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 * w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca/ prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich 

jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (w załączeniu) 

 

Cykl prac dotyczących czynników żywieniowych i farmakologicznych determinujących 

gospodarkę mineralną oraz jej związek ze zmianami metabolicznymi w pierwotnym 

nadciśnieniu tętniczym i otyłości. Cykl składa się z 9 prac oryginalnych. We wszystkich 

pracach habilitantka jest pierwszym autorem oraz autorem do korespondencji. Łączna 

wartość współczynnika oddziaływania IF (ang. impact factor) cyklu prac wynosi 13,025; 

punktacja MNiSZW 150 pkt; liczba cytowań wg Web of Science 27. 

 

CZYNNIKI ŻYWIENIOWE I FARMAKOLOGICZNE DETERMINUJ ĄCE 

GOSPODARKĘ MINERALN Ą ORAZ JEJ ZWI ĄZEK ZE ZMIANAMI 

METABOLICZNYMI W  PIERWOTNYM NADCI ŚNIENIU T ĘTNICZYM I 

OTYŁO ŚCI  

 

1. Suliburska J, Bogdański P, Pupek-Musialik D, Krejpcio Z. Dietary intake and serum 
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2011, 139(2), 137-150. 
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2. Suliburska J. A six-week diet  high in fat, fructose, and salt disturbs lipid and mineral 

status, in rats. Acta Pol Technol Aliment 2013, 12(2), 195-202.  
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3. Suliburska J. The impact of iron content in a diet high in fat, fructose, and salt on 

metabolic state and mineral status of rats. J Physiol Biochem, 2014a, 70(1), 27-32. 
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antihypertensive drugs on mineral status in hypertensive patients. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci, 2014b, 18, 58-65. 
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5. Suliburska J, Krejpcio Z, Staniek H, Krol E, Bogdanski P, Kupsz J, Hertig I. The 

effects of antihypertensive drugs on chromium status, glucose metabolism, and 

antioxidant and inflammatory indices in spontaneously hypertensive rats. Biol Trace 

Element Res 2014c, 157(1): 60-6. 
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Liczba punktów z roku 2012 = 15, IF=1.307 

6. Suliburska J, Bogdanski P, Szulinska M, Pupek-Musialik D.  Short-term effects of 
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mineral status are associated with improvements in insulin sensitivity in obese patients 

following L-arginine supplementation. Eur J Nutr 2014e,  53, 387–393. 

Liczba punktów z roku 2012 = 30 pkt, IF=3.127 

 

Zagadnienia cyklu prac dotyczą: 

a/Oceny stężenia składników mineralnych i ich związku z zaburzeniami metabolicznymi u 

pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i otyłością 

b/ Określenie wpływu czynników żywieniowych  na gospodarkę mineralną w modelu 

zwierzęcym, w tym: 

- oceny wpływu diety z nadmierną ilością tłuszczu, fruktozy i chlorku sodu na gospodarkę 

mineralną i wybrane parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej 

- oceny wpływu zawartości żelaza w diecie z nadmierną ilością tłuszczu, fruktozy i chlorku 

sodu na gospodarkę mineralną i wybrane parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej  

c/ Określenie wpływu leków stosowanych w farmakoterapii otyłości oraz w pierwotnym 

nadciśnieniu tętniczym na gospodarkę mineralną i wybrane parametry gospodarki lipidowej, 

węglowodanowej oraz stan antyoksydacyjny i stan zapalny organizmu 
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d/ Oceny wpływu suplementów diety wspomagających leczenie otyłości i pierwotnego 

nadciśnienia tętniczego na gospodarkę mineralną i wybrane parametry gospodarki lipidowej, 

węglowodanowej oraz stan antyoksydacyjny i stan zapalny organizmu 

 

WSTĘP 

Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznała otyłość za chorobę przewlekłą. Wyniki badań 

epidemiologicznych prowadzonych w wielu krajach wskazują na  ciągły wzrost odsetka osób 

otyłych. Jednocześnie zwiększenie masy ciała uznaje się za jeden z najbardziej miarodajnych 

wskaźników rokowniczych rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Otyłość i pierwotne 

nadciśnienie tętnicze są jednostkami chorobowymi, które często ze sobą współwystępują. W 

złożonej patogenezie otyłości i pierwotnego nadciśnienia tętniczego uczestniczą podobne 

mechanizmy, m.in. insulinooporność, stres oksydacyjny, przewlekły stan zapalny, zaburzenia 

czynności śródbłonka. Z danych piśmiennictwa wynika, że z rozwojem otyłości i pierwotnego 

nadciśnienia tętniczego związane są również zaburzenia gospodarki niektórych składników 

mineralnych m.in. sodu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza, cynku i miedzi [1-8]. Niewłaściwa 

podaż tych składników w diecie oraz nieprawidłowe ich stężenie w organizmie może 

prowadzić do wielu zaburzeń metabolicznych. 

Wiadomo, że zbyt duża podaż sodu w diecie jest związana m.in. z osłabieniem aktywności 

syntetazy tlenku azotu (NO) i zmniejszeniem wrażliwości tkanek na insulinę. Jednocześnie 

zastosowanie diety DASH ze zmniejszoną zawartością sodu wpływa korzystnie na wartość 

ciśnienia tętniczego oraz gospodarkę lipidową. Z badań żywieniowych wynika, że ryzyko 

rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego wzrasta przy zbyt wysokim stosunku molowym 

sodu do wapnia, magnezu i potasu w diecie. Wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych 

wskazują również na dużą rolę wapnia w regulacji ciśnienia tętniczego, szczególnie poprzez 

jego wpływ na napięcie mięśni gładkich,  nerwowy układ współczulny oraz aktywność 

systemu renina-angiotensyna (RA), a także metabolizm innych elektrolitów. Przypuszcza się, 

że rola innych składników mineralnych w rozwoju i prewencji pierwotnego nadciśnienia 

tętniczego może być związana z ich wpływem na metabolizm wapnia [9, 10].  

