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1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko:   Anna Woźniak 

Miejsce pracy:   Centrum NanoBioMedyczne 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Umultowska 85 

60-614 Poznań 

 

Życiorys naukowy 

Urodziłam się 6. czerwca 1977 r. w Poznaniu. Po ukończeniu VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w 1996 r. rozpoczęłam 

studia na Kierunku Biotechnologia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Pracę magisterską pt.: 

„Analiza genu COL2A1 u chorych z kolagenopatiami typu II” wykonywałam w Katedrze i 

Zakładzie Genetyki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Anny Latos-

Bieleńskiej. Studia ukończyłam w 2002 roku i uzyskałam dyplom magistra inżyniera 

Biotechnologii ze specjalnością Diagnostyka Genetyczna. Moja systematyczna praca i 

osiągniecia naukowe w trakcie studiów zostały nagrodzone Medalem „Za osiągnięcia w 

studiach” przyznanym przez JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu.  

W 2002 roku rozpoczęłam kształcenie w studium doktoranckim na Akademii 

Medycznej w Poznaniu. Pracę doktorską pt.: „Zespół mikrodelecji 22q11.2 jako przyczyna 

wrodzonych wad serca u dzieci objętych opieką poznańskiego ośrodka kardiologii 

dziecięcej”, wykonywałam w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej i Katedrze i 

Zakładzie Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr 

hab. n. med. Aldony Siwińskiej. Pracę doktorską obroniłam w 2006 na Wydziale I Akademii 

Medycznej w Poznaniu, z oceną bardzo dobrą. 

W roku 2006 rozpoczęłam pracę na stanowisku biologa molekularnego w NZOZ 

Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu. Praca ta pozwoliła mi na rozwinięcie umiejętności 

z zakresu diagnostyki metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (ang. Fluorescence In situ 

Hybridisation, FISH) różnych zespołów mikrodelecji (Zespół Prader – Willi,  Williamsa, 

Wolf-Hirschhorn, mikrodelecji 22q11.2). Miałam tam również możliwość nabywania nowych 

kwalifikacji związanych z prowadzeniem hodowli komórkowych limfocytów krwi 

obwodowej na potrzeby analizy kariotypu. Umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych 
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stopniowo rozszerzałam o hodowlę i preparatykę kosmówki pochodzącej z materiału z 

poronień samoistnych, na potrzeby identyfikacji niepowodzeń rozrodu.  

W roku 2008 rozpoczęłam pracę na stanowisku biologa w Zakładzie Funkcji Kwasów 

Nukleinowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (Kierownik: prof. dr hab. 

Ryszard Słomski). Kontynuowałam tam prace z zakresu hodowli komórkowych, analizy 

cytogenetycznej i cytogenetyki molekularnej. Byłam zaangażowana w realizacje projektów 

mających na celu m. in. tworzenie zwierząt transgenicznych na potrzeby biomedycyny (np.: 

ksenotransplantacje w układzie świnia-człowiek). Dzięki temu rozwinęłam nowe umiejętności 

dotyczące wprowadzania metodą lipofekcji ekspresyjnych i modyfikujących konstrukcji 

genowych do komórek zwierząt w celu uzyskania transgenicznych komórek na potrzeby 

klonowania somatycznego; hodowli i selekcji komórek transgenicznych; przygotowania 

komórek transgenicznych do charakterystyki molekularnej; oceny cytotoksycznego wpływu 

składników układu dopełniacza, obecnych w surowicy człowieka, na komórki transgeniczne; 

analizy potencjalnych aberracji chromosomowych transgenicznych zwierząt (analiza 

kariotypu); mapowania fizycznego transgenu w komórkach transgenicznych zwierząt. Wyniki 

projektów realizowanych w temacie ksenotransplantacji zostały nagrodzone Nagrodą 

Zespołową dla dr hab. Daniela Lipińskiego, dr Marleny Szalaty, dr inż. Joanny Zeyland, mgr 

Agnieszki Nowak, mgr Hanny Przystałowskiej i mojej osoby pod Kierownictwem prof. 

Ryszarda Słomskiego, Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska 

Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna inwencja”: „Uzyskanie 

transgenicznych świń i wykorzystanie ich skóry i zastawek serca w medycynie” (27.03.2012). 

W roku 2012 objęłam funkcję opiekuna Pracowni Biologicznej w Centrum 

NanoBioMedycznym (CNBM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Początkowo moja działalność była skupiona na wyposażaniu i organizacji pracy w tej nowo 

powstałej jednostce. Niemal równolegle Pracownia zaczęła funkcjonować w zakresie 

naukowym. Misją Pracowni jest prowadzenie interdyscyplinarnej działalności naukowej i 

edukacyjnej w zakresie wykorzystania nanocząstek w celu terapii i detekcji (teranostyka) 

chorób nowotworowych; dostarczania kwasów nukleinowych do komórek na potrzeby 

transgenezy lub wyciszania genów; wykorzystania nanocząstek do bioobrazowania oraz do 

tworzenia rusztowań dla komórek na potrzeby medycyny regeneracyjnej. Obecnie jestem 

zaangażowana w prowadzenie badań na rzecz trzech interdyscyplinarnych projektów 

dotyczących wykorzystania nanocząstek, jako nowoczesnych nośników leków i substancji 

aktywnych oraz do bioobrazowania. W  grudniu 2016 r. zostałam wyznaczona do pełnienia 
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funkcji Kierownika Zakładu Inżynierii Genetycznej (według nomenklatury Ministerstwa 

Środowiska) Pracowni Biologicznej w CNBM.  

