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Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz osiągniecia habilitacyjnego
pt. „Analiza czynników ryzyka wpływających na wyniki leczenia i śmiertelność okołoprzeszczepową
u dzieci i młodzieży leczonych transplantacją komórek krwiotwórczych”
Pani dr n. med. AGNIESZKI ZAUCHY-PRAŻMO,
adiunkta w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego n. medycznych
w dziedzinie: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplinie: nauki medyczne.

DANE BIOGRAFICZNE I PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
Dr n. med. Agnieszka Zaucha-Prażmo ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Lublinie w roku 1992, uzyskując dyplom lekarza z wyróżnieniem. Po zrealizowaniu
rocznego stażu podyplomowego w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, zatrudniona została w Klinice
Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Klinika Hematologii,
Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) – początkowo
na stanowisku asystenta, a od roku 2003 – adiunkta. Równolegle, od roku 1994 do chwili obecnej
dr Agnieszka Zaucha-Prażmo pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, początkowo
jako młodszy asystent, a od roku 1999 na stanowisku starszego asystenta. Od roku 1998, dr ZauchaPrażmo pracuje na Oddziale Transplantacji Szpiku kliniki.
W kolejnych latach pracy zawodowej, dr med. Agnieszka Zaucha-Prażmo konsekwentnie
doskonaliła umiejętności medyczne i wiedzę niezbędną w pracy z dziećmi z chorobą nowotworową,
a szczególnie z pacjentami poddawanymi transplantacji komórek krwiotwórczych. Uzyskała tytuł
specjalisty I i II stopnia z pediatrii (1996r i 2001r), tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii
i hematologii dziecięcej (2005r) oraz tytuł specjalisty w dziedzinie transplantologii klinicznej (2015r).
W roku 1999 dr Zaucha-Prażmo uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale
Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie na podstawie rozprawy
pt.”Zastosowanie dexrazoxanu w profilaktyce polekowych kardiomiopatii u dzieci z chorobą
nowotworową”. Promotorem pracy był prof. dr hab. n med. Jerzy Kowalczyk.

W pierwszych latach swojej pracy klinicznej, Habilitantka odbyła dwa międzynarodowe staże,
dzięki którym zdobywała wiedzę i doświadczenie w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych.
Wiedzę tę wykorzystała w pracy na nowopowstałym w roku 1998 Oddziale Transplantacji Szpiku. Były
to: dwumiesięczny staż (III-IV 1995) w Division of Oncology, Hospital Nino Jesus, Department
of Pediatrics, Universidad Autonoma de Madrid, Hiszpania (kierownik: Prof. Dr Manuel Hernandez) oraz
trzymiesięczny staż (III-VI’1996) w Hematologie Clinique, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes,
Francja (kierownik: Prof. Jean-Luc Harousseau). Warto przywołać bardzo pozytywną opinię prof.
Hernandeza na temat zaangażowania, pracowitości i rzetelności dr Zauchy-Prażmo w trakcie jej stażu
w Madrycie.
Dr Zaucha-Prażmo doskonaliła również swą wiedzę kliniczną w zakresie przeszczepiania
komórek krwiotwórczych i powikłań infekcyjnych tej procedury, biorąc udział w licznych kursach
i szkoleniach w Polsce (Warszawa 2006, Poznań 2017, Kraków 2019) oraz za granicą (Budapeszt, Węgry
2004, Sigtuna, Szwecja 2006, Hamburg, Niemcy 2007 oraz Londyn, Wielka Brytania 2012).
Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w pracach Komitetu Transfuzjologicznego
oraz Zespołu Żywieniowego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO
Podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki medyczne
i nauki o zdrowiu, dyscyplinie: nauki medyczne, jest cykl sześciu powiązanych tematycznie prac
pełnotekstowych – pięciu oryginalnych i jednego opisu przypadku. Wszystkie prace wchodzące w skład
osiągnięcia naukowego Habilitantki, powstały po uzyskaniu przez nią stopnia doktora nauk medycznych,
w latach 2017-2019.
Cykl obejmuje następujące publikacje:
1. Agnieszka Zaucha-Prażmo et al. Transplant-related mortality and survival in children with
malignancies treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. A multicenter analysis.
