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Janusz Cianciara
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i Nabytych 

Niedoborów 
Immunologicznych

nazwa w 2007 r.
pierwsza nazwa – Klinika Hepatologii Zakaźnej 

Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

Historia Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Aka-
demii Medycznej w Warszawie przedstawia się następująco.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
12.03.1976 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej nr 7 
z dnia 05.04.1976 r., pozycja 19, paragrafy 1-6) utworzono międzywydziałowy Insty-
tut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, znosząc Katedrę Chorób Zakaźnych.

Na stanowisko Dyrektora Instytutu powołano prof. dr. hab. n. med. Bertolda 
Kassura (1906-1982), który pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę we wrześniu 
1977 r., a Zastępcy Dyrektora – dr n. med. Lidię Babiuch kończącą wówczas przewód 
habilitacyjny. W ramach Instytutu utworzono siedem jednostek organizacyjnych. 
Wśród nich – Klinikę Hepatologii Zakaźnej.

Na stanowisko Kierownika Kliniki powołano dr n. med. Lidię Babiuch (ryc. 1). 
Klinika ta była pierwowzorem utworzonej wiele lat później, w 1996 r., Kliniki Hepa-
tologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych.

Ówczesny skład osobowy Kliniki Hepatologii Zakaźnej przedstawiał się nastę-
pująco:

Kierownik Kliniki – dr n. med. Lidia Babiuch• ,

Prof. Janusz Cianciara
Kierownik Kliniki
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Zespół Kliniki – dr n. med. Janusz Cianciara, • 
dr n. med. Teresa Wołodko-Wołoszczuk, dr n. 
med. Henryka Myśliwicz-Rychlik, dr n. med. 
Barbara Rychalska, lek. Elżbieta Gąbińska, lek. 
Ewa Górska, lek. Małgorzata Rezler-Poplewska, 
lek. Zbigniew Szubiakiewicz.

Tylko część tego Zespołu była zatrudniona na etatach 
nauczycieli akademickich, chociaż – co ustalił autor te-
go opracowania – większość zajmowała się naucza-
niem chorób zakaźnych. Opublikowany bowiem za lata 
1978-1980 skład osobowy Kliniki Hepatologii Zakaźnej 
uwzględnia Zespół w składzie:

Kierownik Kliniki – doc. dr hab. n. med. Li-• 
dia Babiuch,
adiunkci – dr n. med. Janusz Cianciara, dr n. • 
med. Barbara Rychalska, dr n. med. Józef Wy-
socki,
asystenci – lek. Ewa Górska, lek. Małgorzata Rezler-Poplewska, lek. Zbi-• 
gniew Szubiakiewicz.

Dane te poprawiono w składzie osobowym Kliniki Hepatologii Zakaźnej, opubli-
kowanym w latach 1983-1984, uwzględniając nazwiska nowych pracowników ów-
czesnej Kliniki i zmiany dotyczące już zatrudnionych:

Kierownik Kliniki – doc. dr hab. n. med. Lidia Babiuch• ,
docent – doc. dr hab. n. med. Janusz Cianciara,• 
adiunkci – dr n. med. Teresa Wołodko-Wołoszczuk, dr n. med. Henryka • 
Myśliwicz-Rychlik, dr n. med. Barbara Rychalska,
starsi asystenci – lek. Elżbieta Gąbińska, lek. Ewa Górska, lek. Małgorzata • 
Rezler-Poplewska, lek. Zbigniew Szubiakiewicz,
asystent – lek. Tomasz Laskus,• 
starszy wykładowca – dr n. med. Józef Wysocki.• 

Do roku 1989-1990 w składzie osobowym Kliniki zaszły znaczne zmiany, spo-
wodowane przejściem części pracowników na emeryturę, zmianą ich statusu lub 
zmianą miejsca pracy oraz zatrudnieniem nowych osób. Zostanie to uwzględnione 
w zbiorczym podsumowaniu zmian osobowych, w końcowej części tego opracowa-
nia. Skład osobowy przedstawiał się następująco:

