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I. DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko: Żaneta Kimber-Trojnar
Tytuł naukowy: Doktor nauk medycznych
Stanowisko: Adiunkt
Adres służbowy: Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
Tel. + 48 81 724 47 69, Fax + 48 81 724 48 41
II. WYKSZTAŁCENIE
Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku
ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej.
A. Uzyskanie dyplomu lekarza z wynikiem bardzo dobrym (ze średnią ocen ze studiów 4,7)
w dniu 20.06.2001 r. Akademia Medyczna w Lublinie (aktualnie Uniwersytet Medyczny
w Lublinie)
B.

Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych Akademii Medycznej w Lublinie w dniu

16.10.2003 r.
Praca doktorska pt.: „Analiza izobolograficzna interakcji między losigamonem a klasycznymi
lekami przeciwpadaczkowymi u myszy”
Promotor pracy doktorskiej: Dr hab. n. med. Kinga-Borowicz
Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wójtowicz, Dr hab. n. med. Krystyna Ossowska
C. Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii – 11.04.2011 r.
D. Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie endokrynologii – 27.04.2018 r.
III. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU
2001-2002 staż podyplomowy – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 (SPSK Nr 4)
w Lublinie
2002-2003 studia doktoranckie – Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego
(UM) w Lublinie
2003-2005 – wolontariat – Klinika Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 w Lublinie
2005-2010 – rezydentura – Klinika Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 w Lublinie
Od 2011 r. (nadal) – starszy asystent – Klinika Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4
w Lublinie – działalność lecznicza, pełnienie dyżurów lekarskich
2011-2015 – asystent – Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie
Od 2015 (nadal) – adiunkt – Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie
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IV. PRACA NAUKOWA (PODSUMOWANIE NA PODSTAWIE BIBLIOMETRII)
Jestem autorem i współautorem 51 prac oryginalnych, poglądowych i opisów
przypadków.
Jestem autorem i współautorem 21 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych,
z których 13 zostało opublikowanych w czasopismach z Impact Factor (IF). Ich IF wynosi
40,295, a punktacja wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) - 252 pkt.
Jestem autorem i współautorem 26 pełnotekstowych prac poglądowych, z których
15 zostało opublikowanych w czasopismach z IF. Ich IF wynosi 25,861, a punktacja
wg MNiSW - 301 pkt.
Jestem współautorem 4 opisów przypadków (IF 0,675; MNiSW 28 pkt).
W moim dorobku naukowym znajdują się także 3 rozdziały w podręcznikach
krajowych i 4 publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism (MNiSW 21 pkt).
Jestem także autorem 33 streszczeń: 3 ze zjazdów międzynarodowych i 30 ze zjazdów
krajowych.
Łączna punktacja mojego dorobku (prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków,
publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism oraz rozdziały w podręcznikach)
wynosi:
– 66,831 punktów IF
– 629 punktów wg MNiSW
Liczba cytowań wg bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań): 197
h-index wg bazy Web of ScienceTM Core Collection: 9
Liczba cytowań wg bazy Scopus (bez autocytowań): 253
h-index wg bazy Scopus: 9

Analiza bibliometryczna mojego dorobku zawarta jest w Załączniku nr 6.
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V. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY
Z DNIA 14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM
ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (Dz. U. z 2018 r. poz. 1789)
Osiągnięcie naukowe zgłaszane do postępowania habilitacyjnego stanowi cykl 7 publikacji
naukowych pod wspólnym tytułem:
„Związek ciążowych i poporodowych zaburzeń metabolicznych
ze stanem odżywienia matek i wynikami noworodkowymi”
Sumaryczny IF dla prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi 24,686
(MNiSW - 127 punktów). Jestem pierwszym autorem 4 prac oryginalnych cyklu o łącznym
IF 12,957 (MNiSW - 72 punkty).
Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych.
Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia, określające wkład każdego
z nich w powstanie publikacji znajdują się w Załączniku nr 5.

A. WYKAZ PRAC
1. Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J, Skórzyńska-Dziduszko K, Oleszczuk J, Trojnar M,
Mierzyński R, Leszczyńska-Gorzelak B. Ghrelin in serum and urine of post-partum women
with gestational diabetes mellitus. Int. J. Mol. Sci. 2018; vol. 19 nr 10, 1-11.
https://doi.org/10.3390/ijms19103001.
IF-3,687, MNiSW-30 pkt. (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania,
wyborze metodyki, prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych,
analizie i interpretacji wyników, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, analizie
piśmiennictwa, opracowaniu wniosków, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład
w realizację pracy oceniam na 60%.
2. Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J, Trojnar M, Skórzyńska-Dziduszko K, Bartosiewicz J.,
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B. Fatty acid-binding protein 4 - an “inauspicious”
adipokine—in serum and urine of post-partum women with excessive gestational weight gain
and

gestational

diabetes

mellitus.

J.

Clin.

https://doi.org/10.3390/jcm7120505.
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Med.

2018;

vol.

7

nr

12,

1-16.

IF-5,583, MNiSW-5 pkt. (praca oryginalna). Czasopismo „Journal of Clinical Medicine”
nie figuruje na aktualnej liście MNiSW (z 2016 r.)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania,
wyborze metodyki, prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych,
analizie i interpretacji wyników, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, analizie
piśmiennictwa, opracowaniu wniosków, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład
w realizację pracy oceniam na 60%.
3. Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J, Leszczyńska-Gorzelak B. SFRP5-leptin ratio
as a promising index in post-partum women with gestational diabetes mellitus. J. Educ. Health
Sport 2019; vol. 9 nr 3, 40-47. DOI: 10.5281/zenodo.2583748.
MNiSW-7 pkt. (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania,
wyborze metodyki, prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych,
analizie i interpretacji wyników, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, analizie
piśmiennictwa, opracowaniu wniosków, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład
w realizację pracy oceniam na 90%.
4. Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J, Trojnar M, Darmochwał-Kolarz D, Oleszczuk J,
Leszczyńska-Gorzelak B. Umbilical Cord SFRP5 levels of term newborns in relation to normal
and Excessive Gestational Weight Gain. Int. J. Mol. Sci. 2019; vol. 20 nr 3, 1-11.
https://doi.org/10.3390/ijms20030595.
IF-3,687, MNiSW-30 pkt. (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania,
wyborze metodyki, prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych,
interpretacji wyników, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, analizie piśmiennictwa,
opracowaniu wniosków, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład w realizację
pracy oceniam na 60%.
5. Patro-Małysza J, Trojnar M, Kimber-Trojnar Ż, Mierzyński R, Bartosiewicz J., Oleszczuk J,
Leszczyńska-Gorzelak B. FABP4 in gestational diabetes - association between mothers
and offspring. J. Clin. Med. 2018; vol. 7 nr 12, 1-16. https://doi.org/10.3390/jcm8030285.
IF-5,583, MNiSW-5 pkt. (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania,
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prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, stworzeniu bazy danych, analizie i interpretacji
wyników, analizie piśmiennictwa, opracowaniu wniosków. Mój wkład w realizację pracy
oceniam na 20%.
6. Mierzyński R, Poniedziałek-Czajkowska E, Dłuski D, Patro-Małysza J, Kimber- Trojnar Ż,
Majsterek M, Leszczyńska-Gorzelak B. Nesfatin-1 and vaspin as a potential novel biomarker
for the prediction and early diagnosis of gestational diabetes mellitus. Int. J. Mol. Sci. 2019; vol.
20 nr 1, 1-14. https://doi.org/10.3390/ijms20010159.
IF- 3,687, MNiSW-30 pkt. (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: analizie i interpretacji wyników, analizie
piśmiennictwa, zapewnieniu integralności pracy, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu.
Mój wkład w realizację pracy oceniam na 10%.
Wyniki tej pracy prezentowane były również na sympozjum:
Nesfatin-1 as a potential novel biomarker for the prediction and early diagnosis of gestational
diabetes

mellitus.

Mierzyński

R,

Poniedziałek-Czajkowska

E,

Kimber-Trojnar

Ż,

Leszczyńska-Gorzelak E. W: XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów
i Położników: Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością. Warszawa, 13-15.09.2018 r.
7. Skórzyńska-Dziduszko K, Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J, Olszewska A, Zaborowski
T., Małecka-Massalska T. An interplay between obesity and inflammation in gestational
diabetes

mellitus.

Curr.

Pharm.

Biotechnol.

2016;

vol.

17

nr

7,

603-613.

DOI: 10.2174/1389201017666160127105926.
IF- 2,459, MNiSW-20 pkt. (praca przeglądowa)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji, analizie piśmiennictwa,
zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu. Mój wkład w realizację pracy oceniam na 20%.
Wyniki tej pracy prezentowałam na międzynarodowym sympozjum w sesji polskiej:
Kimber-Trojnar Ż. An interplay between obesity and inflammation in gestational diabetes
mellitus. DIP17: 9th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome
and Pregnancy. Maternal Medicine meets Fetal Medicine. Barcelona, 8-12.03.2017 r.
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B. WPROWADZENIE I UZASADNIENIE CELU BADAŃ
W mojej pracy badawczej stanowiącej 7 publikacji naukowych pod wspólnym tytułem:
„Związek ciążowych i poporodowych zaburzeń metabolicznych ze stanem odżywienia
matek i wynikami noworodkowymi” skoncentrowałam się na najczęstszych zaburzeniach
metabolicznych, które mogą powstać się w trakcie trwania ciąży, tj. cukrzycy ciążowej
(ang. gestational diabetes mellitus; GDM) i nadmiernym ciążowym przyroście masy ciała
(ang. excessive gestational weight gain; EGWG).
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy GDM i EGWG, uznawane za niezależne czynniki
ryzyka powikłań okołoporodowych, mogą prowadzić do wzrostu częstości chorób przewlekłych
w późniejszym okresie życia zarówno u matek jak i u ich dzieci. Udowodniono, że u kobiet,
u których w przebiegu ciąży obserwowano powyższe zaburzenia metaboliczne, w przyszłości
znacznie częściej rozpoznawana jest cukrzyca typu 2 (ang. type 2 diabetes mellitus; T2DM),
otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego i zespół metaboliczny.
Styl życia kobiet w okresie ciąży powiązany z szybkością i zakresem przyrostu
ich masy ciała może skutkować utrzymaniem się nadwagi i otyłości w okresie poporodowym
oraz pojawieniem się nowych powikłań. Rekomendacje dotyczące ciążowej masy ciała,
opracowane przez Instytut Medycyny (ang. Institute of Medicine; IOM) określają normy
zalecanego przyrostu masy ciała w zależności od przedciążowego wskaźnika masy ciała
(ang. body mass index; BMI) celem zmniejszenia niepomyślnych wyników okołoporodowych.
Aby zapobiec powikłaniom u matek i ich dzieci zaleca się kobietom, które w okresie koncepcji
prezentowały prawidłową masę ciała przyrost w ciąży w zakresie 11,5–16 kilogramów, u kobiet
z nadwagą zalecany przyrost masy ciała w czasie ciąży do 7–11,5 kg, natomiast
przy przedciążowej otyłości ciążowy przyrost masy ciała nie powinien przekroczyć 5–9 kg.
Uważa się, że przekroczenie ciążowego przyrostu masy ciała w stosunku do zaleceń IOM może
prowadzić do rozwinięcia powikłań. EGWG jest obecnie uważany za pierwszy krok
w „błędnym kole” otyłości i stanowi jedno z najbardziej szkodliwych następstw ciąży, istotnie
wpływając na przyszłe zdrowie matki. Zakres poporodowej retencji masy ciała różni się
u kobiet; najczęściej zależy od stopnia przyrostu masy ciała w okresie ciąży i jest największy
u kobiet z EGWG.
Według obecnie obowiązującej definicji GDM to każde zaburzenie tolerancji glukozy,
które po raz pierwszy pojawiło się lub zostało zdiagnozowane w okresie ciąży. Ryzyko GDM
jest o 1,3-3,8 razy większe u kobiet otyłych niż u szczupłych. Przedciążowa nadwaga i otyłość
predysponują do zaburzeń naczyniowych, metabolicznych i zapalnych podczas ciąży,
8

