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POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE

Egzamin dojrzałości, Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga w Gliwicach

(z wyróżnieniem)

1982

Dyplom Lekarza Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski w Zabrzu

(średnia

4,25)

Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji z Pediatrii, Główny Lekarz Wojewódzki,
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Katowicach (wynik bardzo dobry)
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Specjalisty
Drugiego
Stopnia,
Podyplomowego w Warszawie (wynik bardzo dobry)

Centrum

Medyczne

Kształcenia

Dyplom doktora nauk medycznych nadany Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego w
Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach dn.18.11.1993

1993

Dyplom Specjalisty w Dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Centrum
Egzaminów Medycznych w Łodzi
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3.

DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH

1986

nadal, Klinika Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stanowisko:

asystent ( 1986-1987)
Starszy asystent ( 1987-1994)
Adiunkt (1994-2006)
Wykładowca

Starszy

( 2006-2011)

wykładowca

( od 2011-nadal)

1998

nadal, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Stanowisko:

Ordynator, aktualnie Kierownik
Oddziału

Onkologii Hematologii i Chemioterapii

Po ukończeniu studiów medycznych, na drodze postępowania konkursowego w 1982 roku
zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta

w Katedrze

i

Klinice Pediatrii Śląskiej

Akademii Medycznej w Katowicach , kierowanej wówczas przez P. Prof. Mieczysława
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Krauzego . W 1983 roku rozpoczęłam staże i szkolenia w ramach dwustopniowej specjalizacji
z pediatrii, uzyskując tytuł pediatry w 1986 roku, a tytuł specjalisty chorób dzieci w 2009
roku. W roku 1993 obroniłam pracę doktorską skupiającą się na ówczesnym moim
zainteresowaniu badawczym - problematyce mechanizmów odpornościowych i zapalnych

w schorzeniach infekcyjnych u dzieci, pt. "Zachowanie

się

cynku i miedzi w limfocytach krwi

obwodowej w przebiegu zapaleń płuc u dzieci", promotorem pracy był Prof. Eugeniusz Pyda.
W roku 2003 zdałam egzamin specjalistyczny z nowopowstałej specjalizacji pediatrycznej onkologii i hematologii dziecięceL a zdobyte wcześniej w tej dziedzinie zawodowej dało mi
kwalifikacje do zrealizowania programu specjalizacyjnego w ramach tzw. szybkiej ścieżki.
W zakresie pracy zawodowej moje zainteresowania skupiały się od początku kariery na
problematyce hematologii i onkologii dziecięcej, w której dynamiczny rozwój nastąpił po
przeniesieniu Kliniki Pediatrii w 1998 roku do nowej siedziby - Górnośląskiego Centrum
Zdrowia

Dziecka

w

Katowicach.

Pracując

w

Klinice

Pediatrii,

kierowanej

przez

Prof. Halinę Woś, w strukturach GCZD zorganizowałam od podstaw Oddział Onkologii,
Hematologii i Chemioterapii, który jest samodzielnym oddziałem tej jednostki w zakresie
działalności

leczniczej. W wyniku moich starań oddział uzyskał zaufanie Polskiej Pediatrycznej

Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków i w 2003 roku stał się członkiem tej grupy, a w roku
2004 również członkiem Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych, natomiast od 2009 roku
jest również członkiem nowopowstałej Polskiej Grupy Neuroonkologii Dziecięcej. Oddział
rozwija

się

dynamicznie, od momentu powstania

(działalność

lecznicza

rozpoczęła się

w 2000

roku) rozpoznanych zostało ok. 1000 schorzeń onkologicznych u dzieci, co kwalifikuje go do
grupy dużych jednostek onkologii pediatrycznej. Jako jednostka funkcjonująca w strukturach
Kliniki Pediatrii SUM prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami III i IV roku, a także ze
studentami anglojęzycznymi.

W oddziale od oczątku istnienia prowadzone są staże z

onkologii i hematologii dziecięcej w ramach specjalizacji z pediatrii, oraz w zakresie
specjalizacji z dziedziny onkologii i hematologii dziecięceL

umożliwiają

to posiadane

akredytacje CMKP. Zdobyte przez lata doświadczenie naukowe wykorzystuję jako konsultant
wszystkich 12 oddziałów GCZD.
Mój dorobek naukowy stanowi 78 publikacji, o łącznym IF 30,112, MNiSW 684, oraz 221
doniesień

zjazdowych,_a szczegółowa analiza przedstawiona jest w odrębnym załączniku.
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4.
I

WIODĄCY
OSIĄGNIĘTE

TEMAT W

NAUKOWE PRACY BADAWCZEJ

WYNIKI

CYKL PRAC Wpływ

PRACY BADAWCZEJ, CELE

Łączny IF 6,974

MNiSW 225

wybranych czynników

biologicznych

toksycznych na rozwój

przebieg schorzeń nowotworowych u dzieci
1. Agnieszka Mizia-Malarz, Grażyna Sabal, Katarzyna Musioł, Joanna Janowska, Barbara
Zahorska-Markiewicz,

Halina

Woś,

2010,

Proangiogenic cytokines vascular-

endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in childhood
Iymphadenopathy, Pediatr.Hematol,Oncol, Vol,27, 393-404/

równorzędny

pierwszy

autor
IF:0.810, MNiSW:13

2. Agnieszka Mizia-Malarz, Grażyna Sabal, Joanna Janowska, Halina Woś, Barbara
Zahorska-Markiewicz, 2009, Prognostic value of proangiogenic cytokines in children

with Iymphomas,

Pediatr.Blood Cancer

Vol.53, No.7, 1195-1199, równorzędny

pierwszy autor
IF : 2.134, MNiSW:24

3. Grażyna Sabal, Agnieszka Mizia-Malarz, Halina Woś, 2012, Serum concentrations of

proangiogenic cytokines (VEGF, bFGF) depending on the histopathological types of
Hodgkin Iymphoma in children - preliminary report, Acta Haematol,Pol, T.43, nr 4,
355-360,
MNiSW:6

4.

Grażyna

Sobol-Milejska, Agnieszka Mizia-Malarz, Halina Woś, 2013,

Expression of

myeloid antigens on Iymphoblast surface in childhood acute Iymphoblastic leukemia
at diagnosis and its effect on early response to treatment: a preliminary report,
Int.J .Hematol.Vol.98,No.3,331-336
IF: 1.679, MNiSW:20
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5. Katarzyna

Musioł, Grażyna

Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Halina Woś, 2014, Leptin

concentration and nutritiona/ status in the course o! treatment in chi/dren with brain
tumours - pre/iminary report, Child's Nerv.Syst. Vol.30, NO.l, 131-136
IF:1.114, ,MNiSW:20

6.

Grażyna

równorzędny

pierwszy autor

Sobol, Katarzyna Musioł, Maria Kalina, Barbara Kalina-Faska, Agnieszka

Mizia-Malarz,

Kornelia

Ficek,

Marek

Mandera,

Halina

Woś,

Małecka

Ewa

Tendera,2012, The eva/uation o! Junction and the u/trasonographicpicture o! thyroid

in chi/drentreated Jor medullob/astoma, Child's Nerv.Syst.VoI.28, 3, 399-404
IF: 1.241, MNiSW:25

Moje zainteresowania badawcze związane są z szeroką problematyką onkologii i hematologii
dziecięcej,

Oddział

co wynika z profilu oddziału, w którym pracuję i który od podstaw tworzyłam.

Onkologii, Hematologii i Chemioterapii rozpoczął swoją działalność leczniczą

w nowopowstałym Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach w 2000 roku, po
blisko 2-letniej przerwie spowodowanej opóźnieniem inwestycyjnym, to spowodowało, iż od
nowa musiałam gromadzić materiał na potrzeby prac badawczych ,stąd

różnorodność

tematów moich prac.
Schorzenia

nowotworowe

u

dzieci

stanowią

ok.

1%

populacyjnych

rozpoznań

onkologicznych, co przekłada się na ok.ll00-1200 świeżych przypadków na rok. Dominują
rozrosty

hematologiczne,

limfoblastyczną, choć

a

wśród

nich

białaczki,

z

dominującą

ostrą

białaczką

w ostatnich latach obserwowane jest zmniejszanie się liczby rozpoznań

tej grupy nowotworów, podobnie jak

chłoniaków złośliwych

i ziarniczych. Z kolei

wśród

guzów litych najczęściej u dzieci występują guzy mózgu. Mimo tego że, wyniki leczenia
schorzeń

nowotworowych u dzieci znacząco poprawiły się, nadal z powodu choroby

nowotworowej umiera 1/3 z nich. Stąd istotne jest, aby diagnoza została postawiona szybko
i natychmiast wdrożona terapia, natomiast w każdej grupie schorzeń nowotworowych
istotne jest precyzyjne określenie czynników ryzyka dla właściwego doboru terapii i czasu
leczenia. Stąd moje zainteresowania naukowe skoncentrowały się m.in. nad biologicznymi
czynnikami odgrywającymi rolę w powstawaniu i rokowaniu schorzeń nowotworowych u
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dzieci, a także odrębnym problemie wpływającym na

stan zdrowia i jakość życia tych

pacjentów-toksycznym

przeciwnowotworoweL

efekcie

stosowanej

terapii

w

tym

radioterapii.

Rola angiogenezy w procesach zapalnych i nowotworowych, czynniki proangiogenne.

Moim szczególnym zainteresowaniem badawczym stała się angiogeneza, a inspiracją była
wysunięta

przez

Folkmana w 1971 roku hipotezę, że skoro wzrost guza zależny jest od

unaczynienia, to inhibitory angiogenezy mogłyby być użyte w leczeniu nowotworów.
Angiogeneza to tworzenie nowych naczyń krwionośnych na bazie już istniejących. Pełni ona
istotną

rolę

w przewlekłych procesach zapalnych, a także we wzroście i rozsiewie

nowotworów. Powyższe, wydawało mi się, ma znaczenie również w przewlekłym stanie
zapalnym węzłów chłonnych, szczególnie wobec możliwej w takich stanach transformacji
nowotworowej. Tworzenie nowych naczyń krwionośnych stymulowane jest przez czynniki
środowiskowe,

onkogeny

oraz

środowiskowym pobudzającym

cytokiny.

Najsilniejszym

miejscowym

czynnikiem

naczyniotworzenie jest hipoksja, która indukuje aktywność

genu, naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu {VEGF; ang. Vascular Endothelial
Growth FactorL a tym samym stymuluje komórki nowotworowe do produkcji i uwalniania
cytokin proangiogennych. Najstotniejszą rolę w procesie naczyniotworzenia odgrywa VEGF,
oraz zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF; ang. basic Fibroblast Growth Factor) .
Pobudzają

one

śródbłonka

komórki

przepuszczalności

naczyń,

zewnątrzkomórkowej

a

także

do

migracji

aktywację

oraz

proliferacji,

enzymów

indukują

proteolitycznych

wzrost

macierzy

oraz mobilizację pericytów. Prowadzą przez to do utworzenia nowego

naczynia krwionośnego. Dodatkowo cytokiny proangiogenne mają zdolność pobudzania
komórek

śródbłonka

i

komórek

nowotworowych

do

własnej

produkcji

na

drodze

autokrynnej. VEGF produkowany i wydzielany głównie przez komórki śródbłonka działa
poprzez receptory,

między

innymi na nich zlokalizowane. Prowadzi do zwiększenia

przepuszczalności naczyń krwionośnych,

a także przejścia komórek śródbłonka ze stanu

spoczynku do stanu proliferacji, migracji i w efekcie formowania nowych naczyń. We
wstępnej

fazie

tworzenia

naczyń

wykorzystywana

jest

wysoka

zdolność

VEGF

do

modyfikowania ich przepuszczalności. Udowodniono, iż VEGF jest 50 000 razy silniejszym
czynnikiem
następuje

przepuszczalności

naczyń

niż

histamina. Wzrost przepuszczalności naczyń

wskutek indukcji przez VEGF syntezy metaloproteinaz odpowiedzialnych za
6

degradację
niezbędne

macierzy zewnątrzkomórkowej i błony podstawnej naczyń. Procesy te są
do migracji komórek śródbłonka. VEGF, oprócz roli indukującej angiogenezę, pełni

również istotną rolę

w utrzymaniu prawidłowej budowy nowopowstałych naczyń. W tym

celu wykorzystywane jest działanie VEGF jako czynnika stymulującego produkcję kolagenu
typu I i III . Zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF) jest drugim, po VEGF, najlepiej
poznanym czynnikiem stymulującym naczyniotworzenie, wytwarzana jest przez miocyty,
fibroblasty, makrofagi, mastocyty i komórki nowotworowe. Transportowany jest z kolei we
krwi przez leukocyty i płytki krwi. Zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów działa poprzez
cztery rodzaje receptorów należących do rodziny receptorów kinazy tyrozynowej. Receptory
dla bFGF występują na komórkach wywodzących się z neuroektodermy, mezodermy (w tym
na komórkach śródbłonka), oraz na komórkach nowotworowych. Najsilniejszym miejscowym
czynnikiem środowiskowym indukującym naczyniotworzenie jest hipoksja. Proces ten
dokładnie został

zbadany w onkologii. W początkowej fazie rozwoju nowotworu, skupisko

około 106 komórek nowotworowych (objętość 2-3 mm 3 ) odżywiane jest na drodze dyfuzji
(carcinoma in situ). Dalszy wzrost tkanki nowotworowej jest możliwy tylko w obecności
odpowiedniego unaczynienia. W skupisku komórek o objętości powyżej 3 mm powstaje
3

lokalna hipoksja, która indukuje aktywność genu kodującego naczyniowo-śródbłonkowy
czynnik wzrostu (VEGF), a tym samym stymuluje komórki nowotworowe do produkcji
i uwalniania

cytokin

"pączkowanie"

pobudzających

naczyniotworzenie.

One

z

kolei

uruchamiają

nowych naczyń na bazie już istniejących. Powstanie unaczynienia poprawia

utlenowanie i zaopatrzenie w substancje odżywcze skupiska komórek nowotworowych,
a tym samym sprzyja ich proliferacji i tworzeniu

przerzutów. Aktywacja niektórych

onkogenów, w tym KRAS, HRAS, SRC oraz bcl-2, odpowiedzialna jest nie tylko za
transformację nowotworową,

ale również za transkrypcję VEGF, sprzyjając tym samym

naczyniotworzeniu. Zapalenie jest

odpowiedzią

na

działanie

antygenu, wskutek której

dochodzi do wzmożonego dopływu krwi, wzrostu przepuszczalności naczyń krwionośnych
oraz nasilonej migracji leukocytów przez śródbłonek. W ostrej fazie w miejscu zapalenia
dochodzi do gromadzenia leukocytów, komórek żernych, limfocytów i cząsteczek osocza.
W przypadku, gdy nie dojdzie do eliminacji antygenu, rozwija się przewlekła odpowiedź
zapalna. W obrazie cytologicznym obserwuje się wówczas liczne limfocyty CD4, komórki
plazmatyczne oraz makrofagi, nieliczne są z kolei neutrofile . Znana jest rola makrofagów
w produkcji

VEGF-najsilniejszego

czynnika

proangiogennego.

