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1. Imię i nazwisko: Halina Zofia Staniek  

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

 

 2003 Magister inżynier technologii żywności w zakresie żywienia człowieka, Akademia Rolnicza 

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), 

Wydział Technologii Żywności (obecnie Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). 

 Tytuł pracy magisterskiej: „Wpływ acetylowanego adypinianu diskorbiowego na 

biodostępność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach”. 

 Promotor: dr Jacek Anioła.  

  

 2008 Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu. 

 Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena właściwości biologicznych trójcentrowego kompleksu 

Cr(III) z kwasem propionowym w układach modelowych in vitro i in vivo”. 

 Promotor: dr hab. Zbigniew Krejpcio, prof. nadzw. 

 

3. Przebieg pracy zawodowej  

 

 06.2003 – 09.2003: Staż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział 

 w Krotoszynie 

 10.2003 - 09.2007: Studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Akademii 

Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu  

 10.2008-09.2009: asystent w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności  

i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 10.2009 – obecnie: adiunkt w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki (wcześniej Katedra 

Higieny Żywienia Człowieka), Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 

 w Poznaniu. 
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4. Działalność naukowo-badawcza  

 

4.1. Wskazanie osiągnięcia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

Osiągnięciem, będącym podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest 

cykl pięciu monotematycznych prac ujętych pod wspólnym tytułem:  

 

„Połączony wpływ suplementacji chromem(III) przy zróżnicowanym poziomie żelaza w diecie na 

gospodarkę wybranymi pierwiastkami w badaniach modelowych in vivo” 

 

I. Staniek H., Wójciak R.W.: The combined effect of supplementary Cr(III) propionate complex and 

iron deficiency on the chromium and iron status in female rats. Journal of Trace Elements in 

Medicine and Biology, 2018, 45, 142-149. DOI: 10.1016/j.jtemb.2017.10.010. 

IF 2017 = 3,755; MNiSW = 20 pkt.; Cytowania WoS (Scopus) =  1 (2) 

II. Staniek H.: The combined effects of Cr(III) supplementation and iron deficiency on the copper and 

zinc status in Wistar rats. Biological Trace Element Research, 2018, DOI: 10.1007/s12011-018-1568-

7 

IF 2017 = 2,361; MNiSW = 15 pkt.; Cytowania WoS (Scopus) = 1 (0) 

III. Staniek H., Wójciak R.W.: The combined effects of iron excess in the diet and chromium(III) 

supplementation on the iron and chromium status in female rats. Biological Trace Element 

Research, 2018, 184(2), 398-408. DOI: 10.1007/s12011-017-1203-z.  

IF 2017 = 2,361; MNiSW = 15 pkt.; Cytowania WoS (Scopus) = 1 (2) 

IV. Staniek H.: The combined effects of Cr(III) propionate complex supplementation and iron-excess 

on copper and zinc status in rats. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2019, 53, 49-

54. DOI: 10.1016/j.jtemb.2019.01.011 

IF 2017 = 3,755; MNiSW =  20 pkt.; Cytowania WoS (Scopus) = 0 (0) 
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V. Staniek H., Wójciak R.W., Prokop K., Tubacka M., Krejpcio Z.: Combined effect of diversified Fe(III) 

content in the diet and Cr(III) supplementation on the magnesium status in rats. Journal of 

Elementology, 2018, 23(2), 569-580. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.2.1466. 

IF 2017 = 0,684; MNiSW = 15 pkt.; Cytowania WoS (Scopus) = 0 (0) 

Sumaryczny IF publikacji wskazanych jako osiągnięcie: 12,916; suma punktów MNiSW = 85; suma 

cytowań WoS (Scopus) 3 (4) 

 

Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów przyznawanych za 

publikacje w tych czasopismach.  

 

Mój wkład w wyżej wymienione publikacje obejmował: autorstwo hipotez i koncepcji badań, udział 

w wykonaniu doświadczeń oraz większość oznaczeń, analizę i opracowanie statystyczne wyników, 

wnioskowanie, redakcję manuskryptów (załączono oświadczenia współautorów).  
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4.2. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników osiągnięcia  

 

4.2.1. Wprowadzenie  

 

 Zdrowie człowieka jest pojęciem złożonym, obejmującym wiele aspektów jego aktywności, jak 

 i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Racjonalne żywienie zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój 

organizmu oraz utrzymanie go w optymalnej kondycji. Wymaga jednakże dostarczania organizmowi 

wszystkich niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach. Niewłaściwa 

podaż składników odżywczych z dietą oraz nieprawidłowe ich poziomy w organizmie mogą prowadzić 

do wielu zaburzeń metabolicznych. Powoduje to, że we współczesnym świecie borykamy się z licznymi 

schorzeniami, których przyczyny związane są zarówno z niedoborem jak i nadmiarem poszczególnych 

składników. 

Jednym z takich przykładów są składniki mineralne, które nie są syntetyzowane w ustroju, więc 

muszą być dostarczane w odpowiedniej ilości do organizmu z pożywieniem (Khan and Awan 2014). 

Stan odżywienia biopierwiastkowego zależy nie tylko od podaży poszczególnych makro-  

i mikroelementów w diecie, ale także od ich biodostępności oraz depozycji tkankowej, wzajemnych 

proporcji i interakcji między składnikami pożywienia. Nieprawidłowa lub zaburzona gospodarka 

mineralna w organizmie człowieka może mieć wiele przyczyn. Wynikać może z zbyt niskiej lub zbyt 

wysokiej podaży niektórych składników odżywczych, nie odżywczych i toksycznych, leków, stanów 

patologicznych a także interakcji między tymi czynnikami. 

Korzystny lub szkodliwy wpływ pierwiastków zależy od ich stopienia utlenienia, postaci chemicznej 

oraz wpływu wielu czynników. Zarówno zewnętrznych, np. podaży pierwiastka z dietą, obecności oraz 

rodzaju promotorów i inhibitorów jego wchłaniania a także czynników wewnętrznych, takich jak: 

indywidualne wchłanianie i metabolizm pierwiastków, wieku, płci, stanu fizjologicznego i predyspozycji 

genetycznych. Co więcej działanie pierwiastków, szczególnie śladowych zależy nie tylko od ich ilości  

w diecie oraz organizmie, ale także ich wzajemnych oddziaływań między sobą (Yenice et al. 2015).  

Na szczególną uwagę zasługuje wpływ Fe na zdrowie. Niedobór Fe jest jednym z najczęstszych 

niedoborów żywieniowych u ludzi na całym świecie (Xiao et al. 2016). Jego niedobór jest częstą 

przyczyną anemii (Auerbach and Adamson 2016). Szacuje się, że ponad 30% światowej populacji ma 

anemię, głównie z powodu niedoboru Fe (Kassebaum et al. 2014; Naigamwalla, Webb, and Giger 

2012). Niedobór Fe spowodowany jest przede wszystkim niską podażą Fe z dietą, niską absorpcją, 

upośledzeniem wchłaniania, nadmierną utratą krwi w cyklach miesiączkowych, chorobami lub 

zwiększonymi wymaganiami fizjologicznymi np. w ciąży i laktacji (Bjørklund et al. 2017). Na świecie jest 

około 1,5-1,8 miliarda osób cierpiących z powodu niewystarczającej podaży Fe z dietą (Park et al. 2007; 

Petry et al. 2016; Smith, Golden, and Myers 2017). Według danych WHO niedobór tego pierwiastka 

dotyczy 5% populacji, 20% kobiet miesiączkujących oraz 30–40% dzieci w krajach rozwiniętych (Gowin 

and Horst-Sikorska 2010). Żelazo jest niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego funkcjonowania 
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organizmu. Jest składnikiem hemoglobiny, mioglobiny i wielu enzymów uczestniczących w transporcie 

i przechowywaniu tlenu oraz transporcie elektronów. Niedobór Fe zmniejsza zdolność transportu 

tlenu, produkcję energii i proliferację komórek (Gkouvatsos, Papanikolaou, and Pantopoulos 2012).  

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się również na konsekwencje związane z nadmierną 

kumulacją Fe w organizmie, spowodowaną najczęściej dziedziczną hemochromatozą, schorzeniami 

wątroby, chorobami wymagającymi częstego przetaczania krwi. Żelazo może mieć negatywny wpływ, 

gdy gromadzi się w organizmie w nadmiarze (Swanson 2003). Nadmierna kumulacja makro- 

 i mikroelementów w organizmie jest spowodowana głównie zanieczyszczeniem środowiska, 

nieprawidłową dietą lub zaburzeniami metabolicznymi (Gutowska et al. 2009). Żelazo występuje 

naturalnie w wielu produktach spożywczych, jest także dodawane celowo do niektórych produktów 

spożywczych i dostępne w postaci suplementów diety. Interwencje w zakresie zdrowia publicznego, 

takie jak wzbogacanie żywności za pomocą związków Fe, zostały podjęte w celu zmniejszenia 

występowania niedokrwistości z niedoboru Fe i poprawy zdrowia. Te działania, jak również 

suplementacja diety związkami Fe wzbudzają wiele kontrowersji, ponieważ dodatkowa ekspozycja na 

Fe w diecie zwiększa ryzyko przeciążeniem Fe pewnych grup ludności (Muñoz, García-Erce, and 

Remacha 2011; Swanson 2003). Na przykład osoby z dziedziczną hemochromatozą, która 

predysponuje je do wchłaniania nadmiernych ilości Fe z diety, są obarczone większym ryzykiem (Bacon 

et al. 2011). Amerykańskie Stowarzyszenie do Badania Chorób Wątroby (The American Association for 

the Study of Liver Diseases) zaleca, aby leczenie hemochromatozy obejmowało unikanie Fe  

i suplementów witaminy C (Bacon et al. 2011). Bardzo ważną kwestią jest biodostępność Fe, która jest 

ważniejsza niż jego bezwzględne poziomy. A wpływ na nią ma także obecność oraz rodzaj promotorów 

i inhibitorów wchłaniania Fe w diecie (Duque et al. 2014). Pomimo rozległej regulacji wychwytu Fe, 

nadmiar Fe w diecie może zwiększać poziomy Fe w tkankach, niż jest to konieczne do utrzymania 

prawidłowej erytropoezy i funkcji metabolicznej (Simcox and McClain 2013).  

W dzisiejszych czasach rynek oferuje szeroką gamę łatwo dostępnych suplementów mineralnych, 

zróżnicowanych zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Suplementy na bazie związków 

Fe są szeroko stosowane w celu zwalczania niedoboru tego pierwiastka (Xiao et al. 2016). Dorośli  

z prawidłową czynnością jelit mają bardzo niskie ryzyko przeciążenia Fe ze źródeł żywieniowych. 

Istnieje jednak niebezpieczeństwo przedawkowania Fe, w związku z wzbogacaniem żywności w Fe  

a także nieuzasadnioną oraz niekontrolowaną suplementacją dietetyczną tym pierwiastkiem. 

Nadmierne spożycie więcej niż 20 mg kg-1 Fe z suplementów lub leków może prowadzić do rozstroju 

żołądka, zaparć, nudności, bólu brzucha, wymiotów i omdlenia, zwłaszcza jeśli pokarm nie jest 

przyjmowany w tym samym czasie (Duque et al. 2014). Może to wywoływać konsekwencje związane 

 z prooksydacyjnym działaniem Fe u niektórych osób. Żelazo jest pierwiastkiem przejściowym, który 

może działać jako utleniacz i wytwarza reaktywne formy tlenu (ROS). Nadmierne spożycie Fe może być 

związane z etiologią niektórych chorób przewlekłych, w tym cukrzycy (Simcox and McClain 2013), raka 
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(Kubiak 2013; Park et al. 2007) i chorób układu krążenia (Muñoz et al. 2011; Park et al. 2007; Swanson 

2003). Większość dowodów potwierdza hipotezę, że przeciążenie Fe powoduje nadprodukcję wolnych 

rodników. W ten sposób przyczynia się do uszkodzenia tkanek i zwiększa stres oksydacyjny (Khan and 

Awan 2014; Renuka and Vasantha 2016). Zwiększona kumulacja Fe wpływa na syntezę insuliny 

 i wydzielanie jej przez komórki β trzustki. Gromadzenie się Fe w wątrobie może prowadzić do 

oporności na insulinę przez zakłócanie zdolności insuliny do hamowania wątrobowej produkcji glukozy 

(Cooksey et al. 2010; Edgerton et al. 2017; Kulaksiz et al. 2008; Renuka and Vasantha 2016; Sivasankari 

and Thiruchelvan 2017). Inna hipoteza sugeruje, że insulina może ułatwiać kumulację Fe poprzez 

redystrybucję receptorów transferyny na powierzchnię komórki, jak również wychwyt komórkowy 

 i stymulację syntezy ferrytyny (Choi et al. 2013; Krisai et al. 2016; Noetzli et al. 2012). Zarówno 

niedobór jak i nagromadzenie niektórych mikropierwiastków może stymulować inną drogę ich 

metabolizmu, wpływając na gospodarkę innych pierwiastków, która przyczyniać się może do rozwoju 

niektórych chorób. Wzajemne oddziaływania między pierwiastkami mogą również stymulować wiele 

innych zaburzeń (Chitturi et al. 2015).  

Jednymi z suplementów diety cieszącymi się wciąż bardzo dużą popularnością są związki Cr(III). 

Uważano, że Cr(III) może odgrywać istotną rolę w patogenezie cukrzycy. Sugerowano, że jego 

niewystarczające spożycie stanowi możliwy czynnik ryzyka cukrzycy (Basaki et al. 2012; Dogukan et al. 

2009). Chrom(III) poprawia parametry metabolizmu glukozy, szczególnie u chorych na cukrzycę. 