a także zwiększają ryzyko powikłań okołoporodowych. Ponadto otyłość matki stanowi jeden
z głównych czynników ryzyka rozwoju otyłości, T2DM i zespołu metabolicznego u potomstwa.
Z uwagi na dramatyczny wzrost częstości otyłości na świecie, matczyna otyłość stanowi
poważny problem zdrowia publicznego. Zwiększona częstość występowania otyłości
u ciężarnych wiąże się z częstszym jednocześnie rozpoznawaniem GDM, która obecnie
diagnozowana jest w przebiegu 2–6% ciąż w Europie i do 14% wszystkich ciąż w USA.
W porównaniu z kobietami o niepowikłanym przebiegu ciąży, matki z GDM
w wywiadzie mają zwiększone ryzyko zespołu metabolicznego, w tym: nadciśnienia tętniczego,
dyslipidemii i otyłości. U jednej trzeciej kobiet z T2DM zdiagnozowano wcześniej GDM.
Z drugiej strony prawie połowa pacjentek z GDM rozwinie w przyszłości T2DM i otyłość.
W ostatnich latach podkreśla się znaczenie różnych białek jako istotnych czynników
ryzyka rozwoju T2DM i zespołu metabolicznego u kobiet z GDM w wywiadzie.
Dane dotyczące niektórych adipokin są sprzeczne, ponieważ dostępne badania nie wskazują
jednoznacznie na istotną zmianę ich stężeń w GDM. Ponadto istnieją ograniczone dane
dotyczące znaczenia różnych substancji molekularnych w EGWG.
Moje prace badawcze stanowiące główne osiągnięcie naukowe koncentrują się
na analizie patofizjologicznych zmian składu ciała matek z GDM i EGWG. Mając na uwadze
powyższe, uwzględniłam w metodyce badań ocenę stanu odżywienia i nawodnienia kobiet
za pomocą analizy impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis; BIA).
Ponadto wzięłam pod uwagę wybrane adipokiny (tj. leptynę, białko wiążące kwasy tłuszczowe 4
(ang. fatty acid binding protein 4; FABP4) i sekrecyjne białko 5 spokrewnione z białkami
frizzled (ang. secreted frizzled-related protein 5; SFRP5), jak również grelinę jako peptyd
oreksygeniczny. Te cząsteczki wydają się być związane z insulinoopornością i zapaleniem
metabolicznym a wcześniejsza ocena ich stężeń była ograniczona lub niejednoznaczna
w aspekcie położniczym. Określenie poziomów adipokin i greliny przeprowadziłam w surowicy
matek, ich moczu oraz w surowicy krwi pępowinowej. Ta innowacyjność badawcza opierająca
się na ocenie stężenia aktywnych cząsteczek także w moczu była wysoko oceniona
przez recenzentów moich prac opublikowanych

w

międzynarodowych czasopismach.

Warto zaznaczyć, że ani SFRP5 ani FABP4 - jako stosunkowo nowo poznane adipokiny nie były wcześniej badane w surowicy kwi pępowinowej dzieci matek z zaburzeniami
metabolicznymi.
Zarówno wybór jak i realizacja koncepcji prezentowanych badań opierały się na mojej
wiedzy teoretycznej i praktycznej, która wynika z dwóch posiadanych przeze mnie specjalizacji,
tj. położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii.
9

B. CEL BADAŃ
Celem mojej pracy badawczej stanowiącej główne osiągnięcie naukowe była ocena
zaburzeń metabolicznych rozwijających się podczas trwania ciąży w odniesieniu do stanu
odżywienia i nawodnienia matki oraz do wyników noworodkowych.
Celem moich badań była również próba określenia potencjalnego znaczenia wybranych
białek w patofizjologii GDM i EGWG, a biorąc pod uwagę dane z piśmiennictwa
także w rozwoju w T2DM u kobiet z wywiadem GDM i EGWG oraz długoterminowych
powikłań u ich potomstwa.
Cele badawcze głównego osiągnięcia obejmowały ocenę:
- związku między otyłością a stanem zapalnym w GDM,
- biochemicznych i biofizycznych parametrów zaburzeń metabolicznych pacjentek z GDM
i EGWG w okresie okołoporodowym,
- składu ciała i stanu nawodnienia matek z GDM i EGWG za pomocą metody analizy
impedancji bioelektrycznej i porównanie uzyskanych wyników z wynikami zdrowych pacjentek,
- stężenia greliny i FABP4 w surowicy i moczu matek z GDM i EGWG w okresie połogu,
jak również zbadanie ich korelacji ze zmiennymi biofizycznymi i biochemicznymi,
- znaczenia wprowadzonego nowego parametru, tj. stosunku surowiczego stężenia SFRP5
do poziomu leptyny w surowicy (nazwany: „wskaźnikiem SFRP5-leptyna”) u kobiet z GDM
po porodzie,
- związków między wskaźnikiem SFRP5-leptyna i wynikami badań laboratoryjnych matki,
składem ich ciała i stanem nawodnienia,
- stężenia nesfatyny-1 i waspiny w surowicy pacjentek z GDM i ich wzajemnej korelacji,
- stężenia FABP4, leptyny i greliny w surowicy krwi pępowinowej potomstwa matek z GDM,
- stężenia SFRP5, leptyny i greliny w surowicy krwi pępowinowej potomstwa matek z EGWG,
- związków między poziomami FABP4 i SFRP5 w surowicy krwi pępowinowej
z noworodkowymi pomiarami antropometrycznymi i stanem matki.

D. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Zwiększone wartości BMI u kobiet w ciąży są ściśle związane z nadmiernym
przyrostem masy ciała ciężarnych (EGWG) lub/i otyłością przed ciążą; stanowią również jeden
z najsilniejszych czynników ryzyka rozwinięcia GDM. Praca Nr 7 z mojego dorobku
zatytułowana „An interplay between obesity and inflammation in gestational diabetes
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mellitus” podkreśla, że GDM i otyłość wydają się być ze sobą powiązane. Zarówno w otyłości
jak i ciąży obserwuje się oporność na insulinę. Otyłość nasila insulinooporność, która stopniowo
rozwija się i nasila również w ciąży fizjologicznej.
W aktualnym piśmiennictwie dotyczącym insulinooporności podkreśla się, że GDM
i T2DM, definiowane jako zależne od otyłości powikłania metaboliczne, mogą reprezentować
różne oblicza tego samego zaburzenia w różnych stadiach zaawansowania wynikających
z pogłębienia wraz z wiekiem zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Istnieje kilka argumentów
na poparcie tej tezy. Kobiety, u których rozwija się GDM, mają znacznie zwiększone ryzyko
rozwoju T2DM po ciąży w porównaniu z matkami bez tego powikłania. U potomstwa matek
z GDM istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju otyłości, upośledzonej tolerancji glukozy
i T2DM w okresie dojrzewania i w wieku dojrzałym niż u dzieci matek bez cukrzycy.
Ponadto GDM i T2DM wykazują wiele klinicznych podobieństw; podobne są również
ich czynniki ryzyka, w tym postępujący wiek, otyłość, różnice rasowe lub etniczne. Pewne
podobieństwa patofizjologiczne między T2DM a GDM wzmacniają hipotezę, że obie te choroby
mogą stanowić to samo zaburzenie metaboliczne w różnych fazach rozwoju.
Nadmiar tkanki tłuszczowej, będący wynikiem nieprawidłowego odżywiania,
prowadzi do odpowiedzi immunologicznej i zapalnej białej tkanki tłuszczowej (ang. white
adipose tissue; WAT), przyczyniając się do ogólnoustrojowego przewlekłego stanu zapalnego
o niskim

nasileniu.

Zjawisko

to

często

określa

się

jako

zapalenie

metaboliczne

lub „metazapalenie”. Wiele badań przeprowadzonych u osób nieciężarnych potwierdza,
że przewlekłe zapalenie leży u podstaw wielu chorób cywilizacyjnych, w tym miażdżycowej
choroby naczyń, insulinooporności, T2DM i zespołu metabolicznego, rozwinięciu których
sprzyja otyłość.
W ostatnich latach podkreślane jest znaczenie greliny jako istotnego czynnika ryzyka
rozwoju T2DM u pacjentek z wywiadem GDM.
Rola greliny jako peptydu oreksygenicznego uwzględniana jest w patogenezie
insulinooporności, otyłości i cukrzycy. Grelina jest bezpośrednio związana z kontrolą
równowagi energetycznej organizmu przez pobudzanie apetytu, zwiększanie pobierania
pokarmu i inicjowanie przyjmowania posiłków, a także przez oszczędzanie zgromadzonej tkanki
tłuszczowej. Ponadto grelina zwiększa wydzielanie kwasu solnego i uwalnianie gastryny,
reguluje aktywność motoryczną przewodu pokarmowego. Oprócz działania na przewód
pokarmowy, grelina wpływa również na układ krążenia, układ odpornościowy i wydzielanie
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insuliny. Peptyd ten wykazuje działanie przeciwzapalne, hamując uwalnianie prozapalnych
cytokin. Sygnalizacja greliny odgrywa ważną rolę w polaryzacji makrofagów i zapaleniu tkanki
tłuszczowej, pełniąc funkcję ochronną dla komórek śródbłonka.
Jednakże, w piśmiennictwie nie znalazłam wyników dotyczących zależności
pomiędzy poziomami greliny u matek różniących się masą ciała i zaburzeniami metabolicznymi.
W pracy Nr 1 zatytułowanej „Ghrelin in serum and urine of post-partum women
with gestational diabetes mellitus”, postawiłam hipotezę, że stężenie greliny w surowicy
i moczu może być zmienione w grupie kobiet z GDM we wczesnym okresie poporodowym
w związku z ciążowymi zaburzeniami metabolicznymi obejmującymi zmiany w składzie ciała
i stanie nawodnienia.
Badanie stężenia greliny przeprowadziłam zarówno w matczynej surowicy
jak i moczu. Zgodnie z moją wiedzą było to pierwsze badanie, w którym określono stężenie
greliny w moczu u kobiet z GDM. Wybór tego materiału biologicznego miał na celu z jednej
strony znalezienie materiału diagnostycznego pobieranego nieinwazyjnie, a z drugiej strony
wydawał się celowy w odniesieniu do wyników uzyskanych metodą BIA, dotyczących nie tylko
zmian składu ciała matek ale także ich stanu nawodnienia. BIA jest standaryzowaną i dobrze
tolerowaną metodą, która wydaje się być dokładniejszym wskaźnikiem stanu odżywienia
niż BMI także dla kobiet w okresie okołoporodowym.
Jak dotąd w nielicznych badaniach oceniano pacjentki z GDM przy użyciu metody
bioimpedancyjnej. Wyniki moich badań wykazały, że matki z GDM, w porównaniu
ze zdrowymi, prezentowały wyższe wartości nie tylko wskaźnika tkanki tłuszczowej (ang. fat
tissue index; FTI), który jest definiowany jako masa tkanki tłuszczowej podzielona
przez kwadrat wysokości ciała i wyrażony w jednostkach kg/m2, ale także zawartości wody
całkowitej (ang. total body water; TBW) i wody pozakomórkowej (ang. extracellular water;
ECW). Ten ostatni