Dodatkowo

prawidłowe
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limfocyty CD4 oraz komórki plazmatyczne infiltrujące tkankę zapalną i/lub nowotworową
również

wykazują

wysoką

ekspresję

VEGF . Podobne reakcje mają miejsce w tkance

nowotworowej, gdy antygeny związane są z komórkami guza, same dodatkowo są źródłem
cytokin proangiogennych. Powyższe sprzyja naczyniotworzeniu . Uwalniane z aktywowanych
w procesie zapalnym makrofagów prozapalne cytokiny, między innymi 11-6 oraz 11-8 oprócz
działania

chemotaktycznego na granulocyty obojętnochłonne i stymulującego na układ

płytkotwórczy, nasilają ekspresję

proangiogennych,

aktywując

VEGF mRNA. Pełnią przez to rolę pośrednich markerów
angiogenezę.

W

naczyniotworzeniu

w

procesach

fizjologicznych, oraz patologicznych istotną rolę odgrywają komórki mastoidalne, mające
zdolność

do produkcji VEGF . Zlokalizowane są one zawsze blisko naczyń krwionośnych,

a w miejscach zmienionych zapalnie lub nowotworowo, udowodniono znaczący wzrost ich
liczby. W przewlekłych stanach zapalnych węzłów chłonnych u dzieci ciągła stymulacja
układu immunologicznego przez antygen w sprzyjających warunkach może doprowadzić do

zmiany normalnych

wzorców podziałów komórkowych. Wiąże się to z potencjalną

możliwością transformacji nowotworowej przewlekłego stanu zapalnego. Analizując w tym

aspekcie patogenezę chłoniaków należy uwzględnić, iż przewlekły stan zapalny węzłów
chłonnych i związane z nim prozapalne cytokiny {1I-6} pełnią istotną rolę w rozwoju tych

schorzeń. Co istotne, znaczenie w tym procesie ma VEGF. Związany z procesem zapalnym

wzrost stężenia 11-6 pobudza bowiem syntezę VEGF i przez to aktywuje naczyniotworzenie i
może sprzyjać
stężenia

nowotworzeniu. W badaniach na populacji dorosłej udokumentowano, iż

VEGF oraz bardzo często również bFGF są znacząco wyższe w guzach litych, a ich

wysokość

korelUje

ze

stopniem

zaawansowania

choroby,

natomiast

w

przypadku

nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego literatura jest uboższa i niejednoznaczna.
Rola angiogenezy, znaczenie diagnostyczne i rokownicze jej markerów - głównie VEGF oraz
bFGF - w guzach litych u dzieci, jest dość szeroko opisywane w literaturze. Podobnie jak u
dorosłych wysokie wyjściowe stężenie VEGF jest złym wskaźnikiem rokowniczym. W remisji

choroby stężenie VEGF znacząco obniża się, wzrasta zaś w progresji choroby nowotworowej.
Angiogeneza w nowotworach

układu

krwiotwórczego i

chłonnego

u dzieci jest znacznie

mniej poznana. Istnieją jedynie pojedyncze doniesienia na temat jej roli w patogenezie tej
grupy nowotworów. Rola cytokin w angiogenezie nowotworowej jest zbliżona do opisywanej
w przewlekłych procesach zapalnych. Istotnym elementem różnicującym jest fakt, iż w
schorzeniach

onkologicznych

dodatkowym

źródłem

VEGF i bFGF są same komórki
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nowotworowe. Ponadto zmiany w śródbłonku naczyń oraz zaburzenia hemostazy w
chorobach nowotworowych sprzyjają adhezji płytek krwi, a tym samym uwalnianiu z nich
między

innymi czynników proangiogennych. Uznanie roli czynników proangiogennych,

szczególnie

VEGF

w

patogenezie

chorób

nowotworowych

znalazło

już

swoje

odzwierciedlenie we wprowadzanej w ostatnich latach terapii antyangiogennej w leczeniu
schorzeń

niektórych

onkologicznych.

Mizia-Malarz, Grażyna Sobol, Halina Woś, 2008, Angiogeneza
przewlekłych schorzeniach zapalnych i nowotworowych, T.24, nr 141, s.185-189
MNiSW:6

1. Agnieszka

w

Sobol, Halina Woś,2008, Czynniki proangiogenne :
czynnik wzrostu (VEGF) i zasadowy czynnik wzrostu
fibroblastów (bFGF) - charakterystyka i funkcje, PrzegI.Lek.; T.65, nr 7-8, s.353-357
MNiSW:6

2. Agnieszka Mizia-Malarz,

Grażyna

naczyniowo-śródbłonkowy

Wartość prognostyczna cytokin proangiogennych u dzieci z chłoniakami

Wybór leczenia i rokowanie u dzieci z rozpoznanymi chłoniakami zależy od określonych
czynników prognostycznych, w tym typu histopatologicznego, stopnia zaawansowania
klinicznego

choroby,

obecność

objawów

ogólnych,

aktywność

oraz

dehydrogenazy

mleczanowej. Znajomość nowych markerów diagnostycznych i prognostycznych mogłaby
wpłynąć

na

poprawę

podjęcia

oceny znaczenia prognostycznego cytokin proangiogennych u dzieci z rozpoznanymi

wyników leczenia tych pacjentów.

Powyższe stało się inspiracją

do

chłoniakami.

Badaniem zo sta ło obj ętych 42 dzi eci w wi e ku 3 r.ż. - 17 r.ż. , u których, n a pod st awi e b adania

histopatologicznego
chłoniaka

węzłów chłonnych,

Hodgkina (HL) ,

rozpoznano choroby rozrostowe

bądź chłoniaka

nieziarniczego (NHL) o lokalizacji nadprzeponowej .

Czas obse rwacji 6 m-cy - 4 lat. An aliza prowadzona
w

wyróżnionych

podgrupach,

podział uwzględniał

b yła

w

ca ł ej

grupie bada nej (A) ora z

rozpoznania histopatologiczne, podgrupa

AHL -22 dzieci z chłoniakiem Hodgkina (HL), podgrupa
ANHL -20 dzieci z rozpoznanym

układu chłonnego :

stanowiła

chłoniakiem złośliwym

52 % całej grupy A, podgrupa

(NHL), 48 % grupy A.

Mając

na uwadze

efekty terapii, grupę A podzielono na podgrupy, podgrupa ACR -30 dzieci w stadium
całkowitej remisji (eR), 71,4

%, podgrupa podgrupa

ApR+PD+ER -

12 dzieci z niepowodzeniami

leczenia: częściowa remisja (PR), progresja choroby (PO), wznowa wczesna (ER), podgrupa ta
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stanowiła 28,6 % całej grupy A. Grupę kontrolną (K) stanowiło 20 zdrowych dzieci, pacjentów

Poradni Gastroenterologicznej, u których występowały zaburzenia motoryczne przewodu
pokarmowego. Z badania wykluczono dzieci z fizjologicznymi i patologicznymi procesami
mogącymi intensyfikować angiogeneze. Wszyscy pacjenci byli leczeni według protokołów

Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Uzyskane wyniki wykazały
wysoce znamiennie wyższe średnie stężenie VEGF w całej grupie badanej (p=O.OOOl), czego
nie potwierdzono w odniesieniu do bFGF, którego średnie wartości stężenia w obu grupach
były porównywalne. Odnosząc uzyskane wartości stężeń obu parametrów do efektów terapii

średnia wartość stężenia VEGF w podgrupie z niepowodzeniami terapii (ApR+PD+ER) była

wysoce znamiennie wyższa (p=0.02) w odniesieniu do podgrupy ACR, co było ciekawą,
niemniej jednak oczekiwaną obserwacją, natomiast uzyskane średnie wartości stężeń bFGF
były wyższe

w grupie z niepowodzeniami terapii, ale różnice wartości nie wykazały

znamienności

statystycznej. Istotną obserwacją było stwierdzenie na podstawie analizy

jedno i wielowariantowej znanych czynników prognostycznych w chłoniakach u dzieci, że
wysokie wyjściowe stężenie VEGF w surowicy jest jedynym niezależnym niekorzystnym
czynnikiem rokowniczym, a dodatkowo, iż wysokie wyjściowe stężenie VEGF w surowicy
zwiększa

ponad 8 - krotnie ryzyko niepowodzenia leczenia. Były to istotne, jedne z bardzo

nielicznych

badań,

oceniających

zachowanie

się

cytokin

proangiogennych

u dzieci

z chłoniakami, które wykazało, iż wyjściowy poziom naczyniowo-śródbłonkowego czynnika
wzrostu (VEGF) może być dodatkowym czynnikiem ryzyka niepowodzenia leczenia w tej
grupie pacjentów. Dodatkową, zaskakującą obserwacją była ocena uznanych czynników
niepowodzenia

leczenia takich jak:

aktywność

surowiczego LDH,

(>500IUjL czynnik

wysokiego ryzyka) czy współistnienie obwodowej i śródpiersiowej limfadenopatii (obecność
dużej

masy guza), analiza wielowariantowa nie potwierdziła ich znaczenia jako czynników

prognostycznych terapii, jedynie wysokie stężenie VEGF zostało wykazane jako niezależny
czynnik złej prognozy. Powyższe znalazło potwierdzenie w grupie dzieci z niepowodzeniami
leczenia, u których poziom czynników proangiogennych osiągnął najwyższa wartość . Praca
uzyskała pozytywną opinię

recenzentów i ukazała się w bardzo istotnym w onkologii

i hematologii dziecięcej czasopiśmie Pediatric Blood & Cancer (IF 2.134, MNiSW24),
wydawanym przez International Society of Paediatric Oncology (SIOP) . Wyniki badań zostały
przedstawione

również

na

kongresie

SIOP

w

Berlinie(2008),

4

Zjeździe

Polskiego

Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD) Białowieża, 2008, 23 Zjeździe
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Polskiego

Towarzystwa

Hematologów

Transfuzjologów

spotkały

się

z dużym

zainteresowaniem uczestników.

Cytokiny proangiogenne -naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i zasadowy czynnik
wzrotu w limfadenopatiach u dzieci.
Limfadenopatie przewlekłe są najczęściej występującymi schorzeniem hematologicznym
u dzieci i najczęstszą przyczyną skierowań dzieci do Poradni Hematologii i Onkologii. Wynika
to z możliwości

rozwoju

pierwotnych

nowotworów w

obrębia

węzłów

chłonnych,

a w przypadku przewlekłego zapalenia, możliwej transformacji nowotworowej . Zarówno
procesom zapalnym jak i nowotworowym towarzyszy wzmożone naczyniotworzenie. Celem
badania była ocena stężeń w surowicy krwi VEGF i bFGF w różnych postaciach przewlekłej
limfadenopatii obwodowej w odniesieniu do użyteczności wartości tych parametrów
w diagnostyce różnicowej limfadenopatii. Do badania włączono 94 dzieci w wieku od 2 r . ż.
do 17 r.ż., śr. wieku 10,3 lat, z przewlekłą limfadenopatią obwodową. Badaniami objęto
dzieci, u których stwierdzono powiększenie węzłów chłonnych obwodowych o średnicy >2cm
utrzymujące się powyżej 2 miesięcy. Z badania wykluczono dzieci z czynną infekcją,

dziewczynki w czasie trwania miesiączki, dzieci po urazach i operacjach w okresie ostatnich
2 miesięcy, pacjentów z cukrzycą, chorobami tkanki łącznej, wadami serca, a także po
przebytej

chorobie

nowotworowej.

Powyższe

zostało

potwierdzone

wywiadem

i udokumentowane stosownymi badaniami. U wszystkich pacjentów zostało oznaczone
stężenie

surowiczego VEGF i bFGF, oraz przeprowadzona typowa diagnostyka powiększenia

węzłów chłonnych,

w tym badanie USG szyi i jamy brzusznej, Rtg klatki piersiowej, TK szyi

w przypadku gdy wielkość powiększonych węzłów chłonnych przekraczała 4cm, a ich
struktura budziła niepokój w badaniu USG, bądź stwierdzone zostało powiększenie węzłów
chłonnych

szyjnych dolnych lub nadobojczykowych. U pacjentów z wyraźnym podejrzeniem

onkologicznym wykonano dodatkowo TK klatki piersiowej i jamy brzusznej. U wszystkich
dzieci wykonano badanie patomorfologiczne powiększonych węzłów chłonnych, przy czym
pacjenci z typowym obrazem przewlekłego zapalenia mieli wykonaną biopsję cienkoigłową,
niemniej jednak w przypadku wyniku niejednoznacznego, bądź wskazującego na proces
nowotworowy pobrany został węzeł chłonny do badania. Dzieci po wykonanej BC
pozostawały

w dalszej, wnikliwej obserwacji w Poradni Onkologii i Hematologii. Pacjentów w

oparciu o wynik badania patomorfologicznego podzielono na 2 grupy: GRUPA A - 52dzieci w
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wieku 2 r.ż. - 17r.ż., śr. wieku 10.5 lat, z przewlekłą limfadenopatią obwodową, u których w
toku

diagnostyki

Rozpoznanie to

rozpoznano

przewlekłe

zapalenie węzłów chłonnych

postawiono na podstawie badania

obwodowych .

cytologicznego aspiratu węzłów

chłonnych. GRUPA B - 42dzieci w wieku 3 r.ż. - 17r.ż., śr. wieku 13 lat, z przewlekłą
limfadenopatią obwodową, u których na podstawie badania histopatologicznego pobranych
węzłów chłonnych

rozpoznano chorobę rozrostową układu chłonnego: chłoniaka Hodgkina

(HL), 22 dzieci bądź chłoniaka nieziarniczego (NHL), 20 dzieci. W toku diagnostyki u części
dzieci zobrazowano obok limfadenopatii szyjnej, również śródpiersiową , w związku z czym
grupę

B podzielono na podgrupy: podgrupa Bp - 15 dzieci z lokalizacją wyłącznie obwodową,

wiek 3 -16r.ż., śr. wieku 10,5 lat, podgrupa ta stanowiła 35,7 % całej grupy, podgrupa BM27 dzieci z lokalizacją obwodową i w śródpiersiu; wiek 6 -17r . ż., śr. Wieku 13,4 I~t, podgrupa
ta stanowiła 64,3 % całej grupy B. Kontrolę stanowiło 20 dzieci spełniających kryteria
wykluczenia. Uzyskane wyniki oznaczonych parametrów poddano analizie statystycznej.
Przeprowadzona analiza mediany stężenia VEGF w surowicy w poszczególnych grupach
wykazała

znamiennie wyższe wartości w całej grupie badanej - grupa A i B w odniesieniu do

grupy K (p=O,0002), natomiast nie wykazano istotnych statystycznie różnic w stężeniach
bFGF między powyższymi grupami. Surowicze stężenie VEGF było najwyższe w grupie B,
pośrednie

w grupie A, najniższe z kolei w grupie K (różnice znamienne statystycznie). Analiza

mediany stężenia bFGF w surowicy wykazała również najwyższą wartość w grupie B,
natomiast w grupie A najniższą (różnice znamienne statystycznie). Wykorzystując podział
grupy B w zależności od lokalizacji powiększonych węzłów chłonnych, wykazano znamiennie
wyższą medianę stężenia

VEGF w surowicy zarówno w podgrupie Bp w odniesieniu do grupy

A (p=O,048), jak i w podgrupie BM

w odniesieniu do grupy A (p=O,00005). Podobnie

wykazano znamiennie wyższą medianę stężenia bFGF w podgrupie Bp w odniesieniu do
grupy A (p=O,0004) oraz w podgrupie BM w odniesieniu do grupy A (p=O,0005). W podgrupie
BM względem podgrupy Bp również wykazano znamiennie wyższą miedianę stężenia VEGF
(p=O,049), natomiast różnice w stężeniach bFGF w surowicy nie były znamienne. Analiza
mediany

stężenia

VEGF

oraz

bFGF

w

surowicy

w

zależności

histopatologicznych w grupie B - podgrupa BHL oraz podgrupa BNHL

od
-

rozpoznań

nie wykazała

znamiennych różnic. Badanie wykazało, iż w sytuacji limfadenopatii obwodowej, zarówno
zapalnej jak i nowotworowej stężenie surowiczego VEGF przekracza znacząco wartość
graniczną,

w grupie chłoniaków było to o 95,3%, a przewlekłego stanu zapalnego o 75%.
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Wykazana wysoka wartość mediany stężenia VEGF może być potwierdzeniem udziału tego
czynnika zarówno w angiogenezie

towarzyszącej

zapaleniu jak i nowotworzeniu . Obserwacja

ta jest zgodna z wynikami obserwacji innych autorów,

choć

liczba publikacji

podnoszących

problem angiogenezy u dzieci z limfadenopatiami jest bardzo skąpa, co z kolei może
podnosić wartość

przedstawionych

badań.