Suplementy diety, w tym te zawierające Cr(III) czy Fe, mogą potencjalnie wpływać na stan mineralny 

ze względu na możliwe interakcje z innymi makro- i mikroelementami podczas wchłaniania, transportu, 

metabolizmu, wydalania i innych przyczyn. Chrom jest metalem przejściowym, który obecnie budzi 

wiele kontrowersji (Piotrowska et al. 2018). Ze względu na niejednorodność uzyskiwanych wyników 

oraz nie w pełni wyjaśnione mechanizmy jego działania a także potencjalną toksycznością niektórych 

form chemicznych Cr(III), w 2014 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował 

opinię naukową, w której chrom trójwartościowy uznano za nieistotny element dla zwierząt i ludzi 

(European Food Safety Authority 2014). A jego działanie należy rozpatrywać raczej jako efekt 

farmakologiczny. Wciąż jednak jest bardzo popularnym składnikiem suplementów diety i jest zalecany 

w terapii cukrzycy. Poszukuje się więc nowych związków Cr(III) zwłaszcza organicznych, które 

wykazywały by znaczny stopień absorpcji, co warunkowało by lepszą odpowiedź biologiczną 

organizmu, były efektywne i bezpieczne, szczególnie w aspekcie poprawy parametrów gospodarki 

glukozą i lipidowej u chorych na cukrzycę. Jednym z takich związków jest trójcentrowy kompleks Cr(III) 

z kwasem propionowym, zwany w skrócie Cr3. Z wcześniejszych badań własnych i innych autorów 

wynika, że charakteryzuje się on znacznym stopniem absorpcji w porównaniu do innych związków 

Cr(III) i jest relatywnie bezpieczny (Clodfelder, Chang, and Vincent 2004; Staniek, Kostrzewska-

Poczekaj, et al. 2010; Staniek and Krejpcio 2009, 2017; Staniek, Krejpcio, and Iwanik 2010).  



Halina Staniek                                                                                                                                              Załącznik 2. Autoreferat  

 

8 

 

Koncepcja badań mojego osiągniecia naukowego, powstała na bazie moich wcześniejszych 

zainteresowań, przeprowadzonych eksperymentów i obserwacji związanych z działaniem biologicznym 

związków Cr(III) oraz badaniami nad zaburzoną gospodarką Fe. We wcześniejszych badaniach 

zaobserwowano, że wysokie dawki pokarmowe Cr(III) wpływają na gospodarkę Fe (Staniek and 

Krejpcio 2017). Fe(III) i Cr(III) są transportowane przez to samo białko – transferynę (Tf) i mogą 

konkurować o wiązanie z nią (Quarles, Brumaghim, and Marcus 2010; Quarles, Marcus, and 

Brumaghim 2011; Vincent and Love 2012). Mogą więc one wykazywać, wzajemny inhibicyjny wpływ 

na wchłanianie i transport do tkanek (Vincent and Love 2012). Transferyna składa się z dwóch prawie 

identycznych płatów, zwanych płatem C i płatem N, które mogą wiązać po jednym jonie metalu (Kubiak 

2013; Quarles et al. 2011). Z badań in vitro wynika, że dwa miejsca wiązania transferyny wykazują różny 

stopień powinowactwa do jonów Fe, jako funkcji pH. Wykazano, że wiązanie Fe(III) z płatem C było 

około 20 razy silniejsze niż z płatem N. Podobnie jak Fe(III), Cr(III) zazwyczaj wiąże się najpierw z płatem 

C, a następnie z płatem N (Quarles et al. 2010, 2011; Vincent and Love 2012). W normalnych warunkach 

tylko około 30% potencjalnych miejsc wiązania w Tf jest zajętych przez Fe(III), pozostawiając niezajęte 

miejsca wiązania zarówno w płacie C, jak i w płacie N, lub w obu innym jonom metali (np. Cr+3, Cu+2, 

Zn+2, Al+3, Ga+3, Ni+2 i Ti+4) (Quarles et al., 2010, 2011). Cr(III) preferencyjnie wiąże się do płata C Tf, co 

sugeruje, że może on konkurować z Fe(III) o miejsce wiązania. Kiedy wysycenie transferryny Fe 

zwiększa się do ponad 50%, Fe konkuruje o wiązania z Cr, wpływając na jego transport (Terpiłowska 

and Siwicki 2012). W badaniach in vitro zaobserwowano, że przy wysokich stężeniach Fe wysycenie Cr 

Tf było o połowę mniejsze niż przy normalnym stężeniu Fe. Ponadto procent wysycenia Fe spadł  

o około 6% w obecności podwyższonego stężenia Cr(III), co sugeruje, że Cr(III) konkuruje z Fe(III) 

o wiązanie z Tf (Quarles et al. 2011). Możliwe, że ekspozycja na wysokie dawki Cr(III) powoduje, że Cr 

wiąże się z Tf i zaburza normalny wychwyt Fe, wpływając w ten sposób na jego metabolizm. 

W przypadku nadmiernej podaży Cr(III), może on redukować przenoszenie Fe do komórek, przy czym 

interakcja Fe-Cr może wystąpić już w jelicie, gdzie pierwiastki te współzawodniczą o wspólne miejsce 

absorpcji. Efekt ten jednak może zależeć od względnych proporcji tych pierwiastków w diecie lub  

w organizmie. Nie znane są jednakże efekty suplementacji Cr(III) przy ograniczonej lub nadmiernej 

podaży Fe w warunkach in vivo. Według Vincenta (Vincent and Love 2012) przeciążenie Fe może 

zapobiegać wychwytowi Cr przez Tf, co prowadzi do insulinooporności i cukrzycy. Z powyższych 

powodów, należy uwzględnić kwestię interakcji Fe-Cr, kiedy Cr(III) ma być podawany doustnie. Jest to 

szczególnie istotne, w kontekście gospodarki mineralnej, która zostaje zaburzona między innymi  

w anemii czy cukrzycy, gdy wymagane jest dostarczenie Fe i Cr(III) w suplementacyjnych dawkach dla 

uzyskania korzystnych efektów (Vincent 2013). Również ze względu na fakt, iż zarówno Cr(III) jak i Fe 

może odgrywać znaczącą rolę w patogenezie cukrzycy, ale kierunek ich działania może być odmienny.  
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4.2.2. Cel badań 

 

W świetle przedstawionych zagadnień zasadne było podjęcie badań nad interakcyjnym wpływem 

Cr(III) i Fe(III), w szczególności dotyczących zmian w dystrybucji Fe, Cr, Zn, Cu oraz Mg w warunkach in 

vivo. Istnieje bowiem luka dotycząca wiedzy na temat łącznego oddziaływania suplementacji Cr(III) przy 

zaburzeniach homeostazy Fe w ustroju oraz kierunku ich wzajemnych interakcji a także jego wpływu 

na gospodarkę innych pierwiastków. W związku z tym zaplanowano i przeprowadzono 2 doświadczenia 

modelowe na zwierzętach laboratoryjnych. Na badania objęte cyklem prezentowanych prac uzyskano 

pozytywne opinie Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu.  

Celem badań realizowanych w ramach prezentowanego osiągnięcia naukowego była ocena 

połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie Fe w diecie (deficytowy 

i nadmiarowy) na gospodarkę wybranymi pierwiastkami (Fe, Cr, Cu, Zn i Mg) u szczurów. 

Przeprowadzone badania miały także na celu ocenić kierunek oddziaływań między tymi metalami przy 

łącznym ich podawaniu w różnych proporcjach u zdrowych zwierząt. 

 

Szczegółowe cele badań obejmowały: 

1. Ocenę połączonego wpływu suplementacji Cr(III) w postaci kompleksu Cr3 przy deficycie Fe 

w diecie na gospodarkę Fe i Cr u szczurów. 

2. Ocenę połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy deficycie Fe w diecie na poziomy 

tkankowe Cu i Zn u szczurów. 

3. Ocenę połączonego wpływu suplementacji Cr(III) w postaci kompleksu Cr3 przy nadmiernej 

podaży Fe z dietą na gospodarkę Fe i Cr u szczurów. 

4. Ocenę połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy nadmiernej podaży Fe z dietą na poziomy 

tkankowe Cu i Zn u szczurów. 

5. Ocenę połączonego wpływu suplementacji Cr(III) w postaci kompleksu Cr3 przy zróżnicowanym 

poziomie Fe(III) na poziomy tkankowe Mg u szczurów. 

 

Realizacja przedstawionych celów pracy pozwolić miała na weryfikację następującej hipotezy 

badawczej: dochodzi do interakcyjnego oddziaływania między Fe(III) i Cr(III) przy czym kierunek jego 

działania (synergistyczny/antagonistyczny) zależy od wzajemnych proporcji tych pierwiastków w diecie 

i organizmie, co warunkuje odpowiedź organizmu w aspekcie gospodarki mineralnej tymi 

pierwiastkami, jak i gospodarki Cu, Zn i Mg.  
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4.2.3. Omówienie osiągniętych wyników badań wraz z opisem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Ad 1. Ocena połączonego wpływu suplementacji Cr(III) w postaci kompleksu Cr3 przy deficycie Fe 

w diecie na gospodarkę Fe i Cr u szczurów. 

 

Publikacja: 

Staniek H., Wójciak R.W.: The combined effect of supplementary Cr(III) propionate complex and iron deficiency 

on the chromium and iron status in female rats. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2018, 45, 

142-149. DOI: 10.1016/j.jtemb.2017.10.010. 

 

Udział składników mineralnych w licznych przemianach metabolicznych świadczy o ich znaczącej 

roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Z badań eksperymentalnych i klinicznych wynika, że 

występuje związek między spożyciem składników mineralnych, ich poziomami w ustroju  

a występowianiem zaburzeń metabolicznych. Jednakże rola tych składników, szczególnie pierwiastków 

takich jak: Fe, Cr(III), Zn, Cu i Mg w patogenezie m.in. insuliooporności, cukrzycy, anemii czy 

przeciążeniu Fe nie została nadal w pełni wyjaśniona, a ich mechanizmy poznane. Z racji, iż 

w pożywieniu czy suplementach diety składniki te nie występują z reguły pojedynczo, należy 

uwzględnić kwestię interakcji m.in. Fe-Cr, kiedy Cr(III) ma być podawany doustnie. Szczególnie 

w kontekście rozwoju zaburzeń gospodarki Fe (anemia, przeciążenie Fe) czy cukrzycy, gdzie zarówno 

Cr(III) jak i Fe mogą odgrywać znaczącą rolę.  

W pierwszym etapie badań przeprowadzono eksperyment, którego celem była ocena 

połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy deficycie Fe w diecie na gospodarkę Fe i Cr u samic 

szczura. Przygotowano i przeprowadzono doświadczenie w układzie dwuczynnikowym, w którym 

szczury przez okres 6 tygodni karmiono dietą zróżnicowaną pod względem podaży Fe(III) i Cr(III). 

Badanie przeprowadzono na 36 zdrowych, samicach szczurów Wistar, które podzielono na 6 grup 

eksperymentalnych o różnych poziomach Fe w diecie: deficytowym (D) (10% RDA) i zalecanym (C) 

(100% RDA). Jednocześnie ich diety suplementowano Cr(III) w dawkach 1 (rekomendowany poziom Cr 

dla gryzoni), 50 i 500 mg kg-1 w postaci kompleksu Cr(III) z kwasem propionowym (Cr3). Schemat 

poszczególnych grup eksperymentalnych przedstawiał się następująco: grupa kontrolna (C1) [Fe 45 mg 

kg−1, Cr 1 mg kg−1]; C50 [Fe 45 mg kg−1, Cr 50 mg kg−1]; C500 [Fe 45 mg kg−1, Cr 500 mg kg−1]; grupy 

deficytowe w Fe: D1 [Fe 5 mg kg−1, Cr 1 mg kg−1]; D50 [Fe 5mg kg−1, Cr 50 mg kg−1]; D500 [Fe 5 mg kg−1, 

Cr 500 mg kg−1]. Samice szczurów spożywały średnio 15 g diety na dzień, co odpowiadało w grupach C 

~ 4 mg Fe kg-1 m.c. oraz ~ 0,22 mg Fe kg-1 m.c. w grupach deficytowych (D) oraz odpowiednio dawce 

Cr: 0,1; 3,3; 30 mg kg-1 m.c. 
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W ramach efektów głównych czynników doświadczalnych stwierdzono, że skarmianie zwierząt 

dietą deficytową w Fe, niezależnie od dawki Cr(III) zmniejszało stężenie Fe w surowicy i zawartość tego 

pierwiastka we wszystkich badanych narządach i tkankach (wątroba, nerki, śledziona, serce i kości). 

Wykazano, że niski poziom Fe(III) w diecie wpływał znacząco na całkowitą zdolność wiązania Fe (TIBC - 

Total Iron Binding Capacity), stężenie transferyny i ferrytyny. W porównaniu z zalecanym poziomem 

Fe(III) w diecie (45 mg kg-1), dieta z deficytem Fe(III) (5 mg kg-1) zwiększała TIBC i stężenie transferyny, 

ale zmniejszała stężenie ferrytyny u szczurów. Świadcząc o niedoborze tego pierwiastka w organizmie 

szczura. Dieta z deficytem Fe znacząco zmniejszyła stężenie hemoglobiny (Hb), wskaźnik hematokrytu 

(HCT), średnią objętość krwinki czerwonej (MCV) i średnią masę hemoglobiny w krwince (MCH) oraz  

w nie znaczącym stopniu ilość czerwonych krwinek (RBC) i średnie stężenie hemoglobiny w krwince 

(MCHC) w porównaniu z zalecanym poziomem Fe(III). Potwierdzając tym samym, że niska podaż Fe 

z dietą przyczynia się do rozwoju niedoboru tego pierwiastka w organizmie. Niedostateczna podaż Fe 

w diecie prowadzi do niekorzystnego bilansu Fe i wyczerpywania jego rezerw. 

Wykazano, że deficyt Fe w diecie, nie zależnie od poziomu Cr(III) wpływał na poziomy tkankowe 

Cr u szczurów. Przyczyniał się do istotnego obniżenia zawartości Cr w wątrobie, oraz nie znacznej 

redukcji poziomu tego pierwiastka w nerkach, natomiast nie miał wpływu na stężenie Cr w surowicy. 