parametr

obejmuje objętość wody śródmiąższowej,

osoczowej

i międzykomórkowej. W pracy Nr 1 wykazałam odwrotne korelacje między zawartością wody
wewnątrzkomórkowej (ang. intracellular water; ICW) a poziomem greliny w surowicy i moczu
zarówno pacjentek zdrowych jak i z GDM. W przeciwieństwie do wyników w grupie zdrowej,
u pacjentek z GDM objętość ECW nie korelowała ze stężeniem greliny w surowicy i moczu,
podczas gdy TBW ujemnie korelowała tylko z greliną w surowicy. Powyższe wyniki sugerują,
że kobiety, u których w ciąży rozpoznano GDM wykazują we wczesnym połogu istotne
zaburzenia nawodnienia.
Grelina wpływa na stan odżywienia w kilku mechanizmach, do których należą:
regulacja dystrybucji tłuszczu i metabolizm energii w mięśniach i wątrobie, wpływ na cytokiny
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zapalne i regulacja apetytu. Liczne badania kliniczne potwierdziły, że wpływ greliny na stan
odżywienia był związany z BMI, masą mięśniową i tłuszczową. Wyniki mojego badania
potwierdziły koncepcję, że grelina istotnie wpływa na adaptacyjną odpowiedź organizmu
na brak równowagi kalorycznej. Wykazałam bowiem, że kobiety z GDM miały niższe
(choć nieistotne statystycznie) stężenia greliny w surowicy i wyższe w moczu w porównaniu
ze zdrowymi matkami we wczesnym okresie poporodowym. Z drugiej strony stwierdziłam także
dodatnią korelację między stężeniami greliny w surowicy i w moczu, ale tylko u zdrowych
matek. Takich zależności nie zaobserwowałam w grupie pacjentek z GDM. Wydaje się,
że u podstaw nieistotnej statystycznie różnicy na korzyść większego stężenia greliny w moczu
może leżeć zaburzony metabolizm krążącej greliny u matek z GDM. W spekulacjach
naukowych można przyjąć, że różnica ta wynika ze zwiększonego klirensu nerkowego greliny
u pacjentek z cukrzycą. Moje badanie jako pierwsze wykazało potencjalne możliwości oznaczeń
greliny w moczu jako nieinwazyjnego biomarkera w przyszłych badaniach kobiet z GDM.
Wydaje się, że oznaczenie greliny w moczu mogłoby zostać uwzględnione także w badaniach
pacjentów z zespołem metabolicznym.
Wśród różnych adipokin, zarówno leptyna jak i FABP4 zostały opisane jako markery
związane z masą ciała, masą tłuszczową, opornością na insulinę i właściwościami prozapalnymi.
Leptyna, jako pierwsza wykryta adipokina, wpływa na wiele procesów metabolicznych, a także
na stan immunologiczny i zapalny organizmu. W jednym z najnowszych przeglądów
systematycznych Bellosa i wsp. z 2018 r., którego celem było określenie znaczenia dziesięciu
nowych adipokin (tj. apeliny, chemeryny, FABP4, czynnika wzrostu fibroblastów-1, białka
chemotaktycznego monocytów-1, nesfatyny-1, omentyny-1, rezystyny, waspiny i wisfatyny) u
kobiet z GDM, tylko FABP4 okazał się najbardziej obiecującym czynnikiem prognostycznym
tego powikłania metabolicznego w ciąży.
FABP4 jest produkowany głównie w adipocytach i stanowi około 1% wszystkich
rozpuszczalnych białek uwalnianych przez tkankę tłuszczową. FABP4 należy do nadrodziny
białek wiążących kwasy tłuszczowe. Udowodniono, że adipokina ta zaburza tolerancję glukozy
u myszy pobudzając glukoneogenezę wątrobową. Sugerowano, że białka rodziny FABP
ułatwiają transport lipidów do określonych przedziałów w komórce. Podwyższone poziomy
krążącego FABP4 stwierdzono u pacjentów z otyłością, opornością na insulinę, T2DM,
nadciśnieniem, rakiem piersi niezależnym od otyłości, dysfunkcją serca, miażdżycą i zespołem
metabolicznym. Stężenia FABP4 w surowicy krwi były istotnie zwiększone u osób otyłych,
a poziom FABP4 w surowicy dodatnio korelował z obwodem brzucha, ciśnieniem krwi
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i opornością na insulinę. Wysokie stężenie FABP4 uznano jako niezależny predyktor rozwoju
zespołu metabolicznego podczas pięcioletniego okresu obserwacji w populacji chińskiej.
Inne badanie prospektywne po 10 latach wykazało, że wysoki poziom FABP4 był niezależnym
parametrem predykcji wystąpienia T2DM. W interesującym badaniu kontrolnym po sześciu
latach od porodu u kobiet z dodatnim wywiadem w kierunku GDM, zidentyfikowano
trzy czynniki - wszystkie związane z tkanką tłuszczową - które niezależnie od BMI
i pochodzenia etnicznego zwiększają ryzyko progresji GDM do T2DM. Czynniki te
obejmowały: podwyższony poziom FABP4 w surowicy, przyrost masy ciała po ciąży, w której
rozwinęła się GDM i mniejszy udział masy beztłuszczowej w analizie składu ciała. Do innych
parametrów, na które warto zwrócić uwagę w ocenie prognostycznej rozwoju T2DM
u pacjentek po przebytej GDM należą: wysoki BMI, nieprawidłowy rozkład tkanki tłuszczowej
w jamie brzusznej oraz nadmierny rozmiar adipocytów.
Jak dotąd nie przeprowadzono oceny FABP4 we wczesnym okresie poporodowym
a dostępne badania stężenia FABP4 w moczu były ograniczone do pacjentów z ostrymi
i przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek. Oznaczanie poziomów FABP4 w moczu
zarówno u pacjentek z GDM jak i u kobiet z EGWG nie były nigdy badane. W pracy nr 2
zatytułowanej: „Fatty acid-binding protein 4 - an “inauspicious” adipokine—in serum
and urine of post-partum women with excessive gestational weight gain and gestational
diabetes mellitus” postawiłam hipotezę, że z powodu zmian w składzie ciała i stanie
nawodnienia, które wynikają z rozpoznania zarówno GDM między 24 a 28 tygodniem ciąży
jak i nadmiernego przyrostu masy ciała w okresie ciąży, stężenia FABP4 w surowicy i moczu
kobiet z GDM i EGWG we wczesnym okresie poporodowym będą różniły się od wyników
uzyskanych w grupie matek z prawidłowym przebiegiem ciąży.
Do badania wybrałam trzy grupy pacjentek w ciąży pojedynczej (po 37 tygodniu ciąży).
Pierwszą grupę stanowiły kobiety zdrowe – z prawidłowym BMI przedciążowym, prawidłowym
przyrostem masy ciała w ciąży i niepowikłanym jej przebiegiem. Do drugiej grupy zostały
włączone pacjentki z GDM. Trzecia badana grupa to matki z EGWG, które charakteryzowały
się prawidłowym BMI przed ciążą (tj. między 18,5 a 24,99 kg/m2), prawidłowym wynikiem
testu obciążenia 75 g glukozy (ang. oral glucose tolerance test; OGTT) w 24–28 tygodniu ciąży
i przyrostem masy ciała co najmniej 20 kilogramów w ciąży. W podgrupie tej nie wykazano
chorób współistniejących, a podczas ciąży kobiety otrzymywały tylko suplementację
witaminową. Moje badania wykazały, że najwyższe poziomy FABP4 w surowicy występowały
u matek z GDM. Ponadto grupę zdrowych matek charakteryzowała ujemna korelacja między
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stężeniem FABP4 w surowicy i moczu, a także najniższe stężenia leptyny w surowicy. Prace
innych autorów wykazały, że FABP4 i leptyna to adipokiny bezpośrednio zaangażowane
w patofizjologię GDM i długoterminowe powikłania poporodowe. W moim badaniu wykazałam
dodatnią korelację między stężeniami w moczu FABP4 i leptyny u zdrowych matek.
Co ciekawe, stwierdziłam także dodatnią korelację między stężeniem FABP4 w moczu
i stężeniem leptyny w surowicy w grupie pacjentek EGWG, jak również między stężeniami
FABP4 i leptyny w surowicy u matek z GDM.
Największy przyrost zarówno masy ciała jak i BMI w ciąży zaobserwowałam w grupie
EGWG, co było konsekwencją wyboru kryteriów włączenia do tej grupy badawczej.
Pomimo faktu, że w tej grupie stwierdziłam większą utratę BMI w 48 godzin po porodzie
w porównaniu z grupą GDM, przyrost BMI w okresie obejmującym ciążę i 48 godzin
po porodzie (tzw. ΔBMI), a więc różnica między BMI po porodzie i przed ciążą, był największy
u matek z EGWG. ΔBMI wydaje się być najbardziej istotnym parametrem zmiany masy ciała
związanym z ciążą, który rzutuje na powikłania długoterminowe u matki, m.in. programowanie
w kierunku zespołu metabolicznego.
Istnienie związku między stężeniami FABP4 w surowicy i moczu a BMI potwierdza
korelacja omawianej adipokiny z redukcją BMI w okresie poporodowym (w pracy Nr 2
określoną jako ΔBMI-2), która zgodnie z przypuszczeniami u zdrowych matek była ujemna
w przypadku FABP4 w surowicy i dodatnia w przypadku FABP4 w moczu. Tak więc,
zaobserwowałam, że im mniejszy spadek BMI po porodzie, tym wyższe stężenie FABP4
w surowicy a niższe w moczu. Na szczególną uwagę zasługują wykazane przeze mnie wyniki
korelacji między poziomem FABP4 w moczu a wartościami BMI. Jednak istnienie związku
między stężeniem FABP4 i BMI nie było tak oczywiste w grupach pacjentek z EGWG i GDM.
Ujemne korelacje stwierdzono tylko między stężeniem FABP4 w surowicy a ciążowymi
przyrostami masy ciała i BMI, poporodową wartością BMI oraz ΔBMI w grupie matek
z EGWG. Z kolei u matek z GDM poziom FABP4 w surowicy dodatnio korelował z BMI
podczas porodu i po porodzie, podczas gdy stężenie FABP4 w moczu z BMI przed ciążą
i przy porodzie. Wyniki w tych dwóch grupach są prawdopodobnie związane z faktem,
że pacjentki z GDM z powodu przedciążowej nadwagi i otyłości przy prawidłowych wynikach
gospodarki węglowodanowej w pierwszym trymestrze ciąży pozostawały pod ścisłą kontrolą
położniczą mającą na celu po postawieniu diagnozy GDM podjąć skuteczne leczenie.
Tymczasem, ze względu na prawidłowe wartości BMI przed ciążą i wyniki testu OGTT
między 24 a 28 tygodniem ciąży, pacjentki z grupy EGWG najprawdopodobniej nie były
odpowiednio monitorowane dietetycznie do momentu porodu.
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Oceniając zależności między stężeniami FABP4 a parametrami analizy BIA
wykazałam tylko u matek zdrowych istnienie ujemnych korelacji między poziomami FABP4
w moczu i prawie wszystkimi wynikami BIA, z wyjątkiem ECW. Co ciekawe, w grupie
pacjentek z EGWG stężenia FABP4 w surowicy były ujemnie skorelowane z ECW, podczas
gdy FABP4 w moczu - ze wskaźnikiem tkanki beztłuszczowej (ang. lean tissue index; LTI)
i wskaźnikiem masy komórkowej ciała (ang. body cell mass index; BCMI). Poziomy FABP4
w surowicy dodatnio korelowały z TBW, ICW i FTI, podczas gdy stężenia FABP4 w moczu
były ujemnie związane z BCMI w grupie matek z GDM.
Co ciekawe, tylko jeden parametr BIA – BCMI - był ujemnie skorelowany
ze stężeniami FABP4 w moczu we wszystkich badanych grupach. Ten nowy parametr został
wprowadzony z uwagi na różnice w BMI w okresie poporodowym między pacjentkami. Został
on obliczony jako masa komórkowa ciała podzielona przez kwadrat wysokości ciała. BCMI
wydaje się być bardziej precyzyjnym parametrem niż masa komórkowa ciała (ang. body cell
mass, BCM).
W pracy Nr 5, zatytułowanej: “FABP4 in gestational diabetes - association
between mothers and offspring”, mój zespół badawczy postawił hipotezę, że stężenia FABP4
prawdopodobnie będą się różniły w surowicy krwi pępowinowej noworodków urodzonych
przez matki GDM w porównaniu ze zdrowymi. Celem tego badania było również zbadanie,
czy poziomy FABP4 w surowicy pępowinowej korelują z poziomami FABP4 u matki i jej
parametrami metabolicznymi, jak również z antropometrycznymi pomiarami u noworodków.
Było to pierwsze badanie, w którym oceniono związek między poziomami FABP4 w surowicy
krwi pępowinowej, w surowicy matki i w jej moczu.
Nasze badanie ujawniło, że poziomy FABP4 w surowicy krwi pępowinowej były
istotnie wyższe u dzieci matek z GDM. Co ważne, że matki z GDM w porównaniu ze zdrowymi
prezentowały wyższe stężenia FABP4 w surowicy, ale ich poziom w moczu był podobny.
Stężenia FABP4 w surowicy krwi pępowinowej były dodatnio skorelowane z poziomami
