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Załącznik 2 

AUTOREFERAT 

1. Imię i nazwisko:  Barbara Poniedziałek 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

1. Magister ochrony środowiska (2001) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

2. Doktor nauk medycznych (2007) - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

1. Asystent (2001–2007) – Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

2. Adiunkt (2007–obecnie) – Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

3. Wykładowca (2002 - obecnie) – Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

 

4. Wykazanie osiągnięcia wynikającego z 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. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Toksyczność i funkcja ekologiczna cylindrospermopsyny oraz metabolitów polskiego szczepu 

Cylindrospermopsis raciborskii  

 

b. Lista artykułów pełnotekstowych tworzących cykl (autorzy, tytuły, czasopismo): 

Prezentowany cykl 7 publikacji pełnotekstowych opublikowanych w czasopismach z Listy 

Filadelfijskiej ma aktualny sumaryczny współczynnik wpływu IF = 20,332 oraz łącznie 215 

punktów MNiSW. 

 

1. Poniedziałek B., Rzymski P., Kokociński M. 2012. Cylindrospermopsin: water-linked 

potential threat to human health in Europe. Environmental Toxicology and Pharmacology 34: 

651-660. [IF=2.005, MNiSW = 20] 
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2. Poniedziałek B., Rzymski P., Wiktorowicz K. 2012. First report of cylindrospermopsin 

effect on human peripheral blood lymphocytes proliferation in vitro. Central-European 

Journal of Immunology 37: 314-317. [IF=0.378, MNiSW = 15] 

3. Poniedziałek B., Rzymski P., Wiktorowicz K. 2014. Toxicity of cylindrospermopsin in 

human lymphocytes: proliferation, viability and cell cycle studies. Toxicology in Vitro 28: 

968-974. [IF=3.207, MNiSW = 25] 

4. Poniedziałek B., Rzymski P., Karczewski J. 2014. Cylindrospermopsin decreases the 

oxidative burst capacity of human neutrophils. Toxicon 87: 113-119. [IF=2.581, MNiSW = 

30] 

5. Poniedziałek B., Rzymski P., Kokociński M., Karczewski J. 2015. Toxic potencies of 

metabolite(s) of non-cylindrospermopsin producing Cylindrospermopsis raciborskii isolated 

from temperate zone in human white cells. Chemosphere 120: 608-614 [IF=3.499, MNiSW = 

35] 

6. Rzymski P., Poniedziałek B. 2014. A review on cylindrospermopsin: A chemical of 

ecological success in aquatic environments? Water Research 66: 320-337 [IF=5.323, MNiSW 

= 45] 

7. Rzymski P., Poniedziałek B., Kokociński M., Jurczak T., Lipski D., Wiktorowicz K. 2014. 

Interspecific allelopathy in cyanobacteria: Cylindrospermopsin and Cylindrospermopsis 

raciborskii effect on the growth and metabolism of Microcystis aeruginosa. Harmful Algae 

35: 1-8. [IF = 3.339, MNiSW = 45] 

Oświadczenia wszystkich współautorów prac zostały załączone. 

  

c. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

W ostatnich kilkudziesięciu latach metabolity produkowane przez sinice 

(Cyanobacteria) stanowiły i wciąż stanowią szczególny obiekt zainteresowania środowiska 

naukowego. Antropogeniczna eutrofizacja wód powierzchniowych sprzyja dominacji tych 

organizmów w zbiorowisku fitoplanktonu i co za tym idzie, wzrostowi stwierdzanych stężeń 

produkowanych przez sinice związków chemicznych (O’Neil et al. 2012; Paerl i Otten 2013; 

Rzymski i Poniedziałek 2013). Jak wynika z przeprowadzonych badań eksperymentalnych, a 

http://www.termedia.pl/Journal/-10/pdf-20079-10?filename=First%20report%20of%20cylindrospermopsin.pdf
http://www.termedia.pl/Journal/-10/pdf-20079-10?filename=First%20report%20of%20cylindrospermopsin.pdf
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także opisów przypadków klinicznych, niektóre z nich przejawiają silne właściwości 

toksyczne, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka, udomowionych oraz 

dziko żyjących zwierząt. Do związków tych należą m.in. mikrocystyny, nodularyny, 

anatoksyna-a, saksitoksyny, a także cylindrospermopsyna. Część z nich wykazuje 

właściwości hepatotoksyczne, neurotoksyczne, jest potencjalnymi kancerogenami i 

czynnikami mutagennymi (Pearson et al. 2010; Rzymski et al. 2011). W ostatnich latach 

opisano szereg szczepów gatunków uznawanych za toksykogenne, które w skutek utracenia 

bądź inaktywacji poszczególnych genów nie są zdolne do produkcji określonych metabolitów 

(Meissner et al. 1996; Mihali et al. 2008). Bez wykonania stosownych badań 

toksykologicznych nie można ich jednak uznać za bezpieczne dla zdrowia. Funkcja 

środowiskowa pełniona przez toksyczne metabolity sinic również pozostaje kwestią sporną i 

stanowiła przedmiot nielicznych przeprowadzonych do tej pory badań naukowych. Przyjmuje 

się, że związki te mogą pełnić rozmaite funkcje począwszy od sygnalizacji 

wewnątrzkomórkowej, uczestnictwa w zjawisku quorum sensing, stanowienia materiału 

zapasowego czy uczestnictwa w procesie allelopatii (Holland i Kinnear 2013). Poznanie tych 

funkcji może umożliwić lepsze zrozumienie mechanizmów ewolucyjnych stojących za 

sukcesem ekologicznym sinic, a także bardziej efektywne prognozowanie stężeń związków 

toksycznych w środowisku naturalnym.  

Cylindrospermopsyna (CYN) należy do stosunkowo niedawno poznanych 

metabolitów sinic; zidentyfikowana została po raz pierwszy w 1992 roku (Ohtani et al. 1992). 

Początkowo wiązana była z występowaniem sinicy Cylindrospermopsis raciborskii i wodami 

powierzchniowymi strefy subtropikalnej i tropikalnej (Saker i Eaglesham 1999). Jak 

wykazano, alkaloid ten produkowany jest również przez inne gatunki sinic należących do 

rzędów Nostocales i Oscillatoriales. Występowanie CYN stwierdzono w wodach Australii, 

Azji, Ameryki Północnej i stosunkowo niedawno Europy i Antarktydy (Shaw et al. 1999; 

Yilmaz et al. 2008; Messineo et al. 2010; Kleinteich et al. 2014). Prawdopodobne wydaje się 

również występowanie sinic zdolnych do produkcji CYN na terenie Ameryki Południowej 

(Barón-Sola et al. 2012). Jak wskazują obserwacje terenowe, CYN w przeciwieństwie do 

innych toksyn sinicowych, które kumulowane są wewnątrzkomórkowo, może występować w 

przeważającej frakcji jako forma rozpuszczona w wodzie (Rücker et al. 2007; Bormans et al. 

