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1. Dane osobowe 

Marlena Barbara Szalata, ur. 7.03.1973 we Wrześni 

 

2. Posiadane dyplomy/stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

Rok Tytuł/stopień 

2006 Specjalizacja w zakresie Laboratoryjnej genetyki medycznej. Prawo 

Wykonywania Zawodu 05362 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

2009-2010 Studia podyplomowe Menedżer Projektów Badawczych. Kapitał Ludzki, 

Człowiek najlepsza inwestycja. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

2003 Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Numer Prawa 05362. Numer wpisu na listę 

diagnostów laboratoryjnych 08938.  

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa 

1997-2004 Stopień naukowy doktora nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, zakres 

inżynieria genetyczna. Tytuł rozprawy doktorskiej Oczyszczanie i ocena 

aktywności rekombinowanych białek głównego alergenu kota, czynnika 

martwicy nowotworu człowieka, liazy hydronadtlenkowej rzodkiewnika i 

hormonu wzrostu człowieka, 2004. Promotor prof. dr hab. Ryszard Słomski. 

Słuchacz Stacjonarnego Studium Doktoranckiego.  

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział 

Rolniczy 

1995-1997 Kurs Przygotowania Pedagogicznego 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Kierunek 

Biotechnologia 

1992-1997 Mgr biotechnologii  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Kierunek 

Biotechnologia 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

Rok Miejsce zatrudnienia/stanowisko 

2004-nadal Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii 

Adiunkt 

2000-2015 Instytut Genetyki Człowieka PAN 

Biolog (2000-2005), Adiunkt (2005-2014), Asystent (2014-2015) 

2000-2003 Farma Suchekownaty Pieńków 

Specjalista ds. hodowli 

1997-2004 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział 

Rolniczy 

Słuchacz Stacjonarnego Studium Doktoranckiego 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Monografia w języku angielskim pt. „Methylation and oxidative changes in DNA samples of 

cattle living in environmental conditions contaminated with heavy metals”. „Zmiany 

metylacji i oksydacji w próbkach DNA bydła bytującego w środowisku zanieczyszczonym 

metalami ciężkimi”. 

 

b)  autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy) 

 

Marlena Szalata. Methylation and oxidative changes in DNA samples of cattle living in 

environmental conditions contaminated with heavy metals, 2019. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 507, s. 1-126, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Recenzent wydawniczy dr hab. Jolanta Opiela, prof. Instytutu 

Zootechniki PIB 
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c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Stała ekspozycja na zanieczyszczenia środowiskowe ma istotny wpływ na organizm i 

może prowadzić do stałych zmian struktury komórkowej. Przyczynia się także do 

zwiększenia częstości występowania różnych problemów zdrowotnych, szczególnie w 

przypadku zwierząt gospodarskich hodowanych na zanieczyszczonych terenach. Badania 

opisane w niniejszej dysertacji zostały zainicjowane zaobserwowaniem występowania chorób 

u zwierząt gospodarskich – bydła utrzymywanego w gospodarstwie w Skidniowie, 

usytuowanym w sąsiedztwie Hut Miedzi Głogów. Najpoważniejszym problemem były 

przedwczesne zakończenia ciąży i śmierć cieląt w pierwszych dniach życia, dotyczące łącznie 

22% komplikacji ciąży. Zmiany fenotypowe u dojrzałych zwierząt były trudne do 

uchwycenia. Jednym z najbardziej kłopotliwych problemów było występowanie chorób 

skóry, co wpływało na wyniki ekonomiczne gospodarstwa. Jednak, chociaż powyższe 

problemy były stale obserwowane i zostały potwierdzone badaniami naukowymi, specyficzny 

wpływ zanieczyszczeń obecnych w środowisku, w którym bytowało bydło, nie został 

wyjaśniony i stanowi główny temat wielu badań ogólnoświatowych. 

Celem moich badań było porównanie poziomu metylacji i zmian oksydacyjnych w 

DNA wyizolowanym z leukocytów bydła bytującego w środowisku zanieczyszczonym 

metalami ciężkimi w porównaniu z grupą kontrolną z regionu wolnego od zanieczyszczeń.  

Badane zwierzęta reprezentują bydło mięsne z różnymi proporcjami dolewu krwi 

bydła rasy Limousine. Potomstwo buhaja Jaśmin występowało w obydwu (20 półsióstr w 

grupie eksperymentalnej i 15 wśród grupy kontrolnej) do zapewnienia podobnego tła 

genetycznego w obydwu grupach. Dodatkowo w grupie eksperymentalnej występowało 16 

córek buhaja Jasny. Zwierzęta z obydwu grup były karmione podobną dietą. Stąd można 

przyjąć, że jedynym czynnikiem różnicującym dwie grupy było przebywanie w ekstremalnie 

różnych warunkach środowiskowych, z grupą eksperymentalną hodowaną w środowisku 

zanieczyszczonym metalami ciężkimi.  

W celu określenie możliwego wzrostu niestabilności genetycznej w związku z 

zanieczyszczeniem środowiska, przeprowadzono badania odcisku genetycznego sekwencji 

Alu. Profil Alu badano przez rozdział elektroforetyczny produktów PCR uzyskanych z 

zastosowaniem starterów specyficznych do Alu.  

Ponadto zmierzono poziom metylacji 5-metylocytozyny z zastosowaniem 

chromatografii cienkowarstwowej i bezpośredniego sekwencjonowania promotorów genów 
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Apex1 i Nudt1. Poziom 8-hydroksydeoksyguanozyny oznaczono jako stosunek 8-

hydroksydeoksyguanozyny (8-oxo2dG) do nie utlenionej formy 2-deoksyguanozyny (2dG) z 

zastosowaniem systemu HPLC z autosamplerem Gynkotek i kolumną Hypersil BDSTMC18 i 

pre-kolumną (Thermo Hypersil). 8-oxo2dG i 2dG były rozdzielane na kolumnie 4,6 x150 

mm. 

Średni wiek zwierząt grupy kontrolnej wynosił 382,22 a grupy eksperymentalnej 

556,38 dni, różnica ta była statystycznie istotna. Podobnie, potomstwo buhaja Jaśmina było 

istotnie starsze od innych zwierząt. 

Status metylacji promotora genu Apex1 badano u 68 zwierząt (38 kontrolnych i 30 

zwierząt z grupy eksperymentalnej) a genu Nudt1 u 42 zwierząt (26 kontrolnych i 16 zwierząt 

z grupy eksperymentalnej), obydwa geny analizowano dla 33 zwierząt (21 z grupy kontrolnej 

i 12 z grupy eksperymentalnej). Zaobserwowałam, że zmiany profilu fragmentów Alu u 

zwierząt eksperymentalnych występują częściej niż w grupie kontrolnej, a różnica ta była 

wysoce istotna (wartość P=0,0001).  

Porównanie całkowitego poziomu metylacji w grupie eksperymentalnej i grupie 

kontrolnej wykazało statystycznie istotne różnice (Z=5,76; wartość P=0,0000). Grupa 

kontrolna posiadała wyższy poziom całkowitej metylacji DNA, podczas gdy grupa 

eksperymentalna wykazała wyższy poziom całkowitej oksydacji DNA. Następnie, dla 

obydwu grup, przeprowadzono porównanie metylacji promotorów genów Apex1 i Nudt1. 

Metylacja promotora genu Apex1 była nieznacznie wyższa w grupie eksperymentalnej niż 

wśród zwierząt kontrolnych, jednak różnice nie były statystycznie istotne (wartość 

P=0,2544). Podobnie w przypadku metylacji promotora genu Nudt1 nie wykazano istotnych 

różnic między grupą eksperymentalną a grupą kontrolną (wartość P=0,8186). 

Wiek korelował negatywnie z całkowitą metylacją DNA dla wszystkich zwierząt (R=-

0,23; wartość P=0,0201), podczas gdy całkowity poziom oksydacji pozytywnie korelował 

wraz z wiekiem, z podobnie niską siłą (R=0,25, wartość P=0,0135). Wyłącznie u zwierząt 

kontrolnych podobna korelacja obserwowana była tylko dla całkowitej oksydacji, jednak siła 

asocjacji była nieznacznie wyższa (R=0,44; wartość P=0,0014). W grupie eksperymentalnej, 

całkowity poziom oksydacji był negatywnie zasocjowany z wiekiem zwierząt (R=-0,35; 

wartość P=0,0189). Całkowita metylacja nie korelowała z wiekiem ani w grupie kontrolnej 

(R=0,14; P=0,2734), ani w grupie eksperymentalnej (R=-0,22; wartość P=0,1237). 

Całkowity poziom metylacji 16 córek buhaja Jasny z grupy eksperymentalnej był 

niższy niż u pozostałych zwierząt, chociaż różnica ta była na granicy istotności (U=478,5; 

wartość P=0,0691). Potomstwo buhaja Jasny posiadało wyższy poziom całkowitej oksydacji 
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niż pozostałe zwierzęta (U=253,5; wartość P=0,0002). 

Wśród potomstwa buhaja Jasny metylacja promotora genu Apex1 była istotnie niższa 

niż u pozostałych zwierząt z grupy eksperymentalnej (wartość P=0,0028). Wyższy poziom 

oksydacji zaobserwowano u bydła z grupy eksperymentalnej z niemetylowanym promotorem 

genu Apex1 (U=47,5; wartość P=0,0436). 

W grupie eksperymentalnej, bydło z metylowanym promotorem genu Apex1 okazało 

się być starsze niż bydło z niemetylowanym Apex1 (U=52, wartość P=0,0350). Całkowity 

poziom metylacji potomstwa Jaśmina z grupy eksperymentalnej był istotnie niższy, niż 

potomstwa Jaśmina w grupie kontrolnej (U=49,5; wartość P=0,0008). Porównanie całkowitej 

oksydacji u potomstwa Jaśmina między grupą eksperymentalną i grupą kontrolną wykazuje 

statystycznie istotne różnice (U=22; wartość P=0,0001), z wyższym poziomem oksydacji w 

grupie eksperymentalnej. Nie wykazano korelacji między całkowitym poziomem metylacji a 

całkowitym poziomem oksydacji dla potomstwa Jaśmina, ale wyniki są na granicy istotności 

(R=-0,32; wartość P=0,0815). 

Badane zwierzęta z grupy eksperymentalnej i kontrolnej obejmują unikalne grupy 

zwierząt umożliwiające testowanie wpływu środowiska na fenotyp i genotyp, w związku z 

faktem, że zwierzęta bytowały w dramatycznie różnych warunkach środowiskowych. 

Obecność spokrewnionych osobników w obydwu grupach zwiększa dodatkowo wartość 

eksperymentalną zebranego materiału biologicznego. Wybrałam badanie całkowitego 

poziomu metylacji i całkowitego poziomu oksydacji jako markerów zmian epigenetycznych 

wynikających z wpływu środowiska na organizmy zwierząt. Intersująca była analiza dwóch 

genów naprawy DNA, jednak, ze względu na złożoność mechanizmów regulatorowych zmian 

epigenetycznych, bezpośrednia asocjacja wybranych fragmentów promotorów genów Apex1 i 

Nudt1 z obserwowanymi zmianami poziomu metylacji czy oksydacji nie była możliwa. 

Obserwowane wraz z wiekiem dla wszystkich zwierząt obniżenie poziomu metylacji 

całkowitej i wzrost poziomu całkowitej oksydacji było oczekiwane zgodnie z naturalnie 

występującymi procesami starzenia. Jednak akumulacja uszkodzeń oksydacyjnych u 

młodszych zwierząt z grupy eksperymentalnej była nietypowa i prawdopodobnie wynikała z 

zanieczyszczenia środowiska. Istotnie niższe poziomy całkowitej metylacji obserwowane u 

zwierząt z zanieczyszczonego obszaru w porównaniu do grupy kontrolnej potwierdzają 

wpływ środowiska w pobliżu hut miedzi na stabilność genetyczną zwierząt gospodarskich. 

Zawartość 8-okso2dG w DNA zwierząt z grupy eksperymentalnej była znacznie 

wyższa niż w grupie kontrolnej, co może być wynikiem narażenia grupy eksperymentalnej na 

zanieczyszczenia występujące w ich środowisku. Wyniki analizy korelacji między całkowitą 
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metylacją a oksydacją u potomstwa buhaja Jaśmin mogą sugerować, że regulacja zmian 

epigenetycznych może obejmować interakcje między metylacją DNA a poziomem utlenienia 

DNA. Bytowanie w zanieczyszczonym środowisku było istotnie związane z pojawieniem się 

jednej lub więcej zmian w profilach Alu-PCR, jak zaobserwowano w grupie 

eksperymentalnej w przeciwieństwie do kontroli. Ta obserwacja jest zgodna z powszechnie 

uznanym wpływem zanieczyszczenia środowiska na wzrost niestabilności genetycznej DNA. 