Potwierdzając rezultaty z badań in vitro, o większym powinowactwie Fe niż Cr do miejsc wiązanie 

 w transferynie, przez to łatwiejszego wchłaniania jonów Fe(III) niż Cr(III) w ich wzajemnej obecności. 

Sugerując, że Fe ogranicza wchłanianie Cr do organizmu.  

Suplementacja Cr(III) nie zależnie od poziomu Fe w diecie, nie powodowała zmian w tkankowych 

poziomach Fe, za wyjątkiem jego poziomu w nerkach. Kompleks Cr3 w dawkach 50 i 500 mg kg-1 

powodował mniejszą kumulację Fe w nerkach. Wysokie dawki pokarmowe Cr(III) (50 i 500 mg kg-1) nie 

powodowały istotnych zmian w wskaźnikach morfologicznych i hematologicznych związanych 

z metabolizmem Fe u szczurów. Jednakże suplementacja Cr3 wykazywała tendencję do zwiększania 

stężenia ferrytyny w surowicy (p = 0,064). Wskazując na korzystne działanie suplementacji Cr(III) na 

ten wskaźnik, w szczególności ważny przy niedoborze Fe. Reasumując, suplementacja Cr(III) nie 

wpływała znacząco na rezerwy tkankowe Fe przy niedoborze tego pierwiastka. 

Zaobserwowano wystąpienie efektu interakcyjnego suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym 

poziomie Fe w diecie na takie parametry jak: zawartość Cr wątrobie oraz jego stężenie w surowicy. 

Suplementacja Cr(III) w dawce 500 mg kg-1 przy deficytowym i zalecanym poziomie Fe(III) w diecie 

zwiększyły zawartość Cr w wątrobie odpowiednio o 240% i 307% oraz stężenie Cr w surowicy 

odpowiednio o 335% i 260% w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono, że suplementacja Cr(III) 

zwiększała tkankowe poziomy tego pierwiastka, jednakże w grupach z deficytem Fe efekt ten był mniej 

wydajny. Natomiast nie wykazano interakcyjnego działania suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanej 
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podaży Fe z dietą na poziomy tkankowe Fe i badane wskaźniki biochemiczne, hematologiczne 

i morfologiczne krwi związane z jego gospodarką. 

Podsumowując, przy deficycie Fe w diecie, powodującym niedobór tego pierwiastka w organizmie 

dodatkowa suplementacja Cr(III) nie wpływała na parametry gospodarki Fe, a nawet nieznacznie 

łagodziła jego skutki. Natomiast niski poziom Fe w diecie ograniczał dostępność Cr(III) z dawek 

suplementacyjnych, przyczyniając się do obniżenia jego poziomu w organizmie szczurów. Badanie to 

częściowo potwierdza rezultaty z badań in vitro, w których stwierdzono, że w normalnych warunkach 

wysycenie Tf Cr jest bardzo niskie. Jednakże było ono około 8 razy większe w stymulowanych 

warunkach niedoboru Fe i stanu zapalnego niż przy normalnych stężeniach Fe i w przewlekłych stanach 

chorobowych. Przy wysokich stężeniach Cr(III) wiązanie Cr z Tf wykazywało podobny stopień jak 

w normalnych warunkach, czy stymulowanych warunkach niedoboru Fe, chorób przewlekłych i stanu 

zapalnego. Wiązanie Cr z Tf natomiast było zaburzone tylko wtedy, gdy ilość Fe była w ekstremalnym 

nadmiarze, jakie ma miejsce w przeciążeniu Fe. Z kolei całkowita zdolność wiązania Fe z Tf nie była 

zaburzona przez wprowadzenie jonów Cr w normalnych lub wysokich stężeniach (Quarles et al. 2011).  

 

Ad. 2. Ocena połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy niedoborze Fe w diecie na poziomy 

tkankowe Cu i Zn u szczurów. 

 

Publikacja:  

Staniek H.: The combined effects of Cr(III) supplementation and iron deficiency on the copper and zinc status in 

Wistar rats. Biological Trace Elements Research, 2018, DOI: 10.1007/s12011-018-1568-7 

 

Na bazie opisanego wyżej eksperymentu, dokonano także oceny połączonego wpływu 

suplementacji Cr(III) przy niedoborze Fe w diecie na poziomy tkankowe Cu i Zn. W ramach tych badań 

starano się zweryfikować hipotezę, że suplementacja Cr(III) łagodzi wpływ niedoboru Fe w diecie na 

poziomy tkankowe Cu i Zn w organizmie szczura. 

Nieprawidłowe wchłanianie i metabolizm Fe może wpływać na poziom innych ważnych 

składników mineralnych, np. Cu i Zn (Beckett and Ball 2013). Z wcześniejszych badań wynika, że 

zarówno podaż Fe, jak i Cr(III) wpływała na poziomy tkankowe tych pierwiastków. Jednakże kierunek 

tych oddziaływań był różny i nie zawsze jednoznaczny. Badania wykazują, że absorpcja Fe, Cu i Zn 

odbywa się za pomocą subtelnego systemu kontroli, w którym specjalne białka transportowe działają 

dla każdego pierwiastka. Niektóre transportery zaangażowane w metabolizm Fe, Zn i Cu mogą również 

brać udział w absorpcji innych pierwiastków śladowych, takich jak Cr(III) (Deng et al. 2015, 2016; 

Nishito and Kambe 2018). Interakcje między Fe, Cu i Zn są skomplikowane, a mechanizmy molekularne 

leżące u podstaw tych interakcji nie są w pełni znane (Bogdan et al. 2016). Brak równowagi 
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w stężeniach tych pierwiastków może prowadzić do zaburzeń ich homeostazy, który może zwiększać 

ryzyko rozwoju niektórych chorób np. cukrzycy, anemii, depresji (Fernández-Real and Manco 2014; 

Nishito and Kambe 2018). Na przykład, nadmierna podaż Fe może powodować zaburzenia wchłaniania 

Zn. Badania naukowe wykazały, że jeżeli stosunek masowy Fe/Zn w diecie wynosi 1:1, następuje 

niewielka inhibicja absorpcji Zn, lecz gdy stosunek Fe/Zn jest wyższy i wynosi 2:1 lub 3:1, absorpcja Zn 

zostaje znacznie ograniczona (Olivares et al. 2012).  

Metale przejściowe, takie jak Fe, Cr i Cu, które mają kilka stopni utlenienia, są ważne dla kaskad 

reakcji wymiany elektronów, np. transportu tlenu, oddychania komórkowego, obrony 

wolnorodnikowej (Araya et al. 2006; Bjørklund et al. 2017). Miedź jest niezbędnym metalem i pełni 

ważną funkcję w metabolizmie (Araya et al. 2006). Między innymi pierwiastek ten odpowiedzialny jest 

za działanie wielu krytycznych enzymów, takich jak: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), oksydaza 

cytochromu c, oksydaza lizylowa, a także tyrozynaza. Miedź może działać zarówno jako 

przeciwutleniacz jak i prooksydant (Araya et al. 2006). Głównym białkiem transportującym Cu jest 

ceruloplazmina (Cp), która działa również jako enzym katalizujący utlenianie pierwiastków, zwłaszcza 

Fe (Osredkar 2011). Ceruloplazmina jest niezbędna do utleniania Fe(II) do Fe(III), dzięki czemu 

pierwiastek może być związany z białkiem transportowym - transferyną, a także z głównym białkiem 

magazynującym Fe - ferrytyną (Osredkar 2011). Niedokrwistość z niedoboru Fe może być objawem 

niedoboru Cu (Araya et al. 2006). Dodatkowo, Cu i Fe współdziałają w redukcji tlenu w oksydazie 

cytochromowej c, która jest niezbędna do oddychania tlenowego (Osredkar 2011). Oksydaza 

wielomiedziowa (MCO) także odgrywa znaczną rolę w metabolizmie Fe (Chen et al. 2015). Wskazując, 

że metabolizm Fe i Cu jest wzajemnie ze sobą powiązany. 

Z kolei Zn pełni funkcję strukturalną, katalityczną i kontrolną. Odpowiada za reakcje 

immunologiczne, apoptozę i starzenie się organizmu. Cynk warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój, 

reguluje czynność układu odpornościowego, umożliwia odbieranie bodźców słuchowych, smakowych 

i węchowych, moduluje procesy uczenia się i zapamiętywania. Jony tego metalu wpływają na 

aktywność wielu enzymów i białek, takich jak enzymy metaboliczne, czynniki transkrypcyjne i białka 

sygnalizujące komórki, biorą udział także w zachowaniu równowagi między procesami utleniania 

i redukcji (Mońka and Wiechuła 2017). Cynk jest pierwiastkiem o korzystnych właściwościach 

antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych i apoptotycznych. Zn ma szerokie spektrum oddziaływania, 

w przypadku zachwiania jego równowagi, następuje rozprężenie wielu procesów zachodzących 

w komórce, a co za tym idzie w organizmie (Gapys, Raszeja-Specht, and Bielarczyk 2014). Niedobór Zn 

powoduje wiele zaburzeń metabolicznych, w tym oporność na insulinę, encefalopatię wątrobową oraz 

stłuszczenie wątroby (Himoto and Masaki 2018). Pierwiastki śladowe, takie jak Zn i Cr(III), odgrywają 

korzystną rolę w transdukcji insuliny. Cynk stymuluje kaskadę sygnału insuliny i zapobiega uszkodzeniu 

komórek β przez cytokiny. Wykazano, że zarówno suplementacja Cr(III), jak i Zn mają korzystny wpływ 
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na parametry metaboliczne u chorych na cukrzycę (Monda et al. 2017; Roshanravan et al. 2015). Wiele 

badań wskazuje, że suplementacja Cr(III) wpływa na gospodarkę mineralną i dystrybucję niektórych 

pierwiastków, szczególnie Fe, Cu i Zn (Dogukan et al. 2009; Şahin, Şahin, and Küçük 2002; Staniek et al. 

2013; Staniek and Krejpcio 2009, 2017).  

Z badań przeprowadzonych w ramach tego eksperymentu wykazano, że dieta deficytowa w Fe 

znacznie zwiększyła zawartość Cu w śledzionie o 26% w porównaniu do kontrolnej zawartości Fe 

w diecie. Zróżnicowany poziom Fe(III) w diecie nie wpływał natomiast, na zawartość Cu w wątrobie, 

nerkach, sercu i kościach szczurów. Zaobserwowano jednak pewne tendencje, mianowicie dieta 

 z deficytem Fe zwiększała poziomy Cu w sercu i kości udowej. Jednak odwrotną tendencję notowano 

w przypadku zawartości Cu w wątrobie i nerkach, gdzie powodował jego obniżenie. Trudne w tym 

przypadku jest jednoznaczne określenie kierunku interakcji Fe-Cu, natomiast uwidoczniły się zmiany 

w redystrybucji Cu między poszczególnymi narządami i tkankami. 

Poziom Cr(III) w diecie nie wpływał na tkankowe zawartości Cu. Suplementacja Cr3 miała jednakże 

tendencję do zmniejszania poziomu Cu w wątrobie i kości udowej wraz ze wzrostem dawki Cr(III). 

Suplementacja Cr(III) w dawce 50 mg kg-1 zwiększała zawartość Cu w nerkach i śledzionie, ale dawka 

500 mg kg-1 diety powodowała już zmniejszenie tych wskaźników do poziomu w grupie kontrolnej lub 

niższego. Nie wykazano interakcyjnego wpływu suplementacji Cr(III) przy niedoborze i zalecanym 

poziomie Fe w diecie na status Cu w organizmie szczura.  

W odniesieniu do poziomów Zn w tkankach szczurów wykazano, że niska podaż Fe z dietą 

zmniejszała zawartość Zn w śledzionie o 9,4%, ale zwiększała jego poziom w sercu o 15,4%, 

w porównaniu z grupą kontrolną. Dieta deficytowa w Fe miała tendencję do zmniejszania zawartości 

Zn w wątrobie i nerkach w porównaniu z zalecanym poziomem Fe(III), ale różnice nie były statystycznie 

istotne. Poziom Cr(III) w diecie nie miał wpływu na zawartość Zn w wątrobie, nerkach, sercu i kości 

udowej, z wyjątkiem poziomu Zn w śledzionie. Suplementacja Cr(III) w dawkach 50 i 500 mg kg-1 

obniżyła zawartość Zn w śledzionie odpowiednio o 11,5% i 17,8%, w porównaniu z grupą kontrolną. 

Wskazując na antagonistyczny kierunek oddziaływań Cr-Zn. Nie stwierdzono znamiennych efektów 

interakcyjnego oddziaływania zróżnicowanego poziomu Cr(III) i Fe w diecie na poziomy Zn w tkankach. 

Stwierdzono, że podaż Fe, jaki Cr(III) z dietą wpływała na poziomy tkankowe Cu i Zn. Metabolizm 

tych pierwiastków był wzajemnie powiązany i dochodzi między nimi do oddziaływań interakcyjnych. 

Wystąpiły oddziaływania między Fe-Cu, Fe-Zn, Cr-Zn, natomiast nie miała istotnego znaczenia 

interakcja Fe-Cr na tkankowe poziomu Cu i Zn. 

Reasumując, uzyskane wyniki tego doświadczenia pokazują jednakże, że suplementacja Cr(III) 

rekompensowała negatywny wpływ niedoboru Fe na poziom Cu, ale pogłębiła jego skutki na zawartość 

Zn u samic szczura. 
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Ad. 3. Ocena połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy nadmiernej podaży Fe z dietą na 

gospodarkę Fe i Cr u szczurów. 

 

Publikacja:  

Staniek H., Wójciak R.W.: The combined effects of iron excess in the diet and chromium(III) supplementation on 

the iron and chromium status in female rats. Biological Trace Elements Research, 2018, 184(2), 398-408. DOI: 

10.1007/s12011-017-1203-z. 