2014). Z kolei badania eksperymentalne wskazują na możliwość aktywnego uwalniania CYN 

do środowiska przez nienaruszone komórki. Z jednej strony podkreśla to prawdopodobną 

zewnątrzkomórkową funkcję biologiczną CYN, z drugiej strony zwiększa ryzyko narażenia 
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zdrowia człowieka na toksyczne działanie tego metabolitu. W związku z tym istotne z 

poznawczego i praktycznego punktu widzenia wydaje się określenie zarówno środowiskowej 

funkcji CYN, jak również jej wszelkiego możliwego toksycznego oddziaływania na komórki 

eukariotyczne.   

W związku z powyższym, celem prezentowanego cyklu prac było poznanie 

właściwości toksycznych i mechanizmu działania CYN w komórkach układu 

immunologicznego człowieka oraz ustalenie potencjalnej funkcji ekologicznej tego 

metabolitu w środowisku wodnym. Celem było również ustalenie, czy nieprodukujący CYN 

polski szczep Cylindrospermopsis raciborskii zdolny jest do syntezy związków toksycznych, i 

ewentualne poznanie mechanizmów tej toksyczności.  

Badania prezentowane w cyklu habilitacyjnym poprzedzono przeglądem dostępnych 

danych toksykologicznych pozyskanych na drodze doświadczeń w modelu in vitro, 

zwierzęcym in vivo oraz obserwacji wynikających z opisanych do tej pory przypadków 

klinicznych zatruć CYN (publikacja nr 1, punkt 4b autoreferatu). Z jednej strony, miało to 

na celu podsumowanie istniejącej wiedzy dotyczącej mechanizmu i spektrum działania 

toksyny w komórkach eukariotycznych, a z drugiej zwrócenie uwagi na zagadnienia 

wymagające dalszych badań w celu pełniejszego zrozumienia wywoływanej przez CYN 

toksyczności. W pracy wyraźnie podkreślono, iż CYN jest stosunkowo niedawno 

zidentyfikowanym związkiem w wodach powierzchniowych Europy. Nie jest to co prawda 

jednoznaczne z pojawieniem się w ostatnich kilkunastu latach sinic zdolnych do produkcji tej 

toksyny, lecz z rozwojem metod analitycznych, a także prowadzeniem badań naukowych w 

zakresie identyfikacji związków toksycznych w jeziorach. W pracy zasugerowano również, że 

ze względu na coraz częstsze stwierdzanie CYN w europejskich wodach powierzchniowych 

na poziomie przekraczającym sugerowany poziom bezpieczny, ustalony na 1 µg/L (Humpage 

i Falconer 2003), potrzebne jest wypracowanie stosownych prawnych regulacji w kierunku 

stałego monitoringu toksyny oraz występowania jej producentów w wodach 

powierzchniowych Europy. Jak wynika z dokonanego przeglądu istniejących danych 

eksperymentalnych, prowadzonych głównie w modelach linii komórkowych, CYN 

charakteryzuje się szerokim spektrum oddziaływania na komórki eukariotyczne. W jej 

obecności obserwowano m.in. inhibicję syntezy białek, zaburzenia w poziomie glutationu czy 

złamanie nici DNA. W odróżnieniu od mikrocystyn, CYN nie jest natomiast inhibitorem 

fosfataz PP1A i PP2A. Jak wynika z badań metabolizmu toksyny w modelu zwierzęcym, 

głównymi organami narażonymi na jej działanie są wątroba i nerki. Potwierdza to również 
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analiza udokumentowanych przypadków klinicznych zatruć CYN. Po połknięciu CYN 

wchłaniana jest w przewodzie pokarmowym do krwiobiegu, gdzie cyrkuluje, trafiając do 

narządów docelowych. Możliwe jest, przynajmniej hipotetycznie, że już na tym etapie może 

ona wpływać na funkcjonowanie komórek układu immunologicznego takich jak limfocyty 

czy neutrofile. Pośrednio wskazuje na to obserwacja „symptomów grypopodobnych”, 

towarzyszących zatrutym w pierwszej fazie intoksykacji, oraz sugerowanie udziału toksyny 

jako głównej przyczyny przypadków „grypy Barcoo” opisywanej w Australii. Jak wskazano 

jednak w omawianej publikacji, potencjalne immunomodulacyjne działanie CYN nie zostało 

dokładnie zbadane i wymaga przeprowadzenia szeregu badań (publikacja nr 1, punkt 4b 

autoreferatu).  

Jak wykazano w toku badań prezentowanych w cyklu habilitacyjnym, CYN 

charakteryzuje się cytotoksycznością względem ludzkich komórek układu odpornościowego. 

W badaniu pilotażowym ekspozycja limfocytów wyizolowanych z krwi pobranej od 

zdrowych dawców na CYN w stężeniu 1.0 µg/mL skutkowała znaczącym stopniem 

hamowania proliferacji tych komórek (mierzonej inkorporacją tymidyny) po 72 h hodowli 

(publikacja nr 2, punkt 4b autoreferatu). Z powodu zastosowania fitohematoglutyniny jako 

mitogenu, obserwowany efekt był specyficzny dla limfocytów T (Robinson et al. 1974). Przy 

niższych stężeniach toksyny (0.1 i 0.01 µg/mL) nie zaobserwowano natomiast istotnych 

statystycznie zmian w proliferacji komórkowej. W przeciwieństwie do licznych badań 

toksykologicznych nad toksynami sinicowymi wykorzystującymi linie komórkowe, w 

omawianej pracy wykorzystano komórki pochodzące od wielu zdrowych dawców. 

Zaproponowany model uwzględniał w związku z tym zmienność osobniczą, a zatem 

osiągnięte za jego pomocą wnioski mogą być potencjalnie bliższe sytuacji klinicznej aniżeli 

rezultaty badań wykorzystujących linie komórkowe.  

