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1. Informacje osobowe 

Imię i nazwisko: Iwona Bil-Lula 

 

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

i roku uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

a) Dyplom i tytuł magistra analityki medycznej, Akademia Medyczna im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 

2006 r. 

b) Uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nr 114/2006, 

nadany przez Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, 2006 r. 

c) Dyplom ukończenia studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, 2010 r.  

d) Dyplom i tytuł doktora nauk farmaceutycznych uzyskany na podstawie rozprawy: 

„Opracowanie i zastosowanie ilościowej metody real-time PCR do detekcji 

i monitorowania poziomu wiremii w zakażeniach adenowirusowych u pacjentów 

w immunosupresji po przeszczepie komórek hematopoetycznych” przygotowanej pod 

kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Woźniaka w Katedrze Analityki Medycznej, 

w Zakładzie Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej 

we Wrocławiu, 2010 r. 

e) Dyplom i tytuł menedżera projektu badawczo-rozwojowego; Studia podyplomowe 

na kierunku: Menedżer projektu badawczo-rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej 

we Wrocławiu, 2014 r. 

f) Dyplom specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej nadany przez 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Łodzi, 2016 r. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych  

2010-2012 r.-asystent w Katedrze Analityki Medycznej, w Zakładzie Chemii Klinicznej 

Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
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2012 r.-obecnie-adiunkt w Katedrze Analityki Medycznej, w Zakładzie Chemii Klinicznej 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach i tytule naukowym (Dz. U. nr. 65, poz. 595 ze zm.) 

 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 

„Wpływ replikacji adenowirusów na rozwój wybranych zaburzeń klinicznych”. 

  

4.2 Publikacje i opracowania wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

Podstawę habilitacji stanowi cykl 8 publikacji oraz 1 udzielony patent. Opracowania 

zostały w całości zaprojektowane przeze mnie i wykonane przez zespół badawczy pod 

moim kierunkiem: 

H-I. Bil-Lula I*, Ussowicz M, Woźniak M. Adenoviral infection-common complication 

following hematopoietic stem cell transplantation. W: New advances in stem cell 

transplantation; eds. Taner Demirer; Rijeka: InTech, 2012; s. 533-556. ISBN 978-

953-51-0013-3 (rozdział w monografii). 

Pkt. MNiSW/KBN: 5,000 

Udział własny: koncepcja pracy, zebranie i przegląd niezbędnej literatury, 

przygotowanie pracy do druku. Mój wkład własny szacuję na 80%. 

 

H-II. Bil-Lula I*, de Franceschi N, Pawlik K, Woźniak M. Improved real-time PCR 

assay for detection and quantification of all 54 known types of human adenoviruses 

in clinical samples. Med. Sci. Monit. 2012; 18: BR221-BR228 (praca oryginalna). 

IF2015: 1,358 

Pkt. MNiSW/KBN: 20,000 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań, opracowanie 

wyników, przygotowanie pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym. 

Mój wkład własny szacuję na 70%. 

 



Iwona Bil-Lula 

Załącznik nr 2. Autoreferat w języku polskim 

 

5 

 

H-III. Bil-Lula I*, Krzywonos-Zawadzka A, Woźniak M. Otyłość jako choroba 

o podłożu infekcyjnym-przegląd literatury. Diagn. Lab. 2015; 51: 53-57 (praca 

przeglądowa). 

Pkt. MNiSW/KBN: 10,000 

Udział własny: koncepcja pracy, przegląd niezbędnej literatury, przygotowanie 

pracy do druku. Mój wkład własny szacuję na 80%. 

 

H-IV. Bil-Lula I*, Sochocka M, Zatońska K, Szuba A, Sawicki G, Woźniak M. 

Adenovirus type 9 enhances differentiation and decreases cytokine release from 

preadipocytes. J. Med. Virol. 2015; 87: 230-239 (praca oryginalna). 

IF2015: 1,998 

Pkt. MNiSW/KBN: 25,000 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu 

wyników, przygotowanie pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym. 

Mój wkład własny szacuję na 70%. 

 

H-V. Bil-Lula I*, Krzywonos-Zawadzka A, Sawicki G, Woźniak M. An infection 

of human adenovirus 31 affects the differentiation of preadipocytes into fat cells, 

its metabolic profile and fat accumulation. J. Med. Virol. 2016; 88: 400-407 (praca 

oryginalna). 

IF2015: 1,998 

Pkt. MNiSW/KBN: 25,000 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu 

wyników, przygotowanie pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym. 

Mój wkład własny szacuję na 80%. 

 

H-VI. Bil-Lula I*, Stąpor S, Krzywonos-Zawadzka A, Woźniak M. Is there any link 

between visceral obesity and adenovirus infections in the Polish population? 

Adv. Clin. Exp. Med. 2014; 23: 415-422 (praca oryginalna). 

IF2015: 1,095 

Pkt. MNiSW/KBN: 15,000 
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Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu 

wyników, przygotowanie pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym. 

Mój wkład własny szacuję na 70%. 

 

H-VII. Bil-Lula I*, Stąpor S, Sochocka M, Wołyniec, Zatońska K, Ilow† R, Szuba A, 

Sawicki G, Woźniak M. Infectobesity in the Polish population-evaluation of an 

association between adenoviruses type 5, 31, 36 and human obesity. Int. J. Virol. 

Mol. Biol. 2014; 3: 1-8 (praca oryginalna). 

Udział własny: koncepcja pracy, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu 

wyników, przygotowanie pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym. 

Mój wkład własny szacuję na 70%. 

 

H-VIII. Bil-Lula I*, Płonek T, Woźniak M. Lack of adenovirus DNA in mediastinal 

adipose tissue of obese/overweight adults with cardiovascular disorders? J. Med. 

Virol. 2014; 86: 802-805 (praca oryginalna). 

IF2015: 2,347 

Pkt. MNiSW/KBN: 25,000 

Udział własny: koncepcja pracy, wykonywanie badań i opracowaniu wyników, 

przygotowanie pracy do druku, kierowanie zespołem badawczym. Mój wkład 

własny szacuję na 75%. 

 

H-IX. Patent numer P.392974 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 

na wynalazek pt.: ”Zestaw do wykrywania wirusa AdV oraz zastosowanie 

oligonukleotydu”. 

Twórcy wynalazku: Bil-Lula I, Pawlik K, Woźniak M. 

Rok udzielenia patentu: 2015 

Udział własny: koncepcja wynalazku, udział w wykonywaniu badań i opracowaniu 

wyników, przygotowanie wniosku patentowego, opisu wynalazku, kierowanie 

zespołem badawczym. Mój wkład własny szacuję na 70%. 

Pkt. wew.: 25,000 

 

Sumaryczny współczynnik wpływu przedstawionych opracowań wynosi: 8,796 

Pkt. MNiSW/KBN + pkt. wew.: 150 
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*prace, w których byłam autorem korespondencyjnym (8). 

†osoba zmarła 

 

#Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dołączono oświadczenia 

wszystkich współautorów publikacji i opracowań, określające indywidualny wkład każdego 

z nich w ich powstanie. 

 

4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

Ze względu na zdolność adenowirusów do zakażania szerokiego spektrum 

gatunków i tkanek, badania naukowe dotyczące tych wirusów cieszą się nieustającą 

popularnością od wielu lat. Ludzkie adenowirusy (HAdV), nalężące do rodziny 

Adenoviridae, rodzaju Mastadenovirus, stanowią grupę 58 typów genetycznych wirusa, 

podzielonych na 7 podrodzajów (A-G) (1). Kryterium podziału stanowiły właściwości 

biologiczne adenowirusów, morfologia ich cząsteczki, zdolność wirusów do aglutynacji 

erytrocytów różnych gatunków, ich właściwości onkogenne, tropizm tkankowy oraz 

analiza filogenetyczna (2,3). Techniki krystalografii rentgenowskiej oraz mikroskopii 

elektronowej ukazały bezotoczkową, ikozaedralną strukturę cząsteczki HAdV, zawierającą 

12 włókien zakończonych główką niosącą sekwencje aminokwasowe, uczestniczące 

w interakcjach z komórką docelową (4). Genom cząsteczki adenowirusa stanowi dsDNA 

o masie 20-30 x 106 pz, zawierająca 53 sekwencje kodujące (5).  

Pierwsze doniesienia na temat adenowirusów pojawiły się w roku 1953, 

gdy wyizolowano szczep ludzkiego adenowirusa z tkanki adenoidalnej dziecka (6). 

Od tego roku lawinowo pojawiały się nowe artykuły traktujące o udziale tych wirusów 

w rozwoju zakażeń u zwierząt i ludzi. Dziś wiadomo, że członkowie tej dużej rodziny 

wirusów są zdolne do zakażania odmiennych fenotypowo komórek postmitotycznych, 

prowadząc do klinicznej manifestacji zakażeń w postaci m.in. zapalenia żołądka i jelit, 

zapalenia wątroby, zapalenia rogówki, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia 

pęcherza moczowego, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenia mięśnia 

sercowego oraz otyłości (7-12). Dokładną charakterystykę ludzkich adenowirusów 

opisałam w rozdziale monografii pt.: „New advances in stem cell transplantation” pod 

wydawnictwem InTech (publikacja H-I). 
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Pomimo łatwej transmisji adenowirusów w środowisku oraz ich dużej zakaźności, 

HAdV nie stanowią poważnego zagrożenia dla osób potencjalnie zdrowych, ze względu 

na wytworzenie przez organizm skutecznych strategii do walki z tym patogenem (13-19). 

W wyniku sprawnie funkcjonującego układu odpornościowego, zakażenia HAdV mają 

zazwyczaj postać łagodnych i samoograniczających się, lokalnych infekcji, aczkolwiek 

znane są również przypadki ciężkich powikłań poinfekcyjnych u osób 

immunokompetentnych (20-23). Z tego powodu, adenowirusy stały się obiektem moich 

zainteresowań zarówno w okresie przed uzyskaniem tytułu doktora nauk 

farmaceutycznych, jak i obecnie.  

