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I. DANE OSOBOWE 

 

Imię i nazwisko: Marcin Trojnar 

Tytuł naukowy: Doktor nauk medyczny   

Stanowisko:  Starszy wykładowca 

Adres służbowy: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

ul. Staszica 16  

20-081 Lublin 

Tel.: 815327717; 815321062 

 

 

II. WYKSZTAŁCENIE 

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej. 

 

A.  Uzyskanie dyplomu lekarza medycyny z wynikiem celującym - 10 lipca 2000 r., 

Akademia Medyczna w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie) 

B.  Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem 

Stomatologicznym Akademii Medycznej w Lublinie - 18 stycznia 2007 r. 

  Praca doktorska pt.: „Wpływ antagonistów kanałów wapniowych na aktywność 

przeciwdrgawkową nowych leków przeciwpadaczkowych (okskarbamazepiny, 

lamotryginy, topiramatu) w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego u myszy” 

  Promotor pracy doktorskiej: Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar. 

C.   Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych - 20 listopada 2007r. 

D.   Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie endokrynologii - 25 kwietnia 2012 r. 

 

 

III. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU 

 

 od 2000 do 2001 - staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Klinicznym Nr 4 w Lublinie 

 od 02.01.2002 - nadal - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie 
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IV. PRACA NAUKOWA (PODSUMOWANIE na podstawie bibliometrii) 

 

Jestem autorem i współautorem 29 prac oryginalnych, poglądowych i opisów 

przypadków.  

Jestem autorem i współautorem 16 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 

z których 9 zostało opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Ich sumaryczny 

IF wynosi 27,321; punktacja wg MNiSW – 151 pkt. 

Ponadto jestem autorem i współautorem 11 pełnotekstowych prac poglądowych, 

z których 5 zostało opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Ich IF wynosi 

12,245, natomiast punktacja wg MNiSW - 90 pkt. 

Jestem również współautorem 2 opisów przypadków (IF 0,153; MNiSW - 21 pkt). 

Mój dorobek naukowy obejmuje ponadto 3 rozdziały w monografiach naukowych – 

podręcznikach międzynarodowych (MNiSW – 20 pkt.) 

Jestem także autorem 14 streszczeń: 3 ze zjazdów międzynarodowych 

oraz 11 ze zjazdów krajowych.  

 

Łączna punktacja mojego dorobku (prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, 

publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism oraz rozdziały w podręcznikach) 

wynosi: 

- 39,719 punków IF 

- 326 punktów MNiSW 

 

Liczba cytowań wg bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań): 111 

h-index wg bazy Web of ScienceTM Core Collection: 6 

 

Liczba cytowań wg bazy Scopus (bez autocytowań): 125 

h-index wg bazy Scopus: 6 

 

Pełna 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 6 publikacji 

naukowych pod wspólnym tytułem: 

 

„ROLA CIĄŻOWYCH POWIKŁAŃ METABOLICZNYCH 

W ROZWOJU PRZYSZŁYCH ZABURZEŃ GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ I LIPIDOWEJ” 

 

 

Sumaryczny IF dla prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi 15,528 

(MNiSW - 69 punktów). 

Jestem pierwszym autorem 4 prac cyklu publikacji o łącznym IF = 6,258. Prace 

oryginalne cyklu mają łączny IF = 10,699. 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 7. 

 

A. WYKAZ PRAC 

 

1. Associations between fatty acid-binding protein 4-A proinflammatory adipokine and 

insulin resistance, gestational and type 2 diabetes mellitus.  

MARCIN TROJNAR, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, ŻANETA KIMBER-TROJNAR, 

BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JERZY MOSIEWICZ. Cells 2019 vol. 8 nr 3, 1-15. 

DOI: 10.1007/s00125-017- 4415-z 

IF – 4,829, MNiSW - 0 pkt. (praca poglądowa); Czasopismo „Cells” nie figuruje 

na aktualnej liście MNiSW 

Mój udział polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, analizie piśmiennictwa, przygotowaniu 

i napisaniu manuskryptu, opracowaniu wniosków, zatwierdzeniu ostatecznej wersji 

manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. 

Mój wkład w realizację pracy oceniam na 80%. 
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2. Vaspin in serum and urine of post-partum women with excessive gestational weight 

gain. 

MARCIN TROJNAR, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, ŻANETA KIMBER-TROJNAR, 

MONIKA CZUBA, JERZY MOSIEWICZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK. Med. 

Lith. 2019 vol. 55 nr 3, 1-13. DOI: 10.3390/medicina55030076 

IF – 1,429, MNiSW - 20 pkt. (praca oryginalna) 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, 

analizie statystycznej, stworzeniu bazy danych, analizie i interpretacji wyników, analizie 

piśmiennictwa, opracowaniu wniosków, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, 

zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy, 

korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład w realizację pracy oceniam na 80%. 

 

3. Fatty acid-binding protein 4 serum/urine gradient of post-partum women with 

metabolic disturbances.  

MARCIN TROJNAR, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, BOŻENA LESZCZYŃSKA-

GORZELAK. J. Educ. Health Sport 2019 vol. 9 nr 3, 77-84. DOI: 10.5281/zenodo.2586509 

MNiSW - 7 pkt. (praca oryginalna) 

Mój udział polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze metodyki, 

prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, analizie statystycznej, stworzeniu bazy danych, 

analizie i interpretacji wyników, analizie piśmiennictwa, opracowaniu wniosków, 

przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnieniu integralności pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład 

w realizację pracy oceniam na 90%. 

 

4. Secreted frizzled-related protein 5 in serum and urine of post-partum women 

with gestational diabetes mellitus.  

MARCIN TROJNAR, ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BOŻENA LESZCZYŃSKA-

GORZELAK. J. Educ. Health Sport 2019 vol. 9 nr 4, 140-152. DOI: 10.5281/zenodo.2622396 

MNiSW - 7 pkt. (praca oryginalna) 

Mój udział polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze metodyki, 

prowadzeniu i zbieraniu materiału do badań, analizie statystycznej, stworzeniu bazy danych, 

analizie i interpretacji wyników, analizie piśmiennictwa, opracowaniu wniosków, 

przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnieniu integralności pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład 
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w realizację pracy oceniam na 90%. 

 

5. 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.  

ŻANETA KIMBER-TROJNAR, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, MARCIN TROJNAR, 

KATARZYNA SKÓRZYŃSKA-DZIDUSZKO, JACEK BARTOSIEWICZ, JAN 

OLESZCZUK, BOŻENA LESZCZYŃSKAGORZELAK. J. Clin. Med. 2018 vol. 7 nr 12, 1-

16. DOI: 10.3390/jcm7120505 

IF – 5,583, MNiSW - 5 pkt. (praca oryginalna); Czasopismo „Journal of Clinical Medicine” 

nie figuruje na aktualnej liście MNiSW. 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: analizie i interpretacji wyników, analizie 

piśmiennictwa, opracowaniu wniosków, przygotowaniu i napisaniu manuskryptu. Mój wkład 

w realizację pracy oceniam na 30%. 

 

6. Ghrelin in serum and urine of post-partum women with gestational diabetes mellitus. 

ŻANETA KIMBER-TROJNAR, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, KATARZYNA E. 

SKÓRZYŃSKA-DZIDUSZKO, JAN OLESZCZUK, MARCIN TROJNAR, RADZISŁAW 

MIERZYŃSKI, BOŻENA LESZCZYŃSKAGORZELAK. Int. J. Mol. Sci. 2018 vol. 19 nr 10, 

1-11. DOI: 10.3390/ijms19103001 

IF – 3,687, MNiSW - 30 pkt. (praca oryginalna) 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu wniosków, zatwierdzeniu ostatecznej 

wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. Mój wkład w realizację pracy oceniam 

na 20%. 

 

B. WPROWADZENIE I UZASADNIENIE CELU BADAŃ 

 
Cykl sześciu publikacji mojego autorstwa pod wspólnym tytułem „Rola ciążowych 

powikłań metabolicznych w rozwoju przyszłych zaburzeń gospodarki węglowodanowej 

i lipidowej” stanowi serię projektów badawczych, których tematyka koncentruje się 

na zagadnieniu zaburzeń metabolicznych powstałych w ciąży, dotyczących nadmiernego 

przyrostu masy ciała w ciąży (ang. excessive gestational weight gain; EGWG) i cukrzycy 

ciążowej (ang. gestational diabetes mellitus; GDM). Jako praktykujący lekarz, w codziennej 

pracy zawodowej w Klinice Chorób Wewnętrznych spotykam się z pacjentami z szerokim 

spektrum zaburzeń metabolicznych, w tym z insulinoopornością, cukrzycą, dyslipidemią, 
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otyłością czy zespołem metabolicznym. Z moich własnych obserwacji, jak również dostępnych 

danych statystycznych wynika, że odsetek tych chorych systematycznie rośnie, co stanowi coraz 

większe wyzwanie diagnostyczno-lecznicze, ale także i organizacyjne dla podmiotów 

leczniczych. 