Nie można było ustalić, który z czynników (metale ciężkie lub inne zanieczyszczenia) 

pochodzących z pobliskich Hut Miedzi Głogów I i II był bezpośrednio odpowiedzialny za 

obserwowane zmiany fenotypowe, genetyczne i epigenetyczne, ale jest to zgodne z danymi z 

innych badań wskazującymi występowanie takich powiązań. Niezwykle ważne jest 

uświadomienie, że obserwowane u zwierząt zmiany genetyczne i epigenetyczne mogą 

również wystąpić u ludzi, zwłaszcza że pomimo znacznego zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń z hut miedzi, nadal obserwujemy w glebie, wodzie i roślinności obecność 

metali ciężkich i innych zanieczyszczeń. 

W swojej pracy wykazałam, że skażenie środowiska metalami ciężkimi ma ogromny 

wpływ na hodowlę zwierząt. Wyniki badań są interesujące również dlatego, że udało się 

pozyskać materiał do badań od grup bydła bytującego w skrajnie różnych warunkach 

środowiskowych. Wydawać się może, że obecnie jesteśmy świadkami ograniczenia emisji 

substancji szkodliwych ze względu na przepisy prawne i skuteczniejszą ochronę środowiska. 

Jednakże fakty które wydarzyły się w ostatnich miesiącach przeczą działaniom 

ograniczającym uwalnianie do środowiska substancji szkodliwych. W naszym kraju doszło do 

masowych pożarów składowisk odpadów, które jasno wskazały, że skażenia środowiska 

nadal mają w Polsce miejsce na niebywałą skalę. Dramatycznie wysokie stężenia 

niebezpiecznych substancji, m.in arsenu, ołowiu i kadmu, wykryto w próbkach gleby 

pobranej przez organizację Greenpeace na pogorzeliskach po miejscach magazynowania 

odpadów w Zgierzu i Trzebini. Organizacja składa do Regionalnych Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Łodzi i Krakowie zawiadomienia o wystąpieniu szkody w środowisku. 

Zapowiada też skierowanie spraw do prokuratury. To jeden ze sposobów walki z płonącym 

problemem odpadów. Skala pożarów i wyniki analiz są zatrważające. Magdalena Figura z 

Greenpeace Polska uważa, że Minister Środowiska powinien wzmocnić instytucje 

odpowiedzialne za kontrolę magazynów odpadów, by miały one realne narzędzia ochrony 

środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Również prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski z 

Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej uważa że do 

środowiska zostały uwolnione niebezpieczne dla zdrowia substancje, w tym metale ciężkie, 
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które mogą uszkadzać układ nerwowy, krwionośny i oddechowy. W próbkach wykryto 

również duże stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, których 

toksyczność jest niezmiernie wysoka. Specjalnie przeszkoleni aktywiści Greenpeace pobrali 

próbki gruntu do badań po trzy próbki z różnych miejsc samego pogorzeliska, a także po 

jednej próbce tła, pobranej na zewnątrz składowiska. Badania wykonane przez akredytowane 

laboratorium Wessling Polska sp. z o.o wykazało we wszystkich próbkach obecność 

wysokich zawartości arsenu, ołowiu, kadmu, cynku i miedzi. Ich stężenia w większości 

próbek z badanych pogorzelisk kilkakrotnie przekraczały dopuszczalne zawartości dla 

terenów przemysłowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 

2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na 

podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903 i 1250). 

W niewielkich ilościach cynk i miedź to pierwiastki niezbędne do dobrego 

funkcjonowania organizmu człowieka, jednak ich nadmiar może doprowadzić do uszkodzenia 

nerek i wątroby. Wspólną cechą metali ciężkich jest to, że kumulują się one w organizmie, a 

ich wydalanie bywa bardzo powolne. Przykładowo: połowa jednorazowo wchłoniętego przez 

człowieka ołowiu zostaje wydalona dopiero po 50 latach, zaś kadmu po 15 latach. Ołów i 

kadm odkładają się również w łożysku u kobiet w ciąży i przenikają do krwiobiegu płodu, 

powodując ciężkie uszkodzenia u noworodków. Arsen z kolei długo kumuluje się w sposób 

niezauważalny, zaś objawy ciężkiego zatrucia pojawiają nieraz po upływie kilku lat. 

W badanych próbkach stwierdzono ponadto wysokie stężenia wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA), czyli substancji powstających podczas 

niecałkowitego spalania rozmaitych substancji organicznych. WWA zaliczane są do trwałych 

zanieczyszczeń organicznych, które charakteryzują się wysoką tendencją do bioakumulacji. 

Mogą powodować nowotwory, upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie 

matki. Większość WWA, m.in. benzo(a)piren, zaliczanych jest do substancji toksycznych już 

przy bardzo niskich dawkach. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) już w 

1987 r. zaliczyła ten związek i jego pochodne do substancji o najsilniejszym działaniu 

rakotwórczym dla człowieka. 

Pożary wysypisk występują często w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych notuje 

się ok. 8300 pożarów na rok, w Wielkiej Brytanii ok. 300. Wraz z potencjalną utratą życia i 

konsekwencjami środowiskowymi potrzeba zrozumienia często tajemniczej natury pożarów 

składowisk jest większa niż kiedykolwiek. Wykazano, że stałe odpady komunalne zawierają 

znaczną ilość metali ciężkich, takich jak Cd, Zn, Pb i Cu, które mogą ostatecznie trafić do 
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gleby. To kwalifikuje komunalne odpady stałe wśród głównych źródeł metali ciężkich w 

środowisku. 

Inne możliwe do zidentyfikowania źródła metali ciężkich związane są ze zjawiskiem 

osadzania zanieczyszczeń atmosferycznych, udziału obornika i nawozów, pestycydów jak i 

odpadów przemysłowych. Obawy związane z tymi metalami ciężkimi wynikają z fakty, że 

nie ulegają biodegradacji i dlatego mogą gromadzić się w środowisku. Jednym z wyzwań, 

jakie stoją przed tą dekadą, jest opracowanie efektywnych kosztowo i przyjaznych dla 

środowiska strategii radzenia sobie z globalnym kryzysem odpadów, z którym borykają się 

zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. Kryzys zagroził ograniczeniem zdolności do 

asymilacji i odtwarzania przez glebę prawidłowych warunków umożliwiających 

funkcjonowanie systemu podtrzymywania życia. 

Państwowa Straż Pożarna potwierdza niepokojący wzrost statystyk dotyczących 

pożarów w takich obiektach, w 2010 r. miało miejsce 59 takich interwencji, w 2013 i 2014 

roku – ok. 100, natomiast w roku 2016 i 2017 miało miejsce odpowiednio 117 i 132 

interwencji. W 2018 roku było to już ponad 80 pożarów.  

Podsumowując, uwalnianie substancji szkodliwych do środowiska przez przemysł 

ulega ciągłej redukcji, jednakże sprowadzanie do Polski odpadów i ich spalanie tworzy nowy 

rodzaj zagrożenia i nowe wyzwania dla oceny wpływu takich działań na rośliny, zwierzęta i 

człowieka. Można zwrócić również uwagę na zanieczyszczenia związane ze smogiem. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Uzyskane w 1997 roku wykształcenie biotechnologiczne pozwoliło mi na 

zaangażowanie się w wielokierunkową tematykę badawczą. Moje zainteresowanie 

proteomiką, technikami biologii molekularnej oraz diagnostyką molekularną zaowocowało 

udziałem w szeregu projektów naukowych - zarówno przed, jak i po uzyskaniu stopnia 

doktora nauk rolniczych. Moje zainteresowania naukowo-badawcze, nieuwzględnione w 

monografii będącej podstawą osiągnięcia, skupiały się w ośmiu obszarach wiedzy: 1) 

Metabolizm rzadkich nukleotydów ze szczególnym uwzględnieniem izolacji i charakterystyki 

enzymów zaangażowanych w ich metabolizm; 2) Izolacja i charakterystyka białek 

prokariotycznych i eukariotycznych uzyskanych zarówno z układów naturalnych i 

rekombinowanych; 3) Transgeneza zwierząt dla potrzeb biomedycznych, obejmująca prace 

nad transgenicznymi królikami i świniami; 4) Roślinne substancje czynne; 5) Analiza 

archiwalnego DNA, głównie w aspekcie badania DNA tura; 6) Analiza metylacji DNA w 

chorobach nowotworowych; 7) Badania molekularne bliźniąt; 8) Diagnostyka molekularna.  

 

1) Metabolizm rzadkich nukleotydów ze szczególnym uwzględnieniem izolacji i 

charakterystyki enzymów zaangażowanych w ich metabolizm 

 

Podjęcie tematyki metabolizmu rzadkich nukleozydów związane było z rozpoczęciem 

studiów doktoranckich w Katedrze Biochemii i Biotechnologii w zespole prof. dr hab. 

Andrzeja Guranowskiego na ówczesnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. W 

trakcie wykonywanej pracy, a także dzięki współpracy z laboratoriami zagranicznymi, 

poznałam nowoczesne techniki badawcze obejmujące oczyszczanie białek, charakterystykę 

kinetyczną enzymów, przygotowanie białek do sekwencjonowania, izolację DNA, 

transformację bakterii oraz nadekspresję białek w układach bakteryjnych.  

Przyjmuje się, że wszystkie komórki, zarówno prokariotyczne jak i eukariotyczne 

zawierają rzadkie nukleotydy, takie jak: polifosforany dinukleozydów NpnN’ oraz 

polifosforany nukleozydów pnN. Najczęściej występują polifosforany diadenozynowe, tj. 

diadenozyno-5’,5’’’-P
1
,P

4
-tetrafosforan (Ap4A), diadenozyno-5’,5’’’-P

1
,P

3
-trifosforan 

(Ap3A), itd. Dinukleozydopolifosforany są przypuszczalnie ważnymi cząsteczkami 

sygnałowymi zewnątrz- i wewnątrzkomórkowymi, ale równie dobrze mogą być uważane za 
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zbędne, toksyczne metabolity, powstające w warunkach stresowych. 

Dinukleozydopolifosforany mogą zaburzać procesy zależne od ATP. Uczestniczą w wielu 

procesach zachodzących na poziomie komórek i organizmu, np. stymulują syntezę DNA, 

regulują mitozę lub aktywują transkrypcję genów. W błonach regulują poziom wapnia, 

hamują działanie kanału potasowego. Na poziomie komórek i tkanek zwężają i rozszerzają 

naczynia krwionośne, regulują agregację i rozpad płytek krwi. Wpływają również na podziały 

komórek, ich różnicowanie i apoptozę komórek. Dinukleozydopolifosforany spełniają 

wszystkie kryteria chemicznych transmiterów. Enzymy rozkładające 

dinukleozydopolifosforany pełnią podwójną funkcję: w terminacji sygnału oraz w tworzeniu 

purynoergicznie aktywnych produktów hydrolizy. Dinukleozydopolifosforany hamują lub 

aktywują wiele enzymów. Poziom dinukleozydopolifosforanów w cytoplazmie wzrasta w 

czasie stresu, stąd sugeruje się ich funkcję w regulacji cyklu komórkowego.  

W ramach badań prowadzonych wspólnie z mgr Małgorzatą Pietrowską-Borek 

zajmowałam się izolacją i charakterystyką hydrolazy adenozyno-5’-tetrafosforanu z łożyska 

człowieka, a wyniki badań były przedstawiane na konferencjach. Następnie zajęłam się 

oczyszczaniem i charakterystyką hydrolazy diadenozyno-5’,5’’’-P
1
,P

3
-trifosforanu [EC 

3.6.1.29] z nasion łubinu żółtego. Enzym ten występuje w łubinie w trzech formach. 

Wszystkie frakcje wykazujące aktywność enzymatyczną uzyskano stosując te same metody 

oczyszczania. Frakcje I i III wykazują bardzo podobną specyficzność substratową. Rozkład 

AMP, ADP, CMP, GMP czy GDP przez frakcję II hydrolazy Ap3A może wskazywać na 

zanieczyszczenie innymi enzymami. Wykazałam, że wszystkie formy hydrolazy Ap3A 

wykazują podobne optima pH. Optimum pH pierwszego enzymu wynosi 5,0-8,0, dla frakcji 

II 7,0-9,0 I dla frakcji III od 6,5-9,0. Wszystkie enzymy wymagają jonów metali dla 

zachowania aktywności. Najlepszym kofaktorem dla frakcji I i II jest Mg
2+

 a dla frakcji III 

Cd
2+

 a także Mn
2+

. Tylko frakcje I i II są inhibowane przez jony Zn
2+

, Ca
2+

, Cd
2+

. Masa 

cząsteczkowa określona przez filtrację żelową była podobna dla wszystkich natywnych 

enzymów została określona na około 40 kDa. SDS PAGE wykazała, że frakcje I i III stanowią 

pojedyncze polipeptydy (41 kDa), podczas gdy frakcja II jest dimerem o masach monomerów 

22,4 i 23,5 kDa. Przeprowadziłam ponadto wstępną analizę sekwencji kodującej hydrolazę 

Ap3A łubinu na podstawie sekwencji cDNA z ziemniaka podobnej do genu FHIT kodującego 

hydrolazę Ap3A u człowieka.  