Zaobserwowany w ludzkich limfocytach efekt będący rezultatem ekspozycji komórek 

na działanie CYN wymagał dalszego zbadania w celu bliższego wyjaśnienia zdarzeń 

prowadzących do hamowania odpowiedzi proliferacyjnej. W tym celu przeprowadzono 

badania obejmujące zdecydowanie szerszą grupę dawców (łącznie wykorzystano krew 

pochodzącą od 50 zdrowych dawców) i skupiające się na ponownej ocenie proliferacji po 72 

h hodowli wraz z jednoczesną analizą cyklu komórkowego i żywotności komórek 

(publikacja nr 3, punkt 4b autoreferatu). Ponadto analizowano działanie CYN na różne 

etapy aktywacji limfocytów T, dodając toksynę do hodowli w momencie aktywacji oraz po 

upływie 6, 24 i 48 h od tego momentu. Największy stopień hamowania proliferacji 
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obserwowano w komórkach poddanych działaniu 1.0 µg/mL CYN na początku aktywacji 

limfocytów. W tym przypadku indeks mitotyczny obniżony był o średnio 91% w porównaniu 

z kontrolą. Tak znaczące immunosupresyjne działanie wykazano wcześniej między innymi 

dla wysoce toksycznych substancji jak nieorganiczne związki rtęci, kadmu i arsenu (Piwecka 

et al. 2011; Poniedziałek et al. 2012; Morzadec et al. 2012). Wywołana przez CYN 

dysfunkcja proliferacyjna limfocytów T w momencie ich aktywacji może prowadzić do 

poważnych zaburzeń szeregu reakcji immunologicznych w konsekwencji ostrego zatrucia 

toksyną i tym samym zwiększać podatność na inwazje patogenne. Rezultat działania toksyny 

w warunkach in vivo może być jeszcze bardziej znamienny, gdyż jak wykazano w 

omawianym badaniu, istotne statystycznie, aczkolwiek nie tak gwałtowne hamowanie 

proliferacji obserwowano również w aktywowanych limfocytach, gdy toksynę dodawano do 

hodowli po 6, 24 i 48 h. Wpływ CYN na indeks mitotyczny powiązano z zaburzeniami cyklu 

komórkowego. Stosując cytometryczną metodę barwienia komórek jodkiem propidyny 

wykazano, iż CYN w stężeniu 1.0 µg/mL wywołuje zjawisko aresztu cyklu komórkowego w 

fazie G0/G1. Podobny efekt obserwowano w badaniach prowadzonych na linii komórkowej 

ludzkiego wątrobiaka HepG2 w odpowiedzi na działanie 0.5 µg/mL CYN (Štraser et al. 

2013). Ponadto, jak wykazano stosując dualistyczne barwienie jodkiem propidyny oraz 

znakowanego fluorochromem inhibitora kazpaz swoiście wiążącego się w centrum aktywnym 

enzymu, CYN istotnie statystycznie zwiększała odsetek komórek apoptotycznych i 

nekrotycznych. Im wcześniejszy był etap aktywacji limfocytów T, na którym potraktowano 

komórki toksyną, tym odsetek ten był wyższy. Wzrost odsetka limfocytów T zatrzymanych w 

fazie G0/G1 cyklu komórkowego wraz z jednoczesnym spadkiem procentowym komórek 

żywych sugeruje wywoływanie przez CYN trwałych uszkodzeń wewnątrzkomórkowych i 

dysfunkcję systemów naprawczych. Postulowanym mechanizmem działania CYN jest 

wywoływanie genotoksyczności (Žegura et al. 2011a). Dla przykładu, toksyna zdolna była do 

wywoływania wzrostu częstości występowania mikrojąder w liniach HepG2 (Štraser et al. 

2013), HepaRG, Caco-2 (Bazin et al. 2010), WIL2-NS (Humpage et al. 2000), a także 

ludzkich limfocytach (Žegura et al. 2011b), po 24h ekspozycji na stężenia mieszczące się w 

zakresie 0.05-30 μg /mL. W linii  HepG2 i ludzkich limfocytach opisano także wywołane 

działaniem CYN złamania nici DNA (Štraser et al. 2013; Žegura et al. 2011b). Opisywana 

genotoksyczność może konsekwentnie prowadzić do uruchomienia procesów 

przeciwdziałania progresji cyklu komórkowego i wreszcie indukcji apoptozy (Bird et al., 

1998; Hulleat et al. 2003). Wzrost śmiertelności limfocytów T jako skutek toksycznego 

oddziaływania CYN może prowadzić w warunkach in vivo do istotnej dysfunkcji odpowiedzi 
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immunologicznej wynikającej z zaburzeń śródkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych czy 

uwolnienia wewnątrzkomórkowej treści, w tym cytokin (Alberts et al. 2002).  

Przeprowadzone badanie podkreśla zatem wysoki potencjał immunotoksyczności CYN.  

 Oprócz limfocytów, istotną rolę w funkcjonowaniu ludzkiego układu 

immunologicznego odgrywają granulocyty obojętnochłonne, białe krwinki stanowiące 

pierwszą linię obrony organizmu przed infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi i niektórymi 

wirusami. Komórki te biorą udział w fagocytozie i niszczeniu zinternalizowanych komórek 

przy pomocy reaktywnych form tlenu (RFT), wytwarzanych na drodze aktywności oksydazy 

NADPH w procesie wybuchu oddechowego (Burg and Pillinger 2001; Mayer-Scholl et al. 

2004; Robinson 2008). W toku przeprowadzonych badań stwierdzono, że CYN jest zdolna w 

sposób istotny statystycznie zaburzyć ten proces (publikacja nr 4, punkt 4b autoreferatu), 

co wykazano podczas 1h ekspozycji komórek w warunkach pełnej krwi. Zastosowany model 

badawczy (z wykorzystaniem pełnej krwi, bez procedur izolacji granulocytów 

obojętnochłonnych) pozwolił na uwzględnienie krótkiego okresu życia neutrofilów oraz na 

obecność wszystkich komórkowych i surowiczych komponentów biorących udział w 

funkcjonowaniu tych komórek. Znamienną obserwacją przeprowadzonych badań  był spadek 

produkcji RFT (mierzonej metodą cytometryczną) zarówno w komórkach stymulowanych 

PMA (octan mirystynianu forbolu), jak i niestymulowanych. Wpływ ten obserwowano już 

przy najniższej koncentracji CYN zastosowanej w badaniach  (0.01 µg/mL), w obecności 

której obserwowano średni spadek produkcji RFT o 5.4 % w komórkach stymulowanych i 8.7 

% w komórkach niestymulowanych. Dla porównania, najwyższe badane stężenie toksyny (1.0 

µg/mL) wywoływało spadek poziomu RFT o odpowiednio 30.2 % i 22.8 %. Nie 

zaobserwowano natomiast wpływu jakiegokolwiek badanego stężenia CYN (0.01-1.0 µg/mL) 

na żywotność granulocytów obojętnochłonnych. CYN nie miała także wpływu na 

analizowany przy pomocy cytometrii przepływowej odsetek neutrofilów fagocytujących 

komórki bakteryjne, ani na średnią liczbę bakterii pochłoniętych przez jedną komórkę. 

