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I. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE/ARTYSTYCZNE – Z 

PODANIEM NAZWY, MIEJSCA I ROKU ICH UZYSKANIA ORAZ TYTUŁU 

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

A.  Dyplom i tytuł magistra biologii, specjalność mikrobiologia, Uniwersytet im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność – mikrobiologia, 1995 r. 

B. Dyplom I stopnia specjalizacji w zakresie mikrobiologii nadany przez Lekarza Wojewódzkiego 

w Lublinie (nr 43/1997) 

C. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (nr 2522) nadany przez 

Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, 2003 r. 

D. Dyplom i tytuł doktora nauk farmaceutycznych z wyróżnieniem na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie na 

podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „ Dynamika kolonizacji nosogardzieli 

przez szczepy Streptococcus pneumoniae u dzieci w wieku przedszkolnym”, 2005 r. 

E. Dyplom specjalisty II stopnia w zakresie mikrobiologii medycznej nadany przez Centrum 

Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 2007 r. (Nr 3261/16/I/2007r.) 

F. Świadectwo ukończenia z wynikiem bardzo dobrym studiów podyplomowych w zakresie 

analizy danych (2013-2014) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu im. 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014 r. (nr 30948/2014r.) 

II. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH/ARTYSTYCZNYCH 

A. 1995 – 1998 - pracownik naukowo-techniczny w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 

Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Lublinie 

B. 1998 – 2007 pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze i 

Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Lublinie 

C. 2007 r. - do chwili obecnej - pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w 

Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki 

Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
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III. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z 

DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE 

NAUKOWYM ORAZ OSTOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 

NR 65, POZ. 595 ZE ZM.) 

 

1. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Streptococcus pneumoniae jako ważny patogen zakażeń górnych dróg oddechowych u 

dzieci – badania epidemiologiczne szczepów występujących w regionie Lubelszczyzny na tle 

kraju i świata”. 

 

Zgłoszone do postępowania habilitacyjnego osiągnięcie naukowe stanowi monotematyczny cykl 

siedmiu prac (6 prac oryginalnych i jedna praca przeglądowa), opublikowanych w latach 2013-2018. 

Łączny współczynnik oddziaływania (IF) wymienionych prac wynosi: 12,301, łączna punktacja 

KBN/MNiSW wynosi: 175. 

2. Publikacje zgłoszone do postępowania habilitacyjnego (H): 

H1. IZABELA KORONA-GŁOWNIAK, ANNA MALM. Streptococcus pneumoniae - kolonizacja a rozwój 

choroby pneumokokowej. (Streptococcus pneumoniae - colonization and pneumococcal disease.) 

Post. Mikrobiol. 2015 t. 54 nr 4 s. 309-319. (autor korespondencyjny) 

IF2015: 0,236; Pkt. MNiSW/KBN: 15,000 

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, przegląd i zebranie literatury, przygotowanie wersji 
roboczej manuskryptu oraz końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem. Mój udział 
procentowy szacuję na 95%.  

H2. IZABELA KORONA-GŁOWNIAK, ARTUR NIEDZIELSKI, ANNA MALM, GRAŻYNA NIEDZIELSKA. 

Serotypes and antibiotic resistance of Streptococcus pneumoniae adenoids in preschool children with 

recurrent upper respiratory tract infections. Pol. J. Microbiol. 2013 vol. 62 nr 4 s. 385-390. (autor 

korespondencyjny) 

IF2013: 0,871; Pkt. MNiSW/KBN: 15,000 

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, udział w wykonywaniu badań, kierowanie zespołem 
badawczym, analizie statystycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników, przygotowanie 
wersji roboczej manuskryptu oraz końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem. Mój 
udział procentowy szacuję na 85%.  
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H3. ARTUR NIEDZIELSKI, IZABELA KORONA-GŁOWNIAK, ANNA MALM. High prevalence of 

Streptococcus pneumoniae in adenoids and nasopharynx in preschool children with recurrent upper 

respiratory tract infections in Poland - distribution of serotypes and drug resistance patterns. Med. 

Sci. Monit. 2013 vol. 19 s. 54-60. (autor korespondencyjny) 

IF2015: 1,216; Pkt. MNiSW/KBN: 20,000 

Udział własny: współautorstwo koncepcji pracy, udział w wykonywaniu badań, analiza statystyczna, 
interpretacja i dyskusja otrzymanych wyników, przygotowanie wersji roboczej manuskryptu oraz 
końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem. Mój udział procentowy szacuję na 45%.  

H4. IZABELA KORONA-GŁOWNIAK, ARTUR NIEDZIELSKI, URSZULA KOSIKOWSKA, AGNIESZKA 

GRZEGORCZYK, ANNA MALM. Nasopharyngeal vs. adenoid cultures in children undergoing 

adenoidectomy: prevalence of bacterial pathogens, their interactions and risk factors.  Epidemiol. 

Infect. 2015 vol. 143 nr 4 s. 821-830. (autor korespondencyjny) 

IF2015: 2,515; Pkt. MNiSW/KBN: 30,000  

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, udział w wykonywaniu badań, kierowanie zespołem 
badawczym, analizie statystycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników, przygotowanie 
wersji roboczej manuskryptu oraz końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem. Mój 
udział procentowy szacuję na 80%.  

H5. IZABELA KORONA-GŁOWNIAK, RADOSŁAW SIWIEC, ANNA MALM. Resistance determinants and 

their association with different transposons in the antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae.  

Biomed Res. Int. 2015 vol. 2015, art. ID 836496 s. 1-6. (autor korespondencyjny) 

IF2015: 2,134; Pkt. MNiSW/KBN: 20,000  

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, udział w wykonywaniu badań, kierowanie zespołem 
badawczym, analizie, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników, przygotowanie wersji roboczej 
manuskryptu oraz końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem. Mój udział 
procentowy szacuję na 90%.  

H6. IZABELA KORONA-GŁOWNIAK, MACIEJ MAJ, RADOSŁAW SIWIEC, ARTUR NIEDZIELSKI, ANNA 

MALM. Molecular epidemiology of Streptococcus pneumonia isolates from children with recurrent 

upper respiratory tract infection. PLoS One 2016 vol. 11 nr 7, e015890, s. 1-16. (autor 

korespondencyjny) 

IF2016: 2,806; Pkt. MNiSW/KBN: 35,000 

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, udział w wykonywaniu badań, kierowanie zespołem 
badawczym, analizie statystycznej, interpretacji i dyskusji otrzymanych wyników, przygotowanie 
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wersji roboczej manuskryptu oraz końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem. Mój 
udział procentowy szacuję na 70%. 

H7. IZABELA KORONA-GŁOWNIAK, ELŻBIETA MAZUR, PIOTR ŻYCHOWSKI, GRAŻYNA NIEDZIELSKA, 

MARIA KOZIOŁ-MONTEWKA, ANNA MALM. Bacterial etiology of recalcitrant acute otitis media in 

sixty two children – high risk of pathogen colonization after treatment. Clin Otolaryngol 2018 vol. 43 

nr 2, s. 665-669. (autor korespondencyjny) 

IF: 2,523; Pkt. MNiSW/KBN: 40,000 

Udział własny: współautorstwo koncepcji pracy, udział w wykonywaniu badań, analiza statystyczna, 
interpretacja i dyskusja otrzymanych wyników, przygotowanie wersji roboczej manuskryptu oraz 
końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem. Mój udział procentowy szacuję na 40%.  

 

Badania naukowe, opisane w wymienionych publikacjach, prowadziłam w oparciu o środki 

finansowe uzyskane z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (działalność statutowa). 

Podczas realizacji ww. badań wykorzystywałam sprzęt zakupiony w projekcie finansowanym 

ze środków Unii Europejskiej realizowanym zgodnie z umową nr POPW.01.03.00-06-010/09-00  w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I, 

Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji. 

Zakres prac oraz charakter prowadzonych przeze mnie badań wymagał nawiązania 

współpracy z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Pracownią 

Otoneurologiczną oraz Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. 

Wykaz opublikowanych prac oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy 

naukowej i popularyzacji nauki znajduje się w Załączniku 4. Analiza bibliometryczna potwierdzająca IF 

i punkty KBN/MNiSW sporządzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

znajduje się w Załączniku 5, kopie wymienionych prac wraz z oświadczeniami współautorów 

określającymi indywidualny wkład każdego z nich w powstawanie poszczególnych prac znajdują się w 

Załącznikach 6 i 7. 
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3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Cel  naukowo-badawczy 

Osiągnięciem naukowo-badawczym przedstawionym do postępowania habilitacyjnego jest 

cykl publikacji (H1-H7) pod wspólnym tytułem: 

„Streptococcus pneumoniae jako ważny patogen zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci 

– badania epidemiologiczne szczepów występujących w regionie Lubelszczyzny na tle kraju i świata”. 

Nadrzędnym celem badań prowadzonych przeze mnie w ciągu ostatnich kilku lat była analiza 

sytuacji epidemiologicznej występowania na Lubelszczyźnie bakterii z gatunku Streptococcus 

pneumoniae, który jest jednym z najważniejszych klinicznie ludzkich patogenów. Posiada on 

szczególne właściwości umożliwiające mu przetrwanie i rozprzestrzenianie się w ludzkim organizmie. 

Niezwykła plastyczność genetyczna tego drobnoustroju pozwala mu na unikanie mechanizmów 

obronnych gospodarza w trakcie kolonizacji i rozwoju stanu zapalnego podczas zakażenia oraz 

zapobiega jego eliminacji w trakcie leczenia poprzez pojawianie się mechanizmów oporności na wiele 

leków stosowanych w terapii zakażeń pneumokokowych. Wiele badań dowodzi, że choroby 

pneumokokowe na świecie są najczęściej wywoływane przez kilka wielolekopornych klonów S. 

pneumoniae, które rozprzestrzeniły się po całym globie. 

Moje zainteresowania naukowe skrystalizowały się w toku przygotowania pracy doktorskiej, 

kiedy to  badałam dynamikę kolonizacji nosogardzieli przez S. pneumoniae u dzieci w wieku 

przedszkolnym skupiając się na dzieciach zdrowych, uczęszczających do przedszkola. Określałam 

częstość kolonizacji nosogardzieli u dzieci przez różne typy serologiczne S. pneumoniae, oraz 

lekowrażliwość występujących szczepów, aby ocenić zasadność stosowania koniugowanej szczepionki 

przeciwpneumokokowej. Przeprowadziłam również ocenę czynników ryzyka bezobjawowej 

kolonizacji/nosicielstwa S. pneumoniae w nosogardzieli, w tym również szczepów penicylino- i 

wieloopornych.  

Jednym z celów postawionych w ramach pracy doktorskiej było określenie, na podstawie 

badań fenotypowych i genotypowych, roli jaką pełni przedszkole, jako niezależne mikrośrodowisko i 

miejsce rozprzestrzeniania S. pneumoniae, a w szczególności szczepów opornych na antybiotyki. W 

związku z tym zainteresowałam się technikami genetycznymi służącymi badaniom polimorfizmu 

genomu bakteryjnego. Aby móc określić pokrewieństwo wyizolowanych szczepów chciałam 

zastosować specyficzne i czułe techniki biologii molekularnej, które wykazują się większą siłą 
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dyskryminującą i powtarzalnością wyników w porównaniu z metodami hodowlanymi, określającymi 

cechy fenotypowe. W tym celu w naszej Katedrze zorganizowałam pracownię genetyczną, która 

została wyposażona w podstawowy sprzęt, niezbędny do izolacji materiału genetycznego z komórek, 

amplifikacji specyficznych fragmentów DNA oraz rozdziału i wizualizacji powstałych produktów 

przeprowadzanych reakcji. Pierwszą wprowadzoną techniką genetyczną była łańcuchowa reakcja 

polimerazy (PCR – polymerase chain reaction), a ja zastosowałam ją do genotypowania 

pneumokoków metodą PCR fingerprinting z użyciem startera BOX. Po obronie pracy doktorskiej, 

koordynowałam kolejne zakupy aparatury  do badań molekularnych, których część została zakupiona 

w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego zgodnie z umową nr 

POPW.01.03.00-06-010/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-

2013, Osi Priorytetowej I, Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji. 

Grupa badana w postaci dzieci w wieku przedszkolnym, nie została przeze mnie wybrana 

przypadkowo. W tej grupie wiekowej występuje największy odsetek nosicielstwa nosogardłowego 

pneumokoków, jak również obserwuje się wysoką zachorowalność na choroby o etiologii 

pneumokokowej. Ponadto, nosogardziel małych dzieci jest ważnym ekologicznym rezerwuarem 

szczepów opornych i może pełnić krytyczną rolę jako główne miejsce ewolucji tych szczepów. 

Bakterie kolonizujące nosogardziel małych dzieci odzwierciedlają szczepy, które są obecne w 

populacji i powodują nie tylko infekcje górnych dróg oddechowych, ale i ciężkie zakażenia inwazyjne. 

Należy podkreślić, że na świecie prowadzone są szeroko zakrojone badania feno- i 

genotypowe, które mają na celu poznanie mechanizmów oporności  na leki oraz ich 

rozprzestrzenianie się w środowisku. Zjawisko to wykazuje duże zróżnicowanie geograficzne i 

związane jest ze stosowaną lokalnie polityką antybiotykową, dlatego wymaga stałego, 

wieloośrodkowego monitorowania. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych 

postanowiłam kontynuować ten interesujący mnie temat. Badania swoje poszerzyłam o szczepy S. 

pneumoniae izolowane z nieinwazyjnych chorób pneumokokowych. Ważnym aspektem 

prowadzonych przeze mnie badań nad występowaniem S. pneumoniae było śledzenie występowania 

typów serologicznych S. pneumoniae w naszym regionie. Ma to swoje uzasadnienie i praktyczne 

zastosowanie w świetle profilaktyki szczepionkowej, która w dobie narastającej 

antybiotykooporności wśród szczepów pneumokoków, staje się najważniejszą alternatywą 

zwalczania zakażeń pneumokokowych. 

Ze względu na niewielką liczbę aktualnych danych na temat sytuacji epidemiologicznej S. 

pneumoniae jako czynnika etiologicznego infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci w Polsce oraz 

stale rosnący problem oporności wśród szczepów pneumokoków na leki rutynowo stosowane w 
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zakażeniach tym drobnoustrojem i możliwość profilaktyki szczepionkowej, zaplanowanie przeze mnie 

i przeprowadzone badania miały na celu: 

1. Ocenę częstości występowania pneumokoków u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych 

dróg oddechowych wraz z określeniem wrażliwości wyosobnionych szczepów S. pneumoniae 

na antybiotyki oraz ich typów serologicznych w aspekcie stosowanej profilaktyki [publikacje 

H2, H3, H4]. 

2. Ocenę czynników ryzyka występowania S. pneumoniae w górnych drogach oddechowych u 

badanych dzieci oraz wzajemne oddziaływanie na siebie różnych gatunków bakterii 

patogennych bytujących w nosogardzieli. [publikacje H2,H3, H4,H7]. 

3.  Analizę czułości i specyficzności oraz wartości predykcyjnych pozytywnych i negatywnych 

(PPV, NPV) kolonizacji nosogardłowej jako wskaźnika etiologii nawracających infekcji górnych 

dróg oddechowych (GDO) [publikacje H4,H7]. 