 

W drugim etapie badań przeprowadzono eksperyment, którego celem była ocena połączonego 

wpływu suplementacji Cr(III) przy nadmiernej podaży Fe z dietą na gospodarkę mineralną u zdrowych 

samic szczura. Przeprowadzono doświadczenie dwuczynnikowe na 36 samicach szczurów Wistar 

w wieku 6-tygodni. Zwierzęta podzielono na sześć grup eksperymentalnych o zróżnicowanym poziomie 

Fe w diecie (czynnik A): zalecanym (45 mg kg-1 - 100% RDA) i nadmiernym, 4-krotnie przekraczający 

zalecaną dla gryzoni dawkę Fe (180 mg kg-1 - 400% RDA). Jednocześnie były one suplementowane Cr(III) 

(czynnik B) w postaci kompleksu Cr3 w dawkach 1, 50 i 500 mg kg-1 diety przez 6 tygodni. Kombinacje 

poziomów czynników doświadczanych w poszczególnych grupach eksperymentalnych przedstawiały 

się następująco: C1 - grupa kontrolna (Fe 45 mg kg-1, Cr 1 mg kg-1); C50 (Fe 45 mg kg-1, Cr 50 mg kg-1); 

C500 (Fe 45 mg  kg-1, Cr 500 mg kg-1); E1 (Fe 180 mg kg-1, Cr 1 mg kg-1); E50 (Fe 180 mg kg-1, Cr 50 mg 

kg-1); E500 (Fe 180 mg kg-1, Cr 500 mg kg-1). W ramach tej pracy dokonano oceny połączonego wpływu 

suplementacji Cr(III) przy nadmiernej podaży Fe z dietą na gospodarkę Fe i Cr u zdrowych szczurów.  

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że doustna ekspozycja na wysoki poziom Fe(III), 

niezależnie od poziomu Cr(III) w diecie powodowała wzrost kumulacji Fe w wątrobie i nerkach. Nie 

powodowała natomiast znaczącego zwiększenia zawartości tego pierwiastka w śledzionie, sercu, kości 

udowej oraz surowicy. Nie przyczyniała się także do istotnych zmian w badanych parametrach 

biochemicznych, hematologicznych i morfologicznych krwi związanych z gospodarką Fe. Wskazując, że 

u zdrowych szczurów wychwyt Fe ulega regulacji i organizm potrafi radzić sobie z wysoką podażą Fe 

 i nadmiernie nie kumulować go w ustroju, na co wskazują przede wszystkim niewielkie zmiany  

w tkankowych poziomach Fe i brak reakcji parametrów biochemicznych krwi.  

Nadmierna podaż Fe z dietą natomiast redukowała stężenie Cr w surowicy i jego tkankowe 

poziomy w wątrobie i nerkach. Sugerując antagonistyczne oddziaływanie Fe na Cr. Zgodnie 

z oczekiwaniami suplementacja Cr3 zwiększyła stężenie Cr w surowicy, jak również jego zawartości 

w wątrobie i nerkach, ale efekt ten był istotny tylko przy dawce 500 mg kg-1. Natomiast nie miała 

wpływu na poziomy tkankowe Fe i wskaźniki takie jak: stężenie transferyny i ferrytyny, TIBC, stężenie 

Hb, wskaźnik hematokrytu (HCT), RGC, MCV, MCH, MCHC. Efekt interakcyjny między rożnymi 

poziomami Fe(III) i Cr(III) zaobserwowano w przypadku takich parametrów, jak: poziom Fe w nerkach 
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oraz zawartość Cr w wątrobie i nerkach. Suplementacja Cr(III) w dawkach 50 i 500 mg kg-1 przy 

nadmiernej podaży Fe powodowała wzrost kumulacji Fe w nerkach w porównaniu z grupami 

z rekomendowaną podażą Fe w analogicznych dawkach suplementacyjnych Cr(III), gdzie 

suplementacja Cr(III) wykazywała tendencję do zmniejszania kumulacji Fe w nerkach. Wskazuje to na 

inny kierunek interakcji Fe-Cr, wpływu suplementacji Cr(III) przy prawidłowej podaży Fe 

(antagonistyczny) i nadmiarowej (synergistyczny), sprzyjający kumulacji Fe w organizmie. 

Suplementacja Cr(III) zwiększała poziomy tkankowe tego pierwiastka, przy czym efekt ten był 

mniej efektywny przy wysokiej podaży Fe z dietą. Wskazując na kompetycyjne działanie Fe w stosunku 

do Cr. Eksperyment dowiódł, że istnieje zależność między metabolizmem Fe(III) i Cr(III) u zdrowych 

samic szczurów i jego wpływu na poziomy tkankowe tych pierwiastków. Kierunek oddziaływań Fe-Cr 

jednak był różny i zależał od proporcji tych pierwiastków w diecie. 

 

Ad. 4. Ocena połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy nadmiernej podaży Fe z dietą na 

poziomy tkankowe Cu i Zn u szczurów. 

 

Publikacja:  

Staniek H.: The combined effects of Cr(III) propionate complex supplementation and iron-excess on copper and 

zinc status in rats. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2019, 53, 49-54. DOI: 

10.1016/j.jtemb.2019.01.011 

 

Z jednej strony stwierdzono, że jony Cr(III) i Zn stanowią atrakcyjne podejście interwencyjne 

w leczeniu cukrzycy (Miranda and Dey 2004). Z drugiej strony sugeruje się, że wysoki poziom Fe 

i rozregulowanie homeostazy Cu odgrywa pewną rolę w patogenezie i rozwoju cukrzycy typu 2 

(Skalnaya, Skalny, and Tinkov 2017). Z tych powodów ważne jest, aby wspierać odpowiednią mineralną 

równowagę żywieniową między Fe, Cr(III), Cu i Zn (Osredkar 2011).  

Status Fe może wpływać na proces niektórych chorób metabolicznych, takich jak otyłość, cukrzyca 

typu 2, miażdżyca i bezalkoholowe stłuszczenie wątroby (Fernández-Real and Manco 2014). Tkanki 

i narządy związane z metabolizmem glukozy i lipidów, takie jak: wątroba, mięśnie, komórki β trzustki  

i tkanka tłuszczowa mogą reagować na przeciążenie Fe (Choi et al. 2013; Fernández-Real and Manco 

2014). Brak równowagi mechanizmów homeostazy, który obejmuje interakcje między Fe i ferrytyną, 

transferyną, insuliną i hepcydyną, a także adipokinami i cząsteczkami prozapalnymi, powoduje 

uszkodzenie tych narządów (Fernández-Real and Manco 2014). 

Nadmierna podaż Fe w diecie może ograniczyć wchłanianie Zn w jelitach (Yasutake and Hirayama 

2004). Może to wynikać z antagonistycznego działania Fe w procesie absorpcji Zn, ponieważ 

mechanizmy odpowiedzialne za absorpcję Fe i Zn są podobne (Olivares et al. 2012; Yanagisawa et al. 
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2016). Podobnie wysoka podaż Fe może przyczyniać się do wystąpienia niedoboru Cu w organizmie 

(Klevay 2001). W związku z tym zwyczaje żywieniowe i odpowiednio skomponowane ilości i proporcje 

poszczególnych pierwiastków w diecie i suplementach diety mogą mieć znaczenie w zmniejszaniu 

ryzyka lub łagodzeniu objawów niektórych chorób (Khan et al. 2015). 

Na bazie drugiego doświadczenia dokonano także oceny połączonego wpływu suplementacji 

Cr(III) przy nadmiernej podaży Fe(III) z dietą na poziomy tkankowe Cu i Zn u samic szczurów. Nadmiar 

Fe w diecie znacząco zmniejszył zawartość Cu w wątrobie i nerkach, ale zwiększył jego poziom 

w śledzionie. Przyczyniając się do zmian w redystrybucji tego pierwiastka w odniesieniu do grupy 

kontrolnej. Kierunek oddziaływań interakcyjnych między Fe i Cu w tym przypadku nie był jednoznaczny. 

Wskazujący jednak na tendencję do antagonistycznego wpływu nadmiaru Fe w diecie na poziom Cu. 

Suplementacja Cr(III) nie wpływała na poziomy tkankowe Cu, niezależnie od podaży Fe w dietą. 

Czynniki eksperymentalne tj. różny poziom Fe(III) i Cr(III) w diecie nie wykazywały istotnego efektu 

interakcyjnego na badane parametry statusu Cu.  

Nadmiar Fe w diecie istotnie zmniejszył zawartość Zn w nerkach i śledzionie oraz nie znacznie 

w kości udowej, ale zwiększył zawartość Zn w sercu. Powodując zmiany w rozkładzie tego pierwiastka 

między poszczególne organy wewnętrzne. Zaobserwowano negatywny kierunek oddziaływań między 

Fe i Zn. Suplementacja Cr(III) obniżyła zawartość Zn w nerkach. Zawartość Zn w wątrobie i śledzionie 

natomiast wykazywała tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem podaży Cr(III) w diecie. 

Sugerując antagonistyczny kierunek oddziaływań Zn-Cr. Nie stwierdzono istotnego efektu 

interakcyjnego suplementacji Cr(III) przy nadmiernej i zalecanej podaży Fe w diecie na parametry 

metabolizmu Zn u szczurów Wistar. Wskazując, że jednoczesna suplementacja Cr(III) przy nadmiarze 

Fe w diecie wzajemne nie nasilały swoich antagonistycznych oddziaływań na Zn. 

Reasumując, nadmierna podaż Fe zakłócała status Cu i Zn u szczurów. Z kolei suplementacja Cr(III) 

nie wpływała istotnie na poziomy tych pierwiastków w tkankach, z wyjątkiem zawartości Zn w nerkach. 

Jednoczesna suplementacja kompleksem Cr3 nie pogłębiła negatywnych zmian w tkankowej 

zawartości Cu i Zn wywołanych nadmiarem Fe w diecie u samic szczurów. 

 

Ad. 5. Ocena połączonego wpływu suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie Fe(III) na 

poziomy tkankowe Mg u szczurów.  

Publikacja:  

Staniek H., Wójciak R.W., Prokop K., Tubacka M., Krejpcio Z.: The combined effect of diversified Fe(III) content in 

the diet and Cr(III) supplementation on the magnesium status in rats. Journal of Elementology, 2018, 23(2), 569-

580. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.2.1466. 
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Magnez obok potasu jest jednym z głównych kationów wewnątrzkomórkowych i kofaktorem 

licznych enzymów. Pierwiastek ten wykazuje zdolności do tworzenia chelatów z ważnymi 

wewnątrzkomórkowymi anionowymi ligandami, zwłaszcza ATP. Magnez odgrywa kluczową rolę 

w wielu innych ważnych procesach biologicznych, takich jak metabolizm energii komórkowej, 

replikacja komórek i synteza białek (Swaminathan 2000, 2003; Swaminathan et al. 2007). Jest to 

pierwiastek niezbędny do syntezy kwasów nukleinowych i białek, określonych działań w układzie 

nerwowo-mięśniowym i sercowo-naczyniowym. Wpływa na kurczliwość mięśnia sercowego i mięśni 

gładkich, wpływając na wewnątrzkomórkowe stężenie Ca i aktywność elektryczną komórek mięśnia 

sercowego przez wyspecjalizowany układ przewodzenia, wpływając na przenoszenie jonów takich jak: 

Na, K i Ca przez błonę (Swaminathan 2003).  

Zaburzenia metabolizmu Mg obserwuje się w różnych chorobach, takich jak: cukrzyca, choroby 

nerek i przewodu pokarmowego, choroby sercowo-naczyniowe i neurologiczne (Zheltova et al. 2017). 

Niedobór Mg był związany z insulinopornością, hiperglikemią i hiperlipidemią i były to objawy 

charakterystyczne dla pacjentów z cukrzycą oraz zwiększonym ryzykiem zespołu metabolicznego (Dou 

et al. 2016; Morais et al. 2017). Niedawne badania sugerują, że suplementacja Mg wiąże się z niższym 

poziomem glukozy i insuliny na czczo oraz zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2 (Dou et al. 2016).  

Pojawiły się także doniesienia o interakcyjnym oddziaływaniu między Mg a Fe (Sampaio et al. 

2014). Mechanizmy tego oddziaływania jednak nie zostały wyjaśnione. Vaz i in. (Vaz et al. 2010) 

stwierdzili, że niedobór Fe zmniejszał wchłanianie jelitowe Mg a jego poziomy w kościach były 

obniżone u szczurów z niedoborem Fe porównaniu z kontrolnymi. Sugerując, że może występować 

zwiększona mobilizacja Mg kostnego w celu umożliwienia przeżycia erytrocytów szczurom 

z niedoborem Fe (Vaz et al. 2010). 

W kontekście zaburzeń gospodarki mineralnej, która ma miejsce m.in. w cukrzycy, gdzie stan Fe 

i Mg jest zaburzony, zastosowanie suplementacji Cr(III) do wspomagania leczenia tej choroby może 

dodatkowo wpływać na zawartość tych elementów w organizmie. Badania Dou et al. (Dou et al. 2016) 

wykazały, że połączona suplementacja Cr(III) i Mg poprawiła oporność na insulinę skuteczniej niż Cr lub 

Mg osobno, co sugeruje terapeutyczny potencjał skojarzonej terapii Cr i Mg u osób 

z insulinoopornością. Do tej pory nie przeprowadzono badań nad połączonym wpływem różnych 

poziomów Fe(III) w diecie i suplementacji Cr(III) na poziom Mg w tkankach u szczurów. Może to być 

istotne w kontekście, iż zarówno Cr(III), Fe jak i Mg może ogrywać pewną rolę w patogenezie cukrzycy. 