Podobny mechanizm działania związków chemicznych w komórkach neutrofili obserwuje się 

niezwykle rzadko w badaniach toksykologicznych, ponieważ wybuch oddechowy i 

aktywność fagocytarna komórek są najczęściej ściśle ze sobą powiązane (Shalekoff et al., 

1998; Ploppa et al., 2008). Znana jest natomiast rzadka, genetycznie uwarunkowana 

przewlekła choroba ziarniniakowa, w której to obserwuje się klinicznie bardzo podobną 

sytuację. Neutrofile chorych na nią niezdolne są do eliminacji pochłoniętych 

mikroorganizmów w wyniku zaburzonego poziomu oksydazy NADPH, co prowadzi do 
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nawracających infekcji bakteryjnych i grzybiczych (Heyworth et al. 2003). Jak wynika z 

przeprowadzonych badań, CYN zdolna jest do wywoływania podobnego efektu, który w 

warunkach in vivo może prowadzić do okresowej dysfunkcji odpowiedzi immunologicznej i 

zwiększonej podatności na infekcje u osób ulegających intoksykacji CYN.  

 Opisane powyżej badania nad wpływem CYN na funkcjonowanie neutrofilów w 

modelu pełnej krwi stały się inspiracją do ponownej analizy odpowiedzi proliferacyjnej 

ludzkich limfocytów w obecność CYN. Tym razem jednak w hodowli trwającej 72 h 

wykorzystano pełną krew (publikacja nr 5, punkt 4b autoreferatu). Podobnie jak w 

badaniach przeprowadzonych uprzednio z wykorzystaniem hodowli limfocytów izolowanych, 

tutaj również zaobserwowano zmniejszoną odpowiedź proliferacyjną w próbach 

eksponowanych na działanie CYN w porównaniu do prób kontrolnych. Wpływ CYN na 

analizowany proces był widoczny nie tylko  w próbach o najwyższym zastosowanym stężeniu 

toksyny (1.0 µg/mL), ale także przy stężeniu niższym (0.1 µg/mL), czego nie stwierdzono we 

wcześniej opisanych badaniach wykorzystujących izolowane limfocyty. Może to zatem 

pośrednio wskazywać, iż CYN zaburza również funkcjonowanie innych komórek, istotnych 

w proliferacji limfocytów, np. makrofagów i/lub monocytów (Bloemena et al. 1989). W 

opisywanych badaniach zastosowano także ekstrakt polskiego szczepu C. raciborskii 

wyizolowanego z Jeziora Bytyńskiego (Mankiewicz-Boczek et al. 2012), uzyskany poprzez 

ultrasonikację komórek sinicy, w trzech różnych stężeniach (1, 10 i 100 %). Polskie szczepy 

C. raciborskii, podobnie jak inne wyizolowane z jezior Europy, nie posiadają zdolności do 

produkcji CYN w wyniku deplecji genu cyrJ (Mihali et al. 2008; Kokociński et al. 2013). 

Wykazano jednak, iż ekstrakty niektórych z nich mogą cechować się toksycznością wobec 

organizmów wodnych (Acs et al. 2013), modulować receptory acetylocholinowe neuronów 

organizmów bezkręgowych (Vehovszky et al. 2013) czy wywoływać uszkodzenia błon 

komórek ssaków (Antal et al. 2011). W przeprowadzonych przeze mnie badaniach uzyskane z 

polskiego szczepu C. raciborskii ekstrakty o stężeniu 100 % i 10 % wykazywały się 

antyproliferacyjnym potencjałem, hamując podziały limfocytów T zarówno w hodowli z 

wykorzystaniem izolowanych komórek, jak i w warunkach pełnej krwi. Obserwowany efekt 

działania ekstraktu był jednak zdecydowanie słabszy niż w hodowlach poddanych działaniu 

CYN (publikacja nr 5, punkt 4b autoreferatu). 

Badano również wpływ ekstraktu polskiego szczepu C. raciborskii na żywotność 

ludzkich limfocytów i  neutrofili podczas krótkiej, trwającej 1h ekspozycji w warunkach 

pełnej krwi (publikacja nr 5, punkt 4b autoreferatu). Wykazano, iż badany ekstrakt zdolny 
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jest do indukcji apoptozy ludzkich granulocytów obojętnochłonnych w całym badanym 

zakresie stężeń (1, 10 i 100 %). W obecności ekstraktu obserwowano także wzrost liczby 

neutrofili nekrotycznych. W przypadku limfocytów wpływ na indukcję apoptozy 

obserwowano dla ekstraktu o stężeniu 100 % i 10 %. Należy zaznaczyć, że inkubacja (1h) 

pełnej krwi z CYN w zakresie stężeń 0.01-1.0 µg/mL nie powodowała podobnych efektów, 

tzn nie indukowała apoptozy w komórkach układu immunologicznego człowieka. 

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, iż polski szczep C. raciborskii pomimo 

braku produkcji CYN  zdolny jest do syntezy nieznanych metabolitów charakteryzujących się 

wysokim stopniem toksyczności i szybkim czasem jej manifestacji. Biorąc pod uwagę 

prognozowany wzrost występowania tej sinicy w jeziorach europejskich w następnych 20 

latach, powstawanie zakwitów z jej udziałem (Burford et al. 2006; Sinha et al. 2012) oraz 

dominację w zbiorowiskach fitoplanktonu w niektórych jeziorach (Briand et al. 2002; 

Karadžić et al. 2013), a także relatywnie wysoki udział w biomasie polskich jezior 

(Kokociński i Soininen, 2012; Kokociński et al. 2013), obecność C. raciborskii w wodach 

powierzchniowych należy traktować jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka.  

 Powyżej opisane badania wyraźnie wskazują na toksyczny potencjał CYN jak i 

metabolitów produkowanych przez polski szczep C. raciborskii. Nie udzielają jednak 

odpowiedzi na fundamentalne pytanie dotyczące ekologicznej roli tych związków w 

środowisku wodnym. Ta z kolei jest niezwykle istotna dla pełnego zrozumienia dynamiki 

produkcji tych związków w wodach powierzchniowych, warunków mogących mieć na nią 

wpływ oraz czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się gatunków zdolnych do ich 

produkcji. Przeprowadzone zestawienie rozmieszczenia szczepów sinic zdolnych do 

produkcji CYN wskazuje na globalny problem produkcji tej toksyny, a także na znaczące 

zróżnicowanie toksykogenności C. raciborskii w zależności od szerokości geograficznej 

(publikacja nr 6, punkt 4b autoreferatu). Produkcja CYN i jej sekrecja do środowiska 

zewnętrznego przez żywe komórki wydaje się zależeć od szeregu czynników fizyko-

chemicznych, w tym temperatury, dostępności światła i składników odżywczych. Jak wynika 

z podsumowania przeprowadzonych dotychczas eksperymentalnych i terenowych badań 

ekologicznych nad szczepami zdolnymi do produkcji CYN, najwyższe stężenia toksyny 

zazwyczaj nie są związane z maksimum biomasy jej producenta ani optymalnymi warunkami 

do jego wzrostu, a raczej z występowaniem pewnych ograniczeń środowiskowych 

(publikacja nr 6, punkt 4b autoreferatu). Za wyjątkiem Raphidopsis curvata i Oscillatoria 

sp., wszystkie inne gatunki sinic zdolne do produkcji CYN wytwarzają heterocysty, 

wyspecjalizowane komórki, których funkcją jest asymilacja azotu atmosferycznego w 
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warunkach ograniczonej biodostępności tego pierwiastka w formie rozpuszczonej w wodzie.  