Jestem autorką 25 publikacji, 8 rozdziałów w podręcznikach, 71 komunikatów 

naukowych z konferencji krajowych i zagranicznych oraz 1 wpisu do bazy GenBank. Pełna 

lista moich publikacji jest umieszczona w osobnym załączniku do wniosku. Sumaryczny 

impact factor mojego dorobku według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 

opublikowania wynosi IF = 46,158; natomiast liczba punktów MNiSW = 509,5. Liczba 

cytowań dla wszystkich publikacji według bazy Web of Science (WoS): 88 (stan na dzień 

02.11.2017), natomiast Indeks Hirscha dla wszystkich publikacji według bazy Web of 

Science (WoS): H = 7 (stan na dzień 02.11.2017). Podczas mojej dotychczasowej pracy, 

brałam udział w realizacji ośmiu projektów badawczych. Trzy z tych projektów są 

realizowane aktualnie, a dotyczą one szeroko zakrojonych badań interdyscyplinarnych 

(chemia, fizyka, biomedycyna) i pełnię w nich rolę głównego wykonawcy lub 

współwykonawcy zadań z obszarów biomedycyny. 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca, roku i daty ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

03.2013 Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania 

Projektami, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

11.2006  Doktor nauk biologicznych, Wydział Lekarski I, Akademia 

Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; tytuł 

rozprawy „Zespół mikrodelecji 22q11.2 jako przyczyna 

wrodzonych wad serca u dzieci objętych opieką poznańskiego 

ośrodka kardiologii dziecięcej”. Promotor: prof. dr hab. Aldona 

Siwińska. Miejsce realizacji: Klinika Kardiologii i Nefrologii 

Dziecięcej oraz Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, 

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

06.2002  Magister inżynier Biotechnologii, Specjalizacja: Diagnostyka 

genetyczna, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu; tytuł pracy „Badanie mutacji w 

genie COL2A1 u chorych z kolagenopatiami typu II”, Promotor: 

prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska. Miejsce realizacji: Katedra i 

Zakład Genetyki Medycznej Akademia Medyczna im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

2012- obecnie  Opiekun Pracowni Biologicznej, Kierownik Zakładu Inżynierii                     

Genetycznej (według nomenklatury Ministerstwa Środowiska), 

Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu  

2008-2012 Biolog, Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk w 

Poznaniu 

2006-2008 Biolog, Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu  

 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 

Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 ze zm.) są cztery publikacje naukowe powiązane tematycznie zamieszczone w 

czasopismach z listy JCR. 

 

A/ tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena toksyczności i funkcjonalności różnych typów 

nanocząstek dla potrzeb biomedycyny”. 

 

B/ publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 

1. Woźniak A., Malankowska A., Nowaczyk G., Grześkowiak B.F., Tuśnio K., Słomski 

R., Zaleska-Medynska A., Jurga S., 2017, „Size and shape-dependent cytotoxicity 

profile of gold nanoparticles for biomedical applications”, Journal of Materials 

Science: Materials in Medicine, 28(6):92. doi:10.1007/s10856-017-5902-y 

IF = 2,325 

MNiSW = 30 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań biologicznych, 

prowadzeniu hodowli komórkowych (HEK293T, HeLa), wykonaniu analiz żywotności 

metodą WST1 i barwieniem fluorescencyjnym po ekspozycji komórek na nanocząstki 

złota, przeprowadzeniu jakościowej analizy komórek przy pomocy IN Cell Ananlyzer, 

analizy statystycznej, ponadto wykonałam analizę i interpretację uzyskanych wyników 

badań biologicznych w kontekście wyników morfologii nanocząstek, opracowałam 

ryciny nr 3, 4 i 5 oraz napisałam manuskrypt w języku angielskim (rozdziały: 1, 2.3, 
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2.4, 2.5, 3.2, 4, 5). Jestem autorem korespondencyjnym. Mój udział procentowy 

szacuję na 70%. 

 

2. Woźniak A., Walawender M., Tempka D., Coy E., Załęski K., Grześkowiak B.F., 

Mrówczyński R., 2017, „In vitro genotoxicity and cytotoxicity of polydopamine-

coated magnetic nanostructures”, Toxicology in vitro 44, 256-265. 

doi:10.1016/j.tiv.2017.07.022 

IF = 2,866 

MNiSW =  30 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań biologicznych, 

prowadzeniu hodowli komórkowych (MSU-1.1, KB), wykonaniu części analiz 

toksyczności dotyczących stresu oksydacyjnego, apoptozy i uszkodzeń DNA dwóch linii 

komórkowych po ekspozycji na analizowane nanocząstki, opracowaniu i interpretacji 

wyników badań biologicznych, przygotowaniu rycin nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 oraz napisaniu 

manuskryptu w języku angielskim (rozdziały: 1, 2.3, 3.2, 4). Jestem pierwszym 

autorem korespondencyjnym. Mój udział procentowy szacuję na 70%.  