Po rozpoczęciu badań w Katedrze Biochemii i Biotechnologii prof. Guranowski 

zainicjował moje kontakty z laboratoriami w Niemczech i Wielkiej Brytanii specjalizującymi 

się w badaniach białek i kwasów nukleinowych, podczas których zapoznałam się z 
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najnowocześniejszymi metodami badań białek, w tym izolacją rekombinowanych białek. 

Przebywałam na stażach naukowych i szkoleniach w Halle w grupie prof. Clausa 

Wasternacka i prof. Ivo Feussnera (Institut für Pflanzenbiochemie), w Sheffield u dr Arthura 

Moir’a (University of Sheffield, Department of Molecular Biology and Biotechnology), w 

Berlinie (Technische Fachhochschule) i w Gatersleben w grupie prof. Ivo Feussnera (Institut 

für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung). Wielkim wyróżnieniem dla mnie było 

dostanie się, jako jedynej osoby z Polski, na kurs EMBO dotyczący oczyszczania i 

mikrocharakterystyki białek, prowadzony przez czołowych specjalistów w poszczególnych 

dziedzinach. W tym okresie powstała również praca przeglądowa zamieszczona w Postępach 

Biochemii poświęcona nietypowym nukleotydom. 

W ramach prowadzonych prac dla potrzeb rozprawy doktorskiej zdobyłam niezbędne 

doświadczenie do wykonania badań objętych postępowaniem habilitacyjnym. Właśnie z 

pobytem na stażu w Halle i następnie w Gatersleben w zespole prof. Ivo Feussnera a 

następnie z podjęciem pracy w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (ówczesnym 

Zakładzie Genetyki Człowieka PAN) pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszard Słomskiego 

wiąże się rozwinięcie prac nad charakterystyką rekombinowanych białek uzyskanych w 

układach prokariotycznych i eukariotycznych. Zaowocowały one przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej, która stanowiła podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w otrzymywaniu 

rekombinowanych białek, ich oczyszczaniu, jak i charakterystyce aktywności biologicznej.  

 

Dorobek: 

  

1.  Szalata M. Dinukleozydopolifosforany: występowanie, metabolizm i funkcje. Postępy 

Biochemii; 47, 105-113, 2001. MNiSW 4 

2.  Cztery doniesienia zjazdowe na zjazdach krajowych i międzynarodowych 

 

2) Izolacja i charakterystyka białek izolowanych zarówno z układów naturalnych jak i 

rekombinowanych, uzyskiwanych w układach prokariotycznych i eukariotycznych 

 

Zakończenie projektu sekwencjonowania genomu człowieka spowodowało znaczny 

wzrost zainteresowania białkami. Coraz częściej w badaniach wykorzystuje się 

rekombinowane białka, otrzymywane w systemach bakteryjnych - prokariotycznych oraz 

eukariotycznych wykorzystując grzyby, rośliny, zwierzęta oraz hodowle komórkowe. 

Rekombinowane białka powstające w wyniku nadekspresji w komórkach gospodarza mogą 

być wydzielane na zewnątrz komórki, do przestrzeni periplazmatycznej, wiązane z błonami 
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komórkowymi czy wydzielanie do wnętrza komórki. Wiele białek ulegających wysokiej 

ekspresji w bakteriach tworzy ciałka inkluzyjne.  

Do oczyszczania rekombinowanych białek wykorzystuje się różne typy 

chromatografii, w zależności od zastosowanej części fuzyjnej. Chromatografia powinowactwa 

do immobilizowanych metali wykorzystuje oddziaływania jonów metali z wstawką złożoną z 

6 reszt histydyny. Usunięcie części fuzyjnej z rekombinowanego białka nie zawsze jest 

konieczne, dodatkowe fragmenty mogą być łatwo usunięte przez hydrolizę enzymami 

proteolitycznymi, a gdy zachodzi konieczność usunięcia wstawki, do konstrukcji można 

wprowadzić sekwencję, która będzie rozpoznawana przez proteazę, między N-końcem białka 

a wstawką histydynową. Do oceny homogenności białek można przeprowadzić elektroforezę 

w żelu poliakryloamidowym z SDS oraz elektroforezę dwukierunkową. Badanie oddziaływań 

między cząsteczkami można przeprowadzać z wykorzystaniem sensora opartego na zjawisku 

optycznym powierzchniowego rezonansu plazmonowego.  

W ramach rozprawy doktorskiej wykonałam badania dla czterech białek. Pierwsze z 

nich to białko FeldI, będące głównym alergenem kota domowego znalezionym w ekstrakcie 

ze skóry i sierści kota, odpowiedzialne za występowanie alergii i oraz astmy. Kolejne białko 

stanowił czynnik martwicy nowotworu TNFα, kachektyna będący wielofunkcyjną cytokiną 

wydzielaną głównie przez makrofagi, monocyty, komórki tuczne, limfocyty T i B, naturalne 

komórki cytotoksyczne (komórki NK), astrocyty, komórki endotelialne i komórki mięśni 

gładkich. Ciekawy przykład stanowiła liaza hydronadtlenkowa kwasów tłuszczowych, która 

jest enzymem należącym do podrodziny CYP74 rodziny białek P450, zasocjowanym z błoną i 

prowadzi hydrolizę polienowych hydronadtlenków kwasów tłuszczowych do 

krótkołańcuchowych aldehydów i ω-utlenionych kwasów tłuszczowych. Jednym z głównych 

produktów reakcji jest (3Z)-heksenal, który jest składnikiem wielu świeżo pachnących 

aromatów owoców. Ostatnie białko stanowił hormon wzrostu człowieka, konieczny dla 

prawidłowego metabolizmu, stymulując syntezę białek i degradację tłuszczów. 

W układzie prokariotycznym, w komórkach E.coli uzyskałam główny alergen kota 

(łańcuch 1 i łańcuch 2 białka FeldI), czynnik martwicy nowotworu człowieka (TNFα) oraz 

enzym roślinny liazę hydronadtlenkową rzodkiewnika (HPL).  

W tym czasie zacieśniona została współpraca z firmą amerykańską PienGen, która 

zaczęła sponsorować badania nad transgenezą i poprzez farmę Suchekownaty można było 

uzyskać finansowanie badań z zakresu nowoczesnej biotechnologii. Prace dotyczyły głównie 

alergenu kota oraz hormonu wzrostu człowieka. 
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W układzie eukariotycznym, w związku z uzyskaniem przez Zespół prof. Słomskiego 

transgenicznych homozygot królika, przeprowadziłam badania nad polipeptydem człowieka – 

hormonem wzrostu hGH, wytwarzanym w gruczole mlekowym transgenicznych samic. 

Rekombinowane białka oczyszczałam z zastosowaniem chromatografii 

powinowactwa do metali na złożu Talon dzięki wyposażeniu białek we wstawkę 

histydynową. Oczyszczanie obydwu łańcuchów FeldI oraz TNFα przeprowadziłam w 

warunkach denaturujących z 8 M mocznikiem, usuwanym później w czasie dializy. 

Uzyskałam średnio 13 mg białka na 1000 ml hodowli dla łańcucha 1 FeldI, 43 mg białka dla 

łańcucha 2 FeldI oraz 11,4 mg dla TNFα. Oczyszczanie HPL, podobnie jak hGH 

przeprowadziłam w warunkach natywnych uzyskując odpowiednio 0,1 mg na 1000 ml 

hodowli bakteryjnej HPL i 1,5 mg hGH na 1000 ml mleka. Oczyszczanie hGH wymagało 

dodatkowych etapów związanych z usunięciem lipidów i kazein z mleka królika. 

Po oczyszczeniu i sprawdzeniu elektroforetycznym czystości preparatów usuwałam 

wstawki histydynowe poprzez działanie trombiną na sekwencje rozpoznawaną przez trombinę 

wprowadzoną do obydwu łańcuchów FeldI i hGH oraz hydrolizę enterokinazą sekwencji 

rozpoznawanej przez enterokinazę dla TNFα. W przypadku HPL nie usuwano wstawki 

histydynowej.  

Wykazałam aktywność biologiczną rekombinowanych białek. W hodowlach 

komórkowych sprawdzałam dla TNFα cytotoksyczność a dla hGH zdolność do pobudzania 

podziałów komórek zależnych od hormonu. W przypadku głównego alergenu kota 

wykazałam aktywność immunologiczną wobec surowic pacjentów uczulonych na sierść kota 

z zastosowaniem powierzchniowego rezonansu plazmonowego i wyodrębnioną z grupy 

pacjentów z alergią na sierść kota podgrupę uczulonych na białko FeldI. W przypadku 

enzymu HPL sprawdziłam aktywność enzymatyczną wobec różnych substratów i 

analizowałam produkty reakcji. W przypadku hGH przeprowadziłam również 

dwukierunkową elektroforezę białek uzyskanych z hodowli fibroblastów z zastosowaniem 

fluorochromów.  

Badania proteomiczne od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy. Nowe 

możliwości badawcze a także możliwość uzyskiwania białek, głównie na potrzeby 

biomedyczne spowodowały wzrost liczby prowadzonych prac. W ten nurt wpisują się 

również prezentowane badania. O ile początkowo zajmowano się wyłącznie uzyskiwaniem, 

izolacją i charakterystyką białek, to obecnie zwraca się coraz więcej uwagi na uzyskiwanie 

białek do wykorzystania w dalszych procesach. W ten nurt wpisują się również prace 

prowadzone początkowo w ramach doktoratu dotyczące uzyskiwania, oczyszczania i 
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charakterystyki rekombinowanych białek. We wszystkich przypadkach przeprowadzono 

oczyszczanie i charakterystykę właściwości biologicznych z myślą o wdrożeniach.  

W ostatnim czasie przygotowano i oczyszczono na potrzeby praktyki 

periodontologicznej N-terminalną sekwencję amelogeniny bogatą w tyrozynę (ang. tyrosin 

rich amelogenin protein, TRAP) wchodzącą w skład białek macierzy szkliwa (EMD). 

Pochodna macierzy szkliwa zawierająca różne frakcje białek stosowana jest do regeneracji 

tkanki przyzębia. Sugeruje się, że białka zawarte w EMD pozytywnie wpływają na migrację i 

proliferację fibroblastów dziąseł. Zbadano wpływ EMD, jak również rekombinowanej 

amelogeniny 21,3-kDa (prAMEL) i peptydu amelogeniny bogatej w tyrozynę o masie 5,3 

kDa (prTRAP) na linię komórkową ludzkich fibroblastów dziąsła. Oczyszczone preparaty 

prTRAP zostały wykorzystane do badań w porównaniu z dostępnym komercyjnie preparatem. 

Ciekawe rozwiązanie stanowił projekt związany z opracowaniem technologii 

mikrobiologicznej konwersji odpadowego glicerolu, powstającego przy produkcji estrów 

metylowych (tzw. biodiesla), do 1,3-propandiolu (Projekt POIG Zielona Chemia). Celem 

było uzyskanie modyfikowanych bakterii E. coli, które nabędą zdolność wytwarzania 1,3-

propandiolu z glicerolu jako substratu poprzez przeniesienie genów szlaku jego biosyntezy z 

naturalnych producentów, Citrobacter freundii i Klebsiella pneumoniae. Modyfikowany 

szczep produkował ponad 10 g/L 1,3-propandiolu z 35 g/L glicerolu. Uzyskany szczep 

stanowi punkt wyjścia do przejścia do hodowli na większą skalę dla potrzeb przemysłowych. 