4. Analizę molekularnego podłoża oporności na leki pneumokoków izolowanych od dzieci 

polegającą na wykrywaniu genów oporności oraz elementów translokacyjnych 

warunkujących ich rozprzestrzenianie [publikacje H5, H6]. 

5. Genotypową analizę szczepów S. pneumoniae, zarówno wrażliwych jak i opornych na 

antybiotyki, izolowanych od dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych 

przy użyciu metody sekwencjonowania MLST [publikacja H6]. 

Wprowadzenie 

Streptococcus pneumoniae pozostaje wciąż jednym z najważniejszych patogenów 

powodującym wysoką zachorowalność i śmiertelność na świecie, zwłaszcza u małych dzieci i ludzi w 

podeszłym wieku. Choroba pneumokokowa obejmuje zarówno infekcje związane z błonami 

śluzowymi układu oddechowego (zapalenie zatok, zapalenie  ucha środkowego, zapalenie płuc), jak 

również poważne inwazyjne choroby, zaliczane do Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej (IChP), jak 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz bakteriemia/sepsa [1,2]. S. pneumoniae posiada szeroki 

wachlarz czynników chorobotwórczości, a nosicielstwo tego drobnoustroju w nosogardzieli może być 

początkiem choroby; nosiciele dodatkowo są źródłem rozprzestrzeniania się pneumokoków w 

populacji [3]. Mimo, że związek pomiędzy nosicielstwem a rozwojem choroby nie został jeszcze 

dobrze poznany, dowody wskazują, że zarówno miejscowe jak i inwazyjne infekcje pneumokokowe są 

wywoływane przez serotyp, który wcześniej skolonizował błonę śluzową  górnych dróg oddechowych 
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[4,5]. Dokładną charakterystykę i problemy związane z nosicielstwem, chorobotwórczością 

pneumokoków i profilaktyką zakażeń opisałam w pracy poglądowej pt. „Streptococcus pneumoniae – 

kolonizacja a rozwój choroby pneumokokowej” opublikowanej w Postępach Mikrobiologii, 

kwartalniku Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów [publikacja H1]. 

Rozpowszechnienie nosicielstwa S. pneumoniae, zwłaszcza u małych dzieci, z jednej strony a 

problem chorobotwórczości i śmiertelności z powodu zakażeń o etiologii pneumokokowej z drugiej, 

sprawia, że drobnoustrój ten wciąż jest wymieniany jako jeden z głównych problemów zdrowia 

publicznego na świecie. Szacuje się, że w 2000 roku na świecie było 14,5 miliona zachorowań na 

inwazyjne choroby pneumokokowi (IChP). W Europie notuje się co roku około 260 tys. zachorowań o 

etiologii pneumokokowej u dzieci poniżej 5 roku życia, z których około 15 tys. kończy się śmiercią [6]. 

W Polsce dopiero w 2005 roku po raz pierwszy do rejestracji zachorowań prowadzonej przez Zakład 

Epidemiologii PZH została włączona inwazyjna choroba wywołana przez S. pneumoniae: zapalenie 

opon i/lub mózgu (B95.3/G04.2; G00.1), posocznica (A40.3), zapalenie płuc (J13), inna określona i nie 

określona (B95.3). W 2005 roku zgłoszono 176 przypadków IChP, w tym 111 to zapalenia opon i/lub 

mózgu; w 2006 roku zostało zgłoszonych 210 przypadków ogółem, w tym 116 to zapalenia opon i/lub 

mózgu, natomiast w latach 2014, 2015 i 2016 zostało zgłoszonych odpowiednio 701, 978 i 955 

przypadków IChP (zapadalność na 100 tys. osób odpowiednio 1,82, 2,54 i 2,49). Dane te podawane są 

z zastrzeżeniem, że są niepełne, ale wzrastająca z roku na rok liczba rejestrowanych zachorowań, 

prawdopodobnie świadczy o usprawnianiu systemu raportowania [7]. 

 Należy zaznaczyć, że choroba pneumokokowa występuje u niewielkiego odsetka 

skolonizowanych i zależy zarówno od tła genetycznego oraz aktualnego statusu immunologicznego 

gospodarza, jak również od wirulencji kolonizującego szczepu [4]. Okres kolonizacji może być bardzo 

różny i sięgać nawet kilku miesięcy. Średni czas trwania kolonizacji szacuje się na 31 dni u dorosłych i 

60,5 dni u dzieci, a długość okresu nosicielstwa zależy od serotypu pneumokoka, wcześniejszej  

ekspozycji, jak również immunokompetencji gospodarza [8,9].  

Pneumokok jest bogato wyposażony w czynniki zjadliwości, które umożliwiają mu kolonizację 

błon śluzowych nosogardzieli gospodarza, jak i, w sprzyjających warunkach, wnikanie do organizmu i 

wywoływanie zakażeń inwazyjnych, natomiast drogi oddechowe człowieka są wyposażone w szereg 

mechanizmów obronnych, które skutecznie zapobiegają osiedlaniu się i rozmnażaniu 

drobnoustrojów. Otoczka od dawna jest uznawana za główny czynnik zjadliwości pneumokoków [10]. 

Stale prowadzone są badania nad znaczeniem otoczki w procesie kolonizacji nosogardzieli. 

Stwierdzono, że bezotoczkowe mutanty są niezdolne do kolonizacji nabłonka, jednak z drugiej strony 

obecność grubej otoczki jest czynnikiem zmniejszającym efektywność tego procesu. W czasie 
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zakażenia szczepy otoczkowe są 100 tys. bardziej wirulentne od szczepów nieposiadających otoczki. 

Struktura ta nie indukuje stanu zapalnego i wydaje się w żaden sposób nie angażować obrony 

gospodarza poza indukcją powstawania przeciwciał. W zakażonym organizmie powstają swoiste 

przeciwciała antyotoczkowe, głównie izotypu IgG2, które odgrywają rolę opsonizującą w procesie 

fagocytozy. Przeciwciała tej klasy mają istotne właściwości obronne w infekcjach pneumokokowych. 

Obecnie oznaczono 90 typów serologicznych S. pneumoniae, spośród których 20 jest 

odpowiedzialnych za około 90% zakażeń u ludzi [11]. Częstość występowania poszczególnych 

serogrup/serotypów zależy od położenia geograficznego, wieku pacjenta, jak również zmienia się na 

przestrzeni lat. Występowanie poszczególnych serotypów wydaje się być odmienne u dzieci i u 

dorosłych, jak również obserwuje się różnice w ich zdolności do kolonizacji dróg oddechowych oraz 

inwazyjności.  U dzieci najczęściej spotykane są szczepy zaliczane do serogrup 6, 14, 19, 23 zwane 

„pediatrycznymi”. Są one powszechnie izolowane zarówno od nosicieli oraz jako czynniki etiologiczne 

choroby pneumokokowej w tej grupie [4,12] [publikacja H1]. 

Od dawna uważa się, że pojawienie się odporności na zakażenie pneumokokowe jest 

związane z obecnością przeciwciał antyotoczkowych, które posiadają największą zdolność ochronną. 

W chwili obecnej dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciwko zakażeniom S. pneumoniae 

(polisacharydowa i koniugowane z białkiem nośnikowym); w przypadku obu typów działanie 

protekcyjne opiera się na tworzeniu przeciwciał przeciwko antygenom otoczki wielocukrowej. 

Powstałe po immunizacji przeciwciała są zdolne do opsonizacji szczepów posiadających serotyp 

włączony do szczepionki. Stosowane obecnie koniugowane szczepionki pneumokokowe, zawierające 

polisacharydy otoczkowe w połączeniu z białkami nośnikowymi o wysokiej immunogenności, 

skutecznie chronią zwłaszcza przed najcięższymi postaciami choroby pneumokokowej, jak również 

redukują ryzyko nosicielstwa pneumokoków posiadających serotypy zawarte w szczepionkach. Dane 

wskazują również na efekt redukcji nosicielstwa S. pneumoniae u osób szczepionych, co może w 

konsekwencji doprowadzić do ograniczenia rezerwuaru drobnoustroju i zmniejszenia liczby zakażeń 

[13]. Szczepionki koniugowane, zapobiegając nabywania nosicielstwa przez dziecko, zmniejszają 

częstość występowania zakażeń inwazyjnych u dorosłych, głównie w dwóch grupach wiekowych: 20-

40 lat (rodziców) i powyżej 60 lat, a więc dziadków, co opisuje się jako efekt pośredni tzw. odporność 

grupową (populacyjną) [13,14] [publikacja H1]. Pierwsza koniugowana szczepionka 7-walentna 

(PCV7) została zarejestrowana w 2000 roku (w Polsce w 2001) i zawierała wielocukry otoczkowe 

szczepów najczęściej izolowanych z krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci poniżej 6 roku życia 

w Stanach Zjednoczonych (4, 6B, 14, 19F, 18C, 23F, 9V) [15]. Badania przeprowadzone w Polsce w 

2000. latach wykazały, że serotypy szczepionkowe PCV7 reprezentują 80-85% szczepów izolowanych 

z nosogardzieli u zdrowych dzieci do 5. roku życia, a także od chorych z inwazyjnymi postaciami 
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zakażeń [16-19]. W 2009 roku zarejestrowano koniugowaną szczepionkę 10-walentną, zawierającą 

dodatkowo polisacharydy pochodzące serotypów 1, 5, i 7F pneumokoków, z których 8 jest 

sprzężonych z białkiem D pochodzącym z bezotoczkowych szczepów Haemophilus influenzae. 

Najnowsza szczepionka 13-walentna, wprowadzona w lutym 2010 roku, chroni przed zakażeniami 

serotypami 3, 6A i 19A zwiększając pulę serotypów 10-walentnej szczepionki, a tym samym 

obejmując ponad 80% inwazyjnych serotypów pneumokoka w większości regionów świata [20]. 

Omówienie problemów poruszanych w cyklu publikacji przedstawionych do postępowania 

habilitacyjnego oraz uzyskanych wyników 

Okazuje się, że istnieje wyraźna korelacja epidemiologiczna między liczbą zachorowań a 

częstością z jaką inwazyjne serotypy kolonizują zdrowe osoby. Stwierdzono, że w trakcie różnych 

postaci choroby pneumokokowej obserwuje się zdecydowanie większą częstość nosicielstwa S. 

pneumoniae u chorych dzieci [11,21]. Dlatego zdecydowałam, aby dalsze badania prowadzić na 

szczepach izolowanych od dzieci z infekcjami GDO oraz analizować czynniki ryzyka związane z 

chorobotwórczością tego patogenu. Moje badania wypełniają lukę w wiedzy na temat częstości 

występowania S. pneumoniae u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych oraz 

zapalenia ucha środkowego w Polsce. Wskazały one na wysoką częstość kolonizacji u dzieci zdrowych 

uczęszczających do przedszkola (Zał.4 - II.A.6, II.A.8, II.A.26, II.A.27, II.A.28, II.A.29, II.D.18, II.E.3) 

oraz w grupie dzieci z nawracającymi infekcjami GDO [publikacje H2, H3, H4, H7]. W grupie dzieci w 

wieku 2-5 lat, poddanych adenotomii z powodu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych 

stwierdziłam wysoką częstość (60,2-70.2%) występowania S. pneumoniae w migdałkach i 

nosogardzieli [publikacje H2,H3]. W grupie dzieci z zapaleniem ucha środkowego najczęstszymi 

patogenami były S. pneumoniae i H. influenzae; pneumokoka wyizolowano z płynu z ucha 

środkowego po paracentezie od 27,4% dzieci (co stanowiło 51,5% pozytywnych próbek, w których 

hodowano bakterie), a w 25,8% przypadków pneumokok kolonizował nosogardziel pacjenta 

[publikacja H7]. 

Niezwykle ważnym i wciąż narastającym problemem, ze względu na ograniczone możliwości 

terapeutyczne, jest oporność pneumokoków na antybiotyki. Pierwszy szczep S. pneumoniae oporny 

na penicylinę wyizolowano w 1967 roku. W latach 1967-1977 zostały opublikowane sporadyczne 

doniesienia o penicylinoopornych szczepach izolowanych z całego świata. Kolejnym dramatycznym 

wydarzeniem był wybuch choroby pneumokokowej w południowo-afrykańskich szpitalach, 

spowodowanej przez wielooporne pneumokoki. Stwierdzono, że oprócz zwiększonej oporności na 

penicylinę (1000-krotny wzrost MIC – minimalnego stężenia leku hamującego wzrost bakterii), 

szczepy wykazywały także oporność na tetracykliny, erytromycynę, chloramfenikol, klindamycynę, 
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kotrimoksazol, a niektóre na ryfampicynę [22,23].  Obecnie coraz częściej za zakażenia odpowiadają 

szczepy wielolekooporne, u których oporności na penicylinę towarzyszyć może oporność na 

cefalosporyny (nawet 3. generacji), tetracykliny, makrolidy, linkozamidy, kotrimoksazol, 

chloramfenikol i fluorochinolony [24]. W badanej przeze mnie grupie dzieci z nawracającymi GDO 

stwierdziłam wysoki odsetek (45,5%) szczepów pneumokoków o obniżonej wrażliwości na penicylinę, 

której zawsze towarzyszyła oporność na przynajmniej jeden lek z innej grupy terapeutycznej. 

Pneumokoki wielooporne (MDR - multidrug resistant) stanowiły aż 57,6% wyizolowanych szczepów. 

Kolonizację szczepami niewrażliwymi na penicylinę wykazałam u 29,1% dzieci, a szczepami 

wieloopornymi u 34,0% [publikacja H2], natomiast pneumokoki wyizolowane od dzieci z zapaleniem 

ucha środkowego aż w 86,4% były niewrażliwe na penicylinę, a 84% było wielolekooporne 

[publikacje H7]. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w oparciu o badania epidemiologiczne oraz ocenę 

skutków związanych z zakażeniem nadała szczepieniom przeciwko pneumokokom najwyższy 

priorytet wśród chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia [25]. IChP, obok 

malarii stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkości. WHO zaleca wszystkim 

krajom wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom, kierując się aktualną 

sytuacją epidemiologiczną w danym kraju. Ze względu na fakt, że epidemiologia zakażeń 

pneumokokowych w różnych regionach świata jest odmienna i podlega dynamicznym zmianom w 

czasie, powinny być zbierane dane epidemiologiczne o zmienności serotypów pneumokoka w 

różnych obszarach geograficznych, oporności pneumokoków na antybiotyki, tzw. „pokrycie 

szczepionkowe”, co powinno warunkować wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w 

danej populacji [26]. Dane uzyskane z badań prowadzonych nad IChP w Krajowym Ośrodku 

Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), 

wskazują, że w okresie 2011-2013 szczepionki PCV10 i PCV13 dawały teoretyczne pokrycie u dzieci 

poniżej 5. roku życia wynoszące odpowiednio wartości 60,4% i 78,6% (w pięcioletnim okresie, 2009-

2013, odpowiednio 63,8% i 82,7%), a w 2014 roku 52,8% i 76,4% [27]. Moje wcześniejsze badania 

wskazały na wysoki odsetek serotypów szczepionkowych wśród izolatów kolonizujących górne drogi 

oddechowe zdrowych dzieci przedszkolnych (73.7% and 80.1%) [Zał.4 - II.A.6, II.A.8, II.A.26, II.D.18, 

II.E.3]. W moich obecnych badaniach potwierdziłam, że również w grupie dzieci z nawracającymi 

infekcjami GDO najczęściej izolowane szczepy S. pneumoniae należały do serotypów pediatrycznych: 

6B, 14, 19F, 23F. Pokrycie serotypów zawartych w 10- i 13-walentnej szczepionce pneumokokowej 

dla wyizolowanych szczepów wynosiło odpowiednio 56,1% i 68,2% [publikacje H2, H3]. Natomiast 

pneumokoki wyizolowane od dzieci z zapaleniem ucha środkowego posiadały serotypy należące w 
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84% i 92% do serotypów zawartych w szczepionkach PCV10 i PCV13 [publikacja H8], co znacznie 

przewyższa liczby dokumentowane w innych krajach  [20]. 