W związku z powyższym, w układzie czynnikowym (2x3) dokonano oceny wpływu suplementacji 

Cr(III) na trzech poziomach dawek (1, 50 i 500 mg kg-1) przy zróżnicowanym poziomie Fe w diecie 

(deficytowy, zalecany, nadmiarowy) na poziomy tkankowe Mg u zdrowych szczurów. Eksperyment 

przeprowadzono na 54 samicach szczurów rasy Wistar. Zwierzęta podzielono na 9 grup i przez 6 

tygodni karmiono je pół-oczyszczonymi dietami (AIN-93) o różnej zawartości Fe(III) (czynnik A): 
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deficytowej - 5 mg kg-1 (10% RDA), zalecanej - 45 mg kg-1 (100% RDA) i nadmiarowej - 180 mg kg-1 (400% 

RDA). Diety jednocześnie suplementowano Cr(III) w dawkach 1, 50 i 500 mg kg-1 diety (czynnik B). 

Źródłem Fe(III) był cytrynian żelaza(III), natomiast Cr(III) kompleks Cr(III) z kwasem propionowym (Cr3).  

Wykazano, że zawartość Mg w wątrobie szczurów karmionych dietą z deficytem Fe(III) była 

istotnie większa o około 10,4% w porównaniu do grup szczurów karmionych dietą o zalecanej 

i nadmiernej zawartość Fe(III). Nie stwierdzono jednak istotnych różnic w zawartości Mg w wątrobie 

między szczurami karmionymi dietą o nadmiernej zawartości Fe(III) a grupą kontrolną. Suplementacja 

Cr(III) w dawce 50 i 500 mg kg-1 diety obniżała zawartość Mg w wątrobie odpowiednio o 10,5% i 10,7% 

w porównaniu z grupą kontrolną dla Cr(III), tj. 1 mg kg-1 diety. Zaobserwowano również istotne 

interakcyjne oddziaływanie między badanymi czynnikami na ten parametr. Najniższą zawartość Mg 

w wątrobie stwierdzono, gdy szczury karmiono dietą z nadmiarem Fe(III) i jednocześnie 

suplementowaną Cr(III) w dawce 500 mg kg-1. Był to znacznie niższy poziom tego pierwiastka 

w wątrobie niż u zwierząt karmionych dietą o nadmiarowej zawartości Fe(III) i Cr(III) na zalecanym 

poziomie oraz z deficytem Fe(III) na wszystkich poziomach suplementacji Cr(III) (1, 50 i 500 mg Cr(III) 

kg-1 diety), jak również w grupie kontrolnej z zalecanym poziomem Fe(III) i Cr(III). Zaobserwowano 

jednak tendencje w grupach z zalecaną i nadmierną podażą Fe(III), gdzie ze wzrostem zawartości Cr(III) 

w diecie, następowało zmniejszenie poziomu Mg w wątrobie. Natomiast w grupach z deficytem Fe 

suplementacja Cr(III) zwiększała zawartość Mg w tym narządzie.  

Stwierdzono, że zawartość Fe(III) w diecie niezależnie od dawki Cr(III) także znacząco wpływała na 

zawartość Mg w nerkach. Dieta deficytowa w Fe(III) spowodowała istotny wzrost poziomu Mg 

w nerkach (o 16%) w porównaniu do grupy kontrolnej. Nadmierna podaż Fe w diecie również 

powodowała wzrost zawartości Mg w nerkach, jednakże efekt ten był mniej efektywny niż w grupie 

z deficytem tego pierwiastka i nie różnił się istotnie od  grupy z zalecanym poziomem Fe. Suplementacja 

Cr(III) obniżała zawartości Mg w nerkach w porównaniu do grupy o kontrolnej zawartości Cr(III). Przy 

czym efekt istotny był tylko przy dawce 500 mg kg-1 diety, gdzie następował spadek o 15%. Nie 

wykazano interakcyjnego wpływu badanych czynników na zawartość Mg w nerkach. Wskazuje to na 

wzajemne znoszenie oddziaływań Fe i Cr na poziom Mg w nerkach. Zauważono jednak, że zarówno 

przy deficycie, zalecanym i nadmiernym poziomie Fe w diecie jednoczesna suplementacja Cr(III) 

wykazywała tendencję do obniżania tego pierwiastka w nerkach.  

Deficytowa, jak i nadmiarowa podaż Fe(III) w diecie spowodowały zmniejszenie zawartości Mg 

w śledzionie, odpowiednio o 9% i 11% w odniesieniu o grupy kontrolnej. Podobnie wzrost podaży Cr(III) 

w diecie zmniejszył zawartość Mg w tym organie. Suplementacja Cr(III) w dawce 500 mg kg-1 

zmniejszyła zawartość Mg w śledzionie o 9% w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono 

interakcyjny wpływ podaży Fe i Cr(III) z dietą na poziom Mg w śledzionie. Zaobserwowano, że 

suplementacja Cr(III) zarówno przy deficytowej, zalecanej i nadmiarowej podaży Fe z dietą 
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powodowała zmniejszenie zawartości Mg w śledzionie. Przy czym efekt ten najwyraźniejszy był 

w grupach z deficytem Fe. 

Wysoki poziom Fe(III) w diecie obniżył zawartość Mg w sercu o 10% w porównaniu do grupy 

z deficytem Fe i o 4,4% do grupy kontrolnej. Suplementacja Cr3 nie wpływała istotnie na zawartość Mg 

w sercu. Nie odnotowano także znaczących oddziaływań interakcyjnych czynników eksperymentalnych 

na ten parametr. 

Zarówno deficyt, jak i nadmiar Fe(III) powodował wzrost zawartości Mg w kości udowej, 

odpowiednio o 7% i 11% w porównaniu do grupy kontrolnej. Dawki pokarmowe Cr3 nie wpływały na 

ten wskaźnik. Wykazano natomiast oddziaływanie różnych poziomów Fe i Cr(III) w diecie na ten 

parametr. Najniższą zawartość Mg w kości udowej stwierdzono u szczurów karmionych dietą 

z zalecanym poziomem Fe(III) jednocześnie suplementowaną Cr(III) w dawce 500 mg kg-1. Była to 

wartość znacznie niższa niż w grupach z nadmiarem Fe(III) na wszystkich poziomach Cr, jak również 

w grupie z niedoborem Fe(III) i suplementowaną Cr(III) w dawce 500 mg kg-1. W grupach z zalecanym 

poziomem Fe jednoczesna suplementacja Cr(III) powodowała obniżenie zawartości Mg w kościach 

wraz ze wzrostem Cr(III) w diecie. Przy deficycie Fe, suplementacja Cr(III) natomiast zwiększała poziom 

tego pierwiastka w kościach. Z kolei w grupach z nadmiarem Fe w diecie jednoczesna suplementacja 

Cr(III) nie zmieniała poziomów Mg w tkance kostnej wraz ze wzrostem dawki Cr. Wskazuje to na 

odmienny kierunek oddziaływań Fe-Cr na zawartość Mg w kościach przy deficytowej, zalecanej 

i nadmiarowej podaży Fe z dietą. 

Reasumując, zróżnicowany poziom Fe w diecie, jak i suplementacja Cr(III) niezależnie jak i we 

współdziałaniu wpływy na poziomy tkankowe Mg. Przy czym kierunek ich oddziaływań był odwrotny 

oraz uzależniony od ich wzajemnych proporcji w diecie. 

 

4.2.4. Podsumowanie  

 

Uzyskane wyniki mają zarówno charakter poznawczy, jak i aplikacyjny. Zrozumienie mechanizmu 

fizjologicznego związanego z gospodarką mineralną w przebiegu jednoczesnej suplementacji Cr(III) 

przy zróżnicowanej podaży Fe z dietą, skutkujące zaburzeniami jego gospodarki może spowodować, że 

zalecenia żywieniowe w tym zakresie będą bardziej szczegółowe.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zbyt niska, jak i zbyt wysoka podaż 

Fe z dietą przyczyniały się zaburzenia homeostazy tego pierwiastka w organizmie. Niedostateczna 

podaż Fe w diecie prowadziła do niekorzystnego bilansu Fe i wyczerpywania jego rezerw. Natomiast 

doustna ekspozycja na wysoki poziom Fe(III) w diecie powodowała wzrost jego kumulacji w organizmie. 

Przeciążenie Fe jest trudniejsze do wywołania niż jego niedobór u szczurów. Wykazano, że 6 

tygodniowa interwencja była zdolna do wywołania niedoboru Fe, natomiast nie powodowała 
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wystąpienia objawów przeciążenia Fe w organizmie zdrowych szczurów. Potwierdzając fakt, iż częściej 

i większym stopniu borykamy się ze skutkami związanymi z niedoborem Fe niż jego przeciążeniem.  

Zarówno deficyt jak i nadmierna podaż Fe ograniczała biodostępność Cr z dawek 

suplementacyjnych. Natomiast suplementacja Cr(III) nie ograniczała wchłaniania Fe przy jego 

niedoborze w organizmie. Natomiast przy nadmiernej podaży Fe, wysokie dawki pokarmowe Cr(III) nie 

powodowały zmian w poziomach tkankowych Fe i wskaźnikach krwi związanych z jego metabolizmem.  

Przy deficycie Fe w diecie, powodującym niedobór tego pierwiastka w organizmie dodatkowa 

suplementacja Cr(III) nie wpływała na parametry gospodarki Fe, a nawet nieznacznie łagodziła jego 

skutki, wskazując na korzystny kierunek tych zmian przy tym zaburzeniu. Z kolei przy nadmiernej 

podaży Fe suplementacja Cr(III) wykazywała tendencję do zwiększania kumulacji Fe w organizmie. 

Wykazano inny kierunek interakcji Fe-Cr, gdy dietę suplementowano Cr(III) przy prawidłowej podaży 

Fe (antagonistyczny) oraz nadmiarowej (synergistyczny).  

Stwierdzono, że suplementacja Cr(III) zwiększała tkankowe poziomy tego pierwiastka, jednakże 

przy deficycie jak i nadmiarze Fe w diecie efekt ten był mniej wydajny. Wykazano także, że podaż Fe 

jaki Cr(III) z dietą wpływała na poziomy tkankowe Cu, Zn i Mg. Niska i nadmierna podaż Fe zakłócała 

status Cu, Zn i Mg u szczurów. Suplementacja Cr(III) natomiast znacząco wpływała na poziomy 

tkankowe Zn i Mg, natomiast nie Cu. Metabolizm tych pierwiastków był wzajemnie powiązany 

i dochodziło między nimi do oddziaływań interakcyjnych. Wystąpiły oddziaływania między Fe-Cr, Fe-

Cu, Fe-Zn, Cr-Zn, Fe-Mg, Cr-Mg. Suplementacja Cr(III) rekompensowała negatywny wpływ niedoboru 

Fe na poziom Cu, ale pogłębiła jego skutki na zawartość Zn u samic szczura. Nie pogłębiła natomiast 

negatywnych zmian w tkankowej zawartości Cu i Zn wywołanych nadmiarem Fe w diecie u samic 

szczurów. Zróżnicowany poziom Fe w diecie, jak i suplementacja Cr(III) niezależnie jak i we 

współdziałaniu wpływy na poziomy tkankowe Mg. Przy czym kierunek ich oddziaływań był odmienny 

oraz uzależniony od ich wzajemnych proporcji w diecie. 

Badania dowiodły związku między metabolizmem Fe(III) i Cr(III) u zdrowych samic szczurów, które 

miało przełożenie na ich stan w organizmie oraz poziomy tkankowe Cu, Zn i Mg. Jednak kierunek 

oddziaływań Fe-Cr był zróżnicowany i zależał od względnych ilości tych pierwiastków w diecie oraz 

organizmie. Niewłaściwa podaż pierwiastków i ich interakcje mogą mieć znaczące konsekwencje dla 

zdrowia. Wzajemne odziaływania między Fe i Cr(III) mogą odgrywać także ważną rolę w patogenezie 

 i postępie niektórych chorób, takich jak cukrzyca, niedokrwistość, depresja i in. Szczegółowe dane 

dotyczące poziomów pierwiastków śladowych i kierunków ich wzajemnych oddziaływań u zdrowych 

osobników, jak również w zaburzeniach metabolicznych (np. anemii, cukrzycy) są zdecydowanie 

wymagane dla skutecznych strategii żywieniowych i terapeutycznych. W związku z tym wzrasta 

zainteresowanie rolą i skutecznością suplementów diety w profilaktyce i leczeniu tych chorób. A jak 
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wynika z przeprowadzonych badań skuteczność stosowanych strategii żywieniowych uzależniona jest 

od ilości i wzajemnych proporcji tych pierwiastków.  

Wyniki tych badań mogą być pomocne także w ustaleniu rekomendacji, kiedy wskazana jest łączna 

suplementacja tymi pierwiastkami i w jakich proporcjach jest ona optymalna lub najkorzystniejsza. 

W dalszej perspektywie może mieć to zastosowanie w bardziej szczegółowych zaleceniach 

żywieniowych w danych jednostkach chorobowych (np. zaburzenia odżywiania, cukrzyca, depresja 

i in.) a także potrzebną wiedzę w kwestii ustalenia poziomów danych pierwiastków i ich wzajemnych 

proporcji w suplementach diety dla poszczególnych jednostek chorobowych. Stosowanie 

zrównoważonej diety, w ewentualnych przypadkach dodatkowa suplementacja preparatami 

mineralnymi może być skutecznym narzędziem w celu prewencji lub łagodzenia objawów związanych 

z występowaniem chorób, takich jak cukrzyca, anemia, otyłość, depresja, gdzie obserwuje się 

zakłócenia homeostazy wielu pierwiastków. 