Kierownik Kliniki – doc. dr hab. n. med. Lidia Babiuch• ,
docent – doc. dr hab. n. med. Janusz Cianciara,• 
adiunkt – dr n. med. Małgorzata Rezler-Poplewska,• 
starszy asystent – lek. Ewa Lupa,• 
asystenci – lek. Anna Mydłowska, lek. Krzysztof Bugalski, lek. Marek Rad-• 
kowski,
wykładowcy – lek. Ewa Górska, lek. Zbigniew Szubiakiewicz.• 

Dnia 15 maja 1990 r. JM Rektor Akademii Medycznej w Warszawie odwołał doc. 
dr hab. n. med. Lidię Babiuch ze stanowiska Kierownika Kliniki Hepatologii Za-
kaźnej, powołując ją jednocześnie na stanowisko Kierownika Kliniki Nabytych Nie-
doborów Immunologicznych, natomiast funkcję Kierownika Kliniki Hepatologii 

Ryc. 1.
Prof. Lidia Babiuch
Kierownik Kliniki
w latach 1976-1990
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Zakaźnej objął doc. dr hab. n. med. Janusz Cianciara 
(ryc. 2).

Brak jest dokumentów z tego okresu, precyzujących 
skład personalny obu Klinik. Pierwszy dostępny skład 
osobowy obu wymienionych wyżej Klinik, z lat 1993-
 -1994 przedstawia się w sposób następujący:

Klinika Nabytych Niedoborów Immunologicz-• 
nych:

– Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Lidia 
Babiuch,

– asystenci – dr n. med. Mian Mohammed Musabbir, 
lek. Anna Mydłowska, lek. Jerzy Stążka, lek. Bar-
bara Szymańska,

Klinika Hepatologii Zakaźnej:• 
– Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Janusz 

Cianciara,
– adiunkt – dr n. med. Henryk Jan Hryniewicz,
– asystenci – lek. Joanna Jabłońska, lek. Joanna Kozłowska, lek. Wojciech Stań-

czak, dr n. med. Ewa Lupa-Laskus.
Zespół Kliniki Hepatologii Zakaźnej wykazany w składzie osobowym z lat 1993-

 -1994 był Zespołem nowym, kompletowanym od jesieni 1990 r. przez prof. Janusza 
Cianciarę.

Z powodu przejścia w 1995 r. prof. Lidii Babiuch na emeryturę zarządzeniem Rek-
tora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 25.01.1996 r. (zarządzenie nr 2/96) do-
konano połączenia Kliniki Hepatologii Zakaźnej z Kliniką Nabytych Niedoborów 
Immunologicznych, tworząc Klinikę Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immu-
nologicznych, pod kierownictwem prof. J. Cianciary. Skład osobowy, opublikowany 
w latach 1997-1998 przedstawiał Zespół Kliniki w sposób następujący:

Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Janusz Cianciara• ,
adiunkt – dr n. med. Henryk Jan Hryniewicz,• 
asystenci – dr n. med. Ewa Lupa-Laskus, dr n. med. Mian Mohammed Mu-• 
sabbir, lek. Joanna Jabłońska, lek. Joanna Kozłowska, lek. Aneta Cybula, lek. 
Wojciech Stańczak, lek. Jerzy Stążka, lek. Barbara Szymańska.

W latach 1998-2004 w składzie osobowym Kliniki nastąpiły m.in. następujące 
zmiany:

prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski – profesor w Klinice Hepatologii • 
i Nabytych Niedoborów Immunologicznych objął stanowisko Kierownika 
Kli niki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Instytutu,
dr n. med. Joanna Jabłońska po obronie pracy doktorskiej została powołana • 
na stanowisko adiunkta Kliniki,
dr n. med. Mian Mohammed Musabbir po uzyskaniu specjalizacji II stopnia • 
z chorób zakaźnych został mianowany na stanowisko adiunkta Kliniki,
lek. Tomasz Mikuła został mianowany asystentem Kliniki.• 

W roku 2005 skład osobowy Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immu-
nologicznych przedstawia się następująco:

Ryc. 2.
Prof. Janusz Cianciara
Kierownik Kliniki
od 1990 r. – nadal
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Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Janusz Cianciara• ,
adiunkci – dr n. med. Henryk Jan Hryniewicz, dr n. med. Joanna Jabłońska, • 
dr n. med. Mian Mohammed Musabbir,
asystenci – dr n. med. Joanna Kozłowska, dr n. med. Wojciech Stańczak, lek. • 
Aneta Cybula, lek. Tomasz Mikuła,
sekretariat – Irena Pszczoła.• 

W Klinice w całej jej historii pracowało ponadto 17 osób: trzy osoby zmarły, jed-
na przeszła na emeryturę, 13 osób zmieniło miejsce pracy. Stopień naukowy doktora 
habilitowanego, a później profesora uzyskały dwie osoby, doktora nauk medycznych 
sześć, a specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych oraz I i II stopnia z chorób za-
kaźnych 13 osób.

