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PROGRAM KONFERENCJI 

 

 4 kwietnia 2019 r. 
9.00-10.00  Rejestracja i kawa 

10.00-10.10 Przywitanie gości 
Dyrektor COI -Profesor Jan Walewski 

10.10-10.30    Anna Żaczek - Krążące komórki nowotworowe w raku piersi – znaczenie biologiczne 
i kliniczne 

10.30-12.00  Sesja I 
Prezentacja zakresu badań molekularnych i translacyjnych 

prowadzonych w Centrum Onkologii 
 Prowadzący: Tomasz Rutkowski i Jerzy Ostrowski 

10.30-10.45 Joanna Didkowska - prezentacja Zakładu Epidemiologii 
10.45-11.00 Piotr Widłak - prezentacja Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej 

Nowotworów 
11.00-11.15 Magdalena Chechlińska - prezentacja Zakładu Immunologii 
11.15-11.30 Janusz Siedlecki - prezentacja Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej 
11.30-11.45 Michał Mikula- prezentacja Zakładu Genetyki   
11.45-12.00 Przerwa na kawę 
12.00-13.10 Sesja II 

Nowe strategie w diagnostyce i terapii nowotworów (I) 
 Prowadzący: Wiesława Widłak i Tomasz Cichoń 
 Magdalena Olbryt (IO-G): Poszukiwanie zmian genetycznych warunkujących 

oporność pierwotną na terapię celowaną w zaawansowanym czerniaku skóry – wstępna 
analiza wyników głębokiego sekwencjonowania. 
Małgorzata Oczko-Wojciechowska (IO-G): Ocena charakterystycznych mutacji  
w raku brodawkowatym tarczycy z zastosowaniem metod o wysokiej czułości detekcji: 
sekwencjonowania nowej generacji oraz ilościowej reakcji PCR w czasie 
rzeczywistym. 
Dagmara Rusinek (IO-G): Profil ekspresji genów w raku brodawkowatym tarczycy 
zależny od mutacji w promotorze genu TERT. 
Jakub Kucharz (IO): Wykładniki stanu zapalnego a rokowanie pacjentów z rakiem 
nerkowokomórkowym. 
Agnieszka Gdowicz-Klosok (IO-G): Wybrane czynniki genetyczne w ocenie ryzyka 
nawrotu i prognozie u chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi. 
Katarzyna Pogoda - Roche: wykład sponsorski. 

13.10-14.10 Przerwa obiadowa połączona z dyskusją przy plakatach 
14.10-15.25 Sesja III 

Biologia molekularna w diagnostyce i leczeniu 
 Prowadzący: Piotr Widłak i Janusz Siedlecki 
 Ewa Grzybowska (IO): Detekcja, izolacja i analiza krążących komórek 

nowotworowych w rozsianym raku piersi. 
Monika Pietrowska (IO-G): Proteomic profiles of melanoma-derived exosomes 
(MTEX) from the plasma of melanoma patients – a preliminary study.  
Agnieszka Adamczyk (IO-K): Czynniki prognostyczne związane z komórkami 
nowotworowymi u chorych na HER2-dodatniego raka piersi.  



Jolanta Pamuła-Piłat (IO-G): Interpretacja występowania polimorfizmów  
w genach ADME w aspekcie odpowiedzi  na chemioterapię raka piersi. 
Patryk Janus (IO-G): Udział czynnika transkrypcyjnego HSF1 w przejściu 
nabłonkowo-mezenchymalnym komórek nabłonka piersi.   
Dorota Kula (IO-G): Związek wariantu c.444+1G>A i c.1100delC genu CHEK2  
z rakiem brodawkowatym tarczycy. 

Tomasz Sarnowski (IBB) - Remodeling chromatyny, splicing i metabolizm – 
niezależne procesy czy precyzyjny system kontrolny?  

15.25-15.45 Przerwa na kawę 
15.45-17.00 Sesja IV 

Nowe strategie w diagnostyce i terapii nowotworów (II) 
 Prowadzący: Marek Rusin i Małgorzata Oczko-Wojciechowska 
 
 

Tomasz Cichoń (IO-G): Współdziałanie mezenchymalnych komórek zrębu  
z makrofagami M2 w naprawie uszkodzonej tkanki 
Beata Jagielska (IO): Kardiotoksyczność w immunoterapii. 
Patrycja Tudrej (IO-G): Linia komórkowa OVPA8 - nowy model do badań 
przedklinicznych niskozróżnicowanego surowiczego raka jajnika. 
Marek Rusin (IO-G): Białko p53 i interferony - sprzymierzeńcy w walce  
z wirusami i nowotworami. 
Agnieszka Dansonka-Mieszkowska (IO): Wpływ statusu białka i genu TP53 na 
ekspresję wybranych genów, zaangażowanych w apoptozę w rakach jajnika. 
Andrzej Tysarowski (IO): STARTRK-2 Basket trial for TRK, ROS1 and ALK fusions 
in lung cancer patients treated in MSCI, Warsaw. 
Magdalena Kowalewska (IO): Mechanizmy progresji płaskonabłonkowego raka 
sromu. 