FABP4 w surowicy matki. Oprócz tego wykonaliśmy wiele analiz liniowych, które ujawniły
zależność surowiczych stężeń FABP4 krwi pępowinowej od matczynej.
Zaobserwowaliśmy, że poziomy FABP4 w surowicy krwi pępowinowej dodatnio
korelowały z wartościami BMI matki (przed ciążą, przy porodzie i po porodzie). Wyniki te
wydają się być związane z faktem, że kobiety z grupy GDM, z nieprawidłową masą ciała
(nadwaga lub otyłość) pozostawały pod ścisłą kontrolą a rozpoznanie GDM wiązało się
z adekwatnym postępowaniem terapeutycznym. Obserwacje te mogą potwierdzać wyniki pracy
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Nr 2 omówionej powyżej, w której stwierdziłam istotne korelacje między matczynym FABP4
a wartością BMI przed ciążą. W modelu wielokrotnej regresji liniowej wykazaliśmy także,
że stężenia FABP4 w surowicy krwi pępowinowej były negatywnie związane z poziomem
lipoproteiny wysokiej gęstości (ang. high-density lipoprotein; HDL) u matki. Ta ujemna
zależność między FABP4 i HDL wydaje się potwierdzać niekorzystny profil adipokiny.
Nie mogliśmy odnieść uzyskanych wyników dotyczących związków między poziomem FABP4
w surowicy krwi pępowinowej a parametrami metabolicznymi matki do wcześniejszych badań
z uwagi na ich brak w bazach literatury tematu.
Wyższe poziomy leptyny stwierdziliśmy w surowicy matek z GDM w porównaniu
z grupą zdrowych, a w surowicy krwi pępowinowej były porównywalne. Stężenie FABP4
w surowicy krwi pępowinowej dodatnio korelowało ze stężeniem leptyny w surowicy matki.
Wystąpienie takich zależności można wyjaśnić faktem, że zarówno leptyna jak i FABP4 są
wydzielane głównie przez tkankę tłuszczową. Wśród składników odżywczych, które
wspomagają wzrastanie wewnątrzmaciczne płodu, ważne są kwasy tłuszczowe zwłaszcza
w drugiej połowie ciąży, kiedy wzrost płodu przyspiesza, a przyrost jego tkanki tłuszczowej
wykładniczo rośnie. Zauważyliśmy, że poziomy FABP4 w surowicy krwi pępowinowej ujemnie
korelują z masą urodzeniową noworodka. Potomstwo matek z grupy kontrolnej i GDM
nie różniło się w pomiarach antropometrycznych, włączając również masy urodzeniowe. Jednak
na podstawie wcześniejszych badań wiadomo, że programowanie metaboliczne płodu może
występować nawet mimo eutroficznej masy urodzeniowej.
Jakikolwiek brak równowagi między pro- i przeciwzapalnymi adipokinami powoduje
nieprawidłową ekspansję tkanki tłuszczowej jako główną przyczynę otyłości, jak również
wywołuje miejscowe i ogólnoustrojowe zapalenie. Oprócz wielu prozapalnych cytokin, tkanka
tłuszczowa wydziela również wiele przeciwzapalnych adipokin, w tym adiponektynę i SFRP5,
które odgrywają kluczową rolę ochronną w metabolicznym zapaleniu. SFRP5 jest stosunkowo
nową adipokiną, która wydaje się mieć zdolność modulowania progresji T2DM. Niemniej
jednak nadal istnieją ograniczone dane dotyczące znaczenia SFRP5 w aspekcie położniczym.
W obecnej literaturze stosunek adiponektyny do leptyny jest uważany za cenny wskaźnik
oceny dysfunkcji tkanki tłuszczowej. W pracy Nr 3, zatytułowanej „SFRP5-leptin ratio
as a promising index in post-partum women with gestational diabetes mellitus” zastąpiłam
dobrze znaną adiponektynę nową przeciwzapalną adipokiną, tj. SFRP5. Nie bez powodu
wybrałam SFRP5 spośród nowych adipokin do obliczenia nowego parametru, tj. wskaźnika
SFRP5-leptyna określonego w surowicy kobiet z GDM oraz w grupie zdrowych matek
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we wczesnym okresie poporodowym. Wcześniejsze badania wykazały bowiem, że stężenia
SFRP5 w surowicy są istotnie niższe u ciężarnych, u których zdiagnozowano GDM
w porównaniu do kobiet z niepowikłanym przebiegiem ciąży. Wydzielanie przez adipocyty
SFRP5, która posiada właściwości przeciwzapalne w tkance tłuszczowej, wywiera korzystny
wpływ modulując dysfunkcję metaboliczną organizmu. Wydaje się, że moje obserwacje zawarte
w wyżej przedstawionej pracy mogą takie działanie potwierdzać. W moim badaniu wskaźnik
SFRP5-leptyna był dodatnio skorelowany z profilem lipidowym, tj. z poziomem cholesterolu
całkowitego i lipoproteiny niskiej gęstości (ang. low-density lipoprotein; LDL).
Badania innych autorów wykazały również, że surowicze stężenia SFRP5 i leptyny
były ze sobą powiązane. Potwierdziły również, że wysoki poziom leptyny prognozuje dalszy
rozwój T2DM. Biorąc pod uwagę niższy wskaźnik SFRP5-leptyna w grupie matek z GDM,
w porównaniu ze zdrowymi, wydaje się, że kobiety te powinny pozostawać pod czujnym
nadzorem metabolicznym. W pracy Nr 3 podkreśliłam, że zarówno leptyna, jak i SFRP5 wydają
się pełnić istotną rolę w poporodowej homeostazie metabolicznej. Stwierdzone zmiany stężeń
tych adipokin mogą być konsekwencją zaburzeń rozwijających się w czasie ciąży, związanych
z nietolerancją glukozy lub nadmiernym przyrostem masy ciała w ciąży.
Podobnie jak w innych moich badaniach również tutaj do oceny składu ciała matki
i stanu jej nawodnienia zastosowałam metodę BIA. Wskaźnik SFRP5-leptyna korelował
ujemnie z TBW i ECW, co może wskazywać, że ten nowy parametr wiąże się ze stanem
nawodnienia. Wydaje się, że określony przeze mnie wskaźnik SFRP5-leptyna może być
obiecującym predyktorem zaburzeń metabolicznych u matek z przebytą GDM.
Biorąc pod uwagę, że poziom SFRP5 w pępowinie nie był nigdy wcześniej badany,
głównym celem pracy Nr 4, zatytułowanej: “Umbilical Cord SFRP5 levels of term
newborns in relation to normal and Excessive Gestational Weight Gain” było określenie,
czy stężenia SFRP5 w surowicy krwi pępowinowej są zmienione u noworodków urodzonych
przez matki z EGWG. Celem tego badania było również sprawdzenie, czy poziom SFRP5
w krwi pępowinowej koreluje z wybranymi parametrami matczynymi i antropometrycznymi
pomiarami u noworodków.
Metodologia badania opierała się na dokładnym doborze grupy badanych pacjentek.
Do badań zakwalifikowałam tylko pacjentki z EGWG, odrzucając te z nadwagą i otyłością
przedciążową. EGWG wynika głównie z nadmiernego odżywiania w stosunkowo krótkim
czasie (w odniesieniu do oczekiwanej długości życia), tj. w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy.
Z drugiej strony EGWG może narażać rozwijający się płód na utrzymywanie się
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podwyższonych stężeń glukozy, insuliny, aminokwasów i lipidów, jak również na zachwianie
równowagi między pro- i przeciwzapalnymi adipokinami pochodzącymi z matczynej tkanki
tłuszczowej. W przypadku przedciążowej otyłości analiza wyników musiałaby ponadto
uwzględniać wpływ modulatorów, takich jak dyslipidemia, nadciśnienie, insulinooporność,
możliwe leczenie otyłości przed ciążą i długotrwałe zaburzenia równowagi węglowodanowolipidowej. Z uwagi na wybór grupy matek z EGWG, badana grupa stała się jednorodna
gwarantując prawidłową analizę statystyczną wyników. Grupy badana i kontrolna zostały
wyselekcjonowane przy spełnieniu kryteriów podobnego wieku kobiet, normalnych BMI
przed ciążą i podobnego wieku ciążowego (ciąże donoszone). Kryteria włączenia do badania
opierały się także na niepowikłanym przebiegu ciąży, braku chorób przewlekłych i ciążowych
oraz przyjmowaniu jedynie preparatów witaminowych przez cały okres ciąży.
W porównaniu ze zdrowymi uczestniczkami badania, pacjentki z EGWG
charakteryzowały się zmniejszonymi poziomami SFRP5 w surowicy. Ponadto, niższe stężenia
SFRP5, jak również wyższe poziomy greliny i leptyny obserwowano w krwi pępowinowej
noworodków matek z EGWG. Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami
w odniesieniu do innych analizowanych parametrów, w tym poziomu greliny i leptyny
w surowicy matki oraz pomiarów antropometrycznych noworodków. Poziom SFRP5 w krwi
pępowinowej był dodatnio skorelowany z poziomem SFRP5 w surowicy matek w obu grupach.
W badaniu wykazałam również dodatnią korelację w grupie EGWG między stężeniem SFRP5
w surowicy krwi pępowinowej a wskaźnikiem LTI matki, definiowanym jako masa tkanki
beztłuszczowej podzielona przez kwadrat wysokości ciała, który wyraża masę mięśniową.
Ponadto interesujące jest wykazanie ujemnej korelacji między stężeniem SFRP5 i greliny w
surowicy krwi pępowinowej u noworodków w obu grupach badania.
Zaobserwowałam także, że poziomy SFRP5 w krwi pępowinowej pozostawały
w zależności z wartościami BMI matek. Pępowinowy SFRP5 korelował z BMI matki
(przed ciążą, przy porodzie i po porodzie) w grupie zdrowej, a także z przyrostami ciążowymi
w masie ciała i w BMI w grupie z EGWG. Ponadto zauważyłam, że poziomy SFRP5
w surowicy krwi pępowinowej korelowały z matczynymi stężeniami cholesterolu całkowitego
i hemoglobiny glikowanej A1c i były ujemnie zależne od poziomu LDL. Wyniki te wydają się
potwierdzać wpływ masy ciała matki i jej zaburzonej równowagi metabolicznej na stężenie
SFRP5 u noworodków. Uzyskanych wyników nie mogłam skonfrontować z innymi badaniami,
ponieważ poziom SFRP5 nie był wcześniej badany w krwi pępowinowej.
W pracy Nr 6, zatytułowanej „Nesfatin-1 and vaspin as a potential novel
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biomarker for the prediction and early diagnosis of gestational diabetes mellitus”,
omówiliśmy możliwość wykorzystania adipokin: nesfatyny-1 i waspiny jako potencjalnych
markerów wykrywania GDM.
Ustaliliśmy, że u pacjentek z GDM występują obniżone stężenia nesfatyny-1 i waspiny
w porównaniu z pacjentkami grupy kontrolnej, co może być wynikiem zaburzonej syntezy
lub uwalniania tych adipokin. Stężenia nesfatyny-1 w surowicy były silnie ujemnie skorelowane
ze stężeniami waspiny. Wyższe stężenia nesfatyny-1 i waspiny u pacjentek z niepowikłaną ciążą
mogą wskazywać na ich rolę w prewencji GDM. Wyniki te potwierdzają hipotezę o istotnej roli
nesfatyny-1 i waspiny w patogenezie GDM.
E. PODSUMOWANIE GŁÓWNEGO OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO
Na podstawie badań, które zrealizowałam jako główne osiągnięcie naukowe, mogę
sformułować następujące wnioski:
1. Analiza impedancji bioelektrycznej (BIA) jest standaryzowaną i nieinwazyjną techniką.
Metoda ta jest pomocna w ocenie składu ciała matki i stanu jej nawodnienia. Moje obserwacje
potwierdzają, że zarówno EGWG jak i GDM, postrzegane jako powikłania perinatalne,
są związane z matczynymi zaburzeniami składu ciała i stanu nawodnienia, jak również
z nieprawidłowościami w wynikach badań biochemicznych.
2. Wprowadzony nowy parametr analizy impedancji bioelektrycznej – BCMI - wydaje się być
pomocny w określaniu składu kobiecego ciała w okresie poporodowym.
3. Ocena greliny, leptyny, FABP4 i SFRP5 wydaje się być celowa w dalszych badaniach
dotyczących ryzyka przyszłych powikłań u kobiet z historią GDM i EGWG. Wydaje się,
że białka te mogłyby mieć znaczenie jako markery predykcyjne T2DM w tych grupach matek.
4. Matki z GDM charakteryzował istotnie wyższy poziom leptyny i FABP4 w surowicy.
Stężenia SFRP5 były niższe w surowicy matek z EGWG.
5. Wskaźnik SFRP5-leptyna był niższy u matek z GDM w porównaniu z grupą matek zdrowych.
Ten nowy współczynnik wydaje się być pomocny w określaniu zaburzonej równowagi
między adipokinami pro- i przeciwzapalnymi u pacjentów z nietolerancją glukozy.
6. Wykazałam dodatnią korelację pomiędzy wskaźnikiem SFRP5-leptyna a profilem lipidowym
i stanem nawodnienia matki. Wskaźnik SFRP5-leptyna może służyć do oceny zaburzeń
metabolicznych nie tylko u matek z przebytą GDM.
7.

