
Marzena Anna Lewandowska – Autoreferat  

 

1 

1. Imię i nazwisko: Marzena Anna Lewandowska 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

2012 Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego po ukończeniu w 
2012 r. studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej na Wydziale 
Farmaceutycznym, Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy. 

2011 Doktor nauk medycznych - nostryfikacja brytyjskiego doktoratu 
(uzyskanego w 2006 roku) w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu. (Zaświadczenie o równoważności dyplomu z 
2006 roku z polskim dyplomem doktora nauk medycznych) 

 Recenzenci: Prof. dr hab. Ryszard Słomski i Prof. dr hab. Włodzimierz 
Krzyżosiak.  

2010 Tytuł Master of Business Administration (MBA), National-Louis University, 
Chicago, IL, USA; (studia w języku angielskim) 

2006 Stopień Doktora Nauk (Ph.D.) w Department of Life Sciences, The Open 
University, Wielka Brytania. Badania wykonano w Dziale Patologii 
Molekularnej i Genetyki Molekularnej Człowieka, w Międzynarodowym 
Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB), Triest, Włochy – 
założonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

Temat rozprawy doktorskiej: “Functional Studies on the Intronic Splicing 
Processing Element in the Ataxia Telangiectasia Mutated Gene”. 

Promotor: Prof. Francisco Baralle (ICGEB) oraz Prof. Ann Harris (Paediatric 
Molecular Genetics, Institute of Molecular Medicine, Oxford University, John 
Radcliffe Hospital, Oxford OX3 9DS, UK).  

Studia doktoranckie, egzamin oraz praca -  w języku angielskim 

2002 Tytuł magistra, inżyniera na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie 
 Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizacja: Diagnostyka Genetyczna 

Temat pracy: “Diagnostyka molekularna rodzinnej polipowatości jelita 
grubego”.  Molecular Diagnostics of Familial Adenomatous Polyposis Coli; the 
Characterization of Mutations in the APC Gene”. 

Badania wykonano w Instytucie Genetyki Człowieka, Polskiej Akademii Nauk 
Poznań, Polska pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Pławskiego i prof. dr hab. 
Ryszarda Słomskiego. 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2011 – obecnie asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, 
   wydział lekarski Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy. 
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2010 – obecnie Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, Zakład  
              Patologii Nowotworów i Patomorfologii, Centrum Onkologii im. Prof. 
                         F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 

2009 – 2010     Pozycja podoktorska (ang. Post Doctoral Research Associate at the  
              Northwestern University Feinberg School of Medicine. Laboratorium Prof. 
              Sui Huang , Wydział Biologii Molekularnej i Komórki, Northwestern,  
              University, Chicago, IL, USA 

2007 – 2009    Pozycja podoktorska (ang. Post Doctoral Research Associate at the Northwestern 
  University Feinberg School of Medicine. Department of Pediatrics. And  
  Human Molecular Genetics program; Lurie Children's Research Center, Prof. 
  Ann Harris lab, Chicago, IL, USA 

2002 – 2006   Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB), 
  Triest, Włochy (stypendium doktoranckie)  

2001    The Royal Veterinary and Agricultural University of Copenhagen, Dania. 
   Wykonawca projektu: “The use of transgenic barley (Hordeum vulgare) and 
   wheat (Triticum aestivum) to study disease resistance”.  

4. Wskazane osiągnięcie, o którym mowa w art.16 ust.2 ustawy 

 4.I. Tytuł osiągnięcia naukowego 

„Strategia wykrywania i charakterystyka mutacji w wybranych genach warunkujących 
niektóre choroby dziedziczne i nowotworowe” 

Osiągnięcie zostało udokumentowane pięcioma przedstawionymi poniżej pracami 
oryginalnymi w recenzowanych czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 
Reports (JCR) o sumarycznym współczynniku IF równym 13,803  i całkowitą punktacją 
MNiSW : 118 

1)  Crotti L, Lewandowska MA, Schwartz PJ, Insolia R, Pedrazzini M, Bussani E, Dagradi F, 
George AL Jr, Pagani F. KCNH2 branch point mutation causing aberrant splicing contributes 
to an explanation of genotype-negative long QT syndrome. Heart Rhythm. 2009 
Feb;6(2):212-8. Epub 2008 Nov 6. 
* Pierwszy i drugi autor tej publikacji są równorzędnymi pierwszymi autorami.  
IF= 4,559; Punktacja ministerstwa: 24 pkt. 
Udział procentowy obydwóch równoważnych autorów (Lewandowska i Crotti): 85%.  
Udział autora: w opracowaniu koncepcji pracy (część molekularna), zebranie piśmiennictwa, 
wykonanie części laboratoryjnej badań wraz z analizą bioinformatyczną, interpretacją 
i prezentacją molekularnych wyników, udział w dyskusji, przygotowanie manuskryptu 
(pisanie i przegląd). Udział procentowy: 42,5% 
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2) Ramalho AS, Lewandowska MA, Farinha CM, Mendes F, Gonçalves J, Barreto C, Harris 
A, Amaral MD. Deletion of CFTR translation start site reveals functional isoforms of the 
protein in CF patients. Cell Physiol Biochem. 2009;24(5-6):335-46. Epub 2009 Nov 4. 
IF= 3,563; Punktacja ministerstwa: 24 pkt. 
Udział autora: udział w opracowaniu koncepcji pracy, zebranie części piśmiennictwa, analiza 
in silico, udział w części laboratoryjnej badań, (przygotowanie konstruktów CFTR WT 
i mutantów do transkrypcji i translacji in vitro; transkrypcja i translacja in vitro), udział w 
interpretacji i prezentacji wyników, udział w dyskusji i przygotowaniu manuskryptu. Udział 
procentowy: 40%.  
 
3) Lewandowska MA, Jóźwicki W, Żurawski B. KRAS and BRAF mutation analysis in 
colorectal adenocarcinoma specimens with a low percentage of tumor cells. Mol Diagn Ther. 
2013; 17(3):193-203.  Epub 2013 April 20. 
IF= 1,629; Punktacja ministerstwa: 25 pkt. 
Udział autora: koordynacja merytoryczna, finansowa i logistyczna projektu wraz 
z obowiązkami autora korespondencyjnego; opracowanie koncepcji pracy, zebranie 
piśmiennictwa, wykonanie części laboratoryjnej badań, analiza statystyczna, interpretacja 
i prezentacja wyników, udział w dyskusji, przygotowanie manuskryptu. Udział procentowy: 
85%.  
 
4) Lewandowska MA, Jóźwicki W, Jochymski C, Kowalewski J. Application of PCR 
methods to evaluate EGFR, KRAS and BRAF mutations in a small number of tumor cells in 
cytological material from lung cancer patients. Oncol Rep. 2013, (30): 1045-1052.  Epub 
2013 July 1. 
 IF= 2,297, Punktacja ministerstwa: 20 pkt. 
Udział autora: koordynacja merytoryczna, finansowa i logistyczna projektu wraz 
z obowiązkami autora korespondencyjnego; opracowanie koncepcji pracy, zebranie 
piśmiennictwa, wykonanie części laboratoryjnej badań, analiza statystyczna, interpretacja 
i prezentacja wyników, udział w dyskusji, przygotowanie manuskryptu. Udział procentowy: 
80%.  
 
5) Lewandowska MA, Furtak J, Szylberg T, Roszkowski K, Windorbska W, Rytlewska J, 
Jóźwicki W.  "An analysis of the prognostic value of IDH1 mutation in Polish glioma 
patients"  Mol Diagn Ther. Epub 2013 Aug 10.  
IF: 1,692, Punktacja ministerstwa: 25 pkt. 
Udział autora: koordynacja merytoryczna, finansowa i logistyczna projektu wraz 
z obowiązkami autora korespondencyjnego; opracowanie koncepcji pracy, zebranie 
piśmiennictwa, udział w części laboratoryjnej badan i analizie statystycznej, interpretacja 
i prezentacja wyników, udział w dyskusji, przygotowanie manuskryptu. Udział procentowy: 
70%.  
 

Wszyscy współautorzy prac włączonych do osiągnięcia naukowego wyrazili zgodę na 
wykorzystanie w/wymienionych prac w postępowaniu habilitacyjnym kandydata. 
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 Kopie powyższych prac w załączniku nr 5. 

 4.II. Omówienie celu naukowego ww./prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

II A. Streszczenie 

 Dziesięć lat po zsekwencjonowaniu genomu człowieka jesteśmy świadkami 
sekwencjonowania genomów nowotworów powszechnie występujących, jak i tych rzadszych. 
Wciąż wykrywamy nowe mutacje genów – przy czym charakterystyka niektórych z nich 
nadal wymaga zaawansowanych badań z użyciem konstrukcji genetycznych. Pozyskana 
wiedza pozwala na ustalenie etiologii i patogenezy chorób dziedzicznych lub predyspozycji 
do chorób nowotworowych. Z kolei analiza mutacji somatycznych dostarcza nam informacji 
prognostycznej i predykcyjnej w hematoonkologii i onkologii guzów litych. Natomiast 
analiza mutacji konstytutywnych jest raczej rzadko rozszerzana o dodatkowe badania w celu 
personalizacji leczenia, chociaż próby terapii genowych były podejmowane dla dystrofii 
mięśniowej, fenyloketonurii czy mukowiscydozy.  
 Przedstawione przeze mnie pięć prac oryginalnych obejmuje artykuły dotyczące 
wykrywania mutacji sekwencjonowaniem metodą Sangera i metodami opartymi o 
łańcuchową reakcję polimerazy. Analiza nowoodkrytych mutacji dziedzicznych przy 
zastosowaniu ukierunkowanej mutagenezy pozwoliła na ich szczegółową identyfikację a 
połączenie danych klinicznych, patomorfologicznych i molekularnych umożliwiło 
szczegółową charakterystykę mutacji somatycznych w kontekście wskaźników 
prognostycznych lub predykcyjnych.  
 
II B. Wykrywanie i charakterystyka mutacji konstytutywnych - na przykładzie genów 
CFTR i KCNH2 

II B.1. Wykrycie i charakterystyka mutacji w miejscu rozgałęzienia (ang. branch point 
mutation) w genie KCNH2 

