redakcją prof. dr hab. med. Jadwigi Dwilewicz-Trojaczek, dr n. med. Krzysztofa 

Mądrego i prof. dr hab. med. Marii Podolak Dawidziak, wydawnictwo Medical Education. 

5.2.5 Hematologia ogólna 

Diagnostyka cytopenii w wybranych stanach klinicznych 

Moja współpraca z lekarzami rodzinnymi dotyczyła nie tylko diagnostyki 

niedokrwistości w aspekcie rozpoznania szpiczaka plazmocytowego, ale także 

rozpowszechnienia i etiologii niedokrwistości u pacjentów w wieku 60 lat i starszych. W 

analizie 981 pacjentów w wieku powyżej 60 lat określiliśmy czynniki, które zwiększają 

ryzyko rozwoju niedokrwistości, w tym szczególnie wiek ≥ 80 lat, liczba chorób 

współistniejących i hospitalizacji. Negatywny wpływ niedokrwistości na przeżycie w 

badanej populacji porównywalny był do rozpoznania choroby nowotworowej i 

niewydolności serca. Nasze wyniki pokazują, że w znacznym odsetku przypadków wśród 

osób starszych nie można ustalić przyczyn niedokrwistości. W etiologii niedokrwistości 

w tej grupie wiekowej wzrasta znaczenie czynników jatrogennych, takich jak wpływ 

chemio- i radioterapii, hospitalizacji i chorób współistniejących. Owocem naszej 

współpracy były prezentacje plakatowe na krajowych i międzynarodowych 

konferencjach hematologicznych oraz publikacja w Annals of Hematology w 2018 roku 

(Michalak SS, Rupa-Matysek J, Gil. L. Comorbidities, repeated hospitalizations, and 

age ≥ 80 years as indicators of anemia development in the older population. Ann. Hem. 

2008, Apr 9. doi: 10.1007/s00277-018-3321-x. Wskaźnik Impact Factor ISI: 3,083; 

Punktacja Min. Nauki 30). W tej grupie pacjentów kontynuowane są badania nad 

występowaniem niedokrwistości nieokreślonej oraz jej znaczenia rokowniczego. 
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6. Lista osiągnięć dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki 

6.1 Działalność dydaktyczna 

a) Opieka nad studentami  

Od 2003 roku prowadzę zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń, seminariów i 

wykładów dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: 

- z propedeutyki chorób wewnętrznych dla studentów III roku Wydziału 

Lekarskiego  

- z hematologii dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego  

- z hematologii dla studentów Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim  

- z transplantologii klinicznej dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego 

- z „Technik internistycznych“ w ramach fakultetu dla studentów III roku Wydziału 

Lekarskiego  

- z propedeutyki medycyny dla studentów Wydział Farmaceutycznego, kierunek 

analityka medyczna 

- z fizjoterapii w chorobach wewnętrznych, w tym hemofilii dla studentów 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- z farmakologii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego w latach 2013-2014 

- z hematologii dla studentów Wydział Farmaceutycznego na kierunku analityka 

medyczna w latach 2009-2010. 

Ponadto pracuję ze studentami i pomagam im w ich rozwoju naukowym w ramach 

studenckiego Koła Naukowego, w tym: 

• prowadzę wykłady dla studentów: 

- podczas konferencji naukowej Studenckiego Koła Naukowego "Hematologia w 

chorobach zakaźnych, choroby zakaźne w hematologii” wygłosiłam wykład pt. 

„Skazy krwotoczne płytkowe w chorobach zakaźnych“ 

- wygłosiłam wykład w ramach projektu organizowanego przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Studentów Medycyny, IFMSA-Poland „Poznań swoją specjalizację” 

z zakresu hematologii (30.02.2016r.) 

• opiekuję się studentami polskojęzycznymi realizującymi projekt pt. „Profil 

zaburzeń krzepnięcia krwi u chorych kierowanych do diagnostyki 

hematologicznej“ 
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• opiekuję się studentami anglojęzycznymi w ramach Haematology Research Group, 

Klub Dziennikarzy w Studenckim Kole Naukowym Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu realizującymi projekt pt. „Znaczenie płukania oskrzelowo-płucnego 

(ang. bronchoalveolar lavage – BAL) w diagnostyce zakażeń u pacjentów 

hematoonkologicznych poddawanych leczeniu” 

b) Rozwój naukowy studentów 

Kieruję naukowym rozwojem studentów, czego efektem są publikacje oryginalne (1) i 

poglądowe (1) oraz opisy przypadków (1).  

c) Szkolenie podyplomowe 

Prowadzę szkolenia i kursy specjalizacyjne z zakresu hematologii dla lekarzy 

specjalizujących się w dziedzinach: choroby wewnętrzne, hematologia i onkologia. 