Pacjenci cierpiący z powodu nowotworów hematologicznych są celowo wprowadzani 

w stan indukowanej immunosupresji, mającej na celu zwiększenie szans powodzenia 

implementacji przeszczepionych komórek hematopoetycznych (HSCT). Dodatkowo, 

immunosupresja jest wynikiem stosowania innych metod leczenia chorób nowotworowych 

jak: chemioterapia i radioterapia (24). Niewątpliwie, oprócz pożądanego działania 

terapeutycznego ww. metod leczenia, stosowaniu immunosupresji mogą towarzyszyć 

poważne powikłania m.in. w postaci zakażeń. Zakażenia adenowirusami u osób 

po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych mogą mieć postać zakażenia de novo lub 

reaktywacji wirusa występującego w stanie latentnym po pierwotnej infekcji, najczęściej 

w okresie dzieciństwa. Stłumienie odpowiedzi przeciwwirusowej podczas 

kondycjonowania biorcy przed przeszczepieniem stwarza dogodne warunki do rozwoju 

zakażeń adenowirusami. Ze względu na złożony mechanizm inwazji adenowirusa 

na komórkę gospodarza oraz wielotkankowy tropizm tego wirusa, zakażenia 

adenowirusami u osób po przeszczepieniu komórek macierzystych krwi obwodowej lub 

szpiku kostnego charakteryzują się szeroką manifestacją kliniczną, włączając: krwotoczne 

zapalnie pęcherza moczowego i uszkodzenie nerek, ostre choroby układu oddechowego, 

zapalenie żołądka i jelit oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. 

Czynnikami ryzyka powikłań infekcyjnych ze strony ludzkich adenowirusów są m.in.: 

ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD), prekondycjonowanie 

pacjenta przed zabiegiem przeszczepienia, przeszczepy od zgodnych dawców 

niespokrewnionych (MUD) oraz T-deplecja. Dodatkowo wiek pacjenta, źródło komórek 

macierzystych oraz leczenie cytotoksyczne zwiększają predyspozycje chorych po HSCT 

do rozwoju zakażeń adenowirusami, co opisałam w publikacji H-I. 
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Zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi jest problem współzakażeń wirusami 

u chorych po przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku i/lub z krwi obwodowej. 

W literaturze opisano szereg przypadków współistniejących zakażeń HAdV, CMV, BKV, 

HSV czy RSV, które pociągają za sobą liczne powikłania, problemy diagnostyczne 

i lecznicze. Istotną informacją jest również zwiększone ryzyko występowania 

współzakażenia innym wirusem w następstwie zakażenia HAdV (publikacja H-I). 

Nie mniej ważnym przedmiotem uwagi, w odniesieniu do zakażeń adenowirusami 

po HSCT, jest dostępność skutecznych metod diagnostycznych, służących do wczesnego 

wykrywania zakażeń u pacjentów w stanie immunosupresji. Wśród metod komercyjnych 

lub naukowych zastosowanie znalazły testy oparte na hodowlach komórkowych, 

neutralizacji surowicy, inhibicji hemaglutynacji, bezpośrednich metodach 

immunochemicznych, mikroskopii elektronowej oraz metodach molekularnych. Ponieważ 

większość metod konwencjonalnych jest niepraktyczna ze względu na ich pracochłonność, 

czasochłonność lub kosztowność (publikacja H-I), rozpoczęłam badania eksperymentalne 

mające na celu opracowanie nowej, wysoce czułej, swoistej i skutecznej metody 

diagnostycznej do wykrywania i oceny liczby kopii adenowirusa w różnych materiałach 

biologicznych. Celem pracy było opracowanie metody typu „multipleks”, która, dzięki 

zastosowaniu nukleotydów zdegenerowanych, pozwala na wykrywanie i oznaczanie 

wszystkich typów HAdV w jednej reakcji, ograniczając tym samym koszt i czas badania, 

w porównaniu do metody opisanej w mojej rozprawie doktorskiej pt.: „Opracowanie 

i zastosowanie ilościowej metody real-time PCR do detekcji i monitorowania poziomu 

wiremii w zakażeniach adenowirusowych u pacjentów w immunosupresji po przeszczepie 

komórek hematopoetycznych”. Podjęłam prace eksperymentalne prowadzące 

do zaprojektowania, optymalizacji i walidacji metody zapewniającej wysoką czułość, 

powtarzalność i odtwarzalność, swoistość i specyficzność oznaczeń. Biorąc pod uwagę 

szybką ekspansję geograficzną adenowirusów i zdolność tych wirusów do tworzenia typów 

rekombinowanych istnieje ciągła potrzeba opracowywania testów do wykrywania nowych 

typów genetycznych HAdV. Moja metoda, pozwalająca na ocenę liczby kopii wirusa 

w czasie rzeczywistym, jest zdolna do wykrywania całego spektrum HAdV (54 typy 

do roku 2012). Metoda umożliwia skuteczną amplifikację wysoce konserwatywnej 

sekwencji genomu HAdV, a zastosowanie nukleotydów zdegenerowanych umożliwiło 

wyeliminowanie wpływu odmienności genetycznych pomiędzy wirusami i wiarygodną 

detekcję wszystkich wirusów z rodziny Adenoviridae. Zastosowanie reakcji złożonej 
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z 4 starterów i jednej sondy zapewniło uzyskanie tańszego i mniej pracochłonnego 

narzędzia diagnostycznego, w porównaniu do innych metod wykrywania wirusa. 

Dodatkowo, zastosowanie mieszaniny oligonukleotydów było podstawą wykrywania 

zakażeń kilkoma typami HAdV jednocześnie, co ma istotne znaczenie z klinicznego 

punktu widzenia. Optymalizacja i walidacja metody pozwoliła na uzyskanie metody 

wykrywającej DNA adenowirusów na wczesnym etapie zakażenia, co ma niepodważalny 

wpływ na efektywność leczenia. Istnieją bowiem liczne dowody potwierdzające, 

iż wdrożenie leków przeciwwirusowych we wczesnej fazie choroby, przy odpowiednio 

niskiej wiremii, przynosi pożądane efekty (25–28). Ponadto szeroki zakres liniowości, 

szeroki zakres pomiarowy oraz wysoka dokładność prezentowanej metody zapewniła 

przydatność tego narzędzia diagnostycznego w laboratoriach przy oddziałach 

hematologicznych, onkologicznych, nefrologicznych i innych (publikacja H-II). 

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowałam również zgłoszenie patentowe, 

na które w 2015 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił mi i współtwórcom 

patentu (opracowanie H-IX).  

Ze względu na stale rosnącą epidemię otyłości na świecie, choroba ta stanowi problem 

podejmowany w literaturze światowej nieustająco od wielu lat. Wysokie ryzyko chorób 

towarzyszących, obejmujących m.in.: nadciśnienie, dyslipidemie, choroby sercowo-

naczyniowe, cukrzycę, zaburzenia oddechowe, problemy z prokreacją, jak również 

problemy socjoekonomiczne motywują do podejmowania coraz to nowszych badań nad 

czynnikami etiologicznymi lub czynnikami sprzyjającymi patologicznemu gromadzeniu 

tkanki tłuszczowej u ludzi. Oprócz dobrze udokumentowanych i powszechnie znanych 

przyczyn otyłości, obejmujących głównie czynniki genetyczne, środowiskowe 

i behawioralne, w ostatnim dziesięcioleciu zwrócono uwagę na rolę innych, 

niedocenianych do tej pory, czynników ryzyka tej choroby. Stała eskalacja problemu 

otyłości, pomimo opracowania i wdrożenia licznych strategii prewencyjnych 

i terapeutycznych, zwróciła uwagę naukowców na rolę czynników zakaźnych w rozwoju 

tego zaburzenia. Do tej pory opisano kilka patogenów, wśród których znalazły się m.in. 

bakterie, wirusy, pierwotniaki i priony. Udowodniono, iż patogeny te zaburzają 

mechanizmy regulujące produkcję i gromadzenie lipidów wewnątrzkomórkowych, jednak 

patomechanizm „otyłości zakaźnej” nie został jednoznacznie określony. Niewątpliwie jest 

on złożony, odmienny i uzależniony od czynnika etiologicznego. Większość badań nad 

patogenami zwierzęcymi wykazała uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego 
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i narządów dokrewnych, jako główną przyczynę tej patologii. Nie bez znaczenia wydaje 

się być również zmniejszona wrażliwość receptorów podwzgórzowych dla leptyny, 

zmniejszona ekspresja receptorów GLUT4, uszkodzenie wątroby i zaburzenia funkcji 

tarczycy. Te i inne mechanizmy mogące prowadzić do patologicznego gromadzenia tkanki 

tłuszczowej w wyniku zakażenia mikroorganizmami u zwierząt i ludzi opisałam 

w publikacji H-III.  

Pojawienie się w literaturze informacji na temat wpływu wirusów na zaburzenia 

szlaków sygnałowych metabolizmu lipidów i węglowodanów w komórkach (29–31) 

skłoniło mnie do podjęcia badań w tym kierunku. Moja uwaga skupiła się na ocenie 

związku pomiędzy aktywną replikacją adenowirusów a patologicznym gromadzeniem 

lipidów w komórkach tłuszczowych. Stosując model komórkowy 3T3L1, w pierwszej 

kolejności badaniu poddałam wirusy HAdV9 oraz HAdV36 z grupy D. Na podstawie 

uzyskanych wyników badań stwierdziłam, iż adenowirusy typu 9 i 36, wykazujące 

podobne właściwości biologiczne i tropizm tkankowy, są zdolne do zakażania adipocytów, 

a aktywna replikacja wirusów w komórce wpływa na zwiększoną akumulację tłuszczu 

wewnątrzkomórkowego (Ryc. 1). Nasilona adipogeneza w komórkach zakażonych 

wynikała z wpływu adenowirusa na zwiększoną ekspresję czynników transkrypcyjnych 

(receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów-PPAR-γ oraz białka 

wiążące się z sekwencja CCAAT-C/EBP-β), odgrywających istotną rolę w różnicowaniu 

i dojrzewaniu preadipocytów (publikacja H-IV). 

Ekspresja wirusowego genu E4orf1 miała związek z supresją genu leptyny (LEP) oraz 

zwiększoną ekspresją genu syntazy kwasów tłuszczowych (FAS), sugerując jeden 

z możliwych mechanizmów patologicznego gromadzenia lipidów w zakażonych 

komórkach tłuszczowych. Powszechnie wiadomo, że leptyna jest uwalniana z komórek 

tłuszczowych w odpowiedzi na zgromadzenie dużej ilości lipidów 

wewnątrzkomórkowych. Jej rola polega głównie na aktywacji lipolizy, zahamowaniu 

lipogenezy i oksydacji lipidów (32,33). Na tej podstawie wywnioskowałam, iż wzmożone 

gromadzenie lipidów wewnątrzkomórkowych mogło być wynikiem lokalnej 

hypoleptynemii, która autokrynnie nasila lipogenezę de novo. Jednocześnie dowiodłam, 

iż replikacja HAdV9 ma wpływ na zwiększoną ekspresję genu aP2 (białka wiążącego 

kwasy tłuszczowe) potwierdzając, iż HAdV9 nasila transport kwasów tłuszczowych 

i moduluje metabolizm lipidów w komórce (publikacja H-IV). 
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Ryc. 1. Wpływ adenowirusów na zwiększoną 

akumulację tłuszczu wewnątrzkomórkowego w 

adipocytach po 19 dniach od zakażenia HAdV9. 