 Dodatkowa korzyść stosowania szczepionek wynika z faktu, że pięć serotypów zawartych w 

koniugownych szczepionkach (6B, 9V, 14, 19F, 23F) jest prezentowana u szczepów opornych na 

penicylinę czy makrolidy, w tym również wielolekoopornych. Ich liczba uległa znacznemu 

zmniejszeniu wśród szczepów inwazyjnych w wyniku stosowania szczepień [28].  W 2014 roku, w 

Polsce, szczepionki PCV10 i PCV13 dawały teoretyczne pokrycie zakażeń wywoływanych przez 

pneumokoki niewrażliwe na penicylinę (MIC > 0,06 mg/L) wynoszące odpowiednio 67,2% i 89,8%, na 

cefalosporyny 3 generacji 73,0% i 94,6%, na erytromycynę 63,1% i 90,3% oraz wielolekooporne 

68,0% i 93,8% [27]. Pneumokoki wielooporne oraz o obniżonej wrażliwości na penicylinę izolowane 

przeze mnie w grupie dzieci z nawracającymi infekcjami GDO posiadały w większości serotypy 

zawarte w 10-walentnej (odpowiednio 73,6% i 83,3%) i 13-walentnej koniugowanej szczepionce 

pneumokokowej (odpowiednio 78,9% i 86,7%) [publikacja H2], natomiast pneumokoki wielooporne i 

niewrażliwe na penicylinę izolowane od dzieci z zapaleniem ucha środkowego należały w 90% do 

serotypów szczepionkowych PCV10, a w 95% do PCV13 [dane nieopublikowane]. 

 Korzystne warunki dla rozprzestrzeniania się drobnoustrojów panujące w ośrodkach opieki 

dziennej czy domach dziecka sprzyjają wielokolonizacji, czyli jednoczasowej kolonizacji nosogardzieli 

różnymi szczepami tego samego gatunku, które mogą prezentować zarówno podobną, jak i 

zróżnicowaną wrażliwość na antybiotyki lub też różnorodność serotypów. Najczęściej taka sytuacja 

umyka uwadze diagnosty w rutynowym badaniu mikrobiologicznym, a jednak może mieć znaczenie 

zarówno dla konkretnego pacjenta (niepowodzenie terapeutyczne), jak też w szerszym 

epidemiologicznym znaczeniu [29]. W badanej przeze mnie grupie dzieci w wieku 2-5 lat z 

nawracającymi infekcjami GDO, 14% dzieci było skolonizowanych jednocześnie przez 2 lub 3 szczepy 

pneumokoka. Okazało się, że w większości przypadków dzieci były skolonizowane jednocześnie przez 

szczepy szczepionkowe i nieszczepionkowe, również bezotoczkowe, a izolowane szczepy różniły się 

wrażliwością na badane leki [publikacja H3]. Jednoczesne nosicielstwo wielu szczepów 

pneumokoków o różnych serotypach jest ważnym zjawiskiem w kwestii skuteczności szczepień i 

eradykacji serotypów szczepionkowych. S. pneumoniae ma naturalną kompetencję do transformacji 

co umożliwia wymianę genów otoczki (capsule switching) w czasie jednoczesnej kolonizacji przez 

szczepionkowe i nieszczepionkowe serotypy pod wpływem presji odporności poszczepiennej [29]. 

 Głównym naturalnym rezerwuarem S. pneumoniae jest człowiek. Pomiędzy 

poszczególnymi osobami bakterie są przenoszone drogą kontaktu bezpośredniego oraz drogą 

powietrzno-kropelkową. Częstość nosicielstwa może być bardzo różna i jest warunkowana wieloma 
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czynnikami, z których najistotniejszymi są wiek, częstość kontaktów z nosicielami, warunki 

socjoekonomiczne (odżywianie, sytuacja mieszkaniowa, niska higiena, wielkość rodziny, liczba 

rodzeństwa), działanie czynników uszkadzających nabłonek dróg oddechowych (czynne i bierne 

palenie, przebyte infekcje wirusowe), a także pora roku [3]. W mojej analizie statystycznej różnych 

czynników ryzyka  występowania S. pneumoniae w badanej grupie dzieci z nawracającymi infekcjami 

GDO (tj.: wiek, płeć, posiadanie rodzeństwa, bierne palenie, uczęszczanie do przedszkola, miejsce 

zamieszkania, rodzaj przyjmowanego antybiotyku w ostatnim nawrocie infekcji GDO) analiza regresji 

logistycznej wykazała, że dziewczynki mieszkające w mieście były grupą najbardziej narażoną na 

kolonizację tym patogenem [publikacja H3]. Wieloczynnikowa analiza ryzyka czynników związanych z 

predyspozycją do występowania S. pneumoniae w nosogardzieli lub zmienionych zapalnie migdałkach 

na większej grupie pacjentów wykazała, że starsze dzieci (4-5 lat) oraz te mieszkające w mieście były 

narażone na kolonizację pneumokokami w przebiegu nawracających infekcji GDO [publikacja H4]. 

Analiza czynników ryzyka izolacji pneumokoków z płynu z ucha środkowego w przebiegu ZUŚ 

wykazała, że u dzieci cierpiących na pneumokokową infekcję obserwowane były wyższe wartości 

markerów stanu zapalnego (białka CRP i poziom białych krwinek WBC), jak również brak terapii 

antybiotykowej w trakcie przyjmowania do szpitala [dane nieopublikowane]. Inni autorzy również 

sugerują, że objawy infekcji ucha środkowego przez S. pneumoniae są znacznie poważniejsze 

(gorączka, silny ból ucha, napięta błona bębenkowa), w porównaniu do infekcji wywołanych przez 

inne patogeny [30,31]. 

 Kolonizacja dróg oddechowych przez drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia GDO, tj. S. 

pneumoniae, H. influenzae i M. catarrhalis jest procesem dynamicznym. Bakterie są nabywane, 

eliminowane i nabywane ponownie wiele razy w ciągu życia człowieka. Wpływa na to szereg 

czynników związanych z oddziaływaniem na siebie drobnoustroju i gospodarza (wiek, status 

immunologiczny), z wpływem czynników zewnętrznych (szczepienia, antybiotykoterapia, GDO, 

środowisko), ale także wzajemnym oddziaływaniem na siebie drobnoustrojów bytujących w 

nosogardzieli.  Rozprzestrzenianie się drobnoustrojów, dzięki sprzyjającym warunkom panującym w 

żłobkach, przedszkolach czy domach dziecka, sprzyja wielokolonizacji, czyli jednoczesnej kolonizacji 

nosogardła przez więcej niż jeden gatunek patogenny. Badając wzajemne oddziaływanie na siebie 

różnych gatunków bakterii, stwierdzono, że obecność w nosogardzieli szczepów N. 

meningitidis promuje wzrost S. pneumoniae, obecność którego z kolei blokuje nosicielstwo 

meningokoków, H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus [32-34].  W moich badaniach okazało się, 

że u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, S. pneumoniae znacznie częściej 

jest izolowany razem z innymi patogenami w zmienionych zapalnie migdałkach czy nosogardzieli, niż 

jako pojedynczy patogen. Analiza kolonizacji wykazała, że S. pneumoniae istotnie statystycznie 
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częściej koegzystuje z H. influenzae (p<0,0001)  niż z innymi patogenami (M. catarrhalis, S. aureus) 

[publikacja H4]. W moich badaniach prowadzonych u dzieci z ZUŚ pojawiły się inne obserwacje. S. 

pneumoniae izolowany z płynu z ucha środkowego od pacjentów w trakcie istniejącej infekcji 

występował jako jedyny patogen w 22,6% przypadków (co stanowiło 82,4% próbek pozytywnych z S. 

pneumonie), a w 4,8% próbek (17,6% próbek pozytywnych z S. pneumoniae) koegzystował m. in z H. 

influenzae czy S. aureus. Wielokolonizacja nosogardzieli przez S. pneumoniae z innymi patogenami w 

czasie infekcji ucha środkowego wyniosła 9,7% (37,5% próbek pozytywnych z S. pneumoniae), a w 

16,1% próbek występował on jako jedyny patogen (62,5% próbek pozytywnych z S. pneumoniae). 

Najczęstszym współkolonizatorem okazał się znowu H. influenzae (83,3% przypadków 

współkolonizacji) [publikacja H7]. 

Częstość występowania zakażeń pneumokokowych na danym obszarze jest wyraźnie 

skorelowana z odsetkiem bezobjawowej kolonizacji. Ponieważ występuje wysoka częstość 

nosicielstwa u dzieci czasami trudno potwierdzić, że obecność pneumokoka ma związek z rozwojem 

zakażenia. W kolejnej pracy analizowałam czy są różnice w występowaniu S. pneumoniae w 

nosogardzieli (miejscu związanym z kolonizacją) i w zmienionych zapalnie, usuniętych migdałkach u 

tego samego pacjenta. Okazało się, że rzeczywiście najwięcej izolacji otrzymano jednocześnie z 

nosogardzieli i migdałków od tego samego dziecka (50%), 5,3% dzieci było skolonizowanych jedynie 

w nosogardzieli, a u 14% pneumokok był wykryty tylko w migdałku. Oprócz tego 60% dzieci było 

skolonizowanych przez ten sam szczep [publikacja H3]. Temat ten dokładnie przeanalizowałam i 

opatrzyłam analizą statystyczną w badaniach prezentowanych w publikacji H4, według których 

szczepy pneumokoka najczęściej były izolowane jednocześnie z nosogardzieli i migdałka gardłowego 

(45,6%) i w większości przypadków (89,1%) był to ten sam fenotypowo szczep S. pneumoniae. Analiza 

czułości i specyficzności oraz wartości predykcyjnych pozytywnych i negatywnych (PPV, NPV) 

kolonizacji nosogardłowej jako wskaźnika etiologii nawracających infekcji GDO wykazała, że w 

przypadku tego patogenu jego obecność w nosogardzieli może świadczyć o bezpośrednim jego 

związku ze stanami zapalnymi migdałków w przebiegu przewlekłych infekcji górnych dróg 

oddechowych u dzieci.  Wykazałam, że również migdałek gardłowy może pełnić rolę rezerwuaru 

patogenów górnych dróg oddechowych tj. S. pneumoniae, H. influenzae u dzieci z nawracającymi 

infekcjami górnych dróg oddechowych [publikacja H4].  

 Mimo, że wykrycie szczepów pneumokoka jednocześnie w nosogardzieli i miejscu 

fizjologicznie jałowym (ucho środkowe, płuca, krew) może oznaczać jedynie czasowy związek 

pomiędzy nosicielstwem a chorobą, jest jednak argumentem-potwierdzeniem, że obecność szczepu 

pneumokoka w nosogardzieli jest warunkiem koniecznym dla rozwoju choroby. W przypadku osób z 
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ostrym zapaleniem ucha środkowego, od których szczep S. pneumoniae izolowano z wysięku z ucha 

środkowego, w większości  przypadków (czasami nawet do 100%) szczep pneumokoka był izolowany 

jednocześnie z nosogardzieli chorej osoby [35-37]. Badania prowadzone u dzieci z zapaleniem ucha 

środkowego [publikacja H7] dotyczące możliwości przewidywania czynnika etiologicznego infekcji 

ucha środkowego na podstawie wymazu z nosogardzieli mają szczególną wartość ze względu na 

rzadką możliwość pobrania materiału (płynu z ucha środkowego) do badań mikrobiologicznych w 

trakcie paracentezy. Mimo, że zdania różnych autorów są podzielone [11,37,38], moim zdaniem 

wysoka specyficzność (88,6%) i pozytywna wartość predykcyjna (PPV = 70,6%) oraz wysoka 

negatywna wartość predykcyjna (NPV = 86,7%) dla izolacji S. pneumoniae obserwowana w badaniach 

prezentowanych w publikacji H7 daje możliwość przypuszczenia z dużym prawdopodobieństwem, że 

izolacja S. pneumoniae z nosogardzieli w trakcie infekcji ucha środkowego u dziecka wskazuje na ten 

drobnoustrój jako czynnik etiologiczny ZUŚ, zwłaszcza, że istniała również istotna statystycznie 

zależność pomiędzy występowaniem pneumokoka w płynie z ucha środkowego i nosogardzieli u 

badanych pacjentów (p<0.0001). 

 W kolejnym etapie moich badań postanowiłam zgłębić molekularną epidemiologię 

pneumokoków w zakresie genów oporności oraz sposobu rozprzestrzeniania się zarówno genów 

oporności jak i szczepów S. pneumoniae w populacji dzieci [publikacje H5, H6]. Genom S. 

pneumoniae jest niezwykle plastyczny co wynika z naturalnej kompetencji pneumokoków do 

transformacji oraz posiadania licznych ruchomych elementów genetycznych. Wszystkie do tej pory 

zbadane geny nadające pneumokokom oporność są zlokalizowane na chromosomie. Nie 

stwierdzono, aby plazmidy pełniły jakiejkolwiek rolę. Istnieją dwie możliwości wytworzenia oporności 

przez szczep dziki: mutacje w materiale genetycznym oraz nabycie obcego DNA drogą 

horyzontalnego transferu genów, czasami ma miejsce duplikacja genów lub nadekspresja). Wydaje 

się, że nagromadzenie mutacji jest drogą do nabycia oporności na beta-laktamy, fluorochinolony i 

kotrimoksazol. Jednak największą rolę pełni u pneumokoków horyzontalny transfer genów drogą 

transformacji, np. powstanie mozaikowych genów białek PBP (penicillin binding  protein) zmieniające 

powinowactwo białek do penicyliny u szczepów niewrażliwych na penicylinę (pobierane ze 

środowiska od paciorkowców jamy ustnej na drodze transformacji) oraz bardzo łatwo 

rozprzestrzeniające się w populacji geny oporności kodowane na transpozonach koniugacyjnych [39-

43]. Tabela 1 przedstawia podłoże molekularnych  mechanizmów oporności na wybrane leki poznane 

u pneumokoków. 