Pediatr. Transplant. [online] 2018 vol. 22 nr 3 3158, s. 1-7.
2. Agnieszka Zaucha-Prażmo et al. Risk factors for transplant outcomes in children and adolescents
with non-malignant diseases following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Ann.
Transplant. 2019 vol. 24 s. 374-382.
3. Agnieszka Zaucha-Prażmo et al. Incidence of infectious complications in children with acute
lymphoblastic leukemia treated with hematopoietic stem cell transplantation. Transplant. Proc. 2017
vol. 49 nr 9 s. 2183-2187.
4. Agnieszka Zaucha-Prażmo et al. Infection profile in children and adolescents with bone marrow
failures treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Ped. Transplant. 2019 DOI:
10.1111/petr.13592.
5. Agnieszka Zaucha-Prażmo et al. Cerebral toxoplasmosis after haematopoietic stem cell
transplantation. Ann. Agric. Environ. Med. 2017 vol. 24 nr 2 s. 237-239.

6. Monika Lejman, Agnieszka Zaucha-Prażmo et al. Impact of early chimerism status on clinical
outcome in children with acute lymphoblastic leukaemia after haematopoietic stem cell
transplantation. BMC Cancer. 2019, 19:1141. DOI: 10.1186/s12885-019-6360-3.
Sumaryczna wartość IF prac tworzących cykl – 8,876, a punktacji MNiSW – 250 punktów.
Celem cyklu publikacji, była analiza częstości występowania i czynników ryzyka ciężkich
powikłań allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci z chorobami nowotworowymi
i nienowotworowymi. Habilitantka skupiła się w szczególności na badaniu zagadnienia śmiertelności
związanej z procedurą przeszczepową (transplantation-related mortality, TRM) (prace 1 i 2), powikłań
infekcyjnych (prace 3, 4 i 5) oraz znaczenia wczesnego monitorowania chimeryzmu w celu
przewidywania ryzyka odrzucenia przeszczepu u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki
limfoblastycznej (ALL) (praca 6).
Tematyka osiągnięcia habilitacyjnego dr Zauchy-Prażmo odzwierciedla w pełni jej kliniczne
i naukowe zainteresowania, realizowane konsekwentnie od początku pracy zawodowej.
W pracach 1 i 2 Habilitantka analizowała przyczyny TRM u dzieci z chorobami nowotworowymi
i nienowotworowymi oraz kliniczną przydatność skali oceniającej ryzyko występowania TRM u dzieci
(pediatric TRM-score). W grupie 299 dzieci poddanych allo-HSCT z powodu choroby nowotworowej
w latach 2006–2015, 40 pacjentów zmarło z powodu TRM. Nie wykazano statystycznej różnicy
w częstości występowania TRM w zależności od rodzaju choroby zasadniczej i źródła komórek
krwiotwórczych. Z kolei u dzieci przeszczepianych z powodu schorzeń nienowotworowych
najważniejszymi czynnikami ryzyka TRM, wpływającymi na całkowite przeżycie były: rodzaj choroby
zasadniczej (najgorsze rokowanie w SCID), źródło komórek macierzystych i dawka CD34+ wyższa
niż 5×106 / kg masy ciała. W obu pracach Habilitantka wskazała na istotne znaczenie prognozowania
wyniku transplantacji w oparciu o analizę obecności konkretnych czynników ryzyka TRM
u poszczególnych pacjentów. Takie zindywidualizowane podejście do kwalifikacji pacjentów do HSCT
pozwoliłoby wyodrębnić grupy pacjentów o największym ryzyku wystąpienia zagrażających życiu
powikłań związanych z procedurą przeszczepową.