HAdV-ludzki adenowirus; *p<0,05 vs kontrola niezakażona. 

Średnia±SEM; Tłuszcz wewnątrzkomórkowy wybarwiono 

czerwienią olejową O.  

 

Istnieją dowody, iż jądrowy receptor PPAR-γ, oprócz wpływu na różnicowanie 

adipocytów, odgrywa również rolę w procesach przeciwzapalnych, łącząc te zagadnienia 

ze sobą. Z kolei tkanka tłuszczowa stanowi ważny narząd wewnątrzwydzielniczy, 

odpowiedzialny m.in. za produkcję oraz uwalnianie cytokin i hormonów (34,35). 

Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, iż zakażenie komórek tłuszczowych 

adenowirusami typu 9 lub 36 wpływa na zmniejszoną produkcję i/lub uwalnianie IL-6 oraz 

TNF-α (czynnik martwicy nowotworu alfa) z komórek (Ryc. 2). Oznacza to, iż zwiększona 

ekspresja PPAR-γ pod wpływem HAdV9 i HAdV36 hamuje odpowiedź zapalną 

na zakażenie wirusem, co z kolei stwarza optymalne warunki do przetrwania wirusa i jego 

replikacji. Z uwagi na fakt, iż IL-6 oraz TNF-α biorą udział w hamowaniu ekspresji genów 

uczestniczących w transporcie dokomórkowym glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych, 

jak również w lipogenezie i adipogenezie, hamowanie produkcji tych cytokin sprzyja 

patologicznemu gromadzeniu lipidów w komórkach (publikacja H-IV).  
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Ryc. 2. Wpływ replikacji HAdV9 oraz HAdV36 na produkcję i uwalnianie cytokin. 

Konfluentne komórki 3T3L1 poddano inokulacji wirusem HAdV9 (MOI 1.6) oraz HAdV36 (MOI 3). Po 0-

15/19 dniach inkubacji w obecności niezbędnych czynników wzrostu zebrano komórki i nadsącz z hodowli. 

W nadsączu oznaczono stężenie TNF-α (a) oraz IL-6 (b) przy użyciu komercyjnych testów 

immunoenzymatycznych. TNF-α-czynnik martwicy nowotworu α; IL-6-interleukina 6; Średnia±SEM; 

*p<0,05 HAdV9 vs kontrola niezakażona; **p<0,05 HAdV36 vs kontrola niezakażona. MOI-liczba zakaźnych 

cząsteczek wirusa; HAdV-ludzki adenowirus; SEM-błąd standardowy średniej. 

 

Potwierdzenie związku pomiędzy zakażeniem HAdV9 a przyśpieszonym 

dojrzewaniem preadipocytów do w pełni funkcjonalnych komórek tłuszczowych skłoniły 

mnie do poszukiwań kolejnych typów adenowirusów o właściwościach proadipogennych. 

Celem dalszych badań stały się wirusy HAdV31 oraz HAdV5, pochodzące z innych, niż 

HAdV9 i HAdV36, grup adenowirusów. Wirus HAdV5 jest powszechnie uważany 

za jeden z najczęściej występujących adenowirusów w populacji ludzkiej, stąd potencjalnie 

mógłby on mieć związek ze stale rosnącą epidemią otyłości na świecie. Z kolei HAdV31, 

z grupy A, ze względu na wysoki stopień homologii sekwencji DNA z wirusem typu 36 

(o właściwościach proadipogennych), podobny tropizm tkankowy i właściwości 

biologiczne stwarzał najlepszą, w mojej opinii, kandydaturę na wirusa o działaniu 

proadipogennym. Wyniki badań potwierdziły wpływ HAdV31 na zwiększone 

gromadzenie lipidów wewnątrzkomórkowych, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. 

Aktywna replikacja wirusa w adipocycie, potwierdzona przez badanie ekspresji genu 

wirusowego E4orf1, miała wpływ na kontrolę kaskady transkrypcyjnej komórki 

tłuszczowej, obejmującej m.in. czynniki regulujące różnicowanie i dojrzewanie komórek 

(fenotyp komórki), metabolizm kwasów tłuszczowych, homeostazę glukozy, a pośrednio 

odpowiedź zapalną (Ryc. 3). Badania potwierdziły moje poprzednie obserwacje dotyczące 

regulacji metabolizmu tłuszczów. Stwierdzono zmniejszoną produkcję i/lub uwalnianie   
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Ryc. 3. Ekspresja genów w komórkach 3T3L1 zakażonych HAdV5, HAdV31 oraz 

niezakażonych wirusem. Konfluentne komórki 3T3L1 poddano inokulacji odpowiednim wirusem: 

HAdV5 (MOI 2) and HAdV31 (MOI 1.6). Hodowlę prowadzono przez 0-10 dni, w obecności niezbędnych 

czynników wzrostu. Średnia±SEM; *p<0,05 HAdV31 vs kontrola niezakażona; HAdV-ludzki adenowirus. D-

dzień. 

 

leptyny, która poprzez autokrynny wpływ na lipolizę i lipogenezę zwiększała ekspresję 

syntazy kwasów tłuszczowych i lipogenezę de novo. Dodatkowo, zmniejszona synteza 

leptyny a pośrednio zmniejszona produkcja czynników prozapalnych (36) w komórkach 

zakażonych HAdV31 stwarzała warunki sprzyjające replikacji wirusa. Czynnikiem 

bezpośrednio obniżającym produkcję ww. czynników odpowiedzi zapalnej mogła być 

zwiększona ekspresja PPAR-γ oraz FAS (37,38), co potwierdziłam w badaniach 

(publikacja H-V). 
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W eksperymencie poświęconym ocenie roli HAdV5 w zaburzeniach metabolizmu 

lipidów i węglowodanów wykluczono ten typ wirusa z grupy patogenów indukujących 

„otyłość zakaźną”. Nie wykazano istotnych różnic w ekspresji genów uczestniczących 

w różnicowaniu i dojrzewaniu komórek tłuszczowych, jak również nie potwierdzono 

wpływu HAdV5 na zmiany produkcji cytokin i adipokin w komórkach tłuszczowych 

(Ryc. 3) (publikacja H-V). 

Ponieważ ustalenie związku i potencjalnego patomechanizmu otyłości indukowanej 

zakażeniem na modelu komórkowym nie odzwierciedla w pełni mechanizmów i interakcji, 

jakie mają miejsce w żywym organizmie lub tkance, postanowiłam, wraz zespołem 

badawczym, przeanalizować związek pomiędzy przebytym zakażeniem HAdV 

a patologicznym gromadzeniem tłuszczu u ludzi. Nie mniej jednak, ponieważ celowe 

zakażenie człowieka adenowirusem jest niewskazane z etycznego punktu widzenia, 

postanowiłam zastosować pośrednią metodę wykrywania zakażenia HAdV, w postaci 

oceny występowania swoistych przeciwciał przeciwwirusowych w surowicy. W pracy H-

VI przedstawiłam wyniki analizy wirusologicznej w populacji polskiej. Jak oczekiwano, 

częstość zakażeń w wybranej grupie była wysoka i wynosiła ponad 90%, co potwierdza 

doniesienia na temat szerokiej dystrybucji adenowirusów na świecie.  

Ocena związku pomiędzy seroprewalencją HAdV a otyłością w kohorcie polskiej 

wykazała brak różnic w częstości zachorowań u osób otyłych i szczupłych. W badaniu 

zastosowano jednak immunoenzymatyczny test do wykrywania typowo-niespecyficznych 

przeciwciał IgG. Biorąc pod uwagę, iż zapadalność na infekcje wirusowe jest najczęstsza 

u niemowląt i dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz fakt, iż ponad 90% 

populacji było zakażonej przynajmniej jednym typem adenowirusa do 5 r.ż. niewątpliwym 

jest, że nie wszystkie typy wirusów z rodziny Adenoviridae mają wpływ na otyłość. 

Ponadto zaburzenia metaboliczne wynikające ze współistnienia innych czynników 

czynników sprzyjających rozwojowi otyłości, np. czynników genetycznych oraz 

behawioralno-środowiskowych, mogą maskować współwystępujący wpływ zakażenia 

adenowirusami. Mam świadomość, iż zakażenie HAdV jest jednym z wielu czynników 

oddziałujących na zmiany metaboliczne w przebiegu nadwagi i otyłości. Z tego powodu, 

zakażenie adenowirusami może stanowić czynnik ryzyka rozwoju otyłości w obecności 

innych czynników predysponujących. 

Należy podkreślić fakt, iż w powyższych badaniach zaobserwowałam związek 

pomiędzy zakażeniem HAdV a parametrami antropometrycznymi. Mianowicie, wysoki 
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wskaźnik talia-biodro (WHR) miał związek z obecnością przeciwciał przeciwwirusowych 

u osób otyłych lub z nadwagą, potwierdzając wpływ HAdV na wzmożone gromadzenie 

tkanki tłuszczowej trzewnej. Dodatkowo, osoby szczupłe zakażone uprzednio 

adenowirusem wykazywały większą masę ciała i wskaźnik masy ciała (BMI) 

w porównaniu do osób niezakażonych (publikacja VI).  

Kolejnym krokiem w mojej pracy naukowej była ocena związku pomiędzy 

zakażeniem wybranymi typami HAdV (przebadanymi in vitro) a patologicznym 

gromadzeniem tłuszczu u ludzi. Badaniu poddałam kilka wirusów z rodziny Adenoviridae, 

włączając HAdV9, HAdV31, HAdV36 oraz HAdV5. Wykorzystując złoty standard 

diagnostyczny, polegający na wykrywaniu obecności typowo-specyficznych przeciwciał 

przeciwko HAdV metodą neutralizacji surowicy, wykazałam istotny związek pomiędzy 

zakażeniem HAdV a otyłością u ludzi. Udokumentowałam znacząco wyższą częstość 

zakażeń HAdV9, HAdV31 oraz HAdV36 u osób z BMI powyżej 30 kg/m2, a częstość 

zakażeń ww. wirusami miała związek z wiekiem i nie zależała od płci. Zaskakująco, 

w porównaniu do badań przeprowadzonych w Ameryce Północnej (39), częstość zakażeń 

wirusem typu 31 i 36 w populacji polskiej była znacząco niższa, co sugeruje zróżnicowaną 

dystrybucję tych wirusów na świecie, a pośrednio wskazuje na zależność geograficzną 

występowania „otyłości zakaźnej”. Wykazałam ponadto, że zakażenie HAdV9 wpływa na 

stopień zaawansowania nadwagi i/lub otyłości. Przebyte zakażenie miało związek 

z patologicznym gromadzeniem tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, prowadząc 

do rozwoju otyłości typu trzewnego (publikacja H-IV, H-VII).  

