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1. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE: 

Dyplom magistra farmacji 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział: Farmaceutyczny. 

2001 r. Rozprawa magisterska pt.: „Działanie antyoksydacyjne preparatów z orlika 

pospolitego”. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert. 

Dyplom doktora nauk farmaceutycznych 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział: Farmaceutyczny. 

2010 r. Rozprawa doktorska pt.: “Ochronne działanie soków z buraka, aronii i jabłka na 

system obrony antyoksydacyjnej u szczura”. Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: „Menedżer Projektów Badawczych” 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Fizyki oraz Centrum Integracji 

Europejskiej. 2011 r. 

Diploma in Science Management and Commercialization 

Stanford University (Stanford, CA, US). Stanford Center for Professional Development.  

2012 r. 

2. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH: 

2003 - 2010 – asystent w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

2010 - do chwili obecnej – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
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3. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ UBIEGANIA SIĘ 

O STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO	(wynikającego z art. 16 

ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1311)): 	

3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Badanie właściwości prozdrowotnych i ocena bezpieczeństwa stosowania naturalnych 

preparatów roślinnych jako potencjalnych komponentów żywności funkcjonalnej” 

Podstawą ubiegania się o tytuł doktora habilitowanego stanowi cykl sześciu publikacji 

oryginalnych, w których przedstawiono wyniki badań wskazujących na korzystne działanie 

wybranych preparatów w profilaktyce chorób nowotworowych i przewlekłych chorób 

zapalnych przewodu pokarmowego oraz ocenę bezpieczeństwa ich stosowania, jako 

potencjalnych dodatków do żywności funkcjonalnej. 

3.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 

H.1 Kujawska M, Olejnik A, Lewandowicz G, Kowalczewski P, Forjasz R, Jodynis-

Liebert J. Spray-Dried Potato Juice as a Potential Functional Food Component with 

Gastrointestinal Protective Effects.  

Nutrients. 2018;10(2):259. 

IF=3,550; Punktacja KBN/MNiSW= 35. 

H.2 Kujawska M, Ewertowska M, Ignatowicz E, Adamska T, Szaefer H, Zielińska-

Dawidziak M, Piasecka-Kwiatkowska D, Jodynis-Liebert J. Evaluation of Safety of 

Iron-Fortified Soybean Sprouts, a Potential Component of Functional Food, in Rat. 

Plant Foods Hum Nutr. 2016;71:13-18. 

IF=2,368; Punktacja KBN/MNiSW=35. 

H.3 Kujawska M, Ewertowska M, Ignatowicz E, Adamska T, Szaefer H, Gramza-

Michałowska A, Korczak J, Jodynis-Liebert J. Evaluation of Safety and Antioxidant 

Activity of Yellow Tea (Camellia sinensis) Extract for Application in Food.  

J Med Food. 2016;19:330-336. 

IF= 1,955; Punktacja KBN/MNiSW=20. 
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H.4 Kujawska M, Ewertowska M, Adamska T, Ignatowicz E, Gramza-Michałowska A, 

Jodynis-Liebert J. Protective effect of yellow tea extract on N-nitrosodiethylamine-

induced liver carcinogenesis.  

Pharm Biol. 2016;54:1891-900. 

IF= 1,916; Punktacja KBN/MNiSW=20. 

H.5 Kujawska M, Ewertowska M, Adamska T, Ignatowicz E, Flaczyk E, Przeor M, 

Kurpik M, Jodynis-Liebert J. Protective Effect of Morus alba Leaf Extract on N-

Nitrosodiethylamine-induced Hepatocarcinogenesis in Rats.  

In Vivo. 2016;30:807-812. 

IF=0,953; Punktacja KBN/MNiSW=15 

H.6 Kujawska M, Ewertowska M, Adamska T, Sadowski C, Ignatowicz E, Jodynis-

Liebert J. Antioxidant effect of lycopene-enriched tomato paste on N-

nitrosodiethylamine-induced oxidative stress in rats.  

J Physiol Biochem. 2014;70:981-990.  

IF=1,969; Punktacja KBN/MNiSW=20. 

Łączny Impact Factor dla prac H.1 – H.6 wynosi: 12,711 

Łączna punktacja KBN/MNiSW dla prac H.1 – H.6 wynosi: 145 

*Oświadczenia współautorów wraz z określeniem indywidualnego wkładu każdego z nich w 

powstanie poszczególnych prac znajdują się w załączniku 5. Oświadczenia habilitanta 

dotyczące wykonywanych prac i procentowego w nich udziału znajdują się w załączniku 4. 

3.3. Omówienie celu naukowego w/w prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

3.3.1. WPROWADZENIE 

Rozwój cywilizacji oraz związane z nim postępujące zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego i zmieniający się styl życia w krajach uprzemysłowionych pociągają za sobą 

wzrost problemów zdrowotnych określanych jako choroby cywilizacyjne. Ze względu na 

duży zasięg społeczny schorzenia te stanowią obecnie duże obciążenie dla systemów ochrony 

zdrowia i dlatego wdrażane są programy im przeciwdziałające obejmujące między innymi 
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interwencję dietetyczną. W ramach tego działania rozwijane są innowacje w postaci żywności 

funkcjonalnej, która według ustaleń Europejskiej Komisji „Functional Food Science in 

Europe” (FUFOSE) z 1999 roku powinna posiadać – oprócz efektu odżywczego - 

udowodniony korzystny wpływ przynajmniej na jedną funkcję organizmu, związany z 

poprawą stanu zdrowia, samopoczucia i/lub zmniejszeniem ryzyka chorób [Gulati & Ottaway, 

2006]. 

Wiadomo, że stres oksydacyjny i procesy zapalne są istotnym czynnikiem w rozwoju 

wielu schorzeń m.in. chorób metabolicznych, nowotworowych, sercowo-naczyniowych, 

gastroenterologicznych, neurodegeneracyjnych [Biswas, 2016; Ock i wsp., 2012]. Według 

raportu „World Cancer Report 2014” [Stewart & Wild, 2014] przygotowanego przez 

Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami (ang. International Agency for Research 

on Cancer, IARC) nowotwory wątroby stanowią drugą, a nowotwory żołądka trzecią 

przyczynę śmierci z powodu chorób nowotworowych. Najczęściej występującym 

nowotworem złośliwym wątroby jest rak wywodzący się z hepatocytów - rak 

wątrobowokomórkowy (pierwotny rak wątroby; ang. hepatocellular carcinoma; HCC). Do 

rozwoju raka wątrobowokomórkowego dochodzi pod wpływem przewlekłego stanu 

zapalnego i stresu oksydacyjnego [Singh i wsp., 2014]. Najistotniejszym czynnikiem 

etiologicznym jest wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Do czynników ryzyka należą 

również kancerogeny obecne w żywności m. in. nitrozoaminy i aflatoksyny [Singh i wsp., 

2014; Bishayee i wsp., 2010]. Nitrozoaminy, a w szczególności N-nitrozodietyloamina 

(NDEA), powszechnie występują w środowisku człowieka m.in. w przetworzonym mięsie i 

rybach, oraz w żółtych serach, dymie papierosowym i napojach alkoholowych. Nitrozoaminy 

powstają również w kwaśnym środowisku żołądka w reakcji azotanów/azotynów z aminami 

[Verna i wsp., 1996]. Według klasyfikacji IARC NDEA należy do grupy substancji 

prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka (grupa 2A) [IARC, 1999]. U zwierząt 

wykazano, że NDEA działa genotoksycznie, kancerogennie oraz powoduje powstawanie 

nowotworu wątroby po aktywacji metabolicznej w wątrobie, przy udziale cytochromu P-450 

(głównie CYP2E1 i CYP2A6 [Verna i wsp., 1996]. Ponadto wyniki badań 

epidemiologicznych wskazują na korelację pomiędzy spożyciem azotynów i nitrozoamin a 

zachorowalnością na nowotwory żołądka oraz pomiędzy występowaniem nowotworów 

przełyku i żołądka a spożywaniem przetworzonego mięsa i ryb [Jakszyn & Gonzalez, 2006]. 
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Z postępem cywilizacji związane są również choroby przewodu pokarmowego o 

podłożu zapalnym m.in. nieswoiste zapalenie jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD), 

dyspepsja czynnościowa czy choroba wrzodowa. Coraz powszechniej przyjmowane leki z 

grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz kortykosteroidy są uznawane 

po zakażeniu Helicobacter pylori, za ważny czynnik etiopatologiczny choroby wrzodowej, 

która może prowadzić do rozwoju raka żołądka [Zhang i wsp., 2016; Chey WD i wsp., 2017]. 

W przebiegu tych schorzeń najczęstszym powikłaniem układowym jest niedokrwistość, która 

znacząco pogarsza jakość życia i przyczynia się do wzrostu śmiertelności. Współistnienie 

anemii jest głównie związane z krwawieniami w obrębie przewodu pokarmowego, 

szczególnie w przebiegu choroby wrzodowej, oraz upośledzonym wchłanianiem, które 

pojawia się, jako powikłanie stanu zapalnego w obrębie jelit. Najczęstszą postacią 

niedokrwistości jest anemia z niedoboru żelaza obok niedokrwistości z niedoboru witaminy 

B12 i kwasu foliowego. Dlatego w terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego oprócz 

postępowania przeciwzapalnego ważne jest leczenie współistniejącej anemii [Chey WD i 

wsp., 2017; Murawska i wsp., 2016]. W przypadku gdy głównym powodem niedokrwistości 

jest niedobór żelaza, co ma miejsce w przebiegu IBD oraz z powodu krwawień z przewodu 

pokarmowego u pacjentów z chorobą wrzodową, stosuje się suplementację tego 

mikroelementu. Żelazo podawane jest najczęściej doustnie, jednak nie jest to efektywny 

sposób leczenia niedokrwistości ze względu na niską jego wchłanialność, działanie drażniące 

na śluzówkę przewodu pokarmowego i w konsekwencji zaostrzenie stanu chorobowego 

[Akpınar i wsp., 2017].  