Nesfatyna-1

i

waspina

wydają

się

być

potencjalnymi

nowymi

biomarkerami

do diagnozowania GDM.
8. Obserwowane korelacje FABP4 i greliny (w surowicy i moczu matek) ze zmiennymi
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biofizycznymi i biochemicznymi potwierdzają, że dalsze badania nie powinny ograniczać się
tylko do oceny poziomu adipokin w surowicy. Wydaje się, że ocenę ich stężeń w moczu warto
uwzględniać w dalszych badaniach, ponieważ może ona dostarczyć dodatkowych informacji
i pomóc w wyjaśnieniu patogenezy T2DM i zespołu metabolicznego.
9. Na podstawie moich badań można wyznaczyć kierunki dalszych badań oceniających klirens
nerkowy różnych substancji, w tym adipokin w chorobach metabolicznych u ciężarnych.
10. Poziom FABP4 w surowicy krwi pępowinowej był wyższy u noworodków matek z GDM.
Stężenia leptyny i greliny w surowicy krwi pępowinowej nie różniły się pomiędzy potomstwem
matek zdrowych i z GDM.
11. W porównaniu ze zdrową grupą badaną, niższe stężenia SFRP5, jak również wyższe
poziomy greliny i leptyny zaobserwowałam w krwi pępowinowej noworodków urodzonych
przez matki z EGWG.
12. Poziomy FABP4 i SFRP5 w surowicy krwi pępowinowej były bezpośrednio związane
ze stężeniami tych adipokin w surowicy matki, jej BMI i gospodarką lipidową. Wyniki te
wydają się potwierdzać wpływ masy ciała matki i jej zaburzonej równowagi metabolicznej
na stężenia FABP4 i SFRP5 u noworodków.
OGÓLNE UWAGI
W świetle moich ustaleń staje się zrozumiałe, że stan matki, w tym nieprawidłowości
w przyroście masy ciała i gospodarce węglowodanowej w ciąży mogą powodować zaburzenia
metaboliczne u potomstwa. Wydają się one wiązać z problemem programowania płodowego.
Jest również oczywiste, że zarówno ginekolodzy-położnicy jak i położne, zajmujący
się ciężarnymi powinni zwracać uwagę na odżywianie i kontrolę masy ciała ciężarnych
oraz edukować je na temat powikłań związanych z nieprawidłowym i nadmiernym
odżywianiem. Powinni także informować pacjentki o wpływie powyższych czynników
na przyszłe zdrowie ich samych oraz predyspozycjach urodzonych dzieci do ujawnienia
zaburzeń metabolicznych w późniejszym życiu.
Należy jednocześnie podkreślić, że w celu uniknięcia potencjalnych przyszłych
powikłań metabolicznych potomstwo matek z EGWG i GDM powinno być uważnie
monitorowane przez pediatrów.
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VI. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH
A. TEMATYKA POZOSTAŁYCH PRAC BADAWCZYCH
Główne kierunki moich zainteresowań naukowych, poza omówionym powyżej cyklem,
obejmują:
a. Cukrzyca u ciężarnych
b. Programowanie płodowe
c. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa i poród przedwczesny
d. Preindukcja i indukcja porodu
e. Zespół metaboliczny u ciężarnych
f. Nadciśnienie w ciąży
g. Farmakoterapia w ciąży
h. Położnicze stany nagłe
i. Interakcje leków przeciwpadaczkowych
a. Cukrzyca u ciężarnych
Problem cukrzycy u ciężarnych poruszyłam w wielu pracach, z których tylko wybrane
zostały włączone do cyklu publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe (omówione w pkt. V).
W dwóch pracach skoncentrowałam się na gliburydzie (glibenklamidzie) - doustnym
leku hipoglikemizującym - w aspekcie jego stosowania u ciężarnych z GDM. Zasadnicze
problemy związane ze stosowaniem gliburydu u ciężarnych wynikają ze zmienionej
farmakokinetyki leku, istnienia transportu przezłożyskowego i - w konsekwencji - wpływu
na rozwój płodu.
Kimber-Trojnar Ż*, Marciniak B, Leszczyńska-Gorzelak B, Trojnar M, Oleszczuk J.
Glyburide for the treatment of gestational diabetes mellitus. Pharmacol. Rep. 2008 vol. 60 nr 3,
308-318.
IF-2,167, MNiSW-20 pkt., * autor korespondencyjny
Kimber-Trojnar Ż*, Marciniak B, Patro-Małysza J, Skórzyńska-Dziduszko K, PoniedziałekCzajkowska E, Mierzyński R, Gałczynski K, Trojnar M, Leszczyńska-Gorzelak B, Oleszczuk J.
Is glyburide safe in pregnancy? Curr Pharm Biotechnol. 2014;15(1):100-12.
IF-1,950, MNiSW-30 pkt., * autor korespondencyjny
Inne prace dotyczące cukrzycy u ciężarnych, których byłam drugim współautorem,
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poruszały problematykę potencjalnego zastosowania białek szlaku termicznego (ang. heat shock
proteins) w leczeniu GDM, roli substancji P w patogenezie insulinooporności i GDM
oraz wpływu samokontroli ciężarnych z cukrzycą na wyniki okołoporodowe dotyczące matek
i noworodków.
Skórzyńska-Dziduszko K, Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J, Stenzel-Bembenek A,
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B. Heat shock proteins as a potential therapeutic target
in the treatment of gestational diabetes mellitus: what we know so far. Int. J. Mol. Sci. 2018 vol.
19 nr 10, 1-14.
IF-3,687, MNiSW-30 pkt.
Patro-Małysza J, Kimber-Trojnar Ż, Skórzyńska-Dziduszko K, Marciniak B, DarmochwałKolarz D, Bartosiewicz J, Leszczyńska-Gorzelak B, Oleszczuk J. The impact of substance P
on the pathogenesis of insulin resistance leading to gestational diabetes. Curr. Pharm.
Biotechnol. 2014 vol. 15 nr 1, 32-37.
IF-1.95, MNiSW-30 pkt.
Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż*, Szylar-Braun M, Szymula D, Leszczyńska-Gorzelak B,
Oleszczuk J. Wpływ średniej dobowej glikemii w III trymestrze ciąży u ciężarnych z cukrzycą
na wybrane powikłania okresu adaptacji noworodka. Klin. Perinatol. Ginekol. 2007 t. 43 z. 3,
40-43.
MNiSW-3 pkt., * autor korespondencyjny
Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż*, Szylar-Braun M, Trojnar M, Leszczyńska-Gorzelak B,
Oleszczuk J. Wpływ poziomu samokontroli u ciężarnych z cukrzycą na częstość porodu
przedwczesnego i sposób ukończenia ciąży. Klin. Perinatol. Ginekol. 2007 t. 43 z. 3, 44-47.
MNiSW-3 pkt., * autor korespondencyjny
b. Zespół metaboliczny u ciężarnych
Aktualnie zarówno GDM jak i stan przedrzucawkowy uznawane są za początkową fazę
zespołu metabolicznego. Zaburzenia i choroby związane z zespołem metabolicznym, takie jak
otyłość, cukrzyca, czy dyslipidemia zwiększają istotnie ryzyko powikłań położniczych.
Nieprawidłowości

morfologiczne

i

funkcjonalne

łożyska

u

ciężarnych

z zespołem

metabolicznym mogą prowadzić do nieprawidłowego wzrastania wewnątrzmacicznego płodu,
stanu przedrzucawkowego, porodu przedwczesnego i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.
Tematowi

zespołu

metabolicznego

u

ciężarnych,
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w tym

profilaktyce,

leczeniu

i

długoterminowym powikłaniom u potomstwa poświęcona jest poniższa grupa prac, wśród
których wymieniłam dwa Wprowadzenia do wydań specjalnych czasopisma ‘Current
Pharmaceutical Biotechnology’ (omówione w części VII pkt. 2, str. 36)
Kimber-Trojnar Ż. Pregnancy in women with metabolic syndrome. Curr. Pharm. Biotechnol.
2014; 15 (1), 1-2.
Kimber-Trojnar Ż. Metabolic syndrome in pregnancy. Curr. Pharm. Biotechnol. 2016; 17 (7),
272.
Mierzyński R, Poniedzialek-Czajkowska E, Kimber-Trojnar Ż, Leszczyńska- Gorzelak B,
Oleszczuk J. Anticoagulant therapy in pregnant patients with metabolic syndrome: a review.
Curr Pharm Biotechnol. 2014 vol. 15 nr 1, 47-63.
IF-1,950, MNiSW-30 pkt.
Poniedziałek-Czajkowska E, Mierzyński R, Kimber-Trojnar Ż, Leszczyńska- Gorzelak B,
Oleszczuk J. Polyunsaturated fatty acids in pregnancy and metabolic syndrome: a review. Curr
Pharm Biotechnol. 2014 vol. 15 nr 1, 84-99.
IF-1,950, MNiSW-30 pkt.
Marciniak A, Patro-Małysza J, Kimber-Trojnar Ż*, Marciniak B, Oleszczuk J, LeszczyńskaGorzelak B. Fetal programming of the metabolic syndrome. Taiwan. J. Obstet. Gynecol. 2017
vol. 56 nr 2, 133-138.
IF-1,029, MNiSW-15 pkt., * autor korespondencyjny
c. Programowanie płodowe
Z problemem

zaburzeń metabolicznych u

ciężarnych

związany jest

temat

programowania płodowego. Programowanie wewnątrzmaciczne zachodzi podczas rozwoju
zarodkowego i płodowego, które są uznawane za krytyczny okres zarówno w procesie tworzenia
tkanek i narządów, jak i w etiologii chorób cywilizacyjnych. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy,
gdy wpływ niekorzystnego środowiska nakłada się na genetyczną predyspozycję. Koncepcja
programowania płodowego zakłada, że zaburzenia metaboliczne i nieprawidłowe odżywianie
ciężarnej mogą wywierać trwały i międzypokoleniowy wpływ na zdrowie potomstwa i rozwój
chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca, czy choroby układu sercowonaczyniowego.

Moje

zainteresowanie

tym

w następujących publikacjach:
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zagadnieniem

