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Wykaz posiadanych stopni i dyplomów:
1. Dyplom lekarza medycyny Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny                                

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (data wydania 05.04.2006.)
2. Dyplom specjalisty w dziedzinie Medycyny Rodzinnej (data wydania 19.04.2012.)
3. Dyplom specjalisty w dziedzinie Pediatrii (data wydania 14.11.2016.)
4. Stopień doktora nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu (data obrony: 20.10.2010.; tytuł rozprawy: Analiza wpływu wieloczynnikowej 
interwencji opartej na szkoleniach na świadczenie działań profilaktycznych w praktykach 
lekarzy rodzinnych.; promotor prof. dr hab. Wanda Horst-Sikorska) 

5. Kwiecień 2016 –  rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Chorób zakaźnych. 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:
Po ukończeniu studiów medycznych w 2006 r. odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym
im.  Heliodora  Święcickiego  w  Poznaniu.  Następnie  rozpoczęłam  pracę  w  Poradni  Medycyny
Rodzinnej przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), będąc równocześnie uczestnikiem studium doktoranckiego
UMP.  Po  uzyskaniu  tytułu  doktora  nauk  medycznych  w  2010  roku  zostałam  zatrudniona  w
Katedrze  i  Zakładzie  Medycyny  Rodzinnej  na  stanowisku  asystenta,  a  następnie  adiunkta.  Od
kwietnia  2012  roku  wraz  z  rozpoczęciem  szkolenia  specjalizacyjnego  z  pediatrii  zostałam
zatrudniona w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
gdzie do dziś pracuję w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

Przebieg pracy zawodowej:
Pracę naukową rozpoczęłam od działalności w studenckich kołach naukowych Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Medycyny Rodzinnej, gdzie powstały
moje  pierwsze  publikacje.  W czasie  studiów uczestniczyłam w programie  Socrates  Erasmus  w
Maastricht University w Holandii. 

W  latach  2007-2010  realizowałam  studia  doktoranckie  w  Katedrze  i  Zakładzie  Medycyny
Rodzinnej  UMP.  W  tym  okresie  odbyłam  staż  w  Warwick  University  w  Wielkiej  Brytanii,
uczestnicząc w kursie Communication Skills i odbywając praktykę w zespole lekarza rodzinnego.
W czasie w pobytu we współpracy z profesor Teresą Pawlikowską zbierałam materiał dotyczący
opinii  lekarzy  rodzinnych  na  temat  profilaktyki  zdrowotnej.  Wyniki  zostały  opublikowane  w
czasopiśmie  Health  Promotion  International  w  roku  2011.  Dzięki  uzyskanemu  Stypendium
Fundacji  Kościuszkowskiej  w  2009  r.  odbyłam  3-miesięczny  staż  w  praktyce  Lekarza
Rodzinnego w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Oba staże zagraniczne pozwoliły na zebranie
danych, będących podstawą mojej dysertacji doktorskiej.
Pracując  w  Katedrze  Medycyny  Rodzinnej  w  latach  2007-2010  uczestniczyłam  w  programie
PIUPOZ  (Poprawa  Jakości  Usług  w  Podstawowej  Opiece  Zdrowotnej  w  Wielkopolsce),
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finansowanym w ramach norweskiego mechanizmu finansowego (EEA Grants). Program dotyczył
działań  profilaktycznych  w  podstawowej  opiece  zdrowotnej.  Koordynowałam  również
międzyuczelniany  program  dotyczący  badania  preferencji  zawodowych  studentów  medycyny.
Wyniki powyższych badań opublikowałam w European Journal of General Practice w roku 2014.
Pierwszy  nurt  moich  badań  naukowych,  do  roku  2012,  obejmował  zagadnienia  profilaktyki
zdrowotnej  i osteoporozy.  W okresie tym uczestniczyłam w projekcie "Ocena szczytowej  masy
kostnej oraz parametrów gospodarki wapniowej  u zdrowych kobiet w wieku 20-30 roku życia"
realizowany  w  latach  2012-2013,  przy  udziale  finansowym  firmy  Astellas.  Wyniki  badań
zaprezentowałam podczas 10th Baltic Bone and Cartilage Conference w 2013 roku w Poznaniu.
W  okresie  tym  będąc  stypendystką  Długołęcka  Found  dwukrotnie  uczestniczyłam  w  kursach
organizowanych na Uniwersytecie w Edynburgu (Basic Concepts in Epidemiology, 2012 r. oraz
Summer  School  on  Clinical  Education,  2013  r.).  W okresie  tym  powstało  szereg  artykułów  i
doniesień, z których najważniejsze zostały opublikowane w Health Promotion International w roku
2011, Archives of Medical Sciences w roku 2012.

Drugi  nurt  moich  zainteresowań  naukowo-badawczych,  po  2012  roku,  obejmuje  zagadnienia
dotyczące  chorób  infekcyjnych,  w  tym  ze  szczególnym  naciskiem  na  choroby  zakaźne  wieku
dziecięcego.  Nawiązałam współpracę  z  ośrodkami  naukowymi  i  klinikami,  w tym z Instytutem
Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska), Kliniką
Chorób Zakaźnych UMP (prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska, dr Iwona Bereszyńska), Kliniką
Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UMP (prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-
Lewandowska),  Katedrą  Profilaktyki  Zdrowotnej  (prof.  dr  hab.  Jacek  Wysocki),  Krajowym
Ośrodkiem  Referencyjnym  ds  Neuroinfekcji  (prof.  dr  hab.  Anna  Skoczyńska),  Zakładem
Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej
(prof. dr hab. Roman Sowiński). Współpraca zaowocowała szeregiem publikacji w recenzowanych
czasopismach  naukowych,  w  tym:  Pediatric  Blood  Cancer  2015,  International   Journal  of
Infectious  Diseases 2016, 2017, Medicine 2016, Adv. Clin.  Exp.  Med. 2017, World Journal of
Gastroenterology 2017, Biomed Research International 2017, Innate immunity 2018.

W okresie tym rozpoczęłam realizację projektów badawczych: 
1. Ocena wpływu polimorfizmów jednonukleotydowych wybranych genów uczestniczących w

odpowiedzi  immunologicznej  na  wystąpienie,  przebieg  i  powikłania  bakteryjnych
neuroinfekcji u dzieci. (badania statutowe UMP, 2013-2015)

2. Wpływ polimorfizmów jednonukleotydowych  genów kodujących  Toll-podobne receptory
na wystąpienie, przebieg i powikłania bakteryjnych neuroinfekcji u dzieci. (grant w ramach
ministerialnego programu „Młodzi Naukowcy”, 2016)

3. Ocena poziomu przeciwciał poszczepiennych przeciwko błonicy i tężcowi u dzieci w wieku 18 m.ż.-
16 r.ż. (badania statutowe UMP, 2014-2016).