Fizjologicznie podczas tlenowego metabolizmu w komórkach powstają reaktywne 

formy tlenu (RFT), które regulują wiele procesów w nich zachodzących. Zaburzenie jednak 

równowagi między wytwarzaniem RFT a ich unieczynnieniem przez systemy 

antyoksydacyjne prowadzi do stresu oksydacyjnego, co skutkuje uszkodzeniami ważnych 

makrocząsteczek komórkowych m.in. prowadzi do mutacji DNA, które inicjują proces 

nowotworzenia. Stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju stanu zapalnego, który nasila 

kancerogenezę na etapie promocji i progresji [Li i wsp., 2016]. Wyniki badań 

epidemiologicznych prowadzonych przez ostatnie 50 lat jednoznacznie wskazują, że dieta 

bogata w owoce i warzywa obniża ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe [Gul i wsp., 

2016], a ich spożycie w ilości > 400 g/dzień zmniejsza aż o 20 % zachorowalność na 

nowotwory [Cirmi i wsp., 2016]. Chemoprewencja, czyli stosowanie syntetycznych lub 
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naturalnych substancji, aby zapobiec powstawaniu nowotworów poprzez zahamowanie lub 

spowolnienie procesu kancerogenezy, stanowi obecnie obiecującą strategię w profilaktyce i 

terapii nowotworów i może być ważną alternatywę dla toksycznej i inwazyjnej chemioterapii. 

Wykazano, że wiele nieodżywczych substancji obecnych w roślinach, w szczególności 

polifenole jak również likopen, wykazuje działanie chemoprewencyjne na wczesnych etapach 

kancerogenezy m. in. poprzez hamowanie aktywacji metabolicznej kancerogenów, nasilanie 

procesów ich detoksykacji (unieczynnienie) i zmniejszanie ilości wolnych rodników [Cirmi i 

wsp., 2016; Ono i wsp., 2015]. Udokumentowane działanie przeciwutleniające i 

przeciwzapalne związków polifenolowych, a szczególnie flawonoidów, powoduje, że są one 

rekomendowane także w postępowaniu gastroprotekcyjnym [Ribeiro i wsp., 2018]. Wg 

Ribeiro i wsp. (2018) preparaty flawonoidowe są przyjmowane aż przez 40 % pacjentów 

cierpiących na IBD jako uzupełnienie często nieskutecznej standardowej terapii. Prowadzone 

są również badania w celu opracowania skutecznej i bezpiecznej suplementacji żelaza, która 

stanowiłaby alternatywę dla obecnie stosowanego nieefektywnego podawania preparatów 

żelaza. Szczególnie obiecująca w leczeniu anemii z niedoboru żelaza wydaje się być roślinna 

ferrytyna obecna w dużych ilościach w roślinach strączkowych [Zielińska-Dawidziak, 2015]. 

3.3.2. CEL BADAŃ 

Ze względu na ciągły wzrost zachorowań na nowotwory i związaną z nimi wysoką 

śmiertelność, głównie z powodu pierwotnego nowotworu wątroby i raka żołądka, jak również 

zwiększoną zachorowalność na przewlekłe choroby zapalne przewodu pokarmowego, obecnie 

rozwijana jest strategia interwencji dietetycznej ukierunkowanej na chemoprewencję 

nowotworów i leczenie wspomagające IBD [Singh i wsp., 2014; Ribeiro i wsp., 2018].  

Badania opisane w cyklu publikacji stanowiącym podstawę ubiegania się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego [H.1 – H.6] wpisują się w aktualny nurt badań nad 

zastosowaniem składników diety pochodzenia roślinnego w postępowaniu ograniczającym 

ryzyko zachorowania na raka wątroby [H.4 – H.6] i choroby wrzodowej [H.1], która w 

przypadku umiejscowienia w żołądku prowadzi często do rozwoju raka żołądka, oraz leczenia 

wspomagającego w przebiegu chorób przewodu pokarmowego w zakresie działania 

przeciwzapalnego [H.1] i leczenia powikłań związanych z niedokrwistością [H.2]. Celem 

przeprowadzonych przeze mnie badań była ocena skuteczności działania [H.1 i H.4 - H.6] 

i/lub bezpieczeństwa stosowania preparatów pochodzenia roślinnego [H.2 i H.3] pod kątem 

ich zastosowania jako komponentów nowej żywności opatrzonej oświadczeniami 
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zdrowotnymi, zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w Rozporządzeniu Wykonawczym 

Komisji (UE) 2017/2469 z dnia 20 grudnia 2017 określającym wymogi administracyjne i 

naukowe dotyczące wniosków, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności) oraz w Rozporządzeniu 

(WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.  

Przedmiotem moich badań była ocena chemoprewencyjnego działania wybranych 

preparatów pochodzenia roślinnego, które ze względu na działanie przeciwutleniające mają 

potencjał hamowania kancerogenezy na etapie inicjacji [Cirmi i wsp., 2016]. Badanie 

przeprowadzono w modelu chemicznej kancerogenezy wątroby u szczurów z użyciem 

modelowej hepatotoksyny N-nitrozodietyloaminy (NDEA), która w trakcie biotransformacji 

indukuje stres oksydacyjny i jest powszechnie stosowana do oceny właściwości 

chemoprewencyjnych i hepatoochronnych [Hoshida i wsp., 2012]. Ze względu na fakt, że 

tego typu badań nie prowadzi się na ludziach oraz, że na liniach komórkowych trudno jest 

dobrać warunki eksperymentu ze względu na złożoność procesów biotransformacji przy 

łącznym narażeniu na kilka ksenobiotyków (modelowa hepatotoksyna i wieloskładnikowy 

preparat roślinny) wydaje się, że prezentowane w publikacjach H.4 – H.6 modele badań 

możliwie dobrze odzwierciedlają procesy zachodzące w wątrobie u ludzi. Badanie 

właściwości chemoprewencyjnych w modelach zwierzęcych dostarcza również informacji na 

temat bezpieczeństwa stosowania preparatów pochodzenia roślinnego, które podawane 

długotrwale i w dużych dawkach, przy jednoczesnym narażeniu na kancerogeny 

środowiskowe, mogą wykazywać inne niekorzystne działanie, co zostało wykazane w 

naszych wcześniejszych badaniach [Kujawska i wsp., 2016]. Ocenę potencjału 

gastroprotekcyjnego wykonano z kolei w modelu indukowanej chemicznie, poprzez 

jednokrotne podanie mieszaniny 0,3 M HCl / 60% etanol (1:1), choroby wrzodowej żołądka 

[Caldas i wsp. 2011] – publikacja H.1.  

Sugeruje się, że wyizolowane substancje czynne mogą wykazywać inny efekt 

biologiczny, aniżeli podane w mieszaninie z innymi związkami naturalnie występującymi w 

matrycy żywieniowej, która wpływa na ich biodostępność i bioaktywność mi.in. poprzez 

wpływ na florę bakteryjną przewodu pokarmowego [Rein i wsp., 2013; Wahlqvist, 2016]. 

Dlatego obiektem moich badań były złożone matryce żywieniowe, które oceniałam w trzech 

aspektach: 
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 Działania antyoksydacyjnego - pasta pomidorowa wzbogacona likopenem [H.6] oraz 

związanego z nim potencjału chemoprewencyjnego - ekstrakty z żółtej herbaty [H.4] i 

z liści morwy białej [H.5] 

 Działania przeciwzapalnego w odniesieniu do zastosowania w gastroprotekcji - 

suszony sok z ziemniaka [H.1] 

 Bezpieczeństwa stosowania – kiełki sojowe wzbogacone w ferrytynę [H.2] i 

wspomniany wcześniej ekstrakt z żółtej herbaty [H.3].  

3.3.3. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Ocena działania antyoksydacyjnego i związanego z tym potencjału chemoprewencyjnego 

Obiektem badań były naturalne preparaty, które ze względu na obecność 

bioaktywnych związków wykazują działanie przeciwutleniające. Ocenę działania 

antyoksydacyjnego prze-prowadziłam dla pasty pomidorowej wzbogaconej skoncentrowaną 

formą likopenu [H.6] w modelu chemicznej indukcji stresu oksydacyjnego w wątrobie 

szczura. Natomiast w modelu chemicznej kancerogenezy w wątrobie u szczura oprócz 

działania przeciwutleniającego oceniałam efekt chemoprewencyjny dla ekstraktu z żółtej 

herbaty [H.4] i ekstraktu z liści morwy białej [H.5]. 

Badania epidemiologiczne wskazują, że spożywanie produktów zawierających 

likopen, barwnik karotenoidowy występujący w pomidorach, obniża ryzyko zachorowania na 

niektóre nowotwory oraz zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym [Story i wsp., 2010]. 

Związek ten zawiera 11 sprzężonych i 2 niesprzężone wiązania podwójne, dzięki którym 

łatwo reaguje z tlenem singletowym i wolnymi rodnikami, a jego zdolność wychwytywania 

wolnych rodników jest większa aniżeli β-karotenu i α-tokoferolu. Działanie biologiczne 

likopenu związane jest nie tylko z jego właściwościami antyoksydacyjnymi, ale również ze 

zdolnością do modulowania ścieżek sygnałowych zależnych od RFT, zaangażowanych w 

regulację cyklu komórkowego i apoptozy [Palozza i wsp,. 2012]. Przedmiotem moich badań 

była pasta pomidorowa standaryzowana na zawartość likopenu (3 mg/g), której technologia 

została opracowana w laboratoriach Molecular Research Center Inc., (Cincinnati, Ohio,USA) 

przez zespół Profesora Piotra Chomczyńskiego i wyprodukowana w firmie Cinna - Produkty 

Zdrowia Sp. z o.o. w Pobiedziskach. Badanie to zostało przeprowadzone w ramach projektu 

badawczo-rozwojowego we współpracy z firmą Cinna - Produkty Zdrowia Sp. z o.o. pt. 
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„Ocena antyoksydacyjnych właściwości pasty z pomidorów” (Załącznik 4, punkt II I-5 oraz 

punkt III E-5). Ocenę działania przeciwutleniającego pasty pomidorowej przeprowadziłam 

dla dwóch dawek odpowiadających 0,5 i 2,5 mg likopenu/kg m.c./dzień, która była podawana 

dożołądkowo przez 28 dni. Analizę działania przeprowadzono u zdrowych zwierząt 

otrzymujących tylko preparat likopenowy, względem grupy kontrolnej, oraz w warunkach 

stresu oksydacyjnego indukowanego jednorazowym podaniem (i.p.) NDEA w przedostatni 

dzień eksperymentu u zwierząt otrzymujących pastę pomidorową (poddanych interwencji 

przeciwutleniającej) w odniesieniu do zwierząt narażonych tylko na prooksydacyjne działanie 