12.30-13.30 
 

19.00-21.00 

Spotkanie Sekcji Guzów Litych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka - 
sesja satelitarna sala nr 4. 
“Get together party” i “Poster Session” 
 

 
 

 

 5 kwietnia 2019 r. 
8.30-8.45 Przerwa na kawę 

  8.45-10.45 Sesja V 
Sesja sprawozdawcza z grantów wewnętrznych COI 

 Prowadzący: Jerzy Ostrowski 
 

 

Grzegorz Rymkiewicz: Analiza profili mutacji somatycznych w transformacji 
chłoniaka grudkowego do chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. 
Anna Szumera-Ciećkiewicz: Charakterystyka chłoniaka grudkowego  
z uwzględnieniem epidemiologii i określeniem heterogenności w badaniach 
translacyjnych. 
Dorota Nowakowska: Charakterystyka molekularnego podłoża rozlanego podtypu 
raka żołądka oraz opracowanie zasad nadzoru endoskopowego  
w rodzinach z zespołem dziedzicznego rozlanego raka żołądka. 
Joanna Szarkowska: Analiza współzależności pomiędzy ludzką O-GlcNAc 
transferazą (OGT) i kompleksem remodelującym chromatynę typu SWI/SNF oraz ich 
wpływ na powstawanie jasnokomórkowego raka nerki. 
Maria Maksymowicz: Immunohistochemiczna, mikroskopowa elektronowa  
i molekularna charakterystyka klinicznie czynnych i nieczynnych hormonalnie 
kortykotropowych gruczolaków przysadki. 



Michał Mikula: Ocena transkryptomu wybranych narządów myszy knock-out  
w genie mARC2. 
Jakub Karczmarski: Wielkoskalowa analiza profilu bakteryjnego oraz 
mikrotranskryptomu u chorych z chorobami zapalnymi jelit (CLC, WZJG), oraz 
chorobami autoimmunologicznymi wątroby (PBC, PSC). Analiza interakcji pomiędzy 
mikroRNA a mikrobiomem – badanie pilotażowe. 
Anna Niwińska: Oznaczanie wolnego nowotworowego DNA we krwi  
w monitorowaniu nawrotu i progresji raka piersi. 
Paweł Teterycz: Charakterystyka profilu genomowego bogatego w komórki 
olbrzymie podtypu kostniakomięsaka na podstawie materiału archiwalnego Kliniki 
Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków. 
Sergiusz Markowicz: Mechanizmy molekularne aktywacji limfocytów Treg do 
supresji proliferacji komórek chłoniaków wywodzących się z limfocytów B. 
Lucjan Wyrwicz: Ocena roli surowiczych markerów nowotworowych, wykładników 
nasilenia stanu zapalnego oraz k4rążących komórek nowotworowych jako markerów 
wczesnej odpowiedzi na neoadjuwantowe leczenie systemowe w pierwotnie 
resekcyjnym raku żołądka. 
Krzysztof Czaderny: Budowa statystycznego modelu przestrzennego umieralności na 
nowotwory złośliwe w Polsce w okresie 2010-2015 – pilotaż  
Maria Sokół: Wpływ masy cząsteczkowej środków kontrastowych na wynik badania 
DCE MRI w ocenie unaczynienia guzów nowotworowych na mysim modelu glejaka. 
Łukasz Boguszewicz: Wpływ niskich dawek promieniowania jonizującego na zmiany 
profilu metabolicznego mięśnia sercowego. 
Iwona Ługowska: Porównanie wyników leczenia dorosłych chorych na mięsaka 
Ewinga z wynikami leczenia dzieci, na podstawie danych pochodzących z dwóch 
ośrodków referencyjnych w Polsce. Opracowanie profilu genetycznego mięsaka 
Ewinga. 
Jacek Kunicki: Rola zaburzeń ekspresji genów w patogenezie nieczynnych 
funkcjonalnie gruczolaków przysadki. 
Katarzyna Siennicka: Próba modyfikacji popromiennego uszkodzenia  
i naprawa tkanek przeszczepem mezenchymalnych komórek macierzystych 
izolowanych z tkanki tłuszczowej (ASC) – poszukiwanie przesłanek dla nowej metody 
terapeutycznej. 
Roman Dubiański: Funkcja jądrowa receptora HER2 a oporność raka piersi na 
leczenie trastuzumabem. 
Edyta Zagórowicz: Zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) u pacjentów  
z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – prospektywne badanie 
obserwacyjne. 
Marta Gajewska: Ocena przydatności myszy z zaburzeniami behawioralnymi do 
badań biomedycznych. 
Jacek Pachlewski: Analiza profili mutacji somatycznych w zaawansowanych 
gruczolakach z lekką i ciężką dysplazją oraz w rakach jelita grubego – badanie 
pilotażowe. 
Katarzyna Wiśniowska: Ocena późnych odczynów popromiennych i ich nasilenia  
w zależności od poziomu TGF beta1 u chorych leczonych samodzielną radioterapią lub 
metodą skojarzoną z jednoczesną chemioterapią z powodu nowotworów rejonu głowy 
i szyi. 
Andrzej Tysarowski: Ocena przydatności diagnostycznej mutacji genu H3F3A  
wguzie olbrzymiokomórkowym (GCT), a także innych zmian molekularnych  
w genach H3F3B, GNAS, USP6, MDM2 w guzach kości na potrzeby molekularnej 
diagnostyki różnicowej. 