Opiekowałam się również lekarzami odbywającymi staż podyplomowy. 

d) Wsparcie naukowe dla pielęgniarek 

Powadziłam szkolenia dla pielęgniarek z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów ze 

skazami krwotocznymi 

e) Wykłady szkoleniowe dla lekarzy  

Od marca 2016r. w ramach konferencji organizowanych przez Wielkopolską Izbę 

Lekarską pt.  „Aktualności i kontrowersje medyczne 2016/2017 – repetytorium 

lekarza praktyka“, wykład pt. „Nowe leki przeciwkrzepliwe. Postępowanie w razie 

zabiegu operacyjnego. Przestawianie pacjenta na nowe leki przeciwkrzepliwe“ w 

następujących miastach Piła, Kalisz, Leszno 

f) Wykłady szkoleniowe dla farmaceutów  

W ramach warsztatów edukacyjnych dla farmaceutów szpitalnych w ramach Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego, Sekcji Aptek Szpitalnych w Wielkopolsce 

wygłosiłam wykład pt. „Diagnostyka skaz krwotocznych“ 

g) Recenzowanie pracy magisterskiej  

Recenzowałam pracę magisterską z zakresu wykrywania minimalnej choroby 

resztkowej (MRD) u dzieci leczonych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, 

przeprowadzaną w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, Zakładzie Genetyki 

Molekularnej i Klinicznej w Poznaniu 
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6.2 Działalność organizacyjna 

a) Zorganizowałam i prowadzę Poradnię Hematologiczną ukierunkowaną na zaburzenia 

hemostazy przy Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Poznaniu  

b) Zorganizowałam Pracownię Hemostazy Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, której jestem kierownikiem od 2009 roku. 

Odpowiadam za wdrażanie nowych metod i zarządzanie projektami naukowymi i 

kieruję jej dalszym rozwojem naukowym. Pracownia Hemostazy wykonuje badania dla 

wielu ośrodków w Polsce, współpracuje naukowo z licznymi klinikami, w tym:  

- Kliniką Kardiologii,  

- Kliniką Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych,  

- Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń,  

- Kliniką Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz  

- Kliniką Perinatologii i Ginekologii. 

c)  Jestem członkiem Rady Programowej Wydziału Lekarskiego II Wydziału Lekarskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

d) Przygotowuję interdyscyplinarny moduł dotyczący zaburzeń hemostazy dla 

studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

6.3 Nagrody i wyróżnienia 

a) W 2001r. I miejsce w kategorii Zdrowie Publiczne na Międzynarodowym Kongresie 

Studentów Medycyny i Młodych  Lekarzy w Poznaniu za pracę “Cigarette smoking 

among ‘Gimnazjum’ students” 

b) W 2002 roku otrzymałam wyróżnienie w uznaniu wybitnego wkładu w rozwijanie 

studenckiego ruchu naukowego oraz działalności na rzecz Studenckiego Towarzystwa 

Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

c) W 2008r. Rada Wydziału Lekarskiego przyznała wyróżnienie za rozprawę doktorską 

zatytułowaną “Ocena chimeryzmu komórek hematopoetycznych metodą analizy DNA 

u chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych” 

d) Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia 

uzyskane w 2011 roku w ramach cyklu publikacji dotyczących analizy markerów 

autosomalnych oraz chromosomu Y w aspekcie ich przydatności do oceny 

polimorfizmu i chimeryzmu genetycznego  
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e) Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za osiągnięcia 

uzyskane w 2013 roku w ramach cyklu publikacji „Badania zmienności jądrowego DNA 

w aspekcie genetyki medycznej i sądowej“  

f) Nagroda Indywidualna Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za 

działalność naukową w 2015 roku 

6.4 Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

a) 2017 rok 

- 22th Congress of the European Hematology Association, Madryt, Hiszpania 

- XXV Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis/63th 

Annual Scientific and Standardization Committee Meeting (SSC) of the International 

Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Berlin, Niemcy 

- XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa 

- Postępy w Hemostazie, Sopot 

- Innowacje w Hemostazie, Łódz 

b) 2016 rok 

- 62ed Annual Scientific and Standardization Committee Meeting (SSC) of the 

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Montpellier, France 

- Postępy w Hemostazie, Sopot 

- Innowacje w Hemostazie, Łódz 

c) 2015 rok 

- XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Szczecin 

- V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroba przeszczep 

przeciw gospodarzowi”, Poznań 

d) 2014 rok 

- International Course in Hemophilia – From Diagnosis to Therapy, Malmö, Szwecja 

- Hematologia Praktyczna, Edycja II, Rzeszów 

- 60th Annual Scientific and Standardization Committee Meeting (SSC) of the 

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Milwaukee 

- Postępy w Hemostazie, Sopot 

- IV Międzynarodowa  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Transplantacja komórek 

krwiotwórczych w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych”, Poznań 
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e) 2013 rok 

- XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań 

- XXIV Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis/ 59th 

Annual SSC Meeting, Amsterdam 

- 6th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied 

Disorders (EAHAD), Warszawa 

- Postępy w Hemostazie, Sopot 

f) 2012 rok 

- 58th Annual Scientific and Standardization Committee Meeting (SSC) of the 

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Liverpool 

- Innowacje w Hemostazie, Warszawa 

- III Międzynarodowa  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Transplantacja komórek 

krwiotwórczych w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych”, Poznań 

g) 2011 rok 

- XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis/ 57th 

Annual SSC Meeting, Kyoto 

- XI ETRO (European Thrombosis Research Organization) Advanced Teaching Course 

on Thrombosis, Campobasso 

- XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów, Lublin 

- Postępy w Hemostazie, Sopot 

- Innowacje w Hemostazie, Warszawa 

- II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Transplantacja komórek 

krwiotwórczych w leczeniu ostrych białaczek szpikowych i zespołów 

mielodysplastycznych”, Poznań 

h) 2010 rok 

- 15th Congress of the European Hematology Association, Barcelona 

- 21st International Congress on Thrombosis, Milan 

- Innowacje w Hemostazie, Kazimierz Dolny 

- Postępy w Hemostazie, Sopot 

- I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rola transplantacji 

macierzystych komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka mnogiego”, Poznań 

i) 2009 rok 

- XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów, Wrocław 
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- Postępy w Hemostazie, Sopot 

- 10th ETRO (European Thrombosis Research Organization) Advanced Teaching Course 

on Thrombosis, Kraków 

- 14th Congress of the European Hematology Association, Berlin 

j) 2008 rok 

- 13th Congress of the European Hematology Association, Copenhagen 

k) 2007 rok 

- XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów, Warszawa 

l) 2006 rok 

- 11th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam 

m) 2004 rok 

- 10th Congress of the European Hematology Association, Stockholm 

- XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów, Wisła 

- Kurs z podstaw techniki Real-time Quantitative PCR i metod oceny ekspresji, 

Warszawa 

6.5 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych 

a) 2017 rok 

- 03.03.2017 konferencja organizowana przez WIL w Kaliszu AKTUALNOŚCI I 

KONTROWERSJE MEDYCZNE 2017 (REPETYTORIUM LEKARZA PRAKTYKA) „Nowe 

leki przeciwkrzepliwe. Postępowanie w razie zabiegu operacyjnego. Przestawianie 

pacjenta na nowe leki p/krzepliwe“ 

- XXVII Zjazd PTHiT, 21-23.09.2017 w Warszawie, 21.09.2017 „Ocena ryzyka 

wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w przebiegu nowotworów 

limfoproliferacyjnych poddanych leczeniu – zastosowanie skali wg Khorany” 

prezentacja ustna w Sesji „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 2“ 

b) 2016 rok 

- 12.03.2016 konferencja organizowana przez WIL w Pile AKTUALNOŚCI I 

KONTROWERSJE MEDYCZNE 2016 (REPETYTORIUM LEKARZA PRAKTYKA) „Nowe 

leki przeciwkrzepliwe. Postępowanie w razie zabiegu operacyjnego. Przestawianie 

pacjenta na nowe leki p/krzepliwe“ 
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- 12.03.2016 konferencja organizowana przez WIL w Pile AKTUALNOŚCI I 

KONTROWERSJE MEDYCZNE 2016 (REPETYTORIUM LEKARZA PRAKTYKA) „Nowe 

leki przeciwkrzepliwe. Postępowanie w razie zabiegu operacyjnego. Przestawianie 

pacjenta na nowe leki p/krzepliwe“ 

- 05.05.2016 zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i 

Transfuzjologów “Diagnostyka i leczenie hemofilii nabytej“ 

- 15.11.2016 konferencja organizowana przez WIL w Lesznie AKTUALNOŚCI I 

KONTROWERSJE MEDYCZNE 2016 (REPETYTORIUM LEKARZA PRAKTYKA) „Nowe 

leki przeciwkrzepliwe. Postępowanie w razie zabiegu operacyjnego. Przestawianie 

pacjenta na nowe leki p/krzepliwe 

c) 2015 rok 

- XXVI Zjazd PTHiT, 23-26.09.2015 w Szczecinie, 25.09.2015 „Ocena wartości średniej 

objętości krwinki płytkowej jako markera predykcyjnego wystąpienia żylnej choroby 

zakrzepowo-zatorowej w grupie pacjentów leczony z powodu chłoniaka rozlanego 

z dużych komórek B” prezentacja ustna w Sesji „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa“ 