Jak dotąd wyniki badań żywieniowych wskazują, że zbyt niska podaż wapnia w stosunku do 

fosforu oraz zbyt wysoka podaż sodu do potasu w diecie prowadzi do wzrostu stężenia 

cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL we krwi [11]. Wykazano także, że 

dislipidemia jest związana z zaburzoną gospodarką żelaza, miedzi i magnezu [12-14]. 
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W metabolizmie glukozy znaczącą rolę odgrywają magnez i cynk. Magnez  bierze udział w 

m.in. w transporcie i przemianach glukozy oraz wpływa na prawidłową sekrecję insuliny z 

trzustki. Cynk uczestniczy w syntezie, magazynowaniu i wydzielaniu insuliny, poza tym 

wykazuje protekcyjny wpływ na trzustkę w nasilonym stresie oksydacyjnym [15]. W 

metabolizmie węglowodanów i lipidów ważną rolę odgrywa również chrom [16]. Wreszcie 

wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych wskazują, że nadmiar żelaza w organizmie 

jest także związany z zaburzeniami tolerancji glukozy [17]. 

Mikroelementy odgrywają szczególną rolę w utrzymaniu homeostazy redoks w organizmie, 

są kofaktorami enzymów antyoksydacyjnych, modulują ich aktywność oraz chronią tkanki 

przed niekorzystnymi skutkami stresu oksydacyjnego. Cynk i miedź są niezbędne do 

utrzymania prawidłowej aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), a żelazo wchodzi w 

skład centrum aktywnego katalazy. Zaburzenie gospodarki mineralnej może prowadzić do 

stanu zapalnego oraz wzrostu stresu oksydacyjnego w organizmie [18].  

Wiadomo, że w skutecznym leczeniu otyłości i pierwotnego nadciśnienia tętniczego należy 

brać pod uwagę nie tylko redukcję masy ciała i obniżenie wartości ciśnienia tętniczego, ale 

również inne towarzyszące zaburzenia metaboliczne. W terapii otyłości i pierwotnego 

nadciśnienia tętniczego stosuje się leczenie niefarmakologiczne oraz leki różnych grup. 

Poszukuje się dodatkowo suplementów diety, których podawanie mogłoby wspomagać 

leczenie farmakologiczne. Zastosowanie farmakoterapii oraz dodatkowo suplementów diety 

może mieć wpływ na gospodarkę mineralną, co może implikować zmiany metaboliczne w 

organizmie. Dlatego tematem moich badań było określenie czynników determinujących stan 

gospodarki mineralnej i jej związku ze zmianami metabolicznymi w otyłości i pierwotnym 

nadciśnieniu tętniczym.  
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OMÓWIENIE WYNIKÓW Z CYKLU PRAC 

 

Udział składników mineralnych w licznych przemianach metabolicznych świadczy o ich 

znaczącej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.  Wyniki prac eksperymentalnych 

i klinicznych wskazują na związek pomiędzy spożyciem składników mineralnych, ich 

stężeniem w organizmie, a występowaniem zaburzeń metabolicznych. Jednak rola tych 

składników, szczególnie pierwiastków śladowych takich jak: żelazo, cynk i miedź w 

patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego, otyłości i insulinooporności nie została jak 

dotąd w pełni poznana.  

W pierwszej pracy cyklu [Suliburska et al., 2011] oceniono spożycie składników 

mineralnych oraz ich stężenie w surowicy krwi i we włosach osób z pierwotnym 

nadciśnieniem tętniczym, otyłością i insulinoopornością. Zbadano również związek spożycia i 

stężenia składników mineralnych w surowicy krwi i we włosach pacjentów ze stężeniem 

lipidów i glukozy we krwi. Wyniki grupy badanej porównano z grupą kontrolną osób 

zdrowych.   

U osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i otyłością wykazano istotnie niższe spożycie 

wapnia, żelaza i magnezu aniżeli w grupie osób zdrowych. Pomimo niższego spożycia 

wapnia i żelaza ich stężenie w surowicy krwi w grupie badanej było znacząco wyższe w 

porównaniu z grupą kontrolną. Z kolei stężenie żelaza i cynku we włosach osób badanych 

było istotnie niższe a stężenie wapnia wyższe aniżeli w grupie kontrolnej. Wykazane różnice 

były podobne dla kobiet i mężczyzn. Stwierdzono pozytywną zależność pomiędzy wysokim 

stężeniem żelaza w surowicy krwi oraz wysokim stężeniem cholesterolu, triglicerydów i 

glukozy we krwi pacjentów. Wykazano również, że pacjenci z wysokim stężeniem 

cholesterolu i triglicerydów (powyżej normy) mają istotnie niższe stężenie miedzi i wyższe 

stężenie cynku w surowicy krwi w porównaniu z osobami o względnie niskim stężeniu tych 
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parametrów lipidowych.  U pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu frakcji LDL w 

surowicy krwi stwierdzono istotnie niższe stężenie cynku we włosach, a u pacjentów z 

wysokim stężeniem glukozy we krwi niższe stężenie żelaza we włosach. W pracy 

zaobserwowano również istotne korelacje pomiędzy stężeniem składników mineralnych w 

badanych tkankach, a innymi parametrami. W grupie badanej pozytywne korelacje wystąpiły 

pomiędzy stężeniem cholesterolu frakcji HDL w surowicy, a stężeniem cynku i magnezu we 

włosach oraz negatywne pomiędzy stężeniem cholesterolu frakcji LDL w surowicy, a podażą 

potasu i wapnia. W grupie kontrolnej wykazano istotne pozytywne korelacje pomiędzy 

podażą sodu w diecie, a wartościami ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego. 

Uzyskane wyniki wskazują na istnienie zaburzeń gospodarki żelaza, cynku, miedzi i wapnia 

w organizmie osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i otyłością. Zaburzenia 

wymienionych składników mineralnych wykazują także związek z zaburzeniami gospodarki 

lipidowej i węglowodanowej u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i otyłością.  

Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym często 

obserwuje się podwyższone stężenie żelaza w stosunku do osób zdrowych. U osób z 

pierwotnym nadciśnieniem tętniczym zaobserwowano również zaburzenia gospodarki cynku i 

miedzi w organizmie. W pracach innych autorów, jak i w moich poprzednich doniesieniach 

(nie uwzględnionych w cyklu prac) u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym wykazano 

niskie spożycie miedzi, żelaza i wapnia. Zaobserwowano również związek podwyższonego 

stężenia miedzi ze zwiększonym stężeniem triglicerydów oraz zwiększonego stężenia żelaza z 

wysokim stężeniem cholesterolu, triglicerydów i insulinoopornością. Należy podkreślić, że 

obserwacje innych autorów nie zawsze są zbieżne. Tłumaczyć to można niejednorodnym 

doborem grupy do badań oraz wpływem wielu czynników związanych z rozwojem zaburzeń 

metabolicznych. Różna jest wreszcie podaż składników odżywczych, stosowana 

farmakoterapia lub suplementy diety, co ma znaczący wpływ na uzyskane wyniki.  

Na stan odżywienia mineralnego i jego związek z zaburzeniami metabolicznymi ma wpływ 

wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jednym z nich jest podaż 

jakościowa i ilościowa składników odżywczych. W ostatnich latach, szczególnie w krajach 

rozwiniętych, wzrosło spożycie fruktozy, tłuszczu i soli. W badaniach eksperymentalnych i 

klinicznych zaobserwowano, że zwiększone spożycie tych składników odżywczych jest 

istotnie związane ze wzrostem masy ciała, ciśnienia tętniczego i insulinooporności. 

Wykazano niekorzystny wpływ nadmiernej ilości każdego z wymienionych składników w 

diecie na stan śródbłonka naczyniowego, gospodarkę lipidową, węglowodanową, stan zapalny 

oraz funkcje nerek. W niewielu badaniach jednak analizowano wpływ wszystkich trzech 



11 

 

komponentów na stan metaboliczny organizmu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

mineralnej. W związku z tym w drugiej pracy eksperymentalnej [Suliburska 2013] 

omawianego cyklu analizowano wpływ zwiększonej zawartości fruktozy, tłuszczu i soli w 

diecie na gospodarkę mineralną oraz wybrane parametry biochemiczne u szczurów. 

Wykazano, że zmodyfikowana dieta (M), w porównaniu z dietą kontrolną (K) istotnie 

zwiększyła stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi szczurów. Nieznacznie 

wzrosło stężenie glukozy i insuliny u szczurów na diecie M. Zaobserwowano także istotnie 

zwiększenie stężenie żelaza oraz zmniejszenie stężenia cynku w surowicy krwi szczurów z 

dietą M. Ponadto wykazano, że dieta modyfikowana powodowała istotne zmiany stężenia 

składników mineralnych w narządach wewnętrznych. U szczurów karmionych przez sześć 

tygodni dietą M stwierdzono istotnie większe stężenie żelaza w sierści oraz mniejsze w 

trzustce. Stężenie cynku było znacząco niższe w nerkach oraz w trzustce szczurów z dietą M 

aniżeli u szczurów z dietą K. Wykazano niższe stężenie miedzi w nerkach i magnezu w sercu 

szczurów z dietą modyfikowaną w porównaniu z dietą kontrolną.  

W pracy wykazano, że nadmiar fruktozy, tłuszczu i soli w diecie istotnie wpływa na 

zaburzenia gospodarki żelaza, cynku, miedzi i magnezu u szczurów, co może sugerować 

niekorzystny wpływ tych komponentów diety na gospodarkę mineralną również u ludzi. 

Zaburzenia gospodarki mineralnej mogło być wynikiem wpływu fruktozy i tłuszczu na 

absorpcję składników mineralnych w jelicie oraz interakcji pomiędzy pierwiastkami, 

szczególnie pomiędzy żelazem i miedzią oraz żelazem i cynkiem. Szczególną uwagę zwraca 

istotny wzrost stężenie żelaza w surowicy i w sierści, przy jednoczesnym wzroście stężenia 

cholesterolu i triglicerydów w surowicy szczurów karmionych dietą modyfikowaną w 

porównaniu z dietą kontrolną. Podobne zależności pomiędzy stężeniem żelaza w surowicy 

krwi, a gospodarką lipidową wykazano także w badaniu klinicznym pierwszej pracy cyklu 

[Suliburska et al. 2011].  

W badaniach własnych prezentowanych w dwóch pierwszych pracach cyklu zaobserwowano 

podwyższone stężenie żelaza w surowicy krwi, które było powiązane z zaburzeniami 

gospodarki lipidowej oraz wysokim stężeniem glukozy. W pracach innych autorów 

zaobserwowano związek pomiędzy wysokim stężeniem żelaza w organizmie a zaburzeniem 

metabolizmu lipidów i insulinoopornością. W związku z tym w następnym badaniu 

[Suliburska 2014a] podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zawartość żelaza (deficyt i 

nadmiar) w diecie o zwiększonej zawartości fruktozy, tłuszczu i soli ma wpływ na zaburzenia 

gospodarki lipidowej, węglowodanowej i mineralnej. W tym celu przeprowadzono badanie 

eksperymentalne na szczurach, które karmiono dietą z wysoką zawartością fruktozy, tłuszczu 
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i soli z odpowiednią (N), niską (D) i wysoką zawartością żelaza (H). Wykazano, że szczury z 

dietą z niską zawartością żelaza miały istotnie niższe stężenie cholesterolu, glukozy i insuliny 

aniżeli szczury z dietą z optymalną zawartością żelaza. Uważa się, że niższe stężenie żelaza w 

organizmie zwiększa aktywność receptorów insuliny w hepatocytach (co może być związane 

z niższym poziomem stresu oksydacyjnego) i mieć pozytywny wpływ na metabolizm 

węglowodanów. U szczurów spożywających dietę  z wysoką zawartością żelaza stężenie 

insuliny było również istotnie niższe w porównaniu z dietą N. Warto  zaznaczyć, że obniżone 

stężenie insuliny u szczurów karmionych dietą H związane było z istotnie niższą masą 

trzustki w tej grupie zwierząt. Zaobserwowano również istotnie wyższe stężenie żelaza w 

trzustce szczurów z dietą H. Sugeruje to, że kumulacja żelaza w komórkach trzustki może 

doprowadzić do zwiększonego stresu oksydacyjnego i uszkodzenia tej tkanki, co w 

konsekwencji może wpłynąć na zmniejszone wydzielanie insuliny. Zwiększona zawartość 

żelaza w diecie nie miała znaczącego wpływu na stężenie cholesterolu, triglicerydów i 

glukozy. Parametry gospodarki żelaza były względnie obniżone u szczurów na diecie D a 

podwyższone na diecie H. Deficytowa zawartość żelaza w diecie spowodowała względny 

wzrost cynku w surowicy i tkankach zwierząt. Natomiast zwiększona zawartość żelaza w 

diecie wyraźnie obniżyła stężenie miedzi w surowicy i tkankach szczurów.  