4. Analiza występowania polimorficznych wariantów genów kodujących IL28B i IL10 u dzieci
z wrodzonym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C i ich matek z jednoczesną
oceną  zmienności  genetycznej  wirusa  w  obrębie  sekwencji  kodujących  białka
niestrukturalne. (badania statutowe UMP, 2017-)

Proces kształcenia zawodowego kontynuowałam podczas studiów podyplomowych “Zaburzenia w
rozwoju  dziecka  i  możliwości  interwencji”  na  Uniwersytecie  Medycznym  im.  Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2015, 2016 i 2017 uczestniczyłam w kursie „Hot topics in
infection  and  immunity  in  children”  organizowanym  przez  European  Society  for  Pediatric
Infectious Diseases w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. 
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Osiągnięcie naukowe i jego omówienie:

Wpływ  polimorfizmów  jednonukleotydowych  wybranych  genów  uczestniczących  w
odpowiedzi  immunologicznej  na  wystąpienie,  przebieg  i  powikłania  bakteryjnych
neuroinfekcji u dzieci. 

Celem  omawianego  cyklu  monotematycznych  prac,  dotyczących  zapalenia  opon  mózgowo-
rdzeniowych  u  dzieci,  była  ocena  wpływu  polimorfizmów  jednonukleotydowych  genów
kodujących  białka  uczestniczące  w  odpowiedzi  immunologicznej  na  wystąpienie,  przebieg  i
powikłania  bakteryjnych  neuroinfekcji  u  dzieci.  Odrębnym  tematem  była  próba  określenia
sposobów różnicowania między zapaleniami opon o etiologii bakteryjnej i wirusowej w oparciu o
objawy kliniczne oraz powszechnie wykonywane markery stanu zapalnego.

Diagnostyka  różnicowa  bakteryjnego  i  wirusowego  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych
pozostaje  ciągle  istotnym  problemem  klinicznym,  zwłaszcza  w  pierwszych  godzinach
hospitalizacji. Kryterium rozpoznania bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stanowi
dodatni  wynik  badania  mikrobiologicznego  płynu  mózgowo-rdzeniowego  (lub  potwierdzenie
obecności  drobnoustroju  badaniami  molekularnymi),  przy  obecności  typowych  objawów
klinicznych (gorączka, ból głowy, dodatnie objawy oponowe). Rozróżnienie między bakteryjnym a
aseptycznym  zapaleniem  opon  mózgowo-rdzeniowych  ma  kluczowe  znaczenie.  Podejrzenie
prawdopodobnej  etiologii  przed  wykonaniem  nakłucia  lędźwiowego  pozwala  na  odpowiednie
zabezpieczenie materiału i rozpoczęcie właściwego leczenia. 

Dotychczas nie ustalono pojedynczego wskaźnika, który mógłby pomóc w szybkim różnicowaniu
etiologii  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych.  Prace  analizujące  czułość  poszczególnych
parametrów  pokazują  ich  niedoskonałość.  Bardzo  ważne  jest  zwrócenie  uwagi  na  predykcyjną
kombinację kilku parametrów diagnostycznych, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Stworzono
kilka  systemów  –  skal,  wspomagających  podejmowanie  decyzji  dotyczących  postępowania  z
pacjentem podejrzanym  o zapalenie  opon mózgowo-rdzeniowych.  Jednak żadna  z  nich  nie  ma
100% czułości,  przy  równoczesnej  wysokiej  swoistości.  Wadą  klasycznych  skal  takich  jak  np.
Bacterial Meningitis Score (BMS) jest konwersja danych klinicznych do wartości numerycznych,
przez co tracą one swój pierwotny charakter. Uzyskany wynik jest nieinformatywny, nie podaje na
jakiej podstawie postawiono rozpoznanie. Utrudnia to ich zastosowanie w podejmowaniu decyzji
terapeutycznych,  ponieważ pozbawia to lekarza możliwości interpretacji  wyniku.  Ostatnio coraz
większą  nadzieję  pokłada  się  w  systemach  wspomagania  decyzji  opartych  o  programy
komputerowe. Uczenie  maszynowe  to  proces  tworzenia  wzorców  (hipotez,  uogólnień)
prawdziwych w świecie analizowanych danych na drodze indukcji. Te wzorce (w formie reguł lub
drzew decyzyjnych) z jednej strony opisują istotne związki występujące w danych, a z drugiej mogą
być  wykorzystane  do  predykcji  związków  w nowych  danych.  Teorii  zbiorów  przybliżonych  z
relacją  dominacji  (Dominance  based  Rough  Set  Analysis)  może  być  wykorzystana  dla
przetwarzania danych o nieostrym charakterze z wykorzystaniem intuicyjnie  rozumianych reguł
wnioskowania.  Dzięki  naturalnej  postaci reguł decyzyjnych mogą one być modyfikowane przez
ekspertów. Jej właściwości są możliwe do zastosowania dla poszukiwania ukrytych zależności w
danych  wejściowych.  Metoda  może  pomagać  zidentyfikować  istotne  elementy  wpływające  na
kliniczne decyzje. Korzystanie z systemów wspomagania decyzji nie wymaga konwersji danych na
skale  numeryczne,  zachowany zostaje  ich pierwotny charakter  oraz możliwość łączenia  danych
parametrycznych i nieparametrycznych. Program nie zastępuje lekarza w prowadzeniu myślowego
procesu  diagnostycznego.  Komputer  wspiera  lekarza,  generując  regułę,  która  sprawdziła  się  w
przeszłości. Reguły wyciągane z danych nie tracą charakteru twierdzeń - czyli  cały czas wiemy,
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dlaczego rozpoznaliśmy daną jednostkę chorobową. 