Główne osiągnięcia medyczno-naukowe 
Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów 
Immunologicznych (i poprzednich Klinik)

Lata 1976-1984

1. Optymalizacja metod diagnostycznych i terapeutycznych w wirusowych zapa-
leniach wątroby oraz w marskości wątroby.

2. Optymalizacja metod diagnostycznych i terapeutycznych w zapaleniach wątro-
by przebiegających z niewydolnością tego narządu.

3. Ocena prób leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i nie-B 
za pomocą wyciągów z grasicy cielęcej – Thymus Factor X (TFX Polfa).

Lata 1984-1990

1. Badania nad skutecznością interferonu limfoblastoidalnego w leczeniu przewle-
kłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

2. Opracowanie standardów leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby 
typu B i C za pomocą rekombinowanego interferonu alfa.

W tym miejscu należy podkreślić kluczowe znaczenie roku 1986, kiedy Klinika 
– jako pierwsza w Polsce – rozpoczęła hospitalizację osób zakażonych HIV (marzec 
1986 r.) oraz chorych na AIDS (lipiec 1986 r.) – zapoczątkowując zarazem badania 
nad przebiegiem HIV/AIDS i optymalizacją związanych z tym zagadnieniem metod 
diagnostycznych i terapeutycznych.
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Lata 1990-1996

1. Badania nad naturalnym przebiegiem zakażenia wirusem zapalenia wątroby 
typu C u dorosłych.

2. Badania nad skutecznością interferonu alfa w terapii przewlekłego wirusowego 
zapalenia wątroby typu C z optymalizacją metod diagnostycznych (PCR).

3. Badania nad skutecznością terapii dwulekowej (interferon alfa i rybawiryna) 
u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C w porówna-
niu z monoterapią interferonem alfa lub rybawiryną.

4. Badania nad skutecznością nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkrypta-
zy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) – lamiwudyny (3TC) w terapii prze-
wlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

5. Badania nad zastosowaniem niezbędnych fosfolipidów jako terapii towarzyszą-
cej leczeniu interferonem chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu 
B i C.

6. Optymalizacja metod diagnostycznych i leczniczych w infekcjach oportuni-
stycznych i nowotworach występujących w przebiegu AIDS.

7. Wprowadzenie wielolekowej terapii antyretrowirusowej (HAART) do leczenia 
osób zakażonych HIV (od 1996 r.).

Lata 1996-2005

1. Badania nad mechanizmami włóknienia w przewlekłych chorobach wątroby.
2. Badania nad zaburzeniami immunologicznymi u pacjentów zakażonych wi-

rusem zapalenia wątroby typu C i pozawątrobowymi manifestacjami choroby 
u tych pacjentów.

3. Badania nad znaczeniem klinicznym zakażeń wirusami GBV i TTV u chorych 
z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C.

4. Optymalizacja metod diagnostyczno-leczniczych w autoimmunologicznym za-
paleniu wątroby i innych nieinfekcyjnych przewlekłych chorobach wątroby.

5. Badania nad bezpieczeństwem i skutecznością terapii przewlekłego wirusowe-
go zapalenia wątroby typu B z zastosowaniem analogów nukleozydowych III 
generacji: w mono- i duoterapii.

6. Badania nad transmisją wirusa zapalenia wątroby typu B w różnych grupach 
wiekowych i kliniczno-epidemiologicznymi konsekwencjami tego zjawiska.

7. Badania nad skutecznością pegylowanego interferonu alfa w terapii przewle-
kłych wirusowych zapaleń wątroby (w duoterapii z rybawiryną – w terapii 
przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C).