Ocena stanu zapalnego u osób otyłych i szczupłych, zakażonych HAdV9 oraz 

HAdV31 dowiodła, iż podwyższone stężenie CRP jest funkcją BMI i nie ma związku 

z zakażeniem. Analizując krytycznie uzyskane wyniki badań, pod kątem patologicznego 

gromadzenia tkanki tłuszczowej w następstwie zakażenia adenowirusami, wzięłam pod 

uwagę fakt, iż osoby otyłe mogą być bardziej narażone na zakażenia niż osoby szczupłe. 

Zaprzeczeniem tej hipotezy są wyniki badania częstości zakażeń wirusem typu 5, które nie 

potwierdziły większej częstości zakażeń HAdV5 u osób otyłych w porównaniu do osób 

szczupłych, pomimo szerokiej dystrybucji tego wirusa w populacji, łatwej drogi jego 

transmisji i długotrwałej stabilności HAdV w środowisku (40). Badania wykluczyły 

również wpływ tego wirusa na różnicowanie i dojrzewanie komórek tłuszczowych in vitro. 

Jednocześnie, wyłączenie HAdV5 z grupy czynników mających wpływ na otyłość 

potwierdza wiarygodność wcześniej udokumentowanego związku pomiędzy zakażeniami 
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HAdV9, HAdV31 i HAdV36 a otyłością. Parametry antropometryczne u osób otyłych 

i/lub z nadwagą oraz osób szczupłych wskazują, iż zakażenie wirusem typu 9, 31 i 36 ma 

związek z gromadzeniem tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, przy czym efekt ten był 

bardziej widoczny w przypadku kobiet (publikacja H-V, H-VII). 

Analizując zaburzenia metabolizmu lipidów i węglowodanów u otyłych zakażonych 

uprzednio ludzkim adenowirusem typu 9 i 31 nie stwierdziłam hypoleptynemii, wykazanej 

w  pracach eksperymentalnych in vitro. Wynika z tego, iż hypoleptynemia nie jest 

podstawowym mechanizmem prowadzącym do rozwoju otyłości indukowanej zakażeniem 

HAdV9 u człowieka, a podwyższone stężenie leptyny w surowicy osób otyłych jest 

funkcją zwiększonej masy tkanki tłuszczowej, a nie infekcji wirusowej. Mając na uwadze, 

iż za produkcję i uwalnianie leptyny w organizmie, poza tkanką tłuszczową, 

są odpowiedzialne również mięśnie szkieletowe, żołądek, jajniki, przysadka mózgowa, 

nabłonek sutka, komórki szpiku kostnego i hepatocyty (41), supresja produkcji leptyny pod 

wpływem zakażenia adenowirusami może być kompensowana przez inne tkanki. 

W badaniu przeprowadzonym u ludzi wykazałam również, że odczyn zapalny 

obserwowany u chorych był funkcją otyłości, niezależnie od występowania zakażenia 

adenowirusami. Potwierdza to wcześniejsze doniesienia, iż nadmiar tkanki tłuszczowej 

trzewnej prowadzi do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, który charakteryzuje się 

nieprawidłową produkcją cytokin i aktywacją sygnałów prozapalnych (42). Dodatkowo, 

analiza parametrów gospodarki lipidowej u chorych uprzednio zakażonych i wolnych 

od zakażenia wykazała, że osoby po przebytym zakażeniu HAdV9/HAdV31/HAdV36 

charakteryzowały się wyższym stężeniem cholesterolu całkowitego i/lub niższym 

stężeniem cholesterolu frakcji HDL w surowicy w porównaniu do osób niezakażonych, 

natomiast stężenie triglicerydów u osób posiadających przeciwciała przeciwko HAdV36 

w surowicy było istotnie wyższe od stężenia triglicerydów w surowicy osób 

seronegatywnych (publikacja H-IV, H-VII). 

Z uwagi na doniesienia literaturowe dowodzące ścisłego związku pomiędzy masą 

tkanki tłuszczowej śródpiersiowej a zwiększoną predyspozycją do zaburzeń sercowo-

naczyniowych (43–45), celem kolejnej pracy badawczej była analiza związku 

adenowirusów z zaburzeniami kardiologicznymi u otyłych dorosłych. Biorąc po uwagę, 

iż badanie przebytego zakażenia HAdV na podstawie oceny obecności przeciwciał 

w surowicy ma jedynie pośrednie znaczenie w ustaleniu mechanizmu „otyłości zakaźnej” 

i powikłań sercowo-naczyniowych u ludzi, podstawą pracy była ocena bezpośredniego 
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wpływu zakażenia na zaburzenia metabolizmu i funkcji komórek tłuszczowych 

w śródpiersiu, a w konsekwencji wpływu na zaburzenia kardiologiczne. W badaniu 

śródoperacyjnym potwierdzono dodatnią korelację pomiędzy ilością tkanki tłuszczowej 

śródpiersiowej a otyłością trzewną, aczkolwiek wyniki badania molekularnego tkanki 

tłuszczowej śródpiersia nie potwierdziły obecności DNA-HAdV. Pomimo iż adenowirusy 

wykazują zdolność do szybkiej transmisji między tkankami po zakażeniu szczura oraz 

posiadają zróżnicowany tropizm tkankowy (46), wyniki naszych badań nie potwierdziły 

zdolności adenowirusów do zakażania tkanki tłuszczowej w śródpiersiu. Tym samym, 

przeprowadzone badania nie wykazały bezpośredniego związku pomiędzy zakażeniem 

HAdV a patologicznym gromadzeniem tkanki tłuszczowej w klatce piersiowej 

(publikacja H-VIII).  

 

Najważniejsze osiągnięcia i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań:  

a) Wykazanie proadipogennego działania HAdV9, HAdV31 oraz HAdV36, 

wynikającego z regulacji ekspresji czynników transkrypcyjnych, uczestniczących 

w procesie różnicowania i dojrzewania preadipocytów. 

b) Potwierdzenie, iż potencjał proadipogenny HAdV31 (z grupy A) nie jest właściwością 

zależną grupowo.  

c) Wykazanie, iż aktywna replikacja wirusów w komórkach tłuszczowych wpływa 

na zwiększony dokomórkowy transport lipidów i ich syntezę de novo. 

d) Wykazanie, iż filogenetycznie najstarszy HAdV5 nie ma wpływu na różnicowanie 

i dojrzewanie komórek tłuszczowych. 

e) Dowiedzenie, iż ze względu na zdolność adenowirusów do zakażania i replikacji 

w komórkach tłuszczowych, HAdV stanowią istotny czynnik ryzyka rozwoju otyłości 

u ludzi.  

f) Udokumentowanie, iż zakażenie komórek tłuszczowych adenowirusami typu 9 lub 36 

hamuje odpowiedź zapalną w komórkach tłuszczowych, co sprzyja przetrwaniu wirusa 

w komórce i jego replikacji. 

g) Stwierdzenie związku pomiędzy seroprewalencją zakażeń HAdV typu 9, 31, 36 

w kohorcie polskiej a zwiększoną masą ciała, BMI i otyłością trzewną. 

h) Wykluczenie związku pomiędzy zakażeniami HAdV tkanki tłuszczowej śródpiersia 

a zaburzeniami sercowo-naczyniowymi u ludzi. 
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i) Opracowanie i zwalidowanie metody ilościowej do oznaczania liczby kopii 

adenowirusów wszystkich typów w materiałach biologicznych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

5.1 Analiza dorobku naukowego 

Jestem autorem lub współautorem: 

 11 prac oryginalnych oraz 3 prac przeglądowych 

 1 rozdziału w monografii,  

 14 rozdziałów podręcznika,  

 6 streszczeń zjazdowych opublikowanych w suplementach czasopism (konferencje  

międzynarodowe) 

 6 streszczeń zjazdowych w abstraktach (Tabela 1). 

Jestem pierwszym autorem 13 prac i autorem korespondencyjnym 11 prac. Moje 

publikacje są cytowane m.in. w europejskich wytycznych w zakresie diagnostyki i leczenia 

zakażeń adenowirusami w białaczkach i przy przeszczepianiu komórek macierzystych: 

Matthes-Martin S, Feuchtinger T, Shaw PJ et al. European guidelines for diagnosis and 

treatment of adenovirus infection in leukemia and stem cell transplantation: summary 

of ECIL-4 (2011). Fourth European Conference on Infections in Leukemia. Transpl Infect 

Dis. 2012; 14: 555-563. 

 

5.2 Recenzje do czasopism zagranicznych 

Pełnię funkcję recenzenta następujących czasopism: 

a) Obesity Research and Clinical Practice (IF=1,117) 

b) Journal of Medical Virology (IF=2,347) 

c) Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IF=2,707). 

 

5.3 Udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych  

Kieruję krajowymi zespołami badawczymi lub jestem badaczem międzynarodowych 

i krajowych projektów badawczych oraz badań własnych uczelni: 

a) Grant NCN pt.: ”Regulacja procesów metabolicznych białek aparatu kurczliwego 

serca uszkodzonego w wyniku szoku tlenowego”. 
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Tabela 1. Analiza dorobku naukowego 

 

 

Numer grantu: 2014/15/B/NZ3/04865 (2015-2018 r.). 

Charakter udziału w projekcie: główny wykonawca projektu. 

b) Grant NCN pt.: ”Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako strategia w terapii 

fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej”. 

Numer grantu: GR/805/2014 (2014-2017 r.) 

Charakter udziału w projekcie: wykonawca projektu. 

c) Projekt badawczy dla młodych naukowców pt.: ”Dipeptydylopeptydaza IV jako nowy 

marker zespołu metabolicznego”. 

Nr grantu: Pbmn 174 (2013-2016 r.) 

Charakter udziału w projekcie: wykonawca projektu. 

 

Łączna liczba 

cytowań (bez 

autocytowań): 38 

Indeks Hirscha: 3 

Z wyłączeniem prac stanowiących podstawę 

habilitacji 
Stanowiących podstawę 

habilitacji 
Suma 

Przed doktoratem Po doktoracie 

Liczba 

IF 

Pkt. 

MNiSW/KBN 

Liczba 

IF 

Pkt. 

MNiSW/KBN 

Liczba 

IF 

Pkt. 

MNiSW/KBN 

Liczba 

IF 

Pkt. 