NDEA. Podawanie pasty pomidorowej w najniższej dawce okazało się najskuteczniej chronić 

zwierzęta przed prooksydacyjnym działaniem NDEA, w których wątrobie nastąpiło obniżenie 

poziomu endogennej peroksydacji lipidów o 28 % oraz obserwowano zmniejszoną o 35 % 

podatność na stymulowaną ex vivo peroksydację lipidów. Efekt ten korelował z podwyższoną 

aktywnością enzymów antyoksydacyjnych - katalazy (CAT) i reduktazy glutationowej (GR) 

w wątrobie, odpowiednio o 74 % i 97 %. Ponadto w osoczu tych zwierząt zaobserwowano 

zmniejszenie uszkodzeń oksydacyjnych białek o 40 %, w odniesieniu do zwierząt 

otrzymujących tylko NDEA. Pasta pomidorowa podawana w wyższej dawce zabezpieczała 

mikrosomy wątroby tylko przed indukowaną ex vivo peroksydacją lipidów o 33 % oraz w 

mniejszym stopniu zwiększała obniżona przez NDEA aktywność CAT i GR odpowiednio o 

51 % i 32 %, przy czym dodatkowo odnotowano indukcję aktywności dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD) o 32 %, w porównaniu do zwierząt narażonych tylko na NDEA. 

Ponadto u zwierząt tych odnotowano 10 % spadek uszkodzeń oksydacyjnych DNA w 

leukocytach. U zdrowych zwierząt, tj. nienarażonych na prooksydacyjne działanie NDEA, 

pasta pomidorowa podawana w obu testowanych dawkach spowodowała obniżenie 

aktywności SOD i CAT w zakresie 15% - 33 % oraz podwyższenie aktywności peroksydazy 

glutationowej (GPx) o 30% - 37 %, w odniesieniu do zwierząt kontrolnych. Ze względu na 

zdolność likopenu do unieczynnienia tlenu singletowego i wykazywanej jego zdolności do 

udziału, w tzw. „pierwszej linia obrony” antyoksydacyjnej [Ojha i wsp., 2013] uznano, że 

obserwowany spadek aktywności SOD i CAT po podaniu pasty pomidorowej mógł być 

efektem adaptacji ustroju do zwiększonej podaży egzogennego antyoksydantu. Z kolei wzrost 

aktywności GPx mógł nastąpić w wyniku aktywacji ścieżki sygnałowej Nrf2/ARE, co zostało 

zasugerowane w publikacji H.6 na podstawie doniesienia Lushchak’a i wsp., (2012). Trudny 

do wytłumaczenia był jednak obserwowany u zdrowych zwierząt 37 % wzrost poziomu 

endogennej peroksydacji lipidów po podaniu pasty pomidorowej w wyższej dawce. Zjawisko 
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różnej odpowiedzi biologicznej w zależności od dawki, określone przez Calabrese i 

Baldwin’a (2001) jako hormeza lub „U-shape- effect” wydaje się tłumaczyć ten zróżnicowany 

wpływ pasty pomidorowej wzbogaconej w likopen na parametry stresu oksydacyjnego u 

zdrowych zwierząt. W publikacji H.6 przy omawianiu tego efektu odwołaliśmy się do pracy 

Bouayed and Bohn’a (2010), której autorzy dowodzili, że egzogenne antyoksydanty w dużych 

dawkach zaburzają homeostazę redoks i w konsekwencji wykazują nawet efekt 

prooksydacyjny. Wskazywaliśmy też doniesienie opisujące prooksydacyjne działanie 

likopenu w wysokim stężeniu w układzie in vitro zawierającym triglicerydy [Jomova i wsp., 

2012]. 

Z kolei w ramach współpracy w konsorcjum badawczym „Bioaktywna żywność” 

(Załącznik 4, punkt III E-1) przeprowadziłam ocenę działania chemoprewencyjnego wodnego 

ekstraktu z żółtej herbaty i z liści morwy białej (Morus alba L.). Badania te przeprowadzono 

w modelu hepatokancerogenezy u szczura [H.4 i H.5], polegającym na podawaniu 

zwierzętom przez 13 tygodni 0,01 % roztworu NDEA w wodzie do picia. Badane ekstrakty o 

znanym składzie jakościowym i ilościowym związków polifenolowych (tabela nr 1 w 

publikacji H.4 i tabela nr 1 w publikacji H.5), otrzymane w Katedrze Technologii 

Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) w Poznaniu, 

były podawane szczurom wraz z paszą w stężeniu 10 g/kg paszy, co odpowiadało ich 

dziennemu spożyciu w dawce 0,8 i 10 g/kg m.c./dzień, odpowiednio dla ekstraktu z żółtej 

herbaty i ekstraktu z liści morwy białej. Oba badane preparaty wykazały działanie ochronne 

wobec indukowanych przez NDEA uszkodzeń oksydacyjnych makrocząsteczek w wątrobie, 

powodując spadek mikrosomalnej peroksydacji lipidów o 64 % i 66 %, uszkodzeń 

oksydacyjnych białek o 37 % i 75 % oraz uszkodzeń DNA o 15 % i 6 %, odpowiednio u 

zwierząt poddanych interwencji dietetycznej z użyciem ekstraktu z żółtej herbaty i ekstraktu z 

liści morwy białej. Ponadto u zwierząt otrzymujących tylko ekstrakt z żółtej herbaty 

obserwowano nawet o 38 % niższe stężenie grup karbonylowych białek w wątrobie, aniżeli u 

zwierząt kontrolnych. Jednak tylko interwencja dietetyczna z użyciem ekstraktu z żółtej 

herbaty miała wpływ na system endogennej obrony antyoksydacyjnej w hepatocytach. 

Spowodowała ona normalizację aktywności części enzymów antyoksydacyjnych, która 

polegała na zwiększeniu aktywności SOD o 47 % oraz na obniżeniu indukowanej przez 

NDEA aktywności GPx i paraoksonazy 1 (PON 1) odpowiednio o 20 % i 50 %. Ponadto 

obserwowano u tych zwierząt dalszy wzrost indukowanej podawaniem NDEA aktywności 
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GR i poziomu zredukowanego glutationu (GSH) odpowiednio o 24 % i 61 %, w porównaniu 

do zwierząt narażonych tylko na NDEA. Natomiast podawanie zwierzętom ekstraktu z liści 

morwy białej nie spowodowało normalizacji ani aktywności enzymów (GPx, GR i GST) ani 

poziomu GSH, zmienionych przez podawanie NDEA.  

Badania mikroskopowe tkanki wątrobowej potwierdziły działanie chemoprewencyjne 

obu preparatów, które przejawiało się w zmniejszeniu liczby ognisk raka 

wątrobowokomórkowego oraz liczby guzków o charakterze dysplastycznym. Ponadto 

podawanie ekstraktu z żółtej herbaty zapobiegło tworzeniu się poszerzonych przewodów 

żółciowych oraz przyczyniło się do nieznacznego zmniejszenia liczby zmian degeneracyjnych 

z cechami budowy guzkowej (niedokonana marskość). Oznaczone w osoczu markery funkcji 

wątroby potwierdziły hepatoochronny efekt suplementacji ekstraktem z żółtej herbaty. 

Na podstawie uzyskanych wyników przedstawionych w publikacjach H.4 i H.5 jak 

również uzyskanych w toku wcześniejszych badań uznano, że efekt chemoprewencyjny 

ekstraktu z liści morwy białej związany był raczej z jego zdolnością do wychwytywania 

wolnych rodników [Flaczyk i wsp., 2010], natomiast ekstraktu z żółtej z modulacją 

endogennego systemu obrony antyoksydacyjnej. 

Ocena działania przeciwzapalnego i związanego z tym potencjału gastroprotekcyjnego 

W ramach współpracy w konsorcjum badawczym „Bioaktywna żywność” (Załącznik 

4, punkt III E-1) badałam również działanie gastroprotekcyjne soku z ziemniaka. Obiektem 

badań był suszony metodą rozpyłową sok z ziemniaka o znanej zawartości związków 

polifenolowych (tabela nr 1 w publikacji H.1), który został opracowany i otrzymany w 

Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oraz Instytucie Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego UP w Poznaniu. Preparat ten zawiera kwasy fenolowe: 

chlorogenowy, ferulowy i kawowy, które przez niektórych autorów były wskazywane jako 

bioaktywne związki odpowiedzialne za działanie przeciwzapalne soku z ziemniaka w 

modelach zapalenia jelita grubego u gryzoni po podaniu siarczanu dekstranu sodu (DSS) i 

kwasu trinitrobenzenosulfonowego (TNBS) [Lee i wsp., 2014; Sadar i wsp., 2016; Shin i wsp. 

2015 ]. W literaturze naukowej dostępne są również doniesienia na temat stosowania w 

medycynie ludowej świeżo wyciskanego soku z ziemniaka do leczenia dolegliwości w 

obrębie przewodu pokarmowego, które w ubiegłej dekadzie zostały potwierdzone u 

pacjentów z objawami dyspepsji [Vlachojannis i wsp., 2010; Chrubasik i wsp., 2006a; 
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Chrubasik i wsp., 2006b]. Badania suszonego soku z ziemniaka (część wyników 

opublikowano w Nutrients [publikacja H.1] zostały wykonane w ramach projektu PO IG 

01.01.02-00-061/09 „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach 

prozdrowotnych” (Załącznik 4, punkt II I-3). Ze względu na potencjalną toksyczność 

glikoalkaloidów obecnych w soku z ziemniaka - solaniny i czakoniny pomimo, że ich 

zawartość (tabela nr 1 w publikacji H.1) mieściła się w dopuszczalnych granicach [Nema i 

wsp., 2008], badany preparat soku z ziemniaka został poddany badaniom toksykologicznym 

w warunkach in vitro i in vivo, zanim dokonano oceny jego właściwości prozdrowotnych. W 

pierwszy etapie w modelu kultury tkankowej nabłonka jelitowego (caco-2/Raw264.7) 

wykazano jego korzystne działanie na wchłanianie w warunkach indukowanego 

liposacharydem (LPS) stanu zapalnego. Następnie w tym samym układzie in vitro 

potwierdzono jego działanie przeciwzapalne, które przejawiało się w hamowaniu syntezy i 

uwalniania czynników prozapalnych TNF-α i IL-6. Uzyskane w eksperymentach in vitro 

wyniki były podstawą do dalszego badania suszonego soku z ziemniaka w eksperymentalnym 

modelu choroby wrzodowej u szczura polegającym na podaniu dożołądkowym mieszaniny 

HCl/etanol [Caldas i wsp. 2011]. Wrzód trawienny w tym modelu miał postać ubytku błony 

śluzowej w kształcie nieregularnej pręgi o czerwonym zabarwieniu [Andreo i wsp., 2006]. 