Nie wykazano

węzłów chłonnych,

w przebiegu zapalenia

czynn ików proangiogennych, odgrywa

znaczącego

we

stężenia

bFGF

należy

do tzw. niespecyficznych

wzroście

fibroblastów, mioblastów

czynnik ten

zasadniczą rolę

wzrostu

i syntezie kolagenu . Doniesienia na temat zachowania się tego czynnika w limfadenopatiach
zapalnych

bądź

są

nowotworowych

bardzo

skąpe

i niejednoznaczne, dlatego podejmowane

badania mogą przyczynić się również do dalszych dyskusji w tym obszarze. Najcenniejszym
spostrzeżeniem

wydaje

się być, iż

istnieje

znacząca różnica stężeń

surowiczego VEGF i bFGF

u dzieci z limfadenopatią zapalną i nowotworową, Rodzaj przewlekłej limfadenopatii
obwodowej ma

związek

przewlekłym

może być

są

one istotnie

w porównaniu ze

węzłów chłonnych

zapaleniu

proangiogennych

VEGF oraz bFGF -

układu chłonnego

z chorobami rozrostowymi
w

stężeniami

ze

stężeniami

wyższe

u dzieci

obserwowanymi

obwodowych, dlatego ocena tych cytokin

przydatna w diagnostyce limfadenopatii w tej grupie pacjentów.

Wyniki badań zostały opublikowane w Pediatric Hematology and Oncology (IF 0,810, MNiSW
13) , oraz przedstawione na na kongresie SIOP w Berlinie (2008) i 23 Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,

Stężenie

Wrocław

cytokin proangiogennych (VEGF,bFGF) w

chłoniaka

2009

zależności

od typu histopatologicznego

Hodgkina u dzieci.

Dotychczas stosowane

protokoły

terapeutyczne w

chłoniaku

Hodgkina (HL) u dzieci

skutkują

dobrymi wynikami leczenia, ale wiążą się ze stosunkowo wysokim ryzykiem rozwoju drugich
nowotworów.

Stąd

też

stale

trwają

prace nad poprawieniem wyników leczenia z

jednoczesnym ograniczeniem toksycznej terapii w stadiach o niższym ryzyku. Powszechnie
znane główne czynniki rokownicze w HL u dzieci jak stopień zaawansowania klinicznego
i obecność/brak objawów ogólnych są niepodważalne, ale poszukiwane są nowe wskaźniki
aktywności

choroby o znaczeniu predykcyjnym.

Kontynuując ocenę

czynników proangiogennych

węzłów chłonnych

moje zainteresowanie badawcze skoncentrowało się na problematyce

możliwej

zależności

poziomu

surowiczego

u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi

tych

czynników

z

zależności

od

typu
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histopatologicznego grupy pacjentów z chłoniakiem Hodgkina i próbie określenia znaczenia
rokowniczego .
Typy histopatologiczne w klasycznym chłoniaku Hodgkina (cHL) różnią się między innymi
procentowym udziałem komórek Reed-Sternberga (R-SC) w utkaniu nowotworowym .
W typie z deplecją limfocytów (Lymphocyte depletion clasical Hodgkin Lymphoma LDcHL)
w utkaniu nowotworu obecne są prawie wyłącznie Reeda- Stenberga (R-S.C.L z kolei
w guzkowym typie chłoniaka Hodgkina z przewagą limfocytów (Nodular Lymphocyte
Predominant Hodgkin Lymphoma NLP-HL) w zajętej tkance węzłowej obecne są komórki
limfocytarne i histiocytarne lub o typie "popcorn". Ten typ HL posiada najlepszą prognozę .
Cytokiny proangiogenne- VEGF i bFGF w chłoniaku Hodgkina produkowane są głównie przez
R-S.C., w związku z czym hipotetycznie poziom tych czynników powinien być najwyższy w tej
grupie pacjentów. Celem przeprowadzonego przeze mnie badania była ocena stężenia VEGF
i bFGF w surowicy (sVEGF, sbFGF) w różnych typach histopatologicznych chłoniaków
Hodgkina u dzieci. Badaniem objęto 37 dzieci z HL. Wyodrębniono dwie grupy: grupa A - 34
dzieci z cHL i grupa B - 3 dzieci z NLP-HL. Grupę kontrolną (grupa C) stanowiło 20 zdrowych
dzieci. Stopień zaawansowania klinicznego oceniono zgodnie z klasyfikacją Ann-Arbor,
kwalifi kując 22 dzieci(64%) z grupy A do do II stopnia zaawansowania klinicznego , natomiast

u żadnego pacjenta nie stwierdzono pozawęzłowej lokalizacji procesu (IVst). Z kolei typ
NDcHL, najtrudniej rokujący, rozpoznany był jedynie u 2 pacjentów z niekorzystnymi
wskaźn i kami

natomiast

klinicznymi. Całkowitą remisję choroby (CR) w tej grupie osiągnęło 68%,

przeżycie

w tej grupie wynosi 94%. Dwoje dzieci (6%)

zginęło

z powodu infekcji

uogólnionej w przebiegu neutropenii polekowej . Całkowitą remisję choroby (CR) w tej grupie
osiągnęło 68%, natomiast przeżycie w tej grupie wynosi 94%. Dwoje dzieci (6%) zginęło z

powodu infekcji uogólnionej w przebiegu neutropenii polekowej. Wszyscy pacjenci z grupy B
(NLP-HL) uzyskali całkowitą remisję choroby. Wyniki: Mediana VEGF w grupie A była
znamienn ie wyższa (p<O.OS) w porównaniu do grupy B i grupy C. W typie LDcHL stężenie
VEGF osiągnęło najwyższą wartość. ObserwaCje pozwoliły na podsumowanie, iż w chwili
rozpoznania choroby stężenia VEGF w surowicy u dzieci z klasycznym chłoniakiem Hodgkina
są

istotnie wyższe względem typu guzkowego z dominacją limfocytów. Uwzględniając fakt, iż

czynniki proangiogenne produkowane są przez komórki R-S uzyskane wartości stężenia
najwyższe

wysoki

w typie LDcHL, a najniższe w NLP-HL są tego znakomitym potwierdzeniem. Z kolei

poziom

cytokin

proangiogennych

wiąże

się

ze

zwiększonym

ryzykiem
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rozprzestrzeniania procesu nowotworowego. Mediany
były

stężeń

bFGF

między

grupami A, B i C

statystycznie nieistotne. Przedstawiane badanie oparte jest na stosunkowo

małej

grupie

dzieci i podnoszone w nim kwestie wymagają dalszych badań, wykazało jednak tendencję do
korelacji stężeń cytokin proangiogennych z typami histopatologicznymi chłoniaka Hodgkina
u dzieci, co może mieć znaczenie rokownicze i być wsparciem w diagnostyce typów HL.
Praca

została

opublikowana w Acta Haematologica Polonica 2012, MNiSW 6, przedstawiona

na : 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź 2012, 44th
Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 2012 London
Występowanie

antygenów mieloidalnych na powierzchni Iimfoblastów w ostrej

białaczce

limfoblastycznej u dzieci i ich wpływ na wczesną odpowiedź na leczenie.
Białaczki są najczęściej rozpoznawanymi schorzeniami nowotworowymi u dżieci. Wśród
rozpoznań dominuje ostra białaczka limfoblastyczna (Acute Lymphoblastic Leucemia-ALL),

która stanowi blisko 85%

rozpoznań.

się poprawiły,

remisję

część

aktualnie

znacząco

Wyniki leczenia ALL u dzieci w ostatnich latach

uzyskuje ponad 80% dzieci z tym schorzeniem, natomiast

dzieci prezentuje gorszą odpowiedź na leczenie i ta grupa pacjentów stanowi

szczególne

zainteresowanie

onkohematologów

w

zakresie

poszukiwania

kolejnych

czynników mogących mieć wpływ na odpowiedź na terapię. Powyższe zainspirowało mnie
do oceny wpływu koekspresji antygenów mieloidalnych na limfoblastach u dzieci z ALL na
odpowiedź

na

leczenie.

Immunologiczna

diagnostyka

ALL

oparta

jest

na

ocenie

powierzchniowych antygenów, co pozwala zakwalifikować ALL do linii B (ALL-B) lub T
komórkowej (ALL-T). Wg ustaleń WHO, określony panel antygenów powierzchniowych
przypisany jest dla danego typu białaczki limfoblastycznej . Istnieją przypadki, w których na
powierzchni

komórek należących

do klonu

białaczkowego

wykryte zostają markery

charakterystyczne zarówno dla linii limfoblastycznej jak i mieloblastycznej co kwalifikuje
leukemię do tzw. "mixed lineage leukemia" lub inaczej "myeloid positive ALL" (My(+)ALL) .

Dane

dotyczące

częstości

współistnienia

antygenów

limfoblastów w ALL z linii B lub T komórkowej
częstość

są rozbieżne.

na

W populacji

powierzchni

dziecięcych

ALL,

My(+)ALL szacowana jest na 7-25%, z kolei u dorosłych odsetek My(+)ALL jest

znacząco wyższy

się obecność
więcej

mieloidalnych

(ok. 40%) . Na powierzchni limfoblastów w My(+)ALL

najczęściej

obserwuje

antygenu CD13 (6-16%), kolejno CD 33 (3-10%) . Współwystępowanie 2 lub

antygenów mieloidalnych (Myag) na komórkach

białaczkowych

jest rzadkie i nie
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przekracza kilku procent. Mechanizmy wpływu obecności Myag na rozwój i przebieg ALL są
ciągle

Uważa się, że

niejasne.

m.in.

obecność

aminopeptydazy

jaką

jest antygen CD13 na

powierzchni limfoblastów może odpowiadać za hamowanie ich apoptozy i być czynnikiem
sprawczym leukemogenezy .Według aktualnych wytycznych dzieci z ALL kwalifikowane są do
jednej z 3 grup ryzyka możliwego niepowodzenia leczenia (standard risk group - SRG,
intermediate risk group - IRG, high risk group - HRG), co przekłada się na intensywność
terapii. Kwalifikacja obejmuje: wiek, wstępną liczbę leukocytów, obecność t(9,22) lub t(4,l1)
oraz liczbę limfoblastów we krwi obwodowej w 8 dniu terapii. Zarówno liczba limfoblastów
we krwi obwodowej w 8 dniu leczenia, jak i odsetek komórek blastycznych w szpiku kostnym
w kolejnych punktach czasowych (15 i 33 dzień terapii wg protokołu terapeutycznego Acute
Lympholastic Leukemia Inter Continental - ALLlC 2002) wskazują na odpowiedź na leczenie.
W aktualnie stosowanym protokole ALLlC 2009 w 15 dobie oceniana jest minimalna choroba
resztkowa (MRD), której wynik jest podstawą do kwalifikacji do grup ryzyka w odniesieniu do
poziomu (oczekiwana odpowiedź MRD < 10%). Aktualne wyniki badań wpływu obecności
Myag na limfoblastach na efekty terapii są niejednoznaczne stąd też nie mogą być
uwzględniane

jako czynniki ryzyka. Według wyników

większości

badań,

rokowanie

w przypadkach My(+)ALL tak u dorosłych jak i u dzieci jest gorsze niż u My(-)ALL . Istnieją
również

prace wskazujące, iż obecność Myag nie ma żadnego znaczenia rokowniczego wALL

Celem tego badania

była

ocena częstości występowania antygenów mieloidalnych na

limfoblastach u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i wpływu ich obecności na wczesną
odpowiedź

na leczenie. Analizie poddano 58 dzieci z rozpoznaną ALL leczonych w naszym

oddziale w latach 2004-2010, wiek dzieci 2-18 r.ż. (śr. 6.5 lat), Diagnozę postawiono w
oparciu

o ocenę

i molekularną

szpiku

fluorocytometru
przeciwciała

morfologiczną,

kostnego.

przepływowego.

cytochemiczną,

Badanie
W

immunofenotypową,

immunofenotypowe
panelu

cytogenetyczną

wykonano

immunofenotypowym

za

pomocą

uwzględniono

monoklonalne: CD2, CD5, CD7, CDlO, CD19, CD20, CD34, CD117, CD13, CD14,

CD15, CD33, CD66 i HLA-DR. Odsetek antygenu >20% uznano za istotny. Dzieci leczone były
zgodnie z rekomendacją Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Białaczek i Chłoniaków wg
Protokołu

ALL IC 2002 i wg kryteriów protokołu zakwalifikowane zostały do odpowiednich

grup ryzyka: SRG n=21 (36.2%), IRG n=28 (48.2%), HRG n=9 (15.6%). U 5 dzieci wykazano
obecność

t (9,22) w komórkach białaczkowych (czynnik wysokiego ryzyka), u 1 pacjenta z

zespołem

Downa w kariotypie potwierdzono trisomię chromosomu 21. Ocenę odpowiedzi na
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leczenie zgodnie z protokołem terapeutycznym wykonywano w dobie 8 (liczba limfoblastów
we krwi obwodowej/lul; dobra odpowiedź<1000 limfoblastów/lul, zła odpowiedź>1000
limfoblastów/lul), 15 i 33 (ocena szpiku kostnego; szpik Ml<5% limfoblastów, szpik M2:525% limfoblastów, szpik M3>-25% limfoblastów). Grupa My(+)ALL (pacjenci z obecnymi
antygenami mieloidalnymi na powierzchni limfoblastów) liczyła 28 dzieci (48.2%). Wykazano
istotną obecność następujących

antygenów mieloidalnych: CD13 u 14 (46.6%), CD33 u 7

(23.3%) i CD66 u 12 pacjentów (42.8%). W grupie tej u 5 dzieci (16.6%) występowały
jednocześnie 2 Myag: CD13 i CD33 u 4 dzieci, CD13 i CD66 u 1 dziecka. Grupa My(-)ALL

(pacjenci bez obecności antygenów mieloidalnych na powierzchni limfoblastów), stanowiła
30 dzieci (51.8%), śr. wiek 7.1 lat.