znalazło

odzwierciedlenie

Kimber-Trojnar Ż*, Marciniak A, Patro-Małysza J, Marciniak B, Mielnik-Niedzielska G,
Leszczyńska-Gorzelak B. Programowanie płodowe. Ginekol. Perinatol. Prakt. 2018, t. 3 nr 2,
58-63.
* autor korespondencyjny
Marciniak A, Patro-Małysza J, Kimber-Trojnar Ż*, Marciniak B, Oleszczuk J, LeszczyńskaGorzelak B. Fetal programming of the metabolic syndrome. Taiwan. J. Obstet. Gynecol. 2017
vol. 56 nr 2, 133-138.
IF-1,029, MNiSW-15 pkt., * autor korespondencyjny
Mierzyński R, Dłuski D, Darmochwał-Kolarz D, Poniedziałek-Czajkowska E, LeszczyńskaGorzelak B, Kimber-Trojnar Ż, Wańkowicz A, Oleszczuk J. Intra-uterine growth retardation
as a risk factor of postnatal metabolic disorders. Curr. Pharm. Biotechnol. 2016 vol. 17 nr 7,
587-596.
IF-2,459, MNiSW-25 pkt.
d. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa i poród przedwczesny
Poród przedwczesny nadal stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego
położnictwa, gdyż mimo postępów medycyny nie ma wystarczająco skutecznych metod jego
rozpoznawania, leczenia i zapobiegania. Przyczyną około 15% poronień nawykowych
i porodów przedwczesnych jest niewydolność cieśniowo-szyjkowa, która dotyczy 1%
wszystkich ciąż. W poniższych publikacjach poruszyłam wraz z współautorami temat leczenia
tokolitycznego w zagrażającym porodzie przedwczesnym oraz wyników perinatalnych
podczas stosowania pessarów szyjkowych u pacjentek z niewydolnością cieśniowo-szyjkową
hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatologii w Lublinie.
Kimber-Trojnar Ż*, Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Bartosiewicz J, Oleszczuk J.
Leczenie tokolityczne w zagrażającym porodzie przedwczesnym. Ginekol. Pol. 2010 vol. 81
nr 2, 120-124.
IF-0,367, MNiSW-9 pkt., * autor korespondencyjny
Kimber-Trojnar Ż*, Patro-Małysza J, Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Oleszczuk J.
Pessary use for the treatment of cervical incompetence and prevention of preterm labour. J.
Matern.-Fetal Neonatal Med. 2010 vol. 23 nr 12, 1493-1499
IF-2,071, MNiSW-20 pkt., * autor korespondencyjny
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e. Preindukcja i indukcja porodu
Indukcja porodu polega na wywołaniu czynności skurczowej mięśnia macicy przed jej
samoistnym rozpoczęciem. Jest wskazana w sytuacjach, gdy kontynuowanie ciąży jest
potencjalnie bardziej ryzykowne dla płodu i/lub matki niż jej zakończenie, a nie istnieją
wskazania do rozwiązania cięciem cesarskim. W ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek porodów
indukowanych wzrósł dwukrotnie i aktualnie wynosi 20-30%. Próba indukcji porodu
przy nieprzygotowanej części pochwowej jest odroczoną decyzją o cięciu cesarskim.
Przygotowanie szyjki macicy ocenione na mniej niż 6 punktów w skali Bishopa wymaga
natomiast przeprowadzenia preindukcji porodu. W Klinice Położnictwa i Perinatologii
w Lublinie doszyjkową aplikację cewnika Foleya stosuje się od wielu lat jako metodę
preindukcji porodu. Protokół postępowania oparty jest na protokole stosowanym w Kaplan
Medical Center w Izraelu.
Marciniak B, Patro-Małysza J, Kimber-Trojnar Ż*, Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B.
Predictors of cesarean delivery in cervical ripening and labor induction with Foley catheter. J.
Matern. Fetal Neonatal Med. 2018, 1-6.
IF-1,493, MNiSW-20 pkt., * autor korespondencyjny
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B, Poniedziałek-Czajkowska E, Marciniak B, KimberTrojnar Ż*. Preindukcja i indukcja porodu. Ginekol. Pol. 2008 supl. 1, 164-168.
MNiSW-6 pkt., * autor korespondencyjny
Oleszczuk J, Patro-Małysza J, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Leszczyńska-Gorzelak B.
Preindukcja porodu za pomocą cewnika Foleya. Anal. Przyp. Ginekol. Położ.2016 nr 4, 36-41.
f. Nadciśnienie w ciąży
Nadciśnienie u ciężarnych, niezależnie od etiologii, nadal pozostaje jedną
z najważniejszych przyczyn zachorowalności i umieralności matek oraz ich potomstwa.
Pomimo znacznego postępu w medycynie perinatalnej, ciąża powikłana nadciśnieniem
tętniczym stanowi w dalszym ciągu wyzwanie dla położnika. Od wielu lat Katedra i Klinika
Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której jestem pracownikiem,
zajmuje się tematem nadciśnienia w ciąży:
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B, Sawulicka-Oleszczuk H, Marciniak B, PoniedziałekCzajkowska E, Pietras G, Kamiński K, Szymula D, Kimber-Trojnar Ż*. Postępowanie
położnika w ciąży powikłanej nadciśnieniem. Klin. Perinatol. Ginekol. 2006 t. 42 z. 2, 32-39.
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MNiSW-3 pkt., * autor korespondencyjny
Poniedziałek- Czajkowska E, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Leszczyńska-Gorzelak B,
Oleszczuk J. Nitric oxide in normal and preeclamptic pregnancy. Curr. Pharm. Biotechnol. 2011
vol. 12 nr 5, 743-749.
IF-2.805, MNiSW-27 pkt.
Darmochwał-Kolarz D, Kolarz B, Korzeniewski M, Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J,
Mierzyński R, Przegalińska-Kałamucka M, Oleszczuk J. A prevention of pre-eclampsia
with the use of acetylsalicylic acid and low-molecular weight heparin - molecular mechanisms.
Curr. Pharm. Biotechnol. 2016 vol. 17 nr 7, 624-628.
IF 2,459, MNiSW- 25 pkt.
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Szymula D, Poniedziałek- Czajkowska E,
Mierzyński R, Pietras G, Patro-Małysza J, Bartosiewicz J, Słodzińska M, Kimber-Trojnar Ż,
[…]. Postępowanie w nadciśnieniu w ciąży. W: XVI Sympozjum Sekcji Gestozy
i Nadciśnienia w Ciąży Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: Cięcie cesarskie - epidemia
XXI wieku. Kazimierz Dolny, 27-29 maja 2016.
g. Farmakoterapia w ciąży
Rozpatrując

działanie

że wraz z zaburzeniami

leków

zachodzącymi

w
w

czasie

ciąży

organizmie

należy

ciężarnej

pamiętać
dochodzi

o
do

tym,
zmian

farmakokinetyki leków. Zmiany te dotyczą praktycznie wszystkich jej procesów, włączając
wchłanianie,

dystrybucję,

biotransformację

i

wydalanie

leku.

Głównym

problemem

farmakoterapii w ciąży jest fakt, że większość leków w mniejszym lub większym stopniu
przechodzi przez łożysko, a objawy niepożądane mogą dotyczyć zarówno matki, jak i płodu.
Ten temat został poruszony w poniższych publikacjach:
Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż*, Leszczyńska-Gorzelak B, Patro-Małysza J, Trojnar M,
Oleszczuk J. Leczenie cholestazy ciężarnych za pomocą wielonienasyconej fosfatydylocholiny
i kwasu ursodezoksycholowego. Ginekol. Pol. 2011 vol. 82 nr 1, 26-31.
IF-0,411, MNiSW-9 pkt., * autor korespondencyjny
Marciniak B, Patro-Małysza J, Poniedziałek-Czajkowska E, Kimber-Trojnar Ż, LeszczyńskaGorzelak B, Oleszczuk J. Glucocorticoids in pregnancy. Curr. Pharm. Biotechnol. 2011 vol. 12
nr 5, 750-757.
IF-2,805, MNiSW-27 pkt.
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Oleszczuk Jan, Sawulicka-Oleszczuk H, Leszczyńska-Gorzelak B, Darmochwał- Kolarz D,
Laskowska M, Michalak B, Marciniak B, Bartosiewicz J, Dziduch P, Kamiński K, Pietras G,
Szymula D, Zych I, Grzechnik M, Sławatyński A, Haberek M, Krawczyk W, PoniedziałekCzajkowska E, Mierzyński R, Słodzińska M, Waciński P, Chlebcewicz- Łazańska I, Michalak S,
Kimber-Trojnar Ż, Biegaj-Fic J, Chara A, Wierzchowska-Opoka M, Dłuski D. Leczenie
nadciśnienia w ciąży. Leki w okresie połogu i karmienia piersią. Lub. Biul. Położn.-Neonatol.Ginekol. 2013 vol. 2 nr 2 s. 11-34.
Patro-Małysza J, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Poniedziałek-Czajkowska E, Mierzyński R,
Bartosiewicz J, Leszczyńska-Gorzelak B. Farmakoterapia chorób układu ruchu u kobiet w ciąży.
Ginekol. Perinatol. Prakt. 2016 t. 1 nr 2, 56-65.
h. Położnicze stany nagłe
Położnicze

stany

nagłe

wymagają

podejmowania

natychmiastowych

decyzji

w sytuacjach zagrożenia życia matki i płodu. Decyzje te powinny opierać się na ustalonych
algorytmach postępowania możliwych do zastosowania w różnych warunkach. Postępowanie
w wielu położniczych stanach nagłych opiera się na zastosowaniu resuscytacji/reanimacji
wewnątrzmacicznej płodu. Wśród wskazań do tokolizy śródporodowej należy wymienić:
zamartwicę płodu, nadmierną czynność skurczową macicy, czy sytuacje naglące uwarunkowane
problemami mechanicznymi (np. położenie poprzeczne zaniedbane, wypadnięcie pępowiny,
wypadnięcie drobnych części ciała płodu, zagrażające pęknięcie macicy). Wynikiem moich
zainteresowań, opartych także na doświadczeniach pracy dyżurowej, są publikacje dotyczące
resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu, dystocji barkowej, rzucawki, krwotoku płodowomatczynego, czy ciężkich zaburzeń rytmu u ciężarnych.
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Patro-Małysza J,
Michalak B. Resuscytacja węwnątrzmaciczna płodu. Lub. Biul. Położn.-Neonatol.-Ginekol.
2012 vol. 1 nr 1, 63-67.
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż*, Bartosiewicz J,
Patro-Małysza J, Słodzińska M, Wierzchowska-Opoka M, Dymara W, Dłuski D, Majsterek M.
Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu. Forum Położ. Ginekol. 2016 nr 27, 36-41.
* autor korespondencyjny
Oleszczuk J, Leszczyńska-Gorzelak B, Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż. Resuscytacja
wewnątrzmaciczna płodu. W: Cięcie cesarskie. Red. Zbigniew Słomko, Krzysztof Drews,
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Ryszard Poręba [Tychy] 2011, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, s. 195-205.
Szymula D, Kimber-Trojnar Ż*, Marciniak B, Leszczyńska-Gorzelak B, Oleszczuk J.
Postępowanie w dystocji barkowej. Ginekol. Pol.2005 t. 76 supl., 46-50.
Szymula D, Kimber-Trojnar Ż*, Leszczyńska-Gorzelak B, Poniedziałek-Czajkowska E,
Marciniak B, Oleszczuk J. Czynniki ryzyka wystąpienia dystocji barkowej w czasie porodu
oraz sposoby jej zapobiegania. Ginekol. Pol. 2005 t. 76 supl., 22-28.
Leszczyńska-Gorzelak

B,

Ż,

Kimber-Trojnar

Marciniak

B,

Oleszczuk

J.

Stan

przedrzucawkowy i rzucawka. W: Cięcie cesarskie. Red. Zbigniew Słomko, Krzysztof Drews,
Ryszard Poręba [Tychy] 2011, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, s. 291-310.
Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż*, Błaszkiewicz K, Patro-Małysza J, Szymula D, Oleszczuk J.
Krwotok płodowo-matczyny. Forum Położ. Ginekol. 2015 nr 22, 15-22.
* autor korespondencyjny
Gałczyński K, Marciniak B, Kudlicki J, Kimber-Trojnar Ż, Leszczyńska-Gorzelak B,
Oleszczuk J. Kardiowersja elektryczna w leczeniu zaburzeń rytmu serca podczas ciąży - opis
przypadku i przegląd literatury. Ginekol. Pol. 2013 vol. 84 nr 10, 882-887.
IF-0,675, MNiSW-15 pkt.
i. Interakcje leków przeciwpadaczkowych
Po zakończeniu stażu podyplomowego rozpoczęłam studia doktoranckie w Katedrze
i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który jest znanym w Polsce
i na świecie

ośrodkiem

badania

nowych

leków

przeciwpadaczkowych

i

interakcji

międzylekowych w modelach zwierzęcych. Efektem mojej pracy naukowej są następujące
publikacje, które ukazały się w okresie studiów doktoranckich (tj. 01.10.2002-07.10.2003),
jak również po uzyskaniu przeze mnie stopnia doktora nauk medycznych (w dniu 16.10.2003).
W okresie studiów doktoranckich:
Kimber-Trojnar Ż*, Borowicz KK, Małek R, Sobieszek G, Piskorska B, Czuczwar SJ.
Perspectives of losigamone in epilepsy treatment. Pol. J. Pharmacol. 2003 vol. 55 nr 5, 675-682.
IF-0,829, MNiSW-8 pkt.
Małek R, Borowicz KK, Kimber-Trojnar Ż, Sobieszek G, Piskorska B, Czuczwar SJ.
Remacemide - a novel potential antiepileptic drug. Pol. J. Pharmacol. 2003 vol. 55 nr 5, 691-698.
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IF-0,829, MNiSW-8 pkt.
Sobieszek G, Borowicz KK, Kimber-Trojnar Ż, Małek R, Piskorska B, Czuczwar SJ.
Zonisamide: a new antiepileptic drug. Pol. J. Pharmacol. 2003 vol. 55 nr 5, 683-689.
IF-0,829, MNiSW-8 pkt.
Sobieszek G, Kimber-Trojnar Ż, Borowicz K, Czuczwar S. Doświadczalne podstawy leczenia
padaczki lekoopornej. Aktual. Neurol. 2003 vol. 3 nr 1, 31-36.
MNiSW-1 pkt.
Po obronie pracy doktorskiej:
Borowicz KK, Kimber-Trojnar Ż, Ratnaraj N, Patsalos P, Łuszczki JJ, Czuczwar SJ.
Isobolographic analysis of interactions between losigamone and conventional antiepileptic drugs
in the mouse maximal electroshock model. Eur. Neuropsychopharmacol. 2007 vol. 17 nr 2, 94101.
IF-4,43, MNiSW-24 pkt.
Łuszczki JJ, Trojnar MK, Trojnar MP, Kimber-Trojnar Ż, Szostakiewicz B, Zadrożniak A,
Borowicz

KK,

Czuczwar

SJ.