Niewątpliwie fakt ten wpisuje się w globalny trend dynamicznego narastania częstości 

nadwagi i otyłości w większości społeczeństw krajów rozwijających. Według raportów 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od lat siedemdziesiątych XX wieku liczba osób 

dotkniętych otyłością niemal potroiła się i obecnie wynosi ok. 650 milionów, a blisko 

1,9 miliarda ludzi na świecie ma nadwagę. 

Z punktu widzenia internisty ciekawe jest potencjalne powiązanie zaburzeń gospodarki 

węglowodanowej ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, które rozwijają się u kobiet 

w wieku poprodukcyjnym, z pewnymi czynnikami ryzyka ujawniającymi się wcześniej w życiu 

osobniczym, na przykład w okresie ciąży, a które mogłyby stanowić predyktor wystąpienia 

przyszłych powikłań metabolicznych. Faktycznie, istnieją doniesienia, że prawie co trzecia 

kobieta z cukrzycą t. 2 ma w wywiadzie GDM. Wywiad przebytej GDM zwiększa 8-krotnie 

ryzyko cukrzycy t. 2 w przyszłości. 

Co więcej, uwzględniając fakt, że w literaturze EGWG wiąże się ze zwiększonym 

ryzykiem cukrzycy t. 2 u matki w przyszłości, zagadnienie to wydaje się tym bardziej aktualne 

z perspektywy klinicysty. Problem ten zajmuje istotne miejsce w cyklu moich badań, których 

celem była próba identyfikacji biochemicznych markerów zwiększonego ryzyka zaburzeń 

metabolicznych w powiązaniu ze stanem odżywienia matek oraz analizą jakościową i ilościową 

składu ich ciała, ocenianą metodą analizy impedancji bioelektrycznej (ang. bioelectrical 

impedance analysis; BIA). 

 

C. CEL BADAŃ 

 

Głównym celem cyklu prac naukowych, który stanowi osiągnięcie naukowe, była 

ocena związku wybranych adipokin z zaburzeniami metabolicznymi rozwijającymi się 

w ciąży w odniesieniu do stanu odżywienia i nawodnienia matek we wczesnym połogu. 

Badania koncentrowały się ponadto na patofizjologicznym znaczeniu adipokin w EGWG 

i GDM z perspektywy klinicznej potencjalnego ryzyka odległych powikłań matczynych 

pod postacią zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej. W prezentowanych 

publikacjach analizowałem nowe adipokiny, tj. białko wiążące kwasy tłuszczowe 4 (ang. fatty 
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acid-binding protein 4; FABP4), sekrecyjne białko 5 spokrewnione z białkami frizzled (ang. 

secreted frizzled-related protein 5; SFRP5), waspinę oraz grelinę pod kątem ich związku z 

wymienionymi powyżej stanami wikłającymi przebieg ciąży. 

Szczegółowe cele badawcze obejmowały: 

- określenie znaczenia FABP4 w insulinooporności, GDM i cukrzycy t. 2 

- ocenę wyników pomiarów antropometrycznych oraz parametrów biochemicznych 

kobiet z wywiadem EGWG/GDM 

- analizę składu ciała i stanu nawodnienia matek z EGWG/GDM we wczesnym połogu 

przy użyciu metody BIA oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi w grupie 

kontrolnej 

- określenie stężenia adipokin w surowicy i w moczu 

- ocenę wzajemnych korelacji pomiędzy badanymi adipokinami 

- analizę użyteczności wprowadzonego przeze mnie nowego parametru, tj. stosunku 

surowiczego stężenia FABP4 do stężenia FABP4 w moczu, tzw. gradientu stężeń FABP4 

surowica/mocz. 

 
D. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

 

Moje badania przeprowadziłem we współpracy z Katedrą i Kliniką Położnictwa 

i Perinatologii UM w Lublinie. Skoncentrowanie się na populacji ciężarnych i położnic miało 

dodatkową wartość, ponieważ uwzględniając średni wiek prokreacyjny, zwykle kobiety te nie 

mają istotnych obciążeń internistycznych. Metodyka prowadzonych badań oraz właściwe 

zdefiniowanie kryteriów wykluczających pozwoliły na skuteczne wyeliminowanie 

potencjalnych czynników dystrakcyjnych, co było niezbędne dla obiektywnej i rzetelnej analizy 

uzyskanych wyników. Co więcej, problem GDM i EGWG wydaje się niezmiernie interesujący 

z punktu widzenia dużej dynamiki rozwoju tych zaburzeń metabolicznych. 

Obecnie niepodważalne i dobrze udokumentowane są związki przyczynowo-skutkowe 

pomiędzy nieprawidłową, nadmierną masą ciała a szeregiem powikłań metabolicznych 

pod postacią insulinooporności i zaburzeń gospodarki węglowodanowej, poczynając 

od upośledzonej tolerancji glukozy do jawnej cukrzycy włącznie. Problem cukrzycy eskaluje 

również w położnictwie. Szacuje się bowiem, że obecnie od 2 do 6% ciąż w Europie 

i około 14% w Stanach Zjednoczonych wikłanych jest stanami hyperglikemicznymi, 
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spełniającymi kryteria rozpoznania GDM. Częstość występowania GDM na przestrzeni 

ostatnich 20 lat w zależności od piśmiennictwa zwiększyła się o 10–100%. GDM wiąże się 

z kolei ze zwiększonym ryzykiem powikłań zarówno matczynych jak i płodowych. 

Przyrost masy ciała stanowi jeden z istotnych parametrów ocenianych w trakcie postępu 

ciąży. W zależności od przedciążowego indeksu masy ciała (ang. body mass index, BMI) 

kobiety, określonego przed uzyskaniem ciąży, fizjologiczne zwiększenie masy ciała w ciąży 

powinno zawierać się w przedziale 11,5-16 kg, 7-11,5kg i 5-9 kg w populacjach pacjentek 

odpowiednio z prawidłowym BMI (18,5 – 24,9 kg/m2), nadwagą (25 – 29,9 kg/m2) i otyłością 

(>30 kg/m2). W oparciu o powyższe zakresy wartości należnych w praktyce klinicznej można 

zatem wyodrębnić grupę ciężarnych, u których rozpoznaje się EGWG. Z obserwacji 

epidemiologicznych wynika natomiast, że właśnie te pacjentki mają największe trudności 

z normalizacją masy ciała po porodzie, co wiąże się z ich większą podatnością na rozwój 

zaburzeń będących składowymi zespołu metabolicznego, w tym zaburzeń gospodarki 

węglowodanowej. 

Warto wspomnieć, że w ostatnich latach podkreśla się istotną rolę różnych białek 

w patomechanizmie cukrzycy t. 2 i zespołu metabolicznego u pacjentek z wywiadem przebytej 

GDM. Dotychczasowe doniesienia w tym aspekcie nie są jednak spójne, nie określono także 

jednoznacznego związku adipokin ze statusem metabolicznym w GDM. Ponadto, istnieją tylko 

nieliczne badania, w których autorzy oceniali związek wspomnianych molekuł z EGWG. 

 

W pracy pt.: “Associations between Fatty Acid-Binding Protein 4–A Proinflammatory 

Adipokine and Insulin Resistance, Gestational and Type 2 Diabetes Mellitus” skoncentrowałem 

się na stosunkowo nowej cząsteczce, której funkcje w ostatnich latach coraz ściślej wiąże się 

z zaburzeniami metabolicznymi, w tym dotyczącymi gospodarki lipidowej. 

FABP4 podlega silnej ekspresji w adipocytach i stanowi około 1% wszystkich 

rozpuszczalnych białek w tkance tłuszczowej. Cząsteczka ta wchodzi w interakcje z 

hydrofobowymi ligandami, na przykład z nasyconymi i nienasyconymi długołańcuchowymi 

kwasami tłuszczowymi czy eikozanoidami. FABP4 bierze udział w transporcie kwasów 

tłuszczowych w obrębie różnych struktur komórkowych i w ten sposób odgrywa rolę w 

regulacji homeostazy lipidowej na poziomie komórkowym. Dodatkowo białka FABP regulują 

m.in. aktywność enzymatyczną, gromadzenie lipidów w cytoplazmie, przemiany kwasów 

tłuszczowych do eikozanoidów i stabilizację leukotrienów. 

Ekspresja FABP4 istotnie zwiększa się podczas różnicowania adipocytów; 

dlatego adipokina ta często określana jest mianem markera różnicowania komórek 
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tłuszczowych. FABP4 działając w makrofagach prowadzi do powstawania komórek 

piankowatych w obecności zwiększonego stężenia insuliny i glukozy, a więc w przypadku 

insulinooporności, tak charakterystycznej dla cukrzycy, otyłości i zespołu metabolicznego. 

Siersbaek wraz ze współpracownikami (2010) stwierdzili, że receptory aktywowane 

przez proliferatory peroksysomów γ (ang. peroxisome proliferator-activated receptor γ; PPAR-γ) 

oraz białka wiążące się z sekwencją CCAAT (ang. CCAAT/enhancer-binding protein; C/EBP) 

zaangażowane są w regulację większości genów związanych z adipogenezą. PPAR-γ nie tylko 

promuje proliferację i różnicowanie adipocytów, lecz także zwiększa ich wrażliwość na insulinę. 

Wzrost insulinowrażliwości z kolei nasila ekspresję genu dla PPAR-γ i w ten sposób akceleruje 

proces różnicowania adipocytów. Na poziomie transkrypcyjnym ekspresja FABP4 jest 

regulowana poprzez PPAR-γ i C/EBP; jakkolwiek powyższe mechanizmy ulegają zaburzeniu 

w przypadku cukrzycy t. 2. 

Co ciekawe, w ostatnio opublikowanej pracy poglądowej autorstwa Bellosa i wsp. 

(2018), oceniającej zależności pomiędzy różnymi adipokinami i zaburzeniami gospodarki 

węglowodanowej w ciąży, to właśnie FABP4 został uznany za najsilniejszy predyktor 

wystąpienia GDM wśród badanych dziesięciu różnych nowych adipokin.  

Istotną implikacją nadwagi i otyłości na poziomie tkankowym jest indukcja odpowiedzi 

immunologicznej i zapalnej w obrębie tkanki tłuszczowej. W konsekwencji prowadzi to 

do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego o niewielkiej aktywności, określanego w literaturze 

mianem zapalenia metabolicznego. W zainicjowaniu odpowiedzi zapalnej i stresu 

oksydacyjnego istotną rolę odgrywa właśnie FABP4. Egzogenny FABP4 hamuje zależną 

od insuliny syntezę tlenku azotu w komórkach śródbłonka, a jego podwyższone stężenie jest 

związane ze stresem oksydacyjnym oraz markerami zapalnymi w cukrzycy. Obecność 

zwiększonego stężenia FABP4 i obniżonego PPAR-γ w trzewnej tkance tłuszczowej sugeruje 

bezpośredni związek FABP4 z zespołem metabolicznym. 

W dotychczasowych badaniach potwierdzono istotnie statystycznie zwiększone stężenie 

FABP4 w surowicy u kobiet z rozpoznaną GDM w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Zhang wraz ze współpracownikami (2016) stwierdził, że poziom FABP4 był podwyższony 

w drugiej połowie ciąży w grupie z GDM w porównaniu do ciężarnych z prawidłową tolerancją 

glukozy. Ponadto, wykazali oni istotną statystycznie różnicę w stężeniu FABP4 pomiędzy 

drugim a trzecim trymestrem ciąży w przypadku GDM. Również Li wraz ze współbadaczami 

(2015) zaobserwował, że stężenia FABP4 są wyższe w grupie pacjentek z GDM w porównaniu 

do zdrowych i stwierdził, że FABP4 jest niezależnym czynnikiem ryzyka insulinooporności 

w ciąży. 
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W GDM hormony łożyskowe mogą zwiększać ekspresję mRNA dla FABP4 

w adipocytach. Synergistyczny wpływ FABP4 pochodzącego z łożyska i adipocytów 

modyfikuje odpowiedź metaboliczną i zapalną, co wydaje się mieć fundamentalne znaczenie 

dla rozwoju insulinooporności oraz cukrzycy t. 2 w dalszym życiu kobiet po okresie połogu.  

Mając na uwadze przedstawiony powyżej udział FABP4 w patogenezie 

insulinooporności i cukrzycy, w kolejnych fazach badań, wraz z moim zespołem 

przeprowadziłem ocenę stężenia tej adipokiny w surowicy oraz moczu kobiet z GDM i EGWG. 

Wyniki te zostały przedstawione w pracy pt.: “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”. Nowatorskie podejście badawcze polegało przede wszystkim 

na analizie stężenia FABP4 w moczu, co według mojej wiedzy nie było dotychczas 

wykonywane. Dane dotyczące stężenia FABP4 w moczu do czasu publikacji wspomnianej 

pracy pochodziły jedynie z badań prowadzonych w grupie osób z ostrym uszkodzeniem nerek 

lub przewlekłą chorobą nerek. 

Badanie przeprowadzono u matek hospitalizowanych w Klinice Położnictwa 

i Perinatologii UM. Pierwszą grupę stanowiły 24 pacjentki z EGWG, ale z prawidłowym BMI 

w okresie przed ciążą, z prawidłowym wynikiem testu obciążenia 75 g glukozy (ang. oral 

glucose tolerance test; OGTT) pomiędzy 24 a 28 tygodniem ciąży oraz z ciążowym przyrostem 

masy ciała przekraczającym 20 kilogramów. 

Drugą badaną grupę stanowiły 22 pacjentki z ustalonym rozpoznaniem GDM, które były 

leczone dietą i insuliną. U 27% matek z tej grupy zastosowano schemat intensywnej 

insulinoterapii, natomiast w przypadku 73% utrzymanie normoglikemii wymagało 

pojedynczego podskórnego wstrzyknięcia insuliny bazalnej. W badaniu uwzględniono 

obowiązujące kryteria diagnostyczne GDM wg zaleceń Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego. GDM była rozpoznawana w przypadku, gdy co najmniej jedna z trzech 

wartości glikemii w 3-punktowym teście OGTT była nieprawidłowa - na czczo ≥92 mg/dl, 

po 1 godz. ≥180 mg/dl, po 2 godz. ≥153 mg/dl. 

Trzecią grupę w badaniu stanowiły 24 zdrowe pacjentki. 

Pomiary antropometryczne i pobranie próbek materiału biologicznego wykonywane były 

w okresie wczesnego połogu (w 48. godzinie po porodzie). Ocena składu ciała i stanu 

nawodnienia kobiet zostały przeprowadzone przy użyciu metody BIA. 

Moje badania dowiodły, że najwyższe stężenia FABP4 stwierdzono w grupie matek 

z GDM, podczas gdy stężenia leptyny były najniższe u zdrowych położnic. Wyniki te są zbieżne 

z obserwacjami innych badaczy, a FABP4 i leptynę uważa się obecnie za istotne czynniki 
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patofizjologiczne w rozwoju GDM i jej powikłań w okresie poporodowym. 

Cytowane badanie mojego autorstwa jest najprawdopodobniej pierwszym, które oceniało 

stężenie FABP4 w moczu we wczesnym połogu, jakkolwiek nie dowiodło ono istotnych 

statystycznie różnic w stężeniach tej adipokiny w trzech grupach badanych. Wykazaliśmy 

jednakże ujemną korelację pomiędzy stężeniem FABP4 w surowicy i w moczu w grupie 

zdrowych kobiet. 

Ocena uzyskanych wyników i analiza zależności pomiędzy FABP4 a pomiarami masy 

ciała, BMI oraz zmianami tych parametrów w okresie od początku ciąży do 48 godzin 

po porodzie jednoznacznie udowodniła, że stężenie FABP4 w surowicy korelowało 

z wartościami przedciążowego BMI jedynie w grupie zdrowych matek. Stężenie FABP4 

w moczu było natomiast ujemnie skorelowane z wartościami BMI w trzech punktach czasowych 

zastosowanego protokołu badania, tj. przed ciążą, przy porodzie oraz w 48 godzin 

po rozwiązaniu. 

Tłuszczowa i beztłuszczowa masa ciała oceniane metodą BIA są w stanie dokładnie 

określić jakościowy i ilościowy skład ciała. Technika ta jako metoda standaryzowana jest 

obecnie uważana za wiarygodne klinicznie narzędzie do oceny stanu odżywienia. 

Z powyższych praktycznych względów w cyklu moich prac zdecydowałem się 

na zastosowanie metody BIA dla oceny składu ciała i nawodnienia kobiet w połogu. Metoda jest 

nieinwazyjna i bardzo dobrze tolerowana przez pacjentów, w tym przez kobiety w okresie 

okołoporodowym. 

Uzyskane wyniki potwierdziły obecność ujemnych korelacji pomiędzy stężeniem 

FABP4 w moczu a większością analizowanych parametrów składu ciała, za wyjątkiem 

zawartości wody pozakomórkowej (ang. extracellular water; ECW), ale tylko w grupie 

pacjentek zdrowych. Wskaźnik ten obejmuje sumę objętości wody w kompartymencie 

śródmiąższowym, międzykomórkowym i w osoczu. Jednocześnie stężenie surowicze FABP4 

było ujemnie skorelowane z ECW, natomiast poziom tej adipokiny w moczu okazał się 

negatywnie powiązany ze wskaźnikiem tkanki beztłuszczowej (ang. lean tissue index; LTI) 

i wskaźnikiem masy komórkowej ciała (ang. body cell mass index; BCMI) w grupie pacjentek 

z EGWG. W grupie pacjentek z GDM stężenia FABP4 w surowicy korelowały dodatnio 

z zawartością wody całkowitej (ang. total body water TBW), zawartością wody 

wewnątrzkomórkowej (ang. intracellular water; ICW) oraz wskaźnikiem tkanki tłuszczowej 

(ang. fat tissue index; FTI). W tej populacji pacjentek odwrotne zależności zostały jednak 

udokumentowane dla stężenia FABP4 w moczu i BCMI. 

Istotnym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych przeze mnie badań jest 
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obserwacja, że analiza FABP4 nie powinna ograniczać się jedynie do oceny w surowicy krwi. 

Okazuje się bowiem, że mocz jest równie wartościowym materiałem biologicznym z punktu 

widzenia przydatności i wnioskowania klinicznego. 

 

Uwzględniając uzyskane wyniki i odnosząc się zwłaszcza do obserwacji, że najwyższe 

surowicze stężenia FABP4 stwierdziliśmy w grupie kobiet z GDM, podczas gdy stężenie 

tej adipokiny w moczu nie różniło się istotnie statystycznie pomiędzy trzema badanymi 

grupami, w kolejnej pracy zastosowałem nieco odmienne podejście badawcze. 

Skoncentrowałem się na badaniu gradientu stężenia FABP4, określonego mianem ilorazu 

stężenia FABP4 w surowicy do jego poziomu w moczu (tzw. gradient stężeń FABP4 

surowica/mocz). Wyniki te przedstawiłem w pracy zatytułowanej: “Fatty Acid-Binding Protein 

4 Serum/Urine Gradient of Post-Partum Women with Metabolic Disturbances”. 

Głównym celem wprowadzenia i analizy nowego parametru - gradientu stężeń FABP4 

surowica/mocz było lepsze poznanie i zrozumienie zmian w składzie ciała i nawodnieniu 

pacjentek we wczesnym okresie połogu, w tym także w grupie matek z EGWG i GDM. 

Do chwili obecnej złożona patofizjologia metabolicznych powikłań w ciąży nie została w pełni 

poznana. W pracy tej postawiłem hipotezę, że w związku ze zmianami, jakie zachodzą w ciąży 

i połogu, należy oczekiwać, że wspomniany parametr będzie czulszym i prawdopodobnie 

bardziej przydatnym w praktyce klinicznej. Zastosowany protokół badawczy był zbliżony 

do poprzednio zaprezentowanego badania dotyczącego FABP4. Badania zostały 

przeprowadzone w trzech grupach pacjentek: u matek z EGWG, z GDM leczonych dietą 

i insulinoterapią oraz u osób zdrowych. 

W pracy uwzględniłem korelacje pomiędzy wspomnianym nowym wskaźnikiem 

a wynikami badań laboratoryjnych, parametrami składu ciała i stanem nawodnienia pacjentek 

we wczesnym połogu. Nie stwierdziłem istotnych statystycznie różnic w gradiencie stężeń 

FABP4 surowica/mocz pomiędzy trzema badanymi grupami matek. Jednakże wprowadzony 

przeze mnie nowy parametr korelował pozytywnie z wartościami BMI (zarówno w okresie 

przed ciążą, tuż przed porodem jak i po 48 godzinach od rozwiązania), z przyrostem BMI 

w okresie obejmującym ciążę i 48 godzin po porodzie, a także ze stężeniem albumin, lipoprotein 

niskiej gęstości (ang. low-density lipoprotein; LDL) i surowiczym poziomem FABP4. Ponadto, 

dodatnie korelacje znalazłem między gradientem stężeń FABP4 surowica/mocz a większością 

parametrów składu ciała analizowanych w badaniu, za wyjątkiem ECW. Gradient stężeń FABP4 

surowica/mocz korelował natomiast ujemnie z redukcją BMI w okresie poporodowym 

(określoną w pracy jako ΔBMI-2) oraz ze stężeniem FABP4 w moczu. Wszystkie te zależności 
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obserwowałem u zdrowych matek. 

Tymczasem w grupie pacjentek z EGWG stwierdziłem pozytywną korelację gradientu 

stężeń FABP4 surowica/mocz z LTI, natomiast ujemną z BMI przy porodzie, surowiczymi 

stężeniami greliny i leptyny, stężeniem FABP4 w moczu, jak również z ECW. W przypadku 

matek z udokumentowaną GDM zaobserwowałem natomiast negatywną zależność gradientu 

stężeń FABP4 surowica/mocz od BMI przy porodzie oraz od stężeń greliny i FABP4 w moczu. 

Wprowadzony przeze mnie nowy indeks był dodatnio skorelowany ze stężeniem FABP4 

w surowicy, ale tylko w grupie kontrolnej, podczas gdy istotnie ujemnie zależny od poziomu 

FABP4 w moczu w trzech badanych populacjach pacjentek. Zależności te pozwalają 

przypuszczać, że istnieją pewne odrębności w syntezie bądź eliminacji tej adipokiny w grupach 

matek z EGWG i GDM w porównaniu do osób zdrowych. 

Potencjalnym wytłumaczeniem przedstawionych powyżej wyników może być odmienny 

klirens adipokin związany z odmienną czynnością nerek w ciąży. Faktycznie, w fizjologicznej 

ciąży wzrasta wydalanie albumin i białka całkowitego, co jest zwłaszcza widoczne 

po dwudziestym tygodniu ciąży. Narastający białkomocz wiąże się z obserwowanym wzrostem 

wskaźnika filtracji kłębuszkowej (ang. glomerular filtration rate; GFR) w ciąży. Istnieją dobrze 

udokumentowane dane świadczące o wzroście w tym okresie albuminurii, jakkolwiek pozostaje 

ona w zakresie wartości referencyjnych. W aktualnym piśmiennictwie nieliczne badania 

dotyczące poziomu FABP4 w moczu podkreślają, że stężenie to zależy od nasilenia albuminurii, 

przez co można traktować je jako biomarker uszkodzenia kłębuszków nerkowych. Niewątpliwie 

zagadnienie to wymaga dalszych badań w przyszłości. W mojej pracy zwracam uwagę na fakt, 

że badanie adipokin w moczu, który jest łatwo pozyskiwanym materiałem biologicznym, może 

dostarczyć użytecznych danych klinicznych dotyczących zaburzeń metabolicznych 

występujących u ciężarnych i położnic. 

  

Celem kolejnej publikacji w cyklu stanowiącym osiągnięcie naukowe była ocena innej 

cząsteczki ściśle powiązanej z metabolizmem lipidów. Temat ten poruszyłem w pracy pt.: 

“Vaspin in Serum and Urine of Post-Partum Women with Excessive Gestational Weight Gain”, 

w której skoncentrowałem się na roli waspiny w nadmiernym przyroście matczynej masy ciała 

w ciąży. 

Dotychczasowe badania wskazują, że waspina zmniejsza insulinooporność i posiada 

pewne działanie przeciwzapalne, w związku z czym sugeruje się jej udział w patogenezie 

otyłości trzewnej, cukrzycy t. 2 i miażdżycy, jako swoistego mechanizmu kompensacyjnego. 

Dane dotyczące waspiny w kontekście położniczym nie są spójne. Nie ma pełnego konsensusu 
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dotyczącego zmian stężeń waspiny w ciążach powikłanych GDM; jakkolwiek pewne 

doniesienia sugerowały istotny wzrost poziomu tej adipokiny. W kilku pracach uzyskano 

przeciwstawne wyniki. Większość opracowań nie wykazała jednoznacznej korelacji pomiędzy 

stężeniem waspiny a cukrzycą w ciąży. 

 Waspina jest wydzielana przede wszystkim przez trzewną tkankę tłuszczową. 

Jej obecność stwierdzono ponadto w żołądku, wątrobie, podwzgórzu, osoczu, ślinie i płynie 

mózgowo-rdzeniowym. Należy podkreślić, że u ciężarnych waspina produkowana jest również 

przez łożysko. 

 Wspomniane rozbieżne wyniki dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących 

poziomu waspiny w ciąży można tłumaczyć zastosowaniem odmiennych protokołów 

badawczych przez różnych autorów, niepowtarzalnymi kryteriami włączenia oraz niejednorodną 

populacją kobiet. Różnice dotyczyły ponadto wieku ciążowego, wartości BMI i zastosowanego 

leczenia hipoglikemizującego pod postacią insulinoterapii bądź wyłącznie diety. 

 Metodyka, którą zastosowałem w pracy, uwzględniała kryterium włączenia do badania: 

matki we wczesnym okresie połogu, u których w ciąży rozpoznano EGWG. Celowo 

skoncentrowałem się na populacji położnic, ponieważ po porodzie czynność wydzielnicza 

łożyska nie wpływa na stężenia adipokin. 

  Hipotezą badawczą było przypuszczenie, że waspina, biorąc pod uwagę jej małą masę 

cząsteczkową, wynoszącą około 45.2 kDa, będzie obecna w moczu. Celem pracy była 

weryfikacja, czy faktycznie stężenia waspiny w surowicy i w moczu korelują z wybranymi 

matczynymi parametrami metabolicznymi i antropometrycznymi. 

 Badanie zostało przeprowadzone w grupie pacjentek z EGWG, jednak z prawidłowym 

BMI przed ciążą. Uznałem, że w przypadku otyłości, która wystąpiłaby w okresie 

przedkoncepyjnym, uzyskane wyniki mogłyby zostać obarczone błędem ze względu 

na obecność wyjściowych zaburzeń takich jak dyslipidemia, czy nadciśnienie tętnicze. 

Dodatkowo ewentualne farmakologiczne leczenie otyłości czy bardzo prawdopodobne 

zaburzenia gospodarki węglowodanowej mogłyby stanowić dodatkowe, potencjalne czynniki 

dystrakcyjne. Wydaje się, że właściwe zaprojektowanie badania pod kątem optymalnych 

kryteriów włączenia i wykluczenia oraz skupienie się na grupie kobiet z EGWG skutecznie 

ograniczyło wpływ powyższych zmiennych na uzyskane wyniki. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań wykazałem szereg różnic dotyczących 

charakterystyki poszczególnych grup pacjentek w aspekcie metabolizmu lipidów we wczesnym 

połogu. Udokumentowałem istotnie statystycznie niższe stężenia lipoprotein wysokiej gęstości 

(ang. high-density lipoprotein; HDL) oraz znamiennie podwyższony poziom trójglicerydów 
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u matek z EGWG. Co ciekawe, analiza hemoglobiny glikowanej HbA1c wykazała, że wartości 

tego parametru 48 godzin po rozwiązaniu także różnicują badane grupy. Odsetek hemoglobiny 

glikowanej HbA1c we wczesnym połogu w grupie kobiet z EGWG był istotnie wyższy pomimo 

niezaburzonych wyników OGTT pomiędzy 24 a 28 tygodniem ciąży oraz prawidłowych stężeń 

glukozy w surowicy na czczo w dniu porodu.  

Zidentyfikowałem dodatnią korelację pomiędzy surowiczym poziomem waspiny 

a stężeniem FABP4 w moczu zarówno u pacjentek z EGWG jak i w grupie kontrolnej. W obu 

grupach stężenie waspiny w surowicy korelowało ujemnie z przyrostem masy ciała i BMI 

w ciąży, z wartością BMI w dniu porodu oraz z FTI. W omawianej pracy wykazałem, że matki 

z EGWG charakteryzują się istotnie statystycznie niższym poziomem waspiny w surowicy 

we wczesnym okresie połogu w odniesieniu do kobiet, u których w ciąży obserwowano 

prawidłowy przyrost masy ciała. 

Niestety, uzyskanych wyników nie mogłem odnieść do danych z literatury, ponieważ 

nie ma dostępnego piśmiennictwa dotyczącego waspiny w EGWG. Moje badanie wydaje się 

być pierwszym, które bada zasygnalizowany problem kliniczny. Jednakże uwzględniając fakt, 

że ciąże wikłane EGWG są w aspekcie patofizjologicznym do pewnego stopnia podobne do ciąż 

w przypadku współistniejącej GDM, dyskusję uzyskanych wyników oparłem na danych 

dotyczących matek z GDM. 

Nadal nie jest jasne, dlaczego stężenie waspiny jest obniżone u kobiet z GDM 

po porodzie. Nie są także w pełni poznane mechanizmy wpływu waspiny na metabolizm 

glukozy i insulinowrażliwość. Obecnie podkreśla się silne właściwości inhibicyjne waspiny 

w stosunku do proteazy - ludzkiej kalikreiny 7 (hK7), co wykazano w badaniach in vitro. HK7 

odgrywa istotną rolę w procesie degradacji insuliny, co tłumaczyłoby udokumentowany 

w badaniach eksperymentalnych wzrost stężenia insuliny w wyspach trzustkowych po podaniu 

egzogennej waspiny. 

W moim badaniu wzrost stężenia trójglicerydów o 1 mg/dL wiązał się z jednoczesnym 

zmniejszeniem stężenia waspiny w surowicy o 5.4 pg/mL. Obserwacja ta zdaje się potwierdzać 

hipotezę Giomisi’ego i wsp. (2011), że waspina może być uważana za marker metabolizmu 

lipidów w ciąży. Inni autorzy zasugerowali ponadto związek utraty masy ciała z poziomem 

waspiny. Warto w tym miejscu przytoczyć badanie, w którym uzyskano korelację stężenia 

waspiny z BMI i wskaźnikiem talia-biodra u pacjentów z cukrzycą t. 2. Zaobserwowano, 

że obniżone stężenia waspiny stanowiły czynnik ryzyka wystąpienia cukrzycy t. 2. 

W mojej pracy w grupie matek z EGWG stwierdziłem niższe stężenia waspiny i większe 

przyrosty BMI. Przyrost BMI w okresie obejmującym ciążę i 48 godzin po porodzie 
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(tzw. ΔBMI), a więc różnica między BMI po porodzie i przed ciążą, stanowi bardzo ważny 

kliniczny predyktor rozwoju przyszłych zaburzeń składu ciała u kobiet. Meta-analiza 

obejmująca prawie 70 tysięcy kobiet wykazała występowanie zwiększonej masy ciała dwie 

dekady po porodzie u kobiet, które w ciąży miały rozpoznany EGWG. Niewątpliwie, istnieją 

różnice w obserwowanym po porodzie przyroście masy ciała, ale matki z EGWG są jednak 

bardziej predysponowane do nadwagi i otyłości. Stwierdzono, że po 8 latach od porodu, matki 

z EGWG mają trzykrotnie większe ryzyko rozwoju otyłości brzusznej w porównaniu do kobiet 

z fizjologicznym przyrostem masy ciała w ciąży. Otyłość z kolei odgrywa istotną rolę 

w rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych i zaburzeń gospodarki węglowodanowej, 

w tym nieprawidłowej tolerancji glukozy i cukrzycy t. 2. 

 Obserwowałem ponadto interesujące zależności pomiędzy waspiną a innymi 

adipokinami. Stwierdziłem mianowicie dodatnią korelację między stężeniem waspiny 

w surowicy a stężeniem FABP4 w moczu w obu badanych grupach. Również w modelu 

wielokrotnej regresji liniowej potwierdziłem istotną statystycznie zależność pomiędzy 

poziomami waspiny i FABP4 w surowicy. Ze względu na fakt, że FABP4 wydaje się obecnie 

najbardziej obiecującym klinicznie predyktorem powikłań metabolicznych w ciąży, 

wspomniany związek FABP4 z waspiną wymaga podkreślenia i komentarza. 

 FABP4 jest aktualnie zaliczany do prozapalnych adipokin, stąd badania nad potencjalnie 

protekcyjnym działaniem waspiny wydają się ze wszech miar uzasadnione i wartościowe. 

Wyniki moich poprzednich prac wskazują, że stężenia FABP4 zarówno w surowicy 

jak i w moczu korelują wzajemnie ujemnie w grupie zdrowych kobiet w połogu. W tej 

publikacji uzyskałem porównywalne wyniki w przypadku waspiny, ale także jedynie u matek 

z prawidłowym przyrostem masy ciała w ciąży. Co więcej, w grupie kontrolnej stężenie 

waspiny w surowicy było ujemnie zależne od stężenia greliny i leptyny w surowicy, podczas 

gdy stężenie waspiny w moczu korelowało pozytywnie z surowiczym stężeniem greliny. Aspekt 

greliny w połogu u kobiet z uprzednio zdiagnozowaną GDM jest szczegółowo omówiony 

przeze mnie w innej pracy przedstawionego cyklu publikacji, którą przywołam w dalszej części 

autoreferatu. 

 

W pracy “Secreted Frizzled-Related Protein 5 in Serum and Urine of Post-Partum 

Women with Gestational Diabetes Mellitus” skoncentrowałem się na zagadnieniu znaczenia tej 

nowej adipokiny dla rozwoju zaburzeń metabolicznych w ciąży. W publikacji tej skupiłem się 

na SFRP5, cząsteczce wytwarzanej w tkance tłuszczowej i wpływającej na całe spektrum 

zaburzeń metabolicznych począwszy od insulinooporności do otyłości i zespołu metabolicznego 
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włącznie. SFRP5 przypisuje się działanie przeciwzapalne. Poprzez szlak sygnałowy Wnt, 

SFRP5 moduluje także odpowiedź immunologiczną, odgrywa również rolę w rozwoju 

płodowym. Dokładny mechanizm działania przeciwzapalnego SFRP5 obejmuje oddziaływanie 

z Wnt5, prowadząc do zahamowania aktywacji c-Jun N-końcowej kinazy (ang. c-Jun N-terminal 

kinase; JNK) w adipocytach. Skutkiem omawianej kaskady zdarzeń jest zjawisko „regulacji 

w dół” (ang. “down-regulation”) cytokin prozapalnych wpływających na akumulację 

makrofagów. 

Innym klinicznie istotnym kierunkiem działania SFRP5 jest negatywna interakcja 

z substratem receptora insuliny-1 (ang. insulin receptor substrate-1; IRS-1). Z tego względu 

niektórzy autorzy sugerują, że cząsteczka ta bierze udział w modulacji progresji cukrzycy t. 2. 

Zostało to potwierdzone wynikami serii doświadczeń na otyłych myszach z cukrzycą, u których 

zastosowanie egzogennego SFRP5 zwiększało insulinowrażliwość. 

Profil biologiczny tej adipokiny wydaje się korzystny, a szereg badań in vitro i in vivo 

potwierdza związek SFRP5 z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Kilka dostępnych 

prac łączy ponadto obniżone stężenie SFRP5 w surowicy ze zwiększonym ryzykiem rozwoju 

GDM wraz z wiekiem ciążowym. 

Obecnie istnieją jedynie nieliczne doniesienia dotyczące stężenia SFRP5 w moczu 

u ludzi. Takie opracowania są dostępne dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Brak jest 

natomiast prac dotyczących badania stężenia SFRP5 w moczu w okresie połogu. Omawiana 

praca mojego autorstwa jest pierwszą w tym aspekcie. 

Nie udało się wykazać istotnych statystycznie różnic w stężeniu tej adipokiny 

w surowicy i moczu pomiędzy matkami z i bez GDM. Kryteria wykluczające z badania celowo 

obejmowały obniżone wartości GFR i nieprawidłowości w analizie moczu tak, aby te parametry 

nie zaburzały rzetelnego wnioskowania. Istnieją bowiem doniesienia, że surowicze stężenie 

SFRP5 jest podwyższone w niewydolności nerek; jakkolwiek zastosowany protokół badawczy 

skutecznie wyeliminował możliwość wpływu tych zaburzeń na uzyskane wyniki. 

Porównując stężenia cholesterolu HDL u matek zdrowych oraz u pacjentek z wywiadem 

GDM, wykazałem również interesującą różnicę w charakterystyce grup badanych. Stwierdziłem 

mianowicie istotnie statystycznie niższe stężenia tej frakcji cholesterolu w drugiej grupie 

położnic. 

Wykazałem ponadto, że stężenia SFRP5 w surowicy i moczu korelują wzajemnie 

dodatnio jedynie w grupie matek z wywiadem GDM. Obserwacja ta może mieć istotne 

implikacje kliniczne, ponieważ wspomniany związek pomiędzy oznaczeniami adipokiny 

w dwóch różnych rodzajach materiału biologicznego może uzasadniać i faworyzować wybór 
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moczu do celów skriningu w przyszłości. Niewątpliwie, pobranie próbki moczu jest 

nieinwazyjne i zdecydowanie lepiej tolerowane przez pacjentów niż standardowa procedura 

pobrania krwi żylnej. 

Biorąc pod uwagę dostępne dane literaturowe, wydaje się że związek pomiędzy SFRP5 

a oznaczeniami biochemicznymi i pomiarami antropometrycznymi u kobiet z GDM po porodzie 

jest nadal niejasny. W moim badaniu surowicze stężenie SFRP5 korelowało dodatnio 

z wartościami BMI przed i przy porodzie u zdrowych matek. W grupie tej stwierdziłem także 

przeciwstawną zależność między poziomem SFRP5 w surowicy a stężeniem tej adipokiny 

w moczu, przyrostem masy ciała w ciąży, jak również wartością ΔBMI. 

Ocena zależności pomiędzy SFRP5 i parametrami stanu nawodnienia oraz składu ciała 

ujawniła dodatnie korelacje między większością wskaźników analizowanych metodą BIA 

za wyjątkiem LTI i BCMI w grupie pacjentek z GDM. Wspomniany parametr, tj. BCMI został 

zdefiniowany i wprowadzony przez mój zespół. Oblicza się go w oparciu o następujący wzór: 

iloraz masy komórkowej ciała i kwadratu wzrostu. W mojej ocenie indeks ten jest klinicznie 

wiarygodniejszy i dokładniejszy niż masa komórkowa ciała (ang. body cell mass; BCM). 

Kolejnym zagadnieniem, które poruszyłem w tej pracy jest związek SFRP5 z greliną. 

Grelina jako peptyd oreksygeniczny odgrywa rolę w patogenezie insulinooporności, otyłości 

i cukrzycy. W ostatnim okresie pojawiają się doniesienia, że jest ona także istotnym czynnikiem 

ryzyka wystąpienia cukrzycy t. 2 u kobiet z wywiadem GDM. 

W grupach pacjentek z GDM i zdrowych kobiet stężenia SFRP5 zarówno w surowicy 

jak i w moczu korelowały negatywnie z surowiczym stężeniem greliny. Podobna zależność 

została udokumentowana dla stężeń greliny i SFRP5 w moczu w populacji matek z GDM. 

W tej grupie pacjentek stwierdziłem ponadto pozytywny związek pomiędzy przyrostem masy 

ciała i stężeniami SFRP5 zarówno w surowicy jak i w moczu. 

 

 Grelina jest dobrze poznaną cząsteczką, która bierze udział w homeostazie 

energetycznej. W cyklu moich prac dotyczących zaburzeń metabolicznych u matek 

uwzględniłem dodatkowo ocenę stężeń greliny w surowicy i moczu we wczesnym połogu. 

Przed rozpoczęciem badań oczekiwałem nieprawidłowych stężeń greliny u matek z GDM, 

co wiązałem ze zmianami składu ciała i stanu nawodnienia po rozwiązaniu ciąży. Zagadnieniu 

temu poświęciłem pracę "Ghrelin in serum and urine of post-partum women with gestational 

diabetes mellitus", której jestem współautorem. 

 Uzyskane wyniki potwierdziły, że u kobiet z GDM występowały niższe, jakkolwiek 

nieistotnie statystycznie, stężenia greliny w surowicy i wyższe jej poziomy w moczu niż 
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w grupie kontrolnej. Dodatkowo wykazaliśmy dodatnią korelację pomiędzy stężeniem greliny 

w obu rodzajach badanych materiałów biologicznych, ale prawidłowość ta została 

zaobserwowana jedynie w przypadku zdrowych matek. Należy podkreślić, że związek ten 

nie wystąpił u kobiet z rozpoznaną GDM. Wywnioskowaliśmy, że podwyższony poziom greliny 

w moczu mógł być związany ze zmienionym metabolizmem krążącej greliny, prawdopodobnie 

z powodu zwiększonego klirensu nerkowego greliny w grupie kobiet z GDM. Badanie to jako 

pierwsze wykazało, że stężenie greliny w moczu może posłużyć jako potencjalny, nieinwazyjny 

biomarker w przyszłych badaniach kobiet z GDM i cukrzycy t. 2. Oznaczenie greliny w moczu 

mogłoby prawdopodobnie zostać uwzględnione także w dalszych badaniach u pacjentów 

z zespołem metabolicznym. 

 

E. PODSUMOWANIE GŁÓWNEGO OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO  

 

Do najistotniejszych obserwacji wynikających z przeprowadzonych przeze mnie badań 

można zaliczyć: 

1. Podwyższony surowiczy poziom FABP4 wydaje się być markerem zaburzeń 

gospodarki węglowodanowej, w tym insulinooporności, GDM i cukrzycy t. 2, 

2. U matek z GDM stężenie FABP4 w surowicy było istotnie wyższe niż w grupie 

kontrolnej we wczesnym połogu, 

3. W grupie zdrowych kobiet występowała ujemna korelacja pomiędzy stężeniem 

FABP4 w surowicy i w moczu. Analogiczne wyniki w tej grupie położnic wykazano także 

dla waspiny, 

4. Matki z EGWG charakteryzowały się istotnie statystycznie niższym poziomem 

waspiny w surowicy we wczesnym okresie połogu w porównaniu do kobiet, u których w ciąży 

obserwowano prawidłowy przyrost masy ciała, 

5. Gradient stężeń FABP4 surowica/mocz był dodatnio skorelowany ze stężeniem 

FABP4 w surowicy w grupie kontrolnej, podczas gdy był istotnie ujemnie zależny od poziomu 

FABP4 w moczu w trzech badanych populacjach pacjentek (EGWG, GDM i grupa kontrolna), 

6. Wydaje się, że ocena stężenia adipokin w moczu może dostarczyć użytecznych 

danych klinicznych dotyczących zaburzeń metabolicznych występujących u ciężarnych 

i położnic, 

7. Zaobserwowałem dodatnią korelację pomiędzy stężeniem waspiny w surowicy a 

stężeniem FABP4 w moczu w grupie z EGWG i u zdrowych położnic, 

8. W grupie kontrolnej stężenie waspiny w surowicy było ujemnie zależne od stężenia 
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greliny w surowicy, podczas gdy stężenie waspiny w moczu korelowało pozytywnie 

z surowiczym stężeniem greliny, 

9. Nie wykazałem istotnych statystycznie różnic w stężeniu SFRP5 w surowicy i moczu 

we wczesnym połogu pomiędzy matkami z wywiadem GDM a kobietami z fizjologicznym 

przebiegiem ciąży, 

10. Stężenia SFRP5 w surowicy korelowało dodatnio z poziomem tej adipokiny 

w moczu jedynie w grupie położnic z wywiadem GDM, 

11. U pacjentek z GDM i w grupie kontrolnej stężenie SFRP5 zarówno w surowicy 

jak i w moczu korelowało negatywnie z surowiczym stężeniem greliny. Podobna zależność 

wystąpiła dla stężeń greliny i SFRP5 w moczu w populacji matek z GDM, 

12. W grupie pacjentek z wywiadem GDM udokumentowałem znamiennie wyższe 

wartości parametru FTI ocenianego metodą BIA w porównaniu do zdrowych matek, 

natomiast w grupie pacjentek z EGWG zaobserwowałem zaburzony stan nawodnienia 

we wczesnym okresie połogu. 

 

Podsumowując, w moim osiągnięciu naukowym skoncentrowałem się na tych 

substancjach, które w dotychczasowym piśmiennictwie były wskazywane jako potencjalne 

predyktory rozwoju cukrzycy t. 2, otyłości czy zespołu metabolicznego u pacjentek z wywiadem 

zaburzeń metabolicznych w ciąży. Do tych molekuł zaliczana jest grelina, leptyna, waspina, 

SFRP5 i FABP4. Stężenia tych substancji nie były dotąd badane we wczesnym połogu, kiedy 

można wykluczyć wpływ łożyska na ich poziomy. Nowatorskim aspektem moich badań jest 

również ocena składu ciała i stanu nawodnienia położnic, uwzględnienie oznaczeń stężeń 

adipokin w moczu i skorelowanie tych wyników z jednoczasowymi oznaczeniami w surowicy, 

wynikami BIA i laboratoryjnymi nie tylko u zdrowych matek, ale także u kobiet z zaburzeniami 

metabolicznymi powstałymi w ciąży. 

 

Niezbędne są dalsze badania adipokin w surowicy i w moczu w celu potwierdzenia 

ich przydatności do predykcji przyszłych powikłań metabolicznych u pacjentek, 

u których w okresie ciąży zdiagnozowano EGWG lub GDM. 
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VI. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

A. TEMATYKA POZOSTAŁYCH PRAC BADAWCZYCH 

 

Główne obszary moich zainteresowań naukowych, poza analizą omówionego powyżej cyklu 

publikacji, obejmują: 

a. Zagadnienie polipragmazji i potencjalnych interakcji lekowych pomiędzy preparatami 

stosowanymi w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego i padaczki 

b. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdrgawkowych w aspekcie powikłań 

kardiologicznych 

c. Farmakoterapia cukrzycy w ciąży  

d. Praktyczny aspekt diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i choroby wieńcowej 

 

 
a. Zagadnienie polipragmazji i potencjalnych interakcji lekowych 

pomiędzy preparatami stosowanymi w leczeniu chorób układu sercowo-

naczyniowego i padaczki 

 

W cyklu prac eksperymentalnych na zwierzętach doświadczalnych prowadziłem 

wraz z zespołem badania nad interakcjami leków z grupy antagonistów kanałów wapniowych, 

tj. werapamilu, amlodypiny i diltiazemu z nowymi lekami przeciwdrgawkowymi. Metodyka 

obejmowała wykorzystanie modelu eksperymentalnego padaczki u myszy - maksymalnego 

wstrząsu elektrycznego. Efektem tych badań był cykl publikacji oryginalnych 

oraz poglądowych, analizujących wpływ antagonistów kanałów wapniowych na skuteczność 

leków przeciwpadaczkowych, co było punktem wyjścia do analizy problematyki związanej 

z bezpieczeństwem skojarzonej terapii z zastosowaniem leków z omawianych grup. Prace te 

były publikowane w większości w czasopismach anglojęzycznych, w tym także 

indeksowanych. Sumaryczny IF trzech prac z przedstawionego poniżej cyklu siedmiu 

publikacji wynosi łącznie 5,082.  

 

Przegląd danych doświadczalnych dotyczących skojarzonego działania dwóch leków 

przeciwpadaczkowych w modelach napadów padaczkowych - metoda analizy 

izobolograficznej 

MARCIN TROJNAR, ŻANETA E. KIMBER-TROJNAR, MICHAŁ K. TROJNAR, 



24  

STANISŁAW J. CZUCZWAR. Epileptologia 2006, 14 nr 4, 301-311. 

Verapamil enhances the anticonvulsant effect of oxcarbazepine in the maximal electroshock-

induced seizure model in mice 

ANNA ZADROŻNIAK, MICHAŁ K. TROJNAR, MARCIN TROJNAR, ŻANETA 

KIMBER-TROJNAR, MONIKA DUDRA-JASTRZĘBSKA, EWA WOJDA, JAROGNIEW 

J. ŁUSZCZKI. Ann. UMCS Sect. DDD 2009 vol. 22 nr 2, 115-124. 

 

Amlodipine enhances the anticonvulsant effect of oxcarbazepine in the maximal electroshock-

induced seizure test in mice. 

ANNA ZADROŻNIAK, MICHAŁ K. TROJNAR, MARCIN TROJNAR, ŻANETA 

KIMBER-TROJNAR, EWA WOJDA, JAROGNIEW ŁUSZCZKI. Ann. UMCS Sect. D 2009 

vol. 64 nr 1, 13-21. 

 

Effects of amlodipine, diltiazem, and verapamil on the anticonvulsant action of topiramate 

against maximal electroshock-induced seizures in mice.  

JAROGNIEW J. ŁUSZCZKI, MICHAŁ K. TROJNAR, MARCIN TROJNAR, ŻANETA 

KIMBER-TROJNAR, BEATA SZOSTAKIEWICZ, A. ZADROŻNIAK, KINGA K. 

BOROWICZ, STANISŁAW J. CZUCZWAR. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2008 vol. 86 nr 3, 

113-121. 

 

Diltiazem enhances the protective activity of oxcarbazepine against maximal electroshock-

induced seizures in mice.  

ANNA ZADROŻNIAK, MICHAŁ K. TROJNAR, MARCIN TROJNAR, ŻANETA 

KIMBER-TROJNAR, MONIKA DUDRA-JASTRZĘBSKA, MARTA M. ANDRES-MACH, 

JAROGNIEW J. ŁUSZCZKI. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2008 vol. 2 nr 2, 147-152. 

 

Stiripentol. A novel antiepileptic drug.  

MICHAŁ K. TROJNAR, KATARZYNA WOJTAL, MARCIN TROJNAR, STANISŁAW 
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J. CZUCZWAR. Pharmacol. Rep. 2005 vol. 57 nr 2, 154-160. 

 

Effects of three calcium channel antagonists (amlodipine, diltiazem and verapamil) 

on the protective action of lamotrigine in the mouse maximal electroshock-induced seizure 

model.  

JAROGNIEW ŁUSZCZKI, MICHAŁ K. TROJNAR, MARCIN TROJNAR, ŻANETA 

KIMBER-TROJNAR, BEATA SZOSTAKIEWICZ, ANNA ZADROŻNIAK, KINGA K. 

BOROWICZ, STANISŁAW J. CZUCZWAR. Pharmacol. Rep. 2007 vol. 59 nr 6, 672-682. 

 

b. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdrgawkowych w aspekcie powikłań 

kardiologicznych 

W literaturze pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia dotyczące zdarzeń 

niepożądanych, w tym epizodów nagłej śmierci sercowej, u pacjentów z ustalonym 

rozpoznaniem padaczki. W poniżej prezentowanych pracach przeglądowych 

skoncentrowałem się na analizie pozycji antagonistów kanałów wapniowych w praktyce 

klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do podjęcia 

farmakoterapii z ich zastosowaniem. Dodatkowo, analizie zostały poddane potencjalne 

proarytmiczne oddziaływania leków przeciwdrgawkowych oraz mechanizmy 

wielokierunkowych interakcji pomiędzy lekami przeciwpadaczkowymi a omawianymi lekami 

kardiologicznymi.  

 

Clinical considerations on the relationship between epilepsy and cardiovascular diseases. 

MARCIN TROJNAR, ŻANETA KIMBER-TROJNAR, MICHAŁ K. TROJNAR, 

JAROGNIEW J. ŁUSZCZKI, STANISŁAW J. CZUCZWAR. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2007 

vol. 1 nr 1, 6-8. 

 

Calcium channel antagonists - their position in current general practice. 

MARCIN TROJNAR, ŻANETA KIMBER-TROJNAR, JERZY MOSIEWICZ. Ann. UMCS 

Sect. D 2010 vol. 65 nr 1, 35-43. 
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Eksperymentalne podstawy postępowania w padaczce lekoopornej 

BARBARA BŁASZCZYK, MARCIN TROJNAR, STANISŁAW J. CZUCZWAR. 

Prz. Lek. 2006 t. 63 nr 11, 1221-1223. 

 

c. Farmakoterapia cukrzycy w ciąży 

 

 W wymienionych poniżej publikacjach przeanalizowano dostępne opcje farmakoterapii 

cukrzycy w ciąży ze szczególnym uwzględnieniem pozycji leków doustnych. Tradycyjne, 

według obowiązujących zaleceń, poza modyfikacją stylu życia i zastosowaniem diety, kontrola 

hiperglikemii w ciąży wymaga rozważenia zainicjowania insulinoterapii. Zgodnie z aktualnymi 

standardami leczenia w Polsce, terapia z zastosowaniem doustnych preparatów 

hipoglikemizujących jest niedopuszczalna. W ciąży kardynalny problem stanowi odmienna 

farmakokinetyka leków i ich transport przezłożyskowy, co może mieć istotne implikacje 

dla dobrostanu płodu. Istnieją jednak doniesienia o korzystnym profilu bezpieczeństwa 

i skuteczności zastosowania w cukrzycy w ciąży nowego leku – gliburidu. W Stanach 

Zjednoczonych preparat ten otrzymał akceptację FDA do leczenia cukrzycy ciążowej. 

W prezentowanych poniżej pracach przedstawiono aktualne dane piśmiennictwa dotyczące 

omawianej substancji.  

 

Glyburide for the treatment of gestational diabetes mellitus.  

ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BEATA MARCINIAK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-

GORZELAK, MARCIN TROJNAR, JAN OLESZCZUK. Pharmacol. Rep. 2008 vol. 60 nr 3, 

308-318. 

 

Is glyburide safe in pregnancy? 

ŻANETA KIMBER-TROJNAR, BEATA MARCINIAK, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, 

KATARZYNA SKÓRZYŃSKA-DZIDUSZKO, ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-

CZAJKOWSKA, RADZISŁAW MIERZYŃSKI, KRZYSZTOF GAŁCZYŃSKI, MARCIN 

TROJNAR, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK. Curr. Pharm. 

Biotechnol. 2014 vol. 15 nr 1, 100-112. 

 

d. Praktyczny aspekt diagnostyki i leczenia zaburzenia rytmu serca i choroby 

wieńcowej 



27  

 

W 2005r zostałem zaproszony przez Redakcję czasopisma medycznego „Terapia” 

do współpracy nad specjalnym wydaniem, adresowanym do szerokiego grona lekarzy 

praktyków. Jestem pierwszym autorem dwóch artykułów, w których przedstawiono 

optymalny z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa algorytm diagnostyczny 

i terapeutyczny choroby wieńcowej. Wspomniane wydanie kierowane było do lekarzy 

rodzinnych, stąd w publikacji zawarto praktyczny aspekt diagnostyki różnicowej, 

przedstawiono opcje farmakoterapii oraz wskazania do rozszerzenia diagnostyki w warunkach 

specjalistycznych oddziałów kardiologicznych. 

 

Diagnostyka choroby wieńcowej w praktyce lekarza rodzinnego. (Diagnosing coronary heart 

disease from a general practitioner's perspective.). 

MARCIN TROJNAR, ANDRZEJ PRYSTUPA. Terapia 2005 R. 13 nr 1, 8-12. 

MNiSW-2 pkt. (praca przeglądowa) 

 

Leczenie choroby wieńcowej w praktyce lekarza rodzinnego. (Treatment of coronary heart 

disease in general practice.) 

MARCIN TROJNAR, ANDRZEJ PRYSTUPA. Terapia 2005 R. 13 nr 1, 15-19. 

MNiSW-2 pkt. (praca przeglądowa) 

 

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 

 

Zapobieganie cukrzycy typu 2 u kobiet z przebytą cukrzycą ciążową.  

ŻANETA KIMBER-TROJNAR, JOLANTA PATRO-MAŁYSZA, BEATA MARCINIAK, 
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MARCIN TROJNAR, ALEKSANDRA MARCINIAK, JAN OLESZCZUK. W: Ogólnopolska 

Konferencja: Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. 

Lublin, 28.01.2016. 

 

Effects of three calcium channel antagonists (amlodipine, diltiazem and verapamil) 

on the protective action of topiramate against maximal electroshock-induced seizures in mice.  

STANISŁAW J. CZUCZWAR, MARCIN TROJNAR, M. TROJNAR, BEATA 

SZOSTAKIEWICZ, JAROGNIEW J. ŁUSZCZKI. Eur. J. Neurol. 2007 vol. 14 Suppl. 1, 212-

213, 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Bruksela, 25-28 

sierpnia 2007. 

 

Effects of three calcium channel blockers (amlodipine, diltiazem and verapamil) 

on the anticonvulsant activity of oxcarbamazepine in the mouse maximal electroshock seizure 

model. 

STANISŁAW CZUCZWAR, MARCIN TROJNAR, M. TROJNAR, JAROGNIEW 

ŁUSZCZKI. W: 27th International Epilepsy Congress. Singapur, 8-12 lipca 2007, 89-90. 

 

Factors predispose to atrial fibrillation occuring in patients hospitalized in Internal Medicine 

Department. (Czynniki predysponujące do wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów 

hospitalizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych.).  

ANDRZEJ PRYSTUPA, JACEK SOBSTYL, GRZEGORZ DZIDA, AGNIESZKA WITCZAK, 

MAŁGORZATA SOBSTYL, MARCIN TROJNAR. W: II Międzynarodowe Sympozjum 

Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 

2007, 611. 

 

Migotanie przedsionków u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych. 

(Atrial fibrillation in the patients hospitalized in the Department of Internal Medicine.). 

ANDRZEJ PRYSTUPA, ANDRZEJ BIŁAN, JACEK SOBSTYL, MARCIN TROJNAR, 

JERZY ŁOPATYŃSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004 t. 112 supl., 359, XXXV Zjazd 

Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 9-12 września 2004. 

 

Polimorfizmy genów układu renina-angiotensyna w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym w 

populacji polskiej. (Renin-angiotensin system genes' polymorphisms in patients with essential 

hypertension in Polish population.). 
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GRZEGORZ DZIDA, JACEK SOBSTYL, ANDRZEJ PUŹNIAK, MARCIN TROJNAR, 

JERZY MOSIEWICZ. Pol. Arch. Med. Wewn. 2004 t. 112 supl., 368, XXXV Zjazd 

Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 9-12 września 2004. 

 

Związek polimorfizmu G-308A genu czynnika martwicy guza alfa (TNF-α) z otyłością 

w populacji polskiej.  

GRZEGORZ DZIDA, MARCIN TROJNAR, JERZY MOSIEWICZ. Med. Metab. 2004 t. 8 nr 

3, 88, V Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Wisła, 15-

17 października 2004. 

 

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 maja 2001, 67-68. 

 

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 grudnia 2001, 32. 

 

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 grudnia 2001, 33. 

 

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 kwietnia 2000, 179. 

 

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 kwietnia 2000, 12. 
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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 grudnia 2000, 24.  

 

2-chlorodeoksyadenozyna (2-CDA) a powikłania infekcyjne.  

MICHAŁ TROJNAR, MARCIN TROJNAR, ANDRZEJ OCHAL, MAŁGORZATA 

KOWAL. W: Kongres Naukowy Młodych Medyków. Warszawa, 15-17 kwietnia 1999, 16. 

 

2. Dorobek dydaktyczny i działalność organizacyjna. Opieka naukowa nad studentami 

i lekarzami w toku specjalizacji 

 

2.1. Moja działalność dydaktyczna w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obejmuje: 

- prowadzenie praktycznych klinicznych zajęć dydaktycznych ze studentami 

I i II Wydziału Lekarskiego UM  

- przygotowanie i prowadzenie seminariów oraz wykładów w języku polskim 

i angielskim (English Division) 

- opracowywanie pytań testowych dla celów realizacji egzaminów dla studentów 

polsko- i anglojęzycznych z przedmiotu „choroby wewnętrzne” 

- uczestnictwo w praktycznych egzaminach dla lekarzy specjalizujących się 

w dziedzinie chorób wewnętrznych 

- prezentacja tematów endokrynologicznych w ramach kursu specjalizacyjnego 

akredytowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy 

specjalizujących się w chorobach wewnętrznych; organizator - Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych UM w Lublinie 

- opieka i koordynowanie stażów studentów w ramach Programów International 

Federation of Medical Students’ Associations oraz Erasmus 

 

2.2. Moje zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu 
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Medycznego w Lublinie obejmuje: 

- pełnienie funkcji Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej I i II Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2010/2011 

oraz 2011/2012  

- pełnienie funkcji Koordynatora ds. dydaktyki polskojęzycznej (od 2018 r. - nadal) 

w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

przedmiot - Endokrynologia na studiach I i II stopnia kierunku Kosmetologia 

- koordynowanie przebiegu stażu podyplomowego lekarzy w Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie (od 2018 r. – nadal) 

- współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w Dniu Otwartym Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

 

3. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego 

Pełnienie funkcji Promotora Pomocniczego w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Okuły, 

uchwała Rady I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym z dnia 21 lutego 

2019 r. na wniosek promotora - prof. dr hab. Bożenny Karczmarek-Borowskiej  

 

4. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych 

Zrecenzowałem cykl publikacji w czasopiśmie zagranicznym ‘Clinical Journal 

of Obstetrics and Gynecology’ - artykuły dotyczące postępowania z ciężarnymi pacjentkami 

z padaczką. 

 

5. Udział w projektach badawczych 

Jestem jednym z głównych wykonawców zadania badawczego finansowanego w ramach 

działalności statutowej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie pt.: „Ocena czynności układu 

oddechowego oraz potencjalnych markerów uszkodzenia płuc u pacjentów z łuszczycą” - 

DS nr 161 realizowany w latach 2018-2020. 

 