Oporność na antybiotyki u szczepów S. pneumoniae jest zjawiskiem rozpowszechnionym na 

całym świecie. Obecnie stwierdza się stale rosnącą wśród pneumokoków oporność na penicylinę i 

makrolidy oraz znaczne zróżnicowanie fenotypowe i genotypowe opornych szczepów. Dane 
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wskazują, ze ok. 40% szczepów pneumokoków wykazuje wielolekooporność, czyli oporność na trzy 

lub więcej leków z różnych grup terapeutycznych [44]. Wielooporność na antybiotyki nie-β-

laktamowe, zwłaszcza oporność na makrolidy, tetracykliny i chloramfenikol jest związana 

z obecnością transpozonów z rodziny Tn916, których rozpowszechnienie jest szeroko badane w 

ostatnich latach. Różne złożone elementy genetyczne, włączając Tn6002, Tn1545, Tn6003, Tn3872 

były już wykrywane u izolatów S. pneumoniae wykazujących oporność na erytromycynę zależną od 

obecności genu erm(B) (Ryc. 1, Tabela 1)[45-47].  

Tabela 1. Mechanizmy oporności na wybrane leki występujące u pneumokoków [48-57]. 

 
Lek Genetyczne 

podłoże 

Mechanizm oporności Pochodzenie 

Beta-laktamy i 

cefalosporyny 

1. pbp2x, pbp2b, 

pbp1a 

1. Powstanie mozaikowych genów pbp warunkujące 

wysoki poziom oporności 

2. transformacja 

2. murM,  

3. cpoA, 

4.  ciaH 

3. Powstanie mozaikowych lub alternatywnych form  

4. Punktowe mutacje warunkujące oporność na 

cefotaksym, piperacylinę 

5. transformacja, 

sporadyczne 

Makrolidy 

(erytromycyna) 

5. erm (B) 

6.  

6. Kodowanie metylotransferazy Erm(B) modyfikującej 

rybosomalny RNA  

7. Tn1545, Tn917, 

Tn6002, Tn6003, 

Tn2017, Tn2010 

mefA/E  kodowanie pompy błonowej powodującej aktywne 

wypompowywanie leku z komórki bakteryjnej  

Mega, Tn2009, 

Tn2010, Tn1207.1 

23S rRNA Mutacje punktowe (A2059G, A2062C) warunkujące 

oporność na makrolidy i linkozamidy (fenotyp ML) 

lub streptograminy B (fenotyp MSB) 

rzadkie 

Białka 

rybosomalne L4 

i L22 

Substytucja lub insercja aminokwasów warunkująca 

oporność typu MSB 

sporadyczne 

Tetracykliny tet(M), tet(O) kodowanie „białek opiekuńczych” stanowiących 

ochronę rybosomu w wyniku uwalniania związanej 

cząsteczki leku z rybosomu. 

Tn1545, Tn6003, 

Tn2017, Tn2010, 

Tn3872 

Chloramfenikol  cat kodowanie transacetylazy  chloramfenikolowej 

powodującej przejście leku w nieaktywne 

acetylowane pochodne 

Tn5253 

Aminoglikozydy - Niska przepuszczalność ściany komórkowej (niski 

poziom oporności) 

naturalna 

aphA-(3’)(5’’)-III kodowanie fosfotransferazy prowadzącej 

modyfikację aminoglikozydów skutkując wysokim 

poziomem oporności na kanamycynę i inne 

aminoglikozydy (neomycyna, amikacyna) 

Tn1545 i Tn6003 

Kotrimoksazol dhf Punkowe mutacje warunkujące wysoki poziom 

oporności 

częste 

Rifampicyna rpoB Punktowe mutacje  sporadyczne 
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Publikacje H5 i H6 opisują molekularne podłoże oporności na leki pneumokoków 

izolowanych od zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym [publikacja H5] jak i szczepów izolowanych 

od dzieci poddanych zabiegowi adenotomii z powodu nawracających infekcji GDO [publikacja H6]. W 

publikacji H5 opisałam analizę molekularną, której zostały poddane szczepy nosicielskie fenotypowo 

oporne na co najmniej jeden antybiotyk z następujących: tetracyklina, erytromycyna, klindamycyna i 

chloramfenikol.  Wykrywając geny oporności dla poszczególnych antybiotyków oraz geny markerowe 

dla transpozonu (gen integrazy, ekscisjonazy, elementów insercyjnych czy innych 

charakterystycznych amplikonów) można identyfikować obecność mniej lub bardziej złożonych 

struktur w genomach opornych pneumokoków (Tabela 2).  

 

 

Ryc. 1. Schematy transpozonów z rodziny Tn916/1545 [47]. 

U wszystkich badanych szczepów pneumokoków opornych na antybiotyki wykazano 

obecność transpozonów z rodziny Tn916 (obecność genów tet(M), int/xis916) jako ruchomych 

elementów kodujących geny oporności. Zgodnie z moją wiedzą, jedynie praca Izdebskiego i wsp. [58] 

analizuje występowanie w Polsce ruchomych elementów genetycznych zawierających gen tet(M) 

wśród szczepów pneumokoków izolowanych z infekcji dróg oddechowych. Publikacje H5 i H6 

potwierdziły również jego obserwacje, że w Polsce oporność u S. pneumoniae na makrolidy jest 

związana głównie z fenotypem MLSB (makrolidy, linkozamidy i streptograminy typu B), kodowanym 



 dr n. farm. I. Korona-Głowniak  Załącznik 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku 
  i osiągnięć naukowych  

 

20 
 

przez gen erm(B). Ten rodzaj oporności jest również najczęstszy w innych krajach Europy, podczas 

gdy w Północnej Ameryce, Anglii i Niemczech dominuje fenotyp M, wynikający z obecności genu 

mef(E), kodującego pompę błonową [59].  

Obserwuje się również zróżnicowanie geograficzne w występowaniu u pneumokoków 

transpozonów zawierających gen erm(B). We Włoszech i Hiszpanii najczęściej wykrywane są Tn6002 i 

Tn3872, podczas gdy w Japonii - Tn917 [46,60-62]. W publikacji H5, szczepy posiadające gen erm(B) 

najczęściej prezentowały Tn6002 (83,8%), a jedynie u 3,0% wykryto Tn3872 jako nośnik genu erm(B). 

Podobny rozkład występowania tych transpozonów był opisywany również w pracach pochodzących 

z Włoch i Hiszpanii [46,63]. Szczepy posiadające jednocześnie dwa geny oporności na makrolidy - 

mef(E) i erm(B), posiadały złożone elementy transpozycyjne Tn2010 lub Tn2017. 

Tabela 2. Produkty PCR genów oporności i genów markerowych występujących w poszukiwanych 

transpozonach [publikacje H5 i H6]. 
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 użyto starterów O13-O14 [60] 

b
 użyto starterów J12/J11 [46] 

c
 użyto starterów O6/TET2dg [46] 

d
 użyto starterów tetM1-OM21/msrA2-SG3/OM18-xisR [64] 

 

W publikacji H5 stwierdziłam również, że u ponad 75% szczepów opornych na 

chloramfenikol, posiadających gen cat, umiejscowiony jest on na Tn5252, z czego 6% szczepów 

posiadało Tn5253 powstały z wbudowania Tn916 do Tn5252. U pozostałych 25% gen cat był niesiony 

przez element ICESp23FST81. Zarówno Tn916, jak i inne transpozony z licznej rodziny Tn916 niosące 

geny oporności na makrolidy,  w połączeniu z typowym dla rodziny genem oporności na tetracyklinę 
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tet(M) mogą występować jako niezależne elementy lub być wbudowane do transpozonów z rodziny 

Tn5252 tworząc elementy Tn5253-podobne [50]. Wśród badanych przez nas szczepów, transpozony z 

rodziny Tn916 i Tn525 prawdopodobnie występowały niezależnie w różnych miejscach genomu 

bakteryjnego, chociaż nie można wykluczyć, że zostały utworzone nowe złożone z tych elementów 

struktury, których wykrycie wymaga dalszych badań. 

W związku z brakiem zasadniczej korelacji pomiędzy rodzajem transpozonu a fenotypem 

(serotypem i wzorem oporności) szczepu stwierdzono, że oprócz klonalnego rozprzestrzenienia się 

szczepów, najprawdopodobniej również horyzontalny transfer genów był odpowiedzialny za 

rozprzestrzenianie się tych elementów. Przypuszczam, że horyzontalny transfer genów był 

najważniejszą przyczyną wysokiej oporności wśród badanych szczepów pneumokoków izolowanych 

od dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych, które dzięki bliskim kontaktom, sprzyjają 

rozprzestrzenianiu się oporności wśród bakterii. 

Publikacja H6 to pierwszy w Polsce raport opisujący genotypową analizę nieinwazyjnych 

szczepów S. pneumoniae zarówno wrażliwych jak i opornych na antybiotyki izolowanych od dzieci z 

nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Genotypowanie przeprowadzono metodą 

sekwencjonowania fragmentów siedmiu wybranych genów metabolizmu podstawowego S. 

pneumoniae (Multilocus Sequence Typing – MLST).  Największą zaletą tej metody, dzięki istnieniu 

globalnej bazy danych MLST, jest możliwość porównania wyników, m. in. pneumokokowych, 

otrzymanych w różnych laboratoriach z całego świata. To umożliwia monitorowanie sytuacji 

epidemiologicznej występowania S. pneumoniae na całym świecie, wskazując na istnienie klonów 

międzynarodowych skutecznie rozprzestrzeniających się po całym globie, jak również wykrywanie 

lokalnych klonów danego regionu czy państwa. U szczepów opornych były wykrywane również geny 

oporności i związane z nimi elementy transpozycyjne, co dopełniło molekularną charakterystykę 

badanych przez nas szczepów. 

Najważniejszym wnioskiem wypływającym z uzyskanych danych jest fakt, że brak 

obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce skutkował obecnością serotypów 

szczepionkowych w populacji dziecięcej i klonalne rozprzestrzenianie się z powodzeniem zarówno 

szczepów należących do klonów międzynarodowych jak i lokalnych. Wyniki badań prezentowane w 

publikacji H6 sugerują, że międzynarodowe klony wpisane do Pneumococcal Molecular Epidemiology 

Network (PMEN) nie były szeroko rozpowszechnione wśród nieinwazyjnych, ale związanych z 

chorobą szczepów S. pneumoniae. Spośród 16  zidentyfikowanych klonów, zaliczonych do grup 

klonalnych, wszystkie były już obserwowane w innych krajach, w tym 15,2% szczepów należało do 7 z 

43 międzynarodowych klonów zaakceptowanych przez PMEN. Dodatkowo, 28 (34,1%) wykrytych 
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typów sekwencyjnych (ST) było wariantami klonów ze zmianą w jednym (SLV – single locus variant) 

lub w dwóch loci (DVL - double locus variant), a 7 było nowo oznaczonymi wariantami. W pracy 

wykryłam 36 nowych typów sekwencyjnych i 3 nowe allele genów gki i spi, które zostały 

zdeponowane w globalnej bazie MLST (Ryc. 2). 

W publikacji H6, najczęstszymi typami sekwencyjnymi u badanych pneumokoków były 

ST135, ST81 (Spain23F-1) i ST320, które są wieloopornymi klonami rozprzestrzenionymi w wielu 

krajach [63,66,67]. Najczęściej występującą grupą klonalną wśród szczepów wrażliwych na leki był 

ST180/SLV180 obecnie zaakceptowany przez PMEN jako Netherlands 3-31; wszystkie szczepy miały 

serotyp 3. Wykryte zostały również izolaty reprezentujące klon Netherlands 14-35 oraz warianty ze 

zmianą w jednym lub w dwóch loci klonu Tennessee 23F-4.  

 

Ryc. 2. Szczepy S. pneumoniae scharakteryzowane feno- i genotypowo i zdeponowane w światowej 

bazie MLST. 
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 Większość izolatów opisanych w publikacji H6, posiadających erm(B)-zależną oporność na 

makrolidy (71,6%), było również opornych na tetracyklinę z powodu insercji genu erm(B) do 

transpozonu koniugacyjnego z rodziny Tn916, niosącego gen tet(M). Okazało się jednak, że gen 

tet(M) był wykryty u szczepów wrażliwych na tetracyklinę co świadczy o braku ekspresji tego genu i 

możliwość większego rozprzestrzenienia elementów typu Tn916 u pneumokoków i nie zawsze musi 

to być łączone z opornością na tetracyklinę [60]. Stwierdzono znacznie większy odsetek szczepów 

posiadających transpozon Tn3872 w porównaniu z danymi w publikacji H5, co było ściśle związane z 

dużą reprezentacją wśród badanych pneumokoków klonu ST135/SLV135 o serotypie 6B. 

Zaobserwowano związek pomiędzy serotypem szczepu a występowaniem elementu 

transpozycyjnego. Tn6002 i Tn2010 były wykrywane głównie u pneumokoków o serotypie 19F, 

Tn3872 był wykryty u szczepów o serotypie 6B a większość szczepów posiadających Tn1545/6003 

miało serotyp 23F lub były nietypowane. Taki związek sugeruje klonalne rozprzestrzenianie jako 

najbardziej prawdopodobny mechanizm rozprzestrzeniania się szczepów opornych pneumokoków 

wśród dzieci. Chociaż fakt, że u szczepów pokrewnych klonom PMEN wykrywane były różne 

transpozony może być wynikiem horyzontalnego transferu genów opisywanego również przez innych 

autorów [63,67]. 

Inną ciekawą obserwacją z badań opisanych w publikacji H6 była identyfikacja Tn2010 

głównie u szczepów o serotypie 19F z grupy klonalnej składającej się z ST320 i jego SLV (ST2477). 

Okazuje się, że jeden genotyp może szczególnie predysponować szczepy do bycia biorcami 

konkretnych genów oporności i elementów transpozycyjnych tj. Tn2010 [53]. Badania innych 

autorów również potwierdzają, że u ST320 i ST271 należących do serotypów 19F i 19A w obrębie tego 

samego klonalnego kompleksu został wykryty właśnie Tn2010 [63,66].  

Pośród szczepów niewrażliwych na penicylinę 76,8% zostało zidentyfikowanych jako jedna z 7 

klonalnych grup, m. in. Spain 23F-1 (ST81) i Spain 9V-3 (ST156), które były obserwowane w Polsce od 

1990. lat [68,69]. Od wprowadzenia szczepionki PCV-7 zaobserwowano znaczący spadek częstości 

występowania Spain 23F-1 w różnych krajach [70,71] jak również i w Polsce (z 19,1% na 6,8%) pośród 

szczepów PNSP inwazyjnych i nieinwazyjnych [68,69]. W badaniach przeprowadzonych na dzieciach z 

nawracającymi GDO i z ZUŚ [publikacja H6, dane nieopublikowane], Spain 23F-1 stanowił 10-16,1% 

szczepów PNSP, co prawdopodobnie było wynikiem specyfiki badanej populacji: nieszczepionych 

dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z regionu o bardzo niskiej wyszczepialności 

szczepionkami PCV oraz miejsca izolacji pneumokoka (nosogardziel, migdałki, ucho środkowe). 