 Najczęstsze mutacje w intronach są to mutacje splicingu, które w wyniku zmian w 
kanonicznym miejscu donorowym czy akceptorowym indukują pominięcie eksonu lub tworzą 
nowe granice intronu lub aktywują nowy kryptyczny ekson (ang. cryptic exon). Szacuje się, 
że bardzo duża liczba niesklasyfikowanych obecnie zmian może być związana z 
nieprawidłowym procesem składania genu (ang. splicing). Przykładowo w bazie danych 
HGMD (ang. Human Gene Mutation Database) -  około  10-15% mutacji zaliczonych jest do 
mutacji splicingowych (dla genu ATM – 18%, dla genu MAPT – 33%, ale dla BRCA1 – tylko 
9% i dla SMN1/2 – tylko 4%) (http://www.hgmd.org/). Coraz częściej w rutynowej 
diagnostyce molekularnej genu CFTR analiza mutacji nie dotyczy tylko eksonów, ale jest 
rozszerzona o mutacje w intronach np. 3849+10kb C>T. Obecnie, gdy sekwencjonowanie 
nowej generacji (ang. New Generation Sequencing; NGS) jest bardziej dostępne – coraz 
częściej przeprowadza się sekwencjonowanie eksonów z flankującymi sekwencjami – ale i ta 
analiza może natrafić na problem w ocenie mutacji znajdującej się głęboko w intronie w 
części regulatorowej czy też w miejscu rozgałęzienia (Aten, Sun et al. 2013). Niemniej 
identyfikacja mutacji splicingowych nie leży w ich wykryciu (które w chwili obecnej jest 
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dużo łatwiejsze przy zastosowaniu NGS), ale na charakterystyce tych mutacji. Mutacje 
splicingowe, jak również mutacje w miejscach regulatorowych, promotorach są nadal badane 
po uprzednim, pracochłonnym przygotowaniu plazmidowych konstrukcji genetycznych 
i ukierunkowanej mutagenezie. Identyfikacja i charakterystyka nowych mutacji 
splicingowych – o ile nie są one w kanonicznym 5’ czy 3’ końcu – jest dość mocno 
utrudniona. Takimi niezwykle rzadkimi mutacjami są mutacje punktowe w miejscu 
rozgałęzienia (ang. branch point mutation) - do dziś zostało opublikowanych tylko około 20 
tych mutacji, w wyniku których dochodzi do nieprawidłowego pominięcia eksonu, retencji 
całego intronu lub jego części w wyniku uaktywnienia się kryptycznego (ang. cryptic) miejsca 
akceptorowego. 
 Analiza DNA od 262 niespokrewnionych pacjentów z wrodzonym zespołem 
wydłużonego QT (long QT syndrome –LQTs) zarówno z Europy jak i z Ameryki Północnej 
zidentyfikowała 177 mutacji w genach KVLQT1, HERG, SCN5A, KCNE1 i KCNE2 gdzie 
mutacje zmiany sensu stanowiły 72%, prawie 10% stanowiły mutacje zmiany ramki odczytu, 
6,2% - mutacje nonsensowne, 5% - delecje aminokwasu a dodatkowe 6,7% mutacji 
znajdowało się w regionie niekodującym – i było scharakteryzowanych jako mutacje 
splicingowe (Splawski, Shen et al. 2000). Przykładowo w eksonie 12 genu HERG - na 6 nowo 
odkrytych mutacji – wszystkie 4 zmieniają ramkę odczytu w domenie C-terminalnej białka 
HERG (insG2775-2776, del2762, del2906, del2959-2960) natomiast 2 pozostałe – to mutacje 
niesynonimiczne (C2750T i C2764T). Niemniej jednak autorzy zauważają, że u 32% 
pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego QT (LQTs) nie została znaleziona żadna 
mutacja w 5 analizowanych genach i może to świadczyć o potencjalnym dużym odsetku 
mutacji w sekwencjach niekodujących.  

Wyniki powyższych badań zachęciły nas do włączenia do diagnostyki molekularnej 
sekwencji intronowych znajdujących się do 60 pz od miejsca akceptorowego czy donorowego 
genów KCNQ1, KCNH2 oraz SCN5A. Amplifikacja eksonów wraz z flankującymi 60-
nukleotydowymi sekwencjami intronów oraz sekwencjonowanie tych amplikonów pozwoliło 
na wykrycie substytucji KCNH2 IVS9-28A>G u pacjentki z LQTs. Zarówno analiza 
bioinformatyczna, jak i analiza wykorzystująca strategię minigenów (ang. minigene splicing 
assay), potwierdziła przypuszczenia, że mutacja może być dalekosiężną w skutkach 
substytucją - ponieważ znajduje się w miejscu rozgałęzienia (ang. branch point). Aby lepiej 
zrozumieć mechanizm, który zaburzył prawidłowe rozpoznanie miejsca akceptorowego 
intronu 9 genu KCNH2 – poddaliśmy adeninę w pozycji -28 ukierunkowanej mutagenezie. 
Obecność zarówno cytozyny lub tyminy w miejscu rozgałęzienia również sprawia, że 
dodatkowe 147 nukleotydów sekwencji intronowej jest włączone podczas składania genu 
KCNH2, ale ilość prawidłowego transkryptu jest znacząco wyższa niż przy obecności mutacji 
A>G. Ponieważ miejsce akceptorowe intronu 9 jest bardzo słabe, a w pozycji -102 i -111 
znajdują się dwa potencjalne nowe miejsca rozgałęzienia – postanowiliśmy metodami 
inżynierii genetycznej przybliżyć je do zmutowanego miejsca rozgałęzienia i sprawdzić czy 
zostaną wykorzystane. Wyniki naszych badań wykazały, że delecja 53 nukleotydów, która 
miała przybliżyć nowe potencjalnie alternatywne miejsca rozgałęzienia - nie przywróciła 
prawidłowego składania genu KCNH2 przy obecności mutacji IVS9-28A>G. Następnym 
krokiem było „wzmocnienie” ciągu polipirymidynowego poprzez substytucje trzech reszt 
purynowych pirymidynowymi, a to w konsekwencji znacznie wzmocniło miejsce 
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akceptorowe intronu 9. Wzmocnienie końca 3’ pozwoliło na prawidłowe rozpoznanie miejsca 
akceptorowego intronu 9 nawet przy obecności mutacji IVS9-28A>G. Nasze wyniki 
wykazały, że nowo wykryta bardzo rzadka mutacja w miejscu rozgałęzienia KCNH2 IVS9-
28A>G a zidentyfikowana u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego QT 
(dziedziczona w 3 pokoleniach) jest bezpośrednio związana z niekorzystnym układem 
w intronie 9, a w szczególności z obecnością „słabego” ciągu polipyrymidynowego.  

Uzyskane wyniki w pracy: „KCNH2 branch point mutation causing aberrant splicing 
contributes to an explanation of genotype-negative long QT syndrome” potwierdzają 
słuszność analizowania sekwencji intronowych w poszukiwaniu mutacji. O ile mutacje w 
miejscach akceptorowych i donorowych są łatwiejsze do zidentyfikowania 
i scharakteryzowania, o tyle mutacje w miejscach rozgałęzienia są rzadkie i szczególnie 
trudne do wykrycia ze względu na bardzo krótką konserwatywną sekwencję, która może być 
zlokalizowana nawet do 400 nukleotydów powyżej miejsca akceptorowego (Gooding, Clark 
et al. 2006). Co więcej, nasze wyniki wskazują, że w obecności silnego ciągu 
polipyrymidynowego, mutacja w miejscu rozgałęzienia może zostać niezauważona, gdy w 
procesie składania genu zostanie użyte alternatywne miejsce rozgałęzienia. 

 
II B.2. Wykrycie i charakterystyka delecji 23 nukleotydów wraz z kodonem inicjującym 
translacje w genie CFTR 

 Mutacje w genie CFTR poza klasycznym podziałem na delecje, insercje, substytucje - 
zostały dodatkowo podzielone na 5 klas mutacji ze względu na typ nieprawidłowości 
molekularnych czynności kanału chlorkowego białka CFTR: I klasa to mutacje związane 
z zaburzeniem produkcji białka CFTR w błonie komórkowej (np. G542X), II klasa to mutacje 
z zaburzonym procesem dojrzewania białka komórkowego (np. F508del) a III klasa obejmuje 
mutacje prowadzące do zaburzenia regulacji kanału chlorkowego (np. G551D). Pozostałe 
dwie klasy są związane na ogół z lżejszym przebiegiem choroby i należą tu: IV klasa - 
mutacje powodujące dysfunkcję przewodnictwa kanału chlorkowego (np. R117H) i V klasa - 
mutacje redukujące biosyntezę normalnego białka (np. Q1412X; 3849+10kb C>T). W 
przeciągu prawie 25 lat zidentyfikowano około 1600 mutacji – z czego ponad połowa to 
mutacje typu zmiany sensu i mutacje nonsensowne, na drugim miejscu są niewielkie delecje 
(12%) a na trzecim - również 12% stanowią mutacje splicingu (http://www.hgmd.org/ ).  

Najczęstszą mutacją, również w Polsce, jest delecja fenyloalaniny CFTR F508del 
(Riordan, Rommens et al. 1989). W badaniach opisanych w pracy #2 „Deletion of CFTR 
Translation Start Site Reveals Functional Isoforms of the Protein in CF Patients” podjęta 
została identyfikacja i charakterystyka mutacji u dwóch niespokrewnionych pacjentów 
cierpiących na mukowiscydozę. Przy użyciu sekwencjonowania metodą Sangera odkryliśmy 
delecję 23 nukleotydów w pierwszym eksonie. Delecja ta eliminuje kodon AUG inicjujący 
translacje, nie mniej jednak – skrócone na końcu –N białko CFTR powstaje dzięki 
wykorzystaniu jako kodon inicjujący translacje alternatywny kodon w eksonie 4. Analiza 
bioinformatyczna wytypowała 4 potencjalnie nowe miejsca inicjacji translacji w eksonie 3 i 4, 
gdzie dwa z nich są ewolucyjnie konserwatywne. Aby ocenić, który z proponowanych 
kodonów AUG jest kodonem inicjującym translację – została wykonana seria badań in vitro 
ze stabilną linią komórkową z ekspresją c.120del23-CFTR-cDNA-pNUT jak i badania in 
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vitro przy użyciu plazmidowej konstrukcji genetycznej zawierającej sekwencje eksonów 
zaczynając od eksonu drugiego a kończąc na 24 eksonie. Powyżej opisane eksperymenty in 
vitro wykazały, że każdy z 3 kodonów znajdujących się w eksonie 4 może spełniać funkcje 
alternatywnego kodonu inicjującego translacje pod nieobecność prawidłowego kodonu 
START. Wyniki doświadczenia pulse-chase wraz z immunoprecypitacją białka w stabilnych 
liniach komórkowych produkujących białko typu dzikiego lub zmutowane (c.120del23-
CFTR) wskazują, że biosynteza zmutowanego białka jest bardzo nieefektywna. W tym celu 
wykonaliśmy pomiar aktywności kanału chlorkowego, który potwierdził obecność 
zmutowanego białka, (przy czym bardzo mała ilość białka przedostała się do błony 
komórkowej). Dodatkowa analiza RNA pacjentów z mutacjami F508del/c.120del23 nie 
wykazała znaczących statystycznie różnic w poziomie transkryptów. Z drugiej strony 
przeanalizowaliśmy obecność wariantów polimorficznych, które zwiększają odsetek 
nieprawidłowego, pozbawionego eksonu 9 mRNA. Wykazaliśmy, że obecność powtórzeń TG 
oraz liczby powtórzeń nukleotydów tymidynowych [TG]11T7 wpływa na nieprawidłowe 
pomijanie eksonu 9 w procesie składania genu CFTR, potwierdziło to obserwacje dotyczące 
przypadku polimorfizmu [TG]10 T9 (Cuppens, Lin et al. 1998) i  innych wariantów 
polimorficznych w intronie 8 (Groman, Hefferon et al. 2004).  

Ponieważ scharakteryzowane przez nas zmutowane białko skrócone na N końcu ma 
obniżoną stabilność i radykalnie zmienioną funkcje - nasuwa się pytanie czy nasze wyniki in 
vitro są zgodne z obrazem klinicznym. Okazało się, że pacjenci z mutacją c.120del23 
charakteryzują się fenotypem o wyraźnym obrazie klinicznym. U pierwszego pacjenta z 
mukowiscydozą, choroba ta została zdiagnozowana już w pierwszym miesiącu życia (obraz 
kliniczny noworodka charakteryzował się niewydolnością trzustki, podwyższonym poziomem 
chlorków i znacznymi zmianami w płucach). Drugi, niespokrewniony pacjent – był 
zdiagnozowany w wieku 11 lat z objawami podwyższonego poziomu chlorków, łagodnymi 
zmianami w oskrzeli i kolonizacją płuca przez Pseudoaeruginosa. 