W 8 dobie terapii dobrą odpowiedź na sterydoterapię

(PGR) obserwowano u 49 dzieci (84.5%), złą odpowiedź (PPR) odnotowano u 9 dzieci
(15.5%). Analiza regresji logistycznej jednoczynnikowej wykazała, że wpływ na złą odpowiedź
miały: wstępna liczba WBC > 20,OK/ul (p=0.005), typ ALL-T (p=0.08), grupa ryzyka (p=O.Ol) i
obecność jakiegokolwiek antygenu mieloidalnego na powierzchni limfoblastów (p=0.03).
Obecność poszczególnych Myag (CDB, CD33, CD66) nie miała istotnego wpływu na reakcję

na leczenie w 8 dobie. W 15 dobie terapii u 17 dzieci (29.3%) stwierdzono aplastyczny obraz
szpiku kostnego, 24 dzieci (41.4%) uzyskało CR (szpik Mi). Z kolei 10 dzieci (17.2%) miało
szpik M2, a u 7 (12.1%) stwierdzono szpik M3.

Gorszą odpowiedź na leczenie, choć

statystycznie nieistotną obserwowano w grupie My(+)ALL. W 33 dobie terapii u 51 dzieci
(87.9%) stwierdzono całkowitą remisję choroby (CR), z prawidłowo odbudowanym szpikiem
kostnym. U 7 dzieci (12.1%) szpik pozostawał aplastyczny i CR potwierdzono z 2
tygodniowym opóźnieniem po uzyskaniu pełnej regeneracji szpiku. Badanie wykazało
wyraźny
gorszą

trend wskazujący na najlepszą odpowiedź na leczenie dzieci z grupy My(-)ALL,

w grupie My(+)ALL z pojedynczym antygenem mieloidalnym i najgorszą w grupie

My(+)ALL z 2 antygenami mieloidalnymi na powierzchni limfoblastów . Analiza regresji
logistycznej wieloczynnikowej wykazała, iż najsilniejszym czynnikiem opóźnionej remisji jest
obecność antygenu CD13 na limfoblastach (p=0.03). Niemożliwa jest długoterminowa ocena
wpływu

Myag na efekty terapii z powodu krótkiego okresu obserwacji części dzieci, niemniej

jednak w analizowanej grupie dzieci w co najmniej 5 letniej obserwacji po zakończeniu
terapii było 36 pacjentów, w tym 23 z nich należało do grupy My(-)ALL, a 13 znajdowało się
w grupie My(+)ALL. Spośród 13 dzieci z grupy My(+)ALL zmarło 6 (46%), w tym 3 dzieci (2HRG, l-IRG) bez uzyskanej remisji choroby z powodu powikłań w przebiegu aplazji w okresie
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leczenia indukującego remisję, a pozostałych 3 pacjentów (IRG) z powodu kolejnych wznów
choroby. W grupie 23 dzieci My (-)ALL zmarło 4 dzieci (17.4%) z powodu kolejnych wznów
choroby. Najistotniejsze wyniki obserwacji: obecność jakiegokolwiek antygenu mieloidalnego
na limfoblastach ma istotny, negatywny wpływ na odpowiedź na sterydoterapię (ocena w 8
dobie leczenia). Istnieje jednak trend wskazujący na gorszą odpowiedź w 15 dobie w grupie
My(+)ALL, konieczność przeprowadzenia podobnej analizy na większej grupie pacjentów, u
pacjentów My(+)ALL i

przy obecnych dwóch Myag na limfoblastach, istnieje wyraźna

tendencja do występowania aplazji szpiku kostnego w 33 dobie, co uniemożliwia ocenę
odpowiedzi o czasie, a obecność antygenu CD13 ma bardzo silny, negatywny wpływ na
uzyskanie pełnej remisji choroby w 33 dniu leczenia ALL. Obecność antygenów mieloidalnych
na powierzchni limfoblastów w ALL u dzieci jest stosukowo częsta i wpływa negatywnie na
wczesną odpowiedź na leczenie. Praca została opublikowana w International Journal of

Hematology, 2013, IF 1,679, MNiSW 20, oraz przedstawiona na 7 Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Olsztyn 2014
Stężenie leptyny i stan odżywienia u dzieci w przebiegu leczenia guzów mózgu.

Guzy mózgu są najczęściej rozpoznawanymi guzami nowotworowymi u dzieci i choć wyniki
leczenia w ostatnich latach znacząco poprawiły się to pozostają stale niezadawalające.
Poszukiwane

są

dodatkowe

czynniki,

które

poza

już

uznanymi

jak

agresywność

histopatologiczna guza, stopień resekcji, pierwotna lokalizacja i zaawansowanie mogą mieć
wpływ

na prognozę. Jednym z nich jest stan odżywienia dziecka onkologicznego, który jak

wykazują

obserwacje w

upośledzeniu . Poszukując

trakcie

leczenia

dzieci

z guzami

mózgu,

ulega

znacznemu

odpowiedzi na to pytanie co powoduje, że ta grupa pacjentów

onkologicznych w trakcie terapii zaczyna prezentować tak upośledzone łaknienie i wtórnie
objawy niedożywienia opierałam się na doświadczeniu wynikającemu z obserwacji własnych
pacjentów. Guzy mózgu są częstym rozpoznaniem wśród pacjentów naszego oddziału,
każdego

roku

przyjmujemy

ok.
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pacjentów

nowotworowego w OUN, dodatkowo w

związku

ze
z

świeżym

rozpoznaniem

długotrwałością

procesu

leczenia i niestety w

sytuacji części rozpoznań nawrotowością jest to dominująca grupa pacjentów poddawanych
terapii onkologicznej. Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii jest drugim ośrodkiem
w kraju po Klinice Onkologii CZD kierowanej przez Prof. Bożennę Bagińską Dembowską w
zakresie liczby leczonych pacjentów z guzami ośrodkowego układu nerwowego, co jest
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L

wynikiem współpracy z funkcjonującym w strukturach GCZD Oddziałem Neurochirurgii
Dziecięcej

Prof. Marka Manderę.

kierowanym przez

Udokumentowanym jest, iż niedożywienie w przebiegu leczenia onkologicznego utrudnia
leczenie zarówno zachowawcze jak i chirurgiczne . Pogarsza rokowanie i obniża jakość życia
pacjentów,

gdyż

chorzy

zwiększoną podatność

niedożywieni

gorzej

odpowiadają

na

leczenie

i prezentują

na infekcje, co dodatkowo wikła terapię . Badania ostatnich lat nad

mechanizmami łaknienia podkreślają, że u podłoża niedożywienia pacjentów onkologicznych
leżą m.in. zaburzenia stężenia peptydów odpowiedzialnych za podwzgórzową regulację
łaknienia.

Fizjologicznie za procesy związane z głodem i sytością odpowiedzialne są peptydy

oreksygeniczne-

zwiększające

łaknienie

oraz

wywołujące

odwrotny

efekt

peptydy

anoreksygeniczne , w tym leptyna (LEP). Liczne przeprowadzone dotychczas badania
wykazały

plejotropowy charakter działania leptyny, jednak najważniejszą rolą jaką pełni, jest

podwzgórzowa kontrola masy ciała polegająca na hamowaniu łaknienia w sytuacji nadmiaru
zasobów tłuszczowych-energetycznych ustroju ale również wpływ na procesy metaboliczne
poprzez zwiększenie termogenezy, pobudzenie zużycia glukozy, hamowanie lipogenezy i
zwiększenie

metabolizmu tkanki tłuszczowej. Stężenie leptyny we krwi zależy głównie od

masy tkanki tłuszczowej w organizmie i odzwierciedla ilość energii w niej zmagazynowanej.
Leptynie, hamującej łaknienie, przypisuje się rolę mediatora przekazującego informacje z
obwodu ciała do centralnego układu nerwowego o stanie energetycznym ustroju. LEP
odgrywa także ważną rolę w procesach wzrastania, w regulacji gęstości mineralnej kości ,
stymulacji hematopoezy i angiogenezy oraz bierze udział w regulacji mechanizmów
odpornościowych .

W ostatnich latach zwraca się również uwagę na udział leptyny w

onkogenezie, gdyż leptyna odgrywa rolę w procesie transformacji nowotworowej, bierze
udział

w procesach angiogenezy i apoptozy. Dotychczas ocena wskaźników regulacji

neurohormonalnej

bilansu

energetycznego

w

nowotworach

OUN

u dzieci

nie

była

przedmiotem szczegółowych badań, co skłoniło do podjęcie próby zbadania tego problemu .
Celem była ocena stanu odżywienia u dzieci ze złośliwymi guzami mózgu w przebiegu
leczenia, w korelacji ze stężeniem leptyny. Badaniem zostało objętych 44 dzieci w wieku 4,019,0 lat, mediana 10,0 lat leczonych z powodu nowotworów OUN. Rozpoznanie guza mózgu
postawiono w oparciu o obraz kliniczny, radiologiczny i histopatologiczny u 39 pacjentów
(88,6 %), u 5 dzieci 1(1,3%) z uwagi na lokalizację procesu -pień mózgu, zgodnie z przyjętymi
standardami, nie przeprowadzono weryfikacji histopatologicznej zmiany. Leczenie guzów
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mózgu

było

prowadzone

zgodnie

z

Ujednoliconym,

Diagnostyki i Kompleksowego Leczenia Guzów

Zmodyfikowanym

Ośrodkowego Układu

Programem

Nerwowego u Dzieci

(2007), rekomendowanym przez Polską Pediatryczną Grupę Neuroonkologii , która zakłada
stosowanie wielolekowej chemioterapii oraz radioterapii w odniesieniu do rozpoznania
histopatologicznego, a w przypadku rozlanych guzów pnia mózgu uwzględniona jest
lokalizacja procesu . Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych dzieci w wieku od 6,0-17,8 lat,
mediana w ieku 10,3 lat. U każdego dziecka określono 7 -krotnie SDS BMI i wskaźnika Cole 'a
w typowych względem okresów leczenia czasie, w tym bezpośrednio przed rozpoczęciem
terapi i, po wstępnym okresie leczenia, przed i po radioterapii, bezpośrednio po zakończeniu
protokołu ,

oraz w 6 i 12 miesiącu po zakończeniu leczenia. U każdego dziecka wykonano

trzykrot nie oznaczenia poziomu leptyny, w tym przed rozpoczęciem terapii, w trakcie
leczenia podtrzymującego po radioterapii, oraz po zakończeniu leczenia. Przeprowadzone
badania dostarczyły interesujące informacje dotyczące dynamiki zmian stanu odżywienia u
dzieci z rozpoznanym złośliwym guzem OUN w przebiegu terapii. Wyjściowe parametry
stanu odżywien i a-wartości średnich SDS BMI u dzieci ze złośliwym guzem OUN nie różniły się
od parametrów grupy kontrolnej. W przebiegu terapii średnie wartości SDS BMI obniżały się,
osiągając

najniższe

wartości

w punkcie

w trakcie

statystycznie znamiennie mniejsze w porównaniu z

leczenia

podtrzymującego

i

były

grupą kontrolną(p=O,04) . Bezpośrednio

po zakończeniu leczenia natomiast wskaźniki antropometryczne były wyższe aniżeli w trakcie
leczenia podtrzymujacego. W następnych punktach czasowych systematycznie zwiększały
się , os i ągając wartośc i

porównywalne z parametrami wyjściowymi w okresie obserwacyjnym

w 6 i 12 miesiącu od zakończenia leczenia. Analizując stężenie leptyny w grupie pacjentów z
rozpoznanymi złośliwymi guzami OUN stwierdzono, iż wyjściowe stężenie peptydu leptyny
było niższe

w porównaniu do wartości grupy kontrolnej, niemniej jednak różnice nie były

istotne statystycznie. W przebiegu terapii obserwowano wzrost

stężenia

leptyny, z

obniżaniem jego wartości po ukończeniu terapii, jednak różnice wartości w odniesieniu do

kontroli nie były statystycznie istotne. Nie obserwowano istotnych statystycznie korelacj i
pomiędzy stężeniem

guzam i

złośliwymi.

LEP a średnim stężeniem SDS BMI w przebiegu obserwacji u dzieci z
Porównując

stężenie

leptyny

wśród

pacjentów

kachektycznych

i niekachektycznych w trakcie leczenia podtrzymującego, kiedy obserwowano najniższe
wartości

SDS BMI i Wsk. Cole'a, zaobserwowano, iż w grupie dzieci niedożywionych

występowały wyższe wartości

leptyny w porównaniu do dzieci, które miały prawidłową masę
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ciała, niemniej jednak różnice statystycznie nieistotne (p=O,6). W przebiegu leczenia zmarło

11 pacjentów (25%) z grupy badanej, wskutek progresji guza lub powikłań po chemioterapii.
Nie stwierdzono istotnego

wpływu wyjściowego

stanu

odżywienia

ocenianego za

pomocą

SDS BMI na przeżycie chorych w tej grupie pacjentów. W przeglądanym piśmiennictwie
nieliczne są prace na temat zachowania się leptyny w schorzeniach nowotworowych u dzieci.
tego peptydu w odniesieniu do stanu

odżywienia

pacjentów pediatrycznych z guzami mózgu, badanie miało w tym zakresie

charakter

Brak jest

badań oceniających stężenie

nowatorski. Nie wykazanie w przeprowadzonym badaniu jednoznacznej zależności pomiędzy
stężeniem

leptyny a stanem odżywienia dzieci z guzami mózgu, co sugeruje potrzebę oceny

tego zjawiska z udziałem większej liczby pacjentów. Istotną jest obserwacja, że dzieci
z guzami

ośrodkowego

odżywienia,

układu

nerwowego

występują

ilościowe

zaburzenia

stanu

które wykazują zależność z okresem leczenia, największe zaburzenia odżywienia

obserwowane są w okresie chemioterapii podtrzymującej. Całkowite przeżycie dzieci
z rozpoznanym
odżywienia.

złośliwym

Praca

została

guzem OUN nie

wydają

się

zależeć

opublikowana w Child's Nerves

od

wyjściowego

System, 20014

stanu

IF:1.114"

MNiSW:20, zagadnienia przedstawione na: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii
Hematologii Dziecięcej, Łódź 30.05-1.06.2012, 44th Congress of the International Society of
Paediatric Oncology (SIOP) 2012. London ,45th Congress of the International Society of
Paediatric Oncology (SIOP) 2013, Hong Kong, 46th Congress of the International Society of
Paediatric Oncology (SIOP) 2014, Toronto
Ocena funkcji tarczycy i jej obrazu ultrasonograficznego u dzieci z rozpoznanym
rdzeniakiem

płodowym.

