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1. Imię i nazwisko:    Katarzyna Kowalska 

 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

 1994 – tytuł magistra biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, tytuł pracy magisterskiej „Przechowywanie 

immobilizowanych komórek ogórka Cucumis sativus L. w niskich temperaturach” 

 2014 – stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia, Wydział Nauk o Żywności i Żywnieniu, Uniwersyet 

Przyrodniczy w Poznaniu; tytuł pracy doktorskiej: „Analiza wpływu żurawiny 

błotnej (Oxycoccus quadripetalus) na przebieg procesu adipogenezy w komórkach 

linii 3T3-L1”, promotor:  prof. dr hab. Włodzimierz Grajek; promotor pomocniczy: dr 

hab. Anna Olejnik 

3. Przebieg pracy zawodowej: 

 1994-1999 – Akademia Medyczna w Poznaniu, Klinika Hematologii, młodszy 

asystent 

 1999-2006 – Laboratorium Genetyki Molekularnej w Poznaniu, biolog 

 2006-2009 – Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności, 

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, pracownik naukowo-techniczny 

 2009-2014 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i 

Żywieniu, Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, asystent 

 od 2014 do chwili obecnej – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o 

Żywności i Żywnieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, adiunkt 

 
4. Działalność naukowo-badawcza 

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

2003 r. o stopniach i 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)  

a) Tytuł osiągnięcia naukowego  

Przedmiotem osiągnięcia naukowego, będącym podstawą do ubiegania się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego, jest monotematyczny cykl 5 publikacji naukowych; w 

tym 4 artykułów oryginalnych i 1 artykuł przeglądowy ujętych pod wspólnym tytułem: 
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„Analiza aktywności biologicznej ekstraktów z owoców jagodowych w prewencji     

otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego z wykorzystaniem metod in vitro”.  

b) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

1. Kowalska K., Olejnik A. (2016): Current evidence on the health-beneficial effects 

of berry fruits in the prevention and treatment of metabolic syndrome. Current 

Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 19 (6), 446-452.  

IF2016=4,023; MNiSW2016=35 pkt; liczba cytowań 9 

Mój wkład w powstanie pracy polegał koncepcji pracy; opracowaniu aktualnego stanu wiedzy na 

podstawie dostępnej literatury naukowej, interpretacji zebranego materiału; podsumowaniu, 

przygotowaniu, napisaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

2. Kowalska K., Olejnik A., Szwajgier D., Olkowicz M.  (2017): Inhibitory activity of 

chokeberry, bilberry, raspberry and cranberry polyphenol-rich extract towards 

adipogenesis and oxidative stress in differentiated 3T3-L1 adipose cells. PloS One 

12(11), e0188583.  

IF2017=2,766; MNiSW2017=40 pkt, liczba cytowań 4 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: koncepcji pracy; zaplanowaniu, wykonaniu oraz 

opracowaniu wyników doświadczeń; ocenie i interpretacji wyników; podsumowaniu, 

przygotowaniu, napisaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

3. Kowalska K., Olejnik A. (2016): Cranberries (Oxycoccus quadripetalus) inhibit 

pro-inflammatory cytokine and chemokine expression in 3T3-L1 adipocytes. Food 

Chemistry 196, 1137-1143.  

IF2016=4,529; MNiSW2016=40 pkt; liczba cytowań 7 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: koncepcji pracy; zaplanowaniu, wykonaniu oraz 

opracowaniu wyników doświadczeń; ocenie i interpretacji wyników; podsumowaniu, 

przygotowaniu, napisaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

4. Kowalska K., Olejnik A., Zielińska-Wasielica J., Olkowicz M. (2019): Inhibitory 

effects of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) fruit extract on obesity-induced 

inflammation in 3T3-L1 adipocytes and RAW 264.7 macrophages. Journal of 

Functional Foods 54, 371-380. 

IF2019=3,767; MNiSW2018=45 pkt; liczba cytowań 0 
 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: koncepcji pracy; zaplanowaniu, wykonaniu oraz 

opracowaniu wyników doświadczeń; ocenie i interpretacji wyników; podsumowaniu, 

przygotowaniu, napisaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

5. Olejnik A., Kowalska K., Olkowicz M., Rychlik J., Juzwa W., Myszka K., 

Dembczyński R, Białas W. (2015): Anti-inflammatory effects of gastrointestinal 

digested Sambucus nigra L. fruit extract analysed in co-cultured intestinal 

http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Olejnik+Anna+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Kowalska+Katarzyna+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Olejnik+Anna+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Szwajgier+Dominik+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Olejnik+Anna+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Kowalska+Katarzyna+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Olkowicz+Mariola+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Rychlik+Joanna+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Juzwa+Wojciech+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Myszka+Kamila+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Dembczy%F1ski+Rados%B3aw+
http://bg.au.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data01.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Bia%B3as+Wojciech+
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epithelial cells and lipopolysaccharide-stimulated macrophages. Journal of 

Functional Foods 19, 649-660.  

IF2015=3,973; MNiSW2015=45; liczba cytowań 10 

 
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: zaplanowaniu i wykonaniu analiz ekspresji genów oraz 

opracowaniu wyników tych analiz; wykonaniu analiz aktywności przeciwutleniającej. Mój udział 

procentowy szacuję na 35%. 

 

• Sumaryczny IF –19,058   

•  Punkty MNiSW – 205 

•  Suma cytowań – 30 

  

Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25.01.2017r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą 

punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Impact Factor (z ISI JCR) 

podano zgodnie z rokiem wydania, w przypadku pracy z roku 2019 z uwagi na brak 

danych dotyczących wartości IF w roku publikacji, podano średnią wartość IF za 

ostatnie 5 lat. 

4.2. Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego osiągnięcia  

4.2.1. Wprowadzenie 

Nadwaga i otyłość stanowią istotny problem zdrowotny XXI w. Otyłość to 

patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w ustroju. Nadmierna akumulacja 

tkanki tłuszczowej ma bezpośredni związek ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób 

zaliczanych do zespołu metabolicznego, które obecnie w społeczeństwach rozwiniętych 

są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Otyłość, dyslipidemia, 

hiperglikemia/cukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze stanowią razem tzw. zespół 

metaboliczny (Publikacja 1). 

W przebiegu otyłości dochodzi do zwiększenia objętości i masy tkanki 

tłuszczowej, w wyniku zarówno hipertrofii adipocytów (powiększenia rozmiarów), jak i 

hiperplazji (zwiększenia liczby adipocytów na skutek różnicowania). Adipocyty 

powstają z fibroblastów podczas prawidłowego rozwoju i w stanach patologicznych. 

Stanowią miejsce magazynowania i uwalniania kwasów tłuszczowych, służących za 

źródło energii. Poprzez wydzielane adipokiny regulują wiele procesów metabolicznych, 

m.in. przemiany glukozy i lipidów, równowagę energetyczną, apetyt, odporność, 

ciśnienie krwi czy angiogenezę [1, 2]. 
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W ostatnim okresie dokonała się ogromna przemiana w rozumieniu patofizjologii 

tkanki tłuszczowej oraz jej funkcjonowania. Biała tkanka tłuszczowa nie jest już 

postrzegana jako bierny magazyn nadmiaru energii o ustalonej liczbie komórek, lecz jest 

skomplikowanym narządem pełniącym ważne funkcje wewnątrzwydzielnicze i 

metaboliczne. To nowe rozumienie funkcji tkanki tłuszczowej pokazało jak ważną rolę 

odgrywają komórki tłuszczowe (adipocyty) w wielu procesach metabolicznych, a także 

ich olbrzymi wpływ na większość układów fizjologicznych, z układem 

immunologicznym, rozrodczym i hematopoetycznym włącznie [1, 2, 3].  

Adipocyty wpływają na metabolizm poprzez wytwarzane i uwalniane substancje 

o działaniu dokrewnym, które określono jako adipokiny. Substancje wydzielane przez 

tkankę tłuszczową pełnią różne funkcje, endokrynną: leptyna, adiponektyna, 

angiotensynogen, rezystyna, estrogeny, czynnik martwicy guzów (TNF-α), receptor 

aktywujący proliferację peroksysomów γ (PPAR-γ), interleukina 6 (IL-6), 

insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1), białka zakłócającego proces oksydacyjnej 

fosforylacji (UCPs); oraz parakrynną: lipaza lipoproteinowa (LPL), białko stymulujące 

acylację ASP (ASP), adypsyna, inhibitor tkankowego aktywatora plazminogenu 1 (PAI-

1), wolne kwasy tłuszczowe (WKT) [1,2].  

W patogenezie otyłości i chorób zespołu metabolicznego niewątpliwie duże 

znaczenie ma przewlekły proces zapalny zachodzący w tkance tłuszczowej, 

charakteryzujący się zwiększoną ekspresją cytokin prozapalnych i infiltracją 

makrofagów [4]. Makrofagi, znajdujące się w różnych tkankach, odgrywają istotną rolę 

w patogenezie stanu zapalnego, poprzez wytwarzanie dużej ilości zapalnych cytokin, 

takich jak interleukina1 (IL-1β), interleukina 6 (IL-6), czynnik martwicy nowotworów α 

(TNF-α), i mediatorów zapalnych, w tym reaktywnych formy tlenu (RFT) i tlenku azotu 

(NO) [5, 6]. Z tego powodu makrofagi stanowią ważny cel w leczeniu wielu chorób 

związanych z przewlekłym stanem zapalanym.  

W otyłości zwiększona aktywacja zapalna jest wynikiem wzajemnej interakcji 

między makrofagami i hipertroficznymi adipocytami, które również uwalniają adipokiny 

zapalne [4, 7]. W obu typach komórek występuje duże podobieństwo ekspresji genów. 

W makrofagach obserwuje się ekspresję większości genów charakterystycznych dla 

adipocytów, z kolei adipocyty wykazują ekspresję wielu białek swoistych dla 

makrofagów, m.in. TNF-α, IL-6 i białko chemotaktyczne monocytów (MCP-1) [4, 7]. 

Istnieją dwa rodzaje białek związane ze stanem zapalnym: prozapalne (MCP-1, TNF-α, 



Katarzyna Kowalska                                                                                                                         Załącznik 2. Autoreferat 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 
 

IL-6, IL-1β, leptyna) i przeciwzapalne (IL-10, adiponektyna). Biorąc pod uwagę szerokie 

spektrum pro- i przeciwzapalnych adopokin, których ekspresja w otyłości jest 

zmieniona, prawdopodobne jest, że interakcja wielu adipokin, a nie działanie jednej, jest 

zaangażowane w patogenezę otyłości i zespołu metabolicznego. Cytokiny prozapalne, 

takie jak IL-6, IL-1β i TNF-α są podwyższone w większości, jeśli nie wszystkich stanach 

zapalnych i zostały uznane za cele interwencji terapeutycznej [7].  