8. Badania dotyczące monitorowania powikłań niewyrównanej marskości wą-
troby.

9. Kwalifikacja do przeszczepów wątroby pacjentów z infekcyjnymi i nieinfekcyj-
nymi uszkodzeniami tego narządu.

10. Badania nad skutecznością swoistych szczepień ochronnych u chorych z HIV/
AIDS.
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11. Badania dotyczące polietiologiczności chorób wskaźnikowych u pacjentów 
z AIDS (w tym badania post mortem).

12. Badania nad przebiegiem zakażeń wirusami hepatotropowymi u pacjentów 
z HIV/AIDS.

13. Badania nad patologią ośrodkowego układu nerwowego u chorych z HIV/
AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem AIDS Dementia Complex.

14. Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych dysponuje 44 
łóżkami. Rocznie hospitalizowanych jest 650-850 pacjentów z chorobami wą-
troby oraz z HIV/AIDS.

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów V roku obu Wydziałów Le-
karskich, dla studentów anglojęzycznych oraz studiujących wieczorowo, dla stu-
dentów IV roku Oddziału Stomatologii i studentów nowo tworzonych jednostek 
dydaktycznych Akademii Medycznej w Warszawie. Prowadzi także szkolenie pody-
plomowe dla lekarzy specjalizujących się w chorobach zakaźnych i lekarzy odbywa-
jących staże cząstkowe z chorób zakaźnych w ramach właściwych specjalizacji.

Klinika regularnie organizuje w ramach CMKP i/lub Akademii Medycznej kursy 
szkolenia podyplomowego z zakresu hepatologii oraz HIV/AIDS.

Samodzielni pracownicy Kliniki byli wielokrotnie opiekunami prac doktorskich 
i habilitacyjnych oraz recenzentami wielu prac habilitacyjnych i doktorskich, a tak-
że zasiadali w komisjach egzaminacyjnych z chorób zakaźnych. Kierownik Kliniki, 
jego adiunkci i asystenci prowadzą wykłady w innych uczelniach i instytutach na-
ukowych oraz na zebraniach towarzystw naukowych, jak również czynnie uczestni-
czą w działalności instytucji Uczelni.

W ciągu minionych lat pracownicy Kliniki opublikowali ponad 250 prac nauko-
wych i doniesień w języku polskim i angielskim oraz rozdziałów w monograficznych 
podręcznikach naukowych.

Do dorobku Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych po-
wołanej w 1996 r. zalicza się jej publikacje, prace własne i współpracę z KBN.

Najważniejsze publikacje, które ukazały się w ciągu ostatnich 
10 lat

1. Brojer E., Głoskowska-Moraczewska Z., Kacperska E., Medyńska J., Cian-
ciara J. i wsp.: Hepatitis virus genotypes in blood donors and patients with 
chronic hepatitis C., Vox Sang 1996, 71, 51.

2. Hryniewicz H.J., Cianciara J., Stańczak W. i wsp.: Wybrane zagadnienia dia-
gnostyczne i kliniczne przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, 
Pol Arch Med Wewn 1996, 3, 141.

3. Cianciara J., Laskus T.: Development of transient autoimmune hepatitis du-
ring interferon treatment of chronic hepatitis B, Dig Dis Sc 1985, 40, 1842.

4. Laskus T., Radkowski M., Wang L.F., Cianciara J. i wsp.: Hepatitis C virus ne-
gative strand RNA is not detected in peripheral blood mononuclear cells and 
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viral sequences are identical to those in serum: a case against extrahepatic re-
plication, J Gen Virol 1997, 78, 2747.

5. Laskus T., Wang L.F., Radkowski M., Vargas H., Cianciara J. i wsp.: Compa-
rison of hepatitis B virus core promoter sequences in peripheral blood mono-
nuclear cells and serum for patients with hepatitis B. J Gen Virol, 1997, 78, 
649.

6. Radkowski M., Laskus T., Łoch T., Cianciara J.: High rate of coinfection with 
hepatitis G virus in patients with chronic hepatitis type B and C, Scand J In-
fect Dis 1997, 29, 531.

7. Cianciara J., Radkowski M., Stańczak W. i wsp.: Hepatitis G virus infection 
in patients with chronic hepatitis C – frequency and clinical features, Central 
European Journal of Immunology 1997, 22, 144.

8. Radkowski M., Stańczak W., Walewska-Zielecka B., Łoch T., Cianciara J.: 
Hepatitis G virus coinfection in chronic hepatitis B and C in Poland, Infection 
1998, 26, 113.