 

3. Woźniak A., Noculak A., Gapiński J., Kociolek D., Boś-Liedke A., Zalewski T., 

Grześkowiak B.F., Kołodziejczak A., Jurga S., Banski M.,  Misiewicz J., 

Podhorodecki A., 2016, „Cytotoxicity and imaging studies of β-

NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods”, RSC Advances, 6, 95633-95643. 

doi:10.1039/C6RA20415E 

IF = 3,108 

MNiSW = 30 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań biologicznych, 

analizie i interpretacji uzyskanych wyników badań biologicznych przeprowadzonych 

na liniach komórkowych (HT-29, HeLa, U-2 OS, HEK293T) po ekspozycji na 

nanocząstki – analizy żywotności, apoptozy i internalizacji komórkowej, koordynacji 

badań, przygotowaniu rycin nr 5 i 6, napisaniu manuskryptu w języku angielskim 

(rozdziały: część 1, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.5, 4). Jestem autorem korespondencyjnym. 

Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

 

4. Woźniak A., Grześkowiak B.F., Babayevska N., Zalewski T., Drobna M., Woźniak-

Budych M., Wiweger M., Słomski R., Jurga S., 2017, „ZnO@Gd2O3core/shell 
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nanoparticles for biomedical applications: Physicochemical, in vitro and in vivo 

characterization”, Materials Science and Engineering C: Materials for Biological 

Applications, 80, 603-615. doi:10.1016/j.msec.2017.07.009 

IF = 4,164 

MNiSW = 30 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badań biologicznych, 

wykonaniu części analiz toksyczności na poziomie in vitro dotyczących żywotności 

trzech linii komórkowych po ekspozycji na analizowane nanocząstki (linie komórkowe 

HeLa, KB, MSU-1), przeprowadzeniu analizy internalizacji wewnątrzkomórkowej 

nanocząstek, wykonaniu części analiz toksyczności na poziomie in vivo dotyczących 

analizy współczynnika przeżycia embrionów organizmu modelowego Danio rerio, 

współczynnika wyklucia i wad rozwojowych u ryb po ekspozycji na analizowane 

nanocząstki. Dokonałam również interpretacji i opracowania wyników badań 

biologicznych, przygotowałam ryciny nr 10 i 12 oraz napisałam część manuskryptu w 

języku angielskim (rozdziały: część 1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.4, 3.5, 3.6, 4). Jestem 

autorem korespondencyjnym. Mój udział procentowy szacuję na 60%.  

 

Sumaryczny impact factor (IF) według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 

rokiem opublikowania dla publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: IF = 

12,463 

Sumaryczna liczba punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: MNiSW = 120 

 

C/ Omówienie celu naukowego publikacji wchodzących w skład osiągnięcia, uzyskanych 

wyników oraz ich wykorzystania: 

Nanotechnologia to nauka, której działania skupiają się na otrzymywaniu i 

zastosowaniu struktur, których co najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach (1 do 

100 nm). Geneza tego terminu wywodzi się od greckiego słowa „Nanos”, które oznacza 

„Karzeł”. Oryginalność skali nano związana jest ze zmianą właściwości materiałów (głównie 

właściwości chemicznych, magnetycznych, optycznych i mechanicznych) w odniesieniu do 

reprezentowanych przez nie właściwości w makroskali. Zmiana ta ma ścisły związek z 

utylitarnością materiałów wytwarzanych przy zastosowaniu nanotechnologii.  

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, nanomateriał definiuje się jako materiał, 

który ma przynajmniej w jednym wymiarze wielkości rzędu 1-100 nm (2011/696/EU Dz. U. 
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L 275 z 20.10.2011, str. 38-40). Należy jednak mieć na uwadze, iż granica wielkości 

nanocząstek (ang. nanoparticles, NPs) jest różna dla materiałów o różnych właściwościach 

użytkowych i na ogół wiąże się z pojawieniem nowych jakościowo właściwości po jej 

przekroczeniu. Tak opisane nanomateriały/nanocząstki cechują się następującymi 

parametrami i właściwościami: wielkość, kształt, różnorodność składu chemicznego, 

hydrofilowość, duża powierzchnia właściwa, wysoka aktywność chemiczna. 

Zespolenie nowoczesnych metod inżynierii komórkowej, genetycznej i biologii 

molekularnej, z właściwościami nowoczesnych narzędzi nanotechnologii daje możliwość 

wykorzystania nanotechnologii w biomedycynie.  

Nanocząstki do zastosowań biomedycznych powinny charakteryzować się przede 

wszystkim niskim poziomem toksyczności (cytotoksyczności, uszkodzenia DNA), wysokim 

poziomem biokompatybilności i  biodegradowalności po wprowadzeniu i wykonaniu swojej 

funkcji w organizmie. Jedną z niezwykle ważnych cech nanocząstek, warunkującą ich 

wykorzystanie w biomedycynie jest hydrofilowość i rozpuszczalność/dyspersja w wodzie lub 

fizjologicznie obojętnych roztworach.    