Kolejny  problem  dotyczący  inwazyjnych  zakażeń  bakteryjnych  stanowi  odpowiedź  na  pytanie
dlaczego  bakterie  powszechnie  występujące  w  środowisku  u  jednych  osób  powodują  ciężkie
zakażenia,  podczas  gdy inne  osoby są tylko  bezobjawowymi  nosicielami.  Wzajemna  interakcja
między zjadliwością patogenu a osobniczą podatnością sprawia, że u jednych pacjentów kontakt z
patogenem  skutkuje  bezobjawowym  nosicielstwem,  a  u  innych  doprowadza  do  inwazyjnego
zakażenia.  Polimorfizm  pojedynczego  nukleotydu  (Single  Nucleotide  Polymorphism  SNP)
występujący  w  genach  przyczynia  się  do  występowania  znacznych  różnic  międzyosobniczych,
także  dotyczących  odpowiedzi  immunologicznej.  W  inicjowaniu  odpowiedzi  immunologicznej
kluczową rolę pełnią receptory rozpoznające motyw (Pattern Recognizing Receptors PRR). Należą
do  nich  receptory  Toll-podobne  (TLR).  Dotychczas  udowodniono,  że  trzy  spośród  dziesięciu
różnych  Toll-podobnych  receptorów  występujących  u  człowieka  (TLR2,  TLR4  i  TLR9)  są
zaangażowane w odpowiedź zapalną wywołaną poprzez obecność żywych bakterii S.pneumoniae i
N.meningitidis. W przypadku TRL9, nie tylko żywe drobnoustroje, ale również materiał genetyczny
bakterii lub wirusów jest w stanie zainicjować nieswoistą odpowiedź zapalną. Obserwuje się, że
brak TLR2 zwiększa inwazyjność choroby, wiąże się z wyższą bakteriemią w płynie mózgowo-
rdzeniowym i uszkodzeniem bariery krew-mózg. Rola TLR w eradykacji bakteriemii, inicjowaniu
odpowiedzi  zapalnej,  wygaszaniu  w  obrębie  ośrodkowego  układu  nerwowego  wymaga  dalszej
oceny.  Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów mogą stanowić wytłumaczenie zróżnicowanego
działania  receptorów  na  modulowanie  nieswoistej  odpowiedzi  immunologicznej.
Toll-podobne receptory są niezbędne do rozpoczęcia odpowiedzi przeciwko patogenom, ale szlaki
zależne  od  receptora  interleukiny  1  są  kluczowe  do  nasilania  i  podtrzymywania  odpowiedzi
zapalnej.  TIRAP (Toll-interleukin  1  receptor  domain  containing  adaptor  protein-  TIRAP),  inna
nazwa Mal) jest białkiem adaptującym, które wiąże się z wewnątrzkomórkową domeną receptorów
TLR2 i  TLR4,  tym samym inicjuje  kaskadę reakcji  MyD88 (Myeloid differentiation factor  88)
zależnych finalnie prowadzących do produkcji prozapalnych cytokin. Wykazano ochronne działanie
heterozygotycznego  wariantu  Ser180/Leu180  genu  TIRAP w  stosunku  do  wystąpienia  infekcji
pneumokokowej,  bakteriemii,  malarii  i  gruźlicy.  Układ dopełniacza jest  innym, bardzo istotnym
elementem  nieswoistej  odpowiedzi  immunologicznej,  odpowiadającej  za  pierwszą  linię  obrony
przeciwbakteryjnej. Może być aktywowany na trzech różnych drogach: lektynowej,  klasycznej  i
alternatywnej. Wszystkie trzy drogi są aktywowane w odpowiedzi na zakażenie pneumokokowe,
ale  droga  klasyczna  ma  dominujące  znaczenie  w  eliminowaniu  bakterii.  Niedobór  końcowych
składowych  układu  dopełniacza  predysponuje  do  inwazyjnych  zakażeń  bakteryjnych.  Także
zaburzania na poziomie kontroli układu dopełniacza mają znaczenie w podatności na wystąpienie
inwazyjnego  zakażenia.  Czynnik  H  (CFH)  jest  to  białko  regulujące  aktywację  dopełniacza  na
drodze alternatywnej oraz wykazujące właściwości przeciwzapalne. Występowanie polimorfizmu w
obrębie  genów  kodujących  czynnik  H  zwiększa  ryzyko  wystąpienia  inwazyjnej  choroby
meningokokowej.  Podobną (hamującą) rolę odgrywają białka związane z czynnikiem H (CFHR). 
Lektyna wiążąca mannozę (Mannose Binding Lectin - MBL) jest osoczową opsoniną rozpoznającą
szereg polisacharydów pochodzących od patogenów, która aktywuje lektynową drogę dopełniacza.
Należy  do  grupy  czynników  rozpoznających  wzorce  (Pattern  Recognizing  Particles  PRP).  Jest
obecna  na  makrofagach  okołonaczyniowych,  oponowych  i  zlokalizowanych  w  splotach
naczyniówkowych. Trzy polimorfizmy w genie MBL2 dają warianty strukturalne, które wiążą się z
obniżonym  stężeniem  MBL.  Polimorfizm  w  obrębie  MBL2 jest  związanych  z  ze  zwiększoną
podatnością na zakażenia pneumokokowe i meningokokowe. 

Materiał i metody:
Badaną grupę stanowiły dzieci, hospitalizowane z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
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w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i
Dzieckiem w Poznaniu w latach 2008-2017. Opisywany oddział jest jednym z dwóch dziecięcych
oddziałów  zakaźnych  na  terenie  Wielkopolski.  Etiologia  bakteryjna  zapalenia  opon  mózgowo-
rdzeniowych była potwierdzona poprzez dodatni wynik posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego lub
wykrycie  materiału  genetycznego  drobnoustroju  metodą  PCR  w  badaniu  płynu  mózgowo-
rdzeniowego.  Wirusową  etiologię  potwierdzano  przy  pomocy  badań  serologicznych,
molekularnych,   bądź  obecności  typowych  objawów  klinicznych  zakażenia  wirusowego  (np.
zakażenie wirusem ospy wietrznej, świnki).
Grupę kontrolną stanowiły osoby dorosłe (w tym członkowie rodzin osób chorujących na zapalenie
opon  mózgowo-rdzeniowych),  z  ujemnym  wywiadem dotyczącym  wystąpienia  neuroinfekcji  w
dzieciństwie.  Ocena  występowania  polimorfizmów  w  ramach  rodziny  zwiększa
prawdopodobieństwo  znalezienia  osób  będących  nosicielami  tych  samych  polimorfizmów,  u
których  jednak  nie  wystąpiła  infekcja.  Pozwala  na  ocenę  ryzyka  zakażenia  wśród  osób
przebywających w tych samych warunkach, narażonych na te same czynniki środowiskowe. 
Na podstawie analizy dokumentacji medycznej i badań wykonywanych standardowo podczas 
hospitalizacji przeprowadzona została ocena:

 Czynników ryzyka wystąpienia infekcji. 
 Przebiegu neuroinfekcji. 
 Obecności wczesnych i późnych powikłań po infekcji. 

Analizowano wartości parametrów zapalnych:  poziom białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy
krwi,  leukocytozę,  wyniki  badania  płynu  mózgowo-rdzeniowego  (poziom  białka,  glukozy,
plecytozę).  Oceniano  obecność  objawów  towarzyszących,  takich  jak  ból  głowy,  wysypka
wybroczynowa,  wymioty,  brano  pod  uwagę  stan  dziecka  przy  przyjęciu  do  szpitala,  długość
występowania objawów. Wyliczano również liczbę punktów w skali BMS.

Zarówno  w  grupie  badanej  jak  i  grupie  kontrolnej  przeprowadzone  zostało  badanie  DNA
izolowanego z krwi obwodowej.