Podsumowując można stwierdzić, że wysoka zawartość żelaza w diecie z wysoką zawartością 

fruktozy, tłuszczu i soli powoduje obniżenie masy trzustki oraz zmniejsza wydzielanie 

insuliny. Wysoka zawartość żelaza w diecie z wysoką zawartością tłuszczu, cukru i soli 

potęguje niekorzystne działanie tej diety na gospodarkę węglowodanową i mineralną 

organizmu. Mniejsza zawartość żelaza w diecie promującej negatywne zmiany metaboliczne 

ma pozytywny wpływ na parametry lipidowe oraz na gospodarkę cynku. Uzyskane wyniki 

pozwalają stwierdzić, że stężenie żelaza w organizmie jest związane z gospodarką 

węglowodanową i lipidową organizmu. 

Kolejnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na gospodarkę mineralną pacjentów z otyłością 

i pierwotnym nadciśnieniem tętniczym jest stosowana farmakoterapia. W następnej pracy 

[Suliburska et al. 2014b] zbadano wpływ stosowanej monoterapii hipotensyjnej na 

gospodarkę żelaza, cynku i miedzi u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. 45 

pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym przyjmowało 

jeden lek hipotensyjny (38% pacjentów przyjmowała diuretyk, 31% antagonistę kanałów 

wapniowych, 18% inhibitor konwertazy angiotensyny, 13% β-bloker) przez okres 3 miesięcy. 

Wykazano, że  leki hipotensyjne powodowały istotny wzrost stężenia glukozy w surowicy 

krwi i istotny spadek stężenia cynku w surowicy oraz nieistotne obniżenie cynku w 
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erytrocytach. Poza tym u pacjentów po zastosowanej farmakoterapii stwierdzono znaczny 

wzrost wydalania cynku z moczem. W kolejnym etapie badań podzielono pacjentów na 2 

grupy, jedna z nich stosowała dietę z odpowiednią zawartością składników mineralnych, 

druga była grupą kontrolną kontynuującą monoterapię bez zmiany diety. Wykazano, że 

zastosowana dieta spowodowała obniżenie stężenia glukozy oraz wzrost stężenia cynku w 

surowicy krwi pacjentów. Dodatkowo zaobserwowano istotną korelację między stężeniem 

cynku a stężeniem glukozy w surowicy krwi osób badanych. 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że leki hipotensyjne mają istotny wpływ na 

gospodarkę cynku, która jest istotnie powiązana z metabolizmem glukozy. W opisanym 

badaniu nie stwierdzono jednak, w jakim stopniu poszczególne grupy stosowanych leków 

wpływają na gospodarkę mineralną organizmu. Na tak postawione pytanie pozwolą 

odpowiedzieć wyniki kontynuowanego badania, prowadzonego w ramach grantu NCN. 

Wstępne wyniki (prezentowane na konferencjach) sugerują, że szczególnie diuretyki oraz 

antagoniści kanałów wapniowych mają istotny wpływ na gospodarkę cynku. Poza tym w 

ramach grantu NCN przeprowadzono również badania na szczurach SHR a uzyskane wyniki 

przedstawiono w pracy, która jest recenzowana w czasopiśmie z listy JCR. Wyniki tego 

badania również wskazują, że stosowanie diuretyku - indapamidu oraz antagonisty kanałów 

wapniowych – amlodypiny, powoduje obniżenie stężenia cynku w organizmie.  

W kolejnej pracy [Suliburska et al. 2014c] zaobserwowano wpływ amlodypiny na istotne 

zwiększenie stężenia chromu w wątrobie i nerkach szczurów SHR. Względnie wysokie 

stężenie chromu w tych tkankach korelowało z wysokimi wartościami potencjału 

antyoksydacyjnego surowicy (TAS) oraz z względnie niskimi wartościami parametru stanu 

zapalnego - TNF-α. Mechanizmy wpływu amlodypiny na stężenie chromu w tkankach nie są 

znane. Amlodypina może poprzez tworzenie chelatów z chromem w jelitach ułatwiać jego 

biodostępność. Może wpływać na obniżanie jego wydalania z organizmu, a poprzez to 

powodować jego kumulację. Przypuszczalnie amlodypina może także wpływać na 

dystrybucję chromu w organizmie. Badania innych autorów potwierdzają związek pomiędzy 

zwiększonym stężeniem chromu w tkankach, a obniżonym stresem oksydacyjnym  i 

mniejszym stężeniem cytokin prozapalnych, w tym TNF-α. W omawianej pracy amlodypina, 

która również ma właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, mogła wzmacniać działanie 

chromu.  

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że podawanie amlodypiny wpływa na 

kumulację chromu w wątrobie i nerkach, co jest istotnie związane ze wzrostem poziomu 

antyoksydacyjnego i obniżeniem stanu zapalnego w organizmie. 
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Leki stosowane w otyłości również mogą wpływać na gospodarkę mineralną organizmu. W 

kolejnej pracy cyklu [Suliburska et al. 2012a] zbadano wpływ stosowania sibutraminy przez 

okres 12 tygodni na stan gospodarki wapnia, magnezu, żelaza, miedzi i cynku w organizmie 

otyłych kobiet. Sibutramina była przez wiele lat stosowana w Polsce jako efektywny lek 

anorektyczny podawany osobom otyłym. W roku 2010 lek ten został wycofany z obrotu, z 

powodu wzrostu ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Należy podkreślić, że badanie 

zostało zakończone kilka miesięcy przed zawieszeniem pozwolenia na dopuszczenie 

sibutraminy do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.  

Eksperyment kliniczny przeprowadzono u 44 kobiet otyłych, które podzielono na dwie grupy. 