Metodyka produkcji nanocząstek dysponuje szeroką gamą metod syntez chemicznych, 

co pozwala na uzyskanie różnych typów, kształtów i wielkości nanocząstek. Ich klasyfikacja 

opiera się głównie na podziale materiałowym i uwzględnia: nanocząstki metaliczne, 

magnetyczne, polimerowe, węglowe, systemy i nanokryształy półprzewodnikowe (kropki 

kwantowe). Po procesie syntezy, nanocząstki zwykle są poddawane procesowi modyfikacji 

chemicznej powierzchni by ich właściwości fizykochemiczne spełniały wyżej wymienione 

warunki zastosowań w biomedycynie. Główną cechą, którą należy nadać nanocząstkom jest 

najczęściej zwiększenie właściwości hydrofilowych, poprzez niekowalencyjną 

funkcjonalizację (opłaszczanie) polimerami (np.: niskocząsteczkowym glikolem 

polietylenowym) lub poprzez kowalencyjne dołączanie grup funkcyjnych (np.: 

karboksylowych -COOH). W takiej formie, nanocząstki można biofunkcjonalizować, czyli 

dołączać do nich biomolekuły (np.: substancje terapeutyczne, białka, kwasy nukleinowe, 

przeciwciała) uzyskując nowoczesne nanonośniki. Nanocząstki, dzięki rozmiarowi 

zbliżonemu do wielkości organelli komórkowych i białek, są zdolne do przenikania przez 

dwulipidową warstwę błony komórkowej. Efektywność procesu internalizacji nanocząstek 

zależy od czynników fizykochemicznych: wielkości, kształtu, ładunku powierzchniowego i 

obecności powierzchniowych reszt grup chemicznych ale i również od czynników 

biologicznych (tworzenie korony białkowej na powierzchni nanocząstek, faza cyklu komórki) 

[1,2,3]. Komórki pobierają nanocząstki na drodze makropinocytozy, klatrynozależnej i 
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kaweolozależnej endocytozy lub na drodze pasywnej penetracji błony komórkowej [4]. 

Nanocząstki po przejściu w formie endosomów przez błonę komórkową transportowane są do 

lizosomów, skąd mogą przejść do cytoplazmy a dalej do jądra komórkowego lub być usunięte 

z komórki (egzocytoza) [5, 6,7,8]. W cytoplazmie lub jeszcze w endosomach, kontakt 

nanocząstek z korozyjnym środowiskiem wewnątrzkomórkowym może skutkować degradacją 

np.: na skutek dysocjacji, działania pH lub enzymów. Uwzględnia ona usuwanie korony 

białkowej, immobilizowanych molekuł, a często również samej struktury nanocząstek [9]. W 

aspekcie dystrybucji nanocząstek w organizmach żywych, wykazano, że jest ona zależna od 

wielkości NPs, a ich migracja jest zgodna ze szlakiem detoksykacji [10, 11]. 

Możliwości swobodnego modulowania właściwościami nanocząstek stanowią duży 

potencjał aplikacyjny dla nauk biomedycznych. Zdolność nanocząstek do tworzenia 

biokompleksów oraz do przenikania przez dwuwarstwę lipidową stwarza szanse uzyskania 

rewolucyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki, leczenia i bioobrazowania. Szczególnie 

obiecującymi aspektami są: opracowanie nowoczesnych nanosystemów dostarczania leków 

(ang. drug delivery systems), dostarczania kwasów nukleinowych (ang. nucleic acids delivery 

systems) oraz znaczników służących do obrazowania wykorzystywanych in vitro oraz in vivo 

[11, 12,13,14,15].   

Nanosystemy dostarczania leków. 

Dzięki wysokiej reaktywności grup powierzchniowych nanocząstek, można 

przyłączać do nich, kowalencyjnie lub niekowalencyjnie, substancje terapeutyczne. Podejście 

to sprzyja rozwiązaniu problematyki dostarczania leków, które są trudno rozpuszczalne, 

ulegają szybkiemu rozpadowi i niekontrolowanej biodystrybucji przez co wymusza, w 

klasycznej terapii, aplikowanie pacjentom wysokich ich dawek. Z uwagi na dane 

epidemiologiczne oraz problematykę kliniczną, społeczną i ekonomiczną, nanosystemy te 

stanowią przedmiot intensywnych badań w terapii chorób nowotworowych [16]. 

Nanocząstki bimodalne. 