9. Cianciara J., Stańczak W., Kozłowska J. i wsp.: Częstość występowania i ob-
raz kliniczny koinfekcji wirusem zapalenia wątroby typu G (HGV) u chorych 
z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, Hepatologia Polska 1998, 5, 111.

10. Brydak L., Hryniewicz H., Machała M. i wsp.: Humoral response to influenza 
vaccination in HIV-infected patients, Clin Drug Invest 1999, 17, 441.

11. Radkowski M., Kubicka M., Kisiel J., Cianciara J.: Detection of active hepati-
tis C virus and hepatitis G virus/GB virus replication in bone marrow in hu-
man subjects, Blood 2000, 95, 3986.

12. Schalm S., Heathcote J., Cianciara J. i wsp.: Lamivudine and alpha-interfe-
ron combination treatment of patients with chronic hepatitis B infection, Gut 
2000, 46, 562.

13. Laskus T., Radkowski M., Piasek A., Nowicki M., Horban A., Cianciara J. 
i wsp.: Hepatitis C virus in lymphoid cells of patients coinfected with human 
immunodeficiency virus type 1: evidence of active replication in monocytes, 
J Infect Dis 2000, 181, 442.

14. Cianciara J.: Hepatitis A shifting epidemiology in Poland and Eastern Europe, 
Vaccine 2000, 18, 65.

15. Hryniewicz H.: Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS), [w:] Vade-
mecum lekarza praktyka, pod red. R. Brzozowskiego, PZWL, 2000, 148.

16. Jabłońska J., Ząbek J., Kozłowska J. i wsp.: Zaburzenia immunologiczne u cho-
rych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, Przegląd Epide-
miologiczny 2001, 55, 459.

17. Kozłowska J., Łoch T., Jabłońska J., Cianciara J.: Biochemiczne wykładniki 
włóknienia w przewlekłym zapaleniu wątroby i w marskości wątroby o etiolo-
gii wirusowej, Przegląd Epidemiologiczny 2001, 55, 451.

18. Mian M., Hryniewicz H., Cianciara J.: Zmiany w ośrodkowym układzie ner-
wowym (OUN) u chorych z AIDS: materiał własny, Przegląd Epidemiologicz-
ny 2001, 55, 465.

19. Mazur W., Król F., Cianciara J. i wsp.: A multi-center open study to determine 
the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to asses the safety of the 
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regimen in patients with chronic hepatitis B infection, Med Sci Monitor 2002, 
8, 257.

20. Czekalski S., Cianciara J. i wsp.: Zalecenia postępowania profilaktycznego 
i leczniczego w zakażeniach wirusami zapalenia wątroby typu B i C u pacjen-
tów z przewlekłymi chorobami nerek, Med Sci Rev 2001, 1, 169.

21. Mian M., Mikuła T., Cianciara J.: Malignant neoplasms other than AIDS-
 -indicative in patients with AIDS, Med Sci Monitor 2002, 8, 11.

22. Dienstag J.L., Cianciara J., Karayalcin S. i wsp.: Durability of serologic re-
sponse after lamivudine treatment of chronic hepatitis B, Hepatology 2003, 
37, 748.

23. Cianciara J., Radkowski M., Łoch T. i wsp.: Występowanie mutacji promoto-
ra i regionu pre-core wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz próba oce-
ny ich udziału w patogenezie uszkodzenia wątroby, Hepatologia 2003, 3, 66.

24. Cianciara J., Radkowski M., Łoch T., Jabłońska J.: Pre-core promoter muta-
tions in patients with chronic HBV infection and their possible association 
with different liver pathology, Med Sci Monitor 2003, 9, 97.

25. Laskus T., Radkowski M., Jabłońska J. i wsp.: Human immunodeficiency vi-
rus facilitates infection/replication of hepatitis C virus in native human ma-
crophages, Blood 2004, 103, 3854.

26. Juszczyk J., Beniowski M., Berak H., Bolewska B., Boroń-Kaczmarska A., 
Cianciara J. i wsp.: Safety and tolerability of the combination therapy with pe-
gylated interferon alpha-2a (Pegasys) and ribavirin (Copegus) in patients with 
chronic hepatitis C in Poland – interim analysis of EAP program, Med Sci 
Monitor 2004, 10, 12.