W związku z tym biogenem faktycznie ograniczającym ich proliferację w wodach 

powierzchniowych jest fosfor. Jak wykazano, to właśnie w warunkach ograniczonej 

obecności biodostępnych źródeł tego pierwiastka dochodzi do wzmożonej produkcji i 

wydzielania CYN (Preußel et al. 2014). Aktywne wydzielanie tego związku sugeruje, iż pełni 

on rolę zewnątrzkomórkową. Jak zademonstrowano na przykładzie sinicy Aphanizomenon 

ovalisporum, wydzielaniu CYN towarzyszy indukcja regulonu Pho odpowiedzialnego m.in. 

za regulację wewnątrzkomórkowych mechanizmów pobierania nieorganicznego fosforu (Bar-

Yosef et al. 2010). CYN sama w sobie nie może być źródłem tego pierwiastka, gdyż nie 

wchodzi on w skład jej struktury. Jak wykazano w przeprowadzonym 15-dniowym 

eksperymencie, CYN w stężeniach 1-50 µg/L (a więc takich, które stwierdzane są w wodach 

powierzchniowych), wzmaga wydzielanie alkalicznej fosfatazy (ALP) przez komórki 

słodkowodnej sinicy Microcystis aeruginosa (publikacja nr 7, punkt 4b autoreferatu). 

Maksymalny wzrost stężenia enzymu (o 43.1 %) odnotowano w 7 dniu eksperymentu w 

próbach poddanych działaniu 50 µg/L CYN. Rola fitoplanktonowej ALP polega głównie na 

katalizowaniu defosforylacji różnych estrów fosforanowych, umożliwiając komórkom 

pozyskiwanie dodatkowych pokładów fosforu z jego organicznych źródeł, w warunkach 

braku dostępności fosforu nieorganicznego (Rengefors et al. 2001). Synteza ALP w 

warunkach „głodu fosforu” jest dla komórek fitoplanktonu bardzo obciążająca energetycznie 

(biorąc pod uwagę wykorzystanie azotu, zdecydowanie bardziej niż synteza CYN) i wpływa 

na istotne ograniczenie aktywności fotosyntetycznej oraz wzrostu (Shi et al. 2011). 

Potwierdzają to również obserwacje poczynione w omawianym badaniu, w którym to 

wzrostowi stężenia ALP w próbach, w których M. aeruginosa inkubowana była z CYN, 

towarzyszyło jednoczesne ograniczenie proliferacji komórek. W wyższych stężeniach (10-50 

µg/L) w pierwszych dniach eksperymentu obserwowano częściową nekrozę komórek sinicy, 

co wskazuje na cytotoksyczne działanie tego związku względem organizmów 

prokariotycznych. Jak wykazano w innych badaniach, liza komórek może również być 

znaczącym źródłem ALP, która wydzielana jest do środowiska jako skutek uszkodzenia błony 

komórkowej (Li et al. 1998). Ponadto, jak wykazano w omawianym badaniu, obecność w 

środowisku CYN  wywoływała proporcjonalną do jej stężenia inhibicję produkcji 

mikrocystyny-LR przez komórki M. aeruginosa. W porównaniu do kontroli, najwyższy 

spadek stężenia tego związku w medium hodowlanym (o ponad 60 %) odnotowano w 

próbach poddanych działaniu 50 µg/L CYN. Rolę mikrocystyn wiąże się  m.in. z 

utrzymywaniem odpowiednich rozmiarów kolonii, co z kolei ma znaczenie w obronie M. 
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aeruginosa przed zooplanktonem, dla którego może ona stanowić źródło pożywienia (Schatz 

et al. 2007; Gan et al. 2012). Podsumowując, postulowane allelopatyczne działanie CYN 

polegać miałoby na ograniczaniu wzrostu współtowarzyszących gatunków sinic (a więc 

ograniczaniu konkurencji o zasoby środowiskowe) oraz jednoczesnym zwiększaniu 

biodostępnej puli fosforu. Indukcję syntezy ALP pod wpływem CYN obserwowano również 

u zielenic, lecz efekty te nie były tak znaczące jak w przypadku sinicy (Bar-Yosef et al. 

2010). Wskazuje to zatem, iż podstawowym celem działania tego związku mogą być 

współwystępujące gatunki sinic. Niespodziewanie podobne do powyżej opisanych efekty 

zaobserwowano w próbach, w których M. aeruginosa inkubowana była z pożywką po 

hodowli polskiego izolatu C. raciborskii (publikacja nr 7, punkt 4b autoreferatu). Z kolei 

inkubacja C. raciborskii z M. aeruginosa prowadziła do wzrostu udziału tego pierwszego po 

15 dniach wspólnej hodowli, bez względu na jego początkowy udział (25-75 %) (publikacja 

nr 7, punkt 4b autoreferatu). Wskazuje to zatem, podobnie jak poprzednio omówione 

badanie, na zdolność do produkcji i wydzielania przez polski szczep C. raciborskii innych niż 

CYN bioaktywnych metabolitów, których postulowaną funkcją jest również aktywność 

allelopatyczna. 

Podsumowując, przedstawiony cykl prac umożliwia bliższe poznanie toksycznego 

oddziaływania CYN oraz metabolitów polskiego szczepu C. raciborskii, niezdolnego do 

produkcji CYN. Właściwości te, choć manifestujące się poprzez różne mechanizmy działania, 

wykazane zostały zarówno w komórkach eukariotycznych, jak i prokariotycznych. 