Aby poprawić specyficzność interakcji nanocząstki z komórką docelową, 

powierzchnię nanocząstek można biofunkcjonalizować ligandami (np.: przeciwciała, 

peptydy). Takie nanokompleksy bardzo wybiórczo i swoiście łączą się do receptorów 

ulegających nadekspresji lub tych, które są typowe dla komórek nowotworowych, np.: 

receptora epidermalnego czynnika wzrostu (ang. Human Epidermal Growth Factor Receptor 

2, HER2), receptora kwasu foliowego (ang. Folate Receptor, FA) [17,18]. Strategia takiej 

terapii celowanej jest niezwykle korzystna ze względu na dostarczenie leku w miejsce np.: 

występowania nowotworu, a tym samym zmniejszenie oddziaływania transportowanego leku 
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na prawidłowe komórki. W konsekwencji, dążyć można do zwiększenia działania terapii, 

obniżenia dawki leku, ograniczenia uciążliwych, ogólnoustrojowych efektów ubocznych 

działania cytostatyków,  podnosząc w rezultacie komfort życia chorego. Co równie istotne,  

przyczynić się może do obniżenia czynników ekonomicznych terapii, w odniesieniu do 

tradycyjnej chemioterapii.   

Nanocząstki multimodalne, bioobrazowanie i teranostyka 

Kolejnym krokiem rozszerzającym aplikacyjność nanocząstek w biomedycynie jest 

komponowanie ich składu lub dołączanie do ich powierzchni znaczników, by uzyskać 

właściwości fluorescencyjne, luminescencyjne, upkonwertujące lub magnetyczne. Takie 

multimodalne podejście zapewnia specyficzne rozpoznanie i przyłączenie się do komórki 

docelowej, dostarczenie leku oraz możliwość bioobrazowania in vitro i in vivo z 

zastosowaniem metod optycznych, tomografii lub rezonansu magnetycznego [19,20,21,22]. 

Dzięki próbom zaprojektowania i syntezowania nanocząstek multimodalnych, w 2001 

powstał termin - teranostyka, który odnosi się do prowadzenia terapii z jednoczasową 

diagnostyką. Trudno przeceniać korzyści płynące z teranostyki, bowiem stwarza możliwość 

sukcesywnego obserwowania i monitoringu postępów leczenia i biodystrybucji leków, a także 

pozwala na modyfikowanie dawkowania przyjmowanych terapeutyków [23].  

Nanosystemy dostarczania kwasów nukleinowych 

Główną strategią wykorzystania nanocząstek jako nośników kwasów nukleinowych 

jest regulacja lub wyciszanie ekspresji mRNA w chorobach nowotworowych, jaki i również w 

ujęciu bardziej biotechnologicznym - do wprowadzania genetycznych modyfikacji do 

komórki [24,25].   

Medycyna regeneracyjna 

Zastosowanie nanomateriałów (np.: porowatych, hydrożeli, układów polimerowych) w 

medycynie regeneracyjnej sprzyja proliferacji komórek w przestrzeni trójwymiarowej. Ich 

trabekularna geometria i porowatość znacznie przyspiesza procesy dyfuzji gazów i transportu 

substancji odżywczych. Możliwość wprowadzania czynników stymulujących wzrost komórek 

lub antybakteryjnych, dodatkowo wzmacnia potencjał nanokompozytów w biomedycynie 

[26,27,28].   

 

 

W odniesieniu do aplikacji nanocząstek w biomedycynie, szczególne znaczenie wydają 

się mieć trzy główne problemy badawcze: 

1. Ocena profilu cytotoksyczności nanocząstek.  
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2. Ocena profilu uszkodzeń DNA w komórkach po ekspozycji na nanocząstki. 

3. Ocena funkcjonalności i efektywności nanocząstek w układach biologicznych.  

Powyższa problematyka rozpatrywana na poziomie in vitro i in vivo została przez mnie 

uwzględniona w serii czterech oryginalnych publikacji, które załączam jako osiągnięcie 

naukowe stanowiące istotę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.  

Pierwsze zagadnienie, które podjęłam podczas pracy nad wykorzystaniem nanocząstek 

do zastosowań w biomedycynie, dotyczyło określenia ich potencjalnie negatywnego wpływu 

na układy biologiczne in vitro. Jest to czynnik najważniejszy, determinujący użycie 

nanocząstek w biomedycynie. Miarą cytotoksyczności może być szereg przemian 

biochemicznych i morfologicznych w komórce uwzględniający: integralność błon 

komórkowych; żywotność; aktywność enzymów związanych z metabolizmem komórki; 

zdolność do replikacji, proliferacji; zmiany w zawartości i lokalizacji białek lub innych 

struktur powierzchniowych, apoptoza, stres oksydacyjny, które zachodzą w komórce na 

skutek ekspozycji na zewnętrzny czynnik chemiczny i/lub fizyczny. W przypadku 

nanocząstek, poziom cytotoksyczności może być zależny od: typu nanocząstek; ich 

morfologii (kształt, wielkość); stężenia; czasu ekspozycji; typu testowanej linii komórkowej a 

także od: typu funkcjonalizacji; typu biofunkcjonalizacji; czystości chemicznej; metody 

wytwarzania; typu stosowanego rozpuszczalnika; stopnia agregacji. Zagadnie to jest złożone z 

uwagi na wieloczynnikową zależność. Dodatkowych komplikacji może dostarczać brak 

algorytmu postępowania podczas prowadzenia analizy profilu cytotoksyczności.  