W pierwszej grupie były 24 kobiety, które przez 12 tygodni zażywały sibutraminę (15 mg na 

dzień) a w drugiej grupie było 20 kobiet, którym podawano placebo. Po 6 i 12 tygodniach 

pobierano krew i mocz. Oceniono wybrane parametry biochemiczne krwi oraz oznaczono 

stężenie wapnia, magnezu, żelaza, cynku i miedzi w surowicy krwi i moczu. Przez 3 miesiące 

przed rozpoczęciem badania oraz w czasie jego trwania kobiety były pod opieką dietetyka i 

otrzymały takie same zalecenia żywieniowe. Przez ten okres nie stosowały suplementacji 

mineralnej. Wykazano istotny wzrost stężenia magnezu i miedzi w surowicy krwi osób 

badanych po 6 miesiącach stosowania sibutraminy, zmiany te utrzymywały się również po 12 

tygodniach terapii. Stosowanie sibutraminy przez 12 tygodni doprowadziło do znaczącego 

obniżenia stężenia cynku w surowicy krwi kobiet. Stężenie składników mineralnych w moczu 

znacząco obniżyło się po 12 tygodniach terapii. W opisywanym badaniu zaobserwowano 

również zmianę równowagi pomiędzy pierwiastkami w krwi i moczu na skutek stosowanej 

sibutraminy. Zmiany stosunków molowych pierwiastków świadczą o zaburzeniu ich 

metabolizmu i dystrybucji w organizmie.  

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stosowanie sibutraminy przez kobiety z 

otyłością jest związane z obniżonym stężeniem cholesterolu, triglicerydów i glukozy w 

surowicy krwi oraz ma pozytywny wpływ na stan antyoksydacyjny organizmu poprzez wzrost 

aktywności peroksydazy glutationu i dysmutazy ponadtlenkowej. Stosowanie sibutraminy 

zaburza gospodarkę mineralną organizmu, w tym szczególną uwagę zwraca obniżone stężenie 

cynku we krwi badanych kobiet po zakończonej farmakoterapii. Uzyskane wyniki sugerują 

zatem potrzebę kontrolowania gospodarki mineralnej podczas farmakoterapii otyłości.  

Osoby z otyłością i pierwotnym nadciśnieniem tętniczym często stosują suplementy diety 

wspomagające działanie diety i/lub farmakoterapii. Coraz częściej prowadzone są badania nad 

możliwością wprowadzenia nowych substancji mogących mieć pozytywne działanie u osób z  

pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami metabolizmu glukozy i otyłością. 
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Stosowane suplementy diety również mogą mieć wpływ na gospodarkę mineralną człowieka. 

W kolejnych badaniach eksperymentalnych i klinicznych podjęto próbę odpowiedzi na 

pytanie czy stosowanie zielonej herbaty oraz L-argininy ma wpływ na gospodarkę mineralną 

w warunkach zaburzeń metabolicznych. W kolejnej pracy cyklu [Suliburska et al. 2012b] 

przedstawiono wyniki badania randomizowanego z podwójną ślepą próbą, przeprowadzonego 

z udziałem 46 osób otyłych, którym podawano ekstrakt zielonej herbaty lub placebo przez 

okres 3 miesięcy. Stwierdzono istotny spadek stężenia żelaza oraz wzrost stężenia cynku i 

magnezu w surowicy krwi osób otyłych w wyniku stosowania ekstraktu. Po 3 miesiącach 

suplementacji wykazano istotne pozytywne korelacje pomiędzy stężeniem żelaza i wartością 

wskaźnika BMI oraz pomiędzy stężeniem magnezu i stężeniem cholesterolu frakcji HDL w 

surowicy krwi. Negatywne korelacje wystąpiły między stężeniem magnezu a stężeniem 

glukozy w surowicy krwi. Obniżone stężenie żelaza w surowicy mogło być skutkiem 

zmniejszonej absorpcji tego pierwiastka spowodowanej obecnością polifenoli w ekstrakcie 

(suplement był zażywany ze śniadaniem). Zmiana stężenia cynku i magnezu mogła być 

spowodowana interakcją pomiędzy pierwiastkami na drodze absorpcji, dystrybucji i 

wydalania. Co więcej u pacjentów po suplementacji wzrost stężenia magnezu i cynku był 

związany z pozytywnymi zmianami gospodarki lipidowej i stężenia glukozy oraz stanu 

antyoksydacyjnego organizmu. 

W następnej pracy cyklu [Suliburska et al. 2014d]  opisano badanie eksperymentalne, w 

którym określono wpływ L-argininy oraz połączenia L-argininy z witaminą C na gospodarkę 

mineralną szczurów na diecie z wysoką zawartością tłuszczu. Wykazano, że zastosowanie L-

argininy normalizuje zmiany stężenia żelaza w wątrobie i śledzionie oraz miedzi w sercu 

spowodowane dietą promującą zmiany metaboliczne w ustroju. Stwierdzono również istotną 

zależność dodatnią pomiędzy stężeniem  żelaza w wątrobie oraz stężeniem insuliny i 

stężeniem TNF-α w surowicy krwi (cytokiny prozapalnej) oraz pomiędzy stężeniem miedzi w 

sercu a stężeniem TNF-α w surowicy. Istotne negatywne korelacje zaobserwowano pomiędzy 

wartością całkowitego statusu antyoksydacyjnego (TAS) a  stężeniem miedzi w sercu oraz 

stężeniem żelaza w wątrobie. Połączenie L-argininy z witaminą C nie spowodowało 

znaczących zmian w parametrach krwi szczurów. Uzyskane wyniki wskazują na zmiany 

gospodarki mineralnej pod wpływem stosowanej L-argininy. Jednocześnie wyniki te sugerują, 

że działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne L-argininy w warunkach niekorzystnych 

zmian metabolicznych jest związane i być może zależne od zmiany gospodarki żelaza i 

miedzi w organizmie. 
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W ostatniej pracy cyklu [Suliburska et al. 2014e] przedstawiono zmianę stanu mineralnego 

osób otyłych po suplementacji L-argininą. W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą 

próbą uczestniczyło 88 osób z otyłością. Wykazano wzrost stężenia cynku w organizmie 

pacjentów po 6 miesiącach suplementacji, zmiana ta była istotnie związana ze wzrostem 

wrażliwości na insulinę. Ponadto wykazano znaczącą pozytywną korelację pomiędzy zmianą 

stężenia cynku a zmianą insulinowrażliwości w organizmie osób badanych.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pozytywne zmiany 

insulinowrażliwości w organizmie osób otyłych stosujących L-argininę związane są z 

gospodarką cynku.  