Wraz ze wzrostem liczby dzieci

pozostających

wzrasta liczba obserwowanych wczesnych i

w remisji choroby nowotworowej OUN

późnych powikłań wynikających

z samej choroby

jak i z zastosowanego leczenia: chemioterapii i radioterapii. Od wielu lat współpracujemy
z zespołem endokrynologów GCZD w tym zakresie, stworzony został program kontroli
objęci są

endokrynologicznej, którym
dzieci

z rdzeniakiem

płodowym.

pacjenci w trakcie i po terapii guzów mózgu, w tym
Rdzeniak zarodkowy

(medulloblastoma)

występuje

w obrębie tylnej jamy czaszki (komora IV, móżdżek). Sposób leczenia dzieci z rdzeniakami
płodowymi zakłada wstępne

Napromienianie obejmuje

leczenie chirurgiczne z następową chemioterapią i radioterapią.

całe

mózgowie oraz

rdzeń kręgowy

(z uwagi na

potencjalną
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możliwość

przerzutowania guza drogą płynu mózgowo-rdzeniowego do rdzenia kręgowego),

z następowym podwyższeniem dawki ("boost") w obszarze guza pierwotnego. Z naszych
obserwacji klinicznych oraz danych w literaturze wynika, iż właśnie napromienianie
wykonywane standardowo u dzieci z rozpoznanym rdzeniakiem płodowym nierzadko
uszkadza gruczoł tarczowy doprowadzając do pierwotnej niedoczynności tarczycy. Wyższe
dawki radioterapii (stosowane np w leczeniu nowotworów OUN) uszkadzają również
podwzgórze i przysadkę doprowadzając w konsekwencji do m.in. wtórnej niedomogi
tarczycy, dlatego ocena funkcji i obrazu ultrasonograficznego tarczycy w grupie dzieci
z rozpoznanym

rdzeniakiem

zakończeniu stała się

płodowym

na poszczególnych

etapach terapii

i po jej

celem kolejnego badania naukowego. Badaniem zostało objętych 21

wieku 3,7-17,4 lat, średnia 9,9 lat. W badanej grupie dominowały rdzeniaki o lokalizacji w
obrębie

komory IV w 15 (71,4%) przypadkach, a w dalszej kolejności guzy w obrębie robaka

móżdżku

w 4 (19,0%) przypadkach, w półkulach móżdżku w 2 (9,5%) przypadkach. Wszystkie

dzieci leczone były zgodnie z Ujednoliconym Programem Leczenia Guzów Mózgu 2006, po
wstępnej

chemioterapii

oraz "boost"
z oznaczeniami

na

lożę

przeszły radioterapię,

która obejmowała oś mózgowo-rdzeniową

po

ultrasonograficzne

guzie.

laboratoryjnymi

Badania

stężeń

hormonów

tarczycy

wykonano

równolegle

miana

przeciwciał

przeciwtarczycowych: w 7 przypadkach przed rozpoczęciem terapii, w 7 - w trakcie leczenia
podtrzymującego,
niedoczynność

w 10 - po zakończonym leczeniu. Na podstawie oznaczeń laboratoryjnych

tarczycy stwierdzono u 8 (38%) dzieci z całej grupy badanej. W grupie dzieci

badanych przed rozpoczęciem leczenia u wszystkich pacjentów stwierdzono prawidłowe
poziomy

hormonów

tarczycy

oraz

prawidłowy

obraz

tarczycy

w

badaniu

ultrasonograficznym. U 2 dzieci zaobserwowano występowanie niedomogi hormonalnej
tarczycy bezpośrednio po zakończonej radioterapii, natomiast w 10 osobowej grupie
pacjentów, którzy zakończyli leczenie u 6 (60%) dzieci stwierdzono laboratoryjne wykładniki
niedoczynności

tarczycy, co stanowiło podstawę do włączenia leczenia substytucyjnego.

Wykluczono immunologiczne tło niedoczynności tarczycy uzyskując prawidłowe poziomy
przeciwciał

przeciwtarczycowych. Obraz USG tarczycy był nieprawidłowy u 15 (71,4%)

pacjentów, w tym u 5 pacjentów w trakcie leczenia podtrzymującego, po zrealizowaniu
radioterapii i u wszystkich dziesięciu po zakończonym leczeniu. W ocenie ultrasonograficznej
stwierdzono niejednorodną i wzmożoną echogeniczność gruczołu, a w 7 przypadkach również
hipoplazję

tarczycy. Badanie

wykazało ,iż

dysfunkcja tarczycy jako

następstwo

terapii, przede
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wszystkim radioterapii jest istotnym problem, dlatego ta grupa pacjentów powinna pozostawać
również

w opiece endokrynologicznej, dodatkowo

wykazało

przydatność

badania

USG

w

monitorowaniu funkcji tarczycy w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Praca opublikowana została
w istotnym w neuroonkologii dziecięcej piśmie) przedstawiałam ją) również) na zjazdach
Nerv.syst)012;

(Child's

Międzyzdroje,

Vol.28,

No.3)

p.399-404,IF

1,242,:

5

Zjazd

PTOHD

2010,

3rd Midsummer Meeting on Pediatric Hematology and Oncology 2011,

Liberec, SIOP 2012 Londyn)

Podsumowanie

Mój dorobek naukowy dotyczący wpływu wybranych czynników biologicznych i toksycznych
na rozwój i przebieg schorzeń nowotworowych u dzieci wybrany jako temat wiodący
wykazał:

1.

Angiogeneza

odgrywa

istotną

rolę

w

nowotworach

układu

krwiotwórczego

i chłonnego, co potwierdza zachowanie się cytokin proangiogennych w przebiegu tych
schorzeń

- istnieje znacząca różnica stężeń surowiczego VEGF i bFGF u dzieci z limfadenopatią zapalną
i nowotworową, a rodzaj przewlekłej limfadenopatii obwodowej ma związek ze stężeniami
VEGF oraz bFGF , których wartość jest istotnie wyższa u dzieci z chorobami rozrostowymi
układu chłonnego

- u dzieci z chłoniakami wysokie wyjściowe stężenie VEGF w surowicy jest niezależnym
niekorzystnym czynnikiem rokowniczym, a dodatkowo, wysokie wyjściowe stężenie VEGF w
surowicy zwiększa ponad 8-krotnie ryzyko niepowodzenia leczenia, dlatego wyjściowy
poziom naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) może być dodatkowym
czynnikiem ryzyka niepowodzenia leczenia w tej grupie pacjentów
wykazano

tendencję

do

korelacji

stężeń

cytokin

proangiogennych

z

typami

histopatologicznymi chłoniaka Hodgkina u dzieci, co może mieć znaczenie rokownicze i być
wsparciem w diagnostyce typów Hl.
2.

U

dzieci

z

ostrą

białaczka

Iimfoblastyczną

My(+)ALL

obecność

antygenów

mieloidalnych na powierzchni limfoblastów w ALL u dzieci jest stosukowo częsta i wpływa
negatywnie na

wczesną odpowiedź

na leczenie

23

- obecność antygenu mieloidalnego na limfoblastach ma istotny, negatywny wpływ
na odpowiedź na sterydoterapię (ocena w 8 dobie leczeniaL
- istnieje tendencja do gorszej odpowiedzi w 15 dobie terapii w grupie My(+)ALL
- u pacjentów My(+)ALL przy obecnych dwóch Myag na limfoblastach istnieje wyraźny trend
do występowania aplazji szpiku kostnego w 33 dobie, co uniemożliwia ocenę odpowiedzi o
czasie
- obecność antygenu CD13 ma bardzo silny, negatywny wpływ na uzyskanie pełnej
remisji choroby w 33 dniu leczenia ALL
3.

Nie stwierdzono jednoznacznie zależności pomiędzy stężeniem

odżywienia

dzieci z guzami mózgu, co w odniesieniu do jej znaczenia w regulacji łaknienia

sugeruję potrzebę
zostało, że

leptyny a stanem

dalszych badań z udziałem większej liczby pacjentów. Udokumentowane

dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego występują ilościowe zaburzenia

stanu odżywienia, które wykazują zależność z okresem leczenia, a największe zaburzenia
odżywienia

obserwowane są w okresie chemioterapii podtrzymującej. Całkowite przeżycie

dzieci z rozpoznanym złośliwym guzem OUN nie wydają się zależeć od wyjściowego stanu
odżywienia.

4.

Istotne jest monitorowanie poziomu hormonów tarczycowych u dzieci leczonych z

powodu guzów OUN w trakcie i po

zakończeniu

terapii w związku z jej możliwym

toksycznym efektem w stosunku do tarczycy . Badanie ultrasonograficzne tarczycy jest
pomocnym narzędziem w monitorowaniu funkcji tego gruczołu u pacjentów w trakcie i po
leczeniu rdzeniaka płodowego . Zmiana echogeniczności tarczycy może stanowić wczesny
marker

dysfunkcji

tego

narządu,

wyprzedzając

nieprawidłowości

w

oznaczeniach

hormonalnych.
Na przeprowadzenie powyższych badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego: NN-6501-110/05, NN-6501-111/05, KNW-650-142/I/07/08

Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie oznaczonych czynników proangiogennych i
leptyny stały się tematem pracy doktorskiej dr Agnieszki Mizi-Malarz i dr Katarzyny Musioł,
w obu pracach pełniłam funkcję promotora naukowego - szczegóły w załączniku Wykaz
opublikowanych prac naukowych.

4.

POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA

NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

A. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego

Sumaryczny Impakt Factor wg listy Journal Citation Reports (JCRL zgodnie z rokiem
opublikowania: 30,112, punktacja KBN/MNiSW : 684
Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 74
Indeks Hircha według bazy Web of Science: 5

Liczba doniesień zjazdowych łącznie:

221

wtym
ze zjazdów międzynarodowych:

59

ze zjazdów krajowych:

162

Szczegółowy

jako

wykaz publikacji nie wchodzących w skład dorobku habilitacyjnego załączono

odrębny

B.

dokument.

Główna tematyka pozostałych publikacji:

Poza pracami wybranymi jako osiągnięcie w rozumieniu ustawy, mój pozostały dorobek
naukowy stanowią 72 prace, w tym 41 prace oryginalne, 26 prac kazuistycznych i 6 prac
poglądowych.

W 28 publikacjach jestem pierwszym autorem, a w 16 drugim autorem pracy.

Łączny

IF : 23.132,

MNiSW: 576

{"'o

Wszystkie pozostałe prace dotyczą zagadnień związanych z onkologią i hematologią
dziecięca, którą się zajmuję
można

napotkać

w

ponad 30 lat i stanowią przekrój wszystkich problemów, które

diagnostyce

i

terapii

dzieci

ze

schorzeniami

onkologicznymi

i hematologicznymi, a które mnie jako wieloletniego ordynatora oddziału szczególnie
zajmowały,

a niekiedy stanowiły spory problem diagnostyczny i terapeutyczny. Poza pracami

oryginalnymi opublikowałam liczne prace o charakterze obserwacji klinicznych, co wynika
z charakteru specjalności medycznej jaką jest onkologia i hematologia dziecięca, w której
można napotkać

różnorodne

rozpoznania rzadko występujące w medycynie, a jeszcze

rzadziej w onkologii i hematologii pediatrycznej. Takimi rozpoznaniami były m.in. zespół
Nijmegen u 3 dzieci, zespoły mielodysplastyczne u 2 dzieci, rak nosogardła u 3 pacjentów,
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choroba Gauchera u dziecka z podejrzeniem choroby rozrostowej, białaczki wrodzone u 3
noworodków, Giant cel ependymoma, chłoniak śledzionowy, rabdomioliza u 2 dzieci w
przebiegu chemioterapii, grasica ektopiczna, zespół mioklonie-opsoklonie u 3 dzieci z
neuroblastoma i inne.

Ostre

białaczki

IF 13,144,

MNiSW 133

Genetyczne czynniki ryzyka

Badania nad genetycznymi czynnikami ryzyka w ostrych białaczkach prowadzone były w
ramach współpracy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie kierowanej przez
Prof. Walentynę Balwierz, która była krajowym koordynatorem badań o charakterze
wieloośrodkowym,
Grupę
rolę

przy współudziale jednostek akredytowanych przez Polską Pediatryczną

ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Uczestniczyłam we wszystkich badaniach pełniąc

koordynatora

Obecność

ośrodka.

metabolicznie istotnego polimorfizmu genowego może upośledzać skuteczność

leczenia przeciwnowotworowego, a nawet prowadzić do zgonu w następstwie toksyczności
terapii. W badaniu genetycznego czynnika zgonu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną,
oceniono znaczenie wybranych polimorfizmów genów

odgrywających rolę

w

metaboliźmie

cytostatyków jako czynnika prognostycznego u dzieci z ALL. Przeprowadzono genotypowanie
w odniesieniu do 7 wariantów genetycznych u 403 pacjentów w odniesieniu do zgonów
w obrębie tej grupy. Badanie wykazało, iż u 31 pacjentów zmarłych przed uzyskaniem remisji
występuje zwiększona częstość homozygotyczności

dla c.677> T polimorfizmu genu MTHFR,

co może mieć znaczenie dla prognozy, w związku z powyższym w oparciu o wyniki analizy
wysunięta została

z powodu

sugestia ograniczenia intensywności leczenia w tej grupie pacjentów

możliwych

zagrażających

VoI.52,No .3,p.364-368, IF2, 134,
zaangażowane

życiu

MNiSW24

powikłań .

(Pediatr.Blood

Polimorfizmy

genów

Cancer

2009;

kodujących

białka

w metabolizm leków odgrywają również rolę w odpowiedzi na chemioterapię

w terapii białaczek. W kolejnym wspólnym badaniu przeprowadzono ocenę 5 polimorfizmów
genowych

u 51

pacjentów z nawrotem ALL,

wykazując

silną

zależność

pomiędzy
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polimorfizmem genu syntazy tymidylanowej a ryzykiem wznowy (Leuk.Res.2011; Vo1.35,
No.ll, 1464-1466, IF2, 923). Badania farmakogenetyczne u dzieci z białaczkami mogę
przyczynić się

do poprawy wyników leczenia tej grupy pacjentów, wymaga to uwzględnienia

polimorfizmów genowych jako czynników prognostycznych i indywidualizowania terapii w
tej grupie pacjentów. Wyniki obu badań zostały opublikowane w zagranicznych pismach. W
celu lepszego poznania biologii AML, w
Białaczek

i Chłoniaków

genetycznych

(PPGLBC)

o badania

w

ośrodkach

w

kierunku

Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia

2006 roku

rozszerzono

występowania

diagnostykę

zaburzeń

genów fuzyjnych RUNX1(AML1)-

RUNX1Tl(ETO), PML-RARa, CBF6-MYH11 i nadekspresji genu WTl, gdyż wspólne badania
udokumentowały
pozwolą

w tym zakresie nieprawidłowości, Stwierdzone zaburzenia genetyczne

na bardziej precyzyjną stratyfikację do grup terapeutycznych i indywidualizację

terapii, co może przyczynić się do dalszej poprawy wyników leczenia i jakości życia pacjentów
z AML (Post.Nauk Med.2014; T.27, nr 4, s.245-251). W kolejnym badaniu koordynowanym
przez

P.Prof.Balwierz

przeprowadzone zostało genotypowanie i oznaczenie choroby

resztkowej u dzieci z AML. Genotypowanie przeprowadzone u 75 pacjentów u 19% z nich
wykryło

transkrypt AML-ETO, a u 4% dzieci PML-RARA (podtyp bcr3), 76% pacjentów

prezentowało nadekspresję

genu WT1, a systematyczny spadek kopii genu fuzyjnego i WT1

obserwowano w kolejnych kontrolach MRD. Dalsza kontynuacja badań pozwoli na bardziej
jednoznaczne wnioski. (PrzegI.Lek.2010; T.67, nr 6, s.371-374).