Centralny dogmat nanotoksykologii wskazuje, że spośród wyżej wymienionych są trzy 

najważniejsze czynniki determinujące profil cytotoksyczności nanocząstek: ich wielkość, 

kształt i chemia powierzchni. Granice wielkości nanocząstek w aspekcie cytotoksyczności są 

niejednoznaczne, a dane literaturowe sugerują zasięg do 65-200 nm [29]. Istotą problematyki 

wielkości i kształtu nanocząstki jest jej powiązanie z procesem endocytozy komórkowej i 

biodystrybucji, a także determinacja niekorzystnego procesu agregacji nanocząstek [30]. 

Natomiast chemia powierzchni obejmuje takie czynniki jak: wartość powierzchniowego 

potencjału elektrokinetycznego (potencjał Zeta - ζ), oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy 

nanocząstką a błoną komórkową i agregację białek w formie korony białkowej wokół 

nanocząstek.  

Biorąc pod uwagę złożoność i wielokierunkowość czynników determinujących 

toksyczność nanocząstek, należy prowadzić badania biologiczne po każdym etapie syntezy 

i/lub modyfikacji każdego typu nanocząstek (funkcjonalizacja, biofunkcjonalizacja). 

Niezwykle ważnym jest, aby móc wprowadzać zmiany w ich produkcji dotyczące np.: 
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wielkości, kształtu, doboru rozpuszczalnika, surfaktantu czy modyfikacji powierzchniowych, 

jako konsekwencję zbyt wysokiego poziomu cytotoksyczności badanych nanocząstek. 

Kluczową sprawą jest ścisła współpraca pomiędzy interdyscyplinarnym zespołem chemików 

odpowiedzialnych za proces syntezy i/lub modyfikacji NPs, fizyków, którzy charakteryzują 

nanocząstki pod kątem cech fizykochemicznych oraz biologów, którzy dokonują ewaluacji 

biologicznej i określają cele wytwarzania nanocząstek na potrzeby biomedycyny. 

Jednym z typów nanocząstek, które niosą wysoki potencjał wykorzystania w 

biomedycynie są nanocząstki metaliczne, ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek złota 

(AuNPs). W literaturze opisywane są jako dogodne nanosystemy dostarczania leków, 

wykorzystywane również w hipertermii i biosensorach [31]. Te właściwości AuNPs były 

przyczyną badań, które podjęłam w celu określenia profilu cytotoksyczności względem 

prawidłowej i nowotworowej linii komórkowych, niefunkcjonalizowanych nanocząstek złota 

o różnej morfologii: nanosfer (ang. nanospheres) o średnicy ~10 nm; nanoprętów (ang.   

nanorods) o średnicy ~41 nm; nanogwiazd (ang. nanostras) o średnicy ~240 nm; 

nanokwiatów (ang. nanoflowers) o średnicy ~370 nm; nanopryzm (ang.  nanoprisms) o 

średnicy ~160 nm. Założenie prowadzonych przeze mnie badań umożliwiło wykonanie analiz 

grup nanocząstek złota o różnej morfologii syntetyzowanych w jednym czasie, co z kolei 

pozwoliło na przeprowadzenie badań porównawczych (ta sama metodyka syntezy, pomiarów 

fizykochemicznych i badań biologicznych). Dotychczas publikowane dane przedstawiały 

jedynie porównanie cytotoksyczności wywoływanej przez AuNPs o kształcie sfer i prętów 

oraz odrębne opisy cytotoksyczności AuNPs o kształcie gwiazd, kwiatów i pryzm [32]. 

Zaprojektowane przeze mnie badania pozwoliły na określenie żywotności komórek w sposób 

ilościowy (kolorymetryczny test WST-1 oraz kwantyfikacja intensywności fluorescencji 

komórek żywych i martwych) i jakościowy (obrazowanie przy pomocy mikroskopu 

fluorescencyjnego).  

Badania te były przeprowadzone na prawidłowej linii komórkowej wywodzącej się z 

embrionalnej nerki człowieka - HEK293T (ang. Human Embryonic Kidney) i linii 

nowotworowej wywodzącej się z raka szyjki macicy - HeLa. Wybór tych komórek był 

podyktowany celem określenie wpływu AuNPs na dwa różne typy modelowych linii 

komórkowych. Stężenia analizowanych nanocząstek zostały dobrane następująco: 1, 6, 8, 16, 

32, 100, 300 µM, a odpowiedź komórkową odczytywano po 24, 48 i 72 h inkubacji.  

Badany poziom cytotoksyczności dotyczył pomiaru aktywności enzymatycznej 

oksydoreduktazy komórkowej i jej zdolności do konwertowania soli WST (ang. Water-

soluble Tetrazolium salts)  do nierozpuszczalnego formazanu. Zdolność tą posiadają jedynie 
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żywe komórki, stąd miarą żywotności jest ilość formazanu odczytana spektrofotometrycznie 

na podstawie absorbancji przy określonej długości fali. Z kolei zastosowane obrazowanie 

fluorescencyjne uwzględnia jednoczesne barwienie flourochromami dla komórek żywych i 

martwych. W oznaczaniu komórek żywych wykorzystałam barwnik klaceinę AM, który ma 

zdolność do przenikania przez błonę komórkową i w obecności aktywnej esterazy 

pozbawiany jest grupy AM, co zatrzymuje barwnik wewnątrz komórki. Fluorescencyjne 

barwienie komórek martwych uwzględniało z kolei wykorzystanie właściwości homodimeru 

etydyny do wnikania przez permeabilizowaną błonę komórkową i interkalację w DNA.  