Konieczne są jednak dalsze badania w celu oceny możliwych niekorzystnych i pozytywnych 

skutków niedoboru lub nadmiaru tych metali w diecie i ich wzajemnych interakcji. Wymagane są także 

dalsze badania w celu wyjaśnienia oddziaływań i relacji między tymi pierwiastkami (Fe, Cr, Cu i Zn) 

 a ich transporterami. Uzyskanie wiedzy w tym zakresie jest ważne z punktu widzenia reakcji organizmu 

na suplementację tymi składnikami w prewencji lub łagodzeniu objawów m.in. cukrzycy, anemii czy 

depresji. 
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4.3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

 

Wśród realizowanych przeze mnie badań można wyróżnić sześć głównych obszarów tematycznych:  

1. Ocena toksykologiczna i aktywność biologiczna organicznych kompleksów Cr(III) 

2. Gospodarka mineralna w warunkach zaburzeń metabolicznych 

3. Interakcje Cr(III) ze składnikami żywności w badaniach in vivo 

4. Możliwość wykorzystania różnych preparatów i surowców w celu zwalczania anemii 

5. Biodostępność składników mineralnych z surowców, produktów i suplementów 

6. Wykorzystanie prozdrowotnych właściwości bioaktywnych składników żywności. 

 

Początek mojej pracy badawczej był związany z realizacją pracy magisterskiej w Katedrze Higieny 

Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem dr 

Jacka Anioły prowadziłam badania dotyczące interakcji skrobi modyfikowanych z innymi składnikami 

pożywienia takimi, jak np. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, wobec coraz częstszego zastosowania 

skrobi modyfikowanych jako zamienników tłuszczu w margarynach o obniżonej kaloryczności 

jednocześnie wzbogacanych w witaminy. W pracy pod tytułem „Wpływ acetylowanego adipinianu 

diskrobiowego na biodostępność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach” zajmowałam się ustaleniem 

wpływu dużego udziału skrobi w diecie (niemodyfikowanej skrobi ziemniaczanej i acetylowanego 

adypinianu diskrobiowego) przy różnym poziomie witaminy A i E na parametry ogólnowzrostowe i czas 

pasażu treści pokarmowej oraz biodostępność tych witamin u szczurów. Wyniki uzyskane w czasie 

realizacji pracy magisterskiej opublikowano w czasopiśmie Polish Journal of Environmental Studies 

(Zał. 4, II.A20) i prezentowano w postaci opublikowanego doniesienia konferencyjnego (Zał. 4, III.B47).  

  

Ad.1. Ocena toksykologiczna i aktywność biologiczna organicznych kompleksów Cr(III) 

 

Po ukończeniu studiów magisterskich, od 2003 roku byłam uczestnikiem Stacjonarnego Studium 

Doktoranckiego przy Wydziale Technologii Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Głównym tematem moich zainteresowań badawczych była ocena bezpieczeństwa i potencjału 

biologicznego nowego organicznego związku Cr(III) w postaci biomimetycznego kompleksu Cr(III) 

 z kwasem propionowym (Cr3). W okresie realizacji rozprawy doktorskiej prowadziłam badania 

modelowe in vitro i in vivo. W ramach prowadzonych badań dokonałam oceny mechanizmu transportu 

przez monowarstwę komórek nabłonka jelitowego jonów Cr3+ z wykorzystaniem linii komórkowej 

Caco-2, oceny cytotoksyczności, genotoksyczności, teratogenności oraz wpływu na płodność 

i rozrodczość kompleksu Cr3 u szczurów. Dokonałam także oceny zależności efektu od dawki badanego 
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kompleksu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki mineralnej w badaniach modelowych 

z udziałem szczurów. Prowadzone badania zostały częściowo sfinansowane w ramach 

interdyscyplinarnych projektów badawczych o charakterze międzyuczelnianym (Zał. 4, III.D17; III.D18) 

oraz tematu badawczego UPP (Zał. 4, III.D19) uzyskanych w okresie 2004-2007. A efekty tych badań 

stanowią: moja rozprawa doktorska, która została wyróżniona oraz oryginalne prace opublikowane 

 w czasopismach Food and Chemical Toxicology (Zał. 4, II.A12, II.A13, II.A15), Biological Trace Element 

Research (Zał. 4, II.A2, II.A4) oraz Towaroznawcze Problemy Jakości (Zał. 4, II.B29), opublikowane 

 w całości prace konferencyjne (Zał. 4, II.A18). Uzyskane wyniki także prezentowano w postaci 

doniesień posterowych na konferencjach międzynarodowych (Zał. 4, III.B20, III.B30, III.B39) oraz 

krajowych (Zał. 4, III.B42, III.B43). Studium doktoranckie ukończyłam w 2008 roku obroną pracy 

doktorskiej pod tytułem „Ocena właściwości biologicznych trójcentrowego kompleksu Cr(III) z kwasem 

propionowym w układach modelowych in vitro i in vivo”, którą realizowałam pod kierunkiem dr hab. 

Zbigniewa Krejpcio prof. nadzw. w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka. Po uzyskaniu stopnia doktora, 

zostałam zatrudniona na stanowisko asystenta (10.2008), a następnie na stanowisko adiunkta 

(10.2009), na którym pracuję do dnia dzisiejszego.  

W trakcie realizacji pracy doktorskiej włączyłam się również w badania prowadzone w Katedrze 

Higieny Żywienia Człowieka realizowanych w ramach kilku projektów badawczych (Zał. 4, III.D13-D19) 

i badań statutowych (Zał. 4, III.D20-D21). Realizowałam pewne zadania w zakresie badań statutowych, 

obejmujących: ocenę bezpieczeństwa i efektywności wzbogacania żywności oraz suplementacji diety 

wybranymi substancjami bioaktywnymi w badaniach modelowych na zwierzętach oraz u ludzi (Zał. 4, 

III.D20) oraz oceny sposobu żywienia, skażenia diety i stanu odżywienia różnych grup ludności 

w aspekcie prewencji chorób dietozależnych (Zał. 4, III.D21). Wyniki tej pracy opublikowano w postaci 

oryginalnych publikacji (Zał. 4, II.A19; II.B3; II.B5; II.B9; II.B10; II.B13; II.B15; II.B16; II.B27; II.B32; 

II.B33; II.B34) i prezentowano w formie wystąpień ustnych (Zał. 4, III.A1; III.A3; III.A4; III.A5; III.A6; 

III.A10; III.A15) i posterowych (Zał. 4, III.B3; III.B13; III.B24; III.B25; III.B44; III.B45; III.B46; III.B50) na 

konferencjach. 

Okres zatrudnienia w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka (obecnie Instytucie Żywienia Człowieka 

Człowieka i Dietetyki) dał mi możliwość pogłębienia zainteresowań naukowych rozpoczętych w trakcie 

realizacji pracy doktorskiej oraz doskonalenia warsztatu badawczego niezbędnego do realizacji 

samodzielnych badań w oparciu o wysokie standardy badawcze. Doświadczenie w realizacji pracy 

badawczej zdobywałam między innymi w licznych szkoleniach i warsztatach naukowych oraz podczas 

realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (Zał.4, III.D1-D3, III.D5-D12) oraz we 

współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicy (Zał.4, III.G1-G9). 

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka, umożliwiło mi 

dalszy rozwój i rozszerzenie o nowe aspekty badań realizowanych w czasie doktoratu, dotyczących 
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poszukiwania nowych kompleksów Cr(III) ich oceny toksykologicznej i aktywności biologicznej. 

Zainteresowania badawcze związane z oceną bezpieczeństwa i oceną właściwości biologicznych nowo 

syntetyzowanych ligandów Cr(III) kontynuowałam, jako główny wykonawca w projekcie MNiSW (Zał. 

4, III.D13) dotyczącym „Opracowania metody syntezy nowych związków kompleksowych chromu(III) 

oraz oceny aktywności biologicznej i możliwości ich wykorzystania do suplementacji diety i/lub 

wspomagania leczenia insulinooporności” oraz dwóch tematów Badań Młodej Kadry (Zał. 4, III.D9; 

III.D10), których byłam kierownikiem. W ramach niniejszych badań zsyntetyzowano wiele 

organicznych kompleksów Cr(III), głównie z aminokwasami (alaniną, glicyną, seryną oraz kwasami: 

octowym, mlekowym, n-walerianowym i adypinowym) i oceniono właściwości fizykochemiczne tych 

związków. Rezultaty tych badań opublikowano w postaci oryginalnych prac (Zał. 4, II.B24; II.B25; II.C6; 

II.C7) oraz prezentowano na konferencjach międzynarodowych i krajowych (Zał. 4, III.B4; III.B9; III.B32; 

III.B33; III.B35; III.B36). 

W kolejnym etapie tego projektu, którego byłam głównym wykonawcą dokonano oceny 

toksyczności ostrej wybranych kompleksów Cr(III) oraz wpływu ich suplementacji w badaniach 

modelowych z udziałem zdrowych szczurów Wistar. Przeprowadzone na szczurach eksperymenty 

biologiczne wykazały, że zarówno kompleks Cr(III) kwasem octowym (CrAc) oraz glicyną (CrGly) 

wykazywały bardzo niski potencjał toksyczności ostrej zarówno u samców jak i samic, dla których 

dawka LD50 przekraczała 2000 mg Cr kg-1 m.c. Na podstawie przeprowadzonych badań modelowych 

nad wpływem suplementacji diety Cr(III) w postaci organicznych kompleksów z kwasem octowym 

(CrAc) oraz glicyną (CrGly), w dawkach 10, 50 i 500 mg kg-1 (odpowiednik dawek 1, 5 i 50 mg Cr kg-1 m.c 

dzień-1), stwierdzono, że podane związki Cr(III) w zastosowanych dawkach nie wykazywały potencjału 

genotoksycznego w limfocytach. Stwierdzono, że 9-tygodniowa suplementacja diety CrAc 

i CrGly nie wpływała negatywnie na wskaźniki wzrostowe, większość wskaźników gospodarki 

węglowodanowo-lipidowej oraz wskaźników biochemicznych zatruć, wskaźników morfologicznych 

i hematologicznych krwi. Wykazano natomiast, że pobieranie wysokich dawek pokarmowych Cr(III) 

wpływało na gospodarkę mineralną i dystrybucję wybranych pierwiastków, szczególnie Zn i Cu, a także 

powodowało wzrost poziomu Cr w wątrobie i nerkach. Stwierdzono, że nowo syntetyzowane 

kompleksy Cr(III) z kwasem octowym i glicyną wydają się stosunkowo bezpieczne, nawet jeśli są 

podawane szczurom (niezależnie od płci) przez 9 tygodni w stosunkowo wysokich dawkach (500 mg 

kg-1, tj. około 50 mg Cr kg-1 m.c dzień-1). Uzyskane wyniki opublikowano w postaci oryginalnych prac 

(Zał. 4, II.A11; II.B24; II.B25; II.C6; II.C7), a także prezentowano na konferencjach krajowych (Zał. 4, 

III.B32; III.B33; III.B35; III.B36) i międzynarodowych (Zał. 4, III.B4; III.B9; III.B31).  
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Ad.2. Gospodarka mineralna w warunkach zaburzeń metabolicznych 

 

Interesujące wyniki wyżej omówionych badań oraz chęć dalszego pogłębiania wiedzy i doskonalenia 

nabytych umiejętności w zakresie analizy pierwiastkowej oraz badań modelowych in vivo, skłoniły mnie 

do kontynuowania tej tematyki w warunkach zaburzeń metabolicznych, głównie cukrzycy, zaburzonej 

homeostazy Fe (omówionej szczegółowo w moim osiągnięciu naukowym), nadciśnieniu tętniczym 

i deprywacji pokarmowej. 

Realizowałam jako główny wykonawca badania w ramach projektu KBN (Zał. 4, III.D.16) 

dotyczącego wpływu fruktanów i chromu na gospodarkę mineralną i węglowodanową u szczurów 

zdrowych i z farmakologicznie wywołaną cukrzycą. Wykazano, że wzbogacanie diety w fruktany 

korzystnie wpływało na gospodarkę węglowodanową oraz poprawiało bilans składników mineralnych 

(Cr, Cu, Zn, Fe, Mg i Ca) u zdrowych zwierząt. Suplementacja Cr(III) pozytywnie wpływała na 

metabolizm glukozy oraz poziom Cu, ale negatywnie na wskaźniki gospodarki Fe u zdrowych szczurów. 

Stwierdzono, że cukrzyca zaburza metabolizm glukozy oraz zakłóca gospodarkę Cr, Cu, Zn, Fe Mg i Ca. 

Wzbogacenie diety we fruktany korzystnie oddziaływało na metabolizm glukozy, ale równocześnie 

wpływało negatywnie na bilans Cu, Zn, Mg i Ca u zwierząt chorych na cukrzycę. Suplementacja Cr(III) 

normalizowała gospodarkę glukozą, ale jednocześnie negatywnie oddziaływała na poziomy tkankowe 

Cu, Zn, Mg i Ca w organizmie zwierząt chorych na cukrzycę. Uzyskane wyniki opublikowano w Biological 

Trace Element Research (Zał. 4, II.A17), Trace Elements and Electrolytes (Zał. 4, II.A16), Acta 

Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria (Zał. 4, II.B17), Żywność Nauka Technologia Jakość 

(Zał. 4, II.B20), Żywienie Człowieka i Metabolizm (Zał. 4, II.B26) a także zaprezentowano w postaci 

doniesień na konferencjach krajowych (Zał. 4, III.A14; III.A16; III.B28; III.B34) i międzynarodowych (Zał. 

4, III.A13). 