Badania nad

opornością

na cytostatyki w ostrych

białaczkach.

Badania przeprowadzane były w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Bydgoszczy
kierowanej przez Prof. Mariusza Wysockiego, a autorem i koordynatorem krajowym projektu
był

Prof. Jan Styczyński. Uczestniczyłam we wszystkich badaniach pełniąc rolę koordynatora

ośrodka .

2 badania dotyczyły wrażliwości ex vivo komórek białaczkowych w ALL i AML na

inhibitor prooteasomu- bortezomib, który okazał się mieć dobrą aktywność we wznowie ALL
i w stosunku do blastów AML w populacji dorosłej. Zbadany został profil wrażliwości na
cytostatyki z udziałem innych leków, w tym topotecanu, na który blasty wykazały również
dużą wrażliwość. Ciekawą obserwacją była udokumentowana wysoka oporność limfoblastów

w

nawrocie

ALL

na

steryd

i

L-asparaginazę.

Podobne

badanie

wspólne

zostało

przeprowadzone w stosunku do clofarabiny. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być
uwzględniane

przy projektowaniu protokołów terapeutycznych. W innym badaniu określony
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został

indywidualizowany profil odpowiedzi guza w stosunku do określonych cytostatyków-

ITRT u dzieci z ALL i AML(827/182). Badanie wykazało, iż profil ITRT ma znaczenie
prognostyczne w odniesieniu do 2 postaci białaczek, szczególnie w stosunku do cytarabiny,
co może być wykorzystane w stratyfikacji tych pacjentów. Wyniki przeprowadzonych badań
zostały

opublikowane w renomowanych czasopismach (Anticancer Res.2010; Vol.30, No.6,

2119-2124, IF 1.656, OnkoI.PoI.2008;T.11,2,70-76, Anticancer Res.2009; Vol.29, No.5, 16431650, IF 1.428, Leuk.Lymphoma2013;VoI.54,No.6,p.1256-1262, IF 2.605)
Ocena immunofenotypowa blastów leukemicznych.

W badaniach

dwu

i wieloośrodkowych

przeprowadzonych w

współpracy

z Kliniką

Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu kierowana Prof. Tomasza Szczepańskiego na
podstawie analizy szpiku kostnego od świeżo rozpoznanych przypadku prekursorowej
białaczki

B stawiano diagnozę

przy użyciu wielokolorowej cytometrii przepływowej,

oceniano również MRD (minimai residual
przydatność

disease) w

15 dobie.

Badanie wykazało

metody zarówno w diagnostyce jak i monitorowaniu MRD . Oznaczanie MRD w

15 dobie terapii u dzieci z ALL zgodnie z obowiązującym aktualnie Protokołem ALLlC 2009
jest czynnikem stratyfikacyjnym do grup ryzyka, ośrodek Prof. Szczepańskiego z Pracownią
Immunofenotypizacji jest ośrodkiem referencyjnym dla ośrodków PPGLBCH, a Pan Profesor
Szczepański pełni funkcję

koordynatora krajowego w tym zakresie. W ramach tej współpracy

przeprowadzone zostało również badanie oceny immunofenotypowej blastów BP ALLw
odniesieniu do ich prawidłowych odpowiedników, a także analiza zmian immunofenotypu
komórek białaczkowych w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej w odniesieniu do
wpływu

na wykrywanie minimalnej choroby resztkowej. Zmiany w immunofenotypie blastów

leukemicznych w nawrocie ALL dotyczyły 86% pacjentów, przy czym najbardziej niestabilny
okazał się być

antygen CD34, wśród markerów linii B komórkowej największa częstość zmian

ekspresji dotyczyła CD20+, a dla linii CD3, CD4 oraz CD8, co przełożyło się na istotny wniosek,
iż

istnieje potrzeba zastosowania dla monitorowania MRD co najmniej 2

różnych

kombinacji

antygenów celem wyeliminowania wyników fałszywie ujemnych . W badaniach byłam
koordynatorem ośrodka . ( Cytometry B Clin.Cytom.2014; Vol.86, No.5, p.329-339, IF 2,386, :
Cent.Eur.J.lmmunoI.2008; Vol.33, 3, 108-113,

Med . Wieku Rozw.2008; T.12,

4 ,2, 1045-

1050)
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Następstwa

terapii schorzeń onkologicznych u dzieci.

IF 0.973 MNiSW 60
Poprawa wyników leczenia schorzeń nowotworowych u dzieci jest wynikiem stosowania
złożoneL

nierzadko agresywnej terapii, której celem jest przełamanie oporności komórek

nowotworowych. Wynikiem tego jest obserwowana bezpośrednia i odległa toksyczność
schorzeń

leczenia

nowotworowych. Od wielu lat problem

toksyczności

stanowi moje

zainteresowanie badawcze, gdyż jako praktykujący lekarz onkolog spotykam się z tym
zagadnieniem
życiu

co

następstwa

dziecka

powikłaniami

dzień, obserwując

nierzadko najtrudniejsze,

chemioterapii

terapii onkologicznej

radioterapii.

są zakażenia .

bezpośrednio zagrażające

Najczęściej

Skala problemu jest tak

występującymi

duża, iż

z inicjatywy

Prof. Jana Styczyńskiego z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Bydgoszczy w 2013
roku

została powołana

Grupa ds.

Zakażeń funkcjonująca

w ramach Polskiego Towarzystwa

Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którą Pan Profesor kieruje. Nasz oddział jest zrzeszony w
grupie, pełnię funkcję koordynatora współpracy i powstały już wspólne publikacje. Jedna z
nich

dotyczy zakażeń gronkowcowych u dzieci z chorobami hematoonkologicznymi,

problemu istotnego, gdyż w ostatnich latach obserwowany jest wzrost zakażeń tymi
patogenami, dodatkowo wzrasta liczba szczepów opornych. W grupie 1768 pacjentów
hematoonkologicznych zakażenie gronkowcem dotyczyło 6,7% pacjentów, wyleczenie
osiągnęło

96,4% z nich, wszystkie szczepy Staphyllococcus spp.

wankomycynę

były

wrażliwe

na

(Pediatr.PoI.2015; T.90, nr l, s.26-31). Kolejna wspólna praca dotyczyła

skuteczności i bezpieczeństwa pozokonazolu u dzieci onkologicznych, badanie potwierdziło,
iż

lek ten kwalifikuje się w tym zakresie do profilaktyki i leczenia grzybic inwazyjnych u dzieci

(Forum Zakażeń2014; T.5, z.3, s.151-155). Problematyka zakażeń grzybiczych podejmowana
była

przeze mnie w publikacjach i licznych doniesieniach zjazdowych i na konferencjach

tematycznych

poświęconych

temu problemowi w związku z relatywnie dużą liczbą

rozpoznań

inwazyjnych zakażeń grzybiczych wśród pacjentów naszego oddziału. Inwazyjne

zakażenia

grzybicze są najtrudniejszym powikłaniem infekcyjnym u dzieci ze schorzeniami

rozrostowymi w
długotrwałym

związku

z obserwowanymi

trudnościami

w diagnostyce tych

schorzeń,

ich

przebiegiem, nierzadko opornością na leczenie i w efekcie niekorzystnym

skutkiem w postaci konieczności zastosowania przerwy w leczeniu przeciwnowotworowym.
Głęboka

neutropenia i szerokospektralna antybiotykoterapia wydają się być najistotniejszymi
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czynnikami ryzyka rozwoju grzybic układowych.

(Mikologia Lek.2009; T.16, nr 2, s.67-71,

Mikologia Lek.2009; T.16, nr 2, s.104-107, Zjazd PTHiT 2009, 2011, Zjazd PTOHD 2012, 45th
Congress SIOP 2013, Hong Kong, 46
powikłań
zakażenie

th

,

Congress SIOP 2014, Toronto). Wśród trudnych

infekcyjnych o bardzo rzadkim występowaniu funkcjonuje Pyomyositis, czyli ropne
mięśni

szkieletowych, które rozwija się w wyniku bakteriemii, najczęściej

gronkowcowej i występuje najczęściej u pacjentów z deficytami immunologicznymi, w tym
onkologicznymi. Moje doświadczenie w tym zakresie przedstawiłam w formie publikacji
(Acta Haematol. Pol. 2013;T.44,nr4,s.405-408). Rabdomioliza, to kolejne możliwe powikłanie
terapii schorzeń nowotworowych, ale u dzieci występuje niezmiernie rzadko. Jest zespołem
objawów

klinicznych

i

biochemicznych,

które

są

następstwem

uszkodzenia

mięśni

poprzecznie prążkowanych. U pacjentów pediatrycznych najczęstszą przyczyną rabdomiolizy
są zakażenia,

w tym infekcje bakteryjne G(-), G(+) i wywołane przez bakterie beztlenowe, ale

schorzenie może

się

rozwinąć

wskutek bezpośredniego oddziaływania cytostatyków.

Najtrudniejszym powikłaniem rabdomiolizy jest niewydolność nerek. To rzadkie powikłanie
rozpoznałam

u 2 onkologicznych

pacjentów,

17-letniego chłopca z guzem

Ewinga

i 16 letniego chłopca z ostrą białaczką limfoblastyczną, u których rabdomioliza rozwinęła się
w przebiegu zakażenia o etiologii Clostridium, w okresie polekowej neutropenii. Praca,
z uwagi na rzadkość występowania schorzenia została przedstawiona w formie publikacji
i doniesień zjazdowych ( J. Pediatro Hematol. Oncol. 2012; Vol.34, No.4, p.e142-e144, IF
0.973, 3rd Midsummer Meeting on Pediatric Hematology and Oncology 2011 Liberec,
Konferencja

Chirurgia

Onkologiczna

wieku

rozwojowego,

Sereck

2012).

Wśród

bezpośrednich powikłań chemioterapii pacjentów z ostrymi białaczkami, których leczyłam
obserwowałam typhlitis (z greckiego typhlon-kątnica). Jest to stosunkowo rzadkie, ale

bardzo trudne powikłanie chemioterapii, charakteryzuje się martwicą błony śluzowej kątnicy.
Etiologia schorzenia nie jest dokładnie wyjaśniona, ale w jego powstawaniu odgrywają rolę:
chemioterapia, neutropenia, ew. obecność nacieków nowotworowych w kątnicy, zakażenia
bakteryjne i grzybicze. Typowy obraz kliniczny typhlitis to ból brzucha w prawym dolnym
kwadrancie, gorączka septyczna, wodnista biegunka, pogarszający się dramatycznie stan
pacjenta. Rozpoznanie oparte jest na objawach klinicznych i wynikach badań laboratoryjnych
(neutropenia, posiew kału i krwi) oraz ocenie radiologicznej i ultrasonograficznej (rozdęcie
kątnicy, obrzęk i ścieńczenie jej ściany). Śmiertelność jest bardzo wysoka (50-100%)

i najczęściej spowodowana jest posocznicą (Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia, Candida).
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Doświadczenie

w tym zakresie zostało przedstawione w formie publikacji i doniesienia

(Pediatr. Pol. 2004; T.79 nr 6, 450-454, Przegl. Pediatro 2004;VoI.34,No.3/4,264-266, 2 Zjazd
PTOHD 2003, Kraków) . Odrębnym problemem są odlegle następstwa terapii schorzeń
nowotworowych . W ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
funkcjonuje od 2008 roku powołana i prowadzona przez Prof. Marynę Krawczuk- Rybak
Grupa ds. Późnych Powikłań, w której nasz ośrodek funkcjonuje . Utworzona została
szczegółowa

baza internetowa, do której wpisywane są informacje dotyczące ozdrowieńców .

W wyniku współpracy wieloośrodkowej powstała publikacja oceniająca stan zdrowia polskich
dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym, w której poddano
analizie 1021 ozdrowieńców wykazując różnorodne dysfunkcje narządowe. Godnym uwagi
jest wykazane . najtrudniejsze następstwo terapii onkologicznej jakim jest możliwość
wystąpienia

opracowanie

drugiego nowotworu, a taka sytuacja dotyczyła 6 pacjentów. To unikatowe
wykazało,

iż

u

60%

pacjentów

pediatrycznych

po

przebytej

terapii

onkologicznej występuje co najmniej jedno powikłanie narządowe, co wskazuje na
konieczność

wieloletniego monitorowania ich stanu zdrowia celem profilaktyki i wczesnego

wykrywania powikłań.( Onko1.Po1.2012; T.15, nr 3, 96-102). Takim programem objęci są
wszyscy pacjenci naszego oddziału, a ja pełnię w tym zakresie funkcję koordynatora .
Problemem drugich nowotworów zainteresowałam się w związku z wystąpieniem tych
schorzeń

u pacjentów naszego oddziału. Drugie nowotwory rozpoznawane są u ok. 3-12 %

dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej po 20 latach obserwacji. Ich rozwój ma
związek

z

predyspozycją

przeciwnowotworową.

genetyczną

Wśród

do

cytostatyków

nowotworzenia
działanie

oraz

stosowaną

terapią

karcinogenne przypisywane jest

lekom z grupy epipodofilotoksyn oraz środkom alkilującym. Podnoszony jest udział
radioterapii w powstawaniu drugich nowotworów. Drugi nowotwór rozpoznany został u
5 dzieci spośród 524 leczonych z powodu nowotworów złośliwych w latach 2004-2012. W 3
przypadkach rozpoznano wtórne ostre białaczki szpikowe (sAML) typu M4 i M5, MLL (+),
w 1 przypadku złośliwy guz mózgu -glejaka wielopostaciowego, a u 1 dziecka gruczolaka
tarczycy. Czas rozwoju drugiego nowotworu

wynosił

od 6

miesięcy

od

rozpoczęcia

terapii

pierwszego nowotworu, w tracie leczenia podtrzymującego do 14 lat od zakończenia
leczenia przeciwnowotworowego . Wszyscy pacjenci otrzymywali w leczeniu podofilotoksyny
(1.2-4.05 g/m2) i leki alkilujące (ifosfamid 9.0-78.0 g/m2, cyclophosphamid 10.5-27.2 g/m2).
U 4 stosowano dodatkowo radioterapię . Zmarło 4 pacjentów, w tym 3 w progresji drugiego
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nowotworu nie

uzyskując

remisji, a 1 pacjent z powodu progresji pierwszego nowotworu.

Wyniki obserwacji zostały przedstawione w formie publikacji i prezentacji (OnkoI.Po1.2013;
T.IG,nr2,.55-59, Konferencja Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego, Serock

2013).