Wykazano, iż CYN zdolna jest do istotnego hamowania proliferacji ludzkich limfocytów 

poprzez hamowanie cyklu komórkowego i indukcję apoptozy. W ludzkich granulocytach 

CYN znacząco hamowała produkcję reaktywnych form tlenu w procesie wybuchu 

oddechowego. Zważywszy na cyrkulację CYN w krwiobiegu po jej wchłonięciu w układzie 

pokarmowym, zatrucia toksyną mogą zatem prowadzić do immunosupresji i zwiększonej 

podatności na działanie patogenów. Przeprowadzone badania wykazały również 

cytotoksyczne działanie ekstraktu uzyskanego z nieprodukującego CYN polskiego szczepu C. 

raciborskii  w ludzkich granulocytach i limfocytach. Obserwowane efekty różniły się jednak 

częściowo od tych stwierdzonych w obecności CYN. Wskazuje to na produkcję 

nierozpoznanego do tej pory metabolitu (bądź metabolitów) o toksycznym działaniu 

względem komórek eukariotycznych przez polski szczep C. raciborskii, podkreśla także 

konieczność monitorowania wód powierzchniowych w Polsce (zwłaszcza wykorzystywanych 

gospodarczo lub rekreacyjnie) pod kątem występowania tego gatunku. W badaniach 
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wykazano również,  iż zarówno CYN jak i ekstrakty polskiego szczepu C. raciborskii  mogą 

wywoływać u innych gatunków sinic zjawisko odpowiedzi na „głód fosforu”, prowadząc do 

wzrostu wydzielania ALP. Uwzględniając możliwość asymilacji azotu atmosferycznego przez 

większość producentów CYN i w związku z tym większą zależność od źródeł fosforu, 

uzyskane wyniki wskazują, iż CYN jak również metabolit polskiego szczepu C. raciborskii 

mogą pełnić istotną funkcję w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł tego pierwiastka. Zdolność 

do allelopatii może zatem być, wraz z eutrofizacją i zmianami klimatycznymi, jednym z 

głównych czynników odpowiedzialnych za obserwowane obecnie rozprzestrzenianie się C. 

raciborskii oraz innych gatunków i szczepów sinic zdolnych do produkcji CYN i stać za ich 

sukcesem ekologicznym (publikacja nr 7, punkt 4b autoreferatu). 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

 

5.a. Dane bibliometryczne 

Oprócz 7 prac stanowiących oceniane osiągnięcie naukowe (IF = 20,332; MNiSW = 

215), jestem autorką 38 publikacji naukowych, z czego 30 pozycji to prace oryginalne, 8 

pozycji to prace przeglądowe, a 1 pozycja to praca kazuistyczna (IF = 23,303; MNiSW = 

499). Jestem również współautorem dwóch rozdziałów w zagranicznych podręcznikach 

akademickich oraz 24 streszczeń zjazdowych ze zjazdów krajowych (22) i 

międzynarodowych (2).  

 

5.b. Tematyka prac badawczych 

Od początku pracy na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w 

Poznaniu moje zainteresowania naukowe skupiały się wokół wpływu czynników 

środowiskowych, zarówno chemicznych, biologicznych jak i fizycznych, na funkcjonowanie 

komórek żywych. W pierwszych latach pracy prowadzone przeze mnie badania 

koncentrowały się na oddziaływaniu pól magnetycznych, zarówno stałych jak i zmiennych, na 

proces wybuchu oddechowego granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej człowieka. 

Badania te, prowadzone w modelu in vitro na pełnej krwi, wykazały obiecujący z 

terapeutycznego punktu widzenia potencjał immunomodulacyjny badanych pól, które w 

zależności od natężenia, częstotliwości oraz czasu ekspozycji zdolne były do stymulowania 

bądź inhibicji produkcji reaktywnych form tlenu w ludzkich neutrofilach (publikacja nr 1, 10 

i 11 załącznik 4, pkt. IIA oraz publikacja nr 3, 4 i 11, załącznik 4, pkt. IIB). Ostatecznie 

badania te zaowocowały powstaniem i obroną pracy doktorskiej pt. „Wpływ pola 
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elektromagnetycznego na metabolizm tlenowy granulocytów obojętnochłonnych człowieka” 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2007 roku. 

Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz, a 

recenzentami prof. dr hab. Zbigniew Paluszak i prof. dr hab. Włodzimierz Samborski. 

Prowadzone w tym czasie badania nad polami magnetycznymi zaowocowały również 

powstaniem łącznie 5 publikacji oryginalnych i 2 przeglądowych (publikacja nr 1 i 2, 

załącznik 4, pkt. IIB), w tym dwiema, które ukazały się na łamach czasopisma 

Electromagnetic Biology and Medicine (publikacja nr 10 i 11, załącznik 4 pkt. IIA). 

Poza projektami związanymi z polem magnetycznym zaangażowana byłam również w 

badania nad oddziaływaniem metali toksycznych (takich jak kadm, ołów, cynk czy rtęć) na 

funkcjonowanie komórek żywych, w tym limfocytów T oraz neutrofili. Jak jednoznacznie 

wynika z prowadzonych przeze mnie badań, metale te charakteryzują się wysokim 

potencjałem immunosupresyjnym poprzez wpływ na podziały komórkowe (publikacja nr 4, 

5 i 6, załącznik 4, pkt. IIA oraz publikacja nr 6, załącznik 4, pkt. IIB) lub dysfunkcję 

mechanizmów uczestniczących w fagocytozie (publikacja nr 6, załącznik 4, pkt. IIA oraz 

publikacja nr 10, załącznik 4, pkt. IIB). Chroniczna ekspozycja na metale ciężkie, jedne z 

najpowszechniej występujących środowiskowych zanieczyszczeń, może zatem potencjalnie 

prowadzić do dysfunkcji odpowiedzi immunologicznej. Ponadto, we współpracy z 

pracownikami Kliniki Matki i Dziecka Klinicznego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego w 

Poznaniu przeprowadziłam pionierskie badania dotyczące kumulacji metali takich jak Cd i Pb 

w tkankach ludzkiego endometrium. W badaniach tych stwierdzono  istotnie wyższe stężenia 

analizowanych pierwiastków w tkankach charakteryzujących się nieprawidłowym obrazem 

histologicznym, co może między innymi wskazywać na udział metali toksycznych w 

zaburzeniach homeostazy strukturalnej endometrium. Ponadto wykazano, iż kobiety palące 

obecnie lub w przeszłości papierosy charakteryzowały się wyższym poziomem Cd i Pb 

jednoznacznie potwierdzając, iż tytoń jest jednym z podstawowych źródeł codziennego 

narażenia kobiet na czynniki toksyczne i może potencjalnie przyczyniać się do dysfunkcji 

układu rozrodczego (publikacja nr 15, załącznik 4, pkt. IIA). 