Kolejnym ważnym aspektem dla mnie w ramach tego obszaru tematycznego było nawiązanie 

współpracy z zespołem prof. Johna Vincenta z Katedry Chemii i Biochemii, Uniwersytetu Alabama, USA 

oraz współpracy z zespołem prof. Kazim Sahina z Katedry Żywienia, Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej Uniwersytetu Eufrackiego, Turcja. Ponieważ insulinooporność i cukrzyca typu 2 

powodują zmiany poziomów metali w tkankach, a suplementacja Cr(III) może wpływać na zawartości 

pierwiastków w organizmie. We współpracy z zespołem prof. J. Vincenta (Department of Chemistry 

and Biochemistry, University of Alabama, Tuscaloosa, USA) podjęłam badania nad porównaniem 

dyspozycji wybranych pierwiastków oraz wpływem suplementacji Cr(III) w postaci: pikolinianu Cr(III) 

[Cr(pic)3] (najpopularniejszy komercyjny suplement odżywczy Cr), propionianu Cr(III) [Cr3] i chlorku 

Cr(III) [CrCl3], a także siarczanu wanadylu (jako źródło wanadu (V)) na zawartość metali w tkankach 

szczurów na różnych etapach rozwoju cukrzycy: Zucker lean (ZKL, model insulinooporności), Zucker 

obese (ZKO, model wczesnego stadium cukrzycy) i Zucker diabetic fatty (ZDF, model cukrzycy typu 2).  
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Cukrzyca powoduje kilka zmian metabolicznych, w tym zmiany w transporcie, dystrybucji, 

wydalaniu i gromadzeniu metali. Poziomy tkankowe Cr, Cu, Zn, Fe, Mg i Ca u szczurów ZKL, ZKO i ZDF 

były na ogół podobne, chociaż zidentyfikowano pewne istotne różnice. Wykazano, że szczury otyłe 

Zucker (ZKO) miały obniżone poziomy Cu, Zn, Fe, Mg w wątrobie w porównaniu do ZDF i ZKL. Szczury 

ZDF miały zwiększone zawartości Cu nerkach w porównaniu do ZKL i ZKO, natomiast poziomy Ca  

w nerkach były zwiększone u ZKO vs. ZKL i ZDF szczurów. Zawartość Fe w śledzionie była zmniejszona 

u ZKO szczurów w porównaniu do ZKL szczurów Zucker.  

Stwierdzono, że kompleksy Cr(III) mają korzystny wpływ na objawy insulinooporności oraz na 

zawartości metali w tkankach u szczurów ZKO i ZDF na skutek codziennego podawania przez zgłębnik 

Cr(pic)3 (1 mg Cr kg-1 m.c.), CrCl3 (1 mg Cr kg-1 m.c.) i Cr3 (33 μg i 1 mg Cr kg-1 m.c). Podawanie CrCl3 

i Cr3, ale nie [Cr(pic)3], przy dawce 1 mg Cr kg-1 m.c. spowodowało znaczącą akumulację Cr w nerkach 

ZKL i ZKO, ale nie ZDF szczurów, ale spowodowało obniżenie podwyższonych poziomów Cu w nerkach 

u ZDF szczurów, co sugeruje korzystny wpływ na ten objaw cukrzycy typu 2. Szczury otyłe Zucker (ZKO) 

miały niższą zawartość Cr, Fe, Cu i Zn w wątrobie, podczas gdy szczury ZDF miały wyższą zawartość tych 

pierwiastków po suplementacji Cr(III) w dawkach 33 μg kg-1 m.c. i 1 mg kg-1 m.c. Rezultaty tych badań 

opublikowano w czasopiśmie Biological Trace Element Research (Zał. 4, II.A8). 

Kolejnym aspektem moich zainteresowań były badania nad wpływem suplementacji Cr(III) na 

parametry behawioralne u szczurów. Z danych literaturowych wynika, że suplementacja Cr(III) wpływa 

na zmniejszenie semantycznych zaburzeń uczenia się i poprawę wyników w teście odtwarzania 

pamięciowego (recognition memory task) po 12 tygodniach jej stosowania (Krikorian et al. 2010). We 

współpracy z zespołem prof. K. Sahina z Katedry Żywienia, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Eufrackiego, Turcja, realizowałam badania nad wpływem suplementacji Cr(III) na 

zachowania behawioralne u szczurów z insulinoopornością i cukrzycą typu 2. W ramach tych badań 

weryfikowano hipotezę, że suplementacja Cr(III) może łagodzić oporność na insulinę w cukrzycy typu 

2 i w konsekwencji poprawić nabywanie pamięci, w zależności od jej źródła i poziomu. Stany, w których 

metabolizm glukozy jest zaburzony z powodu insulinooporności, wiążą się z zaburzeniami pamięci. 

Uzyskane dane potwierdziły, że karmienie wysokotłuszczowe może indukować zmiany profilu 

metabolicznego (tj. zwiększenie masy ciała, stężenia insuliny i glukozy w surowicy oraz stosunku 

glukozy do insuliny a także zmniejszenie stężenia Cr w surowicy i mózgu, ekspresji transporterów 

glukozy GLUT) oraz upośledzenie zdolności uczenia się. Te niepożądane zmiany mogą być odwrócone, 

szczególnie przez suplementację Cr(III) w postaci CrGly czy CrAc w sposób zależny od dawki. Sugeruje 

to, że odtworzenie rezerw mózgowych i tkankowych Cr może być konieczne dla optymalnego wpływu 

insuliny na upośledzony metabolizm glukozy i upośledzoną zdolność uczenia się w cukrzycy typu 2 oraz 

w przypadkach związanych z insulinoopornością. Jednym z efektów tej współpracy była publikacja 

w czasopiśmie Biological Trace Element Research (Zał. 4, II.A10).  
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Innym aspektem mojej pracy badawczej były także działania w ramach projektu NCN (Zał. 4, III.D5) 

nad wpływem leków hipotensyjnych na gospodarkę mineralną w badaniach modelowych na szczurach 

i w badaniach klinicznych. W zakresie, którego dokonałam oceny wpływu leków hipotensyjnych na 

status Cr w organizmie w badaniach modelowych u szczurów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym. 

Wyniki badań opublikowane zostały w renomowanych czasopismach (Zał. 4, II.A7; II.B11) 

i zaprezentowane na konferencji (Zał.4, III.B15). 

Realizowałam także badania w projekcie badawczym MNiSW (Zał. 4, III.D11) dotyczącym wpływu 

deprywacji pokarmowej i poziomu cynku w diecie na gospodarkę cynkiem oraz dystrybucję wybranych 

białek związanych z regulacją apetytu w organizmie. W ramach którego pomagałam w realizacji 

eksperymentu i wykonaniu części analiz. Uzyskane wyniki z moim współudziałem opublikowano 

 w Journal of Elementology (Zał. 4, II.A1) oraz zaprezentowano w formie posterów i referatów na 

konferencjach (Zał. 4, III.B3; III.B16; III.B17). 

 

Ad.3. Interakcje Cr(III) ze składnikami żywności w badaniach in vivo 

 

Kontynuując swoje zainteresowania i zaangażowanie w problematykę związaną z aktywnością 

biologiczną związków Cr(III), rozwinęłam tą tematykę o kwestię interakcji Cr(III) z innymi składnikami 

żywności m.in. kwercetyny, fruktanów, czy glikozydów stewiolowych. 

Interakcyjne oddziaływania Cr(III) z kwercetyną na gospodarkę mineralną szczurów stanowiły 

kolejną tematykę badawczą, którą się zajmowałam. W badaniach modelowych in vivo wykazano, że 

suplementacja Cr(III), bez i w obecności równomolowej ilości kwercetyny obniżała zawartość Fe i Ca, 

natomiast nie wpływała na poziomy tkankowe Mg u szczurów. Uzyskane wyniki tych badań 

opublikowano w postaci oryginalnych prac (Zał. 4, II.B19; II.B22; II.B23) i prezentowano w formie 

prezentacji ustnych i posterowych na konferencjach (Zał. 4, III.A11; III.A12; III.B27). 

W zakresie także wspomianego wcześniej projektu KBN pt: „Wpływ fruktanów i chromu na 

gospodarkę mineralną i węglowodanową u szczurów zdrowych i z farmakologicznie wywołaną 

cukrzycą” (Zał. 4, III.D16) oceniałam interakcyjne oddziaływania między Cr(III) i fruktanami (inuliną 

i oligofruktozą) na gospodarkę mineralną u szczurów zdrowych i cukrzycą typu 2.  

Obecnie jestem także zaangażowana w projekt badawczy NCN 15/2018/OPUS (Zał. 4, III.D4) 

dotyczący badań nad mechanizmami przeciwcukrzycowych właściwości glikozydów stewiolowych 

(indywidualnie i w połączeniu) z L-argininą i chromem(III) – w poszukiwaniu formuły preparatu dla osób 

chorych na cukrzycę. Zakres tych badań obejmuje także ocenę oddziaływań interakcyjnych między Cr-

L-argininą, Cr-stewiozydem, Cr- rebaudiozydem A, na gospodarkę mineralną u szczurów.  
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Kwestię interakcji Cr-Fe, przy zaburzonej homeostazie Fe u szczurów oceniałam także w badaniach, 

które stanowią osiągniecie naukowe będące podstawą o ubieganie się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego (Zał.4, I.B1-B5). 

 

Ad. 4. Możliwość wykorzystania różnych preparatów i surowców w celu zwalczania anemii 

 

Kolejnym ważnym nurtem w mojej działalności naukowo-badawczej była współpraca w ramach 

trzech projektów badawczych, w których moje zainteresowania skierowane były na aspekt związany 

z niedoborem Fe i możliwością wykorzystania różnych preparatów i surowców w celu niwelowania 

skutków anemii. 

Nieprawidłowa lub zaburzona gospodarka mineralna w organizmie człowieka może mieć wiele 

przyczyn i dotyczy znacznej liczby populacji. Na samym początku mojej pracy zostałam włączona  

w końcowy etap badań w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Projekt FeMMES dotyczący 

oceny, bezpieczeństwa i efektywności suplementacji Fe ciężarnych kobiet (Zał. 4, III.D3). W ramach 

którego zdobyłam niezbędną wiedzę i warsztat analityczny do realizacji dalszych badań w tej tematyce.  

Zainteresowania związane z zaburzonym metabolizmem Fe kontynuowałam w zakresie kolejnych 

dwóch niezależnych projektów (Zał. 4, III.D14-15). We współpracy z dr hab. Magdaleną Zielińską-

Dawidziak w projekcie MNiSW (Zał. 4, III.D14) pt.: „Ferrytyna roślinna wytwarzana in vivo w wyniku 

stresu abiotycznego - korzyści i zagrożenia w żywieniu człowieka", realizowałam badania związane 

z możliwością wykorzystania preparatu kiełków sojowych wzbogaconych w ferrytynę jako źródła 

przyswajalnego Fe w skutecznym niwelowaniu efektów niedokrwistości oraz istnieniem mechanizmów 

ograniczania wchłaniania ferrytyny roślinnej w organizmie, w zależności od aktualnego statusu Fe. 

Wykazano, że preparat kiełków sojowych wzbogaconych w ferrytynę utrwalonych w procesie 

niskotemperaturowego suszenia może być dobrym źródłem przyswajalnego Fe i skutecznie niwelować 

efekty anemii, podwyższając zarówno poziom hemoglobiny we krwi jak i jego zapasy w organizmie. 

W kolejnych badaniach stwierdzono, że zawartość Pb w kościach zwierząt z wywołaną anemią (IDA) 

 i karmionych dietą zawierającą Pb skompleksowany przez ferrytynę, istotnie różniła się od zawartości 

Pb w kościach zwierząt ze wszystkich pozostałych badanych grup, tj. zwierząt zdrowych karmionych 

dietą AIN, zwierząt anemizowanych przez cały czas trwania doświadczenia (11 tygodni), a przede 

wszystkim od zwierząt zdrowych o prawidłowym poziomie Fe, które spożywały dietę zawierającą Pb 

związany w muszli ferrytyny. Wzrost stężenia Pb u zwierząt zanemizowanych był o 45% wyższy 

w porównaniu do wzrostu zaobserwowanego w kościach zwierząt zdrowych, którym również 

podawano ferrytynę wypełnioną Pb. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Plant Foods 

for Human Nutrition (Zał. 4, II.A6), Food Chemistry (Zał. 4, II.A9), Acta Scientiarum Polonorum 

Technologia Alimentaria (Zał. 4, II.B2), Fragmenta Agronomica (Zał. 4, II.B14) i Żywienie Człowieka 
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i Metabolizm (Zał.4, II.B21) oraz pełnotekstowej publikacji w ramach konferencji międzynarodowej 

(Zał. 4, II.C5) a także zaprezentowano w postaci doniesień na konferencjach międzynarodowych (Zał. 

4, III.A8) i krajowych (Zał. 4, III.B18; III.B19; III.B21; III.B29). 

Brałam również udział w projekcie dotyczącym oceny możliwości wykorzystania produktów 

przygotowanych na bazie suszu grzybów boczniaka Pleurotus ostreatus i shiitake Lentinulla edodes 

w żywieniu osób z hiperlipidemią oraz wegetarian, finansowanego przez MNiSW (Zał. 4, III.D15). We 

współpracy z dr hab. Julitą Regułą dokonałam oceny wykorzystania produktów przygotowanych na 

bazie suszu grzybów boczniaka Pleurotus ostreatus i shiitake Lentinulla edodes w żywieniu szczurów 

z wywołaną anemią.  

Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus), podobnie jak grzyby shiitake (Lentinula edodes) są 

dobrym źródłem Fe, które oprócz ich stosunkowo wysokiej wartości odżywczej charakteryzuje je duża 

zawartość biologicznie aktywnych składników. Istnieją jednak ograniczone dane dotyczące 

biodostępności Fe z boczniaka ostrygowatego i grzybów shiitake (Lentinula edodes), a także produktów 

zbożowych zawierających te grzyby. Celem jednego etapu tych badań była ocena biodostępności Fe 

z produktów z dodatkiem boczniaka ostrygowatego u samców szczurów z niedokrwistością. Karmienie 

samców szczurów dietami zawierającymi wzbogacone w susz grzybów Pleurotus ostreatus produkty 

zbożowe spowodowało przywrócenie ogólnoustrojowego poziomu Fe, co przejawiało się wzrostem 

poziomów wskaźników związanych z metabolizmem Fe porównywalnego z grupą kontrolną. 

Wykazano, że produkty zbożowe wzbogacone w susz grzybów Pleurotus ostreatus mogą być cennym 

źródłem Fe w żywieniu osób z niedoborem tego pierwiastka, przede wszystkim pacjentów 

z zaburzeniami jego wchłaniania i metabolizmu, ale może również urozmaicić tradycyjną codzienną 

dietę.  