W ramach współpracy wielospecjalistycznej w opiece nad dziećmi onkologicznymi po
zakończonej

terapii z obserwacji wspólnych powstały publikacje m.in. dotyczące oceny

słuchu

u dzieci leczonych cisplatyną, badanie udokumentowało, że u ponad 30% dzieci

istnieją

po leczeniu tym ototoksycznym cytostatkiem różnego rodzaju defekty słuchu,

badanie powstało przy współpracy zespołu laryngologicznego GCZD , a jego wyniki zostały
opublikowane i przedstawione na konferencjach (PoI.Merk.Lek.2009; T.27, nr 158, 105-108,
Kogres

15

Dni

Otolaryngologii

Dziecięcej

"Ochronić

zmysły

dziecka",

Wisła,2008,

1 Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neuro-Otologii Chirurgów Głowy i Szyi,
Warszawa 2007). Z kolei współpraca z Katedrą Stomatologii Wieku Rozwojowego SUM,
w której kontrolowani są nasi pacjenci onkologiczni zaowocowała wspólną publikacją na
temat późnych powikłań w rozwoju zębów u pacjentów pediatrycznym po zakończonym
leczeniu przeciwnowotworowym (E-Dentico2015, nr 3, s.48-GO).

GUZY LITE
IF 7.995 MNiSW 102
Guzy mózgu
Poza przedstawionymi wcześniej publikacjami dotyczącymi guzów mózgu u dzieci w ramach
współpracy
dokonaliśmy

z

Oddziałem

Neurochirurgii

kierowanym

przez

Prof.

Marka

Manderę

analizy podnamiotowych wyściółczaków w naszym wspólnym materiale,

przedstawiając

bogaty materiał w odniesieniu do jednego ośrodka. Publikacja ukazała się

w Child's Nerves System (2015, Vol.31, No.7, p.1089-109G, IF 1.114), przedstawiona była
również

22nd

na zagranicznych zjazdach ( 41st Annual Congress of the SIOP 2009, Sao Paulo,

Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya).

Z kolei

z Prof. Dariuszem Adamkiem z Zakładu Patomorfologii UJ opublikowaliśmy obserwację
kliniczną dotyczącą

niezmiernie rzadko rozpoznawanego guza Giant celi

ependymoma.

Praca opublikowana w Clinical Neurology and Neurosurgery i ma dużą liczbę cytowań
(Clin.NeuroI.Neurosurg~2008;

Vol.ll0, No.2, p.17G-181, IF 1.323)
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Ewing Sarcoma

Badania

nad

tym

drugim

po

mięsaku

kościopochodnym

pod

względem

częstości

rozpoznawanym guzem u dzieci prowadzę od kilku lat z dr n. med . Anną Raciborską z Kliniki
Onkologii IMD w Warszawie . Aktualnie uczestniczę w badaniach w ramach niekomercjalnego
badania wieloośrodkowego EuroEwing 2008, jestem koordynatorem lokalnym badania.
Dotychczas opublikowane zostały wyniki 2 badań, pozostałe są realizowane. W 2014 roku
ukazała się
dziećmi

praca, która przedstawiła wyniki nowoczesnej wielodyscyplinarnej opieki nad

z Ewing Sarcoma w formie raportu Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych.

Przedstawiono model opieki i wyniki leczenia 132 pacjentów z tym nowotworem. Określono
S-letni wskaźnik bez niepożądanych zdarzeń okresu(54,8%/68,2%),

również

w

EFS i całkowite przeżycie dla tego

odniesieniu

do

lokalizacji

choroby,

wykazując

zdecydowanie gorsze wskaźniki dla osiowej lokalizacji procesu w porównaniu z zlokalizowaną
nieosiową ( 71%/44%). (fediatr.Blood Cancer2014; Vol.61, No.12, 2170-2174, IF : 2.386) .

Kolejne badanie o charakterze nowatorskim

oceniło wartość

badania PET u pacjentów

zEwing Sarcoma w ocenie odpowiedzi na wstępną chemioterapię wykazując wysoką
dokładność tego badania i korelaCję z wynikami leczenia (Clin TranslOncol. 2015, p.1-7, DOI

10.1007/s12094-015-1351-6, IF 2,077)

Wilms' Tumor
W 2014 roku ukazało się w ramach PPGGL wspólne opracowanie czynników ryzyka
odpowiedzialnych za nawrotowość WT w odniesieniu do stopnia zaawansowania klinicznego,
histopatologii i leczenia chemicznego . Badanie nie potwierdziło wpływu tych czynników na
nawrotowość,

natomiast

interesującą

obserwacją

jest,

że

rokowania

u

pacjentów

z nawrotem WT i wyjściowo obecnością przerzutów jest takie samo jak w przypadku nawrotu
u pacjentów z wyjściowo zlokalizowanym procesem. Uczestniczyłam w badaniu raportując
dane dotyczące pacjentów z naszego ośrodka (Adv.Clin.Exp.Med.2014; Vol.23, No.6, p.925931,IF 1,095)

Przedstawione publikacje nie stanowią mojego całego dorobku naukowego, natomiast
zostały

wybrane z uwagi na istotność badań, przynależność do tematycznego cyklu,

uwzględnione zostały

wszystkie posiadające IF. Pozostałe prace widnieją w spisie publikacji.
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Uznaniem dla

publikacji będących wynikiem pracy zespołu była przyznana czterokrotnie

przez Rektora SUM nagroda

zespołowa

za

działalność naukową.

C. Współpraca naukowa z innymi ośrodkami, granty naukowe

prace

statutowe
Od 13 lat współpracuję w zakresie badań naukowych z ośrodkami Polskiej Pediatrycznej
Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych
uczestnicząc
Oddział,

niemal w każdym projekcie naukowym obu Grup jako koordynator ośrodka.

którym kieruję aktualnie posiada dużą bazę rozpoznań onkologicznych, dominują

guzy lite, a w tym guzy mózgu, w tym zakresie prowadzę wieloletnie badania z Kliniką
Onkologii Dziecięcej CZD, od 2004 roku, wyjściowo jako wykonawca grantu KBN, akt. w
ramach Krajowego Programu do Walki z Chorobami Nowotworowymi. W wyniku współpracy
z ośrodkiem CZD został zmodyfikowany w oparciu o wspólne doświadczenia kolejny protokół
leczenia guzów OUN u dzieci, a wieloośrodkowa baza guzów OUN liczy ponad 2 tysiące
rozpoznań.

Wyniki

obserwacji

przedstawiane

są

na

Konferencjach

Neuroonkologii

organizowanych przez Prof. Danutę Perek, założycielkę Polskiej Pediatrycznej Grupy
Neuroonkologii i Zespół onkologów CZD. Aktualnie przygotowywany jest wspólny projekt
utworzenia bazy danych genetycznych guzów litych we współpracy z czołowymi ośrodkami
europejskimi, a Prof. Bożenna Bagińska-Dembowska zaproponowała mi współkoordynację
w projekcie. Wieloletnią współpracę naukową w zakresie mięsaków tkanek miękkich
prowadzę

z Prof. Bernardą Kazanowską z Kliniki Transplantacji Szpiku Kostnego, Onkologii

i Hematologii Dziecięcej, wyniki badań przedstawiane i dyskutowane są każdego roku na
corocznym spotkaniu Polskiej Grupy Guzów Litych, której Pani Profesor przewodniczy.
Z ośrodkiem wrocławskim realizuję również inne projekty badawcze, w tym w zakresie
chłoniaków złośliwych, współpraca

z Prof. Bernardą Kazanowską i doc. Grażyną Wróbel,

terapii nawrotu ALL - Prof. Ewą Gorczyńska , leczenia CML, badanie koordynowane przez
Prof. Krzysztofa Kałwaka, zespołów mielodysplastycznych doc. Marka Ussowicza i leczenia
guza Wilmsa - dr Wojciecha Pietrasa . Od wielu lat prowadzę współpracę naukową z
Prof.Walentyną
związane są

Badania

Balwierz z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie, badania

z terapią neuroblastoma, chłonika Hodgkina I ostrej białaczki mieloblastycznej.

dotyczące

terapii

ALL,

w

których

uczestniczę

koordynowane

są

przez
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Prof. Jerzego R. Kowalczyka, kierownika Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a białaczki
niemowlęcej

przez Prof. Tomasza

w Zabrzu.

Koordynatorem

Szczepańskiego

programu

z Kliniki Hematologii i Onkologii

leczenia

ostrej

białaczki

Dziecięcej

mieloblastycznej jest

Prof. Jacek Wachowiak, Programu Późnych Powikłań Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, guzów
germinalnych Prof. Elżbieta Drożyńska, a Grupy ds. leczenia Guzów Rzadko występujących
doc. Teresa Stachowicz-Stencel i doc. Ewa Bień, funkcjonuję we wszystkich projektach
badawczych realizowanych pod kierunkiem ww koordynatorów. Z Prof. Janem Godzińskim
współpracuję od wielu lat w zakresie agresywnej fibromatozy, a także chirurgicznych

aspektów terapii mięsaków tkanek miękkich, nephroblastoma i neuroblastoma. Badania
dotyczące

osteosarcoma koordynowane

są

przez dr

Magdalenę Rychłowską,

a Guza Ewinga

przez dr Annę Raciborską, powikłania infekcyjne koordynuje Prof. Jan StyczyńskL Współpraca
naukowa międzyośrodkowa zaowocowała licznymi publikacjami i prezentacjami na zjazdach,
w tym bardzo licznych zagranicznych, z których część przedstawiłam prezentując dorobek
naukowy, a spis wszystkich publikacji przedstawiłam w odrębnym załączniku. Każdego roku
odbywają się poza spotkaniami PPGGL doroczne konferencje dotyczące wyników leczenia
chłoniaka

spotkania

Hodgkina, neuroblastoma,
Polskiej

organizowane

są

Pediatrycznej
Konferencje

białaczki

Grupy ds.
Chirurgii

jakości badań

wALL

i Chłoniaków,

oraz

mieloblastycznej, kontroli
Leczenia

Białaczek

Onkologicznej,

uczestniczę

we

wszystkich

spotkaniach.
międzyośrodkowe

Badania

PPGGL, PPGLBCH

Granty KBN-wykonawca
l.Opracowanie procedur diagnostyczno - terapeutycznych w nowotworach ośrodkowych
układu nerwowego (OUN) u dzieci - KBN C 028/POS/2002/ NN-6-168/03, Koordynator
Krajowy Prof.Danuta Perek Klinika Onkologii CZD, badanie kontynuowane koordynator
lokalny, wykonawca
2.Analiza wpływu wybranych polimorfizmów genowych ma wyniki leczenia i powikłań
terapii w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Badanie wieloośrodkowe Polskiej
Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków u Dzieci, PBZ KBN
090/POS/06/2003 Koordynator Krajowy Prof.Walentyna Balwierz Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy UJ w Krakowie -Prokocimiu. Koordynator lokalny, wykonawca
oznaczanie choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką
mieloblastycznąPBZ-KBN 120/POS/2004, Badanie wieloośrodkowe Polskiej Pediatrycznej

3.Genotypowanie

i
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Grupy, Koordynator Krajowy Prof.Walentyna Balwierz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy UJ w
Krakowie -Prokocimiu. Koordynator lokalny, wykonawca

Badania
w
ramach
Narodowego
Programu
Zwalczania
Chorób
Nowotworowych-umowy wznawiane, koordynator lokalny, wykonawca
l.Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci 2010-2015,
Klinika Transplantacji Szpiku Kostnego Onkologii I Hematologii Dziecięcej Wrocław, badania w
ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych NM-I-56/10
NM-154/11, BOZ-I-36/12, BOZ-I-33/13, BOZ-I-23/14, BOZ-I-22/15- wykonawca
2.Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków
złośliwych u dzieci, 2010-2015 badania w ramach
Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych Klinika Transplantacji Szpiku Kostnego Onkologii I Hematologii
Dziecięcej Wrocław, NM-I-56/10, NM-154/11, BOZ-I-36/12, BOZ-I-33/13, BOZ-I-23/14, BOZ-I22/15, wykonawca
3.Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczkiu dzieci, 2010-2015
Klinika Transplantacji Szpiku Kostnego Onkologii I Hematologii Dziecięcej Wrocław, badania w
ramach Narodowego Pragramu Zwalczania Chorób Nowotworowych, NM-I-69/11, BOZ-I38/12, BOZ-I-32/13, BOZ-I-25/14, BOZ-I-24/15, wykonawca
4.Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki I kompleksowego
leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, 2014, Klinika Onkologii
Dziecięcej CZD Warszawa, 2127/14, wykonawca

Badania w ramach programów międzynarodowych, wieloośrodkowych
koordynator lokalny, badacz
l.Nephroblastoma December 2001 Wieloośrodkowy Europejski Protokół Leczenia Nerczaka
Płodowego u Dzieci Wg SIOP Nephroblastoma Committee i Zespołu ds. Nerczaka PPGL.
Koordynator Krajowy Klinika Transplantacji Szpiku Kostnego, Onkologii I Hematologii
Dziecięcej UM we Wrocławiu. Koordynator lokalny, badacz
2.Euro-LB 02 - Treatment Protocol for T-Celi and B-Precursor Celi Lymphoblastic
Lymphoma of the European, Koordynator Krajowy Klinika Transplantacji Szpiku Kostnego,
Onkologii I Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu . Koordynator lokalny, badacz
3.Europejski Program Leczenia Dzieci z Neuroblastoma Wysokiego Ryzyka HR - NBL -1 OF
SIO P - Europe 2002,Koordynator Krajowy Klinika Onkologii i Hematologii Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy UJ w Krakowie-Prokocimiu. Koordynator lokalny, badacz
4.ALLlC - BFM 2002 - A Randomized Trial of the I - BFM - SG for the Management of
Childhood non B Acute Lymphoblastic Leukemia. Koordynator Krajowy Klinika Onkologii
i Hematologii Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Koordynator lokalny, badacz
5.CWS - 2002 P wg COOPERATIVE WIECHTEllSARKOM STUOlE .Wieloośrodkowy Protokół
Leczenia Zlokalizowanych Mięsaków Tkanek Miękkich u Dzieci. Koordynator Krajowy Klinika
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Transplantacji Szpiku Kostnego, Onkologii I Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu.
Koordynator lokalny, badacz
6.AML - BFM 1998 -Interimhase 2004 - Wieloośrodkowy
Mieloblastycznej u Dzieci i Młodzieży Wg Gesellschaft
Hematologia (GP04) i PPGLBC. Koordynator Krajowy
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy UJ w Krakowie-Prokocimiu.

Protokół

Leczenia Ostrej Białaczki
fur Padiatrische Onkologia und
Klinika Onkologii i Hematologii
Koordynator lokalny, badacz

7.B - NHL BFM 04
Wieloośrodkowa

próba Kliniczna oceny Wyników Leczenia Dzieci i Młodzieży z Dojrzałym Bkomórkowym chłoniakiem Nieziarniczym lub B - ALL. Koordynator lokalny, badacz

Współpraca zaowocowała

9 publikacjami w czasopismach zagraanicznych, 14 publikacjami

w polskich czasopismach bez IF, 46 doniesieniami na zjazdach międzynarodowych, 126 na
zjazdach i konferencjach krajowych

Prace

własne

i statutowe
Śląski Uniwersytet Medyczny
Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii

Zasadnicze

kierunki

koncentrowały

się

wokół

problematyki

angiogenezy.