Jednym z wielu mechanizmów prowadzących do wzrostu aktywacji zapalnej w 

otyłości jest stres oksydacyjny związany ze wzrostem produkcji reaktywnych form tlenu 

(RFT) w hipertroficznych adipocytach. RFT aktywując kaskadę prozapalną wewnątrz 

komórek zwiększają migrację makrofagów do tkanki tłuszczowej co prowadzi do 

zaostrzenia stanu zapalnego [6, 8]. Zwiększona aktywacja zapalna występująca w 

otyłości, a także wzrost stresu oksydacyjnego uczestniczą w patogenezie nadciśnienia 

tętniczego, miażdżycy i cukrzycy typu 2 [8]. 

Otyłość jest uwarunkowana wieloma czynnikami: metabolicznymi, 

endokrynologicznymi, genetycznymi, środowiskowymi, psychologicznymi i 

behawioralnymi. W dużym stopniu jakość oraz ilość spożywanych pokarmów decyduje 

o nadmiernej akumulacji tłuszczu w organizmie. Strategią w prewencji otyłości jest 

między innymi właściwa dieta. Wyniki badań potwierdzają, że dieta bogata w 

antyoksydanty i bioaktywne związki fitochemiczne ma korzystny wpływ na funkcje 

tkanki tłuszczowej, zwiększa wrażliwość na insulinę i jest odwrotnie skorelowana z 

występowaniem cukrzycy typu 2. Owoce jagodowe są jednych z najlepszych źródeł 

związków bioaktywnych (witamin, mikroelementów, kwasów organicznych, polifenoli i 

antocyjanów), które działając synergistycznie wpływają na zdrowie ludzi zapobiegając 

chorobom. Przeprowadzone w ostatnich latach badania epidemiologiczne, na modelach 

zwierzęcych oraz badania in vitro wykazały ogromną rolę owoców jagodowych w 

zapobieganiu i łagodzeniu zaburzeń metabolicznych (Publikacja 1). Dane zebrane w 

Publikacji 1 wskazują, że regularne i długotrwałe spożywanie różnych owoców 

jagodowych może potencjalnie opóźnić rozwój zespołu metabolicznego i chorób 

współistniejących, lub złagodzić objawy już istniejącej choroby metabolicznej. Badania 

interwencyjne przeprowadzone na  zdrowych i otyłych osobach z zespołem 

metabolicznym wykazały następujące działanie jagód: obniżenie poziomu  całkowitego 

cholesterolu i o niskiej gęstości (LDL-C), zmniejszenie biomarkerów zapalnych i 

utleniania lipidów, obniżenie ciśnienia krwi oraz zwiększenie wrażliwości na insulinę. 
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Badania na zwierzętach wykazywały hipoglikemiczne, hipolipemiczne i antyoksydacyjne 

działanie owoców jagodowych. Mechanizmy tego działania obejmują: zmniejszenie 

wchłaniania lipidów, ograniczenie zróżnicowania i proliferacji preadipocytów, 

zmniejszenie lipogenezy, wzrost lipolizy i hamowanie wydzielania prozapalnych 

adipokin. Do owoców jagodowych o korzystnym działaniu prewencyjnym i leczniczym 

w odniesieniu do otyłości i zaburzeń metabolicznych należą między innymi: aronia, 

czarna porzeczka, malina i borówka czernica (Publikacja 1). Ostatnie badania 

eksperymentalne i kliniczne wzbudziły zainteresowanie potencjalnymi korzyściami 

zdrowotnymi związanymi ze spożyciem żurawiny w otyłości i zespole metabolicznym, 

które wydają się być związane z składem fitochemicznym tego owocu. Wykazano, że 

spożywanie owoców żurawiny łagodzi dyslipidemię, hiperglikemię i stres oksydacyjny, 

oraz obniża indukowany dietą przyrost masy ciała [9]. Owoce borówki brusznicy dzięki 

silnej aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapalnej [10], również mogą być cennym 

źródłem związków bioaktywnych w prewencji i terapii zaburzeń metabolicznych 

związanych z otyłością. Owoce bzu czarnego znane z ich działania przeciwwirusowego i 

antybakteryjnego, również korzystanie działają na choroby sercowo-naczyniowe, 

cukrzycę i otyłość [11]. Stwierdzono, że owoce bzu czarnego wykazują działanie 

immunomodulujące, poprzez regulowanie wydzielania cytokin i mediatorów zapalnych, 

w tym IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α [12, 13].  

Występowanie szeregu niekorzystnych efektów zdrowotnych związanych z 

nadmiernym rozrostem tkanki tłuszczowej wymusza konieczność opracowania 

skutecznych metod dietoprofilaktyki i dietoterapii otyłości. Dieta jest ściśle związana z 

rozwojem otyłości i zaburzeń metabolicznych, dlatego bardzo ważnym zagadnieniem 

jest poszukiwanie naturalnych związków bioaktywnych, które mogą wpływać na 

fizjologię adipocytów, ograniczać proces adipogenezy i lipogenezy oraz przyczyniać się 

do redukowania nadprodukcji hormonów, adipokin oraz innych molekuł o działaniu 

prozapalnym. Istotny problem naukowy stanowi nie tylko pokazanie efektów 

prozdrowotnych biozwiązków, ale również poznanie i wyjaśnienie ich wpływu na 

mechanizmy biochemiczne, komórkowe i molekularne, które są podłożem otyłości. 

Identyfikacja bioaktywnych, funkcjonalnych składników żywności, które w 

korzystny sposób wpływają na metabolizm adipocytów poprzez modulowanie ekspresji 

genów/białek może być obiecującą strategią w leczenia i prewencji otyłości i chorób 

metabolicznych. 
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4.2.2. Cel naukowy podjętych prac, wstępne założenia oraz ogólny zarys badań  

Celem badań realizowanych w ramach prezentowanego osiągnięcia naukowego 

była analiza bioaktywności ekstraktów z wybranych owoców jagodowych (żurawiny, 

borówki brusznicy, czarnego bzu) oraz preparatu polifenolowego, przygotowanego na 

bazie ekstraktów z aronii, maliny, borówki czernicy i żurawiny, w aspekcie ich działania 

antyadipogennego, przeciwzapalnego i antyoksydacyjnego, oraz pogłębienie wiedzy na 

temat mechanizmów działania ekstraktów na ścieżki sygnałowe regulujące określone 

funkcje w komórkach tłuszczowych i makrofagach. Analiza bioaktywności ekstraktów z 

owoców i preparatu polifenolowego była prowadzona w oparciu o modelowe układy 

komórkowe imitujące in vitro procesy zachodzące w warunkach in vivo w białej tkance 

tłuszczowej. Potencjał antyadipogenny, antylipogenny, przeciwzapalny i 

antyoksydacyjny ekstraktów był oceniany z zastosowaniem modelowej linii mysich 

preadipocytów 3T3-L1, które ulegają indukowanemu różnicowaniu w dojrzałe komórki 

tłuszczowe. Linia 3T3-L1 jest najlepiej poznanym i prawidłowo działającym modelem in 

vitro stosowanym do badania procesów adipogenezy, lipogenezy i różnicowania 

preadipocytów w dojrzałe adipocyty. Linia 3T3-L1 jest również doskonałym modelem 

do analizy procesów lipolizy, apoptozy i syntezy cytokin w białej tkance tłuszczowej. W 

pełni zróżnicowane adipocyty 3T3-L1 zawierają większość cech morfologicznych i 

biochemicznych typowych dla adipocytów występujących w białej tkance tłuszczowej in 

vivo [14].  

Szczegółowe cele pracy obejmowały: 

a) Analizę składu i zawartości związków bioaktywnych w preparacie 

polifenolowym oraz w ekstraktach z liofilizowanych owoców borówki brusznicy i 

czarnego bzu (Publikacja 2, 4 i 5).  

b) Określenie wpływu owoców jagodowych na proces adipogenezy i  lipogenezy 

(Publikacja 2). Badania prowadzono na poziomie komórkowym i molekularnym 

poprzez analizy ekspresji kluczowych genów zaangażowanych w oba procesy. 

c) Analizę właściwości antyoksydacyjnych wybranych owoców jagodowych i ich 

wpływu na produkcję RFT zarówno podczas procesu różnicowania, jak i w 

dojrzałych komórkach tłuszczowych (Publikacja 2 i 4). Na poziomie 

molekularnym oznaczono poziomy ekspresji enzymów wewnątrzkomórkowego 

systemu antyoksydacyjnego. 
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d) Określenie wpływu wybranych owoców jagodowych na żywotność i aktywność 

metaboliczną dojrzałych adipocytów, oraz ich wpływ na proces apoptozy 

adipocytów (Publikacja 3).  

e) Określenie wpływu owoców jagodowych na funkcje wydzielnicze tkanki 

tłuszczowej, w szczególności ich wpływ na wydzielanie dwóch najważniejszych 

hormonów tkanki tłuszczowej: adiponektyny i leptyny (Publikacja 2, 3 i 4). 

Oznaczono poziom ekspresji genów adiponektyny i leptyny oraz sekrecję białek 

obu hormonów. 

f) Analizę właściwości przeciwzapalnych wybranych owoców jagodowych w 

odniesieniu do stanu zapalnego indukowanego otyłością (Publikacja 3 i 4) oraz 

w kulturze aktywowanych makrofagów (Publikacja 4 i 5). Doświadczenia 

przeprowadzono na dwóch modelach stanu zapalnego, w pierwszym stan 

zapalny adipocytów wywołany został stresem oksydacyjnym (Publikacja 3), w 

drugim stan zapalny zaindukowano TNF-α (Publikacja 4). W hodowli 

makrofagów stan zapalny indukowano przez dodanie do kultury makrofagów 

lipopolisacharydów z bakterii E. coli. Aktywność przeciwzapalną ekstraktów 

analizowano na podstawie analizy ekspresji genów i produkcji mediatorów 

kluczowych dla inicjacji i przebiegu procesu zapalenia.  

Materiały i metody 

Przedmiotem badań były wodne ekstrakty z liofilizowanych owoców żurawiny 

błotnej, borówki brusznicy i czarnego bzu. Liofilizaty stężeniu 50 mg/ml rozpuszczano 

w kompletnej pożywce przeznaczonej do hodowli komórek i regulowano pH do wartości 

7,4. Roztwór wirowano i filtrowano przez membranę o porowatości 0,22 µm. 

Przygotowane ekstrakty rozcieńczano w pożywce i wprowadzano do hodowli 

komórkowej w odpowiednich stężeniach. W przypadku Publikacji 2 przedmiotem 

badań był preparat polifenolowy przygotowany na bazie aronii, borówki czernicy, 

maliny i żurawiny. Próbki owoców o masie 1000 g każda homogenizowano, a powstałą 

zawiesinę owocową ekstrahowano wodą i odwirowywano. Stałą pozostałość po 

odwirowaniu poddano ponownej homogenizacji, odwirowano i jeszcze raz 

ekstrahowano, uzyskując w sumie około 3000 ml surowego ekstraktu. Połączone 

roztwory z wyekstrahowanych próbek następnie rozcieńczono wodą dejonizowaną 

(stosunek 4: 1) i przesączono przez membrany PES z polietylenu o porach 0,22 μm 
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(PES) i 5000 MWCO PES. Po ultrafiltracji ekstrakt zatężono pod próżnią w temperaturze 

35°C. Ekstrakt rozcieńczano w pożywce i wprowadzano do hodowli komórkowej w 

odpowiednich stężeniach. 