Wielkość zmiany była mierzona (2 godziny po podaniu dożołądkowym mieszaniny 

HCl/etanol) w celu oceny zaawansowania wrzodu wyrażonego jako Ulcer Index (UI) [Das & 

Banerjee, 1993]. Badany preparat soku z ziemniaka podawany był dożołądkowo w postaci 

wodnej zawiesiny w dwóch dawkach 200 i 500 mg/kg m.c./dzień przez 5 dni. Jedynie niższa 

dawka soku z ziemniaka spowodowała zmniejszenie uszkodzeń śluzówki wyrażonych jako UI 

do 19 ± 12 w porównaniu z wartością 29 ± 10 odnotowaną u zwierząt narażonych tylko na 

działanie mieszaniny HCl/etanol. U zwierząt otrzymujących preparat soku z ziemniaka w 

niższej dawce obserwowano również 52 % obniżenie poziomu TNF-α w śluzówce żołądka. 

Mniej skutecznie działał sok w wyższej dawce 500 mg/kg m.c./ dzień. Dawka ta okazała się 

nieefektywna do zmniejszenia uszkodzeń śluzówki oraz spowodowała tylko 35 % obniżenie 

TNF-α. Efekt ten, podobnie jak omawiany efekt chemoprewencyjny pasty pomidorowej 

[H.6], może sugerować zjawisko hormezy. W publikacji H.1 wskazywaliśmy, że podobna 

zależność dawka-efekt obserwowana była dla resweratrolu w modelu indukowanej 

indometacyną choroby wrzodowej u szczura [Dey i wsp., 2009]. 
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Ze względu na duży potencjał aplikacyjny, zarówno technologia otrzymywania 

preparatu zawierającego suszony sok z ziemniaka jak również wykorzystanie jego działania 

przeciwzapalnego w postępowaniu gastro- i enteroprotekcyjnym zostały zastrzeżone w 

zgłoszeniu patentowym (PL406918-A1, WO2015112034-A1, EP3096768-A1). 

Ocena bezpieczeństwa stosowania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2469 z dnia 20 

grudnia 2017 r. określającym wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o 

których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w 

sprawie nowej żywności, powinna być ona poddana ocenie bezpieczeństwa oraz 

odpowiadaja ̨cej jej strategii badań toksykologicznych pozwalającą na wszechstronna ̨ ocene ̨ jej 

ryzyka. 

Ocenę bezpieczeństwa bioaktywnych składników nowej żywności prowadziłam w 

trakcie realizacji w/w projektu PO IG 01.01.02-00-061/09 „Nowa żywność bioaktywna o 

zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” (Załącznik 4, punkt II I-3), których 

wyniki zostały częściowo opublikowane. Rezultaty badań uzyskanych dla preparatu 

zawierającego kiełki sojowe wzbogacone w ferrytynę, który został otrzymany w Katedrze 

Biochemii i Analizy Żywności UP w Poznaniu, zamieszczono w Plant Foods for Human 

Nutrition [H.2], natomiast wyniki badań dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania 

ekstraktu z żółtej herbaty, otrzymanej w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności 

UP w Poznaniu, opublikowano w Journal of Medicinal Food [H.3]. W ramach tego zadania 

wykonano badanie toksyczności podprzewlekłej w teście 90-dniowego powtarzanego 

naraz ̇enia gryzoni droga ̨ pokarmowa ̨. Zgodnie z wytycznymi OECD (1998), do stosowania 

których zobowiązuje Komisja Europejska w/w rozporządzeniu (2017/2469 z dnia 20 grudnia 

2017 r.), badanie przeprowadzono na 20 osobnikach (10 samcach i 10 samicach) na każdym 

poziomie dawki oraz grupy kontrolnej. Do badań użyto szczurów szczepu Wistar. Ocenę 

bezpieczeństwa preparatu zawierającego kiełki sojowe, o znanej zawartości żelaza, które w 

ilości 1 g dostarczają 25 % i 60 % zalecanego dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek 

odpowiednio u zdrowych kobiet i mężczyzn, oraz o znanej zawartości związków 

polifenolowych, przeprowadzono dla trzech dawek. W tym celu szczurom podawano paszę o 

zawartości 10, 30 i 60 g preparatu /kg paszy. Podobnie liofilizowany wodny ekstrakt z żółtej 

herbaty o znanej zawartości związków polifenolowych [tabela nr 1 w publikacji H.3] 
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podawano szczurom w paszy w stężeniu 2, 6 i 10 g ekstraktu/kg paszy. W trakcie trwania 

eksperymentu monitorowany był stan kliniczny zwierząt oraz spożycie paszy i przyrost masy 

ciała. Wyniki dotyczące wymienionych wyżej parametrów, podobnie jak wyniki analizy 

mikroskopowej przeprowadzonej w 22 tkankach każdego szczura oraz rezultaty oznaczeń 

hematologicznych i parametrów chemii klinicznej nie wykazały istotnych statystycznie 

odchyleń od wartości uzyskiwanych u zwierząt kontrolnych, co potwierdziło bezpieczeństwo 

stosowania badanych preparatów we wszystkich testowanych dawkach. Ze względu na 

zdolność żelaza do generowania RFT, jak również biorąc pod uwagę działanie modulujące 

stres oksydacyjny wywoływane przez związki polifenolowe, dla obu preparatów wykonano 

także oznaczenia parametrów stresu oksydacyjnego w wątrobie, w której zachodzą procesy 

biotransformacji. 

Przeprowadzone badania wskazały, że interwencja dietetyczna z użyciem kiełków 

sojowych wzbogaconych ferrytyną w średniej i najwyższej dawce spowodowała 

umiarkowany wzrost uszkodzeń oksydacyjnych lipidów odpowiednio o 22% i 28 % u samic, 

co jak wskazywaliśmy w publikacji H.2 mogło być związane ze słabszą endogenną obroną 

antyoksydacyjną u samic, którą potwierdzali też inni autorzy [Sobocanec i wsp., 2008; 

Campesi i wsp., 2013]. Z drugiej jednak strony najniższa dawka indukowała u nich lekki 13 

% wzrost poziomu GSH. Ponadto aktywność GPx, SOD i GST w większości grup wzrosła o 

13% - 58% pod wpływem suplementacji kiełkami sojowymi jednak efekt ten był wyraźnie 

większy u samic. Konsekwentnie we wszystkich grupach szczurów nastąpiło 22% - 34% 

obniżenie aktywności GR co można przypisać inhibicji enzymu przez związki polifenolowe 

obecne w kiełkach sojowych [Breinholt i wsp., 1999; Galvez i wsp., 1995]. Nie obserwowano 

uszkodzeń DNA i białek w wątrobie szczurów otrzymujących kiełki a wzrost aktywności 

enzymów antyoksydacyjnych przyczynił się do wzmocnienia obrony antyoksydacyjnej.  

Interwencja dietetyczna z użyciem ekstraktu z żółtej herbaty u części samic 

powodowała obniżenie poziomu peroksydacji lipidów o 18 % - 30% oraz poziomu uszkodzeń 

oksydacyjnych białek o 38 %. Ponadto w większości grup odnotowano znaczny wzrost 

aktywności CAT w zakresie 132 % - 207 % wzrost aktywności GPx w zakresie 19 % - 25 % 

oraz SOD w zakresie 23% - 36 %. Aktywność GR i GST wzrosła o około 20% u samic 

otrzymujących najwyższą dawkę ekstraktu. Inni autorzy również obserwowali wzrost 

aktywności wspomnianych enzymów w wątrobie szczurów po 30 dniach podawania 

polifenoli zielonej herbaty [Khan i wsp., 1992] lub po jednorazowej dawce galusanu 
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epigallokatechiny (EGCG) [Chou i wsp., 2000]. Jednak wyniki przedstawione w publikacji 

H.3 po raz pierwszy przedstawiają wpływ 90-dniowego podawania polifenoli herbaty na 

parametry stresu oksydacyjnego jak również jest to pierwsze doniesienie opisujące takie 

działanie żółtej herbaty, różniącej się zawartością substancji czynnych od innych gatunków. 

Dane epidemiologiczne wskazują na przypadki działania hepatotoksycznego ekstraktu 

z zielonej herbaty. Przyjmuje się, że wysokie dawki katechin obecnych w herbacie mogą 

wywoływać efekt prooksydacyjny prowadząc do uszkodzeń ważnych makrocząsteczek 

komórkowych [Mazzanti i wsp., 2009]. Na podstawie badań opisanych w publikacji H.3 

zaproponowano bezpieczne dawki ekstraktu z żółtej herbaty, które nie zwiększają 

podstawowego poziomu uszkodzeń DNA i białek w wątrobie natomiast wzmacniają system 

obrony antyoksydacyjnej podwyższając aktywność enzymów antyoksydacyjnych. 

W obu publikacjach, w których prezentowano opisane powyżej wyniki dotyczące 

wpływu badanych preparatów na parametry stresu oksydacyjnego, wyraźnie podkreślano, że 

rezultaty tych badań nie mogą być jednak przenoszone bezpośrednio na ludzi. 

1.1.1. PODSUMOWANIE 

W przedstawionych pracach wykazano, że: 

 Wielokrotne podanie pasty pomidorowej wzbogaconej w likopen zabezpiecza przed 

prooksydacyjnym działaniem NDEA. 