Jerzy Ostrowski: Mikrobiom przewodu pokarmowego u chorych na raka  
o różnych lokalizacjach narządowych – badania pilotażowe. 

10.45-11.00 Przerwa na kawę 
11.00-12.15 Sesja VI 

Nowe klasy biomarkerów w onkologii 
 Prowadzący: Ewa Grzybowska IO-G i Joanna Niemiec 
 Jerzy Ostrowski (IO): miRNA biomarkerem raka stercza 

Jan Konrad Siwicki (IO): Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym 
oraz w biopsjach mózgu chorych na pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu 
nerwowego oraz chorych na nienowotworowe choroby neurologiczne. 
Agnieszka Paziewska (IO): Peripheral blood cells may be a better source of candidate 
diagnostic miRNAs than circulating miRNAs in Hodgkin’s and diffuse large B-cell 
lymphomas. 
Agnieszka Piekiełko-Witkowska (CMKP): microRNAs and metabolic reprogramming 
in renal cancer. 
Michał Mikula (IO): Signatures of circulating microRNA in four sarcoma. 
Piotr Widłak (IO-G): Profil miRNA w napromienionych komórkach oraz egzosomach 
uwalnianych przez te komórki. 
Roche Diagnostics: wykład sponsorski. 

12.15-12.30 Przerwa na kawę 
12.30-14.00 Sesja VII 

Strategie w tworzeniu terapii celowanych 
 Prowadzący: Aleksandra Grela-Wojewoda i Michał Mikula 
 Mateusz Nowak (Selvita): Dualni antagoniści A2A/A2B jako nowa immunoterapia 

nowotworów. 
Magdalena Jarosz-Biej (IO-G): Komórki mikrośrodowiska jako cel terapii 
przeciwnowotworowej. 
Agnieszka Ciesielska - Bio-Rad: Digital droplet PCR- nowoczesne podejście do 
medycyny spersonalizowanej 
Aleksandra Grochowska: Białka z bromodomenami jako cel terapii epigenetycznej  
w onkologii. 
Michał Mikula (IO): Badania przedkliniczne nowych leków przeciwnowotworowych. 
Iwona Ługowska (IO): Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz. 
Piotr Rutkowski (IO): Możliwości i ograniczenia nowych terapii 
przeciwnowotworowych – doświadczenia własne. 

14.00-14.30 Prowadzący: Elżbieta Sarnowska, Janusz Siedlecki 

Prezentacja wyróżnionych prezentacji plakatowych 

14.20-14.45 Prowadzący: Jerzy Ostrowski  
Wyróżnienie najlepiej zrealizowanych projektów w ramach grantów wewnętrznych  
i dyskusja nad dalszym finansowaniem badań naukowych w COI  

14.45-15.00 
15.00 

 

Janusz Siedlecki: Podsumowanie i zamknięcie Konferencji  
Obiad 
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