Effects

of

amlodipine,

diltiazem,

and

verapamil

on the anticonvulsant action of topiramate against maximal electroshock-induced seizures
in mice. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2008 vol. 86 nr 3, 113-121.
IF-1,763, MNiSW-15 pkt.
Łuszczki J, Trojnar MK, Trojnar MP, Kimber-Trojnar Ż, Szostakiewicz B, Zadrożniak A,
Borowicz KK, Czuczwar SJ. Effects of three calcium channel antagonists (amlodipine, diltiazem
and verapamil) on the protective action of lamotrigine in the mouse maximal electroshockinduced seizure model. Pharmacol. Rep. 2007 vol. 59 nr 6, 672-682.
IF-2,29, MNiSW-10 pkt.
Borowicz KK, Piskorska B, Kimber-Trojnar Ż, Małek R, Sobieszek G, Czuczwar SJ. Is there
any future for felbamate treatment?. Pol. J. Pharmacol. 2004 vol. 56 nr 3, 289-294.
IF-0,947, MNiSW-8 pkt.
Zadrożniak A, Trojnar MK, Trojnar MP, Kimber-Trojnar Ż, Dudra-Jastrzębska M, Wojda E,
Łuszczki JJ. Verapamil enhances the anticonvulsant effect of oxcarbazepine in the maximal
electroshock-induced seizure model in mice. Ann. UMCS Sect. DDD 2009, 22 nr 2, 115-124.
MNiSW-6 pkt.
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Trojnar MP, Kimber-Trojnar Ż, Trojnar MK, Łuszczki JJ, Czuczwar SJ. Clinical
considerations on the relationship between epilepsy and cardiovascular diseases. J. Pre-Clin.
Clin. Res. 2007 vol. 1 nr 1, 6-8.
MNiSW-3 pkt.
Trojnar M, Kimber-Trojnar Ż, Trojnar MK, Czuczwar SJ. Przegląd danych doświadczalnych
dotyczących skojarzonego działania dwóch leków przeciwpadaczkowych w modelach napadów
padaczkowych - metoda analizy izobolograficznej. Epileptologia 2006 t. 14 nr 4, 301-311.
MNiSW-3 pkt.
Zadrożniak A, Trojnar MK, Trojnar MP, Kimber-Trojnar Ż, Wojda E, Łuszczki J. Amlodipine
enhances the anticonvulsant effect of oxcarbazepine in the maximal electroshock-induced
seizure test in mice. Ann. UMCS Sect. D 2009 vol. 64 nr 1, 13-21.
MNiSW-2 pkt.
Zadrożniak A, Trojnar MK, Trojnar MP, Kimber-Trojnar Ż, Dudra-Jastrzębska M, AndresMach M, Łuszczki JJ. Diltiazem enhances the protective activity of oxcarbazepine against
maximal electroshock-induced seizures in mice. J. Pre-Clin. Clin. Res.2008 vol. 2 nr 2, 147-152.
W Załączniku Nr 7 zawarty jest „Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac
zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej
i popularyzacji nauki”
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VII. OMÓWIENIE POZOSTAŁEJ AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ
I ORGANIZACYJNEJ ZMIERZAJĄCEJ DO POPULARYZACJI NAUKI
1. Prezentacje ustne i plakatowe podczas międzynarodowych i krajowych kongresów
i konferencji naukowych
W moim dorobku znajdują się wykłady na zaproszenie:
- Wykład pt.: “An Interplay between Obesity and Inflammation in Gestational Diabetes
Mellitus” wygłosiłam w czasie międzynarodowej konferencji „The 9th International DIP
Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy of which Maternal
Medicine meets Fetal Medicine”, która odbyła się w dniach 8-12 marca 2017 r. w Barcelonie w
Hiszpanii. Zostałam zaproszona jako jedna z pięciu osób z Polski do wygłoszenia wykładu w
ramach sesji polskiej (Polish Gynecological Society Study Group session).
- Wykłady w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Oddziału Lubelskiego Polskiego
Towarzystwa

Ginekologicznego

(aktualnie

Polskiego

Towarzystwa

Ginekologów

i Położników):
23.09.2016 r. – „Postępowanie w przypadku porodu przedwczesnego w świetle nowego
rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia”
19.05.2017 r. – „Miejsce dydrogesteronu w położnictwie i ginekologii”
- Wykład pt.: „Szkodliwość dopalaczy i narkotyków” w aspekcie powikłań u ciężarnych i ich
dzieci w ramach 108. Konferencji Perinatalnej ‘Aktualne problemy w perinatologii’
zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny
Perinatalnej oraz Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie w dniu 8.10.2015 r.
- Wykład pt.: „Wybrane przypadki chorych na choroby reumatyczne z problemami
położniczymi” w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ‘Jubileuszowe Spotkania
Reumatologiczne w Lublinie’ w dniach 15-17.03.2018 r.
Inne prezentacje ustne i plakatowe to:
1.

Badania cytogenetyczne w diagnostyce niepłodności: heteromorfizm chromosomów. MONIKA

CZUBA,

ŻANETA

Ogólnopolska

KIMBER-TROJNAR,

Konferencja

BOŻENA

Naukowo-Szkoleniowa

LESZCZYŃSKA-GORZELAK.

W:

Medycyna

Genom-

Personalizowana:

IV

niepełnosprawność-edukacja-pacjent-technologie. Lublin, 27-28.11.2018. Red. Marcin Czop, Janusz
Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski, Natalia Przesmycka. Lublin
2018, Wydawnictwo Polihymia, 978-83-7847-569-9,
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2.

Nesfatin-1 as a potential novel biomarker for the prediction and early diagnosis of gestational

diabetes mellitus. RADZISŁAW MIERZYŃSKI, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA,
ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK. W: XXXIII Kongres
Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: Zdrowa kobieta naszym celem i
przyszłością. Warszawa, 13-15.09.2018,
3.

The

role

of

ghrelin

in

pathophysiology

and

prediction

of

gestational

diabetes

mellitus. RADZISŁAW MIERZYŃSKI, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, ŻANETA
KIMBER-TROJNAR,

BOŻENA

LESZCZYŃSKA-GORZELAK.

W: XXXIII Kongres

Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością.
Warszawa, 13-15.09.2018,
4.

Wpływ przedciążowego BMI na

wyniki

położnicze,

parametry analizy impedancji

bioelektrycznej oraz wyniki ankiet przeprowadzonych we wczesnym połogu i w kilka miesięcy po
porodzie. MACIEJ KAMIŃSKI, MONIKA DŁUGOŃ, PAULINA GRZESIK, DOMINIKA FIC,
ŻANETA

BOŻENA

KIMBER-TROJNAR,

LESZCZYŃSKA-GORZELAK.

W: V Ogólnopolska

Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych: Ginekologia i położnictwo - wyzwania w
codziennej pracy lekarza. Warszawa, 8-9.04.2017,
5.

Wpływ przyrostu masy ciała w ciąży na wyniki analizy impedancji bioelektrycznej oraz redukcję

masy ciała pacjentek w okresie poporodowym. MONIKA DŁUGOŃ, MACIEJ KAMIŃSKI, PAULINA
GRZESIK,

DOMINIKA

FIC,

ŻANETA

KIMBER-TROJNAR,

BOŻENA

LESZCZYŃSKA-

GORZELAK. W: V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych:
Ginekologia i położnictwo - wyzwania w codziennej pracy lekarza. Warszawa, 8-9.04.2017,
6.

Cukrzyca a powikłania położnicze. ŻANETA KIMBER-TROJNAR, JOLANTA PATRO-

MAŁYSZA, BEATA MARCINIAK, JACEK BARTOSIEWICZ, ALEKSANDRA MARCINIAK, JAN
OLESZCZUK. W: Ogólnopolska Konferencja: Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty
chorób cywilizacyjnych. Lublin, 28.01.2016,
7.

Influence of pre-pregnancy body mass index on the obstetric outcomes and bioelectrical

impedance analysis in women in the post-partum period. MACIEJ KAMIŃSKI, MONIKA DŁUGOŃ,
ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ANNA KUŁAK. W: 3rd
Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 2-3.12.2016,
8.

Maternal and neonatal outcomes as well as bioelectrical impedance analysis in the early

puerperium depending on gestational weight gain. MONIKA DŁUGOŃ, MACIEJ KAMIŃSKI,
ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ANNA KUŁAK. W: 3rd
Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 2-3.12.2016,
9.

Wewnątrzmaciczne programowanie chorób cywilizacyjnych. ALEKSANDRA MARCINIAK,

BEATA MARCINIAK, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, JAN OLESZCZUK, ŻANETA KIMBERTROJNAR. W: Ogólnopolska Konferencja: Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób
cywilizacyjnych. Lublin, 28.01.2016,
10.

Wpływ otyłości na częstość występowania porodów przedwczesnych. JOLANTA PATRO-

MAŁYSZA, ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BEATA MARCINIAK, JACEK BARTOSIEWICZ, JAN
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OLESZCZUK. W: Ogólnopolska Konferencja: Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty
chorób cywilizacyjnych. Lublin, 28.01.2016,
11.

Wpływ otyłości na karmienie piersią. JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, ŻANETA KIMBER-

TROJNAR, BEATA MARCINIAK, JACEK BARTOSIEWICZ, JAN OLESZCZUK. W: Ogólnopolska
Konferencja: Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. Lublin,
28.01.2016,
12.

Zapobieganie cukrzycy typu 2 u kobiet z przebytą cukrzycą ciążową. ŻANETA KIMBER-

TROJNAR,

JOLANTA

PATRO-MAŁYSZA,

BEATA

MARCINIAK,

MARCIN

TROJNAR,

ALEKSANDRA MARCINIAK, JAN OLESZCZUK. W: Ogólnopolska Konferencja: Medyczne,
socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. Lublin, 28.01.2016,
13.

Die Verwendung des Foley-Katheters in der Geburtspräinduktion. JAN OLESZCZUK,

BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, BEATA MARCINIAK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI, J.
PATRO-MAŁYSZA, ŻANETA KIMBER-TROJNAR. Z. Geburtsh. Neonat. 2013 vol. 217 nr S01.
Deutscher Kongress für Perinatale Medizin. Berlin, 5-7.12.2013,
14.

Fetomaternale Hämorrhagie - Fallschilderung. JAN OLESZCZUK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-

GORZELAK, BEATA MARCINIAK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI, J. PATRO-MAŁYSZA, ŻANETA
KIMBER-TROJNAR. Z. Geburtsh. Neonat. 2013 vol. 217 nr S01. Deutscher Kongress für Perinatale
Medizin. Berlin, 5-7.12.2013,
15.

Krwotok płodowo-matczyny - opis przypadku. ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BEATA

MARCINIAK, BOŻEN] LESZCZYŃSKA-GORZELAK, K. BŁASZKIEWICZ, J. PATRO-MAŁYSZA,
JAN OLESZCZUK. W: XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Katowice, 1922.09.2012,
16.

Nie zapominajmy o resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu. JAN OLESZCZUK, BEATA

MARCINIAK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ŻANETA KIMBER-TROJNAR. W: XXXI
Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Katowice, 19-22.09.2012,
17.

Preindukcja porodu cewnikiem Foley'a w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym. J. PATRO-

MAŁYSZA, BEATA MARCINIAK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, ŻANETA KIMBERTROJNAR, JAN OLESZCZUK. W: XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Katowice, 19-22.09.2012,
18.

Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome complicated by hyperthyroidism in a pregnant

woman. BEATA MARCINIAK, GRZEGORZ PIETRAS, LECHOSŁAW PUTOWSKI, ŻANETA
KIMBER-TROJNAR, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK. W: Symposium:
Endocrinology of Reproduction. Mikołajki, 5-7.09.2007,
19.

Interactions between losigamone and conventional antiepileptic drugs: an isobolographic

analysis. ŻANETA KIMBER-TROJNAR, KINGA K. BOROWICZ. Pol. J. Pharmacol. 2004 vol. 56 nr 1
s. 148-149, Eighth Conference on Progress in Etiopathogenesis of Seizures. Lublin, 21.11.2003,
20.

Isobolographic analysis of the interactions of losigamone, remacemide, zonisamide with

conventional antiepileptic drugs in the maximal electroshock test in mice - preliminary report. KINGA
BOROWICZ, R. MAŁEK, ŻANETA KIMBER-TROJNAR, G. SOBIESZEK. Neurol. Neurochir.
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Pol. 2003, supl. 3 s. 35, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ‘Neurochemiczne i farmakologiczne
aspekty padaczki’. Kazimierz Dolny, 24-26.04.2003,
21.

Połowiczy niedowład spastyczny u dzieci; analiza przyczyn i sposobu leczenia. ŻANETA

KIMBER-TROJNAR, LUCYNA FLIS, JAROSŁAW KAŁAKUCKI. W: Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Młodych Medyków. Warszawa, 12-13.04.2002,
22.

Hemipareza w mózgowym porażeniu dziecięcym. MARCIN TROJNAR, ŻANETA KIMBER,

LUCYNA FLIS, MAGDALENA OLESZEK, MICHAŁ TROJNAR. W: Ogólnopolski Przegląd Prac
Naukowych Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów. Bydgoszcz, 13-14.05.2001,
23.