MNiSW/KBN 

Prace oryginalne w 

języku angielskim 
- - 5 

11,401 

110,0 
6 

8,796 

110,0 
11 

20,197 

220,0 

Prace przeglądowe 

w języku angielskim 
1 

- 

9 
- - - - 1 

- 

9 

Prace przeglądowe 

w języku polskim 
- - 1 

0,203 

15,0 
1 

- 

10,0 
2 

0,203 

25,0 

Rozdziały w 

monografiach/ 

podręcznikach 

- - 1 
- 

20,0 
1 

- 

5,0 
2 

- 

25,0 

Streszczenia ze 

zjazdów 

międzynarodowych 

opublikowana w 

suplementach 

czasopism 

2 - 4 - - - 6 - 

Streszczenia ze 

zjazdów krajowych 
3 - 3 - - - 6 - 

Liczba udzielonych 

patentów/wnioski 

patentowe 

* (punkty wew.) 

- - 2 
- 

2* 
1 

- 

25,0* 
3 

- 

27* 

Suma 
5 

- 

9,0 
14 

11,604 

147,0 
12 

8,796 

150,0 
31 

20,400 

306,0 
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d) Grant NCN pt.: ”Kardioprotekcyjny wpływ synergizmu inhibitorów modyfikacji 

potranslacyjnych łańcuchów lekkich miozyny (MLC1, MLC2) oraz inhibitorów 

metaloproteinazy 2 macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2) na funkcjonowanie serca 

uszkodzonego w wyniku I/R”. 

Numer grantu: UMO-2012/06/M/NZ3/00158 (2013-2016 r.). 

Charakter udziału w projekcie: główny wykonawca projektu. 

e) Grant NCBIR pt.: ”Farmakoproteomiczne badanie izolowanego serca poddanego 

niedotlenieniu i reperfuzji”. Projekt WROVASC-Zintegrowane Centrum Medycyny 

Sercowo-Naczyniowej realizowany w ramach działania 1.1 Wsparcie badań 

naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałania 1.1.2 Strategiczne 

programy badań i rac rozwojowych (POIG 01.01.02-02-001-/08-03)  

Zadanie 23A (2013-2015 r.). 

Charakter udziału w projekcie: wykonawca projektu. 

f) Grant dla pracowników naukowych rozpoczynających karierę naukową 

pt.: „Adenowirusy-rola czynników zakaźnych w rozwoju otyłości u ludzi”. 

Nr grantu: Pbmn/44 (2010-2013 r.). 

Charakter udziału w projekcie: kierownik projektu. 

g) Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Wpływ wiremii  

adenowirusowej na wybrane schorzenia”. 

Nr zadania: ST-947 (2015-2017 r.). 

Charakter udziału w projekcie: kierownik zadania. 

h) Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Monitorowanie terapii 

adenowirusowej”. 

Nr zadania: ST-701 (2012-2014 r.). 

Charakter udziału w projekcie: kierownik zadania. 

i) Grant KBN (promotorski) pt.: ”Opracowanie ilościowej metody real-time PCR 

do detekcji i oceny poziomu wiremii w zakażeniach adenowirusowych u pacjentów 

w silnej immunosupresji po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych”. 

Nr grantu: N N401 004536 (2009-2010 r.). 

Charakter udziału w projekcie: główny wykonawca projektu. 
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5.4 Udzielone patenty i złożone wnioski patentowe 

Jestem pierwszym twórcą udzielonego krajowego patentu oraz współtwórcą dwóch 

wniosków patentowych złożonych w Urzędzie Patentowym RP: 

a) UDZIELONY PATENT: 

Tytuł zgłoszenia: „Zestaw do wykrywania wirusa AdV oraz zastosowanie 

oligonukleotydu”. 

Jednostka zgłaszająca: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej 

Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu. 

Numer patentu: PL392974-A1. 

Twórcy wynalazku: Bil-Lula I, Pawlik K, Wozniak M. 

Rok udzielenia patentu: 2015. 

Pkt wew.: 25. 

 

b)    WNIOSKI PATENTOWE: 

1) Tytuł zgłoszenia: „Kompozycja farmaceutyczna do stosowania w leczeniu ostrego 

niedokrwienia mięśnia sercowego”. 

Jednostka zgłaszająca: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. 

Numer zgłoszenia: P.412918. 

Twórcy wynalazku: Bil-Lula I, Krzywonos-Zawadzka A, Woźniak M, Sawicki G, 

Witkiewicz W. 

Rok zgłoszenia: 2015. 

2) Tytuł zgłoszenia: „Powłoka grafenowa na stentach endowaskularnych jako warstwa 

poprawiająca śródbłonkowanie i ograniczająca restenozę”. 

Numer zgłoszenia: P.414368. 

Rok zgłoszenia: 2015. 

Jednostka zgłaszająca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Twórcy wynalazku: Biały D, Wawrzyńska M, Arkowski J, Bil-Lula I, Woźniak M, 

Krzywonos-Zawadzka A, Stręk W, Hreniak D, Łukaszewicz M. 

Rok zgłoszenia: 2015 

Pkt. wew.: 2. 
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5.5  Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową 

Otrzymałam następujące nagrody za działalność naukową: 

a) Brązowy medal za powłokę grafenową wykorzystywaną w stentach 

wewnątrznaczyniowych na 115 Międzynarodowych Targach Wynalazczości 

„Concours Lépine”, przyznana przez prezydenta Concours Lépine w Paryżu, 2016 r. 

b) Nagroda zespołowa za cykl prac dotyczących molekularnych podstaw otyłości, 

przyznana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, 2015 r. 

c) Nagroda zespołowa za cykl 4 publikacji dot. zastosowania nowoczesnych technik 

diagnostyki laboratoryjnej w chorobach serca i wirusologii, przyznana przez Rektora 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2013 r. 

d) Nagroda indywidualna II stopnia za publikacje dot. nowoczesnej diagnostyki zakażeń 

adenowirusowych, przyznana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, 2012 r. 

 

5.6  Wygłoszenie referatów na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych 

Wyniki swoich badań przedstawiłam jako zaproszony wykładowca na posiedzeniu 

Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych we Wrocławiu, 2016 r. Wykład pt.: 

„Wpływ mikroorganizmów na zwiększone ryzyko rozwoju otyłości” 

 

5.7 Staże naukowe  

 

5.7.1 Staże zagraniczne 

a) Staż w Department of Pharmacology, College of Medicine, University 

of Saskatchewan, Kanada, pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Sawickiego, 2014 r. 

(1 miesiąc). 

b) Staż w Department of Biology, University of Kentucky, USA, pod kierunkiem 

dr Grace Jones, 2013 r. (4 miesiące). 

 

5.7.2 Staże krajowe 

a) Staż w Centralnym Laboratorium Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala 

Klinicznego w Warszawie, pod kierunkiem dr n. med. Marty Foryny, 2015 r. 

(2 tygodnie). 
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b) Staż w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, pod kierunkiem dr n. med. Bartosza Grotthusa, 2013 r. (3 tygodnie). 

c) Staż w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 

pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego, 2009 r. (3 miesiące). 

d) Staż w Laboratorium Biologii Molekularnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

we Wrocławiu, 2007-2010 r. (3 lata). 

e) Staż w Laboratorium Immunologii, Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, 2006-2007 r. (5 miesięcy). 

 

5.8 Kursy, szkolenia i seminaria dokształcające 

a) Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz 

za ich przeprowadzanie, dla osób wykonujących procedury na zwierzętach, dla osób 

uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach organizowane przez 

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, Wrocław 2015 r. 

b) Kurs pt.: „Statystyka w medycynie-metody zaawansowane” organizowany przez 

StatSoft Polska, Kraków 2013 r. 

c) Szkolenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w ramach posiedzeń naukowo-

szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Oddział Wrocław 

(łącznie 37 szkoleń, 135 punktów edukacyjnych w latach 2007-2016). 

d) Seminarium pt.: ”Mikromacierze w badaniach ekspresji genów, badaniach struktury 

genomu, profilowaniu miRNA, określaniu wzoru metylacji DNA. Wzbogacanie 

matrycy w sekwencjonowaniu następnej generacji” organizowane przez Perlan 

Technologies, Warszawa 2010 r. 

e) Kursy doskonalące pt.: ”Współczesna diagnostyka ostrych białaczek” oraz „Rola 

badań laboratoryjnych w diagnostyce endokrynologicznej” organizowane przez Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Kolegium Kształcenia Podyplomowego, 

Sosnowiec 2010 r. 

f) Szkolenie pt.: „Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych” organizowane przez 

Wiener Lab Group, Wrocław 2010 r. 

g) Seminarium poświęcone tematyce Real-time PCR organizowane przez firmę Applied 

Biosystems Polska Sp. Z o.o., Poznań 2009 r. 

h) Kurs pt.:”Advance Real-Time PCR School” organizowany przez Apllied Biosystems, 

Warszawa 2008 r. 
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i) Warsztaty pt.: ”Zasady planowania i realizacji program kontroli 

wewnątrzlaboratoryjnej w oparciu o materiały kontrolne firmy Roche Diagnostics” 

organizowane przez firmę Roche, Wrocław 2007 r. 

j) Kurs pt.: ”Statystyka podstawowa-I st.” organizowany przez Studium Szkolenia 

Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2007 r. 

 

5.9 Działalność dydaktyczno-organizacyjna 

a) Byłam członkiem komitetu organizacyjnego VIII Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowo-Szkoleniowej PTDL pt.: „Znane markery laboratoryjne w nowej odsłonie”, 

Szklarska Poręba 2016 r. 

b) Byłam współorganizatorem II Ogólnopolskich Symulacjach Diagnostycznych 

na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2016 r. 

c) Byłam członkiem komitetu organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowo-Szkoleniowej PTDL pt.: „Nowe możliwości, nowe horyzonty 

diagnostyczne w Opiece Zdrowotnej-Laboratorium 2014”, Szklarska Poręba 2014 r. 

d) Byłam członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

(2012-2013 r.). 

e) Prowadzę teoretyczne i praktyczne kursy w ramach obowiązkowych kursów dla osób 

specjalizujących się w dziedzinie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej. Prowadzę 

wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu biologii molekularnej i chemii klinicznej 

(łącznie 114 godzin w latach 2012-2016). 

f) Jestem współautorem podręcznika pt.: „Chemia kliniczna dla studentów analityki 

medycznej”, pod wydawnictwem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, Wrocław 2015 r. 

g) Pracując jako asystent, a obecnie adiunkt w Katedrze Analityki Medycznej, 

w Zakładzie Chemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami III i IV roku Oddziału 

Analityki Medycznej z zakresu chemii klinicznej oraz analityki ogólnej i technik 

pobierania materiału.  
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h) Od 2011 r. byłam promotorem 7 prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu. 