Analizowano łącznie 11 polimorfizmów 7 genów odpowiedzi zapalnej:

TLR2 rs4696480, rs5743708

TLR4 rs4986790

TLR9 rs352140, rs5743836

TIRAP rs8177374

MBL rs1800450, rs1800451, rs5030737

CFH rs1065489

CFHR3 rs3753396

W przypadku każdego polimorfizmów oceniano częstość występowania poszczególnych alleli.
Warianty występujące częściej u pacjentów z zapaleniem opon w porównaniu do populacji ogólnej
oceniano  jako  allele  ryzykowne.  Dane  dotyczące  częstości  poszczególnych  alleli  dla  populacji
ogólnej  uzyskano  z  bazy  1000genome  project  dla  populacji  środkowo-europejskiej
(http://www.ensembl.org).
W  przypadku  dziewięciu  polimorfizmów  allele  ryzykowne  były  tożsame  z  allelami  rzadziej
występującymi  w  populacji  -  MAF  minor  frequency  alleles.  Wyjątek  stanowiły  następujące
polimorfizmy TLR9 rs352140 i TLR4 rs4986790 – w tych dwóch przypadkach allele powszechnie
występujące w populacji były również częstsze w grupie pacjentów.
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Porównana została również częstość występowania haplotypów.
Genotypowanie dwóch polimorficznych wariantów w obrębie genu TLR9 pozwoliło na wyróżnienie
czterech haplotypów rs352140 – rs5743836. Natomiast z uwagi na stosunkowo małą liczebność
grupy i rzadkie występowanie polimorficznych wariantów genu TLR2 wśród pacjentów i ich rodzin
obserwowano tylko trzy haplotypy rs5743708-rs4696480.
Analizowano  również  łączne  występowanie  poszczególnych  wariantów  różnych  genów  u
pacjentów i ich rodzin. Ocenie podlegał kumulacyjny efekt występowania ,,ryzykownych alleli”. W
przypadku  problemu  dotyczącego  różnicowania  między  bakteryjnym  a  wirusowym  zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych  porównywano  dwie  grupy pacjentów z  zapaleniem opon o rożnej
etiologii.
Do  różnicowanie  między  zakażeniem  wirusowym  a  bakteryjnym  zebrane  dane  kliniczne
analizowano  przy zastosowaniu teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji (DRSA).  Każdy
przypadek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych został opisany za pomocą szeregu atrybutów. Na
drodze indukcji sformuowano hipotezy prawdziwe dla badanej grupy pacjentów, które w formie
reguł  opisywały istotne  związki  występujące  w danych.  Kolejnym etapem było  wygenerowanie
minimalnego  zestawu  zasad  pokrywających  wszystkie  przypadki  bakteryjnego  zapalenia  opon
mózgowo-rdzeniowych.  Oceniono  także  wartość  predykcyjną  poszczególnych  parametrów.  W
oparciu  o  porównanie  przydatności  klinicznej  poszczególnych  parametrów  w  ocenie  ryzyka
wystąpienia  bakteryjnego  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych  przy  zastosowaniu  DRSA
stworzono sześć reguł. W trzech z nich kryterium była wartość CRP. Reguły te u osób z niskim
ryzykiem zakażenia bakteryjnego, pozwalają na odroczenie antybiotykoterapii do czasu wykonania
nakłucia lędźwiowego, w celu zwiększenia wiarygodności wyników posiewu -mikrobiologicznego. 

Z  uwagi  na  coraz  rzadsze  występowanie  bakteryjnych  zapaleń  opon  mózgowo-rdzeniowych  –
zebrany, materiał ma unikatową wartość. Publikowane dotychczas prace wykonywane są na bardzo
zróżnicowanych  grupach  chorych.  Często  są  to  pacjenci  z  podejrzeniem  inwazyjnej  choroby
bakteryjnej wysuniętej w oparciu o objawy kliniczne – bez potwierdzenia bakteryjnego. Niewiele
jest prac, które tak jak nasza opisują wyłącznie dzieci z potwierdzonym bakteryjnym zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych. Co prawda liczebność naszej grupy badanej nie jest znaczna, ale w
przypadku  analiz  na  dużych  grupach  pacjentów  wykorzystywany  jest  bankowany  materiał
genetyczny pacjentów, tym samym brakuje powiązania z danymi klinicznymi. Zaletą naszej analizy
jest oparcie o rzeczywistą populację pacjentów. Każdy przypadek jest wsparty danymi klinicznymi,
dzieci  były leczone w jednym ośrodku zgodnie z obowiązującymi  zaleceniami.  Wyniki badania
przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat genetycznego podłoża odpowiedzi immunologicznej
oraz  jej  wpływu  na  ryzyko  wystąpienia  bakteryjnego  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych  u
dzieci.  Pozwolą  na  wyodrębnienie  osób  będących  w  grupie  ryzyka  wystąpienia  lub  ciężkiego
przebiegu  bakteryjnego  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych.  Co  może  stanowić  kolejny
argument przemawiający za szczepieniem przeciwko pneumokokom i menikgokokom.
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Omówienie prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu:
IF: 8,647
Ewelina Gowin; Bogna Świątek-Kościelna; Ewelina Kałużna; Ewa Strauss; Jacek Wysocki; Jerzy
Nowak; Michał Michalak; Danuta Januszkiewicz-Lewandowska. 

How many single nuclotide polymorphisms (SNPs) must be tested in order to
prove susceptibility to bacterial meningitis in children? Analysis of eleven SNPs
in  seven  genes  involved  in  the  immune  response  and  their  effect  on  the
susceptibility to bacterial meningitis in children.
Innate Immunity 2018, Vol. 24(3) 163–170. IF 2,342 

Celem pierwszej pracy była analiza 11 polimorfizmów jednonukleotydowych wybranych siedmiu
genów uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej u dzieci z bakteryjnym zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych.

Materiał i metody:

Grupę  badaną  stanowiło  39  dzieci  hospitalizowanych  z  powodu  zapalenia  opon  mózgowo-
rdzeniowych i 49 zdrowych członków ich rodzin. Analizowano 11 SNP siedmiu genów kodujących
białka  biorące  udział  w  odpowiedzi  zapalnej.  Badano  następujące  polimorfizmy:
TLR2  rs4696480, rs5743708,  TLR4  rs4986790,  TLR9  rs352140, rs5743836,  TIRAP  rs8177374,
MBL rs1800450, rs1800451, rs5030737, CFH rs1065489, CFHR3 rs3753396.