27. Juszczyk J., Beniowski M., Bolewska B., Boroń-Kaczmarska A., Cianciara J. 
i wsp.: Effectiveness of combined treatment with pegylated interferon alpha-2a 
and ribavirin in chronic hepatitis C – study phase summary, Med Sci Monitor 
2004, 10, 5.

28. Aniszewska M., Cianciara J., Kubicka J. i wsp.: Transmisja wertykalna HCV 
– czynniki predysponujące i częstość zakażenia, Ped Pol 2004, 79, 351.

29. Aniszewska M., Cianciara J., Kubicka J. i wsp.: Transmisja wertykalna HCV 
– przebieg zakażenia u niemowląt i małych dzieci, Ped Pol 2004, 79, 357.

30. Jabłońska J., Cianciara J.: Pozawątrobowe manifestacje zakażenia HCV, Pol 
Arch Med Wewn 2004, 112, 287.

31. Schiff E.R., Chang T.T., Gish R.G., Hadziyannis S., Cianciara J. i wsp.: Lami-
vudine-refractory hepatitis B patients can be safety switched directly to ente-
cavir 10 mg daily therapy, J Hepatol 2004, 40, 127.
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Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych od powstania 
w 1996 r. realizowała następujące projekty badawcze w ramach współpracy z KBN:

1) „Czynne zapobieganie zakażeniu HBV u chorych z upośledzoną odpornością 
i próbą wzmocnienia skuteczności szczepień za pomocą interleukiny 2” (lata 
1994-1996),

2) „Badanie występowania mutacji promotora oraz regionu precore/core wirusa 
zapalenia wątroby typu B i jego udział w patologii wątroby” (w latach 2000-
 -2002).

W wymienionym okresie realizowano również prace własne:
1) „Odległe następstwa przewlekłego zakażenia HBV z uwzględnieniem stosowa-

nego leczenia – wybrane aspekty kliniczne i immunologiczne” (prof. J. Cian-
ciara, lata 1999-2001),

2) „Obserwacja odległych losów chorych z marskością wątroby, ze szczególnym 
uwzględnieniem pierwotnych nowotworów wątroby” (lek. W. Stańczak, lata 
1999-2001),

3) „Wybrane aspekty diagnostyczne, kliniczne i immunologiczne przewlekłych 
zakażeń HBV i HCV” (prof. J. Cianciara, lata 1999-2004),

4) „Pozawątrobowe manifestacje zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C 
(HCV) – badania dotyczące etiopatogenezy i terapii” (dr J. Jabłońska) – temat 
realizowany od 2005 r.

Od powstania Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych 
w 1996 r. kolejni jej pracownicy obronili prace doktorskie z zakresu medycyny. We 
wszystkich przypadkach promotorem tych prac był Kierownik Kliniki – prof. Ja-
nusz Cianciara:

1) dr n. med. Joanna Jabłońska – Krioglobulinemia u chorych zakażonych wirusem 
zapalenia wątroby typu C – wybrane aspekty kliniczne i immunologiczne – pro-
motor – prof. J. Cianciara (1998 r.),

2) dr n. med. Joanna Kozłowska – Wybrane biochemiczne wykładniki włóknienia 
w marskości wątroby – promotor – prof. J. Cianciara (1999 r.),

3) dr n. med. Wojciech Stańczak – Koinfekcja wirusem zapalenia wątroby typu 
G u osób przewlekle zakażonych HBV i HCV – promotor – prof. J. Cianciara 
(2004 r.),

4) dr n. med. Jerzy Stążka – Stężenie neopteryny w surowicy jako wskaźnik rokow-
niczy u osób zakażonych HIV – promotor – prof. dr hab. n. med. Janusz Cian-
ciara (2004 r.).

Na rycinie 3 przedstawiono Zespół Kliniki w 2007 r.

Na stronie obok. Ryc. 3. Zespół Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych. I rząd od 
lewej: Joanna Kozłowska, Janusz Cianciara (Kierownik Kliniki), Joanna Jabłońska, Tomasz Mikuła; II rząd od 
lewej: Piotr Stefaniuk, Wojciech Stańczak, Aneta Cybula-Walczak.