 Preparaty zawierające ekstrakty z żółtej herbaty i liści morwy białej wykazują 

działanie chemoprewencyjne w modelu indukowanej NDEA kancerogenezy w 

wątrobie szczura, jednak za obserwowany efekt odpowiedzialne są prawdopodobnie 

różne mechanizmy. Sugerowano, że efekt ochronny ekstraktu z żółtej herbaty 

związany jest z działaniem modulującym endogenną obronę antyoksydacyjną, 

natomiast ekstraktu z liści morwy białej ze zdolnością do wychwytywania wolnych 

rodników. 

 Preparat suszonego soku z ziemniaka działa przeciwzapalnie i wykazuje potencjał 

zastosowania w postępowaniu gastro- i enteroprotekcyjnym. 
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 Ocena bezpieczeństwa stosowania preparatów zawierających kiełki sojowe 

wzbogacone ferrytyną i żółtą herbatę wykluczyła toksyczność narządową i 

ogólnoustrojową tych preparatów. 

Ponadto zauważono, że: 

 preparaty zawierające bioaktywne związki o działaniu antyoksydacyjnym, szczególnie 

związki polifenolowe, wykazują nietypową zależność dawka-efekt charakterystyczną 

dla zjawiska hormezy. 

 badane preparaty wykazywały odmienne efekty w warunkach fizjologicznych i w 

warunkach stresu oksydacyjnego 

3.3.4. PIŚMIENNICTWO 

AKPINAR, H., ÇETINER, M., KESHAV, S., ÖRMECI, N. & TÖRÜNER, M. 2017. 
Diagnosis and treatment of iron deficiency anemia in patients with inflammatory 
bowel disease and gastrointestinal bleeding: iron deficiency anemia working group 
consensus report. Turk J Gastroenterol, 28, 81-87. 

ANDREO, M., BALLESTEROS, K., HIRUMA-LIMA, C., DA ROCHA, L., BRITO, A. & 
VILEGAS, W. 2006. Effect of Mouriri pusa extracts on experimentally induced 
gastric lesions in rodents: Role of endogenous sulfhydryls compounds and nitric oxide 
in gastroprotection. Journal of Ethnopharmacology, 107, 431-441. 

BISHAYEE, A., POLITIS, T. & DARVESH, A. S. 2010. Resveratrol in the chemoprevention 
and treatment of hepatocellular carcinoma. Cancer Treat Rev, 36, 43-53. 

BISWAS, S. K. 2016. Does the Interdependence between Oxidative Stress and Inflammation 
Explain the Antioxidant Paradox? Oxid Med Cell Longev, 2016, 5698931. 

BOUAYED, J. & BOHN, T. 2010. Exogenous antioxidants--Double-edged swords in cellular 
redox state: Health beneficial effects at physiologic doses versus deleterious effects at 
high doses. Oxid Med Cell Longev, 3, 228-37. 

BREINHOLT, V., LAURIDSEN, S. & DRAGSTED, L. 1999. Differential effects of dietary 
flavonoids on drug metabolizing and antioxidant enzymes in female rat. Xenobiotica, 
29, 1227-1240. 

CALABRESE, E. J. & BALDWIN, L. A. 2001. U-shaped dose-responses in biology, 
toxicology, and public health. Annu Rev Public Health, 22, 15-33. 

CALDAS, G. F., DO AMARAL COSTA, I. M., DA SILVA, J. B., DA NÓBREGA, R. F., 
RODRIGUES, F. F., DA COSTA, J. G. & WANDERLEY, A. G. 2011. 
Antiulcerogenic activity of the essential oil of Hyptis martiusii Benth. (Lamiaceae). J 
Ethnopharmacol, 137, 886-92. 

CAMPESI, I., GALISTU, A., CARRU, C., FRANCONI, F., FOIS, M. & ZINELLU, A. 2013. 
Glutamyl cycle in the rat liver appears to be sex-gender specific. Experimental and 
Toxicologic Pathology, 65, 585-589. 

CHEY, W. D., LEONTIADIS, G. I., HOWDEN, C. W. & MOSS, S. F. 2017. ACG Clinical 
Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol, 112, 212-
239. 

CHOU, F. P., CHU, Y. C., HSU, J. D., CHIANG, H. C. & WANG, C. J. 2000. Specific 



19 

 

induction of glutathione S-transferase GSTM2 subunit expression by epigallocatechin 
gallate in rat liver. Biochem Pharmacol, 60, 643-50. 

CHRUBASIK, S., BOYKO, T., FILIPPOV, Y. & TORDA, T. 2006a. Further evidence on the 
effectiveness of potato juice in dyspeptic complaints. Phytomedicine, 13, 596-7. 

CHRUBASIK, S., CHRUBASIK, C., TORDA, T. & MADISCH, A. 2006b. Efficacy and 
tolerability of potato juice in dyspeptic patients: a pilot study. Phytomedicine, 13, 11-
5. 

CIRMI, S., FERLAZZO, N., LOMBARDO, G. E., MAUGERI, A., CALAPAI, G., 
GANGEMI, S. & NAVARRA, M. 2016. Chemopreventive Agents and Inhibitors of 
Cancer Hallmarks: May Citrus Offer New Perspectives? Nutrients, 8. 

DAS, D. & BANERJEE, R. 1993. EFFECT OF STRESS ON THE ANTIOXIDANT 
ENZYMES AND GASTRIC-ULCERATION. Molecular and Cellular Biochemistry, 
125, 115-125. 

DEY, A., GUHA, P., CHATTOPADHYAY, S. & BANDYOPADHYAY, S. 2009. Biphasic 
activity of resveratrol on indomethacin-induced gastric ulcers. Biochemical and 
Biophysical Research Communications, 381, 90-95. 

FLACZYK, E., KOBUS-CISOWSKA, J., PRZEOR, M., KORCZAK, J., REMISZEWSKI, 
M., KORBAS, E. & BUCHOWSKI M. 2013. Chemical characterization and 
antioxidative properties of Polish variety of Morus alba L. leaf aqueous extracts from 
the laboratory and pilot-scale processes. Agricultural Sciences, 4, 141-147. 

GALVEZ, J., DE LA CRUZ, J. P., ZARZUELO, A. & SANCHEZ DE LA CUESTA, F. 
1995. Flavonoid inhibition of enzymic and nonenzymic lipid peroxidation in rat liver 
differs from its influence on the glutathione-related enzymes. Pharmacology, 51, 127-
33. 

GUL, K., SINGH, A. K. & JABEEN, R. 2016. Nutraceuticals and Functional Foods: The 
Foods for the Future World. Crit Rev Food Sci Nutr, 56, 2617-27. 

GULATI, O. P. & BERRY OTTAWAY, P. 2006. Legislation relating to nutraceuticals in the 
European Union with a particular focus on botanical-sourced products. Toxicology, 
221, 75-87. 

HOSHIDA, Y., FUCHS, B. C. & TANABE, K. K. 2012. Prevention of hepatocellular 
carcinoma: potential targets, experimental models, and clinical challenges. Curr 
Cancer Drug Targets, 12, 1129-59. 

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. 1999. vol. 71. Lyon, 
France. 

JAKSZYN, P. & GONZALEZ, C. A. 2006. Nitrosamine and related food intake and gastric 
and oesophageal cancer risk: a systematic review of the epidemiological evidence. 
World J Gastroenterol, 12, 4296-303. 

JOMOVA, K., LAWSON, M., GAĽA, L. 2012. Prooxidant effect of lycopene on triglyceride 
oxidation. JMBFS;1:942–948. 

KHAN, S. G., KATIYAR, S. K., AGARWAL, R. & MUKHTAR, H. 1992. Enhancement of 
antioxidant and phase II enzymes by oral feeding of green tea polyphenols in drinking 
water to SKH-1 hairless mice: possible role in cancer chemoprevention. Cancer Res, 
52, 4050-2. 

KUJAWSKA, M., KANT, P., MAYORAL, I. H., IGNATOWICZ, E., SIKORA, J., 
OSZMIANSKI, J., CZAPSKI, J. & JODYNIS-LIEBERT, J. 2016. Effect of 
Chokeberry Juice on N-Nitrosodiethylamine-Induced Rat Liver Carcinogenesis. J 
Environ Pathol Toxicol Oncol, 35, 317-331. 

LEE, S. J., SHIN, J. S., CHOI, H. E., LEE, K. G., CHO, Y. W., AN, H. J., JANG, D. S., 
JEONG, J. C., KWON, O. K., NAM, J. H. & LEE, K. T. 2014. Chloroform fraction of 



20 

 

Solanum tuberosum L. cv Jayoung epidermis suppresses LPS-induced inflammatory 
responses in macrophages and DSS-induced colitis in mice. Food Chem Toxicol, 63, 
53-61. 

LI, W., GUO, Y., ZHANG, C., WU, R., YANG, A. Y., GASPAR, J. & KONG, A. N. 2016. 
Dietary Phytochemicals and Cancer Chemoprevention: A Perspective on Oxidative 
Stress, Inflammation, and Epigenetics. Chem Res Toxicol, 29, 2071-2095. 

LUSHCHAK, V. I. 2012. Glutathione homeostasis and functions: potential targets for medical 
interventions. J Amino Acids, 2012, 736837. 

MAZZANTI, G., MENNITI-IPPOLITO, F., MORO, P. A., CASSETTI, F., RASCHETTI, R., 
SANTUCCIO, C. & MASTRANGELO, S. 2009. Hepatotoxicity from green tea: a 
review of the literature and two unpublished cases. Eur J Clin Pharmacol, 65, 331-41. 

MURAWSKA, N., FABISIAK, A. & FICHNA, J. 2016. Anemia of Chronic Disease and Iron 
Deficiency Anemia in Inflammatory Bowel Diseases: Pathophysiology, Diagnosis, 
and Treatment. Inflamm Bowel Dis, 22, 1198-208. 

NEMA, P., RAMAYYA, N., DUNCAN, E. & NIRANJAN, K. 2008. Potato glycoalkaloids: 
formation and strategies for mitigation. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, 88, 1869-1881. 