  
II C. Wykrywanie i charakterystyka mutacji somatycznych – na przykładzie genów 
IDH1, EGFR, BRAF, KRAS 

 Ocena molekularnych biomarkerów prognostycznych i predykcyjnych, następuje na 
drodze ustalenia mutacji, zmian w metylacji DNA, czy też na drodze wykrycia obecności 
określonych cząsteczek miRNA, białek bądź krążących komórek nowotworowych w krwi 
obwodowej. Założeniem prac #3, #4 oraz #5 było wykrycie i scharakteryzowanie mutacji 
somatycznych w raku jelita grubego, raku płuca i glejakach, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich jako wskaźników prognostycznych lub predykcyjnych. Te pierwsze mają za zadanie 
ułatwienie diagnostyki i ocenę rokowania pacjenta przy minimalizacji metod inwazyjnych. 
Z kolei markery predykcyjne pozwalają określić sygnaturę nowotworu i dostarczyć 
informacje o chemiowrażliwości na określone leki – wspomagając w tym decyzję onkologa.  
Wcześniejsze wykrywanie pojedynczych mutacji, gdzie geny były identyfikowane dzięki 
klonowaniu pozycyjnym, a poszczególne zespoły badawcze były skupione na rozstrzygnięciu 
ich roli między innymi w procesie onkogenezy – ustępują nisko i wysokowydajnym 
technologiom pozwalającym na jednoczesną analizę kilkudziesięciu mutacji w wybranych lub 
wszystkich eksonach czy większej liczbie genów. Nie mniej jednak heterogenność materiału 
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biologicznego w przypadku guzów litych skłania do użycia czulszych metod (jak PCR w 
czasie rzeczywistym czy odwróconej hybrydyzacji specyficznej względem danego allelu) co 
zostało zademonstrowane w każdej z tych trzech prac. 

II C.1. Markery predykcyjne 

 Najważniejszymi markerami predykcyjnymi o uznanej wartości klinicznej 
w molekularnej diagnostyce onkologicznej są somatyczne mutacje zarówno punktowe 
(w genach: KRAS, NRAS, EGFR i BRAF) jak i aberracje chromosomowe (np. translokacje 
BCR-ABL, EML4-ALK). Przed przystąpieniem do samej analizy mutacji – materiał 
histopatologiczny lub cytologiczny, który będzie użyty do badań molekularnych powinien być 
odpowiednio oceniony pod kątem odsetka komórek nowotworowych. Do niedawna materiał 
biologiczny zawierający poniżej 50% komórek nowotworowych był najczęściej 
dyskwalifikowany do analizy molekularnej. Wyniki Johns Hopkins Medical Institution na 
przykładzie detekcji mutacji somatycznych w genie KRAS wskazują limit detekcji dla 
sekwencjonowania metodą Sangera na poziomie 15-20%, pirosekwencjonowania – na 
poziomie 5% oraz dla analiz krzywych topnienia 10% (Tsiatis, Norris-Kirby et al. 2010). 
Zastosowanie makrodysekcji czy mikrodysekcji laserowej wykonanej przed izolacją kwasów 
nukleinowych i zastosowanie metod PCR w czasie rzeczywistym pozwalają znacznie obniżyć 
granicę 50% komórek nowotworowych.  
 W pracy #3 (zatytułowanej “KRAS and BRAF mutation analysis in colorectal 
adenocarcinoma specimens with a low percentage of tumor cells”) i #4 (zatytułowanej 
“Application of PCR methods to evaluate EGFR, KRAS and BRAF mutations in a small 
number of tumor cells in cytological material from lung cancer patients”) porównaliśmy 
różne metody detekcji mutacji somatycznych w genach EGFR, KRAS i BRAF. Użyliśmy 
DNA wyizolowanego z materiału biologicznego z niskim odsetkiem komórek 
nowotworowych (z tkanki utrwalonej w formalinie, zatopionej w parafinie) lub małej ilości 
komórek nowotworowych w preparacie cytologicznym (z materiału pobranego podczas 
biopsji cieńkoigłowej, procedury EBUS czy szczoteczkowania). Nasze wyniki wskazują na 
zasadność rozważenia znacznej zmiany limitu procentu komórek nowotworowych czy to w 
materiale histologicznym (praca #3) czy cytologicznym (praca #4). Obiecujące wyniki pracy 
#3 wskazują możliwość diagnostycznej analizy w materiale histologicznym już z 10% 
odsetkiem komórek nowotworowych jelita grubego - co zostało zaprezentowane na 
przykładzie genu KRAS i oceny zarówno najczęstszych mutacji w kodonach 12 i 13 jak i 
rzadszej w kodonie 61 (praca #3). Również w pracy #4 oceniliśmy materiał cytologiczny 
pobrany u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuca według 5 stopniowej ilościowej skali 
uwzględniającej bezwzględną liczbę komórek nowotworowych. Mutacja KRAS c.34G>T 
(p.G12C) została wykryta w materiale ocenionym jako C3+ (min. 1000 – max. 4999 
komórek) z 30% odsetkiem komórek nowotworowych w porównaniu do wszystkich komórek 
jądrzastych w badanym materiale cytologicznym pochodzącym z wymazu szczoteczkowego. 
Także mutacja KRAS c.35G>T (p.G12V) została wykryta w materiale cytologicznym 
pochodzącym z biopsji cienkoigłowej  - tutaj materiał w skali ilościowej był zakwalifikowany 
jako C2+ (min. 100 - max. 999 komórek) niemniej jednak odsetek tychże komórek 
nowotworowych był wysoki - 80%.  
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 Analiza mutacji w wyżej wymienionych genach dostarcza informacji predykcyjnej 
względem konkretnych terapii i ma swoje bezpośrednie wykorzystanie w personalizowanej 
medycynie. Pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego, u których bierze się pod 
uwagę terapię celowaną przeciwciałami monoklonalnymi (cetuksymabem lub 
panitumumabem) w ramach świadczeń gwarantowanych mają analizowany kodon 12 i 13 
genu KRAS w tkance nowotworowej a brak mutacji w tychże kodonach ma pozytywną 
wartość predykcyjną. Nie mniej jednak coraz więcej doniesień zwraca uwagę na obecność 
mutacji w kodonie 61 i 146 genu KRAS (Loupakis, Ruzzo et al. 2009), jak również 
somatyczne mutacje w genach BRAF i NRAS (Peeters, Oliner et al. 2013), które korelują 
z gorszą odpowiedzią na leczenie przeciwciałami anty-EGFR.  

Przedstawiona w pracy #3 analiza mutacji w raku jelita grubego wskazuje na 10% 
występowanie mutacji V600E w genie BRAF i 10% w kodonie 61 genu KRAS w DNA 
wyizolowanym z komórek nowotworowych jelita grubego. Powyższe wyniki wskazują na 
20% odsetek mutacji o negatywnej wartości predykcyjnej dla odpowiedzi na leczenie anty-
EGFR. Choć nowe kryteria kwalifikacji z dnia 1.09.2013 (http://onkologia-online.pl) do 
leczenia zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnych 
cetuksymab oraz panitumumab nadal obejmują analizę tylko kodonu 12 i 13 genu KRAS, 
trwają obecnie dyskusje nad rozszerzeniem panelu mutacji tak aby rzeczywiście lek był lepiej 
dobrany do sygnatury genetycznej nowotworu danego pacjenta. 

Wykrycie powyższych mutacji albo w kodonie 61 genu KRAS albo kodonie 600 w 
genie BRAF zachęciło nas by scharakteryzować klinicznie pacjentów i ponownie sprawdzić 
status mutacji u tych, u których odpowiedź na leczenie celowane nie przyniosła długotrwałej 
odpowiedzi. Istotnie, u dwóch pacjentów, którzy otrzymali przeciwciało monoklonalne – 
cetuksymab a status mutacji w kodonie 12 i 13 był oceniony w innym ośrodku metodą SSCP 
jako WT – zaobserwowano krótkotrwałą poprawę i następnie progresję choroby. Mogliśmy 
przypuszczać, że pacjenci mogą mieć somatyczną mutację punktową w genie KRAS 
(wcześniej niewykrytą), BRAF czy genie NRAS. Dlatego uzasadniona była ponowna analiza 
mutacji – nie tylko w kodonach 12 i 13, ale rozszerzona o kodon 61 genu KRAS oraz kodon 
600 genu BRAF (obecność tych mutacji ma wartość predykcyjną: gorszy odsetek odpowiedzi 
w grupie pacjentów leczonych cetuksymabem lub panitumumabem). Analiza mutacji 
metodami z limitem detekcji 1% mutacji na tle DNA genomowego wykazała obecność 
mutacji KRAS p.G12C w jednej z badanych próbek (szacowane u 5% komórek 
nowotworowych) oraz w DNA wyizolowanym z guza przerzutowego wskazując na 
proliferacje klonalną komórek z mutacją KRAS p.G12C.  Powyższe wyniki utwierdziły nas w 
przekonaniu, że przy wyborze diagnostycznych metod do oceny mutacji somatycznych należy 
nie tylko na etapie kwalifikacji materiału do izolacji DNA wziąć pod uwagę odsetek komórek 
nowotworowych i makrodysekcję (praca #3 i #4), ale należy również zwrócić uwagę na 
czułość, specyficzność, powtarzalność i czas realizacji badania oraz wyznaczyć limit detekcji. 
 Również ocena mutacji „aktywujących” w domenie kinazy tyrozynowej receptora dla 
naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) ma wartość predykcyjną. Mutacja p.L858R jest 
najczęstszą mutacją w eksonie 21 a zarazem stanowi 40-45% wszystkich mutacji w domenie 
kinazy tyrozynowej, następnie ok. 45% stanowią delecje w eksonie 19 a pozostałe 10% to 
mutacje w eksonach 18 i 20 (Sharma, Bell et al. 2007) co jest zgodne z naszymi obserwacjami 
(Lewandowska M.A. 2012). Wiele badań klinicznych donosi, że pacjenci z mutacją 
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„aktywującą” w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuca bardzo dobrze odpowiadają 
na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych, takich jak erlotinib czy gefitinib. Hamują one 
fosforylację EGFR, co w konsekwencji prowadzi do zatrzymania podziałów i śmierci 
komórek nowotworowych. Badania własne [praca #4 oraz (Lewandowska M.A. 2012)] 
zgodne z wynikami innych ośrodków krajowych (Krawczyk et al. 2012) wskazują na 
występowanie tych mutacji u około 10-13% pacjentów rasy kaukaskiej 
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, podczas gdy u chorych rasy azjatyckiej 
występowanie mutacji aktywujących w domenie kinazy tyrozynowej jest znacznie wyższe: 
około 40-55%, (Huang, Liu et al. 2004), (Kosaka, Yatabe et al. 2004).  
 W pracy #4 (poza wcześniej wspomnianą analizą w skali ilościowej jak i oceną 
odsetka komórek nowotworowych oraz analizą mutacji w genach EGFR, KRAS i BRAF na 
DNA wyizolowanym z preparatów cytologicznych) przyjrzeliśmy się także klinicznej 
charakterystyce badanych pacjentów. W szczególności dodatkową uwagę poświęciliśmy 
pacjentce, u której w preparacie cytologicznym wykonanym z materiału pobranego podczas 
biopsji cienkoigłowej wykryliśmy obecność 2 mutacji somatycznych w genie EGFR: 
„aktywującej” p.L858R i „inhibującej” p.T790M. Zastąpienie treoniny w pozycji 790 
metioniną (w eksonie 20) prowadzi do zmiany wiązania się leku w kieszeni ATP EGFR 
dlatego wykrycie mutacji „inhibującej” przynosi ważną dodatkową informację dla onkologa 
przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. W przypadku wyżej opisanej pacjentki 
zastosowano krótkie leczenie erlotynibem i zauważono krótką poprawę, po której niestety 
doszło do przerzutów do obu płuc i wątroby. Te wyniki są zgodne z obserwacjami 
dokonanymi również przez innych autorów (Wu, Shih et al. 2008) u pacjenta z tym samym 
statusem genu EGFR, gdzie leczenie erlotynibem było wdrożone po braku odpowiedzi na 
gefitynib.  Innymi słowy, współobecność mutacji „inhibujacej” i „aktywującej” niekoniecznie 
wyklucza użycia terapii celowanych, nie mniej jednak ważne jest częste monitorowanie grupy 
pacjentów. 
Podsumowując - obydwie prace się uzupełniają i choć bardziej szczegółowo opisane są 
przypadki z wykorzystaniem materiału od pojedynczego pacjenta, nie są to prace 
kazuistyczne, lecz oryginalne z bardzo dużym znaczeniem ogólnym w diagnostyce 
molekularnej punktowych mutacji somatycznych. Nasze badania (praca #3 i #4) wykazały, że 
przy czułej metodzie i dokładnej ocenie odsetka komórek nowotworowych i makrodysekcji 
zarówno preparat cytologiczny jak i materiał zatopiony w bloczkach parafinowych może być 
poddany diagnostycznej analizie mutacji nawet przy 10% komórek nowotworowych. Nie 
mniej jednak nie chodzi o sam fakt wykrycia mutacji – ale o dostarczenie jak najpełniejszej 
informacji onkologowi w celu podjęcia optymalnej decyzji terapeutycznej. Istnieje 
niebezpieczeństwo, że liczba komórek nowotworowych mających somatyczną mutację jest 
poniżej pewnego poziomu krytycznego (ok. 15% komórek z mutacją). Nasze wyniki 
dowiodły, że nawet najmniejsza ilość komórek nowotworowych z mutacją np. w genie KRAS 
- jest kluczowa - gdyż terapia z przeciwciałami anty-EGFR u tych pacjentów może prowadzić 
do selekcji klonalnej. Jeżeli w analizowanym preparacie jedynie u 5% komórek 
nowotworowych wykażemy obecność mutacji w genie KRAS nie powinno się 
dyskwalifikować pacjenta do terapii celowanej, gdyż w tym przypadku aż 95% komórek 
prawdopodobnie odpowie na to leczenie. Natomiast taki pacjent powinien być częściej 
monitorowany – ponieważ może dojść do wspomnianego rozrostu klonalnego (praca #3), 
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podobna sytuacja może zaistnieć u pacjentów, gdzie komórki raka gruczołowego płuca mogą 
zawierać zarówno mutacje „aktywującą” jak i „inhibującą” (praca #4).  