- XXVI Zjazd PTHiT, 23-26.09.2015 w Szczecinie, 26.09.2015 „Znaczenie prognostyczne 

wybranych parametrów tromboelatometrii w przewidywaniu wystąpienia choroby 

wenookluzyjnej wątroby u pacjentów poddanych wysokodawkowej chemioterapii 

wspomaganej podaniem allogenicznych komórek krwiotwórczych z powodu ostrych 

białaczek“ prezentacja ustna w Sesji Plakatowej 

d) 2014 rok 

- 13.03.2014 zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i 

Transfuzjologów „Ciężkie nawracające powikłania krwotoczne u chorego z nabytym 

niedoborem czynników zespołu protrombiny otrzymującego 

leczenie przeciwpłytkowe z powodu ostrego zespołu wieńcowego STEMI” 

- 9.04.2014 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sekcja Aptek Szpitalnych w 

Wielkopolsce „Diagnostyka skaz krwotocznych“ 

- 6.06.2014 Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy, Poznań „Nagłe, nieoczekiwane 

krwawienie –skaza krwotoczna w praktyce ginekologicznej“ 

- 12.09.2014 Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej Rzeszów „Wpływ bortezomibu na 

czynność krwinek płytkowych“ 
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e) 2013 rok 

- 20.04.2013 konferencja naukowa Studenckiego Koła Naukowego „Hematologia w 

chorobach zakaźnych, choroby zakaźne w hematologii“: „Skazy krwotoczne płytkowe 

w chorobach zakaźnych“ 

- 27.09.2013 XXV Zjazd PTHiT Poznań, Sesja Następstwa Chemioterapii: „Ocena 

zaburzeń krzepnięcia u pacjentów zakażonych wirusem grypy typu A/H1N1 podczas 

leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego” 

f) 2004 rok 

- 04.02.2004 zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i 

Transfuzjologów “Znaczenie rokownicze FLT3 w schorzeniach mielo- i 

limfoproliferacyjnych” 

6.6 Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

Pełnię role recenzenta dla następujących czasopism: 

a) Thrombosis and Haemostasis, IF 4,98; 2014 (1x) 

b) Annals of Medicine, IF 3,88; 2014 (1x) 

c) Acta Biochimica Polonica, IF 1,87; 2015 (1x) 

d) Rheumatology International, IF 1,82; 2016 (1x)  

e) The Oncologist, IF 4,96; 2016 (1x) 

f) Oncotarget, IF 5,16; 2016 (2x) i 2017 (1x) 

h) Hematological Oncology, IF 3,1; 2017 (1x) 

i) Medicine, IF 1,80; 2017 (5x) i 2018 (1x) 

6.7 Członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych 

Od 2002 – Członek Towarzystwa Internistów Polskich  

Od 2003 – Członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów  

Od 2007 – Członek Europejskiego Towarzystwa Hematologów 

Od 2011 – Członek Międzynarodowego Towarzystwa Hemostazy i Zakrzepicy  

6.8 Kierowanie i udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych           

a) Grant promotorski KBN nr P05B06228 

Tytuł: „Ocena chimeryzmu hematopoetycznego u pacjentów po przeszczepieniu 

allogenicznych komórek krwiotwórczych szpiku lub krwi obwodowej w oparciu o 



analizę jakościową i półilościową genomowowego DNA metodą PCR"

Prornotor projektu badawczego: Prof. dr hab. n. med, Krzysztof Lewandowski.

Okres: 2005r.-2007r.

charakter udziału przy realizacji projektu: główny badacz.

b) Proj ekt nr 502-t4-022Z4361,-09599

dla młodych pracowników realizowany ramach badań własnych pt. ,,Analiza zmian

endotelialnego receptora białka C (EPCR) i powikłań infekcyjnych oraz

nieinfekcyjnych u pacjentów 7. rozpoznaniem ostrej białaczki poddanych

wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej przetoczeniem allogenicznych

komórek krwi otwór czy ch"

Okres: 20IIr.-2012r.

Charakter udziału przy rea|izacji projektu: kierownik.

c) Projekt nr 502-0].-2224367-09599

w ramach konkursu ,,Podaj Rękę" pt. ,,Ocena przydatności wybranych parametrów

układu dopełniacza, stanu prozakrzepowego oraz aktywacji procesów zapalnych w

diagnostyce i prognozowaniu przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego"

realizowanego w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku we współpracy

z Katedrą i Kliniką Pulmonologii, Alergologii i 0nkologii Pulmonologiczne1

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Okres: 20I7r,-20I9r,

Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik.
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