OCK, C. Y., KIM, E. H., CHOI, D. J., LEE, H. J., HAHM, K. B. & CHUNG, M. H. 2012. 8-
Hydroxydeoxyguanosine: not mere biomarker for oxidative stress, but remedy for 
oxidative stress-implicated gastrointestinal diseases. World J Gastroenterol, 18, 302-8. 

OJHA, S., GOYAL, S., SHARMA, C., ARORA, S., KUMARI, S. & ARYA, D. S. 2013. 
Cardioprotective effect of lycopene against isoproterenol-induced myocardial 
infarction in rats. Hum Exp Toxicol, 32, 492-503. 

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Test Guideline No 408: Repeated Dose 90-
day Oral Toxicity Study in Rodents. OECD, Paris, France, 1998. 

ONO, M., TAKESHIMA, M. & NAKANO, S. 2015. Mechanism of the Anticancer Effect of 
Lycopene (Tetraterpenoids). Enzymes, 37, 139-66. 

PALOZZA, P., CATALANO, A., SIMONE, R. & CITTADINI, A. 2012. Lycopene as a 
guardian of redox signalling. Acta Biochim Pol, 59, 21-5. 

REIN, M. J., RENOUF, M., CRUZ-HERNANDEZ, C., ACTIS-GORETTA, L., THAKKAR, 
S. K. & DA SILVA PINTO, M. 2013. Bioavailability of bioactive food compounds: a 
challenging journey to bioefficacy. Br J Clin Pharmacol, 75, 588-602. 

RIBEIRO, D., PROENCA, C., ROCHA, S., LIMA, J. L. F. C., CARVALHO, F., 
FERNANDES, E. & FREITAS, M. 2018. Immunomodulatory effects of flavonoids in 
the prophylaxis and treatment of inflammatory bowel diseases: a comprehensive 
review. Curr Med Chem. 

SADAR, S. S., VYAWAHARE, N. S. & BODHANKAR, S. L. 2016. Ferulic acid ameliorates 
TNBS-induced ulcerative colitis through modulation of cytokines, oxidative stress, 
iNOs, COX-2, and apoptosis in laboratory rats. EXCLI J, 15, 482-499. 

SHIN, H. S., SATSU, H., BAE, M. J., ZHAO, Z., OGIWARA, H., TOTSUKA, M. & 
SHIMIZU, M. 2015. Anti-inflammatory effect of chlorogenic acid on the IL-8 
production in Caco-2 cells and the dextran sulphate sodium-induced colitis symptoms 
in C57BL/6 mice. Food Chem, 168, 167-75. 

SINGH, S., SINGH, P. P., ROBERTS, L. R. & SANCHEZ, W. 2014. Chemopreventive 
strategies in hepatocellular carcinoma. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 11, 45-54. 

SOBOCANEC, S., BALOG, T., KUSIC, B., SVERKO, V., SARIC, A. & MAROTTI, T. 
2008. Differential response to lipid peroxidation in male and female mice with age: 
correlation of antioxidant enzymes matters. Biogerontology, 9, 335-343. 

STEWART, B. & WILD, C.P. (eds.), 2014. International Agency for Research on Cancer, 



21 

 

WHO. World Cancer Report 2014 [Online] 
[http://www.thehealthwell.info/node/725845, data wejścia 21.05.2015] 

STORY, E. N., KOPEC, R. E., SCHWARTZ, S. J. & HARRIS, G. K. 2010. An update on the 
health effects of tomato lycopene. Annu Rev Food Sci Technol, 1, 189-210. 

VERNA, L., WHYSNER, J. & WILLIAMS, G. M. 1996. N-nitrosodiethylamine mechanistic 
data and risk assessment: bioactivation, DNA-adduct formation, mutagenicity, and 
tumor initiation. Pharmacol Ther, 71, 57-81. 

VLACHOJANNIS, J. E., CAMERON, M. & CHRUBASIK, S. 2010. Medicinal use of 
potato-derived products: a systematic review. Phytother Res, 24, 159-62. 

WAHLQVIST, M. L. 2016. Food structure is critical for optimal health. Food Funct, 7, 1245-
50. 

ZHANG, X. Y., MO, H. Y. & HUANG, Y. 2016. Letter: risk factor and mortality of peptic 
ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther, 44, 424-5. 

ZIELIŃSKA-DAWIDZIAK, M. 2015. Plant ferritin--a source of iron to prevent its 
deficiency. Nutrients, 7, 1184-201. 

 

  



22 

 

4. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

4.1. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

Działalność naukowo-badawczą rozpoczęłam w 2003 roku podejmując pracę na 

stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu (UMP). Rozpoczęte wtedy przeze mnie badania stanowiły kontynuację tematyki 

podjętej w ramach pracy magisterskiej, którą wykonywałam w tej samej jednostce pod 

kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Jodynis-Liebert, i dotyczyły one hepatoochronnych 

właściwości orlika pospolitego. Praca pt. „Działanie antyoksydacyjne preparatów z orlika 

pospolitego” została wyróżniona podczas XXXVII Konkursu Prac Magisterskich Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Badania 

te były realizowane we współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakognozji UMP w ramach 

projektu badawczego pt. “Ocena hepatoochronnego działania ziela Orlika pospolitego 

Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)“ nr PBZ-KBN-0835/PO5/2001/20 (Załącznik 4, punkt 

II I-8 oraz III E-8). W ramach pracy magisterskiej oceniałam działanie antyoksydacyjne 

podawanych per os ekstraktów (etanolowego i octanowego) z orlika pospolitego w modelu 

uszkodzenia wątroby u szczura wywoływanego jednorazowym podaniem (p.o.) malonianu 

dietylu. Efekt działania ekstraktu oceniałam względem jego głównego składnika frakcji 

flawonoidowej - izocytyzozydu oraz modelowego antyoksydanta – α-tokoferolu. Wyniki tych 

badań zostały opublikowane w 2010 roku w Comprehensive Bioactive Natural Products w 

zeszycie Antioxidants & Nutraceuticals przez Studium Press LLC, USA (Załącznik 4, punkt 

II D-6). Następnie już jako pracownik UMP kontynuowałam badania, również pod opieką 

prof. dr hab. Jadwigi Jodynis-Liebert, nad hepatoochronnymi właściwościami orlika 

pospolitego. Obiektem badań był wyciąg eterowy z tego surowca, którego właściwości 

przeciwutleniające badałam w dwóch różnych modelach uszkodzenia wątroby u szczura po 

jednorazowym podaniu (p.o.) tetrachlorku węgla lub paracetamolu. Wyniki tych badań 

zostały opublikowane w Indian Journal of Experimental Biology w 2007 roku oraz w 

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health w 2009 roku 

(Załącznik 4, punkt II D-14 i D-15). Ponadto w 2004 roku w Advances in Clinical and 

Experimental Medicine została opublikowana praca przeglądowa dotycząca interakcji 

paracetamol – etanol (Załącznik 4, punkt II D-7). 
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Kolejnym etapem moich badań była ocena toksyczności nowych cieczy jonowych 

zawierających aktywny jon didecylodimetyloamoniowy [DDA]+ w ramach współpracy z prof. 

dr hab. inż. Juliuszem Pernakiem z Zakładu Technologii Chemicznej Instytutu 

Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (Załącznik 4, punkt III E-7). 

Przedmiotem badań były dwie sole sacharynian didecylodimetyloamoniowy [DDA][Sac] i 

acesulfamian didecylodimetyloamoniowy [DDA][Ace], które badano w teście 14 dniowej 

toksyczności ostrej drogą pokarmową i 28 dniowym teście toksyczności podostrej drogą 

pokarmową na szczurach. Uzyskane wyniki badań zamieszczono w Drug and Chemical 

Toxicology w 2009 roku oraz w Regulatory Toxicology and Pharmacology w 2010 roku 

(Załącznik 4, punkt II A-13 i A-11). 

W kolejnych latach przedmiotem moich zainteresowań naukowych były ponownie 

prozdrowotne właściwości produktów pochodzenia naturalnego. Obiektem badań były 

naturalne soki otrzymane z buraka ćwikłowego i owoców aronii oraz mętny sok jabłkowy. 

Ocenę ich właściwości przeciwutleniających po 28-dniowym podawaniu (p.o.) badałam w 

wątrobie i nerkach szczura w modelu stresu oksydacyjnego indukowanego jednorazowym 

podaniem (i.p.) N-nitrozodimetyloaminy (NDEA), tetrachlorku węgla (CCl4) lub bromianu 

potasowego (KBrO3). Eksperymenty te były wykonywane w ramach projektu badawczego nr 

PBZ-KBN-094/PO6/2003 pt. “Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i 

wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania 

prozdrowotnego” (Załącznik 4, punkt II I-7) we współpracy z Katedrą Biotechnologii i 

Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetem 

Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana 

Pieniążka w Skierniewicach oraz Katedrą i Zakładem Biochemii Farmaceutycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Załącznik 4, punkt III E-6). Na podstawie 

uzyskanych w tych badaniach wyników przygotowałam rozprawę doktorską, której obrona 

miała miejsce 1 marca 2010 roku. Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów zostały 

opisane w czterech publikacjach, które ukazały się w Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, Human and Experimental Toxicology, European Journal of Nutrition i 

Phytotherapy Research w latach 2009 – 2013 (Załącznik 4, punkt II A-12, A-10, A-9 i A-7). 

Ponadto wyniki badań, prowadzonych przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych, zostały przedstawione na konferencjach naukowych w formie 

komunikatów zjazdowych, których 4 streszczenia zostały opublikowanych w wydawnictwach 
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ciągłych a 12 w materiałach zjazdowych (Załącznik 4, punkt III B/a 1-4, B/b 1-12). 

Uczestnicząc w konferencjach miałam także okazję wymieniać doświadczenie naukowe z 

badaczami z zagranicznych ośrodków m.in. podczas Bilateral Symposium Poznan-Halle czy 

wydarzeń organizowanych przez European Societies of Toxicology i COST Action 926 oraz z 

polskimi naukowcami podczas zjazdów przygotowywanych m.in. przez Polskie Towarzystwo 

Toksykologiczne czy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.  