II C.2. Markery prognostyczne 

 Markery prognostyczne pomagają przy ocenie rokowania chorych, w klasyfikacji 
stopnia zaawansowania guza jak również wczesnej diagnostyce przerzutów bądź wznowy. 
Ponieważ istotny problem diagnostyczny, a przede wszystkim kliniczny stanowią glejaki 
mózgu, a trudności w całkowitym wyleczeniu pacjentów dotyczą głównie glejaków 
anaplastycznych – dlatego ten nowotwór był wybrany do pilotażowego projektu 
scharakteryzowania atlasu zmian genetycznych w glejakach (ang. The Cancer Genome Atlas; 
TCGA) z nadzieją między innymi na identyfikację nowych biomarkerów. W rzeczywistości – 
podczas trwania tego pilotażowego projektu, w przypadku glejaka wielopostaciowego - 
zidentyfikowano 19 nowych mutacji somatycznych w genie NF1, 11 – w genie EGFR, 2 
mutacje w genie ERBB2 jak i PI3K (2008). Dalsze zintegrowane analizy genomowe glejaka 
wielopostaciowego (GBM) zidentyfikowały u 12% pacjentów substytucje c.G395A 
w ewolucyjnie konserwatywnej pozycji 132 genu IDH1.  
 Naszą analizę mutacji w genie IDH1 dokonaliśmy na 139 próbkach pobranych od 
pacjentów zdiagnozowanych z rozpoznaniem glejaka (praca #5 zatytułowana: "An analysis of 
the prognostic value of IDH1 mutation in Polish glioma patients"). W 87 próbkach 
występowała mutacja IDH1 p.R132H, przy czym najwyższy odsetek tej substytucji był 
znaleziony przez nas w astrocytoma WHO III (94.1%) (A III), oligodendroglioma WHO II (O 
II), oligoastrocytoma WHO II (OA II) i ganglioglioma WHOII (G II). Krzywa 
przeżywalności Kaplana-Meiera wskazuje, że polscy pacjenci z astrocytoma WHO II jak 
również pacjenci z wcześniej wymienionymi OA II, O II i G II, u których w materiale 
nowotworowym została wykryta mutacja p.R132H mają do 25 miesięcy dłuższy czas 
całkowitego przeżycia od pacjentów z tej samej grupy WHO II ale z IDH1 – typu dzikiego. 
Również po raz pierwszy dokonano oceny ekspresji zmutowanego białka w skali 5 
stopniowej z analizą statystyczną dla astrocytoma WHO II, która wykazała, że niższa 
ekspresja zmutowanego białka koreluje z dłuższym czasem całkowitego przeżycia o 12 
miesięcy. Biologia glejaków z IDH1 WT i IDH1 p.R132H jest odmienna i wydaje się, że 
obecność mutacji prowadzi do spowolnienia wzrostu guza. Wyniki naszych badań wskazują, 
że nie tylko ocena mutacji IDH1 p.R132H, ale i analiza ekspresji zmutowanego białka może 
być wskaźnikiem rokowniczym. 
 Należy również zwrócić uwagę, że w pracy #5 wykrywanie mutacji jest rozszerzone o 
metodę immunohistochemiczną (używając specyficznego przeciwciała oceniającego 
obecność zmutowanego białka IDH1 p.R132H). Wszystkie próbki zostały zanalizowane 
zarówno metodą immunohistochemiczną jak i molekularną (COLD PCR HRM) a dodatkowo 
część próbek poddano weryfikacji sekwencjonowaniem. Wyniki uzyskane przy użyciu 
immunohistochemii i  COLD PCR HRM były w większości zgodne co do wartości 
diagnostycznej z drobnymi wyjątkami, gdzie rozbieżność była związana z limitem detekcji 
danej metody. Wydawałoby się, że immunohistochemia otworzyła drzwi do łatwej i wydajnej 
strategii identyfikacji mutacji. Z jednej strony jest ciekawym narzędziem do rozważenia jako 
techniki do oceny tego konkretnego markera prognostycznego (biorąc pod uwagę wyniki 
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sekwencjonowania metoda Sangera wskazujące, ze 90% mutacji w kodonie 132 genu IDH1 to 
właśnie p. R132H, (Capper i in. 2010). Nie mniej jednak, do potencjalnej analizy 
biomarkerów predykcyjnych z przeciwciałem anty–EGFR (L858R) (Yu, Kane et al. 2009) 
czy anty-B-Raf (V600E) (Adackapara, Sholl et al. 2013) należy podejść z bardzo duża 
ostrożnością. Przeciwciało monoklonalne oceniające obecność mutacji p.L858R 
wykrywałoby tylko 40-45% wszystkich mutacji w genie EGFR, natomiast anty-B-Raf - 
niespecyficznie barwi jadra i jest niewystarczająco czułe aby być skuteczne w badaniach 
przesiewowych (Adackapara, Sholl et al. 2013) w przeciwieństwie do metod PCR w czasie 
rzeczywistym zaprezentowanych w pracach #3, #4.  

Opisane wyżej wyniki badań molekularnych uzyskane przez nas wraz z 
charakterystyką kliniczną pacjentów pozwalają na wnioskowanie, że ocena statusu genu 
IDH1 może być przydatnym wskaźnikiem dla onkologów klinicznych. Co więcej 
zaproponowana skala i ocena ekspresji zmutowanego białka również dostarcza dodatkowej 
informacji molekularnej o wartości prognostycznej.  
 
II D. Podsumowanie wyników i wnioski 

 Znajomości genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej oraz ciągłego 
aktualizowania i rozszerzania wiedzy i metod biologii molekularnej staje się  niezbędna 
wobec potrzeb kliniki. Opisane wyżej wyniki pracy #1 i #2 wskazują, że nie samo wykrycie 
zmiany w DNA ale jego funkcjonalna charakterystyka wraz z analizą kliniczną pozwala na 
dogłębną ocenę nowoodkrytej mutacji i jej wpływu na rozszerzenie badań w diagnostyce 
molekularnej. W pracy oryginalnej #1 po raz pierwszy zidentyfikowano i szczegółowo 
scharakteryzowano bardzo rzadką mutację (KCNH2 IVS9-28A>G) w miejscu rozgałęzienia w 
jednym z genów warunkujących wrodzony zespół wydłużonego QT. Wykazano, że w 
obecności „silnego” ciągu polipirymidynowego wzmacniającego miejsce akceptorowe 
(intronu 9 genu KCNH2) - dochodzi do prawidłowego rozpoznania tego miejsca 
akceptorowego nawet przy obecności mutacji w miejscu rozgałęzienia. Po raz pierwszy 
dowiedziono eksperymentalnie, że substytucja adeniny na cytozynę lub tyminę w miejscu 
rozgałęzienia również przyczynia się do nieprawidłowego rozpoznania miejsca 
akceptorowego intronu 9 i wpływa na proces składania genu KCNH2. Nie mniej jednak 
obecność cytozyny lub tyminy w miejscu rozgałęzienia - w przeciwieństwie do nowoodkrytej 
mutacji IVS9-28A>G – pozwala w dużej części na powstanie również prawidłowego 
transkryptu. Powyższe wyniki pozwalają rozszerzyć diagnostykę molekularną wrodzonego 
zespołu wydłużonego QT o dłuższe sekwencje flankujące ekson. To w konsekwencji 
zwiększy odsetek wykrytych mutacji z sekwencjach regulatorowych i mutacji splicingu - tym 
samym przyczynią się w prewencji nagłej śmierci sercowej. Również wyniki tej pracy 
wskazują na nieodzowną analizę funkcjonalną mutacji splicingowych. Obserwacje dotyczące 
mutacji w miejscu rozgałęzienia w obecności słabego i silnego ciągu polipirymidynowego – 
mogą mieć zastosowanie w postępowaniu diagnostycznym nie tylko dla tego pojedynczego 
genu KCNH2 ale i w innych genach. 

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy wg zaleceń Polskiego Towarzystwa 
Mukowiscydozy z 2009 roku, obejmują identyfikację najczęściej występujących mutacji w 
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Polsce (F508del, dele2,3(21kb), 3849+10kbC>T, G542X, 1717‑1G>A, N1303K, R553X, 
W1282X, 2143delT, 2183AA>G, 2184insA, R334W, R347P, G551D, 3272‑26A>G, R117H 
(w przypadku wykrycia tej ostatniej mutacji należy określić wariant IVS8-(TG)n). W pracy 
oryginalnej #2 scharakteryzowano nową mutację w genie CFTR– 23 nukleotydową delecję w 
eksonie 1 wraz z kodonem inicjującym translację oraz po raz pierwszy zidentyfikowano i 
scharakteryzowano krótsze izoformy białka CFTR powstałe przy wykorzystaniu 
alternatywnych kodonów kodujących metioninę w eksonie 4 oraz oznaczono polimorfizm 
[TG]11T7. Zastosowanie sekwencjonowania umożliwia na identyfikacje znacznie więcej 
zmian. Nowo odkryta i scharakteryzowana mutacja CFTR c.120del23, która znosi kodon 
START w pozycji 133 eksonu pierwszego została zarejestrowana zarówno w bazie: CFTR 
Mutation Database jak i HMGD, a to znacznie ułatwia jej poszukiwanie podczas 
postępowania diagnostycznego. 