Ilościową analizę i identyfikację związków fenolowych w ekstraktach wykonano 

metodą HPLC połączoną ze spektrometrią masową (HPLC-DAD-ESI-MSn).  

Preadipocyty linii 3T3-L1 (ATCC, CL-173) i makrofagi RAW 264.7 (ECACC, 

91062702) pochodziły z Amerykańskiej (ATCC) i Europejskiej (ECACC) Kolekcji Kultur 

Komórkowych. Komórki hodowano w pożywce DMEM wzbogaconej w 10% dodatek 

płodowej surowicy bydlęcej FBS, w temperaturze 370C i atmosferze gazowej 

zawierającej 5% CO2 i 95% powietrza.  

W celu uzyskania kultury dojrzałych komórek tłuszczowych preadipocyty linii 

3T3-L1 poddawano procesowi indukowanego różnicowania. Po osiągnięciu konfluencji 

do hodowli wprowadzono pożywkę z czynnikami indukującymi ten proces: 0,25 µM 

deksametazon (DEX), 0,5 mM 3-izobutyl-1-metylksantaninę (IBMX) i 1 µM insulinę. Po 

kolejnych 2 dniach do hodowli wprowadzano pożywkę z 1 µM insuliną. Hodowle 

prowadzono przez następne 2 dni, po czym zmieniano płyn hodowlany na pożywkę 

DMEM tylko z 10% dodatkiem FBS. Po cyklu różnicowania komórek, trwającym około 

10-12 dni, ponad 90% populacji komórek wykazywało fenotyp charakterystyczny dla 

dojrzałych adipocytów z widocznymi kroplami tłuszczu gromadzonymi wewnątrz 

komórek.  

W celu wywołania stanu zapalnego dojrzałe adipocyty były eksponowane na  0,2 

mM H2O2 (Publikacja 3) lub TNF-α (20 ng/ml) (Publikacja 4), natomiast makrofagi 

aktywowano LPS w stężeniu 1 μg/ml (Publikacja 4 i 5). W celu oceny właściwości 

przeciwzapalnych badanych ekstraktów jako kontrolę pozytywną zastosowano 1 μM 

budezonid, syntetyczny kortykosteryd o bardzo silnym miejscowym działaniu 

przeciwzapalnym. 

Do oceny cytotoksyczności zastosowano multiTox-Glo Cytotoxicity Assay. Test 

oparty był na aktywności dwóch proteaz, z których jedna była markerem komórek żywych, 

natomiast druga była markerem komórek martwych i poziomu cytotoksyczności. Apoptozę 

oznaczano przy użyciu ssDNA Apoptosis Elisa Kit, który jest testem do wykrywania 

wczesnej apoptozy i polega na detekcji pojedynczych pęknięć nici DNA w komórkach 

apoptotycznych. Drugi zastosowany w badaniach test (ApoTox-GloTM Triplex Assay)  

pozwala na  wykrycie aktywności kaspazy 3/7. 
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Na poziomie komórkowym zawartość lipidów określano poprzez barwienie 

utrwalonych komórek tłuszczowych czerwienią oleistą i spektrofotometryczne 

oznaczenie wyekstrahowanego barwnika. Do oznaczenia ilości generowanych RFT w 

komórkach zastosowano test z błękitem nitrotetrazolowym (test NBT), opierający się na 

spektrofotometrycznym oznaczeniu jego zredukowanej formy (formazanu), powstającej 

za sprawą nukleotydów NADH i NADPH, których poziom wzrasta w przebiegu procesów 

tlenowych. Wytwarzanie tlenku azotu w aktywowanych makrofagach zostało oznaczone 

spektrofotometrycznie po reakcji z odczynnikiem Griessa. 

Całkowity RNA wyizolowano z zastosowaniem trizolu. Odwrotną transkrypcję 

przeprowadzono za pomocą zestawu Transcriptor First Strand cDNA Synthesis kit 

(Roche Diagnostics) według wskazówek producenta. Poziom ekspresji genów oznaczano 

techniką Real-Time PCR i normalizowano względem standardów wewnętrznych, które 

stanowiły cDNA genów konstytutywnych o względnie stałej ekspresji. Względną zmianę 

poziomu ekspresji obliczano według metody 2−ΔΔCT[15].  

Ilościowy pomiar określonych czynników białkowych w płynie hodowlanym 

został wykonany za pomocą techniki ELISA przy użyciu komercyjnych zestawów. 

Oznaczenia wykonano zgodnie z zaleceniami producenta.  

Eksperymenty przeprowadzano w trzech powtórzeniach, a przedstawiane wyniki 

stanowią średnią arytmetyczną. Do oszacowania poziomu istotności różnic między 

próbami stosowano test Levenea jednorodności wariancji oraz testy: t-Studenta i 

Tukey’a. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono z wykorzystaniem programu 

Statistica 6.0 PL. Różnice między próbami przyjęto za statystycznie istotne na poziomie 

istotności p<0,05.  

Wyniki 

1.Wpływ ekstraktu polifenolowego z owoców jagodowych na proces adipogenezy, 

lipogenezy, status oksydacyjny i funkcje wydzielnicze tkanki tłuszczowej 

(Publikacja 2).  

Analizy metodą  HPLC połączoną ze spektrometrią masową pozwoliły na detekcję 

szeregu bioaktywnych związków należących do 4 grup: flawan-3-oli, pochodnych 

kwasów hydroksycynamonowych, flawonoli i antocyjanów. W ekstrakcie polifenolowym 

z owoców aronii, maliny, borówki czernicy i żurawiny antocyjany stanowiły główną 

grupę polifenoli. Analiza LC-ESI-MS ekstraktu pozwoliła na identyfikację jedenastu 
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pochodnych antocyjanów, w tym czterech głównych glikozylowanych pochodnych 

cyjanidyny (cyjanidyno-3-O-galaktozyd i cyjanidyno-3-O-arabinozyd), peonidyny 

(peonidyno-3-O-galaktozyd) i malwidyny (malwidyno-3-O-galaktozyd), które stanowiły 

aż 94% wszystkich zidentyfikowanych związków antocyjanowych. Całkowita ilość 

pochodnych antocyjanów została oszacowana na poziomie 25,4 ± 0,6 mg cyjanidyno-3-

O-galaktozydu/ml, co stanowiło 68,6% wszystkich związków polifenolowych 

zidentyfikowanych w ekstrakcie z owoców jagodowych. Pochodne kwasu 

hydroksycynamonowego i flawonole stanowiły odpowiednio 23,9% i 4,4% ogólnej 

zawartości polifenoli. W grupie pochodnych kwasów hydroksycynamonowych 

zidentyfikowano 7 związków: kwas chlorogenowy, p-kumaroilochinowy i pochodne 

kwasu p-kumarowego, kawowy, ferulowy i synapinowy. W odniesieniu do flawonoli 

wyniki analizy HPLC-DAD wykazały obecność pochodnych kwercetyny, mirycetyny, 

kemferolu i larycytryny. Najmniej liczną grupą stanowiącą 3,1% wszystkich polifenoli 

były pochodne kwasu benzoesowego.  

Kolejnym istotnym elementem pracy była analiza właściwości antyoksydacyjnych 

ekstraktu polifenolowego z owoców jagodowych i zdolności do ograniczania produkcji 

reaktywnych form tlenu (RFT). Ponieważ podczas procesu różnicowania preadipocytów 

do dojrzałych komórek tłuszczowych dochodzi do intensyfikacji wytwarzania 

wewnątrzkomórkowych RFT, w pracy zbadano wpływ polifenolowego ekstraktu z 

owoców jagodowych na produkcję wewnątrzkomórkowych RFT podczas procesu 

różnicowania preadipocytów 3T3-L1. Na podstawie otrzymanych wyników 

stwierdzono, że ekstrakt w dawce 100 μg/ml ograniczył produkcję RFT w różnicujących 

komórkach o 21,8% w porównaniu z kontrolnymi adipocytami, które różnicowały bez 

dodatku ekstraktu.  

Eksperymenty dotyczące badania wpływu ekstraktu polifenolowego z owoców 

jagodowych  na proces adipogenezy i lipogenezy były prowadzone na poziomie 

komórkowym, poprzez oznaczenie ilości lipidów w komórkach metodą Oil Red O, jak i 

molekularnym, poprzez analizę ekspresji kluczowych genów zaangażowanych w oba 

procesy. Tworzenie adipocytów z prekursorowych komórek macierzystych 

(adipogeneza) to złożony i wysoce kontrolowany program ekspresji genów. Dwa główne 

czynniki adipogenne, receptor aktywowany proliferatorami peroksysomów γ (PPAR-γ) i 

białka wiążące sekwencję wzmacniającą CCAAT α (C/EBP-α) nadzorują cały końcowy 

proces różnicowania. W szczególności uważa się, że PPAR-γ jest głównym regulatorem 
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adipogenezy [16]. Białko wiążące elementy regulatorowe genów enzymów biorących 

udział w syntezie steroli (SREBP-1) jest kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym, który 

reguluje geny zaangażowane w proces lipogenezy (m. in. LPL, FAS, aP2) [16].  

Na poziomie komórkowym ekstrakt polifenolowy w stężeniu 100 μg/ml ograniczył 

wewnątrzkomórkową akumulację lipidów w różnicujących w obecności ekstraktu 

adipocytach o 23,7%. Na poziomie molekularnym ilościowa analiza PCR wykazała, że 

ekstrakt w znacznym stopniu hamował ekspresję genów PPAR-γ, C/EBP-α, SREBP1. 

Przy dawce 100 μg/ml, ekstrakt polifenolowy obniżył poziom mRNA PPAR-γ, C/EBP-α i 

SREBP1 odpowiednio o 67, 72 i 62% w porównaniu do kontroli.  

Zaobserwowany na poziomie komórkowym efekt ekstraktu na gromadzenie lipidów 

w komórkach adipocytów miał związek z hamowaniem ekspresji genów związanych z 

biosyntezą lipidów. Analizy molekularne wykazały niższe poziomy mRNA białka aP2, 

syntazy kwasów tłuszczowych (FAS), lipazy lipoproteinowej (LPL), lipazy wrażliwej na 

hormony (HSL) oraz perilipiny 1 (PLIN1) w adipocytach różnicujących w obecności 

ekstraktu. Zwiększona aktywność LPL, białka aP2 i FAS związana jest z nasileniem 

insulinooporności, zespołem metabolicznym i cukrzycą typu 2. Liczne badania wykazały, 

że ograniczanie aktywności tych genów zmniejsza ryzyko zaburzeń metabolizmu i 

chorób serca [4, 7, 9].  