Uzyskane wyniki badań żywotności komórek po inkubacji z różnymi typami AuNPs 

w określonych powyżej stężeniach rozpatrywałam w kontekście rozmiaru i kształtu NPs. 

Nanocząstki sferyczne wykazywały niski profil cytotoksyczności w spektrum stężeń: 1, 6, 8, 

16 µM. W wyższych stężeniach (32, 100, 300 µM) powodowały nasilony spadek żywotności 

komórek. Podobny profil obserwowałam dla nanoprętów. Wyniki moich badań sugerują, że 

niewielkich rozmiarów nanosfery (10 nm) i nanopręty złota (41 nm) silnie agregowały w 

wysokich stężeniach, co po długim czasie inkubacji z komórkami skutkowało zwiększeniem 

ich cytotoksyczności. Nanocząstki złota o większych rozmiarach, jak: nanogwiazdy (130 nm), 

nanokwiaty (370 nm) i nanopryzmy (160 nm) były mono dyspersyjne i relatywnie mniej 

toksyczne. Uważa się, że asymetryczny kształt (nanopręty, nanogwizady, nanokwiaty) sprzyja 

procesowi internalizacji komórkowej. Analizy te pozwoliły mi na sformułowanie wniosku, że  

poziom żywotności analizowanych typów komórek zależał od wielkości i kształtu AuNPs, 

przy czym nanosfery i nanopręty cechowały się większą cytotoksycznością niż nanogwiazdy, 

nanokwiaty i nanopryzmy.  

Trzecim, oprócz wielkości i kształtu, rozważanym przez mnie czynnikiem mogącym 

mieć wpływ na cytotoksyczność AuNPs nie był element je pokrywający (nie były 

funkcjonalizowane), ale skład mieszaniny reakcyjnej podczas procesu syntezy. Wiele 

chemicznych prekursorów nanocząstek może być toksycznych, tak jak w przypadku syntezy 

AuNPs – CTAB (bromek cetylotrimetyloamoniowy). W przedstawionych przez nas 

badaniach, czynnik ten został efektywnie usunięty poprzez wirowanie nanocząstek i nie miał 

wpływu na ich cytotoksyczność.  

Analizując odpowiedź dwóch typów badanych przez mnie linii komórkowych można 

stwierdzić, że powyższe typy nanocząstek oddziaływały bardziej toksycznie na linię 

komórkową HEK293T, proporcjonalnie do ich stężenia i czasu inkubacji, włączając nawet 

najniższe stężenie (1, 6, 8 µM) i najkrótszy czas inkubacji (24 h). Linia komórkowa HeLa 
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wykazywała mniejszą wrażliwość, a najniższą żywotność odnotowano po 72 h inkubacji z 

nanocząstkami o najwyższym stężeniu (300 µM).  

 

Reasumując, wykazałam, że toksyczność (obniżenie żywotności) AuNPs względem 

komórek prawidłowych i nowotworowych ma charakter zależny od wielkości, kształtu i 

stężenia nanocząstek oraz czasu ich inkubacji z komórkami. Jednocześnie zauważyłam, że 

taka odpowiedź komórkowa jest różnie nasilona i zależna od typu analizowanej linii. Badane 

AuNPs wykazały cechy niskiej cytotoksyczności w określonym przedziale stężeń, co 

umożliwia ich zastosowanie na potrzeby biomedycyny. Z uwagi na wielkość i kształt 

użyteczność tych nanocząstek zostały przez mnie zaklasyfikowane następująco: nanosfery i 

nanopręty złota mogą być zastosowane jako np.: systemy dostarczania leków, kwasów 

nukleinowych lub do terapii celowanej, natomiast większe analizowane przez nas 

nanocząstki, z uwagi na asymetryczny kształt, dużą powierzchnię właściwą oraz silną 

absorpcję światła widzialnego i podczerwieni, mogą być wykorzystane w hipertermii lub 

terapii laserowej.  

Opisane powyżej prace były realizowane w ramach projektu pt.: „Nanomateriały o 

potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie”, 2012-2015, Projekt Program Badań 

Stosowanych, PBS/A9/13/2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kierownik: prof. dr 

hab. Stefan Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu.  W ramach tego projektu, z tematyki AuNPs powstała praca magisterska Anny 

Kołodziejczak (2015, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Kierunek Biotechnologia 

Medyczna) pt.: „Badanie cytotoksyczności nanocząstek złota w aplikacjach biomedycznych”, 

której byłam promotorem. 

Uzyskane wyniki podsumowuje praca:  

1. Woźniak A., Malankowska A., Nowaczyk G., Grześkowiak B.F., Tuśnio K., Słomski 

R., Zaleska-Medynska A., Jurga S., 2017, „Size and shape-dependent cytotoxicity 

profile of gold nanoparticles for biomedical applications”, Journal of Materials 

Science: Materials in Medicine, 28(6):92. doi:10.1007/s10856-017-5902-y. 