Dodatkowo wyniki oryginalnych prac #3 i #4 przybliżają nam problem oceny mutacji 
somatycznej w heterogennej tkance nowotworowej o niskim odsetku komórek 
nowotworowych w kontekście kwalifikacji pacjenta do terapii celowanej. W obydwu pracach 
scharakteryzowano i ustosunkowano się do analizy mutacji somatycznych w materiale 
histologicznym czy cytologicznym z niskim odsetkiem komórek nowotworowych jako 
możliwy do badań molekularnych przy zastosowaniu czułych metod takich jak PCR w czasie 
rzeczywistym. Co więcej, wyniki naszych badań pozwalają zasugerować zmianę algorytmu 
postępowania diagnostycznego zarówno w przypadku raka jelita grubego jak i raka płuca i 
mogą doprowadzić do rozszerzenia w przyszłości panelu markerów prognostycznych i 
predykcyjnych (#3, #4 i #5). W pracy oryginalnej #3 po raz pierwszy przedstawiono 
retrospektywną analizę mutacji w genie KRAS i BRAF u pacjentów, u których leczenie 
celowane nie przyniosło długotrwałej odpowiedzi wraz z analizą mutacji w DNA 
wyizolowanym z przerzutu nowotworowego. Podczas analizy DNA wyizolowanego z tkanek 
nowotworowych jelita grubego, wykazano w 20% badanych próbkach obecność mutacji albo 
w kodonie 61 genu KRAS albo kodonie 600 genu BRAF.  Obydwie mutacje mają negatywną 
wartość predykcyjną dla odpowiedzi na leczenie przeciwciałami monoklonalnymi anty-
EGFR. Jednym z kryteriów kwalifikacji do leczenia zaawansowanego raka jelita grubego 
przy wykorzystaniu substancji czynnych takich jak cetuksymab oraz panitumumab jest 
potwierdzenie prawidłowego stanu genu KRAS poprzez wykluczenie mutacji w kodonach 12 
oraz 13 (www.mz.gov.pl; onkologia-online.pl). Wyniki badań w pracy #3 sugerują 
uzupełnienie panelu diagnostycznego o następne kodony zarówno w genie KRAS jak i ocenę 
statusu genu BRAF – o negatywnej wartości predykcyjnej. Podobnie, w przypadku leczenia 
niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu substancji czynnej gefitynib – 
jednym z kryteriów kwalifikujących jest potwierdzona mutacja genu EGFR w eksonie 19 lub 
21 (www.mz.gov.pl; onkologia-online.pl); Wyniki badań w pracy #4 jak i (Lewandowska 
M.A. 2012)] również sugerują uzupełnienie mutacji o pozostałe eksony domeny kinazy 
tyrozynowej. Co wiecej, w pracy #4 potwierdzono obserwacje, że współistnienie tzn. mutacji 
„inhibującej” T790M – w genie EGFR wraz z  tzn. mutacją „aktywującą” EGFR L858R nie 
koniecznie musi dyskwalifikować pacjenta przed otrzymaniem terapii celowanej 
[zastosowanie leczenia erlotynibem może przynieść poprawę, niestety krótkotrwałą].  
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Obecne zasady rozpoznawania glejaków i kryteria kwalifikacji leczenia nowo 
zdiagnozowanego glejaka wielopostaciowego jak i glejaka wykazującego wznowę lub 
progresję nie zawierają molekularnej klasyfikacji. Przedstawiona w pracy #5 analiza mutacji 
w genie IDH1 wskazuje na potencjał tej analizy – i jej wartość prognostyczna. Wykazano, że 
pacjenci z astrocytoma WHO II z mutacją IDH1 p.R132H mieli do 25 miesięcy dłuższy czas 
całkowitego przeżycia od pacjentów z IDH1 – typu dzikiego. Po raz pierwszy oceniono 
ekspresję zmutowanego białka IDH1 w skali 5 stopniowej wykazując, że niższa ekspresja 
zmutowanego białka IDH1 koreluje z dłuższym czasem całkowitego przeżycia. Co więcej, 
detekcja mutacji IDH1 p.R132H ma obiecujące zastosowanie przy rozróżnianiu astrocytoma 
pilocyticum I a II. Przy większych nakładach finansowych na badania diagnostyczne – byłoby 
z korzyścią, aby do klasyfikacji histopatologicznej dodać nową – molekularną.  

Przedstawiono strategie wykrywania mutacji różnymi metodami stosowanymi w 
molekularnej diagnostyce: od sekwencjonowania metodą Sangera po hybrydyzację i metody 
PCR w czasie rzeczywistym (praca #1, #2, #3, #4 i #5). Nie mniej jednak wyniki 
prezentowanych prac wskazują jednoznacznie, że tradycyjne sekwencjonowanie metodą 
Sangera jest użytecznym narzędziem w identyfikacji nowych mutacji, a ukierunkowana 
mutageneza – przydatną techniką do ich charakterystyki. Dotychczasowe metody analiz 
mutacji obejmują przede wszystkim sekwencje kodujące ewentualnie rozszerzone o parę 
nukleotydów w miejscu donorowym i akceptorowym.  Sekwencjonowanie intronów bądź 
dłuższych sekwencji flankujących ekson zwiększa wykrycie bardzo rzadkich mutacji – takich 
jak przedstawiona w pracy #1 mutacja punktowa w miejscu rozgałęzienia. Natomiast w 
przypadku mutacji somatycznych, gdzie możemy mieć do czynienia z małym odsetkiem 
komórek nowotworowych – ważna jest nie tylko wysoka czułość metody diagnostycznej, ale i 
prawidłowe wyciąganie wniosków (ocena fałszywie pozytywnych i negatywnych sygnałów, 
lub prawidłowych sygnałów, ale poza krytycznym punktem odcięcia) zwłaszcza przy 
podejmowaniu decyzji o terapii celowanej. Sekwencjonowanie metodą Sangera (praca #4 i 
#5) może zostać zastąpione metodami PCR w czasie rzeczywistym (praca #3 i #4) czy w 
przypadku niektórych mutacji (jak IDH1 p.R132H) immunohistochemią z przeciwciałem 
monoklonalnym (praca #5). Jednak należy pamiętać, że wysokowydajne metody takie jak 
sekwencjonowanie nowej generacji czy spektrofotometria mas dedykowana kwasom 
nukleinowym jest coraz częściej używana w diagnostyce molekularnej (Poznanski M. and 
Lewandowska M.A. 2013) i prawdopodobnie to one stopniowo zaczną wypierać analizy 
jednogenowe. Warto zauważyć, że już dziś pirosekwencjonowanie jest drugą metodą oceny 
mutacji do przygotowywania kontroli pozytywnych przez brytyjski National External Quality 
Assessment Service. Ponadto, zaprezentowane przeze mnie badania wykazują, że nie samo 
wykrycie zmiany DNA jest decydujące o postępowaniu terapeutycznym, ale kluczowym 
elementem staje się dogłębna charakterystyka tych mutacji (czy to funkcjonalna, czy w 
kontekście komórek nowotworowych). 

Uważam, że uzyskane wyniki przedstawione w osiągnięciu pt. „Strategii wykrywania i 
charakterystyki mutacji w wybranych genach warunkujących niektóre choroby dziedziczne i 
nowotworowe” mogą wkrótce przyczynić się do rozszerzenia panelu analizowanych mutacji i 
panelu metod w postępowaniu diagnostycznym. Wizja ta wydaje się nie być tak odległa 
biorąc pod uwagę, że wysokowydajne technologie będą rutynowo wykorzystywane w 
diagnostyce molekularnej.   
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5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych 
oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych , współpracy naukowej i popularyzacji 
nauki 

5.1.A. wykaz opublikowanych prac naukowych wraz ze wskaźnikami dokonań 
naukowych  nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wymienionego w punkcie I 

1. Functional studies on the ATM intronic splicing processing element. Lewandowska 
MA, Stuani C, Parvizpur A, Baralle FE, Pagani F.Nucleic Acids Res. 2005 Jul 
19;33(13):4007-15.   

2. RNA structure is a key regulatory element in pathological ATM and CFTR 
pseudoexon inclusion events.Buratti E, Dhir A, Lewandowska MA, Baralle FE. 
Nucleic Acids Res. 2007;35(13):4369-83.  

3. U1-snRNA-mediated rescue of mRNA processing in severe factor VII 
deficiency.Pinotti M, Rizzotto L, Balestra D, Lewandowska MA, Cavallari N, 
Marchetti G, Bernardi F, Pagani F.Blood. 2008 Mar 1;111(5):2681-4.   

4. An Alu-derived intronic splicing enhancer facilitates intronic processing and 
modulates aberrant splicing in ATM. Pastor T, Talotti G, Lewandowska MA, Pagani 
F. Nucleic Acids Res. 2009 Nov;37(21):7258-67.   

5. Multiple mechanisms influence regulation of the cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator gene promoter. Lewandowska MA, Costa FF, Bischof JM, 
Williams SH, Soares MB, Harris A. Am J Respir Cell Mol Biol. 2010 Sep;43(3):334-
41.   

6. Characterization of MRP RNA-protein interactions within the perinucleolar 
compartment. Pollock C, Daily K, Nguyen VT, Wang C, Lewandowska MA, 
Bensaude O, Huang S. Mol Biol Cell. 2011 Mar 15;22(6):858-67.   

7. Molecular mechanisms controlling CFTR gene expression in the airway. Z. Zhang, 
C.J. Ott, M. A. Lewandowska. Leir SH, Harris A.  J. Cell. Mol. Med. 2012 Vol. 16 nr 
6 s. 1321-1330. 

8. Ocena częstości występowania mutacji w genie EGFR i współwystępowania mutacji 
EGFR i KRAS metodą reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym u 
chorych na raka gruczołowego płuca - czy kliniczno-patologiczny model kwalifikacji 
pacjenta do leczenia celowanego moze mieć wpływ na czas uzyskania wyniku 
genetycznego? M.A. Lewandowska, W. Jóźwicki, J. Starzyński, J. Kowalewski. 
Kardiochir. Torakochir. Pol. 2012 T. 9 nr 4 s. 443-451. 

9. Tumor suppression by collagen XV is independent of the restin domain. M.J. Mutolo, 
K.J. Morris, S.-H. Leir, T.C. Caffrey, M. A. Lewandowska, M.A. Hollingsworth, A. 
Harris. Matrix Biol. 2012 Vol. 31 s. 285-289. 
 
Prace poglądowe 
 

1. Structure and function of the perinucleolar compartment in cancer cells. Slusarczyk A, 
Kamath R, Wang C, Anchel D, Pollock C, Lewandowska MA, Fitzpatrick T, Bazett-
Jones DP, Huang S. Cold Spring Harb Symp Quant Biol. 2010;75:599-605.   
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2. Medycyna personalizowana w onkologii - wizja czy realna koncepcja? R. 
Lewandowski, K. Roszkowski, MA Lewandowska. Współ. Onkol. 2011 T. 15 nr 1 s. 
1-6. 

3. Zastosowanie wysokowydajnych technologii w diagnostyce molekularnej chorób 
nowotworowych. M. Poznański, MA Lewandowska. Onkol. Prakt. Klin. 2013 T. 9 nr 
2 s. 70-77. 

4. From mutation to methylation - molecular markers in lung cancer. M.A. 
Lewandowska, K. Grębicka, A. Chrustek, I. Kujawska, A. Zaleska, J. Kowalewski. 
Kardiochir. Torakochir. Pol. 2013 T. 10 nr 2 s. 148-153. 

Rozdziały w książkach 

1. Analiza mutacji somatycznych. M.A. Lewandowska, W. Jóźwicki, O. Haus, J. 
Kowalewski. Atlas innowacyjnych technik w onkologii: genetyka i onkologia 
molekularna. Bydgoszcz: Centrum Onkologii, [2013, s. 1-11]. 

2. Czy izolacja DNA może wpłynąć na ostateczny wynik analizy somatycznych mutacji 
metodami CE-IVD PCR w czasie rzeczywistym? Porównanie 3 metod izolacji DNA z 
tkanek  utrwalonych w bloczkach parafinowych.  M.A. Lewandowska, W. Jóźwicki, 
J.Starzynski, J. Kowalewski. Atlas innowacyjnych technik w onkologii: genetyka i 
onkologia molekularna. Bydgoszcz: Centrum Onkologii, [2013, s.12]. 

3. Can we believe in CE-IVD tests for KRAS mutation analysis? M.A.Lewandowska, 
W. Jóźwicki, B. Żurawski, J. Starzyński, P. Rhone. Oncology as a challenge for 
modern medicine. Ed. D. Piaszczyk. Biała Podlaska: PSW, 2012 s. 87-99. 

Referaty konferencyjne 

1. Innowacyjne wdrażanie standardów postępowania medycznego: jakość badań 
molekularnych w zintegrowanym systemie zarządzania. M.A.Lewandowska, Z. 
Pawłowicz, W. Windorbska, A. Koper, W. Jóźwicki. XVI Ogólnopolska Konferencja 
"Jakość w Opiece Zdrowotnej". Kraków, 28-29 V 2012. Kraków: Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 2012 s. 10-13. 