Celem kolejnego etapu badań była ocena biodostępności Fe z produktów zbożowych z dodatkiem 

suszonych grzybów shiitake przy użyciu metody skuteczności regeneracji Fe u samic szczurów 

z niedoborem Fe. Produkty do karmienia z 10% i 20% dodatkiem suszonego shiitake u samic szczurów 

z wcześniej wywołanym niedoborem Fe skutkowały stopniowym uzupełnianiem obniżonych 

wskaźników Fe do wartości porównywalnych z grupą kontrolną. Biodostępność Fe z produktów 

zbożowych wzbogaconych suszonymi grzybami shiitake była porównywalna z glukonianem Fe(II). 

Omawiane wyniki opublikowano w czasopismach Annals of Agricultural and Environmental Medicine 

(Zał. 4, II.A3) i Journal of Medicinal Food (Zał. 4, II.A14). 
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Ad.5. Biodostępność składników mineralnych z surowców, produktów i suplementów 

 

Znaczna część mojej działalności naukowo-badawczej obejmowała zagadnienia związane 

 z problematyką zawartości i biodostępności wybranych pierwiastków z surowców żywieniowych 

 i suplementów. W ramach tej tematyki wykonałam szereg badań oceniających poziom składników 

mineralnych i metali ciężkich w różnego rodzaju produktach. Byłam także zaangażowana w dwa 

projekty NCN (Zał. 4, III.D7; III.D8) dotyczące m.in. badań nad biodostępnością wybranych składników 

mineralnych w warunkach in vitro i in vivo z chleba bezglutenowego wzbogaconego naturalnymi 

surowcami różnego pochodzenia; a także przydatności przetworów z owsa i jęczmienia do produkcji 

pieczywa o właściwościach prozdrowotnych. W zakresie tej tematyki badawczej powstały oryginalne 

prace (Zał.4, II.B1; II.B2; II.B4; II.B6; II.B7; II.B8; II.B12; II.B14; II.B18; II.B21; II.B31) i doniesienia 

konferencyjne (Zał. 4, III.A2; III.A9; III.B10; III.B11; III.B12; III.B18; III.B19; III.B22; III.B23; III.B29; 

III.B40; III.B.48). 

Dzięki doświadczeniu i zdobytym umiejętnościom analitycznym w zakresie oznaczania 

pierwiastków powierzono mi także zadanie w projekcie, który realizowany był w ramach funduszy 

strukturalnych o akronimie Bioaktywna Żywność POIG 01.01.02-00-061/09  (Zał. 4, III.D6), dotyczące 

kwestii oceny poziomów biopierwiastków i stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi surowców, 

półproduktów i finalnych produktów powstałych w jego realizacji. Badania te umożliwiły kreowanie 

nowej żywności o zaprogramowanych i ukierunkowanych właściwościach prozdrowotnych, w celu 

obniżenia ryzyka wystąpienia wielu chorób. Powstająca żywność była kierowana do osób z określonymi 

jednostkami chorobowymi, takimi jak: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie oraz nieswoiste zapalenie jelit. 

Rezultaty uzyskane w czasie realizacji projektu były przedmiotem publikacji (Zał. 4, II.C4) oraz 

prezentacji konferencyjnych krajowych i zagranicznych (Zał. 4, III.A7; III.B6; III.B7; III.B8; III.B14; 

III.B22). 

 

Ad. 6. Wykorzystanie prozdrowotnych właściwości bioaktywnych składników żywności  

 

W ostatnich latach zainteresowanie bioaktywnymi składnikami żywności i ich wpływem na zdrowie 

znacznie wzrosło. Naturalnym składnikiem żywności, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem 

jest stewia rebaudiana. Stevia rebaudiana Bertoni, będąca źródłem naturalnych związków słodzących, 

może być pożądanym zamiennikiem cukru (Bugaj et al. 2013). Ekstrakty liści stewii wykazują korzystne 

działanie prozdrowotne. Wiąże się to ze specyficznym działaniem tej rośliny, obejmującym 

właściwości: hipoglikemiczne, hipotensyjne, przeciwzapalne, modulujące procesy immunologiczne, 

przeciwpróchnicze i przeciwwirusowe. 
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W zakresie tej tematyki badawczej zostałam zaangażowana w badania w ramach 7 Programu 

Ramowego Unii Europejskiej Go4Stevia "Stevia rebaudiana as a diversification alternative for European 

Tobacco Farmers to strengthen the European Competitiveness", (Zał. 4, III.D1.), które obejmowały 

m.in. badania związane z bezpieczeństwem zdrowotnym stewii, koordynowanym przez dr hab. 

Magdalenę Człapkę-Matyasik. Badania prowadzone w ramach projektu, w których uczestniczyłam 

obejmowały ocenę wpływu różnych dawek ekstraktu stewii na gospodarkę mineralną u szczurów na 

podstawie analizy zebranego materiału biologicznego z dwóch doświadczeń (3- i 12-miesięcznego).  

Z racji, iż badany ekstrakt Stevii jest przedmiotem zgłoszenia patentowego, uzyskane wyniki są objęte 

klauzulą tajności, do czasu uzyskania patentu nie mogą być upubliczniane i publikowane. 

Dalsze poszukiwanie bioaktywnych składników żywności o właściwościach prozdrowotnych 

zaowocowało również współpracą z zespołem prof. Silvii Rocha z Universytetu w Aveiro z Portugalii 

 i wspólnym projektem (Zał. 4, III.D2), dotyczącym możliwości wykorzystania ekstraktu czarnego bzu 

(Sambucus nigra L.) i jego właściwości przeciwcukrzycowych w łagodzeniu objawów cukrzycy. Wstępne 

wyniki zaprezentowano w postaci konferencyjnego doniesienia (Zał. 4, III.B1) oraz wkładu 

wygłoszonego w ramach wizyty w tym ośrodku (Zał. 5, IV.F7).  

Obecnie jestem także zaangażowana w projekt badawczy NCN 15/2018/OPUS (Zał. 4, III.D4) 

dotyczący badań nad mechanizmami przeciwcukrzycowych właściwości glikozydów stewiolowych 

(indywidualnie i w połączeniu) z L-argininą i chromem(III) – w poszukiwaniu formuły preparatu dla osób 

chorych na cukrzycę, który skupia się nad łącznym wpływem kilku składników 

 o właściwościach hipoglikemicznych.  

 

4.4. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego i działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

 

Mój całkowity dorobek naukowy wg punktacji MNiSW wynosi 843 punktów (w tym 85 stanowi 

podstawę wniosku habilitacyjnego). Sumaryczny Impact Factor (IF) dla opublikowanych prac wynosi 

44,350 (w tym 12,916 stanowi podstawę wniosku habilitacyjnego). Całkowita liczba cytowań wg bazy 

Web of Sciences Core Collection wynosi 186, natomiast z pominięciem autocytowań – 143. Index 

Hirscha – 8  

Dotychczas opublikowałem 67 prac naukowych, z czego 44 po uzyskaniu stopnia doktora. Na mój 

dorobek naukowy składa się: 

 25 artykułów naukowych (20 po uzyskaniu stopnia doktora) w czasopismach znajdujących 

się w bazie JCR. 

 34 (21 po uzyskaniu stopnia doktora) w czasopismach nieposiadających współczynnika 

wpływu IF, znajdujące się w części B wykazu czasopism MNiSW 

 3 rozdziałów w monografiach naukowych (1 po uzyskaniu stopnia doktora) 
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 5 prac opublikowanych w całości w materiałach konferencyjnych, (2 po uzyskaniu stopnia 

doktora) 

 1 referat plenarny wygłoszony na zaproszenie organizatorów Polskiego Towarzystwa Nauk 

Żywieniowych (oddział wielkopolski) PTNŻ  

 50 doniesień naukowych (w tym 29 po uzyskaniu stopnia doktora) 

 16 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. 

 łącznie 66 komunikatów konferencyjnych (w tym 18 na konferencjach o charakterze 

międzynarodowym) 

 19 projektów badawczych (3 międzynarodowych i 16 krajowych), w których byłam 

kierownikiem (4) lub wykonawcą (15). 

 2 projektów realizowanych na zamówienie lub we współpracy z przedsiębiorcami 

krajowymi, w których byłam kierownikiem (1) lub wykonawcą (1). 

 

Współpracuję z zagranicznymi i krajowymi jednostkami naukowymi, między innymi: Katedrą 

Chemii, Uniwersytetu w Aveiro, Portugalia (Department of Chemistry, University of Aveiro, Aveiro, 

Portugal), Katedrą Nauk Chemicznych, Wydziału Farmacji Uniwersytetu w Porto, Portugalia, 

(Department of Chemical Sciences, Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto, Porto, Portugal), 

Katedrą Chemii i Biochemii, Uniwersytetu Alabama, Tuscaloosa, USA (Department of Chemistry and 

Biochemistry, University of Alabama, Tuscaloosa, USA), z Katedrą Żywienia, Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej Uniwersytetu Eufrackiego, Elazig, Turcja (Department of Nutrition, Firat University, 

Faculty of Veterinary Medicine), Elazig, Turkey), z Instytutem Genetyki Żywienia Człowieka PAN, 

z Katedrą i Zakładem Psychologii Klinicznej oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej a także Katedrą 

Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedrą Technologii i Analizy Instrumentalnej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Zał. 4, III.G1-G9).  

Współpracuję z redakcjami renomowanych, zagranicznych i krajowych czasopism naukowych. 

Dotychczas wykonałam 27 recenzji publikacji naukowych, m.in. dla: Biological Trace Element Research 

(16), Journal of Food Biochemistry (1), Molecular and Cellular Endocrinology (1), Journal of Molecular 

and Genetic Medicine (1), Journal of Pharmacy and Pharmacology (1), Pakistan Journal of Zoology (1), 

Journal of Medical Sciences (1), BioMed Research International (1), czy Acta Scientiarum Polonorum 

Technologia Alimentaria (4) (Zał. 4, III.F1-27). 

Angażuję się także w działalność organizacyjną Uniwersytetu (Zał.5, V.B1-8). Jestem członkiem Rady 

Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2017-obecnie), 

Wydziałowej Komisji ds. Nauki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (WNoŻiŻ) (2016-2020). 

W poprzednich kadencjach byłam członkiem Zespołu do spraw oceny jakości kształcenia WNoŻiŻ 
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(2010-2014), członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNoŻiŻ na kierunku Dietetyka 

i Towaroznastwo (2010-2014), członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw 

anglojęzycznych 3 semestralnych studiów magisterskich na WNoŻiŻ (2010-2012), członkiem zespołu 

opracowującego program kształcenia zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa 

Wyższego dla kierunku dietetyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (2012), członkiem zespołu 

opracowującego program dla studiów magisterskich anglojęzycznych (Msc in Food Science Nutrition) 

(2010).  

Jestem członkiem trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 

(PTNŻ) Oddziału Poznańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych 

(PolLASA), Polskiego Towarzystwa Toksykologów Oddziału Poznańskiego.  

Dużą część mojej aktywności zawodowej obejmują zajęcia dydaktyczne, zarówno w języku polskim 

i angielskim, w wymiarze prawie dwukrotnie przekraczającym wymagane pensum (Zał. 5, IV.A-C) oraz 

opieka naukowa nad studentami realizującymi prace licencjackie i magisterskie (Zał.5, IV.D) a także 

zagranicznymi studentami odbywającymi staże laboratoryjne (Zał. 5, IV.E). 
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4.4.1. Zestawienie liczbowe działalności naukowo-badawczej oraz innych osiągnięć naukowych 

 

Rodzaj pracy 

Po 
uzyskaniu 
stopnia 
doktora 

Przed 
uzyskaniem 
stopnia 
doktora 

Całkowity 

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze 44 23 67 

1.1. Publikacje z czasopism uwzględnionych w bazie JCR 20 5 25 

1.2. Publikacje z czasopism nieuwzględnionych w bazie JCR 21 13 34 

1.3. Pełnotekstowe prace konferencyjne 2 3 5 

1.4. Rozdziały w monografii naukowej 1 2 3 

Łącznie 44 23 67 

Liczba punktów MNiSW* 653 190 843 

Suma IF** 41,444 2,906 44,350 

Suma cytowań (dane wg bazy Web of Science) 

bez autocytowań  

- - 186 

143 

Sumaryczny index Hirscha   8 

    2. Zestawienie poza publikacyjnej działalności naukowo-
badawczej 

40 27 67 

2.1. Wykłady plenarne 1 0 1 

2.2. Wygłoszone referaty 10 6 16 

2.2.1.    Międzynarodowe 2 1 3 

2.2.2.    Krajowe 8 5 13 

2.3. Doniesienia naukowe (postery) 29 21 50 

2.3.1.Międzynarodowe 9 6 15 

2.3.2. Krajowe 20 15 35 

3. Projekty badawcze 14 9 23 

3.1. Międzynarodowe 2 1 3 

3.2. Krajowe 9 7 16 

3.2.1. Kierownictwo tematów badawczych 3 1 4 

3.4.2. Wykonawstwo projektów badawczych 6 6 12 

3.3. Tematy realizowane w ramach badań statutowych 1 1 2 

3.4. Zlecone 2 0 2 

Łącznie 54 36 90 

4. Recenzje 27 0 27 

5. Współpraca naukowa    

5.1. Krajowa 5 1 6 

5.2. Międzynarodowa 4 0 4 

Łącznie 9 1 10 

*Punktacja wg komunikatu MNiSW z 09.12.2016 w sprawie wykazu czasopism naukowych z liczbą punktów 
przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 
** Impact Factor (z ISI JCR) zgodnie z rokiem wydania, w przypadku prac z roku 2018 i 2019 z uwagi na brak 
danych dotyczących wartości IF w roku publikacji podano ostatnią dostępną wartość IF - za rok 2017. 