Wdrożenie osiągnięć projektu pozwoliłoby na częściowe uniezależnienie naszego kraju od 

drogiego importu niezbędnych surowców, na wprowadzenie do praktyki gospodarczej 

technologii o wysokim ładunku innowacyjności, wykorzystanie surowców odpadowych 

pochodzenia roślinnego w miejsce surowców kopalnianych, redukcję szkodliwych dla 

środowiska odpadów, a tym samym na rozwój nowoczesnej, proekologicznej produkcji 

chemicznej. 
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3) Transgeneza zwierząt dla potrzeb biomedycznych - prace nad transgenicznymi królikami i 

świniami 

 

Uzyskiwanie i charakterystyka rekombinowanych białek w gruczole mlekowym 

transgenicznych i podwójnie transgenicznych królików było pierwszym zadaniem związanym 

z transgenezą zwierząt. Spośród bioreaktorów do uzyskiwania rekombinowanych białek 

najlepszymi wydają się być transgeniczne zwierzęta, gdyż potrafią przeprowadzić nawet 
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najbardziej skomplikowane modyfikacje potranslacyjne prowadzące do wytworzenia 

aktywnych biologicznie produktów, ponadto charakteryzuje je szybkie namnażanie i wysoka 

wydajność ekspresji transgenu, a także możliwe jest zwiększenie skali produkcji. Króliki 

doskonale wpisują się jako organizmy modelowe o pośredniej wielkości pomiędzy myszami, 

a większymi zwierzętami gospodarskimi, co pozwala na uzyskiwanie białek zarówno w skali 

laboratoryjnej jak i przemysłowej. O wyborze tego gatunku zdecydowało również to, że 

króliki łatwo rozmnażają się, ciąża u tego zwierzęcia trwa 30-33 dni, a dojrzałość płciową 

osiągają już po 5 miesiącach życia. Ponadto hodowla królików w porównaniu z chowem 

zwierząt gospodarskich wymaga mniejszych nakładów.  

W 1985 r. wykorzystując promotor metalotioneiny myszy uzyskano pierwsze 

transgeniczne króliki produkujące hormon wzrostu człowieka. Obecnie w medycynie gatunek 

ten znalazł zastosowanie jako układ modelowy w badaniu chorób człowieka 

uwarunkowanych genetycznie i nabytych, gdyż króliki są bliższe człowiekowi niż 

powszechnie wykorzystywane w badaniach myszy i szczury.  

W badaniach, w których uczestniczyłam otrzymano również podwójnie 

transgeniczne króliki, wydzielające w mleku hormon wzrostu człowieka oraz α1,3-

fukozylotransferazę człowieka poprzez skrzyżowanie królików WAPhGH (z transgenem 

hormonu wzrostu człowieka pod promotorem kwaśnego białka serwatki szczura) z królikami 

WAPFUT (z transgenemgenem α1,3-fukozylotransferazy człowieka pod promotrem 

kwaśnego białka serwatki szczura) pod koniec 2005 r. w Instytucie Zootechniki w Balicach. 

Króliki zawierające hormon wzrostu człowieka (WAPhGH) uzyskano poprzez mikroiniekcję 

konstrukcji genowej do przedjądrza męskiego zygoty. W następnym etapie udało się 

przeprowadzić klonowanie blastomerowe, prowadzące do uzyskania klonowanego królika 

NT20. Podwójną transgenezę królików wykazano w badaniach cytogenetycznych. Transgen 

WAPhGH zmapowano w jednym chromosomie pary 7, transgen WAPFUT w jednym 

chromosomie pary 11.  

Hormon wzrostu jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu u kręgowców, stymuluje 

syntezę białek i degradację tłuszczów. Występuje w postaci pojedynczego łańcuch 

polipeptydowego o wielkości 191 aminokwasów i ciężarze 22 kDa. Dwa wiązania 

dwusiarczkowe utrzymują cząsteczkę hormonu zbudowaną z 4 helis antyrównolegle 

zwiniętych. Produkt ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami biologicznymi, 

jednakże ze względu na koszty utrzymania hodowli komórkowych jest stosunkowo drogi. 

Właśnie dlatego postawiono otrzymać króliki wydzielające hormon wzrostu człowieka w 

mleku. 
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Z kolei enzym α1,3-fukozylotransferaza należy do dużej rodziny glikozylotransferaz 

charakteryzujących się wysokim stopniem homologii. Wykazuje różne typy aktywności, 

wynikające z przenoszenia reszt L-fukozy do oligocukrowych akceptorów, prowadząc do 

powstawania różnych antygenów czynnika Lewisa, jak również aktywności związanej ze 

szpikiem kostnym i aktywnością plazmatyczną. Geny kodujące fukozylotransferazy tworzą 

dużą rodzinę, z których geny FUT1 i FUT2 kodujące α1,2-fukozylotransferazę oraz geny 

FUT3 i FUT6 kodujące α1,3/4- i α1,3-fukozylotransferazę są polimorficzne. Podlegają 

sekwencyjnej ekspresji w rozwoju zarodkowo-płodowym. Badania wskazują, że gen FUT6 i 

jego ekspresja w wątrobie są głównie odpowiedzialne za występowanie α1,3-fukozykacji 

glikoprotein. Enzym α1,3-fukozylotransferaza tworzy cząsteczkę o wielkości ok. 43-47 kDa. 

Występowanie hormonu wzrostu człowieka obserwowano tylko w mleku gdzie jego 

stężenie sięgało 10 μg/ml, nie obserwowano ekspresji tego białka w surowicy. Obecność 

hormonu wzrostu człowieka w mleku badano z zastosowaniem zestawu IRMA, który jest 

rutynowo stosowany w testach diagnostyki medycznej. Potwierdzono również obecność hGH 

RNA w komórkach gruczołu mlekowego. Biologiczna aktywność oczyszczonego hormonu 

wzrostu została przetestowana in vitro przez stymulacje hormonozależnych komórek (NB211) 

Badane to potwierdziło jego wysoką aktywność.  

Króliki można określić jako dobre bioreaktory. Ilość mleka, jaką można uzyskać od 

samic w okresie laktacji jest wystarczająca do badań zarówno w skali laboratoryjnej, jak i na 

poziomie testów klinicznych. Gruczoł mlekowy jest systemem nadającym się do produkcji 

rekombinowanych białek bez negatywnego wpływu na organizm zwierzęcia. Wykorzystanie 

technik chromatograficznych we wczesnych etapach oczyszczania pozwala na uzyskanie 

wysokiej jakości produktu przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. 

Zastosowanie chromatografii jonowymiennej na DEAE-celulozie prowadzi do częściowego 

rozdziału produktów białkowych od zanieczyszczeń mleka i przygotowuje je w ten sposób do 

kolejnych etapów. Zatem możliwe jest zastosowanie tej techniki w większej skali. 

Chromatografia powinowactwa (IMAC) na złożu Talon nie nadaje się do oczyszczania 

rekombinowanych białek z mleka na dużą skalę. Na pewno posiadamy dużą przewagę nad 

innymi ośrodkami, ponieważ podwójnie transgeniczne zwierzęta są dobrze 

scharakteryzowane. O wartości prowadzonych badań świadczy komercjalizacja 

terapeutycznej antytrombiny III sprzedawanej jako preparat Atryn a wytwarzanej w mleku 

transgenicznych kóz.  

Badania nad królikiem stanowiły doskonały model do przejścia do transgenezy świń 

na potrzeby ksenotransplantacji. Rozwinięciem prac związanych z transgenezą świń 
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rozpoczęły się w 2003 r. i są nadal kontynuowane. Ostatni projekt 

INNOMED/I/17/NCBR/2014 Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek 

transgenicznych świń do celów biomedycznych. zakładał wykorzystanie tkanek 

transgenicznych świń, ze szczególnym uwzględnieniem skóry, zastawek i naczyń. Efektem 

nowatorskiego podejścia jest uzyskanie świń, których komórki nie są rozpoznawane przez 

układ odpornościowy biorcy i stanowią alternatywę dla komórek macierzystych i sztucznych 

narządów jak również umożliwią przyszłościowe wykorzystanie transgenicznych tkanek u 

pacjentów oczekujących na przeszczepy. Celem projektu było opracowanie technologii 

wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych. Projekt stanowi 

alternatywę w stosunku do badań z zastosowaniem komórek macierzystych i prac 

ukierunkowanych na uzyskanie sztucznych narządów ze względu na brak przełomu 

technologicznego w pracach na komórkach macierzystych i prototypach sztucznych narządów. 

Projekt obejmuje wszystkie zadania począwszy od utrzymania świń, opracowania systemu 

hodowli oraz pozyskiwanie skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do 

wykorzystania w biomedycynie, biotechnologii rozrodu, opracowania i charakterystyki konstrukcji 

genowych zapobiegających odrzuceniu ksenoprzeszczepu, poprzez wieloparametryczną 

charakterystykę transgenicznych zwierząt z uwzględnieniem genomiki, cytogenetyki, proteomiki i 

testów funkcjonalnych oraz praktycznego wykorzystania naczyń, skóry i zastawek w 

transplantacji. Dla przyszłościowego wykorzystania świń ważna jest ocena ryzyka, które stwarzają 

świńskie endogenne retrowirusy (PERV), ponieważ wszyscy biorcy przeszczepu świń mogą 

być narażeni na PERV. W wyniku oceny poziomu DNA PERV i mRNA w próbkach skóry 

transgenicznych świń wskazano, że proces transgenezy nie wpływa na transfekcję PERV.  

Uzyskane w projekcie transgeniczne świnie znalazły zastosowanie w praktyce, co jest 

znaczącym osiągnięciem nie tylko w ramach krajowych prac badawczo-rozwojowych, ale 

również w obszarze światowych badań. Cel projektu został zrealizowany przez partnerów: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Biochemii i Biotechnologii (lider projektu); 

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach ; Instytut Genetyki 

Człowieka PAN; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Fundację 

Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Centrum Leczenia Oparzeń 

im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oraz Laboratorium Genetyki 

Molekularnej.  

W badaniach biomedycznych coraz więcej uwagi poświęca się opracowaniu dużych 

modeli zwierzęcych, jako uzupełnienie badań prowadzonych na myszach. Przykładem tych 

działań była Akcja COST BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models SALAAM, 
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realizowana przez kraje unijne w latach 2014-2018, z perspektywą kontynuacji w kolejnych 

latach, w którą ze strony Polski byliśmy również zaangażowani. Ze względu na duże 

podobieństwo anatomiczne i fizjologiczne do człowieka oraz dobrze poznany genom, 

gatunkiem będącym w obszarze zainteresowań naukowców jest świnia domowa (Sus scrofa 

domestica). Wiele chorób człowieka, w tym choroby układu krążenia, otyłość czy cukrzyca, 

ma swoje odpowiedniki w tym gatunku. 

Ze względu na podobieństwo zarówno anatomii organów, jak też ich fizjologii, świnia 

domowa wydaje się zatem optymalnym dawcą narządów dla człowieka, co pozwoliłoby 

rozwiązać główny problem współczesnej transplantologii, jakim jest niedobór narządów do 

przeszczepów. Zbliżona jest osmolarność moczu, wielkość filtracji kłębuszkowej i przepływ 

krwi przez nerki. Podobny jest też rzut minutowy serca i ciśnienie tętnicze. Niektóre hormony 

(insulina) oraz czynniki tkankowe (czynnik VIII krzepnięcia) działają na organizm człowieka, 

co potwierdza ich zastosowanie w badaniach klinicznych. Perfuzja krwi przez wątrobę świni 

umożliwia detoksykację chorych w śpiączce wątrobowej. Świnie są łatwe i tanie w hodowli, 

rozmnażają się szybko, mają liczne potomstwo. Zróżnicowanie wielkości wśród odmian 

pozwala na dobranie organów o odpowiedniej wielkości dla różnych biorców. Wszystko to 

sprawia, że zastosowanie kliniczne pochodzących od nich organów pozwoliłoby pokryć w 

całości zapotrzebowanie na narządy.  

Prowadzone prace hodowlane umożliwiły uzyskanie transgenicznych świń z delecją w 

obydwu allelach genu, prowadząc do wyłączenia antygenu Gal. Obecnie w Fundacji Rozwoju 

Kardiochirurgii w Zabrzu prowadzone są prace, których celem jest sprawdzenie możliwości 

wykorzystania do przeszczepów zastawek natomiast Centrum Leczenia Oparzeń w 

Siemianowicach Śląskich wykorzystuje w praktyce klinicznej skórę pochodzącą od 

uzyskanych w ramach projektu ksenotransplantacyjnego zwierząt jako materiał opatrunkowy. 

Z kolei Uniwersytet Medyczny w Poznaniu podjął badania, których celem jest wykorzystanie 

skóry i naczyń krwionośnych transgenicznych świń. Ksenotransplantacja wymagała 

opracowania systemu hodowli oraz pozyskiwania tkanek transgenicznych świń, rozwoju 

biotechnologii rozrodu świń politransgenicznych, opracowania i charakterystyki nowych 

konstrukcji genowych do transgenezy, wieloparametrycznej charakterystyki transgenicznych 

zwierząt, opracowania możliwości leczenia chorób naczyń człowieka, opracowania 

technologii wytwarzania innowacyjnych bioprotez zastawek serca, przygotowania opatrunku 

biologicznego do leczenia ran oparzeniowych i przewlekłych oraz kontroli spójności 

jakościowej realizowanych zadań i stabilności transgenezy.  

