
 Profesor Markolf Hanefeld ukończył Uniwersytet 
Medyczny w Dreźnie w 1959 roku. Dwa lata później pod 
kierunkiem prof. Hansa Hallera uzyskał stopień doktora nauk 
medycznych. W 1974 r., na podstawie dorobku naukowego oraz 
pracy pt.: „Badania na temat interakcji pomiędzy metabolizmem 
lipidów a chorobami wątroby” otrzymał tytuł profesora.
Dorobek naukowy prof. Hanefelda obejmuje 12 monografii
i ponad 400 oryginalnych artykułów w czasopismach, na temat 
medycyny wewnętrznej, diabetologii i endokrynologii. 
Prof. Hanefeld w latach 70-tych pracował nad zmianami
w wątrobie, pojawiającymi się w przebiegu chorób meta-
bolicznych. „Jego głównym odkryciem był fakt, że stłuszczenie 
wątroby jest symptomem wielu chorób. Prof. Hanefeld był 
pierwszym naukowcem, który w 1981 roku opisał i wprowadził 
pojęcie zespołu metabolicznego. Dokładny opis grupy patologii 
wchodzących w jego skład zrewolucjonizowało podejście do 
terapii chorób kardiometabolicznych”, pisze w swej recenzji prof. 
Ida Kinalska.
 Z kolei prof. Pawlikowski w ocenie dorobku prof. 
Hanefelda, pisze: „Drugim, choć ściśle powiązanym z poprzednim 
kierunkiem badań prof. Hanefelda jest cukrzyca typu 2. Od 
ponad 15 lat działalność badawcza Profesora ogniskowała się 
na znaczeniu regulacji poposiłkowego stężenia glukozy dla 
rozwoju zmian miażdżycowych w przebiegu cukrzycy typu 2.” 
Prof. Hanefeld wykazał, że obniżenie hiperglikemii poposiłkowej 
prowadzi do zmniejszenia  ryzyka powikłań sercowo-naczy-
niowych oraz do zmniejszenia śmiertelności ogólnej.
           „Jego ogromną zasługą jest badanie leków działających na 
glikemię poposiłkową poprzez hormony układu pokarmowego. 
Badania te przyczyniły się do zmniejszenia stopnia przejścia ze 
stanu przedcukrzycowego do cukrzycy oraz zmniejszenia ryzyka 
rozwoju powikłań naczyniowych”, dodaje prof. Ida Kinalska. 
 Prof. Grzeszczak o badaniach prof. Hanefelda pisze: 
„Prof. Hanefeld odegrał ważną rolę w przełomowych badaniach 
klinicznych, w tym między innymi: RECORD, ORIGIN, TECOS, 
EXSPEL, REWIND, SCALEDiabetes, PEGASUS i GENERATION. 
Podsumowania wymienionych badań ukazały się w najbardziej 
prestiżowych i najwyżej cytowanych czasopismach takich 
jak: „New England Journal of Medicine”, „Lancet”, „JAMA”, 
„Diabetes” i „Diabetes Care”. Prof. Hanefeld jest wymieniany 
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648 razy w bazie danych Index of Science. Liczba cytowań wynosi 
blisko 17 000, a Index Hirsha 58”. 
 Prof. Marek Pawlikowski w swojej recenzji tak odnosi 
się do aktywności naukowej prof. Hanefelda: 
„Profesor jest członkiem wielu towarzystw naukowych 
i pełni, bądź pełnił w nich odpowiedzialne funkcje (członek 
Executive Committee Europen Atherosclerosis Society, członek 
Guideline Committee for Management of Postmeal Glucose – 
Międzynarodowej Federacji Cukrzycowej (International Diabetes 
Federation) i przewodniczący Saksońskiego Towarzystwa Chorób 
Metabolicznych i Endokrynopatii. 
 Prof. Hanefeld uzyskał szereg  prestiżowych wyróżnień 
w uznaniu swoich osiągnięć naukowych. Jest honorowym 
profesorem Uniwersytetu w Hawanie, honorowym członkiem 
Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, honorowym 
członkiem Bułgarskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
i Słowackiego Towarzystwa Cukrzycowego. Otrzymał nagrodę 
Rudolfa Schonheimera Niemieckiego Towarzystwa Badań 
nad Cukrzycą i nagrodę Paula Langerhansa przyznaną przez 
Niemieckie Towarzystwo Cukrzycowe. Został on również 
wyróżniony na 4. Międzynarodowym Kongresie „Prediabetes and 
Metabolic Syndrome” w 2001 r. za „znaczące badania nad rolą 
zespołu metabolicznego i poposiłkowego metabolizmu glukozy”.
 W podsumowaniu swoich opinii recenzenci napisali:
 Prof. Ida Kinalska – „Nieczęsto spotyka się naukowca 
o tak doniosłym dorobku naukowym. Nie dziwi zatem fakt, 
że Uniwersytet Medyczny w Łodzi pragnie uhonorować Jego 
ogromny wkład do nauki. Doktorat honorowy, który ma zamiar 
nadać Panu Profesorowi Państwa Uczelnia, będzie w moim 
odczuciu szczególnym uznaniem dla Jego wspaniałej pracy”.
 Prof. Władysław Grzeszczak – „Prof. Markolf Hanefeld 
jest wybitnym naukowcem, który wniósł ogrom wiedzy do 
diabetologii i chorób związanych z zaburzeniami metabolizmu. 
Znam prof. Hanefelda od wielu lat i stwierdzam, że jest to 
niezwykle kompetentny uczony, jak również szalenie miły
i otwarty na ludzi człowiek, emanujący życzliwością i chęcią 
niesienia pomocy innym”.
Prof. Marek Pawlikowski – „Związki naukowe prof. Markolfa 
Hanefelda z polskim medycznym środowiskiem naukowym 
są bardzo silne i liczne. Współpracował z wieloma czołowymi 
diabetologami polskimi, w tym z prof. Janem Tatoniem
z Warszawy, prof. Renatą Wąsikową z Wrocławia i prof. Józefem 
Drzewoskim z Łodzi. 
 Profesor Markolf Hanefeld jest światowej miary uczonym 
w zakresie diabetologii i metabolizmu, podtrzymującym bliskie 
więzi z nauką polską, w tym także z naszym Uniwersytetem. Czyni 
Go to kandydatem w pełni zasługującym na wyróżnienie tytułem 
doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.