 

5.10 Członkostwo w organizacjach i towarzystwach  

Od 2007 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej- Oddział 

Wrocław. 

 

5.11 Kierunki badań naukowych w dotychczasowej działalności naukowej 

 

a) Badania naukowe przed uzyskaniem tytułu doktora nauk farmaceutycznych 

Ocena roli zakażeń wirusowych w chorobach hematologicznych 

Od początku pracy zawodowej moje zainteresowania skupiały się wokół zakażeń 

adenowirusami. Z tego powodu dogłębnie zapoznałam się z tematem adenowirusów, 

ich morfologią, fizjologią, właściwościami i mechanizmem zakażeń. Przyswoiłam wiedzę 

na temat udziału adenowirusów w zakażeniach u osób immunokompetentnych oraz osób 

poddanych immunosupresji, jak również podjęłam wysiłek przeanalizowania wiedzy 

na temat dostępnych metod diagnostycznych. Z uwagi na niedobór literatury traktującej 

o mechanizmach i diagnostyce zakażeń adenowirusami u ludzi do 2008 roku celem mojej 

aktywności naukowej było opisanie ww. zagadnień w pracy przeglądowej: Bil I, Rybka B, 

Woźniak M: Adenoviral infection-pathomechanism and diagnostics. Adv Clin Exp Med 

2008, 17: 91-99, Pkt. MNiSW/KBN: 9,000. 

W badaniach retrospektywnych przeprowadzonych przez mnie, wraz z zespołem 

badawczym, w grupie chorych leczonych w Klinice Transplantacji Szpiku, Hematologii 

i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu wykazałam, iż zapadalność na zakażenia 

adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek macierzystych była wysoka 

(44,8%) i charakteryzowała się podobnym rozkładem przypadków w kolejnych okresach 

poprzeszczepowych. W badaniach wykazałam, iż grupę istotnie bardziej narażoną 

na zakażenia HAdV stanowili biorcy przeszczepów od zgodnych, niespokrewnionych 

dawców (MUD), natomiast prekondycjonowanie chorych przez przeszczepieniem przy 

użyciu globuliny antytymocytowej lub radioterapii nie zwiększało ryzyka rozwoju zakażeń 

HAdV. W 10 przypadkach, stanowiących ok. 1/5 zakażonych, infekcja okazała się 

śmiertelna, w czasie średnio 100 dni po przeszczepieniu. Około 1/3 chorych 
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zainfekowanych HAdV, którzy zmarli w wyniku HSCT, rozwinęło IV stopień choroby 

przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD), sugerując, iż stłumienie układu 

odpornościowego biorcy zwiększa ryzyko rozwoju pierwotnej infekcji lub reaktywacji 

wirusa latentnego. Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły, że istotnie mniejsza 

liczba limfocytów oraz opóźniona odnowa T komórkowa były istotnym predyktorem 

zakażeń adenowirusami u pacjentów po HSCT. W przeciwieństwie do wyników badań 

opublikowanych przez Chakrabarti i wsp. (2002) (1) wykazałam korelację pomiędzy 

częstością zakażeń HAdV a wiekiem badanych. Ponieważ proporcja osób po przeszczepie 

od MUD u dzieci i dorosłych była jednakowa (63,2% vs 77,7%), wywnioskowałam, 

iż starszy wiek pacjentów wydłużał okres ryzyka zapadalności na infekcje lub stwarzał 

możliwość reaktywacji zakażenia po pierwotnej infekcji. Reaktywacja zakażenia HAdV 

mogła stanowić istotną część powikłań AdV u biorców komórek hematopoetycznych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań dowiodłam, iż najczęstszym miejscem zakażenia 

HAdV był przewód pokarmowy (50%), w którym objawy zakażenia w postaci biegunek, 

bólu brzucha oraz wydalanie wirusa z kałem pojawiały się średnio w okresie do 3 tygodni 

od HSCT. U blisko 36,5% chorych zakażenie rozprzestrzeniło się na inne narządy i tkanki 

pomimo na ogół niskiej wiremii, aczkolwiek rozprzestrzeniona infekcja nie zwiększyła 

ryzyka zgonu po HSCT. Kolejną zasługującą na uwagę obserwacją uzyskaną w wyniku 

przeprowadzonych przez nas badań jest fakt zwiększonej replikacji HAdV w przypadku 

współzakażenia z wirusem polioma BK (BKV). Nasuwa to sugestię, iż przyśpieszony cykl 

replikacyjny adenowirusa może mieć podłoże molekularne w wyniku transaktywacji 

genów wirusa heterologicznego. Istnieją w literaturze dowody na temat transaktywacji 

genu wczesnego E2 adenowirusa przez wirus SV40, należący do rodzaju Polyomavirus, 

podobnie jak BKV (2). Dodatkowo wykazano, iż antygen T wirusa BK zwiększa ekspresję 

IE CMV (3). Na tej podstawie aktualnie prowadzę badania nad regulacją regionów 

promotorowych genomu wybranych HAdV przez antygeny BKV. Omówione powyżej 

wyniki badań przedstawiono w pracy: Bil-Lula I, Ussowicz M, Rybka B, Wendycz-

Domalewska D, Ryczan R, Gorczyńska E, Kałwak K, Woźniak M. PCR diagnostics and 

monitoring of adenoviral infections in hematopoietic stem cell transplantation recipients. 

Arch Virol. 2010; 155: 2007-2015. IF=2,209; Pkt. MNISW/KBN: 20,000.  

Niezwykle istotną informacją, uzyskaną w wyniku przeprowadzonych badań, było 

wykrycie DNA adenowirusa w materiale klinicznym jeszcze przed pojawieniem się 

objawów klinicznych zakażenia. Potwierdza to znaczną czułość opracowanej przez nas 
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metody badawczej. Metoda ta, pomimo iż pracochłonna i kosztowna, stworzyła nam 

możliwość efektywnego monitorowania pacjentów po HSCT w celu wczesnego wykrycia 

zakażenia adenowirusami i wdrożenia skutecznej terapii przeciwwirusowej. Metodę 

zaprezentowano na dwóch konferencjach krajowych: Bil-Lula I, Rybka B, Woźniak M. 

Metoda ilościowa Real-Time PCR do detekcji i monitorowania infekcji adenowirusowych u 

pacjentów po przeszczepach komórek macierzystych i/lub szpiku kostnego. W: Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa PTDL Oddział Wrocław z okazji 45-lecia PTDL "Diagnostyka 

laboratoryjna wczoraj, dziś, jutro". Szklarska Poręba 2009 r. Streszczenia; s.18 poz.P9; 

oraz Bil I, Rybka B, Woźniak M: Metoda ilościowa Real-Time PCR do detekcji 

i monitorowania infekcji adenowirusowych u pacjentów po przeszczepach komórek 

macierzystych i/lub szpiku kostnego. W: Lubelskie Dni Wirusologiczne. Lublin 2008 r. 

Program, streszczenia; s.56 poz.25. 

Zakażenia adenowirusami u biorców komórek hematopoetycznych w większości 

przypadków nie są stanem bezpośrednio zagrażającym ich życiu, aczkolwiek głęboka 

immunosupresja oraz brak efektywnej, celowanej terapii przeciwwirusowej może być 

przyczyną poważnych powikłań w postaci m.in. uropatii zaporowej, wodonercza 

i uszkodzenia nerek (4-6). Etiologia późnej postaci hematurii po HSCT może wynikać 

z patogenezy infekcyjnej lub polekowej (7,8). Z tego powodu, kolejnym pytaniem, 

na które chciałam znaleźć odpowiedź, było pytanie o rolę adenowirusów w zaburzeniach 

funkcjonowania układu moczowego u osób w stanie immunosupresji. Na podstawie 

uzyskanych wyników wykazałam, iż zakażenia adenowirusami są istotną przyczyną (77%) 

krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego (HC) u biorców przeszczepów 

hematologicznych, po wykluczeniu innych infekcyjnych i nieinfekcyjnych przyczyn 

hematurii. Przebieg kliniczny HC w wyniku zakażenia HAdV był znacznie gorszy 

w porównaniu do HC indukowanego zakażeniem BKV i predysponował do nefropatii 

i martwicy narządu. Biorcy przeszczepów allogenicznych od zgodnych dawców 

niespokrewnionych nie byli grupą bardziej narażoną na rozwinięcie HC indukowanego 

zakażeniem HAdV, aczkolwiek większa predyspozycja do rozwoju HC-HAdV wraz 

z wiekiem sugerowała, iż hematuria była prawdopodobnie wynikiem reaktywacji wirusa 

latentnego w nabłonku kanalikowym aniżeli pierwotnej infekcji. Intensywność replikacji 

wirusa nie była wyznacznikiem stopnia ciężkości HC, jedynie GvHD-IV warunkował 

gorszy przebieg kliniczny krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego. Z praktycznego 

punktu widzenia, dzięki zastosowaniu wysoce czułej i swoistej metody molekularnej 
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byliśmy w stanie wykrywać zakażenie HAdV w drogach moczowych we wczesnym 

okresie replikacji wirusa, co pozwoliło na ograniczenie kosztów dalszej diagnostyki 

i pozwoliło na regulację poziomu immunosupresji w celu eliminacji wirusa z organizmu. 

Wyniki przedstawione powyżej opublikowano w pracy oryginalnej: Bil-Lula I, Ussowicz 

M, Rybka B, Wendycz-Domalewska D, Ryczan R, Gorczyńska E, Kałwak K, Woźniak M. 

Hematuria due to adenoviral infection in bone marrow transplant recipients. Transplant 

Proc. 2010; 42: 3729-3734, IF=0,993, Pkt. MNiSW/KBN: 20,000 oraz przedstawiono 

na konferencji zagranicznej i w suplemencie czasopisma Bone Marrow Transplantation: 

Bil-Lula I, Ussowicz M, Rybka B, Wendycz-Domalewska D, Ryczan R, Gorczyńska E, 

Kałwak K, Woźniak M: Adenovirus in urine sample-high predictive value in development 

of haemorrhagic cystitis Bone Marrow Transplant. 2010: 45 suppl.2; p.S218 pos.P745. 

36th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation; 26th 

Meeting of the EBMT Nurses Group; 9th Meeting of the EBMT Data Management Group; 

2nd EBMT Quality Management Meeting. Vienna 2010. 