W ramach charakterystyki zwierząt przeprowadzono między innymi ocenę poziomu 
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metylacji transgenu HLA-E u transgenicznych świń. Epigenetyka obejmuje badania zmian 

ekspresji genów niezwiązanych ze zmianami na poziomie sekwencji DNA. Najbardziej 

znanym mechanizmem epigenetycznym zaangażowanym w kontrolę ekspresji genów jest 

właśnie metylacja DNA. Metylacja cytozyn w regionie promotora zazwyczaj powoduje 

wyciszanie genu. W transgenicznych zwierzętach interesuje nas nie tylko wprowadzenie 

transgenu, ale także jego aktywność. We wcześniejszych pracach przygotowano 

transgeniczne świnie do celów ksenotransplantacji z obniżonym rozpoznaniem przez układ 

odpornościowy człowieka przez wprowadzenie genu HLA-E człowieka pod promotorem 

czynnika elongacyjnego 1 alfa (EF-1α) i transgenicznych królików wytwarzających hormon 

wzrostu hGH człowieka pod promotorem WAP w gruczole mlekowym. Aktywność obydwu 

transgenów została już potwierdzona na poziomie molekularnym i przy użyciu cytometrii 

przepływowej (HLA-E) lub radioimmunologicznej (hGH). Całkowity poziom metylacji 

promotora transgenu HLA-E wynosił około 90% (zakres 67-100%), a genu HLA-E 73,79% 

(29-100%). W przypadku transgenu hGH całkowity poziom metylacji wynosił około 75,2% 

(zakres 55,7-98,5%). Sugeruje to, że poziom metylacji transgenu nie wpływa bezpośrednio na 

jego aktywność biologiczną. 

Ksenotransplantacja obejmowała: 1) Zaprojektowanie konstrukcji genowych; 2) 

Wprowadzenie transgenu do zwierząt; 3) Wykrywanie transgenu i charakterystyka 

molekularna; 4) Wykazanie przekazywania wprowadzonych zmian do potomstwa; 5) 

Określenie aktywności biologicznej; 6) Lokalizację modyfikacji; 7) Określenie poprawności 

funkcjonowania wprowadzonych zmian; 8) Przekazanie do jednostek wdrażających. W moich 

pracach uczestniczyłam w charakterystyce nowych konstrukcji genowych do transgenezy, 

wieloparametrycznej charakterystyce transgenicznych zwierząt oraz działaniach 

sprawdzających poprawność prowadzonych prac. Ostatecznie zrealizowanie wszystkich 

etapów oraz wszelkie prace dodatkowe wykonane podczas poszczególnych etapów powodują, 

że projekt ma możliwość komercjalizacji i duże szanse na wykorzystanie innych, nie 

analizowanych w ramach projektu komórek i tkanek. Projekt został nagrodzony przez 

organizatorów II Forum Inteligentnego Rozwoju i przyznanie Euro Symbolu Innowacji w 

2017 roku. Transgeneza zwierząt wiąże się również z pracami nad uzyskaniem 

transgenicznych kóz, ale prace zakończyły się na poziomie komórkowym. 
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4) Roślinne substancje czynne 

 

Od 2014 r. uczestniczę w badaniach substancji czynnych pozyskiwanych z konopi. 

Najbardziej zaangażowałam się z projekt, którego celem było opracowanie ekstraktu 

kannabinoidowego o zmniejszonej ilości składnika psychoaktywnego (THC), który ze 

względu na wysoką zawartość kannabidiolu (CBD) zapewnia właściwości przeciwbólowe, a 

jednocześnie obniża ryzyko związane z uzależnieniem i przedawkowaniem. Efektem 

nowatorskiego podejścia było wytworzenie preparatu kannabinoidowego o niskiej zawartości 

THC do leczenia bólu u pacjentów onkologicznych. Możliwość opracowania tej technologii 

oraz zastosowanie pozyskanych w wyniku prac ekstraktów do opracowania formulacji, które 

będzie można zastosować w produktach leczniczych jest znaczącym osiągnięciem nie tylko w 
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ramach krajowych prac badawczo-rozwojowych, ale również w obszarze światowych badań.  

Uczestniczyłam w realizacji tego projektu jako członek zespołu z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, który był jednocześnie liderem projektu. Poza Katedrą 

Biochemii i Biotechnologii w skład konsorcjum wchodziły: Instytut Włókien Naturalnych i 

Roślin Zielarskich; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk; PozLAB sp. z o.o i Laboratorium 

Genetyki Molekularnej. 

Konopie wzbudzają wielkie zainteresowanie i jednocześnie kontrowersje. Należą one 

do rodzaju Cannabis wywodzącego się z centralnej Azji, jednak obecnie kosmopolitycznego 

ze względu na powszechną uprawę. Konopie uprawiano od tysiącleci jako źródło włókien, 

olejów, żywności, preparatów leczniczych, a także substancji psychoaktywnych o znaczeniu 

religijnym. Najstarsze znane zapiski dotyczące Cannabis pochodzą ze spisanych około 450 

roku p.n.e. Dziejów Herodota. Wiemy, że konopie były uprawiane przez starożytnych 

Greków oraz Rzymian, a także przez ludy Bliskiego Wschodu.  

Konopie można uznać za roślinę modelową, ponieważ w ciągu ostatniego stulecia, 

zastosowania konopi oraz badania nad ich potencjałem medycznym znacznie wzrosły. 

Wzrosły również ograniczenia ze względu na ich negatywnie postrzegane właściwości 

psychoaktywne. Przez długi czas konopie były kojarzone głównie z najpowszechniej 

stosowaną na świecie nielegalną używką. Jesteśmy jednak świadkami wielkiego powrotu 

zainteresowania konopiami z powodu coraz liczniejszych doniesień o ich właściwościach 

leczniczych oraz zastosowaniach przemysłowych. Ponownie odkrywamy ich potencjał oparty 

na bogatej grupie związków fitochemicznych, włóknach oraz interesujących dla rolnictwa 

cechach, takich jak zadowalająca oporność na szkodniki, dobrze rozwinięty system 

korzeniowy chroniący glebę przed erozją oraz relatywnie niskie wymagania wodne. Konopie 

są niezwykle wszechstronnymi roślinami, które mogą dostarczyć znacznych ilości biomasy w 

krótkim czasie. Ich łodygi mogą być stosowane jako źródło włókien dla budownictwa, 

przemysłu odzieżowego oraz papierniczego. Nasiona pozwalają wytwarzać oleje dla 

przemysłu spożywczego, z kolei kwiatostany oraz liście umożliwiają otrzymywanie 

substancji bioaktywnych. Konopie wytwarzają znaczne ilości metabolitów wtórnych 

obejmujących m.in. kannabinoidy, terpeny oraz związki fenolowe. Jak dotąd zidentyfikowano 

i opisano ponad 540 substancji produkowanych przez Cannabis. Co istotne, ich właściwości 

farmakologiczne wykraczają znacznie ponad działanie psychoaktywne, co umożliwia 

zastosowanie ekstraktów z konopi w celach leczniczych. Preparaty oparte na kannabinoidach 

znalazły zastosowanie w medycynie paliatywnej, m.in. w celu łagodzenia nudności i 
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wymiotów wywoływanych chemioterapią czy w leczeniu objawowym stwardnienia 

rozsianego. Coraz więcej uwagi skupia się również na pozostałych metabolitach wtórnych 

konopi, które mogą wykazywać działanie synergistyczne względem kannabinoidów, 

prowadząc do wzmocnienia efektów wywoływanych przez ekstrakty z roślin z rodzaju 

Cannabis.  

Cele szczegółowe projektu obejmowały: 1) Opracowanie warunków agrotechnicznych 

i selekcja odmian konopi do produkcji preparatu na bazie kannabinoidów (IWNiRZ); 2) 

Wdrożenie techniki mikrorozmnażania konopi oraz charakterystyka molekularno-genetyczna 

konopi o niskiej zawartości THC w celu produkcji surowca do pozyskiwania kannabinoidów 

(IWNiRZ); 3) Opracowanie technologii izolacji i analizy składu chemicznego ekstraktów z 

konopi o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwwymiotnych 

(IWNiRZ); 4) Ocena skuteczności i mechanizmów działania wyciągów z Cannabis sativa o 

właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwwymiotnych w modelu in vivo 

(UMP); 5) Ocena wpływu wyciągów z Cannabis sativa na proliferację i rozwój wybranych i 

wyprowadzonych linii nowotworowych z zastosowaniem obserwacji w czasie rzeczywistym 

(UPP); 6) Kontrola spójności jakościowej realizowanych zadań oraz opracowanie strategii 

wdrożenia i komercjalizacji wypracowanych w projekcie innowacyjnych technologii 

medycznych (LGM); 7) Ocena polimorfizmu i ekspresji genów uczestniczących w 

metabolizmie kannabinoidów i odpowiedzi na ich podanie w populacji Polskiej (IGC); 8) 

Badania preformulacyjne pozyskiwanych wyciągów z Cannabis sativa i substancji 

pomocniczych niezbędnych do uzyskania mukoadhezyjnej postaci leku (PozLab); 9) 

Opracowanie formulacji preparatu mukoadhezyjnego w postaci tabletek wraz z badaniami 

stabilności i opracowaną procedurą powiększania skali (PozLab). Oprócz zadania 

realizowanego przez Katedrę Biochemii i Biotechnologii, uczestniczyłam również w 

badaniach prowadzonych przez Instytutu Genetyki Człowieka PAN i Laboratorium Genetyki 

Molekularnej i w tym ostatnim zajmowałam się współkierowaniem projektem.  

Zrealizowanie wszystkich zakładanych etapów oraz wszelkie prace dodatkowe 

wykonane podczas realizacji poszczególnych etapów powodują, że projekt ma możliwość 

późniejszej komercjalizacji i duże szanse na znalezienie dodatkowych wskazań dla 

zastosowania surowca roślinnego jakim są konopie. Dodatkowo na uwagę zasługuje duża 

aktywność wszystkich członków Konsorcjum w upowszechnianiu wyników projektu, co 

zostało również zauważone i nagrodzone przez organizatorów II Forum Inteligentnego 

Rozwoju i przyznanie Euro Symbolu Innowacji w 2017 roku dla Katedry Biochemii i 

Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
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Wcześniejsze badania dotyczyły wykorzystania szałwii lekarskiej jako źródła białek o 

działaniu przeciwpróchniczym, w związku z rutynowym stosowaniem szałwii w 

przygotowywaniu past i innych preparatów do pielęgnacji jamy ustnej. Prowadzono również 

badania nad możliwością wykorzystania lnu do fitoremediacji. Część badań we współpracy z 

Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dotyczyła również charakterystyki 

filtrów zatrzymujących cząstki wirusów, np. wirusa grypy. 

 

Dorobek: 

  

1.  Wielgus K., Tyrolczyk E., Makowiecka J., Szalata M., Lipiński D., Szalata M., 

Zeyland J., Luwanska A., Mankowska G., Laszkiewicz B., Słomski R. Electrospinning 

of cellulose acetate based nanofibres – characterization of material and process 

conditions. World Academy of Science, Engineering and Technology 2012, 67, 315-

319, pISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778. Zurych, Szwajcaria, 5-6.07.2012. 

2.  Wielgus K., Szalata M., Słomski R. Chapter 17: Genetic engineering and 

biotechnology of natural textile fiber plants. Handbook of natural fibres: Types, 

properties and factors affecting breeding and cultivation (Volume 1). Part 2 improving 

natural fibre production through breeding and cultivation. Edited by R Kozlowski, 

Institute of Natural Fibres (INF), Poland. Woodhead Publishing Series in Textiles No. 

118, 2012, 550-575, ISBN 978-1-84569-697-9. MNiSW 5 

3.  Luwańska A., Wielgus K., Szalata Ma., Szalata Mi., Słomski R. Wpływ wybranych 

cytokin na mikropropagację Salvia officinalis. Biuletyn Instytutu Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin, 260/261, 333-339, 2011. MNiSW 4 

4.  Wielgus K., Luwanska A., Szalata Ma., Mielcarek S., Gryszczynska A., Lipinski D., 

Zeyland J., Szalata Mi., Makowiecka J., Mankowska G., Slomski R. Phytochemical 

estimation of sage (Salvia officinalis L.) cultivated in vitro -flavonoids and phenolic 

acids. Acta fytotechnica et zootechnica, 14/2011 Special Number, 8-11.  