 Podsumowując wyniki uzyskane w cyklu prac można stwierdzić, że w pierwotnym 

nadciśnieniu tętniczym i otyłości zmiany gospodarki żelaza, cynku, miedzi, magnezu i 

chromu mają związek ze zmianami gospodarki lipidowej, węglowodanowej, stanem 

antyoksydacyjnym i stanem zapalnym w organizmie człowieka. Stosowanie terapii 

farmakologicznej i suplementów diety może istotnie wpłynąć na stężenie składników 

mineralnych w organizmie a tym samym obniżać lub wzmacniać ich działanie. Wydaje się, że 

szczególną uwagę należy zwrócić na związek stężenia żelaza oraz cynku w organizmie z 

gospodarką węglowodanową.  

 

WNIOSKI PRAKTYCZNE 

U pacjentów z otyłością i pierwotnym nadciśnieniem tętniczym należy rozważyć stosowanie 

kontroli gospodarki mineralnej, szczególnie żelaza i cynku, gdyż ma ona istotny związek z 

gospodarką lipidową i węglowodanową. 

Stosowanie leków hipotensyjnych i leków przeciwotyłości oraz stosowanie suplementów 

diety wspomagających leczenie otyłości i pierwotnego nadciśnienia tętniczego wymaga 

rozważenia monitorowania stężeń składników mineralnych w organizmie pacjentów. 

Zastosowanie diety z odpowiednią zawartością składników mineralnych i/lub suplementacja 

mineralna może okazać się niezbędnym czynnikiem sprzyjającym poprawie leczenia 

pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i otyłością. 
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 5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO - BADAWCZYCH 

(ARTYSTYCZNYCH).  

 

Pozostałe moje osiągniecia naukowo-badawcze dotyczą trzech głównych nurtów 

badawczych: 

 

1. Określenie czynników wpływających na stan gospodarki mineralnej u osób 

zdrowych i chorych. 

W omawianym powyżej cyklu prac wykazano, że leki hipotensyjne mają istotny wpływ na 

gospodarkę mineralną, przede wszystkim powodują znaczne obniżenie stężenia cynku w 

organizmie osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Cynk jest niezbędnym 

mikroelementem do prawidłowego funkcjonowania zmysłu smaku. Niska zawartość cynku w 

organizmie może być związana z obniżoną wrażliwością smakową. U osób z pierwotnym 

nadciśnieniem tętniczym, którzy stosowali kombinację inhibitora konwertazy angiotensyny, 

diuretyku i antagonisty wapnia  wykazano istotnie niższą wrażliwość smakową 

chemosensoryczną i elektrogustometryczną aniżeli u osób stosujących inne kombinacje leków 

[1]. 

Wpływ leków na gospodarkę mineralną badano u osób chorych. U osób po transplantacji 

nerki wykazano istotny wpływ leku immunosupresyjnego – mykofenolanu mofetylu (MMF) 

na wzrost stężenia żelaza, cynku i miedzi oraz spadek stężenia sodu w surowicy krwi 

pacjentów, co wskazuje na potrzebę monitorowania stężenia analizowanych pierwiastków u 

pacjentów stosujących MMF [2]. 

W badaniach z udziałem osób zdrowych stwierdzono, że stan gospodarki mineralnej kobiet w 

wieku reprodukcyjnym jest zależny od wieku i stosowania hormonalnych tabletek 

antykoncepcyjnych.  Wykazano, że stężenie wapnia, magnezu, żelaza, miedzi i cynku było 

istotnie niższe u kobiet w przedziale wiekowym 31-40 lat, aniżeli u kobiet w wieku poniżej 

30 lat i powyżej 40 lat [3]. Regularne stosowanie   hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych 

było związane z obniżeniem stężenia miedzi we włosach kobiet [4]. 

Kolejnym czynnikiem determinującym stan gospodarki mineralnej jest otyłość występująca u 

osób młodych. U otyłych nastolatków stężenie cynku, wapnia i magnezu jest istotnie niższe w 

porównaniu z nastolatkami bez otyłości. Poza tym w warunkach otyłości w młodym wieku 

niskie stężenie cynku jest związane z rozwojem insulinooporności, co również wykazano u 

osób starszych w omawianym cyklu prac [5]. 



18 

 

Palenie papierosów przez osoby z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym jest dodatkowym 

czynnikiem zaburzającym gospodarkę mineralną, szczególnie żelaza i miedzi [6, 7]. 

 

2. Ocena wpływu czynników żywieniowych i farmakologicznych na biodostępność 

składników mineralnych z żywności w badaniach in vitro. 

 

Na stan odżywienia mineralnego organizmu ma wpływ nie tylko podaż składników 

mineralnych w diecie, ale  również ich biodostępność.  

Z badań dotyczących biodostępności składników mineralnych z produktów spożywczych 

wynika, że stopień biodostępności nie  koreluje z zawartością składnika mineralnego w 

żywności. Na biodostępność ma wpływ matryca produktu, czyli ilościowy i jakościowy skład 

składników odżywczych i nieodżywczych oraz procesy technologiczne, którym poddawany 

jest produkt. Wykazano, że względnie dobrym źródłem biodostępnego  żelaza, magnezu, 

cynku i wapnia są rośliny strączkowe i orzechy [8, 9]. Z kolei w produktach bezglutenowych 

zaobserwowano niską zawartość i niski stopień biodostępności wapnia, magnezu, żelaza, 

cynku i miedzi [10]. Analizując produkty wzbogacane w wapń i żelazo stwierdzono, że 

charakteryzują się one większą biodostępnością odpowiednio wapnia i żelaza aniżeli 

niewzbogacane produkty [11, 12].  

Na biodostępność składników mineralnych w organizmie osoby przewlekle chorej mogą 

wpływać również leki przyjmowane łącznie z pożywieniem. W warunkach trawienia 

enzymatycznego „in vitro” wykazano, że amlodypina, metoprolol, perindopril oraz indapamid  

mogą znacząco obniżać lub podwyższać  biodostępność magnezu, żelaza, cynku i miedzi z 

produktów spożywczych w zależności od ich matrycy [13, 14].  