Cytokiny

proangiogenne oceniałam z dr n.med. Agnieszką Mizią-Malarz z oddziału w limfadenopatiach
i rozrostach chłonnych, białaczkach, guzach litych, w tym guzach mózgu. Wyniki oceny VEGF
i bFGF w limfadenopatiach zapalnych i nowotworowych stały się tematem pracy doktorskiej
drA. Mizi-Malarz, pełniłam funkcję opiekuna naukowego tej pracy, są również przedstawione
jako moje osiągnięcie naukowe w rozprawie habilitacyjnej. Angiogeneza w guzach mózgu jest
akt. moim szczególnym zainteresowaniem badawczym, manuskrypt prezentujący wyniki
badań został złożony

w redakcji Advances in Clinical and Experimental Medicine, i czeka na

opublikowanie, natomiast przedstawiane były na zjazdach międzynarodowych m.in . SIOP
Sao Paulo 2009, Toronto 2014, oraz krajowych m.in. zjeździe PTOHD Olsztyn 2014
i kilkukrotnie na Konferencjach Neuroonkologii

Badania

własne

- Kierownik Projektu

•

Ocena wybranych wskaźników laboratoryjnych i pracownianych w diagnostyce
różnicowej /im/adenopatii u dzieci NN -2-201/03

•

Czynniki proangiogenne w limfadenopatiach i schorzeniach nowotworowych NN -5-

302/04
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•

•

Ocena angiogenezy w przebiegu schorzeń mieloproliferacyjnych i guzów litych u
dzieci na podstawie zachowania się stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika
wzrostu (VEGF) i czynnika wzrostu fibroblastów(bFGF) NN-l-072/06, NN-1-169j07
guzów litych na podstawie zachowania się

Ocena angiogenezy w przebiegu

stężenia naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu(VEGF) i czynnika wzrostu

fibroblastow(FGF) : KNW-1-062j08
•

Angiogeneza w guzach mózgu u dzieci: KNW-1-112j09

Prace Statutowe- Wykonawca
W ramach badań statutowych prowadzę z dr n.med . Katarzyną Musioł z oddziału badania
nad

zaburzeniami

uwzględnieniem

dotyczące

stanu

odżywienia

u

dzieci

onkologicznych

odniesieniu

z

wybranych peptydów oreksygenicznych i anoreksygenicznych, wyniki

tego problemu u dzieci z guzami mózgu stały się tematem pracy doktorskiej

dr K. Musioł, pełniłam funkcję opiekuna naukowego tej pracy,
jako moje

w

osiągnięcie

są również

przedstawione

naukowe w niniejszej rozprawie habilitacyjnej. Poza

publikacją

w

Child's Nerves System 2014 wyniki badań zostały przedstawione na zjeździe SIOP 2012
Londyn, 2013 Hong Kong, 2014 Toronto, Zjeździe PTOHD 2012, i dwukrotnie na Konferencji
Neuroonkologii 2011, 2013

•

Badania genetyczne, immunologiczne i enzymatyczne w ocenie czynności przewodu
pokarmowego u dzieci z wybranymi schorzeniami gastrologicznymi oraz chorobami
onkologicznymi w przebiegu procesu leczenia NN-1-121/P/l/0

•

Badania genetyczne, immunologiczne i enzymatyczne w ocenie czynności przewodu
pokarmowego u dzieci z wybranymi schorzeniami gastrologicznymi oraz chorobami
onkologicznymi w przebiegu procesu leczenia (rok 2012), KNW-1-121/P/2/0

•

Badania genetyczne, immunologiczne i enzymatyczne w ocenie czynności przewodu
pokarmowego
u
dzieci
z wybranymi schorzeniami gastrologicznymi,
neurologicznymi (autyzm, PCI) oraz chorobami onkologicznymi w przebiegu procesu
leczenia (rok 2013),. KNW-l-067/K/3/0

•

Badania genetyczne, immunologiczne i enzymatyczne w ocenie czynności przewodu
pokarmowego
u
dzieci
z wybranymi schorzeniami gastrologicznymi,
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•

neurologicznymi (autyzm, PCI) oraz chorobami onkologicznymi w przebiegu procesu
leczenia"(rok 2014) KNW-1-126/K/4/0
Badanie genetyczne, immunologiczne i enzymatyczne w ocenie czynności przewodu
pokarmowego
u
dzieci
z wybranymi schorzeniami gastrologicznymi,
neurologicznymi (autyzm, PCI) oraz chorobami onkologicznymi w przebiegu procesu
leczenia" (rok 2015), KNW-1-114/N/5/0

Wszystkie realizowane prace własne i statutowe, w których uczestniczyłam w charakterze
kierownika lub aktywnego wykonawcy prezentują moje zainteresowania naukowe. Wyniki
badań

przedstawiane były jako streszczenia zjazdowe, a po opracowaniu jako publikacje

w indeksowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

D.

Działalność

dydaktyczna

Opieka nad studentami medycyny
Będąc pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego od 33 lat zajmuję się działalnością
dydaktyczną,

która poza obowiązkiem służbowym jest moją pasją. Prowadzę zajęcia

dydaktyczne, w tym wykłady, seminaria

ćwiczenia dla studentów III i IV roku Wydziału

Lekarskiego, oraz dla III roku i Electives

grupy anglojęzycznej. Zasadniczym celem zajęć

prowadzonych w oddziale onkologii jest wzbudzenie w studentach medycyny - przyszłych
lekarzach czujności onkologicznej i uwrażliwienie ich na problemy dzieci chorych, szczególnie
z nowotworem, a także ich rodzin. Aspekt onkopsychologiczny jest szczególnie istotny w tej
grupie pacjentów i na wsparcie w tym zakresie zwracam im uwagę w związku z tak
podnoszonym

ostatnio

narastającym

problem

utraty

empatii

przez

lekarzy

czy

odhumanizowywaniem medycyny. Moja praca została uhonorowana Nagrodą Indywidualną
III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności dydaktycznej
za wdrożenie autorskiego programu edukacji onkologicznej i hematologicznej dla studentów
2008r. Zaszczepiłam studentom pasję onkologiczną i z ich inicjatywy zorganizowałam przy
naszym oddziale onkologii w ramach STN Koło Onkologii Dziecięcej, które działa od 2006
roku, a którego prowadzenie przekazałam przed 3 laty dr Katarzynie Musioł pełniąc aktualnie
funkcję

mentora . Prace studentów przedstawiane są każdego roku na Międzynarodowej

M i ędzyuczelnianej

Konferencji STN organizowanej przez STN SUM, w sumie powstało 16

prac, z czego 9 przedstawionych

zostało

na zjazdach krajowych, a 2 na kongresie SIOP,
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aktualnie

manuskrypt

opracowanych

wyników

badań

nad

toksycznością

leczenia

chemicznego w obrębie nerek złożony został do Nephrology. Od wielu lat jestem członkiem
komisji naukowych na konferencjach STN w sesjach pediatrycznych i onkologicznych .
Prowadzę również zajęcia fakultatywne z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej ze

studentami IV roku, sprawuję opiekę nad studentami w trakcie praktyk wakacyjnych
prezentują duże

z pediatrii, którzy
oddziale i już od

Kształcenie

początku

zainteresowanie ich miejscem odbywania w naszym

roku akademickiego

rezerwują

terminy.

podyplomowe

Jestem wieloletnim

wykładowcą

na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy
byłam

dziedzinie pediatrii, w latach 2001-2004

kształcących się

w

organizatorem i kierownikiem kursu z

onkologii i hematologii, a od kilku lat wykładowcą na kursach organizowanych przez Prof.
Tomasza

Szczepańskiego

SUM w Zabrzu.

Byłam

kierownika Kliniki Hematologii i Onkologii i Hematologii

Dziecięcej

zapraszana przez Pana Profesora w charakterze wykładowcy na

kursach dla lekarzy kształcących się w onkologii i hematologii dziecięcej na kursach
organizowanych z funduszy unijnych w ramach CMKP. Od 2002 roku jestem wykładowcą na
przyszłych

kursach specjalizacyjnych dla

neurologów, w

związku

z

doświadczeniem

w

wykładowcą

na

zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z guzami OUN. Dodatkowo jestem
kursach specjalizacyjnych z pediatrii i epidemiologii dla

pielęgniarek. Byłam

opiekunem pracy

magisterskiej mgr. Haliny Zając, naszej wieloletniej pielęgniarki oddziałowej, która podjęła
się

oceny roli opieki

inicjatywy

pielęgniarskiej

prowadzę

Sprawowałam funkcję

cykliczne

nad

dziećmi

wykłady

białaczki,

leczonymi z powodu ostrej

onkologiczne

dla

pielęgniarek

z

z jej

oddziału .

opiekuna ponad 60 lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii i onkologii

i hematologii dziecięcej. Byłam kierownikiem specjalizacji z pediatrii dla 7 lekarzy, akt.
2 specjalizacje w toku i kierownikiem speCjalizacji z onkologii i hematologii

dziecięcej

dla

3 lekarzy, 1 specjalizacja w toku.

Działalność

Od

na rzecz dzieci chorujących na nowotwory i popularyzatorska

początku

pracy zawodowej

organizuję

i wspieram wszelkie

pozarządowe

formy pomocy

na rzecz dzieci onkologicznych. W pierwszym okresie pracy, kiedy taka forma wsparcia nie
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i stniała

sama

poszukiwałam możliwych

sponsorów na

W ostatnich latach sytuacja diametralnie
otrzymują duże

sprzęt,

nierzadko nawet podstawowy.

się poprawiła, oddział,

a przede wszystkim pacjenci

wsparcie ze strony wspierających nas fundacji, przede wszystkim Fundacji

" Iskierka" z szerokim, innowacyjnym programem wsparcia dla dzieci onkologicznych m.in .
(warsztaty terapii

zajęciowej

dla dzieci i ich rodziców, wsparcia

również

dla rodzin po utracie

dziecka leczonego z powodu choroby nowotworowej, letnie obozy itp.), a także wymiernym
wsparciem oddziału jakim jest przeprowadzony dwukrotnie remont generalny oddziału.
Wspieram wszystkie projekty "Iskierki", jestem członkinią Rady Honorowej Fundacji, brałam
udział

w projekcie Gazeta z

"Iskierką"

, za co

zostałam

uhonorowana

wyróżnieniem

Gazety

Wyborczej - Nagroda Grand Prix Media Trendy w kategorii: innowacja w mediach za projekt
Fundacji Iskierka
unikatowy

Gazeta z Iskierką, Gazeta Wyborcza, 2008r. Dodatkowo współredaguję

projekt

onkologicznycznych

fundacji

jakim

jest

pismo

dla

dzieci

i

rodziców

oddziałów

OnkoOkey! Nadzór merytoryczny nad pismem ma onkopsycholog z

naszego oddziału dr Justyna Dubiel, z którą opublikowałyśmy doświadczenia z tego rodzaju
wsparcia psychologicznego dla dzieci w czasopiśmie Psychoonkologia (2013, T.17, nr 3,
s.119-128). Obok wymienionej fundacji funkcjonuje w oddziale fundacja "Mam Marzenie",
której działalność jest znaczącym wsparciem dla naszych pacjentów, której działalność
również

w

wspieram . Takim przykładem jest objęty przeze mnie patronat i aktywny udział

śląskich

fundację

obchodach Ogólnopolskiego Dnia
"Mam Marzenie"

wygłosiłam wykład
oddziału,

popularyzujący

Marzeń

objawy

12.09.2009 zorganizowany przez

schorzeń

nowotworowych u dzieci,

na ten temat, odbywały się konsultacje prowadzone przez lekarzy z

dodatkowo przez kolejny tydzień przy współudziale Dziennika Zachodniego

odpowiadałam

na pytania z zakresu onkologii zadawanych przez czytelników.

E. Działalność organizacyjna, udział w komitetach organizacyjnych
konferencji naukowych, członkostwo w międzynarodowych i krajowych
organizacjach oraz towarzystwach naukowych, recenzowanie prac
Od

początku

wdrożen i a

pracy zawodowej czynnie

uczestniczę

w

działaniach

na rzecz wczesnego

diagnostyki i terapii chorób nowotworowych u dzieci poprzez organizację i udział

w organizacji kursów szkoleniowo-doskonalących w ramach

działalności

w zakresie

kształcenia podyplomowego SUM, CMKP i Śląskiej Izby Lekarskiej, w której w 2012 i 2013
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roku zorganizowałam w 2 edycjach konferencję Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w

onkologii dziecięcej dla onkologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych, który cieszył się dużym
zainteresowaniem.
Udział

w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

•

Neurologiczne Objawy W Schorzeniach Onkologicznych, Wisła 2002, organizator

•

Zakażenia Grzybicze u Dzieci, konferencja PTP,

•

Opieka Paliatywna w Pediatrii -Katowice 2012, PTP, współprzewodnicząca komitetu
organizacyjnego

•

leczenie Żywieniowe w Onkologii- Katowice 2013 współorganizatorka ,PTP

•

Śląska Szkoła Onkologii i Hematologii Dziecięcej -coroczne konferencje 1998-2009,
współorganizatorka i organizatorka 11 konferencji

2008

współorganizatorka

W 2016 roku na Śląsku odbędzie się kolejny, VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i
Hematologii Dziecięcej i w tym zakresie widzę dla siebie i mojego zespołu spory obszar do
działania.

Członkowstwo

w międzynarodowych

krajowych organizacjach oraz towarzystwach

naukowych

•

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, od 2001

•

Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii,od 1992

•

International Society of Peadiatric Oncology (SIOP), od 2008

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:

•

Onkologia Polska: 2 recenzje

•

Jako członek Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej byłam recenzentem
5 projektów badawczych międzynarodowych - wykaz w załączniku spis publikacji

F. Staże/szkolenia
•

Great Ormond Street Hospital Londyn 05 2013, szkolenie z zakażeń

•

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy UJ w
Krakowie 2002
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•

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMD Warszawa 2000

•

Klinika Onkologii CZD Warszawa 2003

Staże

w wymienionych ośrodkach pozwoliły mi na wzbogacenie doświadczenia w zakresie

onkologii i hematologii dziecięcej

A. Nagrody i wyróżnienia
•

Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej za wdrożenie autorskiego
programu edukacji onkologicznej i hematologicznej dla studentów 2008r

•

Nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w zakresie działalności naukowej za cykl 4 publikacji dotyczących roli angiogenezy
w limfadenopatiach i schorzeniach nowotworowych u dzieci. Nagroda zespołowa,
2010r.

•

Nagroda III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w
zakresie działalności naukowej za prace oceniające wczesne i odległe następstwa
terapii schorzeń nowotworowych u dzieci. Nagroda zespołowa, 2012r

•

Nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w
zakresie działalności naukowej za prace na temat czynników ryzyka w schorzeniach
rozrostowych i guzach litych u dzieci. Nagroda zespołowa, 2013r.

r
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