IF = 2,325 

MNiSW = 30 

 

 

Zgłębiając tematykę nanotoksykologii, skupiłam się na analizie wykładników 

cytotoksyczności nanocząstek w ujęciu szerszym niż rutynowo opisywane w literaturze testy 
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żywotności komórek. Mianowicie, w kolejnej publikacji analizowałam metodą cytometrii 

mikrokapilarnej wpływ nanocząstek magnetycznych w szerokim spektrum stężeń (16, 32, 64, 

100, 300 µg/ml) i czasów inkubacji (24, 48 i 72h) na indukcję procesu apoptozy, stresu 

oksydacyjnego oraz uszkodzeń DNA w komórkach linii prawidłowej fibroblastów człowieka 

- MSU-1.1 i linii wywodzącej się z raka jamy nosowo-gardłowej człowieka - KB. 

Przedmiotem analiz były nieopisane dotąd w literaturze nanocząstki magnetyczne w postaci 

nanosfer (średnica ~10 nm) oraz w postaci nanoklastrów (średnica ~80 nm). Nanocząstki 

magnetyczne cechują się dobrymi właściwościami magnetycznymi, dużą powierzchnią 

właściwą oraz możliwościami jej chemicznych modyfikacji i biofunkcjonalizacji. Dzięki 

temu mogą być stosowane w aplikacjach biomedycznych jako nośniki leków (również 

sterowane zewnętrznym polem magnetycznym), w terapii celowanej lub hipertermii. 

Uwzględniając powyższe, nanocząstki magnetyczne stanowią przedmiot intensywnych badań 

w laboratoriach nanobiomedycznych.  

Zaproponowana przez mnie metodyka, w pierwszej kolejności uwzględniała analizę 

apoptozy. Z uwagi na wieloetapowość tego zjawiska, ważnym jest by dokonać detekcji 

apoptozy w możliwie najwcześniejszym jego stadium. Przeprowadzony przez mnie test 

wykorzystuje fakt, że na wczesnym etapie apoptozy obserwuje się permeabilizację błony 

komórkowej i przejście na zewnątrz komórki fosfatydyloseryny, do której wykazuje 

powinowactwo fluorescencyjnie znakowana aneksyna. Z kolei drugi komponent testu to jodek 

propidyny, który ma zdolność przenikania przez uszkodzoną błonę komórkową i barwi DNA. 

Jednoczesne użycie tych reagentów pozwoliło mi wykrycie czterech populacji komórek: z 

przebiegiem wczesnej (1) lub późnej (2) apoptozy, komórek żywych (3) i martwych (4).  

Uzyskane wyniki wskazują, że sferyczne nanocząstki magnetyczne wywołują niską 

toksyczność (apoptoza) względem linii komórkowej KB, natomiast w przypadku linii 

prawidłowej MSU-1.1 powodują nieznaczne obniżenie populacji komórek żywych a 

zwiększają populację komórek wczesno i późno apoptycznych. Zbliżone wyniki 

obserwowałam dla nanocząstek magnetycznych w postaci klastrów. Analiza apoptozy 

ujawniła, że odsetek komórek martwych nie przekraczał kilku procent, a nieznaczny wzrost 

populacji komórek w fazie wczesnej lub późnej apoptozy był zależny od stężenia 

nanocząstek, czasu inkubacji z komórkami, a także od ich typu. 

Spośród spektrum testów określających stan komórki, przeprowadziłam dodatkowo 

analizę stresu oksydacyjnego. Dzięki tej metodzie można określić poziom wytwarzania 

wolnych rodników, np.: O
2-

, OH
•
 and H2O2, które prowadzą do peroksydacji tłuszczy, białek i 

kwasów nukleinowych. Konsekwencją tego może być m. in. zaburzenie szlaków 
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sygnałowych, aktywacja kaskad enzymatycznych, indukcja apoptozy i alternatywnych 

ścieżek śmierci komórki. Wykonane badania miały na celu wykrycie reaktywnych form tlenu 

w analizowanych komórkach po inkubacji z testowanymi nanocząstkami magnetycznymi. 

Badania te wykorzystują dodanie do hodowli przepuszczalnej dla błony komórkowej 

dihydroetydyny, która w kontakcie z anionami nadtlenkowymi ulega oksydacji i tworzy 

fluorescencyjny produkt interkalujący z DNA. Dzięki temu wyodrębniłam dwie populacje 

komórek: prawidłowych (ROS-) i tych, które przechodzą stres oksydacyjny (ROS+). Badania 

przy pomocy mikrokapilarnej cytometrii z fluorescencyjną detekcją utlenionej 

dihydroetydyny ujawniły, że we wszystkich trzech czasach ekspozycji (24, 48 i 72 h) 

sferycznych nanocząstek magnetycznych na komórki linii KB, najwyższy (19%) poziom 

populacji ROS(+) był obserwowany dla najwyższego stężenia nanocząstek (300 μg/ml). 

Podobne obserwacje były dla nