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1. lmię i nazwi§ko: Rafał Małecki

2. Pośiadan€ dyplo]ńv, stopnie naukowe/artystyczne - ż podaniem nazwy, miejsaa i roku ich
uzyskania oraz tytufu rcżprawy dokorskiei.

. 2002 r. - użyskanie tytulu lekaża, Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu

. 2009 r. - uzyskanie tytułu specjaljsty W dziedzinie chorób wewnętrznych

. 2012 r, - użyskanie stopnia naukowe8o doktora nauk medycznych W zakresie chorób
WeWnętrżnych, Wydżiał Lekarski Ksźałcenia Podyplomowe8o Akademii Medycznej
we wroclawiu
Tytuł rozpraWy doktor5kiej:

Ekspresja receptoro wopniowego na powienchni monocytów krwi obwodowej pocjentów

z makroongiopotią cuklzycowq i midźdżycq zdrostowq.
. 2017 r. - uzyskanie tytułu specjalisty W dziedzinie angiologii

3. lnformacie o dołchoZasowym zatludnieniu wlednostkach naukowYch/artystycznyah.

. 2002-2003 r, - staż podyplomowy W 5amodzielnym Publicznym szpitalu Klinicznym nr 1
we wroclawiu

.2003-2014r.-asystentwKatedrzeiKliniceAngiologii,NadciśnieniaTętniczegoiDiabetologii

Akademii Medycznej (od 2012 r. - Uniwersytetu Medycznego) We Wrocławiu
.2014-dochwiliobecnej-adiunktwKatedrżeiKliniceAntiologii,NadciśnieniaTętniczeto

i Diabetologai Uniwersytetu Medyczne8o We Wrocławiu
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4. Wskazanie o§i€nię.iał Wynikają.e8o z ań. 16 uśt. 2 ustawy 2 dnia 14 marca 2oo3 r. o stopniach
naukowych i l]/tule naukowym oraż o stopniaah i §/tule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r.
poz. 882 ż. żm. w Dz. U. ż 2016 r. poz. 1311.}:

a) t]^Ul o§i€nię.ia naukow€8o/artysty.znego:

Mechdnizmy zdleżne od komórek klwi obwodowej w pdtogenezie zdbuneń lklwienid
kończyn

b) autor/autony, §|tU t]^Uł publikacji, rok Wydania, nazwa wydawnictwa, r€cenzenci
rirydawniczy

osią8nięcie naukowe stanowią 4 publjkacje o łącznym lF 7,318, punktacji MNisWKBN -85.
1) Rafał Małecki, Małgorzata Gacka, Maria Boratyńska,llias Dumas, JerzyJabłecki, Adam

chełmoński, Żanna Fiodorenko-Dumas, Rajmund Adamiec, Marian Klin8er.: fusessment
of Vascula r functio n of hand allografts, Ann. Transplant.2014 Vo1,19; s.621-628

lF| L.267

Pkt. MNisWKBN:20.000

2) Rafał Malecki, Mał8olzata Gacka, Małtorzata KuliszkiewiczJanus, Urszula Jakobsche,
Policht,lacek Kwiatkowski, Rajmund Adamiec, Anetta Unda§_: Altered plasma 

']brin 
clot

properties in essentia l thrombocythe m ia. Platelets 2016 Vo|,27 no.2; 5.110-116
lF.2.465
Pkt. MNiSWKBN:25.000

3) Rafai Małecki, Małgorzata Gacka, Źanna Fiodorenko-Dumas, l!ias Duma, Jacek

KWiatkoWski, Rajmund Adamiec, Małgorzata KuliszkieWiczJanus.: Pe.ipheralcirculatory
disorders in essentia l throm bocythem ia. Microvasc.Res, 2018 Vo|.116; s.15-19

|F.2.371

Pkt. MNisWKBN:25.000

4) Rafal Małecki, Joanna Kluz, Joanna Przeździecka-Dolyk, Rajmund Adamiec,: The
patho8enesis and diagnosis of th romboa n8iitis obliterans: is it stilIa mystery?
Adv.clin.Exp.Med. 2015 VoI.24 no,6; s.1085 1097

lF:7.127

Pkt, MN|5WKBN: 15,000

Podstawowym problemem podjętym W cyklu przedstawionym do habilitacji jest WpłyW
elementóW komórkowych krwi na rozwój zaburzeń przepływu W zakresie tętnic obwodowych, cel
ten osiągnięto poprzez publikację czterech prac (3 ory8inalnych i jednej po8lądowej), które
ża8adnienie ujmują z różnych punktóW Widzenia iza pomocą zróżnicowanej metodolo8ii- Warto
nadmienić, że żainteresowania badawcze stanowią kontynuację ustaleń podczas pracy nad
rozprawą doktorską, W której wykazano związek pomiędzy ekspresją receptora wapniowe8o caR
na powierzchni monocytÓW krwiobwodowej z zaawansowaniem miażdżycy.
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Pierwsza publikacja z przedstawianego cyklu dotyczy oceny przepływu tętnicze8o W obrębie
przeszcżepionych kończyn 8Órnych.

Ad 1. Male.ki R, Gacka M, Boratyńśka M, Dumas l, Jabłe.ki J, chełmoński A, Fiodorenko-Duma§
z, Adamiec R, l(ingea M. As§e§sment oł vasaular fundion of hand allografts, Ann Transplant,
2074} 19| 6zl-42a.

Waskulopatia stanowi poważny probl€ń klinićżny, znacznie mniej poznany W odnies;eniu do
złoźonych allograftóW unaczynionych (vasculor composite ollogroFs), obejmujących liczne tkanki
(m,in, skórę, koścj, nerwy, naczynia), mo8ące stać się celem silnej komórkowej reakcji
immunolo8acżnej, Należy podkreślić astotne różnice Występujące pomiędży progresją procesu
miażdżycowe8o a Waskulopatią po przeszcżepieniu narządu. Na.ilepiej zjawisko to poznano W

odniesieniu do angiogramóW po zabiegach transplantacji serca; stwierdzono przede Wszystkim

koncentryczne po8rubienie błony Wewnętrznej (konsekwencja proliferacji mięśni gladkich i

akumulacji lipidóW), prży niezmienionej błonie środkowej naczynia lub jej zastępowaniu przez

tkankę Włóknjstą, co prowadziło do Wyraźnych zmian Właściwości mechanicznych naczyń,

W pracy Włączonej do cyklu habilitacyjnego przedstawiono analizę parametrów prżeplywu W
przeszczepionych kończynach 8órnych, a także re8ulacji przepływu krwi zależnej od śródbłonka
na.zyniowego tętnicy ramiennej (FMD - floW mediated dilatation) oraz wpływu epizodóW
odrzucania komórkowe8o na parametry przepływu-

Analiza objęła 5 osób z przeszczepionymi kończynami górnymi W okresie 28-31 miesięcy po

operacja. U jednej z osób Wykonano żabieg obustronny, u pozostałych jednostronny. W przypadku
dwóch chorych Wystąpił jeden epizod ostre8o odrzucenia, u dwóch pozostałych - po 2 epizody
reakcji ni€tolerancji immunologicznej 8ospodarża.

W zakresie tętnic kończyn przeszczepionych W polóWnaniu z natywnymi zwracała uwa8ę
zwiększona oporowość prżepływu (indeks oporowy, Rl:0,89 t 0,10 vs 0,72 j 0,08, p <0,05),

zmniejszona objętość przeptywu W pletyzmografii impedancyjnej (ABF: 28,67 t 6,11 Vs 40,64 t
7,7Ayłmin, p <o,o5), przy niezmienionych pozostałych parametrach pletyzmograficznych, a także
zbliżonych WYnikach oscylo8rafii tętna; WysĘpowała róWnież tendencja do niżej temperatury
graftÓW W porownaniu z kończynami natywnymi.

szczególnie istotne Wyda.ią się Wyniki dotyczące Wpływu epizodóW ostrego odrzucania na zdolność
kompensacyjne8o poszerzania tętnicy ramiennej w odpowiedzi na niedokrwienie (FMD), ich liczba
bowiem W Wyraźny sposób korelowała z 8orszą rozszerzalnością tętnicy (Współczynnik R
spermana 0,88, p <0,05). Mimo aktualnie dobrej tolerancji tkanek przeszcżepionych (leczenie
immuno5Upresyjne) zjaWiska immunolo8icżne W przeszłości (epizody odrzucania) doprowadzily do
upoŚledzenia reaktywności tętn icy ńmiennej na zmniejszoną peńuzję tkanek obwodowych,

obserwacje zamieszczone W pracy mają charakter nowatorski, nie są bowiem znane z dostępne8o
piśmiennictwa ani analizy dotyczące przeptywu krwioceniane8o W badaniu dopplerowskim UsG,
ani żWiązek pomiędzy ostrym odrzucaniem (komórkowym) zlożone8o przesżczepu a

upoŚled7eniem lunkcji re8ulacyjnych nac7yń,

Drugim obszarem tematycznym mieszczącym się W zakresie badawczym jest etiopato8eneza
powikłań naczyniowych W nad pi/tkowości sa moistnej.
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Ad 2. Małecki R, Gacka M, Kuliszkiewicz_Janus M, Jakobsche-Poli.ht u, Kwiatkowski J, Adamiec
R, Undas A. Alter€d plasma fibrin clot properties in essential thaombocythemia. Platel€ts. 2016;
27|2|| Llo-1,16.o

Nadpłytkowość samoistna stanowi stosunkowo częsł nowotwó. mieloproliferacyjny BCR/ABL
ujemny, W którym powikłania zakrzepowe i zaburzenia Ukrwienia nierzadko stanowią
najważniejszy problem kliniczny, a których etiopato8eneza nie zostaia do chwiIi obecnej poznana i

- jak się sądzi - nie może być Wiązana Wyłącznie ze zwiększoną liczbą płytek krwi w krążeniu pel.
5e.

W badaniu Radaellie8o i Wsp. (HematoloBical oncology 2oo7) Wykazano, że u osób z
nadpłytkowością samoistną ryzyko zakrzepicy naczyniowej Wynosi nawet 15% w cią8u 8 |at

obserwacji i obejmuje m.in. naczynia obwodowe (zakrzepica źyl głębokich, zakrzepica tętnicza), a
powikłania naczyniowe choroby stanowią 8łóWną przyczynę z8onóW, Poznanie mechanizmóW
odpowiedzjalnych za zwiększoną podatność na zakżepicę naczyniową Wydaje się obecnie
najważniejszym celem badawczym W odniesieniu do te8o nowotworu mieloproliferacyjne8o.

W niniejszej publikacji przedstawiono problem żaburżeń układU fibrynolizy W nadpłytkowości
samoistnej.

W badaniu obejmuiącym 43 osoby z nadpłtkowością samoistną i 50 osób z 8rupy kontrolnej
poddano analizie Właścjwości skrzepu fibrynowe8o W odniesieniu do danych klinicznych, a także
endo8ennych czynnikóW prozakrżepowych {anMibrynolitycżnych), takich jak stężenie
fibrynogenu, o2-antyplazminy, inhibitora aktywatora plazminogenu 1 (PA1-1), czynnjka
pi^kowe8o 4 (PF4) i selektyny P, jak i czynnikóW przeciwżakrzepowych (profibrynolitycżnych),
takjch jak aktywność plazmino8enu, stężenie tkankowe8o aktywatora plazminogenu (tPA) i

inhibitora Wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia (TAFI). Analizowano następujące Własności
skrzepu fibrynowe8o: (1) pżepuszczalność (K5); (2) fażę opóźnienia |Iog-phdse), tzn. czas
potrżebny do osią8nięcia maksymalne.i absorbancji przy dłu8ości fali 405 nm, będąc pośrednim
Wskaźnikiem liczby protofibryli We Móknie fibrynowym; (3) czas lizy skrzepu {ctot lysis time -
cLT), Wskazujący na szybkość procesu fibrynolizy.

W badaniu Wykażano, że u osób z nadp]ytkowością samoistną - po uwz8lędnieniu Wpływu
stężenia fibrynogenu -dochodzido zmian W zakresie skrzepu fibrynowe8o, objawiające8o sięje8o
zmniejsżoną przepusżczalnością (Ks 4,41 t o,14 v5 6,40 1 o,12 x 1o9 cm', p <o,ooo1), żaburzonym
skladem (lag phase 40,76 l0,59 vs 42,50 i 0,52 5, p <o,o32) iWjększą opornością na lizę (ctT
69,60 t 2,12 vs 52,56 a 1,86, p <0,0001), W 8rupie osób z nadpłytkowością obserwowano również
Wyższe stężenie selektyny P i PF4, tPA iPA1-1, ale zbliżoną aktywność plazmino8enu, 02-
antyplazminy iTAFI. Niektóre z tych parametrÓW o zmienionym stężeniu pozostawały W sitnej
zależności od właściwości skżepu fibrynowe8o (korelacja PF4 z Ks - współcżynnik Pearsona R
0,59, korelacja PAl1 z cLT - Współczynnik R Pearsona o,74). co istotne, na Właściwości skrzepu

'ibrynowe8o 
nie miały Wpływu: obecność mutacji V6l7F 8enu JAK,2, sposób leczenia

cytored u kcyj nego i przeciwpłytkowego.

Podslmowując wynikj pracy, w nadptytkowości samoistnej skrżep fibrynowy charakteryzuje się
niekorzystną strukturą i jest mniej podatny na 

'jbrynolizę, 
co po częŚci moźna tłumaczyć



zwiększoną ekspresją PF4 iPAl, ale nie stosowanym leczeniem czy aktualną liczbą płytek krwi, Z
dostępnych informacjiWynika, żejestto pierwsze doniesjenie te8o typu w literaturze przedmiotu.

Następnym etapem W analizie powikłań naczyniowych U osób z nadpi^kowoścją samoistną
WydaWało się określenie ukrwienia kończyn oraz okreŚlenia charakteru i przyczyn ewentualnego
zmienione8o pżepływu, Temu problemowi pośWięcono trzecią pracę z cyklu.

Ad 3. Małecki R, Ga.ka M, Fiodoreńko_Dumaś Ż, Dumas l, xwiatkowski J, Adamie. R,

Kuliszkiewiaż-Janus M. PeripheJal circulatory disorders in €s§ential thrcmbocythemia.
Microvasc Res. 2018; 116: 15-19.

Ptesłanką dla analiż stały się badania Wskazujące na zaburzenia nie tylko makrokrążenia, co
przedstawiono powyźej, ale róWnieź mikrokrążenia W nadptytkowości samoistnej - choroby
zwiążanej z ewidentnymi żaburżeniami funkcji komórek krwi obwodowej, Z prac różnych autoróW
Wiadomo, że objawy dotyczące mikrokrążenia (m.in. objaw Raynauda, siność siatkowata, mi8reny
czy eMromelal8ia) doty.żą nawet 35,8% osób z nadpłytkowością samoistną {Aroldi iWsp.,
European Journal of Haematolo8y 2016),

Do badania przekrojowego Włączono 45 osób z nadpi^kowością samoistną i30 osób ż 8rupy
kontrolnej, u których Wykonano badanja ukrwienia końcżyn górnych W zakresie średnich tętnic
(pletyżmo8rafia impedancyjna) imikrokĘżenia (termo8rafia W podczerwieni, fotopletyzmografia
i, w pewnym stopniu, tonometria aplanacy.ina). Parametry pletyzmograficzne ukrwienia kończyn
górnych (Współczynnik oporowości, parametry krzywej pletyzmograficznej, oszacowany prżepływ
krwi) nie różniły się pomiędzy analizowanymj 8rupami, co Wskazuje na bardżo zbliżone ukrwienie
końcżyn na Wysokości przedramion, Natomiast parametry ukrwienia dystalnego kończyn

Wykazywały żnaczące różnice - u osób z nadpłytkowością samoistną amplituda fali
pletyzmo8raficznej była 3-krotnie niżsża niż U osób zdrowych (mediana:0,25% [0,12-0,48] vs
o,74% Io,37-1,,7o], p <0,00001). obserwację tę W pełni potwierdziła także analiza temperatury
skóry, gdyż W zakresie dystalnych części palcóW Wynosila ona odpowiednio 31,04 !0,ż6 i 32,45 t
0,29 9c (p <0,05), a różnica pomiędzy temperaturą skóry palca a ślódlęcza (tzw. 8radient
temperatur) była 16,krotnie Więksża u osób z nadpłytkowością. W celu odpowiedżi na pytanie o
możliwy poziom Występowania zaburzeń ukrwienia przeanalizowano zarówno dane
termo8raficzne, jak i tonometrii aplanacy.inej - miejsce zaburzeń ukrwienia pokryWało się z

poziomem proksymaInego staw! maędżypaliazkowego, a analiza fali tętna Wskazała na

Występowanie zwiększone8o oporu naczyń obwodowych. Ważną obserwację stanowiły ustalenia
dotyczące częste8o Występowania falitętna typu B u chorych z nadplytkowością samoistną njż u
osób zdrowych {45,2% vs. 92,6%, p <0,01), odzwierciedlającą Większą amplitudę fali odbitej od
dystalnych części mikrokrążenia. stosunek ciśnień obwodowych P2/P1 (parametr ilościowy
Wie|kości fali tętna odbitej od krążenia obwodowe8o) róWnież żnacząco różnił się pomiędzy
grupami (mediana u osób z nadpłytkowoŚcią samoistną 90,00 [77,00-1oo,oo], u osób ż 8rupy
kontrolnej 80,50 [71,00-86,00], p <0,01) iWykazywal korelac.ię liniową z gradientem temperatur
skóry (R =-0,41, p <0,05)_

Najbardziej prawdopodobnym Wyjaśnieniem obserwowanych zależności jest mniejsza liczba

czynnych jednostek mikrokrążenia u osób z nadpłytkowością samoistną - prawodopodobnie jako

konsekwencja zaburzeń krążenia W Warunkach Wysokich 5ił ścinania panujących W mikrokrążeniu
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oraz Współistniejących nieprawidłowości W ekspresji czynnikóW prozapalnych, prozakrzepowych i

przecizakrzepowych {W tym opisanych W pracy opublikowanej W,,Platelets").

Do cyklu habilitacyjne8o Włączono dwie prace po8lądowe Wykazujące związek z 8łóWnym nurtem
badań, a pośWięcone zakrzepoWo-zarostoWemu zapaleniu tętnic (ahorobie Buer8era).

Ad 4. Malecki R, Kluz J, Prźeździecka_Dołyk J, Adamiec R. The Pathogenesis and Dia8nosi§ of
Thromboangiitis obliterans: ls ltstilla Mystery? Adv clin Erp Med. 2015; 24(6): 1085-1@7.

Pierwsze doniesienie dotyczące zakrzepowo-zarostowe8o żapalenia naczyń (TAo, choroby
Buer8era) pochodzi z 1876 r., do dzisiaj jednak nie tylko pato8eneza choroby, ale nawet częstość
Występowania nie zostały ostatecznie rozstrzygnięte. Najwięcej przypadkÓW TAo obserwuje się W

|ndii, Korei iJaponii, gdzie odsetek osób z TAo 5ię8a 50% wszystkich pacjentóW z chorobą tętnic
obwodowych. W Europie, podobnie jak W Polsce, odsetek te Wynosi do 5,6. chociaż pocżątkowo

sądzono, że choroba dotyczy niemal Wyłącznie mężczyzn, w ostatnich latach donosi 5ię o
zwiększonej zapadalności na TAo wśród kobiet; w materiale Kliniki Angiologii, Nadciśnienia
Tętnicze8o i Djabetolo8ii W latach 2002-2010 w niektórych latach kobiety stanowiłV nawet 27%

pacjentóW z TAo.

Mimo niewątpiiweto związku z paleniem tytoniu, W nowszych badaniach coraz Więksże znaczenie
W patogenezie TAo przypisuie się chorobom przyzębia i zakażeniom patogenami bakteryjnymi,
prowadżącymi do produkcji swoistych przeciwciał w surowicy, Niektóre spośród licznych
patogenÓW mo8ą wykazywaĆ zjawisko mimikry antygenowej, czego dowiedziono W odniesieniu
do Porhyromonos gingivalis i Treponema denf,'colo oraz przeciwciał przeciwko p2-8likoproteinie l

(92,GPl). Niektóre osoby mo8ą być genetycznie predysponowane do rozwoju podobnej reakcji

autoimmunologicznej, np, nosiciele allelu TT receptora monocytÓW cD14, odpowiadającego za

Wiązanie lipopolisacharydu bakteryjne8o. lstnieją róWnież inne przesłanki dla związku TAo z

zaburzenaami funkcji komórek krwi, m.in. obecność przeciwciał antyfosfolipidowych W ciężkich
postaciach choroby, zmiany róWnowa8i W układżie fibrynolizy (m.in. tPA iPAl1), zwiększone
stężenie czynnika Vlll, polimońżmy genóW niektórych crynnikóW krzepnięcia, Wzrost stężenja
nisko, i Wysokocząstecżkowego kinino8enu, kalikreiny iaktywności kininazy ll, a także nadmierna
ekspresja cząsteczek adhezyjnych (lcAM-1 iVCAM-1) oraz cytokin prozapalnych (interleukina 6 i

12).

W niniejszej praryWłączonej do cyklu habiIitacyjne8o omÓWiono lóWnież współcześnie stosowane
kryteria diagnostyczne TAo oraz sżeroko omÓWiono diagnostykę różnicową, Włącżając 20
jednostek chorobowych z bo8atą dokumentacją fotograficzną, Praca spotkała się że sporym
zainteresowaniem i była Wielokrotnie cytowana.
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podsumowanie i wnioski, \i,tykonystanie osi€niętych wyników

a) Komórkowy proces odrzucania allogenicznych przeszczepóW kończyn 8órnych prżede
Wsżystkim doprowadza do uszkodzenia nacżyń mikrokrążenja, pod postacią zwięksżonej
oporowości przepływu, a W konsekwencji obniżenia temperatury skóry W poróWnaniu z
kończynami natywnymi, Dochodzi róWnież do zmnle.iszonej reaktywności tętnicy ramiennej
na epizody niedokrwienia - użnawane8o za Wskaźnik funkaji Śródbłonka naczyniowe8o,
Mimo że na śWiecie do chwili obecnej Wykonano kilkadżiesiąt przesżczepień kończyn 8órnych
nie są żnane metody oceny funkcji nacżyniowej graftóW, W pracy przedstawiono konkretne
parametry przepłwu W takach kończynach (W tym w badaniu dopplerowskim UsG) i

skorelowano z epizodami odrzucania. Praca ta może przyczynić się do lepsze8o
monitorowania leczenia immuno§upresyjne8o u chorych po zabie8u przeszczepienia oraz
WykryWania potencjalnie odWracalnych powiklań żabie8u.

b) Podobnie, W nadpłytkowości samoistnej, proces patologiczny dotyczy głóWnie naczyń
mikrokrążenia iobjawia się zwiększoną oporowoŚcią W dystalnym lożysku naczyniowym,
zmniejszonym przeplywem W mikrokrążeniu, wraz ze Wszystkimi tego konsekwenc.iami:

zmniejszoną liczbą czynnych jednostek, występowaniem objawóW klinacznych (parestezje,

objaw Raynauda, a nawet zmiany mańWicze, prawdopodobni€ róWnieź mi8reny),
ochłodzeniem końcżyn i cechami zwiększonej oporowości przepływu W odcinkach
proksymalnych tętnic, Nadph^kowoŚć samoistną moźna zatem uznać za chorobę
mikrokrąźenia, co Wskazuje na konieczność innego spojrzenia na tę chorobę niż dotychczas i

rozpoczęcie poszukiwania metod skutecznej prewencji zastoju W mikrokĘżeniu.
c) Za zmniejszony prżepływ W mikrokrążeniu W nadpvtkowości samoistnej mogą odpowiadać

zmienaone Właściwości skrzepu fibrynowe8o, mniej podatnego na lizę prżez endotenny
system fibrynolityczny. lJtrudnione rozkładanie mikrozakrzepóW (powstaiących W warunkach
naturalnych), zwłaszcza w zakresie mikrokrążenia, może doprowadzaĆ do zjawiska zastoju

krwi ipatologii obserwowanych w nadpłytkowości samoistnej, Takie ujęcie przyczyn zmian
naczyniowych W nadpMkowoŚci samoistnej jest nowatorskie iobecnie nieliczne zespoły
badawcze zajmują się tą problematyką, prace te mo8ą jednak doprowadzić do rozwoju
nowych metod terapii, nieopierających się Wyłącznie na hamowaniu kżepnięcia - jak
dotychcza5.

d) W pracy po8lądowej Włączonej do cyklu habilitacyjne8o omóWjono chorobę Buer8era -
,,prototyp" schorzenia obejmującego na€zynia małe i mikrokrążenia, W której dochodzi do
jednoczesnej 'aktywacji 

komórkowe.i i humoratnej odpowiedzi zapalnei oraz ukladu
krzepnięcia. W pracy uwypuklono najnowsze osią8nięcia W rozumieniu choroby. spotkala się
ona ze sporym zainteresowaniem badaczy i była wielokrotnie cytowana,
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5. ońóWienie pożo§talych osiągnięć naukowo - badawcży.h (aĄsty.żnych).
(szczegółowe informacje przedstawiono W żałączniku "Wykaz opublikowanYch prac naukowych
lub twórczych plac zawodowych oraz informacja o osiągnaęciach dydaktycznych, Współpracy
naukowej i popularyzacji nauki)

(a) Mój dorobek naulowy obejmuje (stan na 14.08.2018 r.):

Łączna punktacja Wszystkich moich publika cji wynosi tF = 22,487, KBN/MNisw = 426
Po Wyłączeniu 4 prac stanowiących podstawę osaągnięcia naukowego punktacja Wyno§i
odpowiednio: lF = 15,169 oraz MNsizWKBN = 341

Liczba cytowań na podstawie bazy Web ofscience core collection Wynosi88.
lndexHirshah=6
Po Wyłączeniu 4 prac stanowiących podstawę osią8nięcia naukowe8o na mój dorobek
naukowy składa się:

- 16 prac oryginalnych

- 13 opisów przypadkóW

- 13 prac poglądowych

Powyźsz€ prace ukazały się W aenomowanych czasopismach kra.iowych iza8ranicznych
(dokładna analiza bibliometryczna publikacji potwierdzona przez Bibliotekę Główną
Uniwersytetu Medyczne8o We Wroclawiu żostala przedstawiona W osobnyń załączniku)

(b) Aktywny udział W krajowy.h i międzynarodowy.h konferencja.h naukowych
Jestem Współautorem 33 doniesień konferencyjnych {20 zjazdów kra.iowych, 13 zjazdóW
międzynarodowych). W 14 zgłaszanych pracach jestem pierwszym autorem,
(szcze8ólowy Wykaz streszczeń zjazdowych potwierdzony przez Bibliotekę GłóWną

Uniw€rsytetu Medycznego we WrocławiU przedstawiono W osobnym załączniku)

(c)organizacja konferencji naukowych. L'czestniczyłem W komitecie organizacyjnym
następujących konferencji naUkoWych:

cykl konferencji ,,Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa", or8aniżowanych przez Klinikę
Angiolo8ii, Nadciśn;enia Tętniczego i Diabetolo8iiod 2007 r.

- 5 edycji Dolnośląskiej Konferencji NaukoWo-szkoleniowej ,,An8iodiabetolo8ia"
(d) Reteńzje dla czasopism naukowy.h

Wykonalem liczne recenżje manuskryptów dla redakcji czasopism medycznych o zasięgu
międzynarodowym, W tym m.in, dla:

cochrane Database ofsystematic Reviews, lF = 6.124

(e) od 2005 r. prowadzę ćwiczenia z angiologii dla studentóW Wydżiału Lekarskie8o i English
Division, okresowo również ż propedeutyki chorób Wewnętrznych dla studentów Wydziału
Lekarsko-stomatolo8icznego, Prowadzę róWnież corocżne Wykłady z an8iologiidla studentóW
En8lish Division. Moja działalność dydaktyczna jest bardzo dobrze oceniana, W ankietach
okresowych działalnościnaukoWo-dydaktyczn€j uzyskuję niezmiennie ocenę studentóW 5,o.

(f) od 2012 r, pełnię funkcję opiekuna studenckiego Kola Angiolo8icżne8o, W które8o ramach
jest prowadzona żaróWno działalność dydaktyczna, jak i naukowa. Do tej pory na

konferencjach studenckich, W Większości międżynarodowych, cżlonkowie kola zaprezentowali
kilkanaście prac, dwie z prac zostały Wyróźnione l ill miejscem W odpowiednich sesjach.
obecnie działalność Kola Naukowe8o koncentruje się pżede WsżYstkim na zastosowaniu
metod obrazowych W zapal€niach dużych naczyń (zwłaszcza chorobie Takayasu) iocenie
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przydatności prób pozycyjnych W dia8nostyce 8órnego otworu klatki piersiowej (nowatorskie
metody pomiary kątóW ułożenia kończyn 8órnych).

{8) Plzez 2 kadencje byłem członkiem Komisji Rekrutacyjnej Wydzialu Lekarskiego, iestem
członkiem Rady Wydziału Wydżiału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowe8o W obecnej
kadencji-

(h) od kilkunastu lat prowadzę liczne zajęcia W ramach kursów spe.ializacyrnych z an8iologii,
hipertensjolo8ii idiabetologii w ramach szkolenia podyplomowe8o lekarzy, or8anizowanych
prżez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego L'niwersytetu Medyczne8o We

(i) od Wielu lat zajmuję się tłumacżeniem tekśtów medycżnych, głóWnie z języka an8ielskiego na
polski. Jestem autorem kilkudziesięciu tłumaczeń rozdziałóW podręcznikóW, m.in. ,,choroby
naczyń. Podręcżnik towarzyszący do Braunwald's Heart Disease" oraz potskiej edycji ,,lnterny
Harrisona", Współpracuję róWnież z czasopismem,,Neurologia Praktyczna'', dla której
Wykonałem liczne tłumaczenia tekstóW an8ielskich, Moje zainteresowania edytorskie
obejmują również redakcję językową książek (4 pozycje książkowe, m,in, ,,Zdrowie i choroba.
Wybrane problemy socjolo8ii medycyny" pod red.l. Barańskiego iW, Piątkowskie8o), korektę
(7 pozycji książkowych) oraz redakcję techniczną (2o pozycji książkowych),

U) zakres dżiatalności klinicznei i naukoweji

- Ultrasonono8aafia naczyniowa. od kilkunastu lat Wykonuję liczne Ultrasono8raficżne
badania naczyniowe (tętnice do8łowowe, tętnice iźyły kończyn dolnych i 8órnych,
nacżynia trzewne/ nerkowe, W tym nerki przeszczepaonej, naczynia Wątrobowe, naczynia
gałkiocżnej).

Dia8nostyka nieinwazyjna chorób naczyń. Wykonuję liczne nieinwazyjne badania
naczyniowe, takie jak pomiar ciŚnień se8mentarnych, pletyzmo8rafia impedancyjna,
oscylometlia tętna, tonometria aplanacrna.
Zapalenia naczyń. Poza działalnością naukową na co dzień zajmuje się dia8nozowaniem i

leczeniem m.in. pacjentóW z zapaleniami nacryń.

Naczyniowe zespoły uciskowe, W tym zwłaszcza zespół 8órne8o otworu klatki piersiowei
(Tos). opracowałem liczne modyfikacje badania UsG u chorych z podejrzeniem tej
choaoby, obecnie prowadżę badania nad Walidacją metod obrazowania u pacjentóW z
podejrzeniem Tos.

- Żylna choroba zakrzepowo,żatorowa. Zajmuję się prowadzeniem pacjentóW po epizodżie
żylnej choroby zakrzepowo zatorowej olaz profilaktyką pżeciwzakrz€pową. od Wielu lat
pełnię funkcję konsultanta ds, angiolo8ii pacientóW Uniwersyteckie8o szpitala Kliniczne8o
we wrocławiu,

choroby rzadkie, Moja dzialalność kliniczna koncentruje się W dużej mierze na
dia8nostyce i leczeniU chorób rzadkich, zwłaszcza obejmujących układ naczyniowy.

- Fibromial8ia, od kilku lat prowadzę badania nad l]bromial8ią i zajmuję się lecżeniem
pacjentek. obecnie kończę projekt dotyczący ukrwienia kończyn i zaburzeń snu u chorych
z fibromialgią.

Zaburzenia oddychania i ruchóW końcryn podczas snu. Wykonuję badania
polisomno8raficzne u chorych hospitalizowanych w Klinice An8iologii, Nadciśnienia
Tętnicże8o iDiabetologii, żajmuję się ponadto anali?ą ruchóW kończyn W czasie snu
(aktymetria).
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- Problematyka ogólnointernistyczna. od WieIu lat dyżuruję jako lekarz internjsta,
konsultujący chorych W sżpitalnym oddżiale Ratunkowym.

Uczestnidwo w grantaah naukowych

- Projekt badawcry W ramach działalnoścj Własnej Uczelni nr 1267: ,,Rola wapnia
zewnątrzkomórkowe8o i jego receptora (casR) W rozwoju miaźdżycy'' (kierownik), okres
realiżacji 1.01,2005-31.12.2006

Ministerialny projekt badawczy promotor§ki nr N N402 26M34 ,,Monocytarna ekspresja
receptora Wapniowego w kontekŚcie aktwacji odpowiedzi żapalnej u chorych z
przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdłcy zarostowej i

ma kroan8iopatii cukrzycoWej", okres reaIizacji 26,05.2008 - 28,02,2011,

- Projekt badawcży W ramach działalności Własnej uczelni sT-600,,Udział 8enotypu syntazy
aldosteronu (cYP 1182) W rozwoju miażdżycy zarostowej i makroan8iopatii cuknycowej",
okres realizacji 1,01,2017-3L.72.2073.

- Projekt badawczy ,,Próba obiektywnej oceny Wpływu kompresjoterapii na wybrane
parametry fizjolo8iczne i biofizyczne W obrębie kończyn dolnych u pacjentÓW z
rożpoznaną pżeWlekłą niewydolnością żylną", okres realizacji 1.02,2012-31,12,2013.

- Zadanie badawcze W ramach dzialalnościstatutowej uczelnisT-876,,Rola receptora RAGE

W rozwoju nadciśnienia tętnicze8o i powikłań naczyniowych W cukrżycy typu 2", okres
realizacji 1,01.2014-31.12.2016

, zadanie badawcze W ramach dzialalności 9tatutowej uczelni sT-934,,Ana|iza struktury i

ukrwaenia mięśni szkieletowych W korelacji z funkc.ią układu autonomicznego u chorych z

fi bromial8ią", okres rea|iżaąi 1.o2.2oL5-3L.L2.2o77
Udziałw towarżystwach naukowych. Jestem członkiem:

- PolskiegoTowarzystlvaAngiologićznego

Polskie8o ToWarzystwa Diabetolo8icznego

Wrocław,dnia z t/- s, / za lł Podpis
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