Rozwój moich zainteresowań związanych z toksycznością metali zaowocował również 

współpracą z prof. UAM Przemysławem Niedzielskim, pracownikiem Wydziału Chemii 

UAM. Jej efektem był prowadzony wspólnie z dr Piotrem Rzymskim (Katedra Biologii i 

Ochrony Środowiska)  projekt dotyczący oddziaływania soli Cd i Pb na fizjologię komórek 

sinicy Microcystis aeruginosa i jej zdolności do sorpcji tych pierwiastków z roztworu. Jak 
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wykazano, sinica ta charakteryzowała się relatywnie dużą, 24-godzinną tolerancją na 

obecność soli badanych metali, gdyż istotną degradację chlorofilu zaobserwowano dopiero 

przy stężeniach ≥ 10 mg/L. Jednocześnie odnotowano wysoki stopień bioakumulacji tych 

pierwiastków (publikacja nr 13, załącznik 4, pkt. IIA), co stało się inspiracją do badań 

dynamiki sorpcji Cd i Pb w czasie oraz analiz optymalnych warunków dla tego procesu. 

Prowadzone badania wykazały, iż w czasie zaledwie 3 lub 6h kontaktu z metalami, biomasa 

M. aeruginosa jest w stanie akumulować niemal cały dostępny Cd i Pb przy relatywnie 

wysokich stężeniach początkowych, sięgających 20 mg/L. Proces ten przebiegał 

najkorzystniej w warunkach neutralnego pH, naświetlenia komórek i temperatury 25°C. W 

warunkach jednoczesnego występowania obu metali w roztworze zaobserwowano 

preferencyjne pobieranie Pb (publikacja nr 14, załącznik 4, pkt. IIA). Ze względu na 

łatwość hodowli M. aeruginosa oraz możliwość pozyskiwania relatywnie wysokiej biomasy 

w krótkim czasie i przy niewielkich nakładach finansowych, nietoksyczne szczepy tej sinicy 

(niezdolne do produkcji mikrocystyn) mogłyby znaleźć potencjalne zastosowanie w usuwaniu 

toksycznych metali z zanieczyszczonych roztworów.  

Oprócz badań w modelu eksperymentalnym, zaangażowana byłam również w analizy 

terenowe. W roku 2012 brałam udział w ocenie narażenia Zbiornika Maltańskiego w 

Poznaniu na kumulację metali ze źródeł miejskich i dopływu rzeki Cybiny. Badania te 

obejmowały analizę stężenia dziewięciu pierwiastków w próbkach wody, osadów, roślinności 

oraz tkanek miękkich małży pobranych z tego zbiornika. Wykazały one, że do wód tego 

zbiornika nie tylko docierają metale toksyczne, ale ulegają one znacznemu odkładaniu się w 

organizmach żywych, w tym głównie korzeniach trzciny pospolitej. Zaobserwowano również 

wyższy ogólny stopień zanieczyszczeniami metalami przy brzegach zbiornika będących pod 

bezpośrednim wpływem miasta (drogi, zabudowa). Badania te potwierdziły zatem, iż 

zbiorniki miejskie wraz z reprezentującą je fauną i florą mogą być w istotny sposób narażone 

na kontaminację ze względu na swoje usytuowanie (publikacja nr 12, załącznik 4, pkt. IIA 

oraz publikacja nr 16, załącznik 4, pkt. IIB). Brałam również udział w badaniach wpływu 

nielegalnego zastosowania herbicydu opartego o glifosat w jeziorze Lednica na zbiorowisko 

makrozoobentosu i ocenę bioakumulacji składnika aktywnego glifosatu w tkankach 

hydromakrofitów i wybranych grupach bezkręgowcach bentosowych. Zaobserwowane istotne 

zmiany w strukturze makrozoobentosu, zarówno ilościowe jak i jakościowe, oraz 

stwierdzenie obecności glifosatu w tkankach miękkich larw owadów i ślimaków wykazały, iż 

herbicydy oparte na tym składniku chemicznym stanowią potencjalne zagrożenie dla fauny 
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wodnej, a ich stosowanie w pobliżu wód powierzchniowych powinno podlegać surowym 

restrykcjom (publikacja nr 17, załącznik 4, pkt. IIB). 

Niewątpliwie dużą rolę w prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych odegrała 

technika cytometrii przepływowej. Pozyskanie przez Katedrę Biologii i Ochrony Środowiska 

nowoczesnego sprzętu umożliwiło wykorzystanie jej zarówno w badaniach z zakresu 

immunodiagnostyki, jak również wdrażaniu cytometrii przepływowej w analizach 

środowiskowych. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji aktywnie uczestniczyłam w 

organizowanych przez firmę Becton-Dickinson szkoleń z zakresu wykorzystania tej techniki.  

Zaangażowana byłam między innymi w wykonywanie profilu produkowanych cytokin przez 

limfocyty Th1 i Th2 w procesie odrzucenia ostrego i przewlekłego przeszczepionej nerki 

(publikacja nr 2 i 3, załącznik 4, pkt. IIA), analizy apoptozy komórek regulatorowych u 

pacjentów chorujących na chorobę Leśniewskiego-Crohna (publikacja nr 16, załącznik 4, 

pkt. IIA) czy badanie stymulacji wybuchu oddechowego granulocytów w obecności białek 

łubinu (publikacja nr 5, załącznik 4, pkt. IIB). Technika cytometrii przepływowej znalazła 

również zastosowanie w prowadzonej wspólnie z dr Piotrem Rzymskim ocenie oddziaływania 

toksycznych metali na aktywność fotosyntetyczną aparatu asymilacyjnego wybranych 

gatunków sinic. W badaniach tych wykorzystano zjawisko fluorescencji chlorofilu-a jako 

jednego ze sposobów uwalniania przez komórki zaabsorbowanej energii świetlnej. Dzięki 

temu możliwe stało się wykrycie wczesnych efektów toksyczności w fotosystemie II, zanim 

zamanifestowały się one na poziomie stężenia barwników fotosyntetycznych (publikacja nr 

13, załącznik 4, pkt. IIA oraz publikacja nr 8, 13 i 14, załącznik 4 pkt. IIB). Ponadto 

zaangażowana byłam w opracowanie metody oceny żywotności nasienia pszczoły miodnej 

Apis mellifera, opartej o dualne barwienie jodkiem propidyny i fluochromem SYBR-14 oraz 

analizie ich fluorescencji za pomocą techniki cytometrii przepływowej. Metoda ta pozwala na 

szybsze i dokładniejsze analizy w porównaniu z analizą obrazu mikroskopowego i być może 

mogłaby ona znaleźć zastosowanie w ocenie zdolności reprodukcyjnej innych owadów 

(publikacja nr 7, załącznik 4, pkt. IIA). Poszukiwanie obszarów zastosowania cytometrii 

przepływowej w naukach przyrodniczych oraz zainteresowanie rozwojem tej techniki 

zaowocowało powstaniem anglojęzycznego rozdziału książkowego przybliżającego jedne z 

najbardziej inspirujących możliwości wykorzystania tej metody, którego jestem współautorką 

(publikacja nr 2, załącznik 4, pkt. IIE). 