Krótka charakterystyka zabiegów operacyjnych u dzieci z połowiczym niedowładem

spastycznym

w

mózgowym

porażeniu

dziecięcym

z

uwzględnieniem

danych

epidemiologicznych. ŻANETA KIMBER-TROJNAR, MARCIN TROJNAR, LUCYNA FLIS, MICHAŁ
TROJNAR. W: XXXIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie.
Lublin, 1.12.2001,
24.

Ocena stanu układu oddechowego u dzieci w wieku szkolnym. ŻANETA KIMBER-TROJNAR,

MARCIN TROJNAR, EDYTA WÓJCIK-BANAŚ. W: XXXIX Sympozjum Studenckich Kół
Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 1.12.2001,
25.

Are there any prodromals in asthma bronchiale excarbation in children. MARCIN TROJNAR,

ŻANETA KIMBER, MAGDALENA GÓRSKA, IWONA KIENDRAK. W: Medicine at the turn of
Millennia. Lublin, 28-30.04.2000,
26.

A rare paraneoplastic syndrom associated with advanced carcinoma bronchi - leukemoid

reaction. MAGDALENA OLESZEK, EDYTA WÓJCIK, ŻANETA KIMBER, EWA WĄSIKSZCZEPANEK. W: Medicine at the turn of Millennia. Lublin, 28-30.04.2000,
27.

Klirens

śluzowo-rzęstkowy

dróg

oddechowych

u

dzieci

chorujących

na kolagenozy. MAGDALENA GÓRSKA, ŻANETA KIMBER. W: Kongres Naukowy Młodych
Medyków. Warszawa, 13-15.04.2000,
28.

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu chłoniaka złośliwego u sześcioletniego dziecka.

LUCYNA FLIS, ŻANETA KIMBER. W: XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii
Medycznej w Lublinie. Lublin, 2.12.2000,
29.

Wybrane dane epidemiologiczne i wczesne objawy młodzieńczego zapalenia stawów

u dzieci. MARCIN TROJNAR, ŻANETA KIMBER, MAGDA GÓRSKA, IWONA KIENDRAK. W:
Kongres Naukowy Młodych Medyków. Warszawa, 13-15.04.2000,
30.

Wybrane

dane

epidemiologiczne

i

wczesne

objawy

tocznia

rumieniowatego

układowego. ŻANETA KIMBER, MARCIN TROJNAR. W: XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół
Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin, 2.12.2000,
31.

Klirens śluzowo-rzęskowy dróg oddechowych u dzieci chorujących na kolagenozy. M.

GÓRSKA, ŻANETA KIMBER. W: XXXVII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii
Medycznej w Lublinie. Lublin, 4.12.1999,
32.

Odrębności w przebiegu ostrej choroby niedokrwiennej serca u kobiet. ŻANETA KIMBER, E.

WOJCIECHOWSKA. W: XXXVII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w
Lublinie. Lublin, 4.12.1999.
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Podczas 5th World Congress in Fetal Medicine, The Fetal Medicine Foundation,
Barcelona 25-29.06.2006 r. - prezentacje plakatowe:
-

“The influence of third trimester mean daily glycemia in pregnant diabetic patients
on selected neonatal parameters”,

-

“The use of intracervical catheter as a labor preinduction method”.

2. Udział w komitetach redakcyjnych
We IX 2009 r. zostałam imiennie zaproszona przez Profesora Zeno Foldes-Pappa,
Redaktora Naczelnego czasopisma ‘Current Pharmaceutical Biotechnology’ (U.S. Bentham
Science Publishers; o IF 1,95-3,4 w latach 2009-2016) do gościnnego zredagowania (jako Guest
Editor - redaktor z uprawnieniami do decydowania o przyjmowaniu prac do druku) specjalnego
wydania tego czasopisma. Jako Guest Editor trzykrotnie byłam odpowiedzialna za wybór tematu
przewodniego każdego z wolumenów oraz za zaproszenie wybitnych naukowców i recenzentów
z całego świata, zajmujących się wybraną problematyką. Osobiście odpowiadałam za przebieg
procesu recenzyjnego, reprezentując ‘Current Pharmaceutical Biotechnology’. Pierwsze
wydanie z przewodnim tematem: „Leki a ciąża” (“Drugs and pregnancy”) zawiera prace
poglądowe, dotyczące m.in.. farmakokinetyki leków u ciężarnych, ich potencjalnego działania
teratogennego oraz transportu przezłożyskowego. Wydanie to opublikowane w maju 2011 r.
(Curr. Pharm. Biotechnol. 2011, vol. 12, nr 5, str. 705-823; IF = 2,805) zawiera przygotowane
przeze mnie wprowadzenie (w załączeniu) oraz publikacje m.in. Prof. Keelana z Australii,
Prof. Holcberga z Izraela, Prof. Drewsa i Prof. Seremak-Mrozikiewicz z Poznania, Prof. Malka
ze Szwajcarii, Profesora Pavka z Czech, Prof. Markerta z Niemiec, Prof. Theilera z USA. Moja
pozytywnie oceniona współpraca zarówno z Redaktorem Naczelnym jak i z Redakcją
czasopisma zaowocowała kolejnymi zaproszeniami do redagowania w pełni impaktowanych
wydań ‘Current Pharmaceutical Biotechnology’.
Dwa kolejne wolumeny dotyczyły różnych aspektów zespołu metabolicznego
u ciężarnych i były zatytułowane:
- “Pregnancy in women with metabolic syndrome” Curr Pharm Biotechnol. 2014;15(1);
IF = 1,95
- “Metabolic syndrome in pregnancy” Curr Pharm Biotechnol. 2016; 17(7); IF = 2,459
Wprowadzenia do tych trzech wydań specjalnych zostały przeze mnie załączone,
jak również dostępne są w ramach otwartego dostępu na stronach:
http://www.eurekaselect.com/73853/article/editorial-hot-topic-drugs-and-pregnancy-guest-editor-zanetakimber-trojnar,
http://www.eurekaselect.com/121271,
http://www.eurekaselect.com/141719
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3. Dorobek dydaktyczny. Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji
3.1. Koordynator ds. dydaktyki polskojęzycznej (od 2013 r. i nadal) oraz dydaktyki
anglojęzycznej (w latach 2013-2017) w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Koordynator

3.2.

przedmiotu

„Ginekologia

i

położnictwo”

na

kierunku

lekarskim

na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie od 2017 r. (i nadal)
3.3. Koordynator przedmiotu „Fizjologia ciąży” na kierunku lekarsko-dentystycznym
I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
w latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017
3.4. Członkostwo w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia/Wydziałowej Komisji
ds. Jakości Kształcenia – przewodniczący jednej z komisji hospitacyjnych II Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie od 2016 r. (i nadal)
3.5. Opieka nad indywidualnymi studenckimi pracami naukowymi prezentowanymi
na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Od 01.10.2015 r. jestem Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego (SKN) przy Katedrze i
Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i sprawuję opiekę
dydaktyczno-naukową nad studentami SKN, którzy m.in. biorą udział w konferencjach
organizowanych dla studentów, doktorantów i młodych lekarzy o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym. Prace te w latach 2016-2018 zostały wyróżnione nagrodami:
- 1 miejsce na konferencji ‘5th Congress of Medical Simulation and Education for Students
and Young Doctors’,
- 3 miejsce na konferencji ‘5th Congress of Medical Simulation and Education for Students
and Young Doctors’.
- 2 miejsce na konferencji ‘International Conference of Natural and Medical Sciences: Young
Scientists, PhD Students, and Students’, objętej Honorowym Patronatem Polskiej Akademii
Nauk,
- 2 miejsce na ‘V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych’
pod tytułem ,,Ginekologia i Położnictwo - Wyzwania w codziennej pracy lekarza”
- 2 miejsce na konferencji ‘3rd Lublin International Medical Congress’
Prace powstałe w ramach działalności SKN zostały opublikowane w “Taiwanese Journal of
Obstetrics and Gynecology” (IF=1,029) oraz “Journal of Education, Health and Sport”
(MNiSW=7 pkt.).
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3.6. W okresie 9-27.07.2012 r. uczestniczyłam w letnim Obozie Społeczno-Naukowym w Cisnej
w Bieszczadach zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie przy wsparciu
lokalnego samorządu. W ramach obozu - jako jedyny położnik-ginekolog - odpowiadałam
za prowadzenie gabinetu położniczo-ginekologicznego dla miejscowej społeczności oraz
za opiekę nad studentami zainteresowanymi tym przedmiotem.
3.7. Ponadto, na moją działalność dydaktyczną w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie składają się:
- Prowadzenie zajęć ze studentami obu Wydziałów Lekarskich Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie w formie ćwiczeń, seminariów i zajęć fakultatywnych dla programu polskiego,
jak również

dla

programów

anglojęzycznych

(europejskiego,

amerykańsko-azjatycko-

tajwańskiego, amerykańsko-arabskiego i azjatyckiego),
- Przygotowywanie pytań testowych na potrzeby egzaminów studenckich z przedmiotu
„Ginekologia i Położnictwo”,
- Przeprowadzanie egzaminów praktycznych z przedmiotu „Ginekologia i Położnictwo”
dla studentów obu Wydziałów Lekarskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- Prowadzenie wykładów w ramach kursów specjalizacyjnych od 2014 r. (Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego) dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii,
które są organizowane przez Katedrę i Klinikę Położnictwa i Perinatologii w Lublinie.
Tytuły kursów: „Wprowadzenie do specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii”, „Stany
naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii”, „Promocja zdrowia w położnictwie
i ginekologii”. Tematy moich wykładów to: „Rola badań genetycznych w diagnostyce
położniczo-ginekologicznej”, „Przełom tarczycowy”, „Choroby serca w ciąży, choroba
niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu, ciężkie wady serca. Patogeneza, obraz kliniczny,
diagnostyka,

standardy

postępowania”,

„Genetyka

we

współczesnym

położnictwie

i ginekologii”,
- Opieka nad studentami zagranicznymi w ramach Programów International Federation
of Medical Students’ Associations (IFMSA - w 2015 r.) oraz Erasmus (w latach 2016-2017).
4. Udział w zespołach eksperckich i recenzowanie projektów międzynarodowych
Jestem członkiem zespołów eksperckich powołanych przez Komisję Europejską.
Czterokrotnie zostałam powołana jako ekspert przez the Research Executive Agency (REA)
Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020. Dwukrotny udział w kilkudniowych
„Consensus Meeting” w Brukseli.
Zrecenzowałam 24 projekty w ramach programu Horizon 2020 jako Independent Evaluator:
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- w 2014: H2020-PHC-2014-two-stage-Stage 2 “Developing and comparing new models
for safe and efficient, prevention oriented health and care systems”,
- w 2016: H2020-2016-2017-Topic SC1-PM-09-2016 “Personalised medicine” of the 'Health,
Demographic Change and Wellbeing' challenge under Horizon 2020: “New therapies
for chronic diseases”,
- w 2017: H2020-MSCA-ITN-2017 'Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training
Networks',
- w 2018: H2020-MSCA-ITN-2018 'Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training
Networks'.
5. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych
Jestem członkiem zespołu recenzyjnego “Journal of Postgraduate Medicine” od 2014 r.
(IF = 0,972; http://www.jpgmonline.com/reviewers.asp?cl=11).
Zrecenzowałam publikacje w następujących czasopismach zagranicznych z IF: „Drugs”
(IF=4,69), “Nutrients” (IF=4,196), “International Journal of Molecular Sciences” (IF=3,687),
“International Journal of Environmental Research and Public Health” (IF=2,145), „Plos One”
(IF=3,057), “Medicina” (IF=1,429), “Gynecologic and Obstetric Investigation” (IF=1,183).
Zrecenzowałam także publikacje w czasopismach zagranicznych bez IF w “International
Journal of Preventive Medicine” oraz w “Journal of Endocrinology, Diabetes and Obesity”.
Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku Nr 7.
6. Udział w projektach badawczych
Byłam jednym z dwóch głównych wykonawców zadania badawczego finansowanego
w ramach działalności statutowej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie pt.: „Rola wybranych
czynników w patogenezie zaburzeń metabolicznych u ciężarnych, rodzących i położnic
oraz u ich dzieci.” - DS Nr 335 zrealizowany w latach 2017-2018.
7. Stypendia staże
14-21.06.2008 – “Weill Cornell Seminar in Salzburg – Obstetrics and Gynecology”
sfinansowany przez American Austrian Foundation, przeprowadzony przez Cornell University
22-28.05.2016 – “Salzburg Columbia University Seminar in Maternal & Infant Health”
sfinansowany przez American Austrian Foundation, przeprowadzony przez Columbia
University College of Physicians and Surgeons. Za prezentację przypadku otrzymałam Nagrodę
“Excellent Case Presentation”.
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