2. Personalizowana terapia nowotworów z zastosowaniem innowacyjnych technologii 
leczniczych i diagnostycznych. Z. Pawłowicz, M.A.Lewandowska, B.Małkowski. 
XVI Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej". Kraków, 28-29 V 
2012. Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 2012 s. 7-9. 

3. “Transcriptional factors - as a putative markers for cancer stem cells and prognostic 
tool in urotherial bladder cancer.”M.A.Lewandowska, A.A Brożyna, W. Jóźwicki. 
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Workshop 2011. 
Theme: Cancer Stem Cells and Tissue Engineering. Qiqihar, China, 11-14 VII 2011. 
[B.m., 2011] s. 053. 

4. Analiza mutacji w genie IDH1 jako czynnik prognostyczny w guzach mózgu” M.A. 
Lewandowska, K. Roszkowski, W. Jóźwicki, W. Windorbska, J. Rytlewska, T. 
Szylberg, J. Furtak. Genetyka Kliniczna Nowotworów 2011. Szczecin, 17-18 XI 2011. 
[B.m., 2011] s. 24 
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Polskie doniesienia zjazdowe 

1. IDH1 mutation analysis - an example of putative glioma marker. M.A. 
Lewandowska, T. Szylberg, K. Roszkowski, J. Furtak, W. Windorbska, J. Rytlewska, 
W. Jóźwicki.Hereditary Cancer Clin. Pract. 2012 Vol. 10 suppl. 3 s. A14.Annual 
Conference on Hereditary Cancers 2011. Szczecin, Poland, 17-18 XI 2011. 

2. Bioinformatyczna analiza do badania Chromosome Conformation Capture (3C). 
M.A.Lewandowska, M. Gehrke, Wojciech Jóźwicki, S. Huang. I Międzyuczelniane 
Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza. Warszawa, Polska, 25-27 V 2012. Program 
i abstrakty. Warszawa, 2012 s. 100. 

3. Przygotowanie biblioteki DNA do wykonania wysokorozdzielczej metodologii 
DNase-chip. M.A.Lewandowska, K. Grębicka, J. Kowalewski, S. Huang. I 
Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza. Warszawa, Polska, 25-
27 V 2012. Program i abstrakty. Warszawa, 2012 s. 106. 

4. Ocena możliwosci transdyferencjacji mezynchemalnych komórek macierzystych 
szpiku kostnego szczura w komórki produkujące insulinę, badanie in vitro. S. 
Krzyżanowska, M. Pokrywczyńska, A. Jundziłł, M.A. Lewandowska, M. Hołysz, W. 
Jóźwicki, M. Gagat, A. Grzanka, T. Drewa. II Kopernikańskie Sympozjum Studentów 
Nauk Przyrodniczych. I Edycja Ogólnopolska. Toruń, 9-11 III 2012. Książka 
streszczeń. [B.m., 2012] s. 37.  

5. Molecular diagnosis of NSCLC - how to seed up and improve qualification for 
personalised treatment with TK inhibitors. M.A. Lewandowska, W Jóźwicki, B. 
Żurawski, J. Kowalewski. IV Kongres Współczesnej Onkologii. Kontrowersje i nowe 
startegie leczenia nowotworów. Poznań, 8-9 III 2012. [B.m., 2012] s. 84. 

6. One step forward personalized oncology: analysis of EGFR and BRAF mutations on 
DNA isolated from low percentage of tumor cells. M.A. Lewandowska, J. Starzyński, 
W. Jóźwicki. Pol. J. Pathol. 2013 Vol. 64 nr 1 suppl. 1 s. s92. 19th Congress of the 
Polish Society of Pathologists. Advances in pathomorphology. Białystok, 6-9 VI 2013.  

7. "Macro" and "micro" diagnostics of HPV infection in cervical cancer. M.A. 
Lewandowska, J. Rytlewska, P. Siwek, H. Wiśniewska, W. Jóźwicki. Pol. J. Pathol. 
2013 Vol. 64 nr 1 suppl. 1 s. s99. 19th Congress of the Polish Society of Pathologists. 
Advances in pathomorphology. Białystok, 6-9 VI 2013.  

8. Molecular diagnostics - analysis of BRAF and KRAS somatic mutations in specimens 
with low percentage of cancer cells. M.A.Lewandowska, B. Żurawski, W. Jóźwicki. 
Współ. Onkol. 2013 T. 17 suppl. 1 s. 115. V Congress of Contemporary Oncology. 
Next generation. Poznań, 21-23 III 2013. Abstracts.   

9. Ocena ekspresji genów: RAVER1, CUGBP i ROD1 w liniach komórkowych raka 
prostaty.K. Grębicka, S. Huang, J. Kowalewski, M.A. Lewandowska. III 
Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Toruń, 22-24 III 2013. 
Książka abstraktów. [Toruń, 2013] s. 258-259.  

10. Ocena struktury PNC w nowotworach prostaty - badania wstępne. J. Rytlewska, W. 
Jóźwicki, S. Huang, M.A. Lewandowska. III Kopernikańskie Sympozjum Studentów 
Nauk Przyrodniczych. Toruń, 22-24 III 2013. Książka abstraktów. [Toruń, 2013] s. 
252-253. 
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11. Przygotowanie bibliotek 3C z linii komórek nowotworowych Caco2. M. Gehrke, S. 
Huang, M.A. Lewandowska. III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk 
Przyrodniczych. Toruń, 22-24 III 2013. Książka abstraktów. [Toruń, 2013] s. 257-258. 

Międzynarodowe doniesienia zjazdowe 

1. “The CFTR 5’region: a complex multifunctional regulatory element”. M.A. 
Lewandowska, F.F.Costa, J.Bischof, S.H.Williams, M.B. Soares, A.Harris. EMBO 
workshop “New functions of Regulatory RNAs in Pro- and Eucaryotes”. Vienna, 
Austria, 13-15 I 2009. [B.m., 2009] s. 31-32. 

2. “Interactions of distal regulatory elements with the CFTR promoter”. M.A. 
Lewandowska, C.J. Ott , N.P. Blackledge, A. Harris.Biomedical Research 
Symposium. [Chicago, USA], 18 IX 2009. [B.m., 2009] s. 30. 

3. “Approaching PNC function through chemical and biological approaches”. M.A. 
Lewandowska , A.A. Gridasova , J. Norton , C. Hetrick , R.W. Henry and S. Huang. 
LXXV Sympozjum Cold Spring Harbor on Quantitative Biology “Nuclear 
Organization & Function”. NY, USA, 2-7 VI 2010. New York, [2010] s. 136. 

4. “Differentation of rat bone marrow mesenchymal stem cells into insulin producing 
cells - impact of extracellular matrix proteins” M. Pokrywczyńska, S. Krzyżanowska, 
A. Jundziłł, M.A. Lewandowska, M. Hołysz, W. Jóźwicki, M. Gagat, A. Grzanka, K. 
Warda, M. Rasmus, T Drewa.J. Tissue Eng. Regen. Med. 2012 Vol. 6 suppl. 2 s. 22. 
TERM STEM 2012. Stem Cells and the Future of Regenerative Medicine: From Basic 
Research, to Translational Aspects and Upcoming Therapies. Guimaraes, Portugal, 9-
13 X 2012. Meeting abstracts. 

5. “One step forward regulation of PNC genes: Mapping of PNC-specific regulatory 
elements of the Raver2 locus using DNase-chip”. M.A. Lewandowska, K. Grębicka, 
W. Jóźwicki, J. Kowalewski, S. Huang. The 4th EMBO meeting advancing the life 
sciences. Nice, 22-25 IX 2012. Abstracts. [B.m., 2012] s. 58-59. 

6. “Changes in the PNC components` gene expression and PNC prevalence as a 
prognostic value in prostate cancer.” M.A. Lewandowska, W. Jóźwicki, J. Rytlewska, 
S. Huang. Ninth AACR-Japanese Cancer Association Joint Conference: 
Breakthroughs in Basic and Translational Cancer Research. Maui, HI, 21-25 II 2013. 
Program and Proceedings. [B.m., 2013] s. 148-149. 

7. “From bench to bedside: Challenges in molecular diagnostics for personalized 
oncology.” M.A. Lewandowska, E. Chmielowska, W. Jóźwicki. Ninth AACR-
Japanese Cancer Association Joint Conference: Breakthroughs in Basic and 
Translational Cancer Research. Maui, HI, 21-25 II 2013. Program and Proceedings. 
[B.m., 2013] s. 315. 

8. “High throughput technology in molecular diagnostics versus tailored treatment in 
breast cancer patients”. M.A. Lewandowska, W. Jóźwicki, B. Żurawski. The 1st 
International Congress on Controversies in Personalized Oncology Treatment. Breast, 
Colon, Lung and Melanoma. Barcelona, Spain, 7-10 III 2013. Program and abstracts. 
[B.m., 2013] s. P-6. 
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9. “Optimization of 3C library preparation to analyze chromosome conformation capture 
in cancer cell lines.”  M.A. Gehrke, M.A. Lewandowska. 8th YES Meeting. Porto, 
Portugal, 19-22 IX 2013. Guide Book 2013. [B.m., 2013] s. 140-141. 

10. “Selected gene expression signature and methylation profile in prostate cancer cell 
lines.” K. Grębicka, J. Kowalewski, M.A. Lewandowska. 8th YES Meeting. Porto, 
Portugal, 19-22 IX 2013. Guide Book 2013. [B.m., 2013] s. 142-143 

5.1.B. Pozostałe główne kierunki badawcze habilitanta 

Przedstawione w powyższym wykazie opublikowane prace oraz dokonania naukowe  nie 
wchodzące w skład osiągnięcia naukowego można zgrupować w następujące obszary 
badawcze: 

Choroby dziedziczne: 

1. Regulacja ekspresji genów na przykładzie genu CFTR (Mukowiscydoza) 
2. Nowe czynniki cis: struktura II–rzędowa RNA; wzmacniacze pochodzące z sekwencji 

powtórzeniowej typu Alu regulujące proces składania genów; (Mukowiscydoza, 
Ataksja teleangiektazja) 

3. Wykrywanie mutacji konstytutywnych, z funkcjonalną analizą wykorzystującą system 
minigenów (Niedobór czynnika VII krzepnięcia; Ataksja teleangiektazja) 

4. Nieprawidłowe składanie genów i mutacje w intronach  

Choroby Nowotworowe: 

1. Molekularne czynniki prognostyczne i predykcyjne (rak płuca, rak jelita grubego, 
glejaki, rak piersi, czerniak złośliwy) 

2. Indywidualizacja molekularnych badań diagnostycznych w rozpoznawaniu i 
kwalifikacji do terapii chorób nowotworowych (rak płuca, rak jelita grubego, glejaki, 
rak piersi, czerniak złośliwy) 

3. PNC  ( ang. perinucleolar compartment) w komórkach nowotworowych. 

5.1.C. Sumaryczny Impact Factor wg listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 
rokiem opublikowania 

Dorobek naukowy na stopień naukowy doktora habilitowanego: IF= 50.245,  ponadto wartość 
cyklu 5 prac stanowiących osiągnięcie habilitacyjne: IF=13,803;   Razem: IF: 64,048   

5.1.D. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) 

a) Liczba cytowań wszystkich publikacji: 103 

b) Liczba cytowań publikacji po doktoracie: 84 

5.1.E. Indeks Hirscha wg bazy Web of Science: 6 
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5.1.F. Kierowanie projektami badawczymi oraz udział w projektach 

 Kierownik projektu: 2011-2013: “Transcription regulation of a PNC components 
(RAVER l and RAVER 2) and prognostic value of PNC prevalence in prostate 
cancer”; projekt badawczy Homing Plus 2010-2/7 finansowany z Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej; współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 Kierownik projektu: (grant otrzymany; rozpoczęcie projektu 2 stycznia 2014 – 
zakończenie 2016 ) “Role of miRNA in gene regulation and as a potential biomarkers 
in prostate cancer” projekt badawczy CRP - ICGEB Research Grant 2013; 
CRP/POL13-01 finansowany przez Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej 
i Biotechnologii, Włochy. 

 Kierownik lub wykonawca: 7 projektów naukowych realizowanych w Centrum 
Onkologii im Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy przy współpracy z ośrodkami 
krajowymi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z 
Poliklinika; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). 

 Wykonawca: 3 grantów przyznanych przez National Institutes of Health, USA 
(CA129258; R01 HL094585; R01 GM-078555); Italian Association for Cancer 
Research (nazwa oryginalna: Associazione Italiana Ricerca sul Cancro; AIRC), Italian 
Cystic Fibrosis Foundation; Italian Research Ministry (FIRB RBNE01 W9PM). 
(Szczegóły – tabelka poniżej) 

Okres 
realizacji 

Miejsce realizacji Źródło finansowania Numer publikacji 
PMID ( Pubmed 
indexed for Medline) 

2009-
2010 

Northwestern 
University, Chicago, 
USA 

R01 GM-078555 PMID:21233287 
 

2007-
2008 

Children’s Memorial 
Research Center(*), 
Chicago USA 

National Institutes of Health  
NIH grant: CA129258 

PMID: 22531369 
  

2007-
2009 

Children’s Memorial 
Research Center(*), 
Chicago USA 

a) National Institutes of 
Health  
grant R01 HL094585,  
b) the Children’s Memorial 
Research Center(*) 

a) PMID: 
19855085 
b) PMID: 
19910674 
 

2006 Instytut Inżynierii 
Genetycznej i 
Biotechnologii, Triest, 
Włochy 

a) Associazione Italiana 
Ricerca sul Cancro (AIRC) 
b) Italian Cystic Fibrosis 
Foundation 

a) PMID: 19187913 
 

2002-
2006 

Instytut Inżynierii 
Genetycznej i 
Biotechnologii, Triest, 
Włochy 

a) Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro 
(AIRC) 
b) the Italian Cystic Fibrosis 
Foundation 

a) PMID: 
18156490 
 

2002- Instytut Inżynierii a) Instytut Inżynierii a) PMID 16030351 
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2006 Genetycznej i 
Biotechnologii, Triest, 
Włochy 

Genetycznej i 
Biotechnologii, Trieste, 
Wlochy; 
b) Associazione Italiana 
Ricerca Cancro and Italian 
Research Ministry (FIRB 
RBNE01 W9PM).  

b) PMCID 17580311 
c) PMID: 19773425 
  

(*) - Children’s Memorial Research Center  - nazwa podczas wykonywania grantu; obecna 
nazwa instytutu: Luire Children's Research Center.  
 
5.1.G.  Międzynarodowe i krajowe stypendia i nagrody za działalność naukową  

Po uzyskaniu stopnia doktora  (2006r.) – otrzymałam 2 stypendia w tym stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 1 grant wyjazdowy (na konferencje EMBO z USA do 
Austrii), 3 nagrody: 

1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (2012-2015)  
2. Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2012) 
3. Nagroda Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2011, 2012)   
4. Stypendium – dla laureata programu HOMING PLUS, Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej (2011-2013)  
5. CMRC travel grant  - grant wyjazdowy na pokrycie kosztów europejskiej 

konferencji biologii molekularnej EMBO we Wiedniu, Austria (2009). 
 

5.1.H. Wygłoszenie referatów 

Wygłoszenie 6 referatów zagranicą w Instytutach Naukowych i/lub Centrach Onkologii 
(Jerozolima- Izrael; Qiqihar – Chiny; Chicago – USA, Triest – Włochy; Oxford –Wielka 
Brytania): 

1. 16.6.2012: “Personalized medicine and novel innovative technologies in our battle with 
cancer” Sharett Institute of Oncology; Center for Malignant Breast Diseases; 
Hadassah Hospital, Jerozolima, Izrael. 

2. 11-14.07.2011: “Transcriptional factors - as a putative markers for cancer stem cells 
and prognostic tool in urothelial bladder cancer”. Konferencja:“Cancer Stem Cells and 
Tissue Engineering” Qiqihar Medical University, Heilongjiang Province; P.R.China 

3. 03.2007: “Functional genomics and pre-mRNA processing alteration – Long QT 
genes”. Luire Children's Research Center, Chicago, IL, USA  

4. 05.2006: “Functional studies on the Intronic Splicing Processing Elements in the 
Ataxia Telangiectasia Gene” in Luire Children's Research Center, Chicago, IL , USA 

5. 2004: “Functional studies on the Intronic Splicing Processing Elements in the Ataxia 
Telangiectasia Gene” konferencji Genetyki Człowieka, Szpital Burlo Garofolo Trieste, 
Włochy.  

6. 2003: “A novel type of genetic mutation causing a splicing processing defect in the 
ATM gene: analysis of Intronic Splicing Processing Elements (ISPE)” Weatherall 
Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, John Radcliffe Hospital, 
Oxford, Wielka Brytania. 
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Wystąpienie: „Personalizowana Onkologia – perspektywy innowacji technologicznych w 
onkologii”; Seminarium Posiedzenia Komisji Zdrowia, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, 
Warszawa (02.2011) oraz wygłoszenie referatów  w kraju: 

1) 19.10.2012: Innovative Personalized Oncology: Vision or Reality? I Międzynarodowe 
Sympozjum “Biologia Molekularna w Onkologii”, Centrum Onkologii im Prof. F. 
Łukaszczyka w Bydgoszczy 

2) 18.10.2012: „Z laboratorium do łóżka pacjenta: molekularne podstawy do 
personalizacji chemioterapii”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. 

3) 28.05.2012 „Innowacyjność a wdrażanie standardów postępowania medycznego: 
Podnoszenie jakości badań molekularnych przez zintegrowany system zarządzania” 
Kraków; XVI Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej". 

4) 22.11.2011: „Struktura PNC a nowotwory – wstęp do regulacji transkrypcji genów 
PTB, RAVER1 i RAVER2” Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz. 

5) 17-18.11.2011: “IDH1 Mutation Analysis – an example of potential glioma 
biomarker” “Genetyka kliniczna nowotworów 2011”, Szczecin. 

6) 01.2009: “Evaluation of the mechanism of action of alternative upstream exons and re-
evaluation of the CFTR promoter”. Polska Akademia Nauk, Łódź,  
 

5.2. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 
międzynarodowej habilitanta 

5.2.A. Kursy, szkolenia, konferencje krajowe i zagraniczne 

1. Październik 2013;  spotkanie młodych naukowców z panelem Noblistów (min Prof. 
Carol Greider) – organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Warszawa. 

2. Lipiec 2013; Spotkanie ekspertów prowadzone przez Prof. dr hab. J. Siedleckiego 
„Nowe czynniki predykcyjne w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego”, 
Warszawa. 

3. Marzec 2013; The 1st International Congress on Controversies in Personalized 
Oncology Treatment. Breast, Colon, Lung and Melanoma. Streszczenie: “High 
throughput technology in molecular diagnostics versus tailored treatment in breast 
cancer patients.” M.A. Lewandowska, W. Jóźwicki, B. Żurawski. Barcelona, 
Hiszpania.  

4. Marzec 2013; V Kongres Współczesnej Onkologii - Next generation. 
Streszczenie:„Molecular diagnostics - analysis of BRAF and KRAS somatic mutations 
in specimens with low percentage of cancer cells.” M. A. Lewandowska, B. 
Żurawski, W. Jóźwicki. Poznań. 

5. Luty 2013, Ninth AACR-Japanese Cancer Association Joint Conference: 
Breakthroughs in Basic and Translational Cancer Research. Maui, HI, USA. 

i. Streszczenie A: “From bench to bedside: Challenges in molecular diagnostics 
for personalized oncology.” M. A. Lewandowska, E. Chmielowska, W 
Jóźwicki. 

ii. Streszczenie B: “Changes in the PNC components` gene expression and PNC 
prevalence as a prognostic value in prostate cancer.” M. A. Lewandowska, W 
Jóźwicki, J. Rytlewska, S. Huang. 

6. Wrzesień 2012; The 4th EMBO meeting advancing the life sciences; Streszczenie: 
“One step forward regulation of PNC genes: Mapping of PNC-specific regulatory 
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elements of the Raver2 locus using DNase-chip.” M. A. Lewandowska, K. Grębicka, 
W. Jóźwicki, J. Kowalewski, S. Huang. Nicea, Francja. 

7. Wrzesień 2012; konferencja “Genetyka Nowotworów”, Lublin  
8. Marzec 2012; IV Kongres Współczesnej Onkologii; Kontrowersje I nowe strategie 

leczenia nowotworów. Streszczenie: “Molecular diagnosis of NSCLC – how to speed 
up and improve qualification for personalised treatment with TK inhibitors.” M.A. 
Lewandowska W. Jóźwicki, B. Żurawski, J. Kowalewski. Poznań. II miejsce za 
najlepszy poster na konferencji.  

9. 2011/2012 – szkolenie pedagogiczno-etyczne dla nauczycieli akademickich Collegium 
Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.  

10. Czerwiec 2011; konferencja „Kontrowersje wokół jakości w Laboratorium 
molekularno-genetycznym – forum dyskusyjne”, Poznań. 

11. Kwiecień 2011; III Kongres Współczesnej Onkologii, Streszczenie: “Nowotwory 
wyzwaniem XXI wieku”. Poznań 

12. Kwiecień 2011; konferencja „Wykorzystanie mikromacierzy i porównawczej 
hybrydyzacji genomowej w określeniu uwarunkowania genetycznego i racjonalności 
leczenia w chłonniakach ze szczególnym uwzględnieniem szpiczaka mnogiego” 
Ośrodek Naukowo-Medyczny Dolnośląskiego Centrum Transplantacji komórkowych 
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku; Wrocław. 

13. Listopad 2011; „Systemy grantowe w nauce – planowanie i finansowanie badan 
naukowych”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.  

14. Czerwiec 2010, 75 sympozjum „Nuclear Organization & Function” Streszczenie: 
“Approaching PNC function through chemical and biological approaches” M.A. 
Lewandowska , A.A. Gridasova , J. Norton , C. Hetrick , R.W. Henry and S. Huang. 
Cold Spring Harbor; NY, USA 

15. Kwiecień 2010, H Foundation Basic Science Symposium “Bioengineering and 
Cancer” Northwestern University, Chicago IL, USA 

16. Marzec 2010, Annual Translational Cancer Research Workshop “Dissecting signaling 
pathways for therapeutic approaches to Cancer” Northwestern University, Chicago IL, 
USA 

17. Wrzesień 2009; Biomedyczne Sympozjum Naukowe w Luire Children's Research 
Center - Research Scholars Day 2009. Streszczenie: “Interactions of distal regulatory 
elements with the CFTR promoter”. M.A. Lewandowska, C.J. Ott , N.P. Blackledge, 
A. Harris. Chicago, IL. USA 

18. Styczeń 2009, EMBO workshop “New functions of Regulatory RNAs in Pro- and 
Eucaryotes”; Streszczenie: “Non coding, alternative -1a/1a upstream exons contribute 
in CFTR regulation by repression of translation”. M.A. Lewandowska, F.F.Costa, 
J.Bischof, S.H.Williams, M.B. Soares, A.Harris. Wiedeń, Austria 

19. Maj 2008, Biomedyczne Sympozjum naukowe w Luire Children's Research Center - 
Research Scholars Day 2008, Streszczenie “Mechanisms of 
transcriptional/translational repression of CFTR”. M.A. Lewandowska, F. F. Costa, 
J.M. Bischof, M. B. Soares, A. Harris; Chicago IL, USA. 

20. Kwiecień 2008 Konferencja ECFS - New Frontiers in Basic Science of Cystic 
Fibrosis: "Animal Models", "Endpoints of CFTR Rescuing Therapies" and "Cellular 
Systems for CF Research". Streszczenie:“Alternative Translation Results in N-
terminus Truncated CFTR Proteins: Structural and Functional Consequences”. A. S 
Ramalho, M. A. Lewandowska, C. M Farinha, A. Harris, M. D Amaral. Duro, 
Portugal 

21. Październik 2007, konferencja Fundacji Mukowiscydozy (ang. Cystic Fibrosis 
Foundation conference); North American Cystic Fibrosis Conference. Anaheim, USA 
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22. Styczeń 2007, EMBO conference series “pre-mRNA processing and disease”. “An 
Alu-derived intronic splicing enhancer element affects aberrant splicing in ATM”. G. 
Talotti, M.A. Lewandowska, E. Goina , FE Baralle, C Stuani, E Bussani and F 
Pagani. Cortina d’Ampezo, Italy: 

23. Kwiecień 2005, warsztaty; “The Pathology of pre-mRNA Splicing: Diagnostic and 
Mechanistic Aspects”. Trieste, Italy 

24. Kwiecień 2003, konferencja , “RNA structure and Function”. Trieste, Italy 
25. Czerwiec 2003, EMBO warsztaty, “Bioinformatics: Computer Methods in Molecular 

Biology”. Trieste, Italy 
26. Wrzesień 2003, warsztaty, “Medical Genetics for Developing Countries”. Trieste, 

Italy; 
 

5.2.B. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych 
konferencji/sympozjach naukowych 

2012 - przewodnicząca komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum 
 „Biologia Molekularna w Onkologii” w Centrum Onkologii w Bydgoszczy pod 
 patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego - Oddział w 
 Bydgoszczy(załącznik 4). W sympozjum  brało udział prawie 200 uczestników z 
 jednostek naukowych (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja 
 Kopernika w Toruniu, Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
 Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy) jak również 
 zakładów opieki zdrowotnej (Szpital Uniwersytecki nr 1 i nr 2 w Bydgoszczy oraz 
 Centrum Onkologii im w Bydgoszczy).  

2009 - członek Komisji Bioetycznej w Luire Children's Research Center, Chicago, IL; 
 zorganizowanie  kursu/przedmiotu z “Responsible Conduct of Research” na  
 Northwestern University dla  grupy doktorów z Luire Children's Research 
 Center  i Northwestern University zgodnie z wytycznymi amerykańskiego National 
 Institutes of Health ( załącznik 4). 

2009 - członek Public Relations Committee podczas organizowania Sympozjum 
 Badań Biomedycznych w Luire Children's Research Center, Chicago, IL( załącznik 4).  

5.2.C. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 

1) Polska Sieć Onkologii Molekularnej powołana na przygotowanie wniosku do konkursu 
STRATEGMED do Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (Lider Konsorcjum: Centrum 
Onkologii - Instytut im M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, oddział w Gliwicach). 
Udział: 

i) Reprezentant i osoba odpowiedzialna za kontakty z pozostałymi członkami 
konsorcjum Centrum Onkologii im Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy  

ii) Aktywny wkład w prace nad wybranymi zadaniami Centrum Onkologii w 
Bydgoszczy w projekcie konsorcjum  

2) Europejski Instytut Raka Środowiskowego (EIEC) (ang. European Institute of 
Environmental Cancer); jednostka koordynująca: Instytut Medycyny Pracy im prof.dra 
med. Jerzego Nofera ; Udział:  
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i) Reprezentant Centrum Onkologii im Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w 
pracach nad utworzeniem Europejskiego Instytutu Raka Środowiskowego (EIEC) 
znajdującego się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.  

ii) Aktywny wkład w prace nad strukturą Instytutu, jego celem, zadaniami oraz 
umową konsorcjum. 

5.2.D. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 
towarzystwach naukowych 

1. American Association for Cancer Research (AACR)  (członek od 2010 roku) 
2. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (członek od 2012 roku) 
3. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (członek od 2013 roku) 

5.2.E. Opieka nad młodą kadrą naukową 

1) Prowadzenie pracowni magisterskiej i seminariów dyplomowych na wydziale lekarskim, 
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu; oraz pracowni magisterskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy. 

2) Promotor prac magisterskich i opiekun naukowy stypendystek Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej - program Homing Plus i stypendystek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
lub Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

3) Opiekun naukowy autorów: 
i) Rozdziału „Mapowanie miejsc wrażliwych na DNazęI przy użyciu wysokowydajnych 

technologii (DNase-chip i DNase-seq)” do monografii „Nowe trendy w Naukach 
przyrodniczych 3”; mgr J.Rytlewska, mgr K.Grębicka; ISBN 978-83-63058-25-8. 

ii) Pracy naukowej „Porównanie technik immunohistochemicznych i molekularnych w 
ocenie mutacji IDH1” opublikowanej w książce „Młodzi Naukowcy dla Polskiej 
Nauki”. Mgr J.Rytlewska, mgr J.Starzyński; ISBN 978-83-63058-22-7.  

iii)Podczas przygotowania pracy przeglądowej ze studentem II roku II stopnia studiów 
Biotechnologia na wydziale lekarskim UMK CM: „Zastosowanie wysokowydajnych 
technologii w diagnostyce molekularnej chorób nowotworowych” M. Poznański, 
M.A.  Lewandowska. Onkol. Prakt. Klin. 2013 T. 9 nr 2 s. 70-77. MNiSzW: 5pt.  

iv) Podczas przygotowania pracy przeglądowej ze studentami II roku II stopnia studiów 
Biotechnologia na wydziale lekarskim UMK CM: „From mutation to methylation - 
molecular markers in lung cancer”. M.A. Lewandowska, K. Grębicka, A. Chrustek, I. 
Kujawska, A. Zaleska, J. Kowalewski. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2013 T. 10 nr 2 s.  
148-153. MNiSzW: 15 pt. 

4) Recenzent pracy magisterskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
(praca wykonywana w Zakładzie Biochemii i Biologii Komórki) 

5) Opiekun naukowy nad studentką biotechnologii UMK CM oraz nad stażystka - adiunktem 
z Zakładu Inżynierii Tkankowej UMK CM  odbywającej praktyki wakacyjne/ staż w 
Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, Zakładu Patologii Nowotworów i 
Patomorfologii Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.  
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5.2.F. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 

1) Członek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Miasta Bydgoszcz (2013 r.) 

5.2.G. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych 

1) The International Journal of Neuroscience (2013) (praca oryginalna). 
2) Gynecologic and Obstetric Investigation (2012) (praca oryginalna). 
3) Molecular Diagnosis & Therapy (2013) (praca przeglądowa). 

 
5.2.H. Wystąpienia w mediach i popularyzacja nauki dla szerszego grona odbiorców 

1) 2011:Wywiad dla telewizji lokalnej na Medycznym Uniwersytecie w Qiqihar, 
Chiny;  

2) 2012:Wywiady do serii nagrań dla Centrum Onkologii im Prof. F. Lukaszczyka 
dotyczących innowacyjnych technologii w personalizacji medycyny i innowacji w 
molekularnej diagnostyce onkologicznej; (współudział w 3 odcinkach o raku 
piersi, raku jelita grubego i raku płuca).  

3) 31.10.2012: TVP Bydgoszcz - uczestnictwo w roli eksperta z genetyki i onkologii 
molekularnej podczas nagrania programu telewizyjnego „Na Zdrowie” w 
październikowym odcinku tematycznym „Profilaktyka i leczenie raka piersi”.  

4) 21.11.2012: TVP Bydgoszcz - wywiad do edukacyjnego programu „Siła Wiedzy”.  

5.2.I. Staże zagraniczne i informacja o współpracy międzynarodowej (po rozpoczęciu 
pracy naukowej w Polsce) 

2001   The Royal Veterinary and Agricultural University of Copenhagen, Denmark.  

2002 - 2006  Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB), 
  Triest, Włochy 

2007 - 2009   Katedra Pediatrii, Northwestern University Feinberg School of Medicine. 
  Program Molekularnej Genetyki Człowieka w ośrodku naukowym: Luire 
  Children's Research Center, Chicago, IL. USA. 

2009 - 2010  Katedra Biologii Molekularnej i Komórki Northwestern University Feinberg 
  School of Medicine. Chicago, IL, USA.  

Pełna informacja opisana jest w punkcie 3 o zatrudnieniu w jednostkach naukowych. Poniżej 
- informacja o współpracy międzynarodowej (po rozpoczęciu pracy naukowej w Polsce od 
2010 r.) 
 1) Współpraca naukowa z Prof. Sui Huang,  Katedra Biologii Molekularnej i  
 Komórki, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Chicago, USA  

i. “One step forward regulation of PNC genes: Mapping of PNC-specific 
regulatory  elements of  the Raver2 locus using DNase-chip.” M.A. 
Lewandowska, K. Grębicka, W. Jóźwicki, J.Kowalewski, S. Huang. The 4th 
EMBO meeting advancing the life  sciences. Nice, Francja 22-25 IX 2012. 
Abstracts. 2012, s. 58-59. 
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ii. “Changes in the PNC components` gene expression and PNC prevalence as a 
prognostic value in prostate cancer”. M. A. Lewandowska, W. Jóźwicki, J. 
Rytlewska,  S. Huang. Ninth AACR-Japanese Cancer Association Joint 
Conference:  Breakthroughs in Basic and  Translational Cancer Research. 
Maui, HI, USA 21-25 II  2013. Program and Proceedings. [B.m., 2013] s. 
148-149. 

iii. “Characterization of MRP RNA-protein interactions within the perinucleolar 
compartment.” Pollock C, Daily K, Nguyen VT, Wang C, Lewandowska 
MA, Bensaude O, Huang S.Mol Biol Cell. 2011 Mar 15;22(6):858-67.   

iv. Wizyta Prof Sui Huang (18-22. X.2012) i wygłoszenie wykładu „The 
Perinucleolar Compartment and cancer” na zaproszenie dr M.A. 
Lewandowskiej, przewodniczącej komitetu organizacyjnego 
Międzynarodowego Sympozjum „Biologia Molekularna w Onkologii” 
(19.X.2012). (załącznik 4). 

 2) 11-16.6.2012: misja gospodarczo-naukowa regionu kujawsko-pomorskiego; 
 habilitant aktywnie uczestniczył w spotkaniach przedstawicieli środowisk naukowych 
 Izraela i woj. kujawsko-pomorskiego;  łącznie z odczytem w Sharett Institute of 
 Oncology; Center for Malignant Breast Diseases; Hadassah Hospital, Jerozolima). 

5.2.J. Inne osiągnięcia, dodatkowe informacje nie wymienione w punktach 5.1 i 5.2 

 Poza działalnością naukową i dydaktyczną, jestem  również diagnostą laboratoryjnym 
w Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej (którą kieruję od grudnia 2010 roku), Zakładu 
Patologii Nowotworów i Patomorfologii, Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka w 
Bydgoszczy. Działalność diagnostyczna obejmuje analizę mutacji somatycznych niezbędną 
do kwalifikacji pacjenta do terapii celowanej oraz wykonywanie badań na obecność RNA i 
DNA HPV. Zaangażowanie w pracę diagnostyczną zaowocowało poszerzeniem panelu 
badanych genów o analizy mutacji (w genach EGFR, BRAF oraz dodatkowe analizy mutacji 
w genie KRAS) przy jednoczesnej certyfikacji krajowej a następnie walidacji 
międzynarodowej oraz o analizę DNA i mRNA HPV. W tym okresie również uczestniczyłam 
w wielu szkoleniach aplikacyjnych, min. z genotypowania HPV z DNA HPV (Roche, 
Diagnostics) i mRNA HPV (BioMerieux, Polska) w 2011 i 2012 w Bydgoszczy oraz z  
badania metylacji Septyny 9 w kierunku diagnostyki nowotworów jelita grubego oraz 
okrężnicy w technologii qRT-PCR (Abbott); 2012 – Czechy. Poza szkoleniami aplikacyjnymi 
aktywnie poszerzałam swoją wiedzę z zakresu diagnostyki poprzez udział w krajowych 
szkoleniach w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w Warszawie min: 
„Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce” Październik 2012; 
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