W dalszych badaniach z udziałem pacjentów po przeszczepieniu komórek 

hematopoetycznych, wraz ze współpracownikami, skupiłam uwagę na zakażeniach 

wirusem BK. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustaliliłam, iż pomimo 4-krotnie 

mniejszej średniej liczby kopii wirusa BK w osoczu w porównaniu do wirurii zakażonych 

dzieci istnieje istotna zależność pomiędzy liczbą kopii wirusa BK w osoczu a stopniem 

nasilenia objawów krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego u chorych 

po przeszczepieniu komórek allogenicznych. Udowodniliśmy również, iż pomimo 

ustąpienia objawów krwotocznego zapalenia pęcherza, w wyniku zmniejszenia liczby 

kopii wirusa w moczu po zastosowaniu leczenia cidofovirem, nadal obserwowano aktywną 

replikację wirusa i jego wydalanie. Wyniki zaprezentowano na konferencji 

międzynarodowej i w suplemencie czasopisma Bone Marrow Transplantation (Ussowicz 

M, Gorczyńska E, Rybka B, Ryczan R, Bil I, Kałwak K, Owoc-Lempach J, Dyla A, Musiał 

J, Chybicka J: The BK virus loads in serum but not in urine correlate with symptoms 

of haemorrhagic cystitis in children after allogeneic stem cell transplantation. Bone 

Marrow Transplant. 2008:41, suppl.1; p.S290 pos.P945. 34th Annual Meeting of the 

European Group for Blood and Marrrow Transplantation; 24th Meeting of the EBMT 

Nurses Group; 7th Meeting of the EBMT Data Management Group. Florence 2008.  
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b) Badania naukowe po uzyskaniu tytułu doktora nauk farmaceutycznych, inne niż 

wymienione w podrozdziale 4.2 

Badania nad strukturą receptorów jądrowych typu RXR i ich znaczeniem w terapii 

przeciwnowotworowej 

Kolejnym zagadnieniem, podlegającym naszym badaniom, były receptory jądrowe 

RXR. Jako jeden z podstawowych czynników regulujących transkrypcję genów 

w komórce, RXR wpływa na stopień proliferacji komórki i jej metabolizm podstawowy. 

Ekspresja receptorów retinoidowych wyraźnie się zmienia w procesie nowotworowym. 

Wpływ zmian ekspresji genu tego receptora na rozwój chorób nowotworowych, 

jak również strukturę i funkcje receptorów sierocych RXR opisano w pracy przeglądowej: 

Krzywonos-Zawadzka A, Bil-Lula I, Zawadzki K, Woźniak M. Struktura receptorów 

jądrowych typu RXR i ich znaczenie w terapii przeciwnowotworowej. Post. Biol. Kom. 

2013; 40: 725-733. IF: 0,203, Pkt. MNiSW/KBN: 15,000. 

W badaniach na modelu Drosophila melanogaster wraz z zespołem badawczym 

wykazano, iż ekspresja DHR3 (homologa receptora ROR u ludzi) jest zależna od układu 

ligand-USP (ligand?-RXR u ludzi), wpływając na morfogenezę. Biorąc pod uwagę, 

iż u kręgowców ROR ma wpływ na embriogenezę, testowany przez nas model może być 

źródłem informacji na temat mechanizmów ROR/DHR3 zależnej morfogenezy, 

odpowiednio u kręgowców i bezkręgowców. Wyniki przeprowadzonych badań 

zaprezentowano na konferencji międzynarodowej i w suplemencie czasopisma Endocrine 

Reviews: Jones G, Jones D, Teal P, Sapa A, Bil-Lula I, Woźniak M, Spokony R, Jadczak S, 

Fagel J: Participation of the Drosophila homolog of ROR in RXR-mediated epidermal 

morphogenesis. Endocr.Rev. 2014; vol.35, no.3 suppl. (meeting abstracts); pos. MON-

0378. ICE/ENDO 2014-The Endocrine Society's 96th Annual Meeting. Chicago 2014. 

 

Opracowanie i optymalizacja metody molekularnej do wykrywania i monitorowania 

zakażeń Borrelii burgdorferi spp. 

Zakażenia Borrelią burgdorferi sensu lato prowadzą do wieloukładowych zaburzeń 

klinicznych (9). Nie mniej jednak częstym problemem jest borelioza latentna, która nie 

prezentuje żadnych objawów lub prezentuje objawy niespecyficzne.  O ile procedura 

diagnostyczna w przypadku stwierdzenia rumienia wędrującego po ukąszeniu przez 

kleszcza nie jest skomplikowana, o tyle diagnostyka zakażenia w przypadku braku 

informacji o ukąszeniu jest problematyczna i pracochłonna. Ze względu na wady metod 
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serologicznych, wraz z zespołem badawczym, podjęłam próbę opracowania nowego testu 

diagnostycznego do wykrywania zakażeń Borrelią burgdorferri sensu lato. Wynikiem 

licznych prac eksperymentalnych było stworzenie czułego i specyficznego narzędzia 

do wykrywania zakażeń Borrelia spp., o wysokiej dodatniej wartości predykcyjnej. 

Metodę opisano w pracy: Bil-Lula I, Matuszek P, Pfeiffer T, Woźniak M. Lyme 

Borreliosis-the utility of improved real-time PCR assay in the detection of Borrelia 

burgdorferi infections. Adv Clin Exp Med. 2015; 24: 663-670, IF=1,127, Pkt. 

MNiSW/KBN: 15,000. 

 

Badania z dziedziny kardiologii 

Przedmiotem kolejnych badań było poszukiwanie nowych form profilaktyki i/lub 

leczenia uszkodzeń tkanki mięśnia sercowego w przebiegu niedokrwienia i reperfuzji 

(I/R). Od ponad 20 lat reperfuzja tętnic wieńcowych stanowi “złoty standard” leczenia 

ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego (MI) (10). Przerwanie ciągłości dopływu krwi 

do serca, w następstwie okluzji tętnic wieńcowych, może prowadzić do uszkodzenia 

i śmierci kardiomiocytów. Jednakże, przywrócenie krążenia wieńcowego w miejscu jego 

wcześniejszego niedokrwienia przyczynia się do daleko idących zaburzeń metabolizmu 

komórek i uszkodzenia serca po I/R. Pomimo iż w powstawaniu uszkodzeń po I/R bierze 

udział wiele mechanizmów molekularnych, ich względny udział w zmianach 

hemodynamiki serca wymaga dalszych badań. 

Ostre niedotlenienie tkanki mięśnia sercowego prowadzi do zaburzeń 

metabolicznych i hemodynamicznych serca. Wiadomym jest, że reaktywne formy tlenu 

(ROS), m.in. nadtlenoazotyn (ONOO–), odgrywają znaczącą rolę w patomechanizmie 

choroby sercowo-naczyniowej (włączając chorobę niedokrwienną serca), jak również 

odpowiadają częściowo za pojawienie się uszkodzenia w wyniku (I/R). W warunkach 

patologicznych, tlenek azotu (NO) może wykazywać działanie cytotoksyczne i może 

prowadzić do nasilonej reakcji zapalnej. Na skutek odczynu zapalnego indukowanego I/R 

dochodzi do wzmożonej ekspresji indukowanej syntazy NO (iNOS), czego efektem jest 

zwiększona produkcja NO i gwałtowny wzrost ilości ONOO–. W następstwie wzmożonej 

produkcji ONOO– dochodzi do pobudzenia aktywności metaloproteinazy 2 macierzy 

zewnątrzkomórkowej (MMP-2), która na drodze proteolizy degraduje białka kurczliwe 

tj. łańcuchy lekkie miozyny 1 i 2 (MLC1 i MLC2) (11-17). Ponieważ skuteczność 

i efektywność dotychczas stosowanych protokołów prewencyjnych i leczniczych 
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uszkodzeń w wyniku I/R jest ograniczona, wraz z zespołem badawczym podjęliśmy próbę 

oceny wpływu prekondycjonowania mięśnia sercowego polem elektromagnetycznym 

(PEM), zakładając, iż PEM zmniejszy produkcję reaktywnych form tlenu (ROS), 

głównego mediatora uszkodzenia mięśnia sercowego podczas niedokrwienia i reperfuzji. 

Wyniki badań potwierdziły nasze założenia, iż PEM może pełnić funkcję ochronną dla 

serca podczas I/R. Wykazaliśmy, iż PEM zwiększa tętno i ciśnienie w lewej komorze 

(LVDP), znacząco obniżone podczas I/R w sercach niepoddanych działaniu pola. Markery 

uszkodzenia mięśnia sercowego w postaci TnI i marker stanu zapalnego (IL-6) były 

znacząco wyższe w przypadku serc poddanych I/R, natomiast zastosowanie pola 

elektromagnetycznego znacząco obniżało uszkodzenie mięśnia sercowego, wskazując 

na jego funkcję ochronną. Uszkodzenie kardiomiocytów w przebiegu I/R prowadziło 

również do uwolnienia znacznych ilości MMP-2 do przestrzeni pozakomórkowej, 

natomiast poddanie serc działaniu PEM znacząco ograniczało ten proces. Wyniki 

przedstawione powyżej opublikowano w BioMed Research International: Bialy D, 

Wawrzyńska M, Bil-Lula I, Krzywonos-Zawadzka A, Wozniak M, Cadete VJ, Sawicki G. 

Low Frequency Electromagnetic Field Conditioning Protects against I/R Injury and 

Contractile Dysfunction in the Isolated Rat Heart. Biomed Res Int. 2015; 2015: 396593, 

IF=2,134, Pkt. MNiSW/KBN: 20,000. 