5.  Szalata M., Szalata M., Wielgus K. Chapter 26. The changes in the protein profile in 

response to cadmium stress in flax (Linum usitatissimum L.). W: Renewable Resources 

and Biotechnology for Material Applications, Nova Science Publisher. Editors: Zaikov 

G.E., Pudel D.P., Spychalski G., 2011, 257-262, ISBN 978-1-61209-521-9. MNiSW 7 

6.  Luwańska A., Wielgus K., Mankowska G., Szalata M., Szalata M., Słomski R. The 

effect of medium composition and explant source on plant regeneration of Salvia 

officinalis L. Renewable Resources: Obtaining, Processing and Applying, ed. 

Kozłowski R., Zaikov G., Pudel F. Nova Science Publishers, ISBN 978-1-60692-534-8, 

13-21, 2009. MNiSW 7 

7.  Szalata M., Szalata M., K Wielgus. The changes in the proteins profile induced by 

cadmium stress in flax (Linum usitatissimum L.). Herba Polonica 55(3), 298-303, 2009. 

MNiSW 6 

8.  26 doniesień zjazdowych 
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5) Analiza archiwalnego DNA, głównie w kontekście badania DNA tura 

 

Jednym z zagadnień realizowanych w Katedrze Biochemii i Biotechnologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytucie Genetyki Człowieka PAN jest badanie 

archiwalnego DNA tura. Tur (Bos primigenius Bojanus) jest zwierzęciem kojarzonym z 

Polską, ponieważ Polska należała do krajów przywiązujących olbrzymią wagę do ochrony 

przyrody i zachowania bioróżnorodności. Już w 1523 r. za panowania króla Zygmunta 

Augusta ogłoszono w Statucie Litewskim ochronę żubra, tura, bobra, sokoła i łabędzia. W 

1578 r. król Stefan Batory wydał dekret zakazujący używania włoków, bosaków i sieci o zbyt 

małych oczkach do połowu ryb. Wprowadzono również okres ochronny dla ryb 

odbywających tarło. Król Zygmunt III Waza wzmocnił swoimi przepisami statut ochronny 

tura w Puszczy Jaktorowskiej. 

Do tej pory podjęto jedynie nieliczne próby odtworzenia gatunków wymarłych i nikt 

jeszcze tej drogi nie przeszedł do końca. Między innymi pracuje się nad odtworzeniem wilka 

tasmańskiego w Australii, mamuta w Rosji i Japonii oraz quaggi w Afryce Południowej. 

Projekt, w którym uczestniczyłam wpisuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju 

poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami przyrody, w szczególności badania na 

rzecz ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej. Prowadzone prace mają 

dać odpowiedź czy i jak możliwe jest przywrócenie stosunkowo niedawno wymarłego 

gatunku, jakim był tur (Bos primigenius Bojanus), który wymarł w 1627 r. w Polsce. Ważne 

jest też zapewnienie bezpieczeństwa współcześnie żyjącym gatunkom, np. żubrom. 

Prowadzone badania genetyczne obejmują: 1) Uzyskanie DNA tura z zebranego, 

certyfikowanego materiału badawczego; 2) Klonowanie i sekwencjonowanie DNA tura; 3) 

Zebranie jak największej informacji o genomie tura; 4) Określenie pokrewieństwa ze 

współczesnymi gatunkami Bovidae oraz z rasami bydła domowego; 5) Szczegółową analizę 

sekwencji nukleotydowej DNA tura w aspekcie określonych cech. W przypadku tura badania 

są prowadzone w oparciu o czaszki, kości i zęby przechowywane w zbiorach muzealnych, 

prywatnych albo świeżo znalezione. Szczątki są materiałami wczesnośredniowiecznymi a 

także uzyskanymi podczas kopania torfu czy regulacji rzek. Do analiz trafiają przede 

wszystkim fragmenty możdżeni oraz zęby tura. Do badań porównawczych zbierane są 

również próbki bydła domowego, do analiz uzyskano krew wielu gatunków antylop i gazel 

oraz bawołów afrykańskich, bantengów, jaka, bawołu indyjskiego, watussi i bydła stepowego 

i wielu przedstawicieli dzikich Bovidae oraz DNA ras bydła domowego. Materiał dostarczony 

do laboratorium jest sprawdzany czy nie ma na nim zabrudzeń i czy został pobrany z wnętrza 
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kości, aby ograniczyć możliwości zanieczyszczenia współczesnym DNA lub 

zanieczyszczenia środkami konserwującymi, w których często stosowane były kleje kostne. 

Prowadzone są także badania anatomiczne dostępnych czaszek przedstawicieli dzikich 

gatunków Bovidae. 

O zainteresowaniu tematyką dotyczącą ochrony bioróżnorodności świadczy 

organizacja przez Katedrę Biochemii i Biotechnologii UPP w 2010 r. „First International 

Conference on the Restoration of Endangered and Extinct Animals” w Jastrzębcu, która 

cieszyła się bardzo dużą frekwencją. W Konferencji uczestniczyło ponad 100 badaczy 

reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe zajmujące się problematyką 

wymierania zwierząt dziko żyjących jak i gospodarskich. 

Do identyfikacji molekularnej gatunków zwierząt wybrano gen kodujący 

podjednostkę I oksydazy cytochromu c (COI) z mitochondrialnego DNA, który umożliwia 

identyfikacji organizmów w oparciu o specyficzną dla danego gatunku krótką sekwencję 

nukleotydową, tzw. kod kreskowy DNA (ang. DNA barcoding). W naszych wcześniejszych 

badaniach wykorzystywano również fragmenty genów COI i inne geny mitochondrialne do 

analizy DNA współczesnego bydła, bizonów, żubrów i wymarłych turów. Z kolei krótsze 

fragment genu podjednostki I oksydazy cytochromowej umożliwiły identyfikację mięsnych 

gatunków bydła, świń i kaczek w mieszankach i produktach mięsnych. 

Badania nad turem mogą przyczynić się do lepszego ukierunkowania prac 

hodowlanych związanych z żubrem i innych ginących gatunków ssaków, aby i te zwierzęta 

nie podzieliły losu tura. Badania nad turem stanowią doskonałe rozwinięcie doświadczeń nad 

możliwościami odtworzenia gatunku jak również nad filogenezą.  
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Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 243-261, 2014. MNiSW 4 
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0,712, MNiSW 20 
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Biotechnologia 2011, 92(1) 13-21. MNiSW 5. 
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15-111, 2010, ISBN 978-83-61958-16-1, ISBN 978-83-7160-580-2 

2) Słomski R, Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., 

Frąckowiak H., Smorąg Z., Modliński J.A., Ryba M.S. The application of the molecular 

biology methods in the research into an aurochs. W: Will an aurochs come back to 
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Poznań: Poznań University of Life Sciences, 2010, s. 176-195. MNiSW 7 
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Frąckowiak H., Wielgus K., Smorąg Z. Restoration of the aurochs, an extinct species. 

Annual Report, 77-79, 2009. 
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Wiedza i Życie, 6, 52-55, 2008 

10.  Słomski R, Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., 

Frąckowiak H., Smorąg Z., Ryba M.S. Analiza starożytnego DNA. Od genomu tura po 

ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R, Modliński JA.. Wyd. OWN, Poznań, 

53-62, 2008. MNiSW 3 

11.  Słomski R., Dzieduszycki AM., Lipiński D., Szalata M., Wielgus K., Zeyland J., 

Smorąg Z., Frąckowiak H., Ryba MS. Archeologia molekularna. Analiza DNA – Teoria 

i Praktyka. Red. Słomski R. Wyd. UP w Poznaniu, str. 383-389, 2008. MNiSW 3 
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13.  Słomski R, Dzieduszycki AM., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., 

Frąckowiak H., Smorąg Z., Ryba MS. Analiza DNA tura (Bos primigenius). Nauka, 4, 

65-75, 2008. MNiSW 4. 
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15.  Zgłoszenie patentowe: 
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Patentowy RP, zgłoszenie P383737, Autorzy: Lipiński D., Słomski R., Szalata M., 

Smorąg Z., Dzieduszycki A.M., Ryba M.S. Zgłaszający Polska Fundacja Odtworzenia 

Tura. 2007 

16.  27 doniesień zjazdowych 

 

6) Analiza metylacji DNA w chorobach nowotworowych 

 

Metylacja DNA jest epigenetyczną modyfikacją, wpływającą na funkcje komórki 

poprzez zmianę ekspresji genów, związaną z kowalencyjnym przyłączeniem grupy metylowej 

katalizowanym przez metylotransferazę DNA. W DNA komórek ssaków metylacji ulega 

tylko cytozyna położona 5’ w stosunku do guanozyny w dinukleotydach CpG. W większości 

przypadków metylacja wysp CpG w sekwencji DNA jest wynikiem realizacji informacji 

zapisanej w genomie. Zdarza się jednak, że metylacja jest zdarzeniem losowym związanym z 

błędem metylazy. Mechanizm metylacji jest jednym z mechanizmów pozwalających na 

regulację aktywności genów. Metylacja przyczynia się do organizacji genomu ssaków, 

wpływając na budowę chromatyny, imprinting genowy, inaktywację chromosomu X, kontrolę 

reakcji immunologicznych i regulację ekspresji genów podczas rozwoju organizmu. U 

wyższych eukariota, metylacja jest osiągana poprzez działanie cytozyno-5-metylotransferazy 

DNA (EC 2.1.1.37), która katalizuje transport grupy metylowej z S-adenozylo-L-metioniny 

na piąty węgiel reszty cytozyny w sekwencji dinukleotydowej 5’-CpG-3’. 

Miejsca CpG nie występują często w genomie i mają tendencję do grupowania we 

fragmentach większych niż 500 pz, określanych jako wyspy CpG. Wyspy CpG (ang. CpG 

islands) występują w całym genomie i są często związane z regionem promotorowym genów. 

Poziom metylacji DNA jest utrzymywany przez metylotransferazę, której aktywność jest 

powiązana z rozwojem komórki i wyraźnie wzrasta w fazie S cyklu komórkowego. Podczas 

replikacji DNA nić rodzicielska pozostaje metylowana i metylotransferaza DNA, która 

wykazuje powinowactwo do połowicznie metylowanego DNA, metyluje nową nić wkrótce po 

replikacji. Mechanizm ten zapewnia dziedziczenie przez nici potomne wzoru metylacji, który 

jest zarówno tkankowo jak i genowo specyficzny. Rozmieszczenie metylowanej cytozyny w 
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całym genomie ssaków w dinukleotydach CpG nie jest przypadkowe i większość bogatych w 

nie sekwencji występuje w regionie 5’ wielu genów. Regiony wysp CpG, obecne w 

strukturach wielu genów niezbędnych do utrzymania metabolizmu komórkowego (ang. 

housekeeping genes), pozostają w prawidłowych warunkach w dojrzałych komórkach nie 

metylowane, za wyjątkiem inaktywowanego chromosomu X. Większość sekwencji CpG w 

wyspach CpG jest nie metylowana u młodych, zdrowych osobników, podczas gdy sekwencje 

CpG znajdujące się poza wyspami są przeważnie metylowane. Kiedy sekwencje CpG 

znajdujące się w obrębie wyspy CpG promotora są metylowane, chromatyna jest w tym 

regionie zagęszczona i ekspresja genu jest ograniczona bądź nie występuje. Różnice we 

wzorze metylacji pomiędzy tkankami zostają ustalone podczas wczesnego rozwoju poprzez 

kombinację demetylacji i metylacji de novo. 

Hipermetylacja może występować w procesach starzenia, a nabyty wzór zmienionej 

metylacji może powodować indywidualne predyspozycje do występowania kancerogenezy. 

Niektórzy badacze wskazują na wzrost metylacji w prawidłowych tkankach wraz z wiekiem 

oraz podwyższenie poziomu metylacji podczas rozwoju nowotworu. Zmieniony wzór 

metylacji genów supresorowych nowotworów prowadzi do nieprawidłowego wzrostu 

komórkowego. Zanik ekspresji genów supresorowych nowotworów może stanowić jedno z 

dwóch zdarzeń w dwuczynnikowej (uszkodzeniowej) hipotezie Knudsona (ang. two hits), 

doprowadzających do zaburzenia rozwoju komórki, która predysponuje ją do wystąpienia 

mutacji nowotworowej. Niektóre metylowane geny wykazują podobną ekspresję do genów, w 

których występują mutacje, co wskazuje, że epigenetyczna i genetyczna inaktywacja genu 

może w komórce powodować ten sam efekt. W przeciwieństwie do komórek 

nowotworowych, prawidłowe tkanki wykazują nieznaczną metylację tych samych genów. 

Wzór metylacji może być specyficzny zarówno dla stadium nowotworu jak i jego typu. 

Błędny wzór metylacji, często obserwowany w komórkach nowotworowych, wiązany jest z 

modyfikacją ekspresji genów obejmujących zwiększenie aktywności onkogenów i wyciszanie 

genów supresorowych nowotworów w procesie kancerogenezy. 