Sugeruje się, że klon Spain 23F-1 (ST81) ma małą skłonność do powodowania zakażeń inwazyjnych, a 

jego międzykontynentalne rozprzestrzenienie jest ułatwione dzięki wyjątkowej adaptacji  do 
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kolonizacji nosogardzieli człowieka i przetrwanie tam [72]. Tak wysoka skuteczność nosogardłowej 

kolonizacji umożliwia szczepom tego klonu horyzontalny transfer genów pomiędzy różnymi 

szczepami zarówno pneumokoków jak i innych paciorkowców jamy ustnej, co może skutkować dużą 

różnorodnością transpozonów identyfikowanych w ST81 w publikacji H6, jak i przez innych autorów 

[63,73]. Badania z publikacji H6 potwierdziły przypuszczenie, że rozprzestrzenianie się w populacji 

pneumokoków klonu Spain 9V-3 (ST156), jest przyczyną narastania oporności w Polsce 

obserwowanego od 2002 roku [69]. Oprócz międzynarodowych klonów PMEN, zaobserwowałam 

podczas badań występujący z dużą częstością klon ST135 reprezentowany przez wielooporne szczepy 

pneumokoków o serotypie 6B. Biorąc pod uwagę fakt, że ten sam wielooporny klon był 

identyfikowany również w innych krajach Europy oraz Turcji i Wenezueli wśród izolatów od nosicieli i 

zakażeń inwazyjnych [63,67,69,74], moim zdaniem jest to następny kandydat na pandemiczny klon, 

który powinien zostać wpisany na listę PMEN i dlatego wymaga dalszych szczegółowych badań.  

Rola bakteryjnych patogenów w rozwoju ZUŚ, zwłaszcza uporczywego (nawracającego i 

niepoddające się leczeniu) jest wciąż przedmiotem badań, a korelacje między bakteriami wciąż są 

jeszcze dyskutowane. Ponadto, wzrastający odsetek szczepów opornych na leki, izolowanych z 

infekcji ucha środkowego, nosa czy gardła u dzieci, jest przyczyną niepowodzeń w leczeniu [75,76] 

Najnowsze moje badania zostały wykonane na grupie pacjentów z zapaleniem ucha środkowego, w 

tym również z nawracającymi infekcjami i niepoddającymi się leczeniu. W badaniu pobierano 

materiał z wysięku ucha, nosogardzieli i gardła w trakcie choroby, następnie po zakończeniu 

antybiotykoterapii i II tygodnie później. Celem badań była wykrycie ewentualnych różnic w etiologii 

bakteryjnej w różnych epizodach zapalenia ucha środkowego oraz ocenę wpływu antybiotykoterapii 

na mikrobiom nosogardzieli u dzieci leczonych z powodu ZUŚ. Mimo, że nie stwierdziłam istotnych 

statystycznie różnic w etiologii pomiędzy infekcjami zakwalifikowanymi jako nowy przypadek oraz 

uporczywy ZUŚ (nawracająca infekcja lub niepowodzenie w leczeniu), to udało się zaobserwować, że 

S. pneumoniae częściej był czynnikiem etiologicznym uporczywych zapaleń (30% vs. 21%). Również 

podczas kontrolnych wizyt po zakończeniu leczenia u dzieci z przypadkiem zakwalifikowanym jako 

uporczywy ZUŚ częściej był izolowany pneumokok (23% vs. 16,7%). Dodatkową, statystycznie istotną 

obserwacją był fakt, że 94,4% pneumokoków izolowanych z przypadków uporczywego ZUŚ było 

niewrażliwych na penicylinę, w porównaniu do 50% PNSP izolowanych z nowych przypadków ZUŚ 

(p=0.035), co jest najprawdopodobniej związane z wcześniejszymi  wielokrotnymi lub nieskutecznymi 

terapiami antybiotykami [publikacja H7].  

Zarówno badania przeglądowe, jak i opisy pojedynczych przypadków pokazują wyraźnie, że 

stosowanie antybiotyków zwiększa ryzyko kolonizacji nosogardła przez szczepy oporne na 
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antybiotyki. Dodatkowo stwierdzono, że duży odsetek szczepów pneumokoków niewrażliwych na 

penicylinę jest obecnie uważany za główną przyczynę niepowodzeń terapeycznych w leczeniu ZUŚ 

[75,35,77]. W trakcie badań zaobserwowałam niepokojące zjawisko izolacji podczas wizyt 

kontrolnych po antybiotykoterapii pneumokoków w 100% niewrażliwych na penicylinę. W trakcie 

leczenia ZUŚ doszło do selekcji szczepów opornych, u których zaobserwowano również wzrost 

wartości MIC dla wszystkich badanych antybiotyków β-laktamowych, w porównaniu do wartości z 

okresu infekcji. Następną konsekwencją leczenia antybiotykami beta-laktamowymi były zmiany w 

kolonizacji nosogardłowej. Okazało się że częstość wielogatunkowej kolonizacji patogenami, która 

była rzadka w czasie choroby (21,4%) w nosogardzieli istotnie statystycznie wzrosła w czasie wizyt 

kontrolnych (55,9%) (p=0,0051)[publikacja H7]. 

Dotychczasowe badania sugerują, że podczas długotrwałego nosicielstwa szczepu 

pneumokoka najczęściej nie dochodzi do rozwoju zakażenia. W większości przypadków infekcja 

pojawia się jako następstwo kolonizacji nowym szczepem, charakteryzującym się innym serotypem 

[78,79]. Pojawienie się szczepu, który wywołał infekcję, ma miejsce w okresie miesiąca 

poprzedzającego wystąpienie klinicznych objawów. Gray i wsp. [78] analizowali mikroflorę 

nosogardłową małych dzieci kilkakrotnie: co miesiąc do 6 miesiąca życia, a następnie co 2-3 miesiące 

do 2 roku życia. Poprzez korelację okresów kolonizacji nosogardzieli dzieci przez różne szczepy 

pneumokoków z chorobą pneumokokową potwierdzoną hodowlą (w 90% było to ostre zapalenie 

ucha środkowego) stwierdzono, że choroba ta związana była z pojawieniem się nowego serotypu. 

Mimo, że u badanych dzieci stwierdzono długotrwałe nosicielstwo pneumokoka, to w 74% 

przypadków infekcja spowodowana była przez serotyp kolonizujący badane dziecko w czasie 

krótszym niż miesiąc przed wystąpieniem choroby. Jednak w innych badaniach zostało wykazane, że 

nawracające przypadki ZUŚ były głównie wywoływane przez patogeny kolonizujące nosogardziel lub 

obecne w płynie z ucha środkowego, które nie uległy eradykacji w trakcie leczenia poprzedniej 

infekcji [75].  W prowadzonych badaniach [dane nieopublikowane] wykazałam, że wszystkie szczepy 

pneumokoków wyizolowane od pacjentów w trakcie wizyty kontrolnej, to były dokładnie te same 

szczepy, które zostały zidentyfikowane w trakcie infekcji. Wydaje się to potwierdzać inne badania 

wskazujące, że dzieci z nawracającymi ZUŚ były skolonizowane w nosogardzieli przez te same 

patogeny zarówno w trakcie jak i pomiędzy kolejnymi epizodami infekcji GDO [80,81]. Badania te 

jasno wskazują jak ważna jest eradykacja patogenów w trakcie leczenia w zapobieganiu 

nawracających ZUŚ, a możliwość doboru odpowiedniego leku, dawki i czasu stosowania w terapii 

celowanej, zmniejszy ilość niepowodzeń terapeutycznych. 
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Podsumowanie 

Monotematyczny cykl publikacji przedstawiony jako osiągnięcie naukowe do postępowania 

habilitacyjnego dotyczy analizy sytuacji epidemiologicznej występowania w regionie Lubelszczyzny 

bakterii z gatunku Streptococcus pneumoniae. Badania prowadzone w Polsce dotyczą głównie 

inwazyjnych chorób pneumokokowych (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemii, 

zapalenia płuc z bakteriemią). Moje badania wypełniają lukę w polskich danych dotyczących częstości 

występowania nieinwazyjnych szczepów S. pneumoniae u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych 

dróg oddechowych w Polsce. Są to dane bardzo istotne biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie różnych 

postaci choroby pneumokokowej obserwuje się zdecydowanie większą częstość nosicielstwa S. 

pneumoniae u chorych dzieci i powiązanie nosicielstwa z rozwojem choroby jest wciąż tematem 

wielu badań. Dodatkowo, istnieje konieczność monitorowania oporności pneumokoków na 

antybiotyki, która częściowo może być zredukowana poprzez zastosowanie racjonalnej 

antybiotykoterapii, jednak bardziej efektywnym sposobem zmniejszania lekooporności wśród 

szczepów pneumokoków wydaje się być stosowanie szczepionek, zwłaszcza koniugowanych. 

Do najważniejszych moich osiągnięć badawczych w ramach cyklu habilitacyjnego należy 

zaliczyć: 

1. Wykazanie wysokiej częstości występowania S. pneumoniae w grupie dzieci z nawracającymi 

infekcjami górnych dróg oddechowych, które w 45%-87% były niewrażliwe na penicylinę. 

Niewrażliwości na penicylinę zawsze towarzyszyła oporność na przynajmniej jeden lek z innej 

grupy terapeutycznej. Do pneumokoków wieloopornych zaliczono od 58% do 84% wyizolowanych 

szczepów. Wyizolowane pneumokoki należały głównie do serotypów pediatrycznych: 6B, 14, 19F, 

23F. Wysokie pokrycie serotypów zawartych w 10- i 13-walentnych szczepionkach 

pneumokokowych wśród izolowanych szczepów, w tym również niewrażliwych na penicylinę i 

wieloopornych wskazywało na zasadność wdrożenia w Polsce obowiązkowych szczepień 

przeciwpneumokokowych. 

2. W toku badań na wyjaśnieniem związku pomiędzy kolonizacją a chorobą pneumokokową, 

wykazałam, że migdałek gardłowy oraz nosogardziel mogą pełnić rolę rezerwuarów patogenów 

górnych dróg oddechowych, w tym S. pneumoniae, u dzieci z nawracającymi infekcjami górnych 

dróg oddechowych, np. ZUŚ. Dzięki potwierdzeniu, że z nosogardzieli i  z miejsca zapalnie 

zmienionego (migdałka gardłowego, ucha środkowego) izolowane są szczepy pneumokoków o 

takim samym feno- i genotypie oraz stwierdzeniu, wysokiej specyficzności i pozytywnych wartości 

predykcyjnych (PPV) dla izolacji S. pneumoniae w nosogardzieli potwierdziłam możliwość 
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przewidywania, że w trakcie infekcji górnych dróg oddechowych (migdałków, ucha środkowego) u 

dziecka, izolacja tego patogena z nosogardzieli może świadczyć o bezpośrednim jego związku ze 

stanami zapalnymi w przebiegu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. 

3. W toku badań nad bakteryjnymi interakcjami wewnątrz- i międzygatunkowymi, które wpływają na 

naturę nosicielstwa S. pneumoniae oraz potencjalny rozwój choroby pneumokokowej wykazałam 

częste zjawisko jednoczesnej kolonizacji 2-3 szczepami pneumokoka o różnych serotypach i 

wzorach lekooporności w nosogardzieli i migdałkach dzieci z nawracającymi GDO.  Ma to znaczenie 

zarówno dla kwestii skuteczności szczepień w eradykacji serotypów szczepionkowych, jak i dla 

terapii i eradykacji szczepów antybiotykoopornych. Zwróciłam również uwagę na znacznie częstszą 

współkolonizację S. pneumoniae razem z innymi patogenami w zmienionych zapalnie migdałkach, 

czy nosogardzieli, niż występowanie jako pojedynczy patogen. Analiza kolonizacji wykazała, że S. 

pneumoniae istotnie statystycznie częściej koegzystuje z H. influenzae w porównaniu do innych 

patogenów górnych dróg oddechowych (M. catarrhalis, S. aureus). 

4. W oparciu o badania molekularne mechanizmów oporności u S. pneumoniae i ich 

rozprzestrzeniania się w środowisku, wykazałam, że u wszystkich badanych szczepów opornych na 

antybiotyki były obecne transpozony z rodziny Tn916, niosące gen oporności na tetracykliny tet(M) 

i int/xisTn916, jako ruchome elementy kodujące geny oporności. Gen erm(B) odpowiedzialny za 

oporność typu MLSB (makrolidy, linkozamidy i streptograminy typu B) był umiejscowiony 

najczęściej na Tn6002, sporadycznie Tn3872. Szczepy posiadające jednocześnie dwa geny 

oporności na makrolidy - mef(E) i erm(B), posiadały złożone elementy transpozycyjne Tn2010 lub 

Tn2017. Wśród szczepów opornych na chloramfenikol, posiadających gen cat, stwierdzono 

dominację Tn5252, w tym Tn5253 powstały z wbudowania Tn916 do Tn5252, a u jednej czwartej 

szczepów gen cat był niesiony przez element ICESp23FST81. 

5. Przedstawiłam pierwszy w Polsce raportu opisującego genotypową analizę nieinwazyjnych 

szczepów S. pneumoniae zarówno wrażliwych jak i opornych na antybiotyki. Wśród szczepów 

pneumokoków izolowanych od dzieci z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych 

stwierdziłam reprezentację kilku z 43 międzynarodowych klonów PMEN oraz wariantów tych 

klonów ze zmianą w jednym lub w dwóch loci, jak również innych pandemicznie lub lokalnie 

występujących klonów. W publikacji H6 zaprezentowałam 36 nowo wykrytych typów 

sekwencyjnych i 3 nowe allele genów gki i spi, które zostały zdeponowane w globalnej bazie MLST 

6. Śledząc mechanizmy rozprzestrzeniania się oporności wśród badanych szczepów S. pneumoniae, 

wykazałam, że wśród nosicielskich szczepów pneumokoków izolowanych od dzieci uczęszczających 
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do jednego przedszkola oprócz klonalnego rozprzestrzeniania, najprawdopodobniej najważniejszą 

przyczyną wysokiej oporności był horyzontalny transfer elementów translokacyjnych niosących 

geny oporności. Podczas gdy w badaniu nad pneumokokami izolowanymi od dzieci z 

nawracającymi infekcjami GDO stwierdziłam związek pomiędzy serotypem szczepu, typem 

sekwencyjnym i występowaniem elementu transpozycyjnego, co sugerowało klonalne 

rozprzestrzenianie jako bardziej prawdopodobny mechanizm pojawiania się szczepów opornych 

pneumokoków wśród dzieci. 

7. W toku badań w zakresie zmian w składzie mikrobiota nosogardzieli i gardła pod wpływem 

antybiotykoterapii, stwierdziłam selekcję szczepów opornych, w tym szczepów S. pneumoniae 

niewrażliwych na penicylinę, które stanowiły 100% wszystkich izolowanych od dzieci w czasie wizyt 

kontrolnych oraz wzrost częstości wielogatunkowej kolonizacji patogenami po zakończeniu 

leczenia antybiotykami.  Prawdopodobnie po redukcji szczepów naturalnej flory w trakcie leczenia 

zdecydowanie wzrosła częstość kolonizacji innymi patogenami, m. in. β-laktamazo-pozytywnymi 

sczepami M. catarrhalis, H. influenzae i S. aureus. Wysoka prewalencja lekoopornych szczepów i 

kolonizacja nosogardzieli/gardła przez ten sam patogen u dzieci po zakończeniu antybiotykoterapii 

wydaje się potwierdzać związek pomiędzy nieskuteczną eradykacją patogena a nawracaniem 

infekcji. 

8. Potwierdziłam, że brak obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce skutkuje 

obecnością opornych szczepów o serotypach szczepionkowych w populacji dziecięcej i klonalne 

rozprzestrzenianie się z powodzeniem zarówno szczepów należących do klonów 

międzynarodowych jak i lokalnych. 

Znaczenie i zastosowanie uzyskanych wyników 

 Eksperci są zgodni, że jedynie szczepienia dzieci, ograniczające rozprzestrzenianie się 

pneumokoków, mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania zachorowań oraz 

zgonów wywołanych przez te bakterie. Biorąc pod uwagę fakt, że epidemiologia zakażeń 

pneumokokowych w różnych regionach świata jest odmienna i podlega dynamicznym zmianom w 

czasie, konieczne jest ciągłe monitorowanie zarówno inwazyjnych zakażeń pneumokokowych, jak i 

nieinwazyjnych szczepów krążących w populacji, pamiętając, że wzrost nosicielstwa lekoopornych 

szczepów S. pneumoniae prowadzi do wzrostu zakażeń lekoopornymi szczepami pneumokoków, w 

tym również zakażeń inwazyjnych. Powinny być zatem zbierane dane epidemiologiczne o zmienności 

serotypów pneumokoka w różnych obszarach geograficznych, oporności pneumokoków na 



 dr n. farm. I. Korona-Głowniak  Załącznik 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku 
  i osiągnięć naukowych  

 

29 
 

antybiotyki, tzw. „pokrycie szczepionkowe”, co powinno warunkować wprowadzenie szczepień 

przeciwko pneumokokom w danej populacji. 

 W krajach, w których wcześniej już wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciw 

pneumokokom znacznie spadła liczba najcięższych postaci choroby pneumokokowej, takich jak sepsa 

lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zmniejszyła się też zapadalność na zapalenie płuc i ostre 

zapalenie ucha. Ostatnie badania ujawniły, że serotypy szczepionkowe niemal nie pojawiają wśród 

izolatów powodujących ICHP u małych dzieci [20]. Zaobserwowano jednak wzrost występowania 

nieszczepionkowych serotypów 1, 3, 6A, 6C, 7F i 19A [20]. Wprowadzone ostatnio szczepionki 

zawierające większą liczbę antygenów kapsularnych mają zwiększyć skuteczność szczepień i objąć 

pozostałe najczęściej występujące w populacji serotypy. 10-letnie obserwacje ujawniły ponadto 

zjawisko nazywane efektem populacyjnym: jedno zaszczepione dziecko powoduje ochronę dwóch 

niezaszczepionych osób (np.: rodzeństwa, rodziców czy dziadków) ze względu na ograniczenie 

nosicielstwa bakterii. Aktualnie 20 krajów Unii Europejskiej (oraz Szwajcaria i Norwegia Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) finansuje populacyjne programy szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci. 

Polska dołączyła do tego grona 1 stycznia 2017 roku. Stanowi to 72% wszystkich krajów członkowskich. 

Pod względem wyboru określonej szczepionki 8 krajów Unii Europejskiej finansuje 13-walentną 

szczepionkę skoniugowaną (PCV13), 5 krajów, w tym Polska, 10-walentną szczepionkę skoniugowaną 

(PCV10) i 7 krajów obie szczepionki (PCV10 i PCV13). 

  Badania prowadzone w Polsce dotyczące inwazyjnych chorób pneumokokowych (przez 

Krajowy  Ośrodek Referencyjny  ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu 

Nerwowego - KORUN), jak i wyniki moich badań dotyczących pneumokoków ze stanu nosicielstwa i 

powodujących nieinwazyjne infekcje, wykazały wysokie teoretyczne pokrycie serotypowe 

koniugowanych szczepionek przeciw pneumokokom wśród wszystkich zakażeń inwazyjnych i 

nieinwazyjnych, a zwłaszcza wśród tych wywoływanych przez izolaty niewrażliwe na antybiotyki. 

Dlatego wprowadzenie szczepionek przeciwpneumokokowych do obowiązkowego programu 

szczepień ochronnych było jak najbardziej celowe i uzasadnione. 

 Monitorowanie zmian w występowaniu serotypów szczepionkowych pozwala oceniać korzyści 

płynące ze stosowania szczepionek. W związku z tym, że upłynął już rok od obowiązywania nowego 

kalendarza szczepień, według którego wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. powinny być 

bezpłatnie szczepione PCV-10, można się pokusić o pierwsze badania oceniające zmiany w 

występowaniu szczepów pneumokoków w naszym regionie i porównać je z wynikami moich 

poprzednich badań. Szczepy izolowane od nosicieli odzwierciedlają profil szczepów obecnie 

występujących w populacji, zatem zmiany w obrazie serotypów kolonizujących nosogardziel pozwala 
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przewidywać które serotypy powodują ICHP. Uważa się, że monitorowanie kolonizacji stało się 

ważnym elementem składowym procesu monitorowania przebiegu szczepień. Ostatnio, Simell i wsp. 

[82] zalecają uwzględnienie informacji dotyczących szczepów nosicielskich w badaniach skuteczności 

szczepionek jako ważnego czynnika oceniającego ochronę indukowaną szczepionkami.  

Zastosowane skróty: 

PNSSP (z ang. penicillin non-susceptible S. pneumoniae) - niewrażliwy na penicylinę S. pneumoniae 

MDR (z ang. multidrug resistant) - wielolekooporny 

ZUŚ - zapalenie ucha środkowego 

MLST (z ang. multilocus sequence typing)  

PCV10, PCV13 (z ang. 10-valent, 13-valent pneumococcal conjugate vaccine) - skoniugowana 
szczepionka przeciwpneumokokowa 10-, 13-walentna 

ST (z ang. sequence type) - typ sekwencyjny 

PMEN (z ang. Pneumococcal Molecular Epidemiology Network) 
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IV. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH  

1. Praca naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych  

 Po ukończeniu studiów, z dniem 1.08.1995 r., podjęłam pracę na stanowisku technicznym w 

Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Katedra i Zakład 

Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie). W latach 1995-1999 moje zainteresowania naukowe rozwijały się pod kierunkiem prof. 

dr hab. Zofii Tyneckiej. Zostałam wprowadzona w tematykę związaną z procesami bioenergetycznymi 

oraz wpływem metali ciężkich, głównie kadmu, na te procesy w komórkach gronkowca złocistego. W 

efekcie tych badań poznano m.in. wpływ wybranych metali, głównie kadmu jako znanego inhibitora 

procesów energetycznych w żywych komórkach, na procesy oddechowe i utlenianie niektórych 

substratów, takich jak np. glukoza, bursztynian, 2-oksoglutaran czy pirogronian. Wyniki tych badań 

były przedstawione na konferencji krajowej oraz w formie publikacji [Zał.4 - II.A.1, II.D.9]. 

 W tych latach oprócz obowiązków związanych z przygotowywaniem materiałów 

dydaktycznych do ćwiczeń z mikrobiologii w naszej Katedrze, odbywałam kursy szkolące i staże 

przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego I stopnia w zakresie mikrobiologii, który zdałam w 

1997 r. Dnia 1.02.1998 r. zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w 

Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej AM.  

 Od 2000 roku kierunek moich badań zmienił się radykalnie. Dopiero od tego czasu zaczęłam 

rozwijać swoje prawdziwe zainteresowania dotyczące epidemiologii chorób infekcyjnych. 

Nawiązałam współpracę z Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie dzięki której 

powstał cykl publikacji dotyczących mikroflory tlenowej i beztlenowej kolonizującej dreny po 

zabiegach torakochirurgicznych u pacjentów z nowotworami płuc, jak również kolonizacji górnych 

dróg oddechowych u tych pacjentów stanowiących szczególną grupę osób o obniżonej odporności. 

Badania wskazywały na wysoki stopień bakteryjnej kolonizacji drenów po zabiegach, a dominującymi 

szczepami były metycylinooporne, koagulazoujemne gronkowce oraz wielolekooporne pałeczki 

Gram-ujemne [Zał.4 - II.D.2, II.D.3].  Analizie poddano również wpływ profilaktyki antybiotykowej 

i/lub przedoperacyjnej chemioterapii na dynamikę mikroflory nosogardłowej u tych pacjentów [Zał.4 

- II.A.2, II.D.5] jak również patogenność izolowanych od nich szczepów gronkowców i drożdży z 

rodzaju Candida spp. [Zał.4 - II.D.7, II.E.2].  
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 W tym samym czasie rozpoczęłam również badania związane z ciekawym tematem 

dotyczącym kolonizacji górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Ta grupa 

wiekowa jest szczególnie interesująca ze względu na problem społeczny związany z dużą 

zachorowalnością małych dzieci na infekcje górnych dróg oddechowych skutkującą częstym 

przyjmowaniem przez nie antybiotyków. Częsta kolonizacja bakteriami patogennymi górnych dróg 

oddechowych u dzieci przedszkolnych, poddawanych częstym cyklom antybiotykoterapii, 

doprowadziło do wyselekcjonowania wielolekoopornych szczepów, które rozprzestrzeniają się w 

populacji nie tylko dziecięcej, powodując duże problemy terapeutyczne. Dlatego nosogardziel dzieci, 

zwłaszcza uczęszczających do przedszkola, jest ważnym ekologicznym rezerwuarem szczepów 

opornych i może pełnić krytyczną rolę jako główne miejsce ewolucji tych szczepów [Zał.4 - II.D.1, 

II.D.4]. Temat ten kontynuowałam, prowadząc badania do mojej pracy doktorskiej. Skupiłam się na 

najbardziej mnie fascynującym gatunku Streptococcus pneumoniae, którego natura, mimo wielu 

badań prowadzonych na całym świecie i wielu dostępnych publikacji naukowych, ma wciąż jeszcze 

wiele do zbadania i odkrycia.  

 W tym czasie odbyłam także pierwsze kursy z zakresu technik genetycznych i zaczęłam 

organizowanie pracowni genetycznej w naszej Katedrze, która była niezbędna do wykonania badań i 

potwierdzenia hipotez postawionych w pracy doktorskiej. Włączyłam się również do badań 

prowadzonych przez nasz zespół, związanych z charakteryzowaniem zdolności różnych grup i 

gatunków drobnoustrojów do kolonizacji górnych dróg oddechowych, skóry dzięki tworzeniu 

struktury biofilmu na błonach śluzowych czy skórze. Wykrywaliśmy zdolność do adhezji tych 

szczepów dzięki właściwościom hydrofobowym czy zdolności tworzenia śluzu u pałeczek Gram-

ujemnych i gronkowców [Zał.4 - II.D.6, II.D.8]. 

 W trakcie badań do pracy doktorskiej stwierdziłam wysoką częstość występowania S. 

pneumoniae w nosogardzieli w badanej populacji dzieci w wieku 3-5 lat, obejmującej zarówno dzieci 

uczęszczające do przedszkola, jak i pozostające pod opieką w domu. U 72,4% dzieci wyizolowałam ten 

drobnoustrój przynajmniej raz w trakcie badań, w tym u 33,8% dzieci stwierdzono jego nosicielstwo 

(dwu- lub trzykrotna izolacja pneumokoka). Określiłam również, że czynnikami ryzyka związanymi z 

kolonizacją nosogardzieli przez S. pneumoniae były: uczęszczanie do przedszkola, wiek 4 lata, częste 

infekcje górnych dróg oddechowych oraz sezon jesienny, natomiast uczęszczanie do przedszkola i 

wiek 3 lata lub częste infekcje górnych dróg oddechowych u przedszkolaków zwiększały ryzyko 

nosicielstwa nosogardłowego pneumokoków. Wykazałam również wysoki odsetek (40%) szczepów S. 

pneumoniae niewrażliwych na penicylinę w nosogardzieli w badanej grupie dzieci, z czego 9%  

izolatów charakteryzowało się wysokim stopniem oporności na ten antybiotyk. Potwierdziłam, iż 
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niewrażliwość na penicylinę u S. pneumoniae istotnie skorelowana była dodatkowo z opornością na 

inne leki: erytromycynę, klindamycynę, tetracyklinę, chloramfenikol i kotrimoksazol. Występowanie 

szczepów wieloopornych, czyli niewrażliwych na co najmniej 3 leki z różnych grup terapeutycznych, 

stwierdziłam zarówno wśród szczepów niewrażliwych, jak i wrażliwych na penicylinę. Jednak 

znamiennie więcej izolatów MDR było w grupie szczepów PNSP. Najczęściej izolowane przeze mnie 

szczepy S. pneumoniae należały do serotypów pediatrycznych: 6B, 14, 19F, 23F. 90% wykrytych 

szczepów miało serotypy wchodzące w skład 23-walentnej szczepionki przeciwpneumokokowej, 

natomiast serotypy zawarte w skoniugowanej 7-walentnej szczepionce były reprezentowane przez 

74% szczepów. Serotypy 6B, 19F i 14 były znamiennie zwiazane ze szczepami niewrażliwymi na 

penicylinę, a serotypy 6B i 19F również ze szczepami MDR.  

 Dzięki kilkukrotnym badaniom tego samego dziecka, stwierdziłam bardzo dużą dynamikę 

kolonizacji nosogardzieli w badanej grupie dzieci przez różne szczepy pneumokoków w trakcie 

kolejnych badań. Od 38,6% dzieci wyizolowałam tylko raz szczep pneumokoka w trakcie trzech 

badań, u 24,1% dzieci dwu- lub trzykrotnie wyizolowano zupełnie nowy szczep, o czym świadczyła 

analiza feno- i genotypowa, a 10,6% dzieci było dwu- lub trzykrotnie skolonizowanych przez ten sam 

szczep. Analiza dynamiki kolonizacji nosogardzieli w badanych okresach wykazała znacznie większą 

częstość zmian zachodzących u dzieci uczęszczających do przedszkola w porównaniu z dziećmi 

pozostającymi pod opieką w domu.  

 Na podstawie badań fenotypowych, jak i genotypowych, wykazałam, że przedszkole jest 

niezależnym mikrośrodowiskiem, sprzyjającym rozprzestrzenianiu się pneumokoków, w szczególności 

szczepów lekoopornych, w tym niewrażliwych na penicylinę. Występowanie odmiennych szczepów w 

każdym z badanych przedszkoli było obserwowane na trzech poziomach: (i) fenotypowe 

rozprzestrzenienie się różnych serotypów w obrębie poszczególnych placówek przedszkolnych, (ii) 

różne wzory lekooporności, charakterystyczne dla każdego przedszkola nawet w obrębie tego 

samego serotypu, (iii) szczepy posiadające te same fenotypy charakteryzowały odmienne genotypy 

BoxA dla poszczególnych przedszkoli i były pokrewne w obrębie tego samego przedszkola. 

 Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora obejmuje: 2 oryginalne prace 

pełnotekstowe z IF, 9 prac bez IF, 3 prace przeglądowe i 5 prac popularno-naukowych o łącznej 

wartości IF 2.400  i punktacji KBN/MNiSW 61. Wyniki badań prezentowałam w formie 20 doniesień 

zjazdowych na konferencjach krajowych (12) i międzynarodowych (8). Wyniki badań zawarte w mojej 

pracy doktorskiej opublikowane zostały już po jej obronie [Zał. 4 - II.A.6, II.A.8, II.A.26, II.A.27, 

II.A.28, II.A.29, II.D.18, II.E.3]. Dzięki prześledzeniu bardzo licznych pozycji literaturowych, po 

obronie mojej pracy doktorskiej napisałam prace przeglądowe dotyczące związku pomiędzy 

nosicielstwem Streptococcus pneumoniae a rozwojem choroby pneumokokowej oraz korzyści 

płynących ze szczepień przeciw pneumokokom dla zdrowia publicznego [Zał.4 - II.D.20, II.D.21]. 
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2. Praca naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

 Moja działalność naukowo-badawcza prowadzona po obronie pracy doktorskiej koncentruje 

się wokół następujących zagadnień: 

1. Analiza mikrobiologiczna i epidemiologiczna czynników etiologicznych wybranych chorób 

infekcyjnych występujących we wschodnio-południowej Polsce (wykrywanie czynników 

etiologicznych wybranych zakażeń, określanie wrażliwości izolowanych drobnoustrojów na 

antybiotyki i chemioterapeutyki) 

2. Zastosowanie wybranych metod molekularnych w diagnostyce mikrobiologicznej, w tym: 

  zastosowanie metod genetycznych do identyfikacji bakterii i grzybów w materiale 

klinicznym, jak również do oceny ilościowej udziału różnych gatunków drobnoustrojów, 

 wykrywanie i badanie mechanizmów oporności na leki, nośniki genów oporności oraz 

czynniki zjadliwości bakterii chorobotwórczych, 

 molekularna analiza epidemiologiczna szczepów bakterii chorobotwórczych izolowanych z 

różnych materiałów klinicznych z zastosowaniem różnych technik genetycznych. 

3. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybicznej związków pochodzenia roślinnego oraz 

nowo zsyntetyzowanych związków chemicznych. 

4. Poszukiwanie nowych kompozycji probiotyków, ważnych z punktu widzenia modulacji naturalnego 

składu mikrobioty, w zależności od potrzeb konkretnego pacjenta. 

  

 Streptococcus pneumoniae wzbudzał moje zainteresowanie i towarzyszy mi od samego 

początku pracy badawczej. Dzięki stworzeniu bardzo licznej kolekcji, dobrze scharakteryzowanych, 

szczepów S. pneumoniae możliwe były do przeprowadzenia badania aktywności nowych 

antybiotyków z grup oksazolidynonów i streptogramin w stosunku do wielolekoopornych szczepów 

pneumokoków. Badania te wykazały wrażliwość badanych szczepów na testowane leki, jednak u 6% 

szczepów wykazano tolerancje na wysokie stężenia linezolidu co może być szczególnie niebezpieczne 

w leczeniu zakażeń, w których bakteriobójcze działanie leku ma ogromne znaczenie i stwarza 

zagrożenie nieskuteczności terapeutycznej leku [Zał. 4 -II.A.3, II.D.15].  

 Po obronie mojej pracy doktorskiej kontynuowałam także wcześniej rozpoczętą współpracę z 

Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie, której wyniki dotyczące czynników ryzyka 
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kolonizacji drenów po zabiegach torakochirurgicznych oraz charakterystyki szczepów izolowanych od 

pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuc były publikowane w czasopismach krajowych i 

zagranicznych [Zał. 4 - II.A.4, II.D.12, II.D.14]. 

 Jednym z tematów badań naszej Katedry jest analiza mikrobiologiczna i epidemiologiczna 

występowania szczepów różnych gatunków drobnoustrojów u zdrowych osób i pacjentów Klinik, z 

którymi prowadzimy współpracę. Badania nad kolonizacją i lekowrażliwością szczepów Haemophilus 

influenzae, H. parainfluenzae, Staphylococcus aureus, pałeczek Gram-ujemnych, Candida spp. oraz 

analiza czynników ryzyka obecności tych patogenów u zdrowych i chorych osób zaowocowały 

wieloma publikacjami krajowymi i zagranicznymi oraz pracami prezentowanymi na konferencjach 

naukowych w kraju i za granicą [Zał. 4 - II.A.5, II.A.7, II.A.11, II.A.13, II.A.17, II.A.19, II.D.13, II.D.17].  

 Jednak najbardziej interesującym i wciąż rozwijanym przeze mnie tematem jest zastosowanie 

technik molekularnych w diagnostyce mikrobiologicznej. Kompleksowość badań diagnostycznych z 

użyciem metod molekularnych stwarza możliwość uzyskania informacji, niezbędnych dla toku 

postępowania terapeutycznego w krótszym terminie, w bardziej czuły i specyficzny sposób 

w porównaniu do  metod tradycyjnych. Wraz z kolegami z naszej Katedry stosowaliśmy metody 

genetyczne do identyfikacji bakterii i grzybów w materiale klinicznym, jak również do oceny 

ilościowej udziału różnych gatunków drobnoustrojów w badanej próbce od pacjenta. Wykrywaliśmy 

również mechanizmy oporności na leki, nośniki genów oporności oraz czynniki zjadliwości bakterii 

chorobotwórczych. Przeprowadzana również była molekularna analiza epidemiologiczna szczepów 

bakterii chorobotwórczych izolowanych z różnych materiałów klinicznych przy zastosowaniu różnych 

technik genetycznych (RAPD, MLVA, PCR, MLST) [H5, H6, Zał. 4 - II.A.9, II.A.16, II.D.16, II.E.4]. Dzięki 

wnikliwej analizie danych literaturowych oraz własnych doświadczeń nabytych w trakcie 

wieloletniego stosowania metod genetycznych brałam udział w napisaniu pracy przeglądowej 

dotyczącej zastosowania tych metod w diagnostyce chorób przyzębia [Zał. 4 - II.A.30].  

 Wyniki innych badań tego typu zostały zaprezentowane jako doniesienia na konferencjach 

naukowych w kraju i za granicą. Przy użyciu techniki PCR i Real-Time PCR,  przeprowadzono analizę 

wymazów ginekologicznych pobranych od pacjentek z rozpoznaniem stanu przedrakowego, w 

porównaniu do zdrowych pacjentek, w celu określenia stanu biocenozy pochwy poprzez identyfikację 

jakościową i ilościową gatunków bakterii z rodzaju Lactobacillus spp. (współpraca z Kliniką Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie). Wykazano, że zdrowe kobiety są częściej skolonizowane 

przez 2 lub więcej gatunków pałeczek kwasu mlekowego w porównaniu z pacjentkami ze stanem 

przedrakowym (90% vs. 68%). U zdrowych kobiet obserwowano również częstszą kolonizację pochwy 

przez gatunki L. crispatus i L. gasseri. (International Conference: Pharmacy today and tomorrow - 



 dr n. farm. I. Korona-Głowniak  Załącznik 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku 
  i osiągnięć naukowych  

 

41 
 

theory and practice. Lublin, 11-12 June 2015; Sučasnì dosâgnennâ farmacevtičnoï tehnologìï ta 

bìotehnologìï. Zbìrnik naukovih prac'. Harkìv 2016). 

 We współpracy z Kliniką Gastroenterologii UM w Lublinie dokonywano identyfikacji bakterii 

Helicobacter pylori z otrzymanych bioptatów części trzonowej i odźwiernikowej żołądka od 

pacjentów po gastroskopii przy użyciu testu ureazowego, metody hodowlanej i wykrywania genu 

ureB metodą PCR. Przeprowadzono również genotypowanie szczepów H. pylori określając 

zróżnicowanie genów cagA, vacA i iceA, zarówno uzyskanych izolatów, jak i z materiału 

bezpośredniego (International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD 

Students and Students. Lublin, 01-03 December 2017). 

 Współpraca z Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie 

była związana z badaniami genetycznymi prowadzonymi w próbkach płytki nazębnej pobranej od 

dzieci w wieku 12-15 lat oraz osób powyżej 60 roku życia. Najczęściej izolowanymi gatunkami były L. 

paracasei (28,1%) i L. fermentum (21,9%), obecne w materiale pochodzącym od wszystkich grup 

wiekowych oraz L. plantarum (15,6%). Największym zróżnicowaniem gatunkowym pod względem 

rodzaju Lactobacillus charakteryzowała się grupa  pacjentów w wieku powyżej 60 roku życia. 

 Dzięki współpracy z Katedrą Immunologii Klinicznej UM w Lublinie zostałam włączona jako 

wykonawca do dwóch projektów Narodowego Centrum Nauk. W ramach badań projektowych 

oceniałam wpływ szczepień przeciwpneumokokowych i przeciw H. influenzae typu b u pacjentów 

chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową oraz na chłoniaki nieziarnicze. Wyniki tych badań 

wskazują, że szczepienie 13-walentną koniugowaną szczepionką przeciwpneumokokową jest 

bezpieczną i skuteczną drogą indukcji układu immunologicznego u pacjentów z przewlekłą białaczką 

limfocytową. Oceniałam również mikrobiota górnych dróg oddechowych u tych pacjentów przed i po 

szczepieniu [Zał. 4 - II.A.10, II.A.7, II.A.15]. 

  Ukończenie przeze mnie studiów podyplomowych w zakresie statystycznej analizy danych na 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki  Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

umożliwiło mi rozwinięcie metodyki stosowania statystycznych form analizy danych, umiejętności 

statystycznego rozumowania w biologii i medycynie jak również techniki komputerowego 

opracowania danych statystycznych. Przeprowadzałam analizę statystyczną i interpretację oraz 

graficzną prezentację wielu wyników obserwacji uzyskanych w trakcie badań prowadzonych we 

współpracy z innymi jednostkami [Zał. 4. - II.A.12, II.A.14, II.A.18, II.A.23]. 

 Kolejny kierunek moich badań dotyczy poszukiwania nowych substancji o aktywności 

przeciwdrobnustrojowej, zarówno wśród nowosyntetyzowanych związków chemicznych jak i 
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związków pochodzenia roślinnego. Wyniki tych badań mają ważne znaczenie w aspekcie narastającej 

lekooporności  drobnoustrojów, gdyż mogą być podstawą projektowania i opracowania nowych 

preparatów, aktywnych wobec szczepów bakterii czy grzybów niewrażliwych na obecnie dostępne 

leki.  

 Temat dotyczący aktywności naturalnych substancji roślinnych jest realizowany we 

współpracy głównie z Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, ale również 

dzięki międzynarodowej współpracy z dwoma uniwersytetami w Kazachstanie -  Kazakh National 

Medical University, Almaty oraz Karaganda State Medical University of the Ministry of Health and 

Social Development. Badanie aktywności naturalnych ekstraktów roślinnych (wodnych, etanolowych, 

acetonowych) i olejków eterycznych było prowadzone z użyciem wybranych szczepów wzorcowych 

bakterii tlenowych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów w warunkach wskazywanych 

przez Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST - The European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing). Zasadniczo ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej jest 

oparta na określeniu hamowania namnażania badanych szczepów w obecności testowanych 

związków i oznaczaniu wartości MIC (minimal inhibitory concentration) oraz MBC (minimal 

bactericidal concentration). Stosunek wartości MBC/MIC pozwala również określić potencjalny 

wpływ statyczny (MBC/MIC > 4) lub bójczy (MBC/MIC ≤ 4) na badane grupy mikroorganizmów. 

Wyniki badań nad bioaktywnością ekstraktów z Leonurus turkeskanikus V.I. Krecz. et Kuprian 

pochodzące z Kazachstanu oraz olejków eterycznych z polskich odmian Hyssopus officinalis L. zostały 

opublikowane jako pełnotekstowe prace [Zał.4 - II.A.20, II.A.25] natomiast wyniki bioaktywności 

ekstraktów z Artemisia gmelinii Webb & Stechmann z Kazachstanu prezentowano w postaci 

doniesienia zjazdowego na międzynarodowej konferencji (10th International Symposium on 

Chromatography of Natural Products: The application of analytical methods for the development of 

natural products. Lublin, June 6-9, 2016). Oznaczałam również bioaktywność olejku eterycznego z 

Hyssopus seravschanicus (Dub.) Pazij, ekstrakty z 7 gatunków z rodzaju Artemisia L., olejku 

eterycznego z nasion Daucus carotta L.; uzyskane wyniki były również prezentowane na 

konferencjach krajowych i międzynarodowych (9th International Symposium on Chromatography of 

Natural Products: The Application of Analytical Methods for the Development of Natural Products. 

Lublin, May 26-29, 2014; XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja w 

Polsce: perspektywy nauki i zawodu. Kraków, 19-22 IX 2017; 46th International Symposium on 

Essential Oils. Lublin, 13-16 September 2015). 

 Kierunkiem moich badań, który wyodrębnił się tematu badań nad bioaktywnością związków 

pochodzenia roślinnego jest poszukiwanie naturalnych substancji roślinnych aktywnych wobec 
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Helicobacter pylori – bakterii, będącej przyczyną uciążliwej i nawracającej choroby wrzodowej 

żołądka i dwunastnicy. Badania nad aktywnością ekstraktów roślinnych wobec H. pylori zaowocowały 

zarówno publikacją [Zał. 4 - II.D.19], jak i zgłoszeniem patentowym nr P.413438 składu mieszanki 

ziołowej o udokumentowanej aktywności złożonym wraz z lubelską firmą KRAUTEX [Zał. 4 - II.B.1]. 

Jako opiekun naukowy nadzoruję również przebieg badań w ramach pracy doktorskiej pt." 

Aktywności olejków eterycznych wobec Helicobacter pylori."; pierwsze wyniki tych badań zostały już 

zaprezentowane na konferencjach międzynarodowych (10th International Symposium on 

Chromatography of Natural Products : The application of analytical methods for the development of 

natural products. Lublin, June 6-9, 2016; 8th International Conference of Integrated Traditional 

Medicine: Development Achievements, Trends and Prospects. Ulaanbaatar, July 27th-28th 2017). 

 Prowadzone przeze mnie badania mają również duże znaczenie praktyczne i wdrożeniowe. 

Jestem w trakcie realizacji ostatniego zadania w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju nt. "Opracowanie kompozycji surowców (przetworów) zielarskich wykazujących 

wielokierunkowe działanie wspomagające eradykację Helicobacter pylori" we współpracy z firmą 

Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A. Naszym zadaniem jest opracowanie 5 złożonych preparatów 

ziołowych o udokumentowanej aktywności wobec H. pylori, które po rejestracji i wprowadzeniu do 

sprzedaży będą wspomagać leczenie farmakologiczne zakażeń tym patogenem oraz dzięki skutecznej 

eradykacji zapobiegać nawrotom choroby wrzodowej, jak również łagodzić objawy stanu zapalnego 

błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. 

 Aktywność przeciwdrobnoustrojowa nowosyntetyzowanych związków chemicznych jest 

tematem rozwijanym przeze mnie dzięki współpracy międzyuczelnianej z naukowcami z Zakładu 

Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z Instytutu 

Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Po przebadaniu ponad 400 związków z różnych 

grup: pochodnych rodanin, pochodnych pirymidyny, pochodnych hydrazynowych, jak na razie tylko 

część uzyskanych wyników została opublikowana jako pełnotekstowe prace oraz prezentowana jako 

doniesienia zjazdowe w kraju i za granicą [Zał. 4 - II.A.21, II.A.22, II.A.24]. Dzięki zainteresowaniu 

jakie wzbudziły nasze publikacje rozpoczęłam współpracę międzynarodową z naukowcami z Wydziału 

Nauk z Uniwersytetu El-Minufiya w Shebin El-Koom w Egipcie.  

  Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje: 31 pełnotekstowych prac 

oryginalnych, 2 prace przeglądowe o łącznym impact factor IF= 55.161 (KBN/MNiSW=728) (z 

uwzględnieniem publikacji zgłoszonych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym), 9 prac 

oryginalnych bez IF (KBN/MNiSW=54), 2 prace przeglądowe bez IF (KBN/MNiSW=11) i 1 praca 

popularno-naukowa. Wyniki badań prezentowałam w formie 39 doniesień zjazdowych na 
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konferencjach krajowych (16) i międzynarodowych (23), współautorem 2 pełnotekstowych prac 

publikowanych  w wydawnictwach pokonferencyjnych, współautorem 1 rozdziału w podręczniku o 

zasięgu krajowym. 

3. Dalsze plany naukowo-badawcze 

 Obecnie kontynuuję zarówno kierunek moich badań z zakresu mikrobiologii klinicznej 

związany ze współpracą z Klinikami naszej Uczelni, dzięki której stosuję techniki genetyczne do 

wykrywania i badania drobnoustrojów w materiałach klinicznych, jak i kierunek badań podstawowych 

związany z oznaczaniem biologicznej aktywności naturalnych i syntetycznych substancji. Szczególne 

znaczenie dla mnie ma kontynuacja  współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią 

Roślin Leczniczych UM w Lublinie, dzięki której włączam się w obecny trend poszukiwania nowych 

naturalnych substancji o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Ostatnio obserwuje się powrót do 

zainteresowania ziołolecznictwem, szczególnie w leczeniu chorób przewlekłych, zwłaszcza, że 

dysponujemy coraz doskonalszymi, standaryzowanymi chemicznie i biologicznie wyciągami 

pochodzenia roślinnego.  

 Kolejny temat moich badań obejmuje poszukiwanie nowych kompozycji probiotyków, 

ważnych z punktu widzenia modulacji naturalnego składu mikrobioty, w zależności od potrzeb 

konkretnego pacjenta. Prowadzę współpracę z kilkoma podmiotami gospodarczymi 

zainteresowanymi badaniami nad nowym składem preparatów probiotycznych, aktywnością bakterii 

probiotycznych oraz nowymi postaciami takich preparatów. Ponadto jestem promotorem 

pomocniczym w przewodzie doktorskim „Opracowanie nowej formulacji probiotyków z wybranych 

gatunków szałwii do stosowania w jamie ustnej” wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Farmacji 

Stosowanej UM w Lublinie. Pod moim kierunkiem badana jest aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

różnych ekstraktów szałwii wobec wybranych patogenów odpowiedzialnych za infekcje w jamie 

ustnej, jak również antagonistyczne właściwości szczepów bakterii probiotycznych wchodzących w 

skład preparatu.    

 Najnowszym podjętym przeze mnie tematem jest projekt we współpracy z Katedrą i 

Zakładem Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie, Wydziałem Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we 

Wrocławiu w ramach konkursu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki pt.  "Otrzymywanie nowych 

światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafenu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy 

wywołujące stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych". Moim zadaniem jest ilościowa i 

jakościowa analiza mikrobioty kanałów i kieszonek zębowych pacjentów ze stanami zapalnymi tkanek 
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okołowierzchołkowych wraz z określeniem ich wrażliwości na antybiotyki stosowane w stomatologii 

oraz antyseptyki stosowane do miejscowego odkażania. 

 W związku z tym, że upłynął już rok od obowiązywania nowego kalendarza szczepień, według 

którego wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. powinny być bezpłatnie szczepione PCV-10, 

planuję również w niedalekiej przyszłości pierwsze badania oceniające zmiany w występowaniu 

szczepów pneumokoków w naszym regionie, aby porównać je z wynikami poprzednich badań. 

Planowane przeze mnie badania będą dotyczyć, zarówno dzieci zdrowych jak i chorych, w celu 

dokonania analizy porównawczej okresów przed i po rozpoczęciu szczepień populacyjnych. 

Potrzebne będą badania nad występowaniem serotypów oraz lekowrażliwości izolowanych 

szczepów. Planuję także kontynuować badania genetyczne dotyczące molekularnego podłoża 

oporności i ewentualnych zmian pojawiających się w klonalności i rozprzestrzenianiu się szczepów S. 

pneumoniae pod wpływem presji szczepionkowej. 

4. Współpraca naukowa: 

a. międzyzakładowa w obrębie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 

- Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych (dr hab. Krystyna Skalicka-

Woźniak, dr Aleksandra Józefczyk, dr Tomasz Baj) 

- Katedra Chemii, Zakład Leków Chemii Analitycznej (prof. dr hab. Ryszard Kocjan, dr hab. Anna 

Błażewicz) 

b. międzywydziałowa I i II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 

- Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej (dr hab. Paweł Rybojad, dr hab. Marek Sawicki), 

- Klinika Otolaryngologii Dzieciecej, Foniatrii i Audiologii (prof. dr hab. Grażyna Niedzielska, dr Piotr 

Żychowski),  

- Pracownia Otoneurologiczna, III Katedra Pediatrii (dr hab. Artur Niedzielski),  

- Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej (prof. dr hab. Jacek Roliński, dr hab. Ewelina Grywalska) 

- Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej (prof. dr hab. Maria Kozioł-Montewka, dr Elżbieta 

Mazur) 

- I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii (prof. dr hab. Jan Kotarski, dr 

Magdalena Mazurek-Kociubowska),  

- Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją (prof. dr hab. Teresa Bachanek, dr 

hab. Barbara Tymczyna, dr Dominika Piątek, dr Dariusz Samborski),  
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- Katedra i Zakład Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową (prof. dr hab. Halina Cichoż-Lach) 

- Zakład Wirusologii (prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz, dr Barbara Rajtar) 

c. międzyuczelniana : 

- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Biologii, Zakład 

Chemii (dr Ewa Żesławska, dr Waldemar Tejchman) 

- Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny (dr inż. 

Małgorzata Szczesio). 

- Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu (dr Anna Łukowiak, dr Yuriy 

Gerasymchuk) 

- Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski (dr hab. Gabriela 

Bugla –Płoskońska, dr Anna Kędziora, dr Kamila Korzekwa) 

d. miedzynarodowe (w ramach zawartych umów o współpracy): 

- Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan,  

- Karaganda State Medical University of the Ministry of Health and Social Development of the 

Republic of Kazakhstan, 

- The Faculty of Science, El-Minufiya University, Shebin El-Koom, Egypt.  

5. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub 

udział w takich projektach: 

1. Ocena odpowiedzi na szczepienia profilaktyczne przeciwko wybranym patogenom u chorych 

na przewlekłą białaczkę limfocytową w zależności od istotnych parametrów 

immunologicznych i klinicznych - implikacje dla ustalenia standardów prewencji zakażeń. Nr 

grantu NCN:UMO-2011/01/N/NZ6/01762 (w latach 2011-2015) - wykonawca. 

2. Ocena wpływu immunizacji antygenami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 

oraz wirusa grypy na wybrane parametry układu odpornościowego chorych na chłoniaki 

nieziarnicze. Nr grantu NCN: UMO-2012/05/B/NZ6/00792 (w latach 2013-2017) - 

wykonawca. 

3. Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich 

oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych – 

w ramach konsorcjum z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu 
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(Lider) oraz Uniwersytetem Wrocławskim – Wydziałem Nauk Biologicznych. Nr grantu NCN: 

UMO-2016/23/B/ST5/02480 (w latach 2017-2020) - wykonawca. 

4. Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz 

podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”. Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr IPBU.03.01.00-06-369/11-00 - wykonawca. 

5. Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2012-2015. Nr grantu NCBIR: 

POIG/ZL/47/01.04.00-132/11 - wykonawca. 

6. Opracowanie kompozycji surowców (przetworów) zielarskich wykazujących wielokierunkowe 

działanie wspomagające eradykację Helicobacter pylori" we współpracy z firmą Zakłady 

Farmaceutyczne Colfarm S.A. Nr grantu NCBiR: POIR.02.01.00-00-0112/15 - kierownik 

zadania. 

Ponadto: 

7. Realizacja Badania Laboratoryjnego Nr 160629-LKu-1-PRB, będącego elementem realizacji założeń 

zadania 2.1. projektu KNOW – Finansowanie prac badawczych(rankingi), prowadzonego przez 

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. Z o.o. w Krakowie 2016-2017 - wykonawca. 

8. Projekt we współpracy z firmą BIOMED Lublin zgodnie z umową Nr UM-CTW-20/2017: "Analiza 

fenotypowa (biochemiczna i serologiczna) oraz analiza genotypowa – wykrywanie i analiza RFLP 

genów streptokinazy i streptodornazy u szczepu Streptococcus equsimilis s. 11294  dostarczonego 

w formie liofilizowanej w natywnej surowicy końskiej." - kierownik projektu. 

9. projekt we współpracy z firmą KRAUTEX: „Aktywność mieszanek ziołowych wobec Helicobacter 

pylori” 2013-2015 - główny wykonawca 

10. projekt we współpracy z firmą AMIL Sp. zo.o.: „Badanie składu, czystości i bezpieczeństwa 

stosowania wybranych preparatów probiotycznych” - główny wykonawca 

11.  projekt we współpracy z firmą INVENT-FARM: „Analiza ilościowa i jakościowa wybranych 

preparatów probiotycznych” 2014-2016 - główny wykonawca. 
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12.  projekt we współpracy z firmą KREO: „Analiza aktywności biologicznej pałeczek kwasu mlekowego” 

2014-2015 - główny wykonawca. 

13. projekt we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sandomierzu: „Badanie 

probiotyków w aspekcie zastosowania w przemyśle kosmetycznym” 2014-2015 - główny 

wykonawca. 

14. Od początku mojej pracy byłam wykonawcą w siedmiu projektach statutowych realizowanych w 

Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej UM w Lublinie. 

6. Autorstwo recenzji wydawniczych 

W latach 2009-2018 recenzowałam 63 manuskrypty dla czasopism międzynarodowych (w tym 53 z 

bazy JCR) oraz 5 manuskryptów dla czasopism krajowych. 

Czasopismo lata IF  Liczba 
manuskryptów 

BMC Infectious Diseases 2009,2015,2017, 2018 2.690 11 

African Journal of Microbiology Research 2011, 2012 0.407, 0.564 2 

International Journal of Pediatric Otolaryngology 2014, 2017 1.159 3 

Epidemiology and Infection 2015, 2017 2.375 2 

Medical Science Monitor 2014,2015,2016, 2017 1.433 10 

Journal of Immunology Research 2015, 2017 2,717 3 

Future Microbiology 2015 3.497 1 

Microbial Drug Resistance 2016, 2017, 2018 2.222 5 

World Journal of Pediatrics 2016 1.089 1 

Journal of Medical Microbiology 2016, 2017 2.083 4 

BMC Microbiology 2017 2.567 1 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2017 4.590 1 

Drug Reaserch 2017, 2018 0.701 2 

Infection, Genetics and Evolution 2017 2.479 2 

BMC Pediatrics 2017 2.021 1 

Antimicrobial resistance and Infection Control 2017 2.858 1 

Respirology 2017 2.500 1 

Journal of Ethnopharmacology 2018 2.492 1 

Antimictobial Agents and Chemotherapy 2018 3.772 1 
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International Journal Of Tropical Disease and 
Health 

2014, 2015 - 2 

International Journal of Medical and 
Pharmaceutical Case Reports 

2015 - 1 

British Journal of Pharmaceutical Research 2016 - 1 

British Journal of Medicine and Medical Research 2016 - 2 

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 2017 - 1 

Herba polonica 2017 - 3 

Journal of Advances of Microbiology 2017 - 1 

American Journal of Case Report 2017 - 3 

GERMS 2018 - 1 
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7. Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 

- Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim („Opracowanie nowej formulacji probiotyków z 

wybranych gatunków szałwii do stosowania w jamie ustnej”) 

- Promotor obronionych 10 prac magisterskich doświadczalnych realizowanych w Katedrze w 

latach 2012-2016, opiekun naukowy nad realizacją kolejnych 12 prac obronionych w latach 2001-

2011, 

- Opieka nad studentami w ramach Programu Erasmus (2016-2017) - realizacja projektu “Study of 

the microbiological properties of probiotic products”. 

- Opieka nad studentami Farmacji i Analityki Medycznej, realizującymi badania w ramach 

działalności Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 

Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej.  

- Pełnienie funkcji kierownika i/lub prowadzenie zajęć w kursach w ramach specjalizacji z 

laboratoryjnej  diagnostyki medycznej i mikrobiologii medycznej. 

- Kierownik specjalizacji 3 osób specjalizujących się w ramach mikrobiologii medycznej 

- Członek komisji kwalifikacyjnej do specjalizacji z mikrobiologii medycznej 

8. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego 

- Current Issue In Pharmacy and Medical Science  - edytor statystyczny 

9. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych 

konferencji naukowych: 

1. Członek Komitetu Organizacyjnego czterech Konferencji naukowo-szkoleniowych 

organizowanych przez Katedrę Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki 

Mikrobiologicznej w ramach projektu „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach” (lata 2009, 

2010, 2011, 2012) 

2. Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji naukowo-szkoleniowej „Lubelskie Dni 

Wirusologiczne” (2017)  

3. Członek komitetu organizacyjnego w międzynarodowej i krajowej konferencji studenckiej 

LTSAM-u i LTSF-u (2016, 2017)  

10. Nagrody i odznaczenia: 

1. Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie (2005 r.) 

2. Granty konferencyjne za wybitne abstrakty nagrodzone przez ESCMID (European Society of 

Clinical Microbiology and Infection Diseases) (2004, 2005) 
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3. Indywidualne nagrody Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za 

osiągnięcia  naukowe (2005, 2014, 2015, 2016). 

11. Podsumowanie dorobku naukowego: 

(w oparciu o analizę bibliometryczną z dn. 9 kwietnia 2018 r.) 

50 oryginalnych prac pełnotekstowych o współczynniku oddziaływania IF = 58,558 z punktacją 

MNiSW = 861 pkt., w tym: 

- 43 artykuły oryginalne o łącznym IF = 56,006 z punktacją MNiSW = 767 pkt. 

- 5 artykułów w suplementach czasopism o IF = 1,656 z punktacją MNiSW = 47 pkt. 

- 7 prac poglądowych łącznym IF = 0,926 z punktacją MNiSW = 43 pkt. 

Ponadto: 

 1 rozdział w książce z punktacją MNiSW = 4 pkt. 

 6 prac popularno-naukowych 

 1 polskie zgłoszenie patentowe 

 31 międzynarodowych streszczeń zjazdowych 

 28 krajowych streszczeń zjazdowych 

 78 - liczba cytowań według bazy Web of Science (bez autocytowań), indeks Hirscha = 5  

 110 - liczba cytowań według bazy Scopus (bez autocytowań), indeks Hirscha = 6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 dr n. farm. I. Korona-Głowniak  Załącznik 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku 
  i osiągnięć naukowych  

 

51 
 

 