Wyniki:

Średnia  liczba  rzadkich  wariantów  (MAF)  badanych  polimorfizmów  była  najniższa  w  grupie
kontrolnej  (członkowie  rodzin)  (3.35  ±  1.64),  pośrednia  u  pacjentów  z  meningokokowym
zapaleniem  opon  mózgowo-rdzeniowych  (3.44  ±  1.66)  i  najwyższa  u  pacjentów  z
pneumokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (4.07 ± 2.13). Nosicielstwo co najmniej
6  rzadkich  alleli  analizowanych  polimorfizmów  było  związane  ze  zwiększonym  ryzykiem
wystąpienia pneumokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (OR 8.4 [95%CI 1.9-36.7]
p=0.0055). Te wyniki były również statystycznie istotne po uwzględnieniu liczby badanych genów
(p=0.049).  Częstość  występowania,  ryzykownych  wariantów  była  wyższa  u  dzieci  z
pneumokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych  w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Polimorficzne  warianty  (rs8177374)  genu  TIRAP były  wykrywane  częściej  u  pacjentów  z
zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Nosicielstwo
dwóch ryzykownych alleli TIRAP rs8177374 i MBL2 rs1800451 miało dodatni efekt kumulacyjny
zwiększający ryzyko wystąpienia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (OR=3.9 [95%CI 1.24-
12.3]; p=0.0277) w szczególności wywołanego przez S.pneumoniae (OR=4.9 [95%CI 1.17-20.48];
p=0.035).  Współwystępowanie  jakiegokolwiek  zmutowanego  wariantu  genu  MBL2 z
polimorficznym  wariantem  genu  TIRAP rs8177374  skutkowało  zwiększonym  ryzykiem
wystąpienia bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (OR=6.25 [95% CI 1.40- 27.97];
p=0.0204).

Wnioski:

1. Czynniki genetyczne są mają istotny wpływ na ryzyko wystąpienia bakteryjnego zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych.

2. Wykazaliśmy statystycznie istotny kumulacyjny efekt jednoczesnego występowania kilku
zmutowanych wariantów na zwiększenie ryzyka wystąpienia bakteryjnego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych.

2. Nosiciele co najmniej sześciu „ryzykownych” alleli mają 8,4 większe ryzyko wystąpienia
pneumokokowego  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych  w  porównaniu  do  populacji
ogólnej. 
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3. Łączna  ocena  wszystkich  trzech  polimorfizmów  w  genie MBL2 daje  lepsza  ocenę
podatności na pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

Ewelina Gowin, Bogna Świątek-Kościelna, Ewelina Kałużna, Jerzy Nowak, Micha Michalak, Jacek
Wysocki, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska. 

Analysis of eleven SNPs involved in the immune response and their effect on the 
susceptibility to bacterial meningitis in children.
Int. J. Infect. Dis. 2017 : Vol. 60, s. 23-28. IF 2,532

Druga praca dotyczyła analizy występowania polimorfizmów w genach kodujących białka Toll-
podobnych receptorów 2, 4 i 9 u dzieci z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i 
członków ich rodzin.
Materiał i metody:
W badanej grupie było 39 dzieci z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (25 z 
meningokokowym i 14 z pneumokokowym) i 49 zdrowych członków rodzin. W oparciu o 
dokumentację medyczną pacjentów oceniano charakterystykę kliniczną pacjentów oraz przebieg 
choroby. W celu analiz pięciu SNP: TLR2 rs5743708 (G/A), TLR2 rs4696480 (T/A), TLR4 
rs4986790 (A/G), TLR9 rs5743836 (C/T), TLR9 rs352140 (A/C/T) ekstrahowano genomowe DNA 
z 1,2ml krwi obwodowej.
Wyniki:
Pacjenci z pneumokokowym i meningokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych nie 
różnili się od siebie ze względu na średnia wieku, rozkład płci, średnią wieku, czas trwania 
objawów, wartości parametrów biochemicznych. Wysypka była stwierdzana statystycznie częściej 
u pacjentów z zakażeniem o etiologii meningokokowej. U wszystkich pacjentów stwierdzono 
obecność co najmniej jednego polimorficznego wariantów analizowanych genów. Najczęściej 
obserwowanym polimorfizmem  był TLR9 rs352140 (C/T) stwierdzany u 89,7% pacjentów. Nie 
wykazano statystycznie istotnej różnicy w częstości polimorficznych wariantów między pacjentami,
grupą kontrolną i populacją ogólną. 
Wnioski:
Częstość alleli w badanej populacji była zgodna z danymi literaturowymi. Nie wykazano związku z 
występowaniem polimorfizmów w genach kodujących TLR i podatnością na wystąpienie 
bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Rola polimorfizmów w obrębie genów kodujących TLR w kontrolowaniu procesu zapalnego w 
ośrodkowym układzie nerwom wymaga dalszej analizy. 

Ewelina Gowin, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Roman Słowiński, Jerzy Błaszczyński, 
Michał Michalak, Jacek Wysocki.

With a little help from a computer: discriminating between bacterial and viral 
meningitis based on dominance-based rough set approach analysis.
Medicine (Baltimore) 2017 : Vol. 96, nr 32, e7635 [s. 1-7]. IF 1,803

Praca  jest  efektem  współpracy  z  profesorem  Romanem  Słowińskim  z  Zakładu  Inteligentnych
Systemów  Wspomagania  Decyzji  w  Instytucie  Informatyki  Politechniki  Poznańskiej.  Do
różnicowania między bakteryjnym a wirusowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
zastosowaliśmy teorię zbiorów przybliżonych z relacją dominacji (DRSA). 
Materiał i metody:
Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 148 dzieci hospitalizowanych w 
Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Dziecięcego imienia św. Józefa w Poznaniu z powodu 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w okresie 01.2008-03.2016. Wśród nich było 64 pacjentów
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z aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i 84 z bakteryjnym zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych. Analizowano wartości parametrów zapalnych, obecność objawów 
towarzyszących, takich jak ból głowy, wysypka wybroczynowa, wymioty, brano pod uwagę stan 
dziecka przy przyjęciu do szpitala, długość występowania objawów.
Wyniki:
Opisanych przez nas 148 pacjentów można traktować jak przykłady uczące (dane) dla algorytmu 
indukcji, który odkrywa związki między rozpoznaniem etiologii bakteryjnej lub wirusowej a 
opisem pacjenta. Związki te są reprezentowane przez wyrażenia logiczne: reguły decyzyjne. 
Reprezentacje te powinny być minimalne w tym sensie, że liczba związków pokrywających 
wszystkie przykłady uczące ma być minimalna i liczba warunków elementarnych używanych w 
każdym związku ma być także minimalna. Odkryte przez nas wzorce służą z jednej strony 
wyjaśnianiu sytuacji klinicznych opisanych przez dane, a z drugiej, zalecaniu dobrych decyzji w 
przyszłych sytuacjach decyzyjnych. Analiza na podstawie danych ułatwi podjęcie właściwej decyzji
dotyczącej leczenia pacjentów.
Reguły:
U pacjenta z podejrzeniem zapalenia  opon mózgowo-rdzeniowych (gorączka i  dodatnie  objawy
oponowe):
1. Jeżeli poziom CRP jest wyższy lub równy 86mg/l, wówczas pacjent ma bakteryjne zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych.
2. Jeżeli liczba leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym jest wyższa lub równa 4481/μl, 
wówczas pacjent ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
3. Jeżeli pacjent jest w pierwszym miesiącu życia, wówczas pacjent ma bakteryjne zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych.
4. Jeżeli objawy trwają dwa dni lub krócej i poziom CRP jest wyższy lub równy 76mg/l, wówczas 
pacjent ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
5. Jeżeli poziom CRP jest równy lub niższy od 19mg/l, wówczas pacjent ma aseptyczne zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych.
6. Jeżeli poziom CRP jest równy lub niższy od 86 mg/l, pacjent ma co najmniej 11 miesięcy i 
poziom leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym jest nie większy niż 1100/ μl, wówczas 
pacjent ma aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Dirk Avonts, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Michał 
Michalak.
Usefulness of inflammatory biomarkers in discriminating between bacterial and aseptic 
meningitis in hospitalized children from a population with low vaccination coverage.
Arch. Med. Sci.2016 : Vol. 12, nr 2, s. 408-414. IF 1,969