Zwiększona ekspresja metylotransferazy DNA jest obserwowana we wczesnym i 

późnym stadium rozwoju nowotworu, co sugeruje udział tego enzymu w tworzeniu 

nieprawidłowego wzoru metylacji w komórkach nowotworowych. Zwiększona metylacja 

wysp CpG obserwowana w komórkach nowotworowych i komórkach unieśmiertelnionych 

sugeruje zaangażowanie hipermetylacji w zwiększaniu złośliwości nowotworów, poprzez 

inaktywację genów supresorowych lub stałe wyciszanie ekspresji genów związanych z 

rozwojem i różnicowaniem. Zwiększona ekspresja protoonkogenów przez hipermetylację 
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może również przyczyniać się do przechodzenie w postać złośliwą przez dostarczanie 

komórek cechujących się zdolnością do nieograniczonych podziałów. 

Przyjmowane są dwie hipotezy wyjaśniające związek metylacji DNA z procesem 

kancerogenezy. Jedna sugeruje, że metylacja DNA przyczynia się do procesu kancerogenezy 

wskutek zmian ekspresji genów, podczas gdy druga wskazuje znaczenie metylacji cytozyny 

dla powstawania mutacji. Hipotezy nie wykluczają się, w pierwszej z nich zaangażowane są 

dwa możliwe, przeciwstawne mechanizmy: 1) inaktywacja lub wyciszenie genów 

supresorowych lub genów różnicowania przez regionalną hipermetylację; 2) zwiększona 

ekspresja protoonkogenów w wyniku obniżonej metylacji. Drugi model sugeruje, że 

metylowana cytozyna wykazuje zwiększoną podatność na deaminację, występującą przy 

niskim poziomie S-adenozylo-L-metioniny, co prowadzi do tranzycji C>T. Mutacja może 

odgrywać kluczową rolę w procesie kancerogenezy, a jej wpływ zależy od stadium 

nowotworu lub docelowej tkanki. Kancerogeneza jest procesem złożonym, wieloetapowym i 

metylacja DNA może odgrywać rolę w tym procesie, przez mechanizm genotoksyczny i 

epigenetyczny, czyli przez mutagenezę i zmianę ekspresji genów. Epigenetyka obejmuje 

badanie zmian ekspresji genów podczas rozwoju, niewynikających ze zmian sekwencji 

nukleotydów w genach. Metylacja DNA może stanowić epigenetyczny mechanizm regulacji 

ekspresji genów poprzez zmianę struktury chromatyny i/lub dostarczenie sygnału, który 

zapobiega wiązaniu bezpośrednio działających czynników lub utrudnia ich wiązanie przez 

białka wiążące się z metylowaną cytozyną. Patrząc na złożony, wieloetapowy, zależny od 

wielu czynników model kancerogenezy udział metylacji DNA w tym procesie jest bardzo 

prawdopodobny. Chociaż wykazano, że hipometylacja DNA ułatwia niewłaściwą ekspresję 

genów, sprzyjającą kancerogenezie, zahamowanie aktywności metylotransferaz jest również 

związane z zapobieganiem rozwoju guza i powstrzymywaniem procesu jego tworzenia, co 

argumentuje przeciw onkogennemu efektowi metylacji DNA. Obniżenie poziomu metylacji 

DNA może hamować powstawanie guza przez mechanizm, który bezpośrednio wpływa na 

metylotransferazę, obniżając możliwość zachodzenia tranzycji C>T i zapobiegając błędnej 

naprawie DNA. Jednakże fakt, że transformacja może być odwrócona przez hamowanie 

aktywności metylotransferazy DNA wskazuje na inne poza mutagenezą mechanizmy 

związane z metylacją, ponieważ mutacja jest nieodwracalna. 

Podczas gdy mutageneza bierze udział w inicjacji i późniejszych stadiach 

kancerogenezy, nie mutagenne zdarzenia są także zaangażowane w tym procesie. Wzrost 

ekspresji określonych protoonkogenów jest związany z powstawaniem guza, a hipometylacja 

ze zwiększoną ekspresją genów. Regionalna hipermetylacja DNA przyczynia się do 
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kancerogenezy przez wyciszanie genów supresorowych, co nie zawsze jest przypadkowe i 

hipermetylacja wewnątrz intronowych sekwencji jest niezbędna dla ekspresji genów. 

Podsumowując, genetyczne i epigenetyczne mechanizmy zmiany DNA mogą istotnie 

wpływać na rozwój nowotworu w zależności od stadium kancerogenezy, zaangażowania 

genów i pochodzenia tkanki. 

Badania poziomu metylacji nie ograniczają się tylko do analizy DNA zwierząt, 

prowadzono analizę ilościową metylacji wybranych genów u chorych z nowotworami, 

wskazując, że mogą stać się klinicznie użytecznymi biomarkerami. Badania potwierdziły 

znacząco wyższe poziomy metylacji genów MGMT i NDRG2 w porównaniu z prawidłową, 

nienowotworową tkanką mózgową. Wykazano, że metylacja DNA całego panelu wybranych 

genów może służyć jako narzędzie do prognozowania agresywności glejaka. Z kolei w 

przypadku badania szeregu genów wykazano zależność metylacji genu RUNX3 ze stopniem 

złośliwości w skali WHO w patogenezie oponiaków. Z kolei nie wykazano zależności między 

podwyższonym poziomem metylacji promotora genu NDRG2 z rozwojem nowotworu, co 

sugeruje konieczność prowadzenia badań dla indywidualnych nowotworów w celu wskazania 

użytecznych klinicznie biomarkerów opartych o ocenę poziomu specyficznej metylacji DNA. 
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7) Badania molekularne bliźniąt 
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Część prowadzonych przeze mnie badań związanych była z analizą zmienności 

genetycznej bliźniąt dla określenia udziału cech genetycznych i oddziaływań 

środowiskowych w zmienności fenotypu w okresie prenatalnym. We współpracy trzech 

placówek: 1) Katedry Anatomii Funkcjonalnej Akademii Wychowania Fizycznego w 

Poznaniu; 2) Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; oraz 3) 

Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

prowadzono badania w zakresie badań fenotypowych bliźniąt, ginekologii i położnictwa oraz 

badań molekularnych.  

Opierając się na metodzie bliźniąt, podjęto próbę ustalenia względnego udziału 

zmienności genetycznej w zmienności fenotypowej cechy przy pomocy współczynników 

determinacji genetycznej w oparciu o liczną grupę bliźniąt o określonej zygotyczności i typie 

błon płodowych. Badania molekularne DNA bliźniąt umożliwiły określenie zygotyczności, co 

okazało się szczególnie przydatne dla badań bliźniąt jednej płci i wykazania chimeryzmu 

krwi. Pary bliźniąt zostały objęte badaniami w zakresie odcisku genetycznego i określenia 

polimorficznych alleli metodą hybrydyzacji z sondami molekularnymi i amplifikacji metodą 

PCR.  

Wykazano, że wielkość różnic wewnątrzparowych dla badanych cech somatycznych 

bliźniąt nie zależała ani od wieku płodowego, ani od płci. Nie zaobserwowano także 

oddziaływania matczynych czynników zagrożenia na wielkość różnic wewnątrzparowych u 

bliźniąt zarówno monozygotycznych (MZ), jak i dizygotycznych (DZ). Różnice 

wewnątrzparowe w wartościach badanych cech somatycznych, z wyjątkiem masy ciała, 

występują w całym badanym okresie prenatalnym na korzyść bliźniąt dizygotycznych, ale 

istotne statystycznie są tylko pod koniec rozwoju płodowego, tzn. w 9 i 10 miesiącu 

księżycowym. Natomiast różnice wewnątrzparowe masy ciała zaznaczają się w 7 i 8 miesiącu 

na korzyść bliźniąt monozygotycznych, a w 9 i 10 miesiącu na korzyść bliźniąt DZ, ale są 

nieistotne statystycznie w całym badanym odcinku ontogenezy płodowej. 

Współczynnik odziedziczalności nie informuje dosłownie o wpływie dziedziczności 

na kształtowanie się danej cechy, informuje jedynie o względnym udziale zmienności 

genotypowej w zmienności fenotypowej cechy. Ponadto w zmienności fenotypowej cech 

somatycznych noworodków pochodzących z ciąży bliźniaczej przeważa udział składnika 

genetycznego nad udziałem składnika środowiskowego, a różnorodność fenotypowa zależna 

od czynników genetycznych jest większa u bliźniąt płci męskiej niż u bliźniąt płci żeńskiej. 

Jednoznaczne określenie roli genów i środowiska w kształtowaniu zmienności cech 

fenotypowych jest bardzo trudne, ponieważ w różnicach genotypowych zawiera się udział 
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środowiska wynikający z interakcji genotyp-środowisko. Te wzajemne złożone zależności 

występujące pomiędzy genotypem i środowiskiem wywierają wysoce istotny wpływ na 

kształtowanie się cech somatycznych człowieka. 

Materiał biologiczny stanowiła krew pępowinowa pobrana od 300 par bliźniąt. 

Przeprowadzono profilowanie genetyczne w obrębie 21 loci zlokalizowanych na różnych 

chromosomach, m.in. MS1 (1p33-p35), TPOX (2p25.3), D3S1358 (3p21.31), FGA (4q28), 

D5S818 (5q23.2), CSF1PO (5q33.1), D7S820 (7q21.11), MS31 (7p22-pter), D8S1179 

(8q24.13), TH01 (11p15.5), PLA2A1 (12), vWA (12p13.31), MS43A (12q24.3-qter), 

D13S317 (13q31.1), CYP19 (15q21.1) PentaE (15q26.2), D16S539 (16q24.1), D18S51 

(18q21.33), D21S11 (21q21.1), PentaD (21q22.3), AMG (XY) oraz analizy typu multi locus. 

Wykonano również analizę porównawczą sekwencji pętli D mitochondrialnego DNA u 

bliźniąt, które określić mają stopień heteroplazmii.  

Analiza DNA wykonana dla par bliźniąt, obejmująca porównanie polimorfizmu 

sekwencji minisatelitarnych (techniki hybrydyzacyjne) i mikrosatelitarnych (techniki 

amplifikacyjne) pozwoliła na jednoznaczne wskazanie bliźniąt jednozygotycznych i 

dwuzygotycznych. Klasyczna analiza odcisku genetycznego (analiza typu MLS) okazała się 

metodą bezsporną i rozstrzygającą w aspekcie określania zygotyczności, jednakże jej 

stosowanie przebiega z zastosowaniem radioizotopów, co stanowi duże ograniczenie tej 

metody, podobnie jak konieczność stosowania wysokocząsteczkowych preparatów DNA i 

stosunkowo dużych ilości DNA (ok. 10 μg) w porównaniu z metodami amplifikacji. Zakres 

analiz genetycznych wykonywanych dla bliźniąt powinien być zróżnicowany i dostosowany 

do sytuacji, w której występuje wysokie prawdopodobieństwo identyczności badanych 

sekwencji, a takie zachodzi u bliźniąt dizygotycznych. Określenia dizygotyczności jest pewne 

w momencie, gdy stwierdzi się różnice w poszczególnych allelach, lecz dla udowodnienia 

jednozygotyczności wymagane jest wykonanie kilkunastu analiz pojedynczych loci. 

Zastosowanie analiz pojedynczego locus umożliwiło stwierdzenie u trzech par bliźniąt 

dodatkowych fragmentów DNA, co sugeruje wystąpienie u nich zjawiska chimeryzmu. 