Biodostępność składników mineralnych zależy od procesu trawienia, w tym od aktywności 

enzymów trawiennych. W przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych in vitro 

wykazano, że niektóre leki hipotensyjne i przeciwcukrzycowe mogą zaburzać aktywność 

pepsyny. Zaobserwowano istotne obniżenie aktywności tego enzymu w obecności 

inhibitorów konwertazy angiotensyny: perindoprilu, lisinoprilu, trandolaprilu oraz 

podwyższenie aktywności w obecności indapamidu i metforminy [15].  

 

3. Ocena wpływu suplementów diety wspomagających leczenie chorób 

metabolicznych, na wybrane parametry metaboliczne w badaniach klinicznych i 

modelowych z użyciem zwierząt laboratoryjnych. 
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W ramach badań  związanych z realizacją pracy doktorskiej zaobserwowano hipolipemiczne 

oraz antyoksydacyjne działanie olejowych preparatów czosnku (podczas zażywania 1,62 g 

maceratu czosnku w ciągu doby)  u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Po 

miesięcznej fitoterapii istotnie spadło w surowicy krwi pacjentów stężenie cholesterolu i 

produktów peroksydacji lipidów (TBARS) oraz wzrosło stężenie witamin antyoksydacyjnych 

(A, E i C), peroksydazy glutationu (GPx) i glutationu (GSH) [16].   

Podobne właściwości wykazano dla ekstraktu z zielonej herbaty (GTE) u osób otyłych z 

pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. U pacjentów stosujących 3-miesięczną suplementację 

ekstraktem z zielonej herbaty (379 mg ekstraktu na dzień), stwierdzono jego działanie 

przeciwzapalne i hipotensyjne oraz dodatkowo wykazano obniżenie insulinooporności u osób 

po terapii [17]. 

U otyłych pacjentów wykazano również pozytywny wpływ suplementacji 9 g L-argininy. 3-

miesięczny okres suplementacji L-argininą zwiększył insulinowrażliwość pacjentów 

niezależnie od aktywności TNFα (cytokiny prozapalnej), którego wartość po terapii pozostała 

na względnie wysokim poziomie [18]. Po 6 miesiącach suplementacji L-argininą 

zaobserwowano istotny związek pomiędzy wzrostem wrażliwości na insulinę a spadkiem 

stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI 1) – czynnika upośledzającego fibrynolizę, 

który zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych [19].  

W warunkach doświadczalnych niedokrwienia-reperfuzji wykazano, że L-arginina korzystnie 

wpływa na gospodarkę węglowodanową, działa również ochronnie na  tkankę mięśniową, 

szczególnie poprzez zmniejszenie wolnych rodników w tej tkance [20, 21]. 

 

Obecnie kontynuuję badania nad wpływem grup leków hipotensyjnych na gospodarkę 

mineralną w badaniach eksperymentalnych i klinicznych. Prowadzę również badania nad 

biodostępnością składników mineralnych w badaniach eksperymentalnych z użyciem 

zwierząt laboratoryjnych oraz  in vitro przy użyciu modeli przewodu pokarmowego.  
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Podsumowanie dorobku naukowego 

 

Poza cyklem 9 publikacji wybranych jako podstawa do ubiegania się o stopień doktora 

habilitowanego (łączna wartość wskaźnika Impact Factor: 13,025), mój dotychczasowy 

dorobek naukowy obejmuje:  

• 72 prac oryginalnych, w tym 28 prac w czasopismach znajdujących się w bazie 

Journal Citation Reports 

• 19 prac poglądowych 

• 8 prac konferencyjnych 

• 8 rozdziałów w monografiach 

 

Sumaryczny wskaźnik Impact Factor wszystkich prac wynosi 45,431 (po obronie doktoratu: 

45,065), a po odjęciu cyklu prac: 32,406 (po obronie doktoratu: 32,043). Suma punktów 

MNiSZW wszystkich prac wynosi 925 (po obronie doktoratu 884), a po odjęciu cyklu prac: 

775 (po obronie doktoratu 734). 

 

Liczba publikacji punktowanych  jako pierwszy lub drugi autor: 86, w tym 28 z listy JCR (z 

wyłączeniem cyklu prac: 77, w tym 19 z listy JCR) 

Liczba publikacji punktowanych jako jedyny autor: 6, w tym 2 z listy JCR (z wyłączeniem 

cyklu prac: 4, w tym 1 z listy JCR) 

Liczba publikacji punktowanych jako autor do korespondencji:  64,  w tym 22 z listy JCR 

 

Liczba cytowani według Web of Science (2008-2014) wynosi 82, a index Hirsha 5. 

 

Współpraca naukowa 

 

W ramach działalności naukowej współpracuję z następującymi jednostkami naukowymi: 

• Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych, Wydział 

Lekarski I, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

• Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Wydział Lekarski II, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

• Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
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• Department of Microbiology & Molecular Genetics, Rutgers University-New Jersey 

Medical School, International Center for Public Health, Newark, NJ, USA 

• Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

• Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

• Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

Udział w projektach badawczych 

 

Kierownik w 1 projekcie NCN 

• Wpływ leków hipotensyjnych na gospodarkę cynku, miedzi i żelaza w badaniach 

modelowych na szczurach i w badaniach klinicznych (2011-2014) 

Wykonawca w 4 projektach NCN 

• Badania nad biodostępnością wybranych składników mineralnych w warunkach in 

vitro i in vivo z chleba bezglutenowego wzbogaconego naturalnymi surowcami 

różnego pochodzenia   (2011–2014) 

• Ocena przydatności przetworów z owsa i jęczmienia do produkcji pieczywa o 

właściwościach prozdrowotnych (2011-2014) 

• Wpływ czynników agrotechnicznych i technologicznych na skład mineralny i 

potencjalną bioprzyswajalność wybranych pierwiastków z nasion roślin strączkowych 

na przykładzie łubinu (2005-2007) 

• Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych 

POIG 01.01.02-00-061/09 (2010-2014) 

Wykonawca w  interdyscyplinarnym projekcie Miasta-Poznań  

• Zaburzenia metabolizmu węglowodanów wśród seniorów miasta Poznań-prewencja, 

diagnostyka, edukacja. Kierownik: dr Sylwia Dzięgielewska, Uniwersytet Medyczny 

w Poznaniu, 2010 r. 

 

Wykonawca w  badaniach międzynarodowych wieloośrodkowych 

• Udział w badaniach klinicznych wieloośrodkowych o zasięgu międzynarodowym 

(M01-392 Abbott Scout): „Badanie wpływu sibutraminy na chorobowość/śmiertelność 
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związaną z układem sercowo-naczyniowym u osób z nadwagą lub otyłością będących 

w grupie ryzyka zaistnienia incydentu sercowo-naczyniowego”, w latach 2003-2005. 

• Udział w badaniach klinicznych wieloośrodkowych o zasięgu międzynarodowym 

OBESITY (MK-0364) „Dwuletnie badanie (jeden rok po utraty masy ciała z 

następującym po nim rokiem prewencji ponownego wzrostu masy ciała), mające na 

celu określenie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności badanego produktu L-

000899055 u pacjentów z otyłością”, w latach 2006-2008. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

• Nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, I i II stopnia nagrody 

zespołowe za osiągnięcia naukowe za rok 2006, 2011 i 2012. 

• Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w 

latach 2011/2012 oraz 2012/2013. 

 

Szkolenia naukowe: 

1/ Udział w warsztatach naukowych: The European Nutritional Leadership Programme 

(ENLP), 7-15.03.2007, Luxembourg 

2/ Programu Erasmus - wyjazdy nauczycieli (STA) w roku 2013/2014, w ramach program 

Erasmus pobyt w  University of Porto, Pharmacy Faculty, Department of Chemistry, 

Laboratory of Food Sciences and Hydrology, Portugal; wygłoszenie 3 wykładów oraz 

wymiana doświadczeń 

 

Czynny udział w konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym 

(przedstawiono wybrane pozycje) 

 

1.  Duda G, Suliburska J, Pupek-Musialik D, Łuczak M, Cymerys M. Effects of garlic 

preparation Aliovital on selected biochemical parameters in hypertensive subjects. 

Pol. J. Pharmacol., 2004, 56, suppl, 108-109. XV International Congress of the Polish 

Pharmacological Society “New Challenges for Pharmacology in United Europe”, 12-

14 wrzesień, 2004, Poznań.  

2. Suliburska J, Duda G, Krejpcio Z, Wójciak R. Assessment of exposure and resistance 

to emotional stress. European Psychiatry, 2007, 22 (suppl), S289-S290. 15th 

Association of European Psychiatrists (AEP) Congress, Madrid 17-21 March 2007.  
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3. Suliburska J, Krejpcio Z. Abnormalities of serum iron, zinc and copper levels in 

hypertensive adults. Proceedings of the 5th International Meeting”Advances in 

antioxidants (trace elements, vitamins and polyphenols). Molecular mechanisms, 

nutritional and clinical aspects”. 11-15 October 2008, Monastir-Sousse, Tunisia.   

4. Szulińska M, Bogdański P, Musialik K, Suliburska J. Beneficial influence of green 
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7. Suliburska J, Król E, Krejpcio Z, Staniek H, Tubacka M. Influence of hypotensive 
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book page: 177. (poster) 
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Recenzowanie prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,  

w tym z listy JCR: 

- Biological Trace Element Research (17 prac) 

- Journal of Physiology and Biochemistry (1 praca) 

- Ecotoxicology and Environmental Safety (1 praca) 

- Diabetology and Metabolic Syndrom (1 praca) 

- European Journal of Nutrition (1 praca) 

- International Journal for Vitamin and Nutrition Research (1 praca) 

- Appetite (1 praca) 

- Nutrients (1 praca) 

- Life Sciences (1 praca) 

- International Journal of Food Sciences and Nutrition (1 praca) 

-Metabolism (1 praca) 

 

oraz w czasopismach poza listą JCR: 

- Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria (3 prace) 

- Journal of Research in Medical Sciences (5 prac) 

- African Journal of Food Sciences (1 praca) 

- Nowiny Lekarskie (1 praca) 

- Forum Zaburzeń Metabolicznych (5 prac) 

- Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes (2 prace) 

- Health Services Insights (2 prace) 

- Nutrition and Metabolic Insights (1 praca) 

- Journal of Veterinary Science and Medical Diagnosis (1 praca) 
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- Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research (1 praca) 

- Drug Desigh Development and Therapy (1 praca) 

 

Działalność dydaktyczna 

Prowadzone przeze mnie przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 

Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu: 

Kierownik przedmiotów  (wykłady i ćwiczenia, egzamin): 

1/Farmakologia i Farmakoterapia Żywieniowa, Kierunek Dietetyka, studia I stopnia 

2/Fitoterapia, Kierunek Dietetyka, studia I stopnia 

3/Diagnostyka Laboratoryjna, Kierunek Dietetyka, studia II stopnia 

Inne przedmioty (wykłady, ćwiczenia): 

1/Toksykologia żywności oraz Higiena i Toksykologia Żywności, Kierunek: Technologia 

Żywności i Żywienie Człowieka, Kierunek: Dietetyka 

2/Ekotoksykologia, Kierunek: Ochrona Środowiska 

3/Współczesne trendy w żywieniu człowieka, Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie 

Człowieka 

4/Żywienie człowieka we współczesnym świecie, Kierunek: Technologia Żywności i 

Żywienie Człowieka 

5/Jakość życia i ochrona konsumenta, Kierunek: Dietetyka 

 

Jestem promotorem 17 prac magisterskich, 15 prac inżynierskich oraz 6 prac licencjackich.  

Prowadzę również wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych z Dietetyki i Planowania 

Żywienia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

Prowadzę także wykłady i ćwiczenia w ramach Program Schedule of the ERASMUS Course 

FOOD “Food Toxicology” dla studentów z zagranicy w Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Poznaniu. 

 

Działalność w towarzystwach naukowych 

• Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, członek od 2008 r. 

Funkcja: Sekretarz oddziału Poznańskiego, 2011-2014 r. 

• Polskie Towarzystwo Toksykologiczne, członek od 2010 r. 

Funkcja: Wiceprzewodniczący oddziału Poznańskiego, 2011-2014 r. 

• Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych, członek od 2010 r. 