Kolejne trzy prace (3, 4 i 5) dotyczą bardzo ważnej kwestii powikłań infekcyjnych
u pacjentów po HSCT. Pomimo ogromnego postępu w onko-hematologii i transplantologii dziecięcej,
zakażenia nadal pozostają jednymi z najczęściej występujących i najgroźniejszych powikłań
transplantacji komórek krwiotwórczych. Wieloośrodkowe analizy na dużych grupach pacjentów,
przedstawione przez habilitantkę w publikacjach 3 i 4, stanowią ważny wkład w tworzenie standardów
postępowania przeciwinfekcyjnego u pacjentów poprzeszczepowych. Powierzenie Habilitantce
opracowania danych ogólnopolskich przez koordynatora Grupy ds. Zakażeń Polskiego Towarzystwa
Onkologii i Hematologii Dziecięcej, świadczy o jej doświadczeniu w postępowaniu diagnostycznym
i terapeutycznym w infekcjach u dzieci po transplantacjach.
Praca 5, przedstawiająca przypadek toksoplazmozy ośrodkowego układu nerwowego
u dziecka po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych z powodu anemii Fanconiego,
nie znalazła się w cyklu publikacji bez przyczyny. Toksoplazmoza jest bardzo rzadkim, ale możliwym

powikłaniem allo-transplantacji i nie może być pominięta w diagnostyce różnicowej objawów
neurologicznych i zaburzeń widzenia pojawiających się po przeszczepieniu. Autorka we wnioskach
stwierdza, że konieczne jest monitorowanie poziomu przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii,
szczególnie u seropozytywnych biorców przeszczepionych od seronegatywnych dawców.
W pracy nr 6 dr Zaucha-Prażmo oceniała kliniczne znaczenie monitorowania wczesnego
chimeryzmu poprzeszczepowego u dzieci z ALL. Habilitantka podkreśliła, jak istotne jest rutynowe
monitorowanie wczesnego chimeryzmu po alloHSCT w stałych punktach czasowych, zwłaszcza
u pacjentów z chorobami nowotworowymi, u których istnieje ryzyko nawrotu choroby. Stwierdzenie
narastania mieszanego chimeryzmu umożliwia wczesne wdrożenie leczenia zwiększającego szanse
na przyjęcie się przeszczepu, takie jak: odstawienie immunosupresji, wlewy limfocytów dawcy (DLI).
Habilitantka słusznie zwróciła uwagę, iż analizy cytogenetyczne dotyczące oceny chimeryzmu
potranspantacyjnego powinny być wykonywane u wszystkich pacjentów w jednym centralnym
laboratorium genetycznym przy użyciu tej samej standaryzowanej metody.
Warto podkreślić, że w pięciu pracach cyklu habilitacyjnego dr Zaucha-Prażmo jest pierwszym
autorem i autorem korespondencyjnym. Jedynie w jednej publikacji (praca 6) jest drugim autorem,
z wyraźnie mniejszym wkładem w powstanie pracy. Cztery publikacje powstały w wyniku współpracy
naukowej z innymi pediatrycznymi ośrodkami transplantacji szpiku w Polsce. Dzięki tej współpracy
możliwa była analiza danych klinicznych, dotyczących dużej liczebnie grupy dzieci po przeszczepieniu
komórek hematopoetycznych. Umożliwiło to uzyskanie wiarygodnych wyników i wysunięcie ważnych
klinicznie wniosków, które mogą się przyczynić się do poprawy wyników leczenia dzieci poddawanych
allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w Polsce.
Podsumowując należy stwierdzić, że cykl publikacji Dr Agnieszki Zauchy-Prażmo, składający się
na jej osiągnięcie naukowe, jest wszechstronnym i cennym opracowaniem ważnego problemu
klinicznego. Spełnia ono kryteria spójności tematycznej, posiada cechy naukowej nowości
i potwierdza badawczą samodzielność Habilitanta. Koresponduje to z zapisami ustawy z dnia 14 marca
2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
w związku z art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH
Niemal cały dorobek naukowy Habilitantki powstał po uzyskaniu tytułu doktora nauk
medycznych. Składa się na niego 70 prac pełnotekstowych i 157 streszczeń zjazdowych.