W dalszej pracy naukowej planuję kontynuację zainteresowań związanych z 

oddziaływaniem czynników chemicznych na organizmy żywe, z wykorzystaniem zarówno 
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obserwacji terenowych, jak i badań eksperymentalnych. Ponadto, planuję poszerzenie 

prowadzonych badań w kierunku analiz czynników środowiskowych mogących uczestniczyć 

w indukcji i przebiegu chorób autoimmunologicznych, czego początkiem są badania 

dotyczące wpływu palenia papierosów na przebieg kliniczny nieswoistego zapalenia jelit 

(publikacja nr 17 i 18, załącznik 4, pkt. IIA), jak również praca przeglądowa dot. 

oddziaływania mikrobiomu na rozwój chorób autoimmunologicznych (publikacja nr 19, 

załącznik 4, pkt. IIA). 

Wykaz wszystkich moich publikacji oraz pozostałe działania składające się na moją 

aktywność naukową przedstawiłam w załączniku 4.  

5.c. Nagrody i wyróżnienia 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za 

pracę doktorską (2007) 

 

5.d. Udział w finansowanych projektach naukowych 

1. Interdyscyplinarny Projekt Badawczy o Charakterze Międzyuczelnianym „Wpływ metali 

ciężkich na fluorescencję różnych gatunków sinic” (2010) - kierownik projektu  

2. Grant KBN 2 P05D04630 „Zastosowanie barwników fluorescencyjnych do określenia 

zawartości metali ciężkich w komórkach organizmów wyższych” (2009) - wykonawca 

3. Projekt statutowy Katedry Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu pt. „Wpływ cylindrospermopsyny na wykładniki odpowiedzi immunologicznej u 

ludzi” (2013) - koordynator 

4. Uczelnianego projekt dla młodych naukowców, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, nr 

502-14-04402503-50656 – wykonawca 

5. Uczelniany projekt badawczy „Ocena profilu cytokinarnego Th1/Th2 w moczu pacjentów 

po przeszczepie nerki alogenicznej” (2009) - wykonawca 

 

5.e. Działalność dydaktyczna 

W dotychczasowej działalności dydaktycznej prowadziłam wykłady, seminaria oraz 

ćwiczenia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: Zdrowie Publiczne, 

Ratownictwo Medyczne, Elektroradiologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia), 

Wydziału Lekarskiego II (kierunek: Dietetyka, Biotechnologia Medyczna) oraz Wydziału 

Farmaceutycznego (kierunek: Analityka Medyczna) Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z 

przedmiotów: Biochemia, Biologia z Genetyką, Parazytologia, Podstawy Ochrony 
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Środowiska, Ochrona Środowiska, Ekologia Człowieka, Immunodiagnostyka. Ponadto 

prowadziłam również wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów Wyższej Szkoły 

Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z przedmiotu Biologia i Genetyka na 3-letnich 

studiach licencjackich (kierunek: Kosmetologia) oraz pracownię i seminaria magisterskie na 

2-letnich studiach uzupełniających. Brałam udział w przygotowaniu autorskiego programu 

zajęć laboratoryjnych z Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 

czego owocem było opublikowanie w roku 2011 materiałów do ćwiczeń. Ponadto jestem 

pomysłodawcą i realizatorem programu zajęć terenowych prowadzonych dla studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na terenie Parku Krajobrazowego Promno, których 

scenariusz został opublikowany na łamach Biuletynu Parków Krajobrazowych Wielkopolski 

w roku 2012.  

Dotychczas byłam promotorką ponad 10 prac magisterskich i licencjackich 

zrealizowanych przez studentów kształconych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu 

oraz 10 prac magisterskich i ponad 15 prac licencjackich zrealizowanych przez studentów 

kształconych w Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji. Corocznie jestem również 

recenzentem prac dyplomowych realizowanych w ramach obu tych szkół wyższych.  

Corocznie przygotowuję pytania do egzaminów pisemnych prowadzonych w ramach 

zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Edukacji w 

Poznaniu. Kilkukrotnie byłam członkiem komisji rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu, piastując także miano przewodniczącej komisji rekrutacyjnej. 

5.f. Działalność organizacyjna 

Po obronie pracy doktorskiej mianowana zostałam kierownikiem Pracowni Ochrony 

Środowiska funkcjonującej w ramach Katedry Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu. Zaangażowałam się również w prace nad stroną internetową 

Katedry Biologii i Ochrony Środowiska oraz profilu tej jednostki na portalu 

społecznościowym Facebook, czego celem była i jest promocja jednostki organizacyjnej, 

prowadzonych przez nią badań oraz zajęć dydaktycznych, a także upowszechnianie treści o 

charakterze popularnonaukowym. Jestem również współpomysłodawcą oraz głównym 

organizatorem ogólnouczelnianego konkursu fotograficznego „Przyroda Okiem Medyków” 

skierowanego do studentów Uniwersytetu Medycznego w latach 2012-2013. Byłam również 

zaangażowana w przygotowanie wystawy zdjęć wyróżnionych oraz nagrodzonych w tym 
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konkursie, zorganizowanej we wrześniu 2013 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym. 

Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.  

 

5.g. Działalność promująca naukę 

Jestem autorką trzech artykułów popularnonaukowych opublikowanych na łamach 

ogólnopolskiego czasopisma „Ekonatura”. Ponadto, jak już wcześniej wspomniałam, 

współuczestniczę w redagowaniu profilu Katedry Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którego jednym z celów jest promocja zagadnień 

związanych z badaniami naukowymi. W roku 2013 zostałam wybrana do komisji oceniającej 

wystąpienia ustne wygłaszane w ramach III Konferencji Młodych Naukowych z okazji 

Światowego Dnia Wody (13-14 marca 2014) organizowanej przez Wydział Biologii UAM. 

Jestem również założycielką i członkiem zarządu Fundacji dla Zwierząt Animalia w 

Poznaniu, w której moją rolą jest m.in. doradztwo merytoryczne związane z chorobami 

pasożytniczymi oraz zabiegami sterylizacyjnymi wykonywanymi w ramach statutowej 

działalności ww. Fundacji.  

 

5.h. Recenzowanie publikacji naukowych 

W trakcie pracy zawodowej recenzowałam artykuły naukowe dla takich czasopism 

naukowych jak: Journal of Royal Society of Interface, Water Research, Toxins, Drug and 

Chemical Toxicology, Clinical Toxicology, Studia Metodologiczne. Ponadto byłam 

recenzentką dwóch książek naukowych wydanych w języku polskim przez Polskie 

Wydawnictwo Naukowe PWN: „Chemia Środowiska” (vanLoon, Duffy; 2008) oraz 

„Ochrona Środowiska Przyrodniczego” (Dobrzański, Dobrzańska, Kiełczewski; 2008).  
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