  Odkrycie wewnątrzkomórkowej aktywności metaloproteinaz macierzy 

zewnątrzkomórkowej (np. MMP-2) pozwoliło na wyznaczenie nowego kierunku badań 

nad rolą MMP-2 w chorobach sercowo-naczyniowych. Ostre niedokrwienie serca 

a następnie reperfuzja naczyń (I/R) powoduje powstanie ROS, które wpływają 

na zwiększoną aktywność MMP-2 w tkance sercowej. Z tego powodu zahamowanie 

aktywności MMP-2 może chronić serce przed uszkodzeniem w wyniku I/R. MMP-2 

wpływa również na mechaniczną dysfunkcję komórek kardiomiocytów poprzez MMP-2 

zależną degradację proteolityczną białek aparatu kurczliwego, w tym: troponinę I (TnI), 

tininę, łańcuchy lekkie miozyny 1 i 2 (MLC 1, 2). Jednakże mechanizm wzmożonej 

degradacji białek kurczliwych pod wpływem MMP-2 wymaga dalszych badań. Kolejnym 

zadaniem badawczym, jakie podjęłam, była ocena synergistycznego i/lub addytywnego 

efektu mieszaniny inhibitorów na ochronę tkanki sercowej przed uszkodzeniem wyniku 

niedotlenienia lub reoksygenacji (H-R). Badania przeprowadziłam na modelu 

komórkowym (kardiomiocytach izolowanych z prawej komory serc szczurzych). Mając 

świadomość, iż proces uszkodzenia mięśnia sercowego podczas niedokrwienia i reperfuzji 
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jest oparty na wieloczynnikowym i złożonym mechanizmie oraz wiedząc, iż jednym 

z czynników przyczyniających się do degradacji białek kurczliwych jest zwiększona 

aktywność MMP-2 i modyfikacje potranslacyjne tych białek w postaci nitracji/nitrozylacji 

i fosforylacji, w skład badanej mieszaniny wchodziły: doksycyklina (jako inhibitor MMP), 

ML-7 (inhibitor MLCK, kinazy łańcuchów lekkich miozyny) oraz L-NAME lub 1400W 

(nieselektywny lub selektywny inhibitor NOS). Wyniki badań wykazały, iż częściowe 

zahamowanie aktywności MMP-2, MLCK oraz NOS wpływało na poprawę kurczliwości 

kardiomiocytów po H-R. Ponieważ zahamowanie aktywności MMP-2 prowadziło 

do blisko 100% odzysku funkcji skurczowej kardiomiocytów, potwierdziłam, iż jednym 

z mechanizmów uszkodzenia komórek mięśnia sercowego jest aktywność MMP-2. 

Ponadto zauważyłam, iż zahamowanie aktywności MMP-2 wpływało na zmniejszoną 

degradację łańcuchów lekkich miozyny. Zastosowanie inhibitorów NOS oraz MLCK 

prowadziło do zmniejszenia produkcji NO w kardiomiocytach, redukcji 

nitracji/nitrozylacji oraz fosforylacji MLC1, obniżając tym samym podatność tych białek 

na degradację pod wpływem MMP-2. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal 

of Cellular and Molecular Medicine: Bil-Lula I, Lin HB, Biały D, Wawrzyńska M, Diebel 

L, Sawicka J, Woźniak M, Sawicki G. Subthreshold nitric oxide synthase inhibition 

improves synergistic effects of subthreshold MMP-2/MLCK-mediated cardiomyocyte 

protection from hypoxic injury. J Cell Mol Med. 2016; 20: 1086-1094, IF=4,938. Pkt. 

MNiSW/KBN: 35,000. 

 

Badania nad nowymi markerami diagnostycznymi u pacjentów z sepsą 

W toku mojej pracy naukowej zajmowałam się również badaniami nad rolą 

metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w procesie zapalnym. Metaloproteinazy macierzy 

pozakomórkowej (MMPs) są rodziną ponad 25 strukturalnie podobnych białek 

proteolitycznych, charakteryzujących się podobną swoistością substratową i zbliżoną rolą 

w procesach fizjologicznych i patologicznych (18-20). Zwiększoną aktywność MMP-2 

zaobserwowano w przebiegu licznych stanów chorobowych układu sercowo-

naczyniowego, włączając miażdżycę, restenozę, chorobę niedokrwienną serca oraz 

niewydolność serca (19-20). Celem naszego projektu było określenie aktywności MMP-2 

i MMP-9 we krwi pacjentów z sepsą. Wykazano istotną statystycznie różnicę 

w aktywności pro-MMP-9 oraz MMP-9 u chorych z sepsą i chorych bez zakażenia 

ogólnoustrojowego, natomiast nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w aktywności 
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MMP-2 pomiędzy grupami. Wyniki naszych badań dowodzą użyteczności MMP-9 jako 

markera procesu zapalnego u pacjentów z sepsą. Wyniki badań zaprezentowano 

na konferencji: Krzywonos-Zawadzka A, Kukuła A, Zawadzki K, Wełna M, Machoń J, Sapa 

A, Bil-Lula I: Badania wstępne nad aktywnością metaloproteinaz macierzy 

zewnątrzkomórkowej MMP-2 i MMP-9 u pacjentów z sepsą. W: Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji 

i medycynie". Wrocław 2014 r. Książka abstraktów; s.35. 

Kontynuując tematykę markerów diagnostycznych w zakażeniach 

ogólnoustrojowych, dokonaliśmy oceny przydatności klirensu prokalcytoniny (PCT) jako 

markera prognostycznego u pacjentów z sepsą. Wykazaliśmy, iż wysokie stężenie PCT 

w 48 dobie pobytu na oddziale anesteziologii i intensywnej terapii identyfikowało wysokie 

ryzyko śmiertelności pacjentów z zakażeniem ogólnoustrojowym. Wyniki zaprezentowano 

na konferencji: Zawadzki K, Pilecka K, Bil-Lula I, Krzywonos-Zawadzka A: Ocena 

przydatności klirensu prokalcytoniny jako wczesnego markera prognostycznego 

u pacjentów z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym. W: XXIV Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego połączona z VII 

Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową PTDL Oddziałów: Opole, Szczecin, 

Wrocław "Badania laboratoryjne niezbędnym narzędziem lekarza w opiece nad 

pacjentem". Szklarska Poręba 2015 r. Streszczenia; s.21 poz.P17. 

 

Literatura: 

1. Chakrabarti S, Mautner V, Osman H, Collingham KE, Fegan CD, Klapper PE, et al. Adenovirus 

infections following allogeneic stem cell transplantation: incidence and outcome in relation to graft 

manipulation, immunosuppression, and immune recovery. Blood 2002; 100: 1619-1627.  

2. Loeken MR, Khoury G, Brady J. Stimulation of the adenovirus E2 promoter by simian virus 40 T 

antigen or E1A occurs by different mechanisms. Mol Cell Biol. 1986; 6: 2020-2026.  

3. Kristoffersen AK, Johnsen JI, Seternes OM, Rollag H, Degré M, Traavik T. The human 

polyomavirus BK T antigen induces gene expression in human cytomegalovirus. Virus Res. 1997; 

52: 61-71.  

4. Lachiewicz AM, Cianciolo R, Miller MB, Derebail VK. Adenovirus causing fever, upper respiratory 

infection, and allograft nephritis complicated by persistent asymptomatic viremia. Transpl Infect Dis 

Off J Transplant Soc. 2014; 16: 648-652.  

5. Rady K, Walters G, Brown M, Talaulikar G. Allograft adenovirus nephritis. Clin Kidney J. 2014; 7: 

289-292.  



Iwona Bil-Lula 

Załącznik nr 2. Autoreferat w języku polskim 

 

38 

 

6. Mori K, Yoshihara T, Nishimura Y, Uchida M, Katsura K, Kawase Y, et al. Acute renal failure due 

to adenovirus-associated obstructive uropathy and necrotizing tubulointerstitial nephritis in a bone 

marrow transplant recipient. Bone Marrow Transplant. 2003; 31: 1173-1176.  

7. Kondo M, Kojima S, Kato K, Matsuyama T. Late-onset hemorrhagic cystitis after hematopoietic 

stem cell transplantation in children. Bone Marrow Transplant. 1998; 22: 995-998.  

8. Giraud G, Bogdanovic G, Priftakis P, Remberger M, Svahn B-M, Barkholt L, et al. The incidence of 

hemorrhagic cystitis and BK-viruria in allogeneic hematopoietic stem cell recipients according 

to intensity of the conditioning regimen. Haematologica. 2006; 91: 401-404. 

9. Błaut-Jurkowska J, Jurkowski M. Lyme disease-an update. Przegl Lek. 2015; 72: 656-661. 

10. Van de Werf F, Bax J, Betriu A, Blomstrom-Lundqvist C, Crea F, Falk V et al. Management 

of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation. The task 

force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European 

Society of Cardiology. Eur Heart J. 2008; 29: 2909-2945. 

11. Okamoto T, Akaike T, Nagano T, Miyajima S, Suga M, Ando M et al. Activation of human 

neutrophil procollagenase by nitrogen dioxide and peroxynitrite: A novel mechanism 

for procollagenase activation involving nitric oxide. Arch Biochem Biophys. 1997; 342: 261-274. 

12. Gu Z, Kaul M, Yan B, Kridel SJ, Cui J, Strongin A et al. S-nitrosylation of matrix 

metalloproteinases: Signaling pathway to neuronal cell death. Science. 2002; 297: 1186-1190. 

13. Viappiani S, Nicolescu AC, Holt A, Sawicki G, Crawford BD, Leon H et al. Activation 

and modulation of 72kda matrix metalloproteinase-2 by peroxynitrite and glutathione. Biochem 

Pharmacol. 2009; 77: 826-834. 

14. Cheung PY, Sawicki G, Salas E, Etches PC, Schulz R, Radomski MW. The mechanisms of platelet 

dysfunction during extracorporeal membrane oxygenation in critically ill neonates. Crit Care Med. 

2000; 28: 2584-2590. 

15. Sawicki G, Salas E, Murat J, Miszta-Lane H, Radomski MW. Release of gelatinase a during platelet 

activation mediates aggregation. Nature. 1997; 386: 616-619. 

16. Rouet-Benzineb P, Buhler JM, Dreyfus P, Delcourt A, Dorent R, Perennec J et al. Altered balance 

between matrix gelatinases (MMP-2 and MMP-9) and their tissue inhibitors in human dilated 

cardiomyopathy: Potential role of MMP-9 in myosin-heavy chain degradation. Eur J Heart Fail. 

1999; 1: 337-352. 

17. Kwan JA, Schulze CJ, Wang W, Leon H, Sariahmetoglu M, Sung M et al. Matrix metalloproteinase-

2 (MMP-2) is present in the nucleus of cardiac myocytes and is capable of cleaving poly (ADP-

ribose) polymerase (PARP) in vitro. FASEB J. 2004; 18: 690-692. 

18. Hooper NM. Families of zinc metalloproteases. FEBS Lett. 1994; 354: 1-6. 

19. Creemers EE, Cleutjens JP, Smits JF, Daemen MJAP. Matrix metalloproteinase inhibition after 

myocardial infarction: A new approach to prevent heart failure? Circ Res. 2001; 89: 201-210. 

20. Dollery CM, McEwan JR, Henney AM. Matrix metalloproteinases and cardiovascular disease. Circ 

Res. 1995;77: 863-868. 

 



Iwona Bil-Lula 

Załącznik nr 2. Autoreferat w języku polskim 

 

39 

 

6. Dane kontaktowe 

Dr n. farm. Iwona Bil-Lula 

Adiunkt 

Katedra Analityki Medycznej 

Zakład Chemii Klinicznej 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Ul. Borowska 211A 

50-556 Wrocław 

Tel. 717840621 

E-mail:iwona.bil-lula@umed.wroc.pl 

 

 

 