Poza cyklem sześciu prac, będących podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego,
dorobek naukowy dr Zauchy-Prażmo obejmuje 47 prac oryginalnych, w tym 23 oryginalne pełnotekstowe
prace w czasopismach z Impact Factor, 10 opisów przypadków i 7 prac przeglądowych, w tym
4 rozdziały w podręcznikach dla studentów. Sumaryczny IF wszystkich prac Habilitantki, łącznie
z publikacjami tworzącymi osiągnięcie naukowe, wynosi 53,933 natomiast punktacja MNiSW – 1340,50
pkt. Liczba cytowań (bez autocytowań) na dzień 22.11.2019 wynosiła 53 wg bazy Web of Science Core
Collection oraz 114 wg bazy Scopus; Index Hirscha według powyższych baz wynosił odpowiednio 4 i 5.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych dr Zaucha-Prażmo była współautorką 153
streszczeń, w tym 52 zaprezentowanych na konferencjach międzynarodowych oraz 101
na konferencjach krajowych. Spośród nich, Habilitantka była pierwszym autorem 28 streszczeń: 19
prezentacji plakatowych przedstawianych na konferencjach międzynarodowych (10) i krajowych (9) oraz
9 wystąpień ustnych (dwóch na zjazdach międzynarodowych oraz siedmiu na krajowych).
Dr Zaucha-Prażmo była także opiekunem naukowym siedmiu prezentacji zjazdowych przedstawianych
przez studentów koła naukowego, z których dwie zostały nagrodzone.
Niemal cały dorobek publikacyjny dr Zauchy-Prażmo konsekwentnie koncentruje się
na zagadnieniach związanych z wynikami i powikłaniami procedury przeszczepiania komórek
krwiotwórczych u dzieci.
Spośród licznych powikłań chemioterapii oraz procedury przeszczepiania komórek
hematopoetycznych, dr Zaucha-Prażmo w sposób szczególny zajmowała się problemami
kardiotoksyczności. Temu właśnie tematowi poświeciła swą pracę doktorską. Następnie, w latach 20052008, kierowała projektem Komitetu Badań Naukowych (KBN nr 2PO5E 028 29),
pt. „Mózgowy peptyd natriuretyczny, przedsionkowy peptyd natriuretyczny, endotelina oraz troponina
jako wczesne wskaźniki uszkodzenia mięśnia sercowego u dzieci leczonych przeszczepieniem komórek
hematopoetycznych”. W latach 2011- 2012 we współpracy z zespołem Kliniki Kardiologii oraz Zakładu
Radiologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Lublinie Habilitantka prowadziła badania potencjalnych
markerów wystąpienia późnych powikłań sercowo-naczyniowych, w tym przedwczesnych zmian
miażdżycowych u dzieci leczonych w przeszłości z powodu nowotworów. Wyniki tych nowatorskich
badań dr Zaucha-Prażmo opublikowała w 6 pracach (w czterech jako pierwszy, w dwóch – jako drugi
autor) i zaprezentowała w 11 doniesieniach zjazdowych (wszystkie jako pierwszy autor). Uważam, że te
ważne badania naukowe nad powikłaniami kardiotoksycznymi transplantacji komórek krwiotwórczych
mogły zostać włączone do osiągnięcia naukowego – obok powikłań infekcyjnych.
W swojej pracy klinicznej i badawczej Habilitantka od lat ściśle współpracuje
z pediatrycznymi ośrodkami transplantacji szpiku w Polsce i za granicą. Uczestniczy też
w wieloośrodkowych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, w tym w projekcie
European Bone Marrow Transplantation (EBMT) – Infectious Disease Working Party „A survey
on infectious disease prevention practices EBMT” i w pracach Europejskiej Sieci Referencyjnej ERN
PaedCan (European Reference Network on Paediatric Cancer). W latach 2012-2014 dr Agnieszka
Zaucha-Prażmo była kierownikiem wielośrodkowego krajowego projektu badawczego „Ocena
69 parametrów gospodarki żelazem u dzieci leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych”.
Habilitantka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (od roku 1996), Polskiego
Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (od 2001) i The European Society for Blood
and Marrow Transplantation (EBMT) – od 2002.
Była aktywnym członkiem Komitetów Naukowych trzech krajowych konferencji naukowych.
Za swoją działalność naukową otrzymała trzy Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie – III stopnia za lata 2016 i 2017 i I stopnia za rok 2018.