4.2. Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych kontynuowałam tematykę 

badania ochronnych właściwości substancji pochodzenia naturalnego. W ramach projektu 

badawczego nr NN 405180235, „Ocena chemoprewencyjnego i przeciwnowotworowego 

działania wybranych pochodnych resweratrolu” (Załącznik 4, punkt II I-6) badałam 

ochronne właściwości metylowego analogu resweratrolu - 3, 4, 5, 4’-tetrametoksystylbenu 

(DMU-212), który został zsyntetyzowany w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej 

Środków Leczniczych UMP (Załącznik 4, punkt III E-4). W modelu kancerogenezy 

chemicznej w wątrobie szczura, indukowanej jednorazowym podaniem (i.p.) NDEA i 

wielokrotnym podaniem (p.o.) fenobarbitalu jako promotora procesu kancerogenezy, badałam 

wpływ przewlekłego podawania (p.o.) DMU-212 na parametry stresu oksydacyjnego. W 

eksperymencie tym oceniana była aktywność przeciwutleniająca badanego analogu 

resweratrolu w odniesieniu do działania przeciwnowotworowego. Uzyskane wyniki zostały 

opublikowane w Human and Experimental Toxicology w 2017 roku (Załącznik 4, punkt II A-

3).  

W trakcie realizacji projektu PO IG 01.01.02-00-061/09 „Nowa żywność 

bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” (Załącznik 4, punkt 

II I-3) brałam udział w badaniach dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania - oprócz 

ekstraktu żółtej herbaty i kiełków sojowych, których opublikowane wyniki włączono do 

niniejszego cyklu [H.2, H.3] - także siedmiu innych preparatów. Obiektem tych badań były 

liofilizowane liście jarmużu, liofilizowany sok z owoców aronii, ekstrakt ziela karczocha, 

łuski gryki i czerwonej fasoli oraz sok z ziemniaka i ekstrakt z liści morwy białej. Dwa 

ostatnie surowce dodatkowo zbadano pod kątem ich właściwości prozdrowotnych a wyniki, 

które omówiono wyżej zostały zamieszczone w publikacjach H.1 i H.5. Wymienione 



25 

 

preparaty opracowano, przygotowano i scharakteryzowano w ramach konsorcjum 

badawczego „Bioaktywna żywność” obejmującego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet 

Przyrodniczym we Wrocławiu (Załącznik 4, punkt III E-1). Badania toksykologiczne 

zostały przeprowadzone w takim samym modelu 90-dniowego powtarzanego narażenia drogą 

pokarmową u szczura, jak wspomniane wcześniej preparaty żółtej herbaty i kiełków sojowych 

wzbogaconych w ferrytynę. Wyniki uzyskane dla liofilizowanego soku z aronii zostały 

opublikowane w Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences w 2014 roku (Załącznik 4, 

punkt II D-5). Ponadto preparat ten był badany w modelu indukowanej wielokrotnym 

podaniem (p.o.) NDEA, kancerogenezy u szczura. Jednak uzyskane wyniki nie potwierdziły 

oczekiwanego efektu chemoprewencyjnego, wręcz przeciwnie zaobserwowano niekorzystne 

działanie związane m.in. ze zwiększeniem ognisk raka wątrobowokomórkowego. Uzyskane 

wyniki wskazywały, że długotrwałe (13 tygodni) podawanie wysokiej dawki (1000 mg /kg 

m.c./ dzień) preparatu aroniowego, posiadającego wysoki potencjał antyoksydacyjny in vitro, 

przy jednoczesnym narażeniu na prooksydacyjne działanie NDEA indukuje interakcję 

prowadzącą do nasilenia procesu nowotworzenia w wątrobie. Wyniki tych badań zostały 

opublikowane w Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology w 2016 roku 

(Załącznik 4, punkt II A-4). 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych podjęłam nową tematykę 

badawczą związaną z neuroprotekcją, którą aktualnie rozwijam. Pierwsze badania w tym 

zakresie wykonałam w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Botaniki 

Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin UMP oraz Instytutem Włókien Naturalnych i 

Roślin Zielarskich w Poznaniu (Załącznik 4, punkt III E-3) podczas realizacji projektu NN 

405417836 „Rośliny lecznicze z rodziny Lamiaceae w chorobie Alzheimera - badania 

modelowe” (Załącznik 4, punkt II I-4). Jego celem była ocena neuroprotekcyjnego działania 

czterech wyciągów wodno-etanolowych przygotowanych z liści Rosmarinus officinalis i 

Melissa officinalis oraz korzeni Salvia miltiorrhiza i Eryngium planum w modelu 

skopolaminowym zaburzeń pamięci stanowiącym odniesienie do choroby Alzheimera. 

Badane ekstrakty były podawane (p.o.) myszom przez 28 dni przed jednorazowym podaniem 

(i.p.) skopolaminy. Do moich zadań należało oznaczenie aktywności acetylocholinoesterazy i 

butyrylocholinoesterazy w wybranych strukturach mózgu. Wyniki badań uzyskanych dla 
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każdego ekstraktu zostały oddzielnie opublikowane w Fitoterapii, Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine oraz w Physiology & Behavior w latach 2013 – 

2017 (Załącznik 4, punkt II A-8; A-6; A-5; A-2). 

W latach 2014 – 2017 kontynuowałam temat badawczy związany z poszukiwaniem 

substancji pochodzenia naturalnego o działaniu neuroprotekcyjnym, ale w modelu choroby 

Parkinsona. W oparciu o zebrany materiał w 2018 roku w Nutrients została opublikowana 

praca przeglądowa na temat roli związków polifenolowych w profilaktyce/leczeniu tej 

choroby (Załącznik 4, punkt II A-1). W okresie tym przedmiotem badań były surowce 

zawierające taniny hydrolizujące – elagotaniny oraz taniny skondensowane 

(proantocyjanidyny). Badania prowadziłam w modelu rotenonowym choroby Parkinsona u 

szczura. W tym celu opracowałam schemat dawkowania podskórnego rotenonu, który 

umożliwia powstawanie w sposób kontrolowany wczesnych zmian neurodegeneracyjnych i 

łagodnych objawów choroby Parkinsona. Model ten jest dogodnym narzędziem do 

poszukiwania mechanizmów związanych z działaniem neuroprotekcyjnym badanych 

preparatów na wczesnych etapach rozwoju choroby. Korzystne działanie na mózg preparatu 

zawierającego elagotaniny skłoniło mnie do zaplanowania dalszych badań nad 

poszukiwaniem aktywnego metabolitu odpowiedzialnego za to działanie, którym w oparciu o 

aktualny stan wiedzy wydaje się być metabolit powstający przy udziale flory bakteryjnej jelita 

– urolityna A. Na realizację projektu pt. „Urolityna A jako metabolit elagotanin o 

potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej - poszukiwanie mechanizmów działania w 

modelu choroby Parkinsona” w 2018 roku uzyskałam finansowanie z Narodowego 

Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 13 – UMO-2017/26/D/NZ7/00748 (Załącznik 

4, punkt II I-1). Projekt będzie realizowany w ramach współpracy międzynarodowej z Institut 

des Sciences de la Vigne et du Vin z Université de Bordeaux (Załącznik 4, punkt III E-9), 

gdzie w 2017 roku na potrzeby realizacji rzeczonego projektu, podjęłam próby opracowania 

metody identyfikacji i oznaczenia urolityn w materiale biologicznym techniką UPLC 

sprzężoną z spektrometrią mas z analizatorem czasu przelotu (QTOF) (Załącznik 4, punkt III 

L-1). W ramach współpracy dwustronnej zostanie przeprowadzone także badanie działania 

neuroprotekcyjnego bogatego w taniny hydrolizujące ekstraktu z pnia dębu szypułkowego 

(Quercus robur L.) wykorzystywanego do produkcji beczek do wina.  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych miałam okazje przedstawiać 

uzyskane w tym czasie wyniki prac badawczych także w trakcie konferencji naukowych, 
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które zostały opublikowaniem w formie streszczeń zjazdowych w trzech wydawnictwach 

ciągłych (Załącznik 4, punkt III B/a 5 - 7) i w osmiu materiałach zjazdowych (Załącznik 4, 

punkt III B/b 13 - 20). Ponadto w 2017 roku wygłosiłam referat pt. „Prozdrowotne 

właściwości soków na przykładzie mętnego soku jabłkowego” podczas konferencji 

Akademia Sokowa IV pt. "Soki owocowe i warzywne – jakość, technologia i ich wartość 

odżywcza" organizowanej przez Zakład Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie "Krajowa Unia Producentów Soków" 

(Załącznik 4, punkt II K-1). W 2013 roku na konferencji „START-UP! Jak innowacyjnie 

wspierać innowacje?” podczas spotkania z inwestorami w sali notowań Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie z kolei przedstawiłam prezentację nt. „Nowa żywność 

funkcjonalna przeciwdziałająca chorobie wrzodowej” (Załącznik 4, punkt III B/c-1). 

Osiągnięciem w mojej działalności naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora 

nauk farmaceutycznych było również uzyskanie Zespołowej Nagrody Naukowej w roku 

akademickim 2011/2012 JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu od prof. dr hab. Jacka Wysockiego (Załącznik 4, punkt II J-1). 

5. STAŻE I SZKOLENIA W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH OŚRODKACH 

NAUKOWYCH LUB AKADEMICKICH 

W celu nabycia wiedzy i kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania na 

badania naukowe i zarządzania projektami badawczymi byłam słuchaczką dwusemestralnych 

studiów podyplomowych „Menedżer Projektów Badawczych” w roku akademickim 2010 / 

2011 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Fizyki oraz 

Centrum Integracji Europejskiej, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (PO KL). Priorytet 4 Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Działanie 4.2 Rozwój 

kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym 

(Załącznik 4, punkt III A-4). Rok później zakwalifikowałam się do programu stażowo-

szkoleniowego finansowanego również z funduszy europejskich w ramach wspomnianego 

wyżej działania PO KL i realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 

Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization (Załącznik 4, punkt II J2; 

punkt III A-3). Jako laureatka tego projektu w 2012 roku odbyłam kurs na Uniwersytecie 

Stanforda (Stanford, CA, US) w zakresie: zarządzania badaniami naukowymi, w tym 

własnością intelektualną, “Design Thinking” i tworzenia innowacji, komercjalizacji wyników 
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prac badawczych oraz w obszarze przedsiębiorczości i współpracy z gospodarką. Ponadto 

odbyłam staż w NASA Ames Research Center. Biology Innovation Lab. Moffett Field (CA 

94035, US), którego opiekunami byli John Hogan (B.S., M.S. and Ph.D.) i John Cumbers 

(Ph.D.) (Załącznik 4, punkt III L-2). W trakcie tego stażu realizowałam projekt „Risk and 

safety assessment for food produced in space” (Załącznik 4, punkt II I-2), który był częścią 

programu koordynowanego przez Michele Perchonok z NASA Johnson Space Center 

Houston dotyczącego produkcji żywności w kosmosie. Rok później tj. w 2013 roku 

kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami „Life Sciences” pogłębiłam na Uniwersytecie 

Technicznym w Dreźnie podczas International Summer School on Technology Transfer 

in Life Sciences (Załącznik 4, punkt III Q-3). Mój udział w tym wydarzeniu został 

sfinansowany przez The Excellence Initiative of the German Federal and State 

Governments (Załącznik 4, punkt III A-1). Ponadto odbyłam liczne szkolenia i kursy w 

zakresie rozwoju leków, prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych oraz zarządzania 

m.in. według metodyki PMI® (Załącznik 4, punkt III Q-4). 