W pracy analizowano przydatność wybranych parametrów biochemicznych i hematologicznych do 
różnicowania między bakteryjnym a aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych u 
dzieci. 
Materiał i metody:
Była to retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych z powodu
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w latach od stycznia
2008 do grudnia 2012. Porównano szereg parametrów biochemicznych i hematologicznych oraz
liczbę punktów w skali BMS. Rokownicza wartość poszczególnych parametrów została oceniona. 
Wyniki:
W badanej grupie było 129 pacjentów: 65 z bakteryjnym i 64 z aseptycznym zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych.  Pacjenci  z  bakteryjnym  i  aseptycznym  zapaleniem  opon  mózgowo-
rdzeniowych  różnili  się  od  siebie  w  sposób  istotny  statystycznie.  W  grupie  pacjentów  z
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aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych 42 (66%) uzyskało 0 punktów w skali BMS,
podczas  gry wszyscy pacjenci z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych mieli  co
najmniej jeden punkt. Pacjenci z trzema i więcej punktami w skali BMS mieli 115 razy większe
ryzyko bakteryjnej etiologii zakażenia. Krwotoczna wysypka była 10 razy częstsza u pacjentów z
bakteryjnym  zakażeniem.  U  86%  pacjentów  z  bakteryjnym  zapaleniem  opon  mózgowo-
rdzeniowych  poziom  białka  w  płynie  mózgowo-rdzeniowym  (PMR)  był  wyższy  niż  0.8g/l  w
porównaniu do  25% dzieci z aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (OR=18.67
95% CI [7.56-46.06]). Liczba leukocytów w PMR była wyższa niż 1000/μl u 92% pacjentów z
bakteryjnym  zapaleniem  opon  mózgowo-rdzeniowych  w  porównaniu  do  63%  pacjentów  z
aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (OR=6.28 95% CI [2.20-17.93]).
Wnioski:
U dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych parametry biochemiczne różnią się w sposób 
istotny statystycznie w zależności od etiologii: bakteryjne vs aseptyczme. Prawidłowe wartości 
wykładników stanu zapalnego pozwalają z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć bakteryjne 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Poziom CRP wyższy niż 80mg/dl jest użytecznym wykładnikiem bakteryjnej etiologii zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych. 
Duża liczba punktów w skali BMS wskazuje na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

Prace spoza cyklu dotyczące zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Anna Skoczyńska. 

Ocena trudności w ustalaniu czynnika etiologicznego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych u dzieci. Difficulties in establishing the etiology of bacterial meningitis in children.
Standardy Med. Pediat. 2015: T. 12, nr 2, s. 288-294. 

 Ewelina Gowin, Jacek Wysocki. 
Characteristics of children hospitalized with meningococcal meningitis - own experience. 
Pediat. Pol. 2014: T. 89, nr 6, s. 431-435.

 Ewelina Gowin, Jacek Wysocki.   
Pneumococci it’s never too late for vaccination- case report. 
Przegląd Pediatryczny 2011; Vol. 41nr 3s.121-123.

We współpracy z profesor Anną Skoczyńską z Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki
Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), dokonaliśmy oceny 
trudności diagnostycznych, jakie występują podczas ustalania czynnika etiologicznego 
bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Przeprowadzona analiza wskazała na
trudności diagnostyczne, jakie występują podczas  ustalania etiologii bakteryjnych zapaleń opon 
mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Opieranie się jedynie o wyniki tradycyjnych posiewów 
bakteriologicznych jest niewystarczające. Włączenie do diagnostyki zakażeń metod molekularnych 
(PCR), wykrywających materiał genetyczny czynnika etiologicznego, pozwala na zwiększenie 
wskaźnika potwierdzenia mikrobiologicznego do prawie 90% przypadków. W podsumowaniu 
wspólnie opracowaliśmy praktyczny algorytm diagnostyczny zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych u dzieci. 
Kolejna praca opisywała częstość zakażeń meningokokowych wśród pacjentów hospitalizowanych 
w naszym oddziale. Wykazaliśmy, że meningokokowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych są 
istotnym problemem w Polsce, szczególnie wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Dominujący 
jest udział Neisseria meningitidis serogrupy B i C. 
Trzecia praca była opisem przypadku pacjenta z nawrotowymi zakażeniami pneumokokowymi, 
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które doprowadziły do trwałego uszkodzenia słuchu. Przykład opisywanego pacjenta miał pokazać 
lekarzom, że nigdy nie jest za późno na wprowadzenie profilaktyki, nawet po wystąpieniu 
inwazyjnego zakażenia.
Powyższe prace były publikowane w polskich czasopismach, miały głównie zadanie edukacyjne. 
Chcieliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami z lekarzami w trakcie specjalizacji oraz 
pediatrami z innych ośrodków.

Omówienie ważniejszych prac spoza cyklu tematycznego:
Głównym tematem moich zainteresowań, zgodnym z realizowaną specjalizacją, są choroby 

zakaźne. Opublikowałam dwa artykuły dotyczące ospy wietrznej. Analizie poddano dokumentację 
medyczną 359 pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z powodu ospy 
wietrznej. Z uwagi na brak powszechnych szczepień przeciwko ospie wietrznej w Polsce, zebrany 
materiał ma dużą wartość poznawczą. Ustaliliśmy, że najczęstszą przyczyną hospitalizacji w 
przebieg ospy wietrznej jest wystąpienie powikłania w postaci zapalenia płuc.
W przypadku dzieci w pierwszym roku życia wykazaliśmy, że istotnym źródłem zakażenia są 
domownicy chorujący na ospę wietrzną, w tym także matki. Wystąpienie ospy wietrznej u dzieci 
matki z półpaścem są dowodem na niedostateczną ochronę jaką dają matczyne przeciwciała, nawet 
w pierwszych miesiącach życia.

 Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Michał Michalak, Danuta Januszkiewicz- Lewandowska.
Too young to be vaccinated: hospitalizations caused by varicella among children in the first
year of life. 
Int. J. Infect. Dis. 2017 : Vol. 62, s. 52-55. IF 2,532

 Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Michał Michalak
Don't forget how severe varicella can be-complications of varicella in children in a defined Polish 
population.
Int J Infect Dis. 2013;1201-9712(12)01317-3. IF 2,532

 Ewelina Gowin, Wanda Horst-Sikorska.
Czy trzeba bać się ospy wietrznej?
Farm. Współcz. 2012 : T. 5, nr 3, s. 132-136.

We współpracy z Kliniką Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego
w Poznaniu przygotowałam analizę występowania zakażeń mieszanymi genotypami wirusa 
zapalenia wątroby typu C. Wykazaliśmy istotne różnice w występowaniu poszczególnych 
genotypów wirusa w zależności od wieku i płci pacjenta. Dominującym genotypem był genotyp 1, 
zakażenia mieszane były wykrywane sporadycznie.

 Ewelina Gowin, Iwona Bereszyńska, Agnieszka Adamek, Arleta Kowala-Piaskowska, 
Iwona Mozer-Lisewska, Jacek Wysocki, Michał Michalak, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.
The prevalence of mixed genotype infections in Polish patients with hepatitis C.
Int. J. Infect. Dis. 2016 : Vol. 43, s. 13-16.  IF 2,532

 Bogna Swiatek-Koscielna, Ewelina Kałużna, Ewa Strauss, Jerzy Nowak, Iwona
Bereszyńska, Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Jolanta Rembowska, Dominika Barcińska,
Iwona Mozer-Lisewska, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.
Prevalence of IFNL3 rs4803217 single nucleotide polymorphism and clinical course of
chronic hepatitis C. 
World J. Gastroenterol. 2017 : Vol. 23, nr 21, s. 3815-3824. IF: 3,365
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 Joanna Wysocka-Leszczyńska, Ewelina Kałużna, Bogna Świątek-Kościelna, Ewelina 
Gowin,  Jan  Nowak,  Iwona  Bereszyńska,  Iwona  Mozer-Lisewska,  Jacek  Wysocki,  Danuta
Januszkiewicz-Lewandowska.
Distribution  of  polymorphisms  rs12979860,  rs8099917 and rs12980275 IL28B in patients  with
chronic hepatitis C.
Adv. Clin. Exp. Med.2017 : Vol. 26, nr 8, s. 1257-1261.  IF: 1,179

Inne prace z zakresu chorób zakaźnych dotyczyły zastosowania metod molekularnych w 
diagnostyce zapalenia płuc u hospitalizowanych dzieci oraz problemów związanych z 
rozpoznawaniem zakażeń wywołanych przez Pneumocystis jitroveci.

 Ewelina Gowin, Alicja Bartkowska-Sniatkowska, Katarzyna Jonczyk-Potoczna, Joanna
Wysocka-Leszczynska, Waldemar Bobkowski, Piotr Fichna, Paulina Sobkowiak, Katarzyna
Mazur-Melewska, Anna Bręborowicz, Jacek Wysocki, Danuta Januszkiewicz-
Lewandowska. 
Assessment of the usefulness of multiplex real-time PCR tests in the
diagnostic and therapeutic process of pneumonia in hospitalized children: A single-center
experience. 
Biomed Res. Int. 2017 : Vol. 2017, art. ID 8037963, s. [1-8]. IF: 2,476

 Olga Zając-Spychała, Ewelina Gowin, Piotr Fichna, Jacek Wysocki, Marta Fichna, Arleta
Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska, Jerzy Nowak, Danuta Januszkiewicz-
Lewandowska.
Pneumocystis pneumonia in children - the relevance of chemoprophylaxis in different
groups of immunocompromised and immunocompetent paediatric patients. 
Centr. Eur. J. Immunol. 2015 : Vol. 40, nr 1, s. 91-95.  IF: 0,309

 Julia Strumiło, Sławomir Chlabicz, Ingvar Ovhed, Andrzej Zieliński, Barbara 
Pytel-Karolczuk, Krzysztof Buczkowski, Maciej Godycki-Ćwirko, Ewelina Gowin, Zbigniew 
Gugnowski, Lech Panasiuk, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Artur Mierzecki, Janusz Siebert, Agata 
Sławin, Elżbieta Tomiak. 
Management of respiratory tract infections in primary care in Poland - results of the Happy Audit 2 
Project.
Prz. Epid. 2014 : T. 68, nr 1, s. 33-38.

W ramach swojej pracy naukowej wiele wysiłku poświęcam zagadnieniom profilaktyki. Nie ma 
wątpliwości, że najlepszą profilaktyką chorób zakaźnych są szczepienia. We współpracy z Kliniką 
Hematologii i Onkologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego 
ocenialiśmy poziom przeciwciał poszczepiennych w grupie pacjentów onkologicznych w 
porównaniu do zdrowych rówieśników. Dzieci z chorobami nowotworowymi układu chłonnego są 
szczególną grupą pacjentów, sama choroba upośledza odpowiedź immunologiczną, dodatkowym 
czynnikiem szkodliwym jest chemioterapia. Z uwagi na młody wiek – u większości pacjentów brak 
jest pełnego zaszczepienia. Do analizy wybraliśmy przeciwciała przeciwko tężcowi i błonicy, jako 
ocenę odpowiedzi na szczepienia, które charakteryzują się silną immunogennością. W analizowanej
grupie wykazaliśmy istotny statystycznie spadek poziomu przeciwciał przeciwko błonicy i tężcowi 
trzy miesiące po zakończaniu terapii z powodu nowotworu.
Obserwowaliśmy stopniowy wzrost poziomu przeciwciał po 6 miesiącach od zakończenia 
chemioterapii. Odpowiedź była różna w zależności od rodzaju nowotworu i stosowanego leczenia.
Kolejna praca dotyczyła poziomów przeciwciał poszczepiennych w zdrowej populacji. Dowodem 
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na skuteczność szczepienia jest uniknięcie zachorowania po kontakcie z drobnoustrojem. 
Wprowadzenie powszechnych szczepień poprzez tworzenie odporności populacyjnej doprowadziło 
do ograniczenia występowanie zachorowań m.in na błonicę. W przypadku rzadkiego występowania
danej jednostki chorobowej do oceny skuteczności szczepień służy monitorowanie poziomu 
swoistych przeciwciał. Okresowe prowadzenie takich analiz pozwala na ocenę efektywności 
programu szczepień. Uzyskane wyniki pokazują jak wygląda odpowiedź na szczepienia w różnych 
grupach wiekowych.
Są one cenna wskazówką dla lekarzy w przypadku konieczności indywidualnego planowania 
kalendarza szczepień, np. z uwagi na czasowe przeciwwskazania. Mogą również stanowić argument
do dyskusji na temat ewentualnych modyfikacji Programu Szczepień Ochronnych.
Jako podsumowanie tego zagadnienia, przygotowaliśmy we współpracy z krajowym konsultantem 
ds pediatrii prof. dr hab. Teresą Jackowską zalecenia dotyczące szczepień dzieci z chorobami 
nowotworowymi w oparciu o Program Szczepień Ochronnych obowiązujący w Polsce. 

 Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Ewelina Gowin, Joanna Bocian, Olga Zając-
Spychała, Ilona Małecka, Joanna Stryczyńska-Kazubska, Ewelina Kałużna, Dirk Avonts, Joanna 
Wysocka-Leszczyńska, Jacek Wysocki.
Vaccine-derived immunity in children with cancer - analysis of anti-tetanus and anti-diphtheria 
antibodies changes after completion of antineoplastic therapy. 
Pediatr. Blood Cancer 2015 : Vol. 62, nr 12, 2108-2113. IF: 2,634

 Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Ewelina Kałużna, Bogna Swiatek-Koscielna, Joanna
Wysocka-Leszczynska, Michał Michalak, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska. Does
vaccination ensure protection? Assessing diphtheria and tetanus antibody levels in a
population of healthy children: A cross-sectional study. 
Medicine (Baltimore) 2016 : Vol. 95,49, e5571,1-4. IF: 1,804 

 Ewelina Gowin, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Teresa Jackowska, Jarosław
Peregud-Pogorzelski, Jacek Wysocki.
Vaccinations for children with cancer - current Polish recommendations. 
Pediat. Pol. 2017:T. 92, nr 3, s. 281-287.

 Ewelina Gowin, Rafał Spachacz, Jacek Wysocki, Michał Michalak.
The analysis of influenza vaccination program for people aged 65 years and older. 
Geriatria 2014:Vol. 8, nr 1, 22-28.

Kolejny obszar mojej działalności naukowo-badawczej stanowią badania dotyczące chorób 
zapalnych. W pracy opublikowanej w Kardiologii Polskiej podsumowaliśmy doświadczenia 
naszego ośrodka w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Kawasaki. W naszej pracy ocenialiśmy 
częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych oraz zidentyfikowaliśmy czynniki ryzyka 
ich wystąpienia. 

 Ewelina Gowin, Ilona Małecka, Joanna Stryczyńska-Kazubska  i wsp.
Cardiac complications in children with Kawasaki disease in our own experience.
Kardiol Pol, 2016;74: 75–82. doi: 10.5603/KP.a2015.0136. IF: 1.341

 Ewelina Gowin, Jacek Wysocki.
Limited diagnostic value of procalcitonin in early diagnosis of adult onset Still's disease.
Reumatologia, 2016 : Vol. 54, nr 4, s. 207-211.

Sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 
opublikowania: wynosi  43,483, a z wyłączeniem cyklu 34,836
Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 77
Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 5 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Reumatologia+
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Działalność dydaktyczna:
Moja działalność dydaktyczna przeddyplomowa obejmuje zajęcia ze studentami Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

1. Seminaria i ćwiczenia w ramach zajęć z przedmiotu Medycyna Rodzinna ze studentami 
Wydziału Lekarskiego I UMP na roku V i VI.

2. Seminaria i ćwiczenia w ramach kursu Family Medicine dla studentów Oddziału 
Kształcenia w języku angielskim programu 4- i 6-letniego Wydziału Lekarskiego II UMP.

3. Seminaria z zakresu Medycyny Rodzinnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP.
4. Seminaria  i  ćwiczenia  w  ramach  kursu  Advanced  Pharmacotherapy  –  Family  Care  dla

studentów 6-roku Pharm.D UMP, którego jestem koordynatorem.
5. Zajęcia fakultatywne z tematów Vaccinations, Clinical Reasoning, Consultation Skills, 

Practical Pediatrics dla studentów Oddziału Kształcenia w języku angielskim programu 4- i 
6-letniego Wydziału Lekarskiego II UMP.

W szkoleniu podyplomowym prowadzę kursy i szkolenia z zakresu pediatrii w ramach kształcenia
podyplomowego z medycyny rodzinnej. Jestem kierownikiem specjalizacji dwóch lekarzy, jednego
z  zakresu  medycyny  rodzinnej,  drugiego  z  pediatrii.  W październiku  2016  r.  objęłam funkcję
promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Joanny Wysockiej-Leszczyńskiej
na podstawie pracy p.t.: „Polimorfizm rs12979860, rs8099917 i rs12980275 genu interleukiny 28B
u  pacjentów  z  przewlekłym  zapaleniem  wątroby  typu  C  -  związek  z  obrazem  klinicznym
zakażenia.” (promotor prof. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska).

Recenzowanie prac dla czasopism:
Byłam recenzentem prac w BMC Family Practice oraz International Journal of Infectious Diseases.

Aktywny udział w konferencjach naukowych:
Brałam aktywny udział zarówno w konferencjach zagranicznych jak i krajowych. Swoje osiągnięcia
naukowe prezentowałam na następujących konferencjach i zjazdach naukowych:

1. 35th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases 2017 
Madryt, Hiszpania. 

E.Gowin, D.Januszkiewicz-Lewandowska, R.Słowiński, J.Wysocki.
            Six rules to distinguish between viral and bacterial meningitis in children.

2. 34th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases 2016  
Brighton, Wielka Brytania. 

E.Gowin, J.Wysocki. 
            Hospitalizations caused by varicella in children in the definied Polish population. 

3. 33rd Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases 2015 Lipsk, 
Niemcy.

E.Gowin, I.Małecka, J.Stryczyńska-Kazubska, E.Kałużna, J.Wysocki, D.Januszkiewicz-
Lewandowska. 
            Anti-diphteria and anti-tetanus antibodies levels in healthy Polish chilkdren – 
postvaccination status. 

4. VI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii 2015, Łódź
 E.Gowin, I.Małecka, J. Stryczyńska-Kazubska, J.Wysocki, D. Januszkiewicz-Lewandowska.
             Post-vaccination antibodies against tetanus in healthy children. 
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5. 32nd Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases 2014 
Dublin, Irlandia 

E.Gowin, J.Wysocki. 
The usefulness of BMS in children with bacterial meningitis, in a population with low rates  
of vaccination against S.pneumoniae and N.meningitidis.

6. V Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii 2013, Lublin
E.Gowin, J.Wysocki.

Neurological complications of varicella.

 
Nagrody i wyróżnienia
Dwukrotnie otrzymałam nagrodę Ministra Zdrowia za bardzo dobre wyniki w nauce w roku 
akademickim 2004/5 i 2005/6. W roku 2006 na zakończenie studiów otrzymałam Nagrodę Rektora 
za wybitne osiągnięcia naukowe. Także w roku 2006 zostałam wyróżniona za zajęcie drugiego 
miejsce na XIV Konferencji „Congress for Students Associations in Nephrology and Family 
Medicine” w Karpaczu. W roku 2009 zostałam stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej, a w latach
2012 i 2013 Długołęcka Found.  

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

1. Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne.

2. Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

3. European Society for Pediatric Infectious Diseases (ESPID).

4. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.