Dostrzeżenie dodatkowych fragmentów DNA za pomocą analizy typu odcisk genetyczny nie 

jest możliwe. Bardzo skuteczną metodą ustalania zygotyczności okazała się reakcja PCR z 

zastosowaniem zestawu PowerPlex 16, który jest powszechnie stosowany w badaniach 

medyczno-sądowych i kryminalistycznych. Analiza sekwencji pętli D mitochondrialnego 

DNA potwierdziła wysoki polimorfizm tego regionu w badanej grupie bliźniąt, jednak nie 

zaobserwowano różnic w obrębie żadnej z par bliźniąt jednozygotycznych. Częstość 

występowania polimorficznych alleli D8S1179, TPOX, FGA, D3S1358, D21S11, D18S51, 
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Penta E, D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, CSF1PO, Penta D, PLA2A1 i D1S80, 

których obecność stwierdzono w badanej grupie bliźniąt jednej płci odbiega od częstości ich 

występowania stwierdzonej w populacji polskiej. 
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8) Diagnostyka molekularna 

 

W związku z wcześniejszym zatrudnieniem w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, 

uzyskaniem wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych i uzyskaniem specjalizacji w zakresie 

laboratoryjnej genetyki medycznej zaangażowana jestem w szereg prac z zakresu diagnostyki 

molekularnej, które wcześniej nie zostały przeze mnie wymienione w autoreferacie. W tym 

nurcie badawczym prowadzone są prace związane z farmakogenetyką i indywidualną 

podatnością na leki. W badaniach stosowane są różne metody umożliwiające genotypowanie, 

począwszy od sekwencjonowania, poprzez pirosewkencjonowanie aż do sekwencjonowania 

nowej generacji (ang. next generation sequencing, NGS). Badania tego typu przeprowadzono 

dla określania indywidualnej reakcji pacjentów na anestetyki, głównie wziewne typu propofol 

czy sewofluran. Warianty genów biorących udział w metabolizmie leków mogą odgrywać 

potencjalnie ważną rolę w odpowiedzi na ten środek znieczulający i stanowią obiecujący 

przedmiot do dalszych badań. Inne badania dotyczą nieswoistych zapaleń jelit czy wpływu 

wybranych wariantów genów u pacjentów z zakażeniami Helicobacter pylori na zmiany 

zapalne nabłonka jelit. Część badań związana jest z diagnostyką pacjentów z rodzinnym 

rakiem tarczycy czy możliwością stosowania terapii genowych. Prace z tego zakresu 

dotyczące metodologii badań genetycznych zostały zamieszczone w monografiach Analiza 

DNA – praktyka. Red. Słomski R, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

Poznań, 2014 oraz Analiza DNA – Teoria i Praktyka. Red. Słomski R. Wyd. UP w Poznaniu, 

2008 
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undergoing anaesthesia. BMC Med Genet. 17(1):40, 2016. IF 2,198 MNiSW 20 
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9.  Skrzypczak-Zielinska M., Borun P., Milanowska K., Jakubowska-Burek L., Zakerska 
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DNA człowieka. Postępy Biologii Molekularnej. Przykłady Analiz DNA. Praca 

zbiorowa Red. Słomski R., Poznań, 97-108, 1999. MNiSW 3 
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23.  63 doniesienia zjazdowe 

 

6. Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

Działalność dydaktyczną rozpoczęłam w roku w 1997 r., kiedy zostałam słuchaczem 

Stacjonarnego Studium Doktoranckiego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii ówczesnej 

Akademii Rolniczej w Poznaniu. Studia doktoranckie realizowałam w Katedrze Biochemii i 

Biotechnologii początkowo pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Guranowskiego, a później 

prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego. W tym okresie zaangażowana byłam w prowadzenie 

ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Biochemia dla studentów drugiego roku kierunku 

Rolnictwo. Stopniowo rozszerzałam swoją działalność o samodzielne prowadzenie 

przedmiotów, co roku przekraczając pensum, wynoszące 240 godzin. Od roku 2004 do chwili 

obecnej jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii i Biotechnologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i właśnie tutaj całkowicie skupia się moja 

działalność dydaktyczna. Liczba realizowanych przeze mnie godzin dydaktycznych znacznie 

przekracza obowiązujące mnie pensum 210 godzin w roku akademickim, niemniej udział w 

tak dużej liczbie zajęć skutkuje ciągłym zwiększaniem moich kompetencji jako nauczyciela 

akademickiego oraz dużą satysfakcją wypływającą z możliwości przekazu wiedzy młodym 

pokoleniom. 

Obecnie prowadzą wykłady i ćwiczenia z Immunologii, wykłady i ćwiczenia z 

Diagnostyki molekularnej, wykłady z Regulacji Prawnych w Biotechnologii, Organizmów 

Modelowych, Alergii i Alergenów oraz Nanobiotechnologii. Programy nauczania 

wymienionych przedmiotów zostały w większości przeze mnie opracowane od podstaw. 

Należy podkreślić, że prowadzenie zajęć rozpoczęłam jeszcze przed rozpowszechnieniem 

komputeryzacji i początkowe zajęcia były przygotowywane w oparciu o rzutnik i folie. 

Szczególne wyzwanie stanowią angielskojęzyczne wykłady poświęcone ostatnim 

osiągnięciom z zakresu diagnostyki genetycznej (Recent Advances in Genetic Diagnostics), 

ponieważ co roku trzeba opracowywać zupełnie nowe zagadnienia. Prowadzę też część 

wykładów z Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii Medycznej. Wszystkie prowadzone 
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przeze mnie zajęcia obejmują obecnie studentów kierunku Biotechnologia I i II stopnia, ze 

szczególnym uwzględnieniem studentów ze specjalizacji Diagnostyka genetyczna. 

Przeprowadziłam wykłady monograficzne dla słuchaczy Studium Doktoranckiego w zakresie 

Terapii Genowej i Nanobiotechnologii. Jeszcze w trakcie wykonywania pracy doktorskiej 

opiekowałam się wykonywaniem prac magisterskich w zakresie izolacji i oczyszczania 

rekombinowanych białek, a od uzyskania stopnia doktora, pod moim kierunkiem wykonano 

13 prac magisterskich i 14 prac inżynierskich przez studentów kierunku biotechnologia. 

Poza Uniwersytetem Przyrodniczym pomagałam w latach 2010-2013 w prowadzeniu 

zajęć z Biologii medycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i od 

2010 r z Transgenezy na Kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego. Dzięki temu zachowałam możliwość bezpośredniego kontaktu ze 

studentami innych uczelni i poszerzania działalności dydaktycznej. 

Sprawowałam również opiekę nad częścią prac realizowanych przez doktorantów 

prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego w zakresie: 1) badań metylacji DNA świń (dr Antonina 

Lorenz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu); 2) identyfikacji gatunkowej mięsa zwierząt 

domowych (dr Anita Spychaj, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2012); 3) diagnostyki 

molekularnej bliźniąt (dr Mariusz Nawrocki, Uniwersytet Medyczny im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013). Byłam ponadto promotorem pomocniczym dwóch 

rozpraw doktorskich: 1) dr Natalia Drwęska-Matelska. Analiza asocjacji polimorfizmów genu 

związanych z metabolizmem kości z gęstością mineralną kości i występowaniem złamań w 

populacji polskiej. 2013 oraz 2) dr Szymon Hryhorowicz. Warianty sekwencji DNA 

wybranych genów uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego i procesach zapalnych 

analizowane technikami wysoce wydajnego sekwencjonowania na przykładzie chorych ze 

zróżnicowanym rakiem tarczycy. 2014. 

 

7. Działalność organizacyjna 

 

Już od samego początku studiów doktoranckich brałam udział w organizacji Szkół 

Letnich Postępy Biologii Molekularnej organizowanych przez prof. dr hab. Ryszarda 

Słomskiego. W 1998 r. zostałam poproszona o przygotowanie rozdziału dotyczącego 

mitochondrialnego DNA człowieka i przedstawienie krótkiego wykładu dla uczestników 

Szkoły Letniej. Po uzyskaniu stopnia doktora zaangażowałam się w większą pomoc związaną 

z organizacją szkoleń, przygotowując ćwiczenia z zakresu oczyszczania i rozdziałów 

elektroforetycznych rekombinowanych białek, poprzez pirosekwencjonowanie aż do pomocy 
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w redakcji wydawnictwa związanego z Szkołą Letnią. Moja aktywność z tego zakresu została 

wyróżniona nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Od szeregu lat jestem zaangażowana w aktywność Komitetu Genetyki Człowieka i 

Patologii Molekularnej PAN, początkowo jako członek Komisji Biologii Molekularnej, a od 

2007 r. jako sekretarz Komitetu. W ramach tej funkcji biorę udział w organizacji spotkań, 

opiekuję się stroną internetową Komitetu i przygotowuję coroczne sprawozdania z 

działalności Komitetu. 

W latach 2014-2018 brałam udział jako zastępca jednego z dwóch przedstawicieli 

Polski w Akcji COST BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models (SALAAM) 

organizowanej przez European Cooperation in Science and Technology. Koordynatorem 

Akcji był prof. Eckhardt Wolf z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. W 

ramach Akcji uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych w Brukseli, Monachium, Hale, 

Ohrydzie i Poznaniu. Brałam udział w organizacji kilkudniowej konferencji, która odbyła się 

w Poznaniu, stanowiącej spotkanie grup roboczych i spotkanie członków Komitetu 

Koordynującego Akcji - WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308 Sharing 

Advances on Large Animal Models – SALAAM (Poznań, 13-16.12.2015). Należy podkreślić, 

że poznańskie spotkanie zyskało duże uznanie.  

W związku z zatrudnieniem w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w latach 2000-

2015, uzyskałam uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz ukończyłam specjalizację w 

zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, jestem w związku z tym członkiem Krajowej 

Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Działam również aktywnie w prestiżowej organizacji 

związanej z diagnostyką - Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, początkowo jako 

członek, a obecnie opiekuję się stroną internetową Kolegium w ramach zarządu Kolegium. 

W działalności organizacyjnej należy podkreślić mój udział jako członka Zarządu w 

innej organizacji pozarządowej Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki 

POLBIOGEN, w ramach której mam możność wspierania aktywności naukowców polskich. 

Ponadto od 2015 r. uczestniczę w obradach Konwencji o Zakazie Stosowania Broni 

Biologicznej w Spotkaniach Ekspertów i Spotkaniach Państw – Członków Konwencji w 

siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Dzięki temu mam możność 

spojrzenia na prowadzone badania z szerszej perspektywy i zauważenia możliwości 

wykorzystania osiągnięć nauki przeciwko ludzkości, co mogę też przekazywać studentom 

podczas zajęć. 

Oprócz udziału w organizacji Szkół Letnich oraz spotkania w ramach Akcji COST 

BM1308, brałam udział w organizacji konferencji naukowej First International Conference on 
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the Restoration of Endangered and Extinct Animals, poświęconej ochronie gatunków 

zagrożonych i wymierających, która odbyła się w Jastrzębcu, w siedzibie Instytutu Genetyki i 

Hodowli Zwierząt PAN w dniach 17-19.05.2010. Konferencja została zorganizowana przez 

Katedrę Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut 

Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w ramach Centre of Excellence in Genomics, 

Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with 

consideration of Animal Welfare - ANIMBIOGEN in EU, Polską Fundację Odtworzenia Tura 

oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. W Konferencji 

uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe 

zajmujące się problematyką ginięcia zwierząt dzikożyjących jak i gospodarskich. Goście 

zagraniczni przybyli z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, 

Ukrainy i Włoch. Program obejmował 4 sesje oraz dwie sesje poświęcone bieżącym 

projektom (Ongoing Project). Na najwyższe uznanie zasłużyła sesja II , której referaty 

wygłosili prof. Eric H. Harley (projekt kwaga), prof. Pasqualino Loi (klonowanie somatyczne 

zwierząt dzikożyjących) i prof. Alexei Tikhonov (badania nad mamutem).  

Brałam udział w organizacji Konferencji Naukowej „Analiza DNA - praktyka”, która 

odbyła się w dniach 9-10.10.2014 r. w Poznaniu. Konferencja została przygotowana przez 

Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Komitet Genetyki Człowieka 

i Patologii Molekularnej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Polską Fundację 

na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. W Konferencji, która odbyła się 

w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, wzięło udział 150 

uczestników z Polski zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. 

Uczestnicy Konferencji uzyskali certyfikat i 10 punktów edukacyjnych przyznanych przez 

Krajowa Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Uczestnicy Konferencji otrzymali książkę pt. 

Analiza DNA – Praktyka pod red. Prof. Ryszarda Słomskiego (2014), zawierającą 

przedstawione na konferencji zagadnienia. 

W 2017 r. zostałam współredaktorem monografii „60 lat Katedry Biochemii i 

Biotechnologii” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (red. 

R. Słomski i M. Szalata, 274 s., 2017, ISBN: 978-83-7160-872-8). 

W latach 2013/2014 byłam członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia, a w 

2013 weszłam w skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Biotechnologia. Od 2016 

jestem członkiem podzespołu ds./ analizy ankiet studentów i absolwentów w ramach Zespołu 

ds. Jakości Kształcenia na kierunku Biotechnologia. W 2016r. zostałam członkiem 
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Rektorskiej Komisja ds. GMM i GMO. Jestem również kierownikiem Zakładu Inżynierii 

Genetycznej do prac z genetycznie modyfikowanymi organizmami – GMO, brałam ponadto 

udział w przygotowaniu wniosków o utworzenie Zakładów Inżynierii Genetycznej ds. 

genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów – GMM oraz ds. GMO. W ramach 

aktywności w Katedrze Biochemii i Biotechnologii odpowiedzialna jestem również za 

wprowadzanie niezbędnych danych do programu POLON. 

Brałam również udział w pracach związanych z przygotowaniem wniosku o uzyskanie 

uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia dla 

Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Wykonałam ponadto w latach 2017-2019, recenzje 7 artykułów do czasopisma 

Medicine (Wolters Kluwer).  