6. UDZIAŁ W ZESPOŁACH EKSPERCKICH I KONKURSOWYCH 

Moje wieloletnie doświadczenie naukowe w zakresie oceny działania prozdrowotnego 

i bezpieczeństwa stosowania potencjalnych komponentów „nowej żywności” zaowocowały 

umieszczeniem mnie na liście rezerwowej kandydatów do dwóch komitetów naukowych w 

Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority - 

EFSA) na lata 2018-2021, której celem jest wydawanie opinii na temat istniejących i 

pojawiających się zagrożeń w Europie związanych z żywnością. Na podstawie decyzji 

dyrektora wykonawczego EFSA z dnia 21.03.2018 roku jestem kandydatką do składu 

Komitetu Naukowego ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (Panel on Dietetic 

Products, Nutrition and Allergies, NDA) i Komitetu Naukowego ds. materiałów 

pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów i substancji pomagających w 

przetwarzaniu (Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing 

Aids, CEF) (Załącznik 4, punkt III N-1). Jako kandydatka listy rezerwowej będę uczestniczyć 

w pracach grup roboczych tych komisji. 

Od 2016 roku jestem członkiem zespołu ekspertów w dziedzinie nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-

2020 prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) (Załącznik 4, 
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punkt III N-2). Zadaniem tego zespołu jest ocena wniosków o dofinansowanie złożonych do 

tej instytucji w konkursach PO IR. W celu nabycia kwalifikacji niezbędnych do 

przeprowadzania wspomnianej ewaluacji uzyskałam certyfikaty w zakresie: oceny wniosków 

w ramach POIR 2014-2020 w obszarze kryteriów naukowo-technologicznych oraz 

gospodarczo-biznesowych, nowych kryteriów i modeli oceny wniosków w NCBR w ramach 

POIR 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności i adekwatności 

wydatków (Załącznik 4, punkt III Q-1). 

Od 2015 roku jestem też członkiem zespołu ekspertów w obszarze ochrony 

zdrowia ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-

2020 prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia (MZ), do zadań którego należy z kolei 

ocena wniosków o dofinansowanie złożonych do MZ w konkursach w ramach programu PO 

WER (Załącznik 4, punkt III N-3). W celu nabycia kwalifikacji niezbędnych do 

przeprowadzania ewaluacji w rzeczonym programie operacyjnym uzyskałam 13 certyfikatów 

w zakresie: oceny projektów wg wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 

2014-2020 i kwalifikowalności wydatków, zarządzania i realizacji projektów z udziałem 

środków EFS, projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, edukacji, adaptacyjności i 

wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS, profilaktyki 

nowotworowej, zatrudnienia i rynku pracy, dostępności projektu dla osób z 

niepełnosprawnościami, pomocy publicznej, zasad przekazywania informacji o projekcie i 

rekrutowania uczestników, zasad realizacji projektów partnerskich w PO WER, zasad 

realizacji projektów innowacyjnych i zasad realizacji projektów współpracy ponadnarodowej 

(Załącznik 4, punkt III Q-1). 

Ponadto na podstawie zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 

maja 2015 roku w okresie 18.05 – 31.07 2015 byłam członkiem komisji do spraw 

rekrutacji uczestników IV edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla 

naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania 

badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Załącznik 4, punkt III N-4). 

Byłam również członkiem jury konkursowego 53 Wydziałowego Konkursu Prac 

Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 

2017 roku (Załącznik 4, punkt III N-5). W latach 2006 i 2007 byłam członkiem komisji 
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egzaminacyjnej podczas egzaminów wstępnych na studia kierunku kosmetologia (Załącznik 

4, punkt III N-7). 

7. RECENZOWANIE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 

W 2018 roku recenzowałam 1 grant zagraniczny dla Slovak Research and 

Development Agency (VV 2017) (Załącznik 4, punkt III O-1). Dla Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju oceniłam łącznie na etapie oceny pre- i panelowej 20 wniosków złożonych 

w ramach programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, poddziałania 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” „Szybka ścieżka” oraz 

poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze ”. Ponadto oceniłam 3 protesty 

od negatywnej opinii dla wniosków złożonych konkursach „Szybka ścieżka” i SEAL OF 

EXCELLENCE oraz raport z realizacji projektu finansowanego w ramach programu 

sektorowego INNOMED (Załącznik 4, punkt III O-2). 

Dla Ministerstwa Zdrowia oceniłam 4 wnioski złożone w konkursie „Realizacja 

programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia 

pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. 

kierunków” (Załącznik 4, punkt III O-3). 

8. RECENZOWANIE PRAC NAUKOWYCH 

W latach 2011-2018 wykonałam 35 recenzji w standardzie peer review dla Chemico-

Biological Interactions, Food and Chemical Toxicology, Environmental Toxicology and 

Pharmacology, Molecules, Nutrients, Nutrition Research, Polymers, International Journal 

of Molecular Sciences, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Environmental 

Monitoring and Assessment, Lipids in Health and Disease i The Anatomical Record (na 

podstawie zestawiania zweryfikowanego i opublikowanego przez Publons. Clarivate 

Analytics) (Załącznik 4, punkt III P). 

W 2008 roku przygotowałam również recenzję pracy doktorskiej złożonej w 

Division of Endocrinology, Department of Zoology, School of Life Sciences Bharathiar 

University, Coimbatore, India (Załącznik 4, punkt III Q-2).  

Ponadto w latach 2010 - 2018 wykonałam łącznie 15 recenzji prac magisterskich 

złożonych na Wydziale Farmaceutycznym UMP (Załącznik 4, punkt III J-1). 
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9. UDZIAŁ W KOMITETACH REDAKCYJNYCH I RADACH NAUKOWYCH 

CZASOPISM 

Od 2018 roku jestem członkiem panelu recenzentów w wydawnictwie MDPI dla 

Nutrients i Pharmaceuticals (Załącznik 4, punkt III G-1). Od 2017 roku współpracuję także z 

Wuhan Editsprings Technology and Culture co., Ltd, na podstawie Peer Review Contract i 

Journal Recommendation Contract (Załącznik 4, punkt III G-2). Od 2016 roku jestem 

członkiem kolegium redakcyjnego w Journal of Pharmacology and Toxicological Studies 

wchodzącego w skład Research & Reviews. (Załącznik 4, punkt III G-3). W 2017 roku dla 

czasopisma tego przygotowałam dwie publikacje w formie Editorial Letter (Załącznik 4, 

punkt II D-3; D-4). 

10. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE 

Od 2013 roku w Katedrze i Zakładzie Toksykologii UMP prowadzę ćwiczenia z 

toksykologii ze studentami kierunku farmacja oraz seminaria dla studentów kierunku 

kosmetologia (Załącznik 4, punkt III J-3). Ponadto sprawowałam opiekę naukową nad dwoma 

doktorantami w charakterze opiekuna naukowego i promotora pomocniczego (Załącznik 4, 

punkt III K 1-2), byłam opiekunem 14 prac magisterskich w latach 2003-2017 i promotorem 

jednej pracy magisterskiej w roku akademickim 2017/2018 (Załącznik 4, punkt III J-1). 

Pełniłam też funkcję opiekuna koła naukowego przy Katedrze Toksykologii w roku 

akademickim 2013/2014 oraz opiekuna praktyki studenckiej w ramach programu ERASMUS 

w 2013 roku (Załącznik 4, punkt III J-2). Dla studentów SKN Neurofarmakologii w 2017 

roku wygłosiłam wykład nt. "Mikrobiom a mózg - czy bakterie mogą chronić nas przed 

neurodegeneracją?" w Katedrze i Zakładzie Farmakologii UMP (Załącznik 4, punkt III I-

4). 

Posiadam również doświadczenie w mentoringu. Od 2016 roku jako mentorka w 

programach Top Minds, będącego inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-

Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Girls go start-up! Academy i Lean in STEM 

realizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Stowarzyszenie TOP 500 

Innovators przy współpracy z Ambasadą USA wspieram studentki i doktorantki w tworzeniu 

indywidualnej ścieżki kariery związanej z pracą w globalnej korporacji, instytucji badawczej, 

uczelni lub pomagam w stworzeniu własnego start-upu (Załącznik 4, punkt III I 1-3). 
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11. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

W ramach współpracy Stowarzyszenia Top 500 Innovators z MNiSW brałam udział 

konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce „Ustawa 2.0” (2017 r.) (Załącznik 4, punkt III M-2). Uczestniczyłam również w 

opracowywaniu nowych projektów finansowanych z funduszy Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 dotyczących podnoszenia kompetencji w 

zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi z 

elementami zagranicznych staży oraz mentoringu oraz interdyscyplinarnych doktoratów 

przemysłowych (Załącznik 4, punkt III M-1). Ponadto w 2013 roku brałam udział w 

opracowaniu opinii Stowarzyszenia Top 500 Innovators do konsultacji społecznych raportu 

Jerzego Hausnera “ Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze 

gospodarczej?”, która została przekazana Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Olgierdowi Dziekońskiemu (Załącznik 4, punkt II E-1). 

 