Z uwagi na duże kliniczne znaczenie leptyny i adiponektyny na kolejnym etapie 

pracy analizowano wpływ ekstraktu z owoców jagodowych na wydzielanie leptyny i 

adiponektyny w różnicujących adipocytach. Leptyna i adiponektyna są białkami, 

wytwarzanymi głównie przez zróżnicowane adipocyty, o działaniu para- i/lub 

endokrynnym. Adiponektyna działa przeciwcukrzycowo, przeciwzapalnie, 

przeciwmiażdżycowo i kardioprotekcyjne [17]. U osób otyłych obserwuje się niskie 

stężenie adiponektyny oraz podwyższone stężenie leptyny w osoczu, które jest 

niezależnym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego[17]. W związku z tym 

naturalne bioaktywne składniki żywności pozytywnie wpływające na regulację 

wydzielania obu hormonów mogą przyczyniać się do istotnych korzyści klinicznych w 

terapii otyłości i chorób związanych z otyłością. W komórkach tłuszczowych 

różnicujących w obecności polifenolowego ekstraktu z owoców jagodowych 

stwierdzono istotny wzrost sekrecji adiponektyny, aż o 166% przy stężeniu 100 µg/ml, 

oraz obniżenie sekrecji leptyny o 63,7%, w porównaniu do komórek kontrolnych. Na 
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poziomie molekularnym zaobserwowano 4,4-krotny wzrost ekspresji genu 

adiponektyny i 10-krotnie niższy poziom ekspresji leptyny.  

2. Wpływ ekstraktu z owoców żurawiny błotnej na żywotność, aktywność 

metaboliczną i indukcję apoptozy w adipocytach, oraz analiza właściwości 

przeciwzapalnych ekstraktu (Publikacja 3).  

Na poziomie komórkowym otyłość związana jest ze wzrostem wielkości i liczby 

adipocytów. Rozmiar adipocytów i ich liczbę można regulować przez hamowanie 

adipogenezy i lipogenezy oraz poprzez redukcję liczby dojrzałych komórek 

tłuszczowych w procesie apoptozy. Co więcej, nawet masywna utrata wagi nie zmniejsza 

liczby adipocytów, ale tylko ich wielkość [18], z tego względu apoptoza zarówno 

progenitorowych, jak i dojrzałych komórek tłuszczowych poprzez zmniejszenie liczby 

adipocytów może uzupełniać inne opcje terapeutyczne. Analizy przeprowadzone w 

Publikacji 3 wykazały cytotoksyczny efekt wysokich dawek ekstraktu z liofilizowanych 

owoców żurawiny na komórki adipocytów, co mogło być związane z działaniem 

proapoptotycznym ekstraktu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań 

stwierdziłam, że ekstrakt z owoców żurawiny ma zdolność do hamowania proliferacji i 

ograniczania żywotności komórek tłuszczowych. Mechanizm antyproliferacyjnego 

działania ekstraktu był zależny od jego dawki i związany był z wywoływaniem 

apoptotycznej śmierci komórek tłuszczowych. W komórkach adipocytów traktowanych 

ekstraktem w dawkach 10-30 mg/l zaobserwowano wzrost aktywności kaspaz 3/7, 

kondensację chromatyny jądrowej oraz fragmentację DNA.  

Kolejne etapy pracy były związane z analizą potencjalnych właściwości 

przeciwzapalnych ekstraktu z owoców żurawiny w odniesieniu do stanów zapalnych 

tkanki tłuszczowej. Analizy przeprowadzono w modelowym układzie dojrzałych 

adipocytów, w których stan zapalny indukowany był stresem oksydacyjnym. Stan 

zapalny wywołany został przez 24 godzinną inkubację dojrzałych adipocytów z 0,2 mM 

H2O2. Wyniki analiz pokazały istotny wpływ stresu oksydacyjnego na progresję stanu 

zapalnego w adipocytach poprzez zwiększenie ekspresji i produkcji cytokin 

prozapalnych takich jak IL-6, PAI-1, MCP-1 i leptyny. W warunkach stresu 

oksydacyjnego poziom ekspresji PAI-1, IL-6, MCP-1 i leptyny w adipocytach zwiększył 

się 1,1; 4,5; 3,7 i 2,2-krotnie, jednocześnie ze wzrostem poziomów białka IL-6, MCP-1 i 

leptyny. Stwierdzono, że w adipocytach traktowanych H2O2 dodatek ekstraktu z owoców 

żurawiny istotnie obniżył poziom IL-6, PAI-1, MCP-1 i leptyny zarówno na poziomie 
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mRNA, jak i białka. Przy dawce ekstraktu 10 mg/ml ekspresja PAI-1, IL-6, MCP-1 i 

leptyny została obniżona o 58, 89, 20 i 91% w porównaniu do kontroli. Natomiast przy 

najwyższej dawce ekstraktu 20mg/ml poziom mRNA PAI-1, IL-6, MCP-1 i leptyny został 

obniżony o 62, 94, 56 i 91%, odpowiednio.  

3. Właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne ekstraktu z borówki brusznicy 

w odniesieniu do stanu zapalnego indukowanego otyłością (Publikacja 4).  

Wyniki analizy HPLC-DAD-ESI-MS związków polifenolowych obecnych w 

ekstrakcie wodnym z liofilizowanych owoców borówki brusznicy wykazały obecność 

antocyjanów, flawanoli, proantocyjanidyn typu A i B, pochodnych kwasu fenolowego i 

flawonowi. Całkowita ilość pochodnych antocyjanów została oszacowana na 6,73 ± 0,08 

mg/g, co stanowiło 16,4% wszystkich polifenoli zidentyfikowanych w ekstrakcie z 

borówki brusznicy, z czego cyjanidyno-3-O-galaktozyd stanowił około 82,5% wszystkich 

związków antocyjanowych. W grupie kwasów fenolowych zidentyfikowano pochodne 

kwasu ferulowego, kumarowego, kawoilochinowego i kwas benzoesowy. Odnośnie 

flawonoli, wyniki analizy HPLC-DAD wykazały obecność kwercetyny i jej 

glikozylowanych pochodnych w ilości 2,26±0,15 mg/g liofilizatu. Flawanole 

zidentyfikowane jako katechina i epikatechina zostały oszacowane na poziomie 

5,39±0,20 mg/g. Ustalono, że ekstrakt zawierał również proantocyjanidyny typu A i typu 

B, a ich zawartość wyniosła 9.37±0.60 mg/g liofilizatu, co stanowiło 23% ogółu 

polifenoli w ekstrakcie. 

Istotnym elementem Publikacji 4 była analiza właściwości antyoksydacyjnych 

ekstraktów i zdolności do ograniczania produkcji reaktywnych form tlenu (RFT), 

związanych zarówno z procesami metabolicznymi, jak i z indukcją stresu oksydacyjnego 

związanego ze stanem zapalnym. Toczący się w tkance tłuszczowej proces zapalny  

indukuje stres oksydacyjny i zmniejsza komórkową zdolność antyoksydacyjną [19]. W 

związku z tym na kolejnym etapie analizowano potencjał ochronny ekstraktu z borówki 

brusznicy na stres oksydacyjny związany ze stanem zapalnym indukowanym otyłością. 

W doświadczeniu wykorzystano dojrzałe adipocyty traktowane TNF-α w celu indukcji 

stanu zapalnego. Wyniki analizy na poziomie komórkowym wskazały hamujący wpływ 

ekstraktu na produkcję wewnątrzkomórkowych RFT w zapalnych adipocytach. Ekstrakt 

w stężeniach 1; 2,5 i 5 mg/ml ograniczył produkcję RFT odpowiednio o 16,5; 27,4 i 

31,5% w porównaniu do kontroli. Na poziomie molekularnym zaobserwowano wzrost 

poziomu transkryptu trzech kluczowych enzymów antyoksydacyjnych, dysmutazy 
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ponadtlenkowej (SOD2), peroksydazy glutationowej (GPx) i katalazy, oraz znaczne 

zahamowanie ekspresji oksydazy NADPH 4 (NOX4), enzymu utleniającego, który jest 

głównym źródłem reaktywnych form tlenu w komórkach. Ekstrakt z borówki brusznicy 

w stężeniu 1; 2,5 i 5 mg/ml zahamował ekspresję NOX4 w indukowanych TNF-α 

adipocytach o odpowiednio 17, 51 i 45%. Natomiast poziom mRNA SOD2, GPx i katalazy 

przy stężeniu ekstraktu 5 mg/ml wzrósł aż o 568, 311 i 45%, odpowiednio. 

Kolejne analizy wykazały, że ekstrakt z owoców borówki brusznicy posiadał 

zdolność odwrócenia niekorzystnego wpływu stanu zapalnego na funkcje wydzielnicze 

adipocytów poprzez obniżenie zwiększonej stanem zapalnym ekspresji leptyny, oraz 

zwiększenie ekspresji adiponektyny i przeciwzapalnej interleukiny 10. Sekrecja białek 

obu hormonów zmieniała się równolegle z ich ekspresją indukowaną przez ekstrakt, a 

efekt ten był podobny do działanie budezonidu. Ekstrakt w najwyższej dawce 5 mg/ml 

obniżył ekspresję leptyny aż o 99%, natomiast poziom transkryptu adiponektyny wzrósł 

4-krotnie. 

Kolejne etapy pracy były związane z analizą potencjalnych właściwości 

przeciwzapalnych ekstraktu z borówki brusznicy w odniesieniu do stanów zapalnych 

indukowanych otyłością. Analizy przeprowadzono w modelowym układzie dojrzałych 

adipocytów, w których stan zapalny indukowany był dodaniem do hodowli czynnika 

martwicy nowotworów α (TNF-α). TNF-α to białko biorące udział w ogólnoustrojowym 

zapaleniu i jest jedną z cytokin, które składają się na reakcję ostrej fazy. Pobudzenie 

adipocytów przez TNF-α znacznie zwiększało poziom ekspresji IL-6, MCP-1 i IL-1β oraz 

istotnie obniżyło poziom mRNA przeciwzapalnej IL-10. Zaobserwowany wzrost 

ekspresji cytokin zapalnych w adipocytach został złagodzony przez dodanie do hodowli 

ekstraktu z borówki brusznicy. Ekstrakt w najwyższej dawce (5mg/ml) obniżył  

ekspresję genów cytokin prozapalnych IL-6, MCP-1 i IL-1β o odpowiednio o 68, 40 i 

51%. Obniżona ekspresja przeciwzapalnej IL-10 w zapalnych adipocytach pod wpływem 

ekstraktu wzrosła 24-krotnie. 

W białej tkance tłuszczowej oprócz adipocytów, preadipocytów i komórek 

śródbłonka, występują komórki odpornościowe, w tym makrofagi, które odgrywają 

kluczową rolę w regulacji zapalenia wywołanego otyłością [20]. Wzajemna interakcja 

makrofagów i adipocytów jest istotnym regulatorem funkcji tkanki tłuszczowej i 

metabolizmu ogólnoustrojowego [21]. Cytokiny prozapalne, wydzielane przez 

makrofagi, takie jak IL-6, IL-1β i TNF-α, których poziomy są podwyższone we wszystkich 
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stanach zapalnych, zostały uznane za cele interwencji terapeutycznej [22]. W 

normalnych warunkach makrofagi odgrywają istotną rolę w utrzymaniu homeostazy 

tkanki tłuszczowej. W otyłej tkance tłuszczowej makrofagi stają się dominującą 

populacją komórek immunologicznych i w wyniku nieswoistej aktywacji z nadmiernym 

wytwarzaniem czynników prozapalnych, takich jak TNF-α, IL-6, MCP-1 i IL-1β, 

wywołują przewlekły stan zapalny, oraz powodują indukowaną przez otyłość 

insulinooporność [20, 21]. 

Z uwagi na kluczowe znaczenie makrofagów w indukcji stanu zapalnego, 

potencjalne właściwości przeciwzapalne ekstraktu z owoców borówki brusznicy 

analizowano także w hodowli makrofagów, w których stan zapalny indukowano przez 

dodanie do hodowli lipopolisacharydów z bakterii E. coli. Wyniki doświadczeń 

wykazały, że ekstrakt z borówki brusznicy wprowadzony do hodowli aktywowanych 

makrofagów wpływał na obniżenie ekspresji cytokin prozapalnych (IL-6, IL-1β, MCP-1, 

TNF-α) i dwóch enzymów, indukowanej syntazy tlenku azotu (iNOS) i cyklooksygenazy 

2 (COX-2). Obniżona ekspresja iNOS prowadziła do zmniejszenia stężenia tlenku azotu 

(NO) w aktywowanych makrofagach. Co ciekawe, hamujące działanie ekstraktu na 

ekspresję iNOS i produkcję NO było silniejsze niż budezonidu, leku o silnym działaniu 

przeciwzapalnym. Kolejne analizy wykazały także statystycznie istotny spadek poziomu 

mRNA NF-κβ i nieznaczne zahamowanie ekspresji genu MAP3K po ekspozycji 

aktywowanych makrofagów na ekstrakt z borówki brusznicy.  

4. Przeciwzapalne właściwości ekstraktu z czarnego bzu analizowane w ko-

kulturze komórek nabłonka jelitowego i aktywowanych makrofagów  (Publikacja 

5).  

W kolejnej pracy analizowano potencjalny efekt terapeutyczny ekstraktu z 

czarnego bzu na stan zapalny w aktywowanych lipopolisacharydem makrofagach 

RAW264.7. W tym przypadku do oceny przeciwzapalnych właściwości ekstraktu z 

czarnego bzu zastosowano model składający się ze zróżnicowanej monowarstwy 

komórek Caco-2 i aktywowanych makrofagów RAW264. W tym celu utworzono układ, w 

którym w części górnej umieszczono membranę ze zróżnicowaną 21-dniową kulturą 

Caco-2, natomiast w części dolnej, pod membraną, znajdowała się 24-godzinna hodowla 

makrofagów RAW264.7 przylegających do powierzchni płytki. W układzie tym badano 
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zarówno ekstrakt nietrawiony, jaki i trawiony w sztucznym przewodzie pokarmowym w 

warunkach in vitro i transportowany przez nabłonek jelitowy.   

Analiza HPLC-DAD-ESI-MSn ekstraktu z czarnego bzu wykazała obecność kilku 

związków polifenolowych, w tym kwasu hydroksycynamonowego, glukozydu kwasu 4-

hydroksybenzoesowego, polimerów zidentyfikowanych jako taniny hydrolizujące, 

antocyjanów i flawonoli (3-O-glukozydu i rutozydu kwercetyny). Główną grupą 

polifenoli w ekstrakcie z czarnego bzu były antocyjany, które stanowiły 94% wszystkich 

związków polifenolowych. W grupie antocyjanów stwierdzono obecność 9 

podstawowych związków: cyjanidyno-3-O-diglukozyd, cyjanidyno-3-O-sambubiozyl-5-

O-glukozyd, cyjanidyno-3-O-sambubiozyd,  cyjanidyno-3-O-glukozyd, cyjanidyno-3-O-

rutozyd, pelargonidyno-3-O-glukozyd, pelargonidyno-3-O-sambubiozyd, peonidyno-3-O-

sambubiozyd, peonidyno-3-O-glukozyd. W ekstrakcie poddanym trawieniu in vitro w 

sztucznym przewodzie pokarmowym zaobserwowano zmiany w ilości poszczególnych 

związków fenolowych zidentyfikowanych w ekstrakcie nietrawionym. Wykryto 

nieznaczny wzrost (6,9%) całkowitej zawartości antocyjanów po etapie trawienia w 

żołądku, i zmniejszoną zawartość tanin (24%), co mogło wynikać z hydrolizy w 

kwaśnym środowisku żołądka. Po inkubacji na etapie jelita cienkiego ilość cyjanidyno-3-

O-diglukozydu i cyjanidyno-3-O-sambubiozyl-5-O-glukozydu zmniejszyła się o 7,4%, 

podczas gdy ilość cyjanidyno-3-O-sambubiozydu i cyjanidyno-3-O-glukozydu została 

zmniejszona o 34,1% w porównaniu do nietrawionego ekstraktu. Pochodnych 

pelargonidyny i peonidyny nie odnotowano na tym etapie trawienia. Natomiast związki 

fenolowe inne niż antocyjany, były stosunkowo stabilne na tym etapie trawienia.  

Właściwości przeciwzapalne  ekstraktu analizowano na poziomie komórkowym i 

molekularnym przez pomiar ekspresji i sekrecji cytokin i mediatorów prozapalnych. Po 

ekspozycji makrofagów na bodziec zapalny, zaobserwowano zwiększoną ekspresję 

genów cytokin prozapalnych, takich jak TNF-α, IL-6 i IL-1β. Ponadto IL-1β i IL-6 

indukowały ekspresję COX-2 i iNOS, prowadząc wzrostu stężania tlenku azotu. Ekstrakt 

z czarnego bzu poddany trawieniu in vitro w sztucznym przewodzie pokarmowym i 

transportowany przez barierę jelitową znacznie obniżył ekspresję IL-1β i IL-6 w 

aktywowanych makrofagach w porównaniu do kontrolnych makrofagów bez 

suplementacji ekstraktem. Ponadto wykryto niewielki, lecz statystycznie istotny spadek 

ekspresji TNF-α po ekspozycji makrofagów na trawiony ekstrakt z czarnego bzu. 

Uzyskane wyniki wykazały, że aktywność przeciwzapalna trawionego ekstraktu z 
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owoców czarnego bzu i budezonidu była porównywalna, biorąc pod uwagę hamowanie 

ekspresji IL-1β, TNF-α i COX-2. Natomiast w przypadku IL-6, efekt hamujący ekstraktu 

był silniejszy niż budezonidu. 

Podsumowanie 

Umiarkowana skuteczność i skutki uboczne leków stosowanych w leczeniu 

otyłości wymusza poszukiwanie nowych, bezpiecznych preparatów i substancji 

naturalnych o wysokiej aktywności biologicznej i potencjalnym zastosowaniu w 

prewencji i terapii chorób metabolicznych. Zrozumienie złożonych oddziaływań 

molekularnych zachodzących w białej tkance tłuszczowej pod wpływem bioaktywnych 

składników żywności budzi nadzieje na nowe możliwości terapeutyczne, które 

najprawdopodobniej będą skoncentrowane na modulowaniu poziomu wydzielanych 

adipokin, hamowaniu stanu zapalnego i zmniejszaniu stresu oksydacyjnego poprzez 

modulowanie ekspresji genów. Coraz więcej danych wskazuje, że korzyści zdrowotne 

związane z żywnością roślinną są przypisywane synergii lub interakcjom związków 

bioaktywnych i innych składników odżywczych w całej żywności. Uzyskane dotychczas 

dane wskazują, że owoce jagodowe będące bogatym źródłem wielu różnorodnych 

związków bioaktywnych są obiecującym, naturalnym, całkowicie nietoksycznym 

środkiem, który (np. jako suplement diety) może być stosowany w długoterminowej 

profilaktyce oraz terapii otyłości i zaburzeń metabolicznych.  

Wyniki uzyskane w prezentowanym osiągnięciu naukowym mają zarówno 

charakter poznawczy jak i aplikacyjny. Z punktu widzenia prewencyjnego oraz 

terapeutycznego bardzo ważne jest promowanie i rozpowszechnianie zdrowego trybu 

życia i wiedzy, które ze składników diety są ważnym elementem walki z otyłością i 

chorobami zespołu metabolicznego. Ponadto, ze względu na sezonowy charakter jagód, 

uzyskane rezultaty mogą być podstawą do opracowania innowacyjnych, funkcjonalnych 

produktów spożywczych i suplementów diety opartych o całe owoce jagodowe lub 

składniki bioaktywne z owoców jagodowych w celu osiągnięcia skojarzonego, 

synergistycznego działania wspierającego prewencję i terapię otyłości oraz pozostałych 

schorzeń zespołu metabolicznego. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.A Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

W trakcie studiów brałam udział w badaniach dotyczących przechowywania 

immobilizowanych komórek ogórka w niskich temperaturach. Zajmowałam się 

opracowaniem metody immobilizacji, oznaczaniem przeżywalności komórek po 

procesie zamrażania w ciekłym azocie, oraz określeniem wpływu dodatku oleju 

słonecznikowego na proces immobilizacji i przeżywalność zamrażanych komórek. 

Najważniejsze wyniki z przeprowadzonych badań zostały przedstawione w mojej pracy 
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magisterskiej oraz na Sympozjum „Immobilizowane biokatalizatory i ich zastosowanie 

w biotechnologii” (zał. 4 A.4.7). 

Po ukończeniu studiów, we wrześniu 1994 roku, podjęłam pracę na stanowisku 

młodszego asystenta w Katedrze Hematologii Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), gdzie zajmowałam się badaniami 

cytogenetycznymi (kariotypowaniem i określaniem aberracji chromosomowych u 

pacjentów z ostrymi i przewlekłymi białaczkami szpikowymi, i po zabiegach 

transplantacji szpiku). Uczestniczyłam również w badaniach naukowych realizowanych 

w Katedrze Hematologii. W pierwszych latach pracy odbyłam staż w Pracowni 

Cytogenetycznej Katedry i Kliniki Hematologii, Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

W marcu 1999 roku rozpoczęłam pracę w Laboratorium Genetyki Molekularnej 

prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego, gdzie wykonywałam badania pokrewieństwa i 

identyfikacji osobniczej oraz analizy mikrośladów kryminalistycznych poprzez analizę 

polimorfizmów DNA. Brałam również udział w projektach badawczych realizowanych w 

Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych, Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej 

Akademii Nauk w Poznaniu, między innymi w projekcie dotyczącym konstruowania 

wektorów genetycznych zawierających ludzkie geny do produkcji zrekombinowanych 

białek wydzielanych w mleku zwierząt domowych (zał. 4 A.6.1). 

W trakcie pracy w Laboratorium Genetyki Molekularnej, w latach 2001-2006, 

uczestniczyłam również w przygotowaniu i realizacji zajęć praktycznych na szkole 

letniej „Postępy Biologii Molekularnej. Geny ludzi, zwierząt i roślin”, organizowanej 

przez Katedrę Biochemii i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu pod 

kierownictwem Prof. Ryszarda Słomskiego. Pozwoliło mi to na pogłębienie mojej wiedzy 

oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami biologii molekularnej 

oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych. Podczas pracy w laboratorium prof. dr 

hab. R. Słomskiego brałam także aktywny udział w opiece merytorycznej nad pracami 

magisterskimi studentów Katedry Biochemii i Biotechnologii Akademii Rolniczej w 

Poznaniu. Przez cały okres pracy w Laboratorium Genetyki Molekularnej byłam 

zaangażowana w bieżące prace i projekty zespołu prof. Słomskiego, zarówno w 

Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych, jak i Katedrze Biochemii i Biotechnologii AR. 

Efektem tej pracy by udział w przygotowaniu książek i skryptów (Zał.4.A.3.1-18).  

W lipcu 2006 roku podjęłam pracę w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii 

Żywności (KBiMŻ), na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu 
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Przyrodniczego w Poznaniu (UPP), na stanowisku naukowo-technicznym jako starszy 

specjalista, a od października 2009 roku na stanowisku naukowo-dydaktycznym jako 

asystent. W Katedrze, oprócz obowiązków dydaktycznych związanych z 

przygotowaniem zajęć laboratoryjnych, aktywnie zaangażowałam się w prace  

naukowo-badawcze realizowane w Laboratorium Bezpieczeństwa i Cech 

Funkcjonalnych Żywności. Uczestniczyłam między innymi w pracach 

eksperymentalnych w projekcie „Określenie przeciwkancerogennej, przeciwmutagennej 

i cytotoksycznej aktywności żywności przy pomocy kultur komórkowych in vitro” (zał. 4 

A.6.2). Celem badań było określenie wpływu soku i chipsów z buraka czerwonego, soku 

z owoców aronii, brokuł i ekstrudatu z czerwonej fasoli na nowotworowe komórki jelita, 

wątroby, gruczołu piersiowego i ostrej białaczki promielocytowej. Działanie produktów 

bioaktywnych na komórki nowotworowe było porównywane z ich działaniem na 

prawidłowe komórki ludzkich fibroblastów i limfocytów typu B. Produkty analizowano 

pod kątem działania cytotoksycznego i genototoksycznego, wpływu na status 

oksydacyjny komórek oraz działania przeciwmutagennego i przeciwkancerogennego. W 

badaniach dowiedziono, że produkty z buraka czerwonego poprzez blokowanie mutacji 

indukowanych mutagenami i silne działanie przeciwutleniające mają potencjalną 

zdolność do zapobiegania procesowi nowotworzenia na etapie inicjacji. Na kolejnych 

etapach kancerogenezy produkty w buraka czerwonego hamowały proliferację komórek 

nowotworowych oraz indukowały proces apoptozy. Wyniki badań uzyskane z udziałem 

kultur pochodzących z tkanki nowotworowej i tkanki prawidłowej wskazały na 

umiarkowany poziom cytotoksyczności i brak działania genotoksycznego produktów z 

buraka czerwonego na komórki prawidłowe. Stwierdzono, że sok i chipsy z buraka 

czerwonego mogą stanowić obiecujący element chemioprofilaktyki nowotworowej. 

Wyniki prac eksperymentalnych między innymi prezentowano na międzynarodowych 

konferencjach naukowych (zał. 4 A.4.1-3). Oprócz produktów otrzymanych z buraka 

czerwonego analizowano również aktywność biologiczną soku z aronii, brokuł i chrupek 

fasolowo-kukurydzianych w aspekcie działania przeciwnowotworowego (zał. 4 A.2.2). 

Publikacja (zał. 4 A.2.2), w której przedstawiono wyniki prac została wyróżniona przez 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności jako najlepsza praca badawcza z zakresu 

nauk o żywności opublikowana w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w 

2008 roku. Wyniki badań były również prezentowane na konferencji międzynarodowej:                  

1st International Conference and Trade Fair “Biotechnology in Agriculture” Eurobiotech, 
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Kraków 2007 (zał. 4 A.4.2), na której prezentacja badań dotyczących oznaczeń 

cytotoksyczności soku z owoców aronii dla ludzkich komórek  nowotworowych zdobyła 

wyróżnienie (zał. 4 A.4.2). W ramach pracy w Laboratorium Bezpieczeństwa i Cech 

Funkcjonalnych Żywności włączyłam się także w badania wchłaniania i analizy 

mechanizmu transportu przez nabłonek jelitowy in vitro. Uzyskane wyniki z transportu 

przez nabłonkowego bioaktywnych składników żywności stały się również częścią 

nagrodzonej pracy związanej z analizą właściwości prozdrowotnych żywności (zał. 4 

A.2.2). Wyniki badań przeprowadzone na opracowanym modelu sztucznego przewodu 

pokarmowego były również prezentowane na zagranicznych i krajowych konferencjach 

naukowych (zał. 4 A.4.1-2 i A.4.9-10). Prace nad analizą właściwości prozdrowotnych 

wykonane w ramach projektu „Określenie przeciwkancerogennej, przeciwmutagennej i 

cytotoksycznej aktywności żywności przy pomocy kultur komórkowych in vitro” (zał. 4 

A.6.2) zostały również wyróżnione nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

w kategorii „Innowacyjna inwencja” w roku 2008.    

Na kolejnym etapie mojej działalności naukowej pracowałam na modelach 

złożonych z kultur komórkowych, pochodzących z  różnych tkanek i narządów, w tym 

komórek nabłonka jelitowego w połączeniu z komórkami wątroby, makrofagami, czy 

komórkami krwi oraz komórek śluzówki żołądka z komórkami układu 

immunologicznego. Zaangażowana byłam w eksperymenty doświadczalne związane z 

analizą właściwości prozdrowotnych bioaktywnych składników żywności, w tym ich 

działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Opracowane 

systemy komórkowe stosowane były w kilku projektach badawczych, w których brałam 

udział (zał. 4 A.6.2-8).  

W latach 2010-2013 uczestniczyłem jako główny wykonawca w projekcie 

naukowym: „Wykorzystanie antocjanów z owoców aronii, czarnej porzeczki i czarnego 

bzu oraz korzeni czarnej marchwi w chemoprewencji nowotworu jelita grubego” (zał. 4 

A.6.7), finansowanym ze środków MNiSW, pod kierownictwem dr hab. inż. Anny Olejnik. 

Badania były kontynuacją pracy nad mechanizmami działania związków bioaktywnych z 

wykorzystaniem modeli komórkowych. Uczestniczyłam między innymi  w pracach 

związanych z analizą właściwości ekstraktów otrzymanych po procesie trawienia 

żołądkowo-jelitowego i przenikania przez barierę jelitową in vitro. W projekcie 

analizowano właściwości przeciwnowotworowe produktów bogatych w antocyjany: 

owoców aronii czarnoowocowej, czarnej porzeczki i czarnego bzu oraz korzeni marchwi 
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purpurowej w odniesieniu do nowotworów jelita grubego. Analizom poddane zostały 

wodne ekstrakty z produktów liofilizowanych, jak i poszczególne ekstrakty barwników 

antocyjanowych, uzyskane na drodze ekstrakcji, separacji z wykorzystaniem 

chromatografii cieczowej. Badano wpływ ekstraktów na inicjację, promocję i progresję 

procesu kancerogenezy zlokalizowanego w obszarze jelita grubego. Analizowano 

również właściwości przeciwmutagenne, przeciwutleniające, zdolność do ograniczania 

reaktywnych form tlenu w komórkach nabłonka jelitowego, zdolność do ochrony przed 

oksydacyjnymi uszkodzeniami DNA komórek jelitowych, oraz potencjał przeciwzapalny 

w odniesieniu do stanów zapalnych jelit.  Celem badań było również oznaczenie efektów 

bezpośredniego działania na komórki nowotworu okrężnicy, hamowanie ich proliferacji, 

ingerencja w przebieg cyklu komórkowego i indukcja śmierci apoptotycznej. Określany 

był także wpływ związków na adhezję, migrację i inwazję komórek nowotworowych, a 

także ekspresję i wytwarzanie metaloproteinaz 2 i 9. Potencjał przeciwzapalny  

ekstraktów oceniano poprzez analizy ekspresji i sekrecji czynników prozapalnych. Dane 

naukowe zebrane podczas przygotowywania projektu zostały opublikowane w pracach 

przeglądowych (zał. 4 A.1.1 i A.2.3), natomiast wyniki doświadczeń uzyskane w trakcie 

trwania projektu zostały opublikowane już po uzyskaniu przeze mnie tytułu doktora w 

Journal of Functional Foods (zał. 4 B.1.1 i 16), Journal of Agricultural and Food Chemistry 

(zał. 4 B.1.10), Food & Function (zał. 4 B.1.11) oraz Food Chemistry (zał. 4 B.1.12 i 14).  

Następnie zaangażowałam się w realizację dwóch projektów badawczych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „Biotechnologiczna konwersja 

glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” (Akronim „ZIELONA CHEMIA”), (POIG 

01.01.02-00-061/09) (zał. 4 A.6.9), oraz „Nowa żywność bioaktywna o 

zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” (Akronim „BIOAKTYWNA 

ŻYWNOŚĆ”), (POIG 01.01.02-00-061/09 (zał. 4 A.6.8). Praca w projekcie „Nowa żywność 

bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” skierowała moje 

zainteresowania w kierunku poszukiwania związków i produktów bioaktywnych o 

potencjalnych właściwościach w prewencji i terapii otyłości. Zebrane dane naukowe 

zostały opublikowane w pracy przeglądowej (zał. 4 A.1.2). Z uwagi na wysoki potencjał 

prozdrowotny do analiz eksperymentalnych wybrałam owoce bogate w związki 

antocyjanowe takie jak aronia, czarny bez, czarna porzeczka, czerwona jagoda, malina, 

żurawina i jeżyna. Analizy wykonywałam w wykorzystaniem modelu in vitro mysich 
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preadipocytów 3T3-L1, który imituje in vitro procesy zachodzące w warunkach in vivo w 

białej tkance tłuszczowej. Linia 3T3-L1 jest najlepiej poznanym i prawidłowo 

działającym modelem in vitro stosowanym do badania procesów adipogenezy, 

lipogenezy i różnicowania preadipocytów w dojrzałe adipocyty. W pełni zróżnicowane 

adipocyty 3T3-L1 zawierają większość cech morfologicznych i biochemicznych 

typowych dla adipocytów występujących w białej tkance tłuszczowej in vivo. Proces 

różnicowania preadipocytów do dojrzałych adipocytów (adipogeneza) jest ściśle 

kontrolowany na poziomie molekularnym. W warunkach in vitro jest indukowany 3-

izobutyl-1-metylksantaniną (IBMX), deksametazonem (DEX) oraz wysokimi dawkami 

insuliny i trwa około 2 tygodni. Prawidłowo zróżnicowana kultura 3T3-L1 ma kluczowe 

znaczenia dla końcowych wyników. Z tego powodu na początkowym etapie pracy 

opracowałam skuteczną i powtarzalną metodę różnicowania preadipocytów do 

dojrzałych adipocytów. Kolejne etapy pracy obejmowały analizę wpływu ekstraktów z 

liofilizowanych owoców jagodowych na przebieg procesu adipogenezy, lipogenezy i 

lipolizy. Procesy związane z różnicowaniem prekursorowych komórek tłuszczowych 

linii 3T3-L1 w dojrzałe adipocyty zachodzące w obecności ekstraktów z wymienionych 

owoców analizowałam na poziomie komórkowym i molekularnym. Określiłam wpływ 

ekstraktów na proliferację i różnicowanie preadipocytów oraz ich zdolność do indukcji 

śmierci apoptotycznej komórek tłuszczowych. Istotnym zagadnieniem była także analiza  

procesów związanych z metabolizmem lipidów (lipogeneza i lipoliza) zachodzące w 

adipocytach. Różnicowaniu preadipocytów w dojrzałe komórki tłuszczowe towarzyszy 

także intensywne wytwarzanie wewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu. W 

związku z tym, określiłam również efekty antyoksydacyjne ekstraktów i ich wpływ na 

modulację statusu oksydacyjnego adipocytów. W celu wyjaśnienia wpływu ekstraktów 

na regulację procesu adipogenezy i lipogenezy na poziomie molekularnym 

przeprowadziłam analizy ekspresji genów głównych czynników transkrypcyjnych 

zaangażowanych w proces różnicowania (PPAR-γ, C/EBP-α, SREBP1) oraz ekspresję 

genów najważniejszych białek biorących udział w biosyntezie kwasów tłuszczowych  

i triglicerydów (ap2, FAS, LPL, HSL i perilipiny). Wiedząc, że biała tkanka tłuszczowa jest 

aktywnym organem endokrynnym, syntetyzującym specyficzne dla adipocytów, 

biologicznie czynne peptydy (tzw. adipokiny), które działają nie tylko w obrębie samej 

tkanki tłuszczowej, ale również wpływają na odległe narządy i tkanki, określiłam wpływ 

ekstraktów na regulację ekspresji dwóch najważniejszych hormonów: leptyny i 
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adiponektyny. Prace nad antyadipogennymi właściwościami ekstraktów bogatych w 

antocyjany były realizowane w ramach zadania 2.2 i 4.3 projektu POIG 01.01.02-00-

061/09 (zał. 4 A.6.8). Analizy na poziomie komórkowym i molekularnym wykazały 

wysoką aktywność antyadipogenną ekstraktów z owoców aronii, bzu czarnego, czarnej 

porzeczki, czerwonej jagody i żurawiny, wskazując na ich wielokierunkowy wpływ na 

różne mechanizmy i ścieżki sygnałowe w komórkach tłuszczowych. Badania nad 

wpływem naturalnych związków bioaktywnych, będących składnikami codziennej diety, 

na mechanizmy regulujące wzrost tkanki tłuszczowej stanowią istotny element 

poznawczy o dużym znaczeniu dla rozwoju strategii w prewencji i terapii otyłości.  

Wyniki prac nad antyadipogennym działaniem ekstraktu z żurawiny błotnej 

wykonane w ramach projektu „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych 

właściwościach prozdrowotnych” (zał. 4 A.6.8). były przedmiotem mojej rozprawy 

doktorskiej, której publiczna obrona odbyła się 22 maja 2014 roku. Rezultaty badań 

zostały opublikowane  w czasopiśmie Food Chemistry (zał. 4 A.1.3) i zaprezentowane na 

sympozjach naukowych (zał. 4 A.4.6, A.4.12-13). Praca doktorska została także 

dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za 

strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”. Praca doktorska została 

wyróżniona i w 2015 roku otrzymałam nagrodę indywidualną II stopnia JM Rektora 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za wyróżniającą pracę doktorską.  

W latach 2012-2013 odbyłam również 3 staże naukowe w ramach projektów: 

„Kluczowy Stażysta”, „Staż Sukcesem Naukowca” oraz „Staże i szkolenia praktyczne 

pracowników naukowych uczelni w przedsiębiorstwach”. Odbyłam także szkolenia z 

zakresu „Komercjalizacji wyników badań i ochrony własności intelektualnej oraz 

transferu wiedzy” i „Przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out” (finansowanych z 

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego) (zał. 4 A.8.2). Staż „Kluczowy stażysta” odbyłam 

w firmie BioInvents sp. z o. o. Zadania, w których brałam udział obejmowały: wybór 

optymalnej metody izolacji kwasów nukleinowych patogenów występujących w 

żywności; opracowanie warunków reakcji PCR: wyszukiwanie i obróbka sekwencji 

bazowej dla Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Salmonella spp.; 
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projektowanie starterów i sond do oznaczeń ilościowych i jakościowych techniką Real-

time PCR dla określenia ilości DNA bakteryjnego; analizę jakościową, kwantyfikację 

względną i kwantyfikację bezwzględną. „Staż Sukcesem Naukowca” oraz „Staże i 

szkolenia praktyczne pracowników naukowych uczelni w przedsiębiorstwach” odbyłam 

w firmie Centrum Diagnostyki Genetycznej GENESCREEN. Celem pierwszego stażu było 

opracowanie i wprowadzenie do oferty badań diagnostycznych firmy GENESCREEN 

badań mutacji i polimorfizmów genów związanych z rozwojem i predyspozycją do 

otyłości. Ze względu na skalę zjawiska poznanie podłoża genetycznego i mechanizmów 

otyłości jest najważniejsze dla współczesnej medycyny. Zdania obejmowały 

opracowanie sposobu optymalizowanej metodyki wykrywania mutacji genu MC4A. 

Otyłość związana z defektem MC4R jest najczęstszą postacią otyłości jednogenowej. Ze 

względu na różnorodny obraz kliniczny tej jednogenowej otyłości jedyną pewną metodę 

diagnostyczną stanowią badania molekularne. W przypadku otyłości poligenowej 

najczęściej bada się polimorfizm alleli w genie SLC6A14-przenośnik substancji 

rozpuszczalnych 6A14 oraz polimorfizm genu PPAR gama- receptor aktywowany 

proliferatorami peroksysomów typu gama. Celem kolejnego stażu było zebranie 

dostępnej literatury dotyczącej dziedzicznych uwarunkowań występowania chorób 

sercowo-naczyniowych. Na tej podstawie podjęto się opracowania markerów 

predyspozycji do występowania chorób sercowo naczyniowych w genach APOB, APOE, 

CETP, ACE, ATG oraz metodyki ich identyfikacji. Wybrano optymalną metodę do badań 

polimorfizmów DNA: wykrywanie mutacji punktowych za pomocą metody RFLP, 

wykrywanie mutacji punktowych za pomocą techniki HRM lub Real-time PCR. 

Odbyłam również liczne szkolenia i kursy zawodowe: „PCR, Real-time PCR – 

izolacja kwasów nukleinowych, amplifikacja, analiza wyników-warsztaty laboratoryjne 

oraz samodzielne projektowanie przebiegu doświadczenia-warsztaty komputerowe”; 

„Hodowle komórek ssaczych”; „Komórki zwierzęce: hodowla, transfekcja i wyciszanie 

genów” oraz „Testy komórkowe: metody i narzędzia do badania odpowiedzi 

komórkowej” (zał. 4 A.8.2). 

5.B Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora skupiłam się na analizie właściwości prozdrowotnych 

bioaktywnych składników żywności, a w szczególności owoców jagodowych, w 

odniesieniu do otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny 
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zaliczany jest do największych problemów o charakterze klinicznym i 

epidemiologicznym, który w obecnej chwili dotyczy około 20% populacji dorosłych 

Polaków. Zespół metaboliczny jest określany jako współwystępowanie wzajemnie 

powiązanych ze sobą czynników pochodzenia metabolicznego, w tym otyłości, 

insulinooporności, hiperinsulinemii, upośledzonej tolerancji glukozy, zaburzeń 

lipidowych i nadciśnienia tętniczego, które zwiększają ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych i sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu 2. Jedną z ważniejszych strategii w 

prewencji i terapii otyłości oraz zaburzeń metabolicznych jest prawidłowo 

zbilansowana dieta zawierająca naturalne składniki o działaniu sprzyjającym 

racjonalnej redukcji białej tkanki tłuszczowej o aktywności przeciwzapalnej, 

antydiabetogennej i antyaterogennej. W związku z tym powstał projekt kierowany przez 

dr hab. Annę Olejnik pt.: „Analiza potencjału biologicznego ekstraktów z owoców 

jagodowych w prewencji otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego” (zał. 4 B.6.1) 

finansowany przez NCN, gdzie jestem głównym wykonawcą. W ramach projektu 

prowadzone są szczegółowe i wielokierunkowe analizy bioaktywności ekstraktów 

pozyskanych z wybranych owoców jagodowych (aronii czarnoowocowej, czarnej 

porzeczki, czarnego bzu, czerwonej jagody i maliny) w aspekcie ich działania na 

prekursorowe i dojrzałe komórki tłuszczowe. Analizowane są nie tylko mechanizmy 

regulujące hipertoficzny i hiperplastyczny wzrost tkanki tłuszczowej, ale także potencjał 

przeciwzapalny, przeciwoksydacyjny, antydiabetogenny i antyaterogenny ekstraktów. 

Analizy prowadzone są w oparciu o modelowe układy komórkowe imitujące in vitro 

procesy zachodzące w warunkach in vivo w tkance tłuszczowej i śródbłonku 

naczyniowym. Zdolność ekstraktów do ograniczania dysfunkcji tkanek i zaburzeń 

metabolicznych, związanych z nadmiernym wzrostem tkanki tłuszczowej, analizowana 

jest na poziomie komórkowym, jak i molekularnym. Otyłość, stan zapalny i stres 

oksydacyjny mają istotne znaczenie dla patogenezy zespołu metabolicznego. Przewlekły 

stan zapalny w tkance tłuszczowej przyczynia się do rozwoju cukrzycy typu 2 i chorób 

sercowo-naczyniowych. W otyłości dochodzi do niekorzystnych zmian w ekspresji 

adipokin, w tym do zwiększenia poziomu czynnika martwicy nowotworu α (TNF-α), 

interleukiny 6 (IL-6), rezystyny, inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1), 

białka chemotaktycznego monocytów 1 (MCP-1) i leptyny, które mają wpływ na 

homeostazę glikemiczną, funkcje śródbłonka naczyń i układu krzepnięcia, a tym samym 

na proces aterogenezy. Dlatego w naszej pracy skupiliśmy się na określeniu, które z 



Katarzyna Kowalska                                                                                                                         Załącznik 2. Autoreferat 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 
 

badanych ekstraktów z owoców jagodowych mają zdolność do ograniczenia stresu 

oksydacyjnego i produkcji prozapalnych cytokin w komórkach tkanki tłuszczowej. 

Prowadzone są badania nad zdolnością ekstraktów do ograniczenia odpowiedzi zapalnej 

indukowanej in vitro bezpośrednio w komórkach tłuszczowych oraz w ko-kulturze 

adipocytów połączonej z makrofagami. Wnioskowanie o przeciwzapalnych 

właściwościach ekstraktów oparte jest na analizie ekspresji genów prozapalnych (IL-1β, 

IL-6, TNF-α, MCP-1, PAI-1, COX-2, iNOS) i przeciwzapalnych (IL-10), oraz produkcji 

czynników zapalenia (RFT, NO, prostaglandyny E2, TNF-α i IL-6). Ocena potencjału 

przeciwzapalnego ekstraktów prowadzona jest w odniesieniu do działania leków 

przeciwzapalnych. Prowadzone badania mają na celu między innymi wyjaśnienie 

mechanizmów działania ekstraktów na poszczególne ścieżki sygnałowe regulujące 

najważniejsze funkcje adipocytów i makrofagów w tkance tłuszczowej. Uzyskane 

rezultaty będą podstawą do opracowania formuły preparatów w celu osiągnięcia 

skojarzonego, synergistycznego działania wspierającego prewencję i terapię otyłości 

oraz pozostałych schorzeń zespołu metabolicznego. Otrzymane wyniki z 

przeprowadzonych już badań, potwierdzające wysoki potencjał przeciwzapalny i 

antyoksydacyjny owoców jagodowych w odniesieniu do otyłości i zespołu 

metabolicznego, zostały opublikowane w Food Chemistry (zał. 4 B.1.3), Plos One (zał. 4 

B.1.2) i Journal of Functional Foods (zał. 4 B.1.4) oraz były prezentowane na 

konferencjach (zał. 4 B.4.1-2).  

Na kolejnym etapie pracy oznaczono zdolność ekstraktów do ograniczenia 

hiperglikemii poprzez hamowanie aktywności enzymów trawiennych. Jedną z metod 

leczenia cukrzycy typu 2 jest zastosowanie doustnych leków hipoglikemicznych, które 

hamują aktywność enzymów hydrolizujących węglowodany, w tym α-amylazę i α-

glukozydazę. Trzustkowa α-amylaza hydrolizuje skrobię to oligosacharydów, następnie 

rozkładanych przez α-glukozydazę jelitową do glukozy, która z łatwością wchłaniana 

jest do krążenia ogólnoustrojowego. Ze względu na nieprawidłową tolerancję glukozy u 

pacjentów z cukrzycą typu 2, nagły wzrost poziomu glukozy w osoczu może prowadzić 

do niebezpiecznych powikłań. Hamowanie aktywności tych enzymów opóźnia trawienie 

węglowodanów, w konsekwencji przyczyniając się do obniżenia poposiłkowej glikemii. 

Dlatego jednym z celów postawionych w tym zadaniu była analiza wpływu ekstraktów 

na aktywność enzymów α-amylazy i α-glukozydazy. Analizy aktywności ekstraktów 

zostały już przeprowadzone, a ich efektywność została oceniona w odniesieniu do 
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działania doustnych leków antyhiperglikemicznych akarbozy i miglitolu. Obecnie 

przygotowywana jest publikacja z uzyskanych wyników. 

Kolejnym projektem badawczym, w którym biorę udział jest projekt pt.:.„Produkty 

termiczno-oksydacyjnej degradacji stigmasterolu i jego estrów - izolacja, frakcjonowanie 

i oraz ocena cytotoksyczności i mechanizmów działania w ludzkich komórkach 

prawidłowych in vitro” (zał. 4 B.6.2). Uczestniczę w badaniach in vitro mających na celu 

określenie cytotoksycznych, genotoksycznych i mutagennych właściwości stigmasterolu 

i jego estrów przed i po termicznej ich oksydacji. Analizy cytotoksyczności i 

genotoksyczności prowadzone są na kulturach ludzkich hepatocytów oraz 

prawidłowego nabłonka jelita cienkiego i grubego. 

Kolejnym projektem, w którym uczestniczę jako główny wykonawca jest projekt 

„Badania 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” (zał. 4 B.6.4). Celem 

projektu jest wyjaśnienie nieznanych mechanizmów metabolicznego działania 

glikozydów stewiolowych (GS), tj. stewiozydu i  rebaudiozydu A, które zostały 

dopuszczone w  Europie i  USA do stosowania jako substancje intensywnie słodzące 

(E960). Otrzymuje się je w  procesie ekstrakcji metodami fizykochemicznymi z  roślin 

stewia. Są one bezkaloryczne i  coraz częściej zastępują w  żywności tradycyjne 

syntetyczne substancje intensywnie słodzące. Glikozydy stewiolowe są około 200–300 

razy słodsze od sacharozy i  są bezpieczne dla organizmu człowieka. Walory żywieniowe 

i  zdrowotne stewii są obecnie przedmiotem intensywnych badań w  wielu ośrodkach 

naukowych. Cukrzyca typu 2 jest schorzeniem metabolicznym. Stosowane w leczeniu 

cukrzycy środki farmakologiczne mają często działanie uboczne, dlatego poszukuje się 

bezpiecznych, naturalnych środków alternatywnych. Najnowsze doniesienia naukowe 

sugerują, że stewia i jej glikozydy wykazują działanie regulujące metabolizm glukozy, co 

może być pomocne w leczeniu cukrzycy typu 2. W związku z powyższym celem projektu 

będzie wyjaśnienie mechanizmów działania glikozydów stewiowych (bez i w obecności 

ARG i Cr3) w odniesieniu do metabolizmu glukozy, co może mieć znaczenie 

w dietoterapii osób chorych na cukrzycę typu 2. Istotnym zagadnieniem dla regulacji 

poziomu glukozy plazmowej jest wychwyt glukozy przez komórki tkanek, w tym 

komórki tłuszczowe (adipocyty). Jednym z zadań, w których biorę udział jest oznaczenia 

potencjału antyhiperglikemicznego glikozydów stewiolowych (bez i w obecności ARG 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/393218-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/393218-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/393218-pl.pdf
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i Cr3) z wykorzystaniem modeli komórkowych. W zadaniu analizowany jest wpływ 

glikozydów stewiolowych na wychwyt glukozy w dojrzałych adipocytach. Wiadomo, że 

transport glukozy odbywa się za pośrednictwem transporterów glukozy GLUT (GLUT1-

GLUT4), obejmujących rodzinę integralnych białek błonowych pośredniczących w 

transporcie heksoz niezależnie od energii, zgodnie z gradientem stężeń i 

powinowactwem względem substratu. Stwierdzono, że dwie główne izoformy 

transportera glukozy: GLUT4 i GLUT1 są odpowiedzialne za wychwyt glukozy w 

tkankach wrażliwych na insulinę, takich jak mięśnie szkieletowe i adipocyty. Dlatego  

wykonane zostaną analizy ekspresji mRNA transporterów GLUT1 i GLUT4 w komórkach 

tłuszczowych eksponowanych na glikozydy. Poza wpływem glikozydów stewiolowych 

na metabolizm glukozy, obecnie analizowane są one pod kątem ich wpływu na proces 

różnicowania adipocytów, na podstawowy metabolizm i funkcję wydzielnicze tkanki 

tłuszczowej.  

Kolejnym projektem, w którym uczestniczyłam jako główny wykonawca był projekt 

z firmą Agrapak „Symulacja trawienia żołądkowo-jelitowego preparatu Colostrum PRP 

w sztucznym przewodzie pokarmowym oraz symulacja wchłaniania jelitowego PRP, 

LFR, IGF, IgG z preparatu w warunkach in vitro z wykorzystaniem modelu nabłonka 

jelitowego Caco-2” (zał. 4 B.6.3). W zadaniu tym przeprowadzono eksperyment 

polegający na symulacji trawienia żołądkowo-jelitowego preparatu Colostrum PRP 

(odtłuszczony koncentrat siary bydlęcej) w sztucznym przewodzie pokarmowym oraz 

na analizie wchłaniania jelitowego oraz analizach mechanizmu transportu przez 

nabłonek jelitowy białek bogatych w prolinę (PRP), laktoferyny (LFR), 

insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF), immunoglobuliny typu G (IgG) z preparatu 

w warunkach in vitro z wykorzystaniem modelu nabłonka jelitowego Caco-2. W 

kolejnym zadaniu oznaczono zawartość procentową IgG, IGF, laktoferyny i lizozymu w 

próbach przed i po trawieniu, oraz ich zawartość w próbach po przejściu przez nabłonek 

jelitowy. Do oznaczeń ilościowych wykorzystano testy Elisa.  

W 2017 roku otrzymałam nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami 

naukowymi. 

6. Wskaźnik dokonań naukowych 

W czasie mojej pracy zawodowej oraz na etacie naukowo-dydaktycznym 

uczestniczyłam w wielu projektach badawczych czego efektem są publikacje w 
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renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Mój całkowity dorobek 

naukowy według punktacji MNiSW wynosi 634 punktów, a sumaryczny Impact Factor 

52,459. Wartość wskaźnika Hirscha obliczona na podstawie bazy Web of Science 

wynosi 9, natomiast liczba cytowań 151 (126 bez autocytowań). Zestawienie dorobku 

naukowego  z podziałem na poszczególne formy aktywności przedstawiłam w poniższej 

tabeli.  

Tabel. 1. Zestawienie dorobku naukowego 

Rodzaj aktywności Ilość IF Punkty MNiSW 

Dorobek naukowy przed uzyskaniem 
stopnia doktora  

   

Prace oryginalne  3 3,391 54 

Prace przeglądowe 4 1,022 40 

Rozdziały w książkach 18 - - 

Zgłoszenia patentowe 0 - - 

Referaty na konferencjach 2 - - 

Komunikaty na konferencjach 
międzynarodowych 
krajowych 

 
6 
7 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Podsumowanie dorobku naukowego 
przed uzyskaniem stopnia doktora  

 4,413 94 

Dorobek naukowy po uzyskaniu 
stopnia doktora  

Prace oryginalne 13 40,879 460 

Prace przeglądowe 2       7,167 80 

Rozdziały w książkach 0   

Zgłoszenia patentowe 0   

Referaty na konferencjach 0   

Komunikaty na konferencjach 
międzynarodowych 
krajowych 

 
 

2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Podsumowanie dorobku naukowego po 
uzyskaniem stopnia doktora 

      48,046                 540 

OGÓŁEM      52.459                 634 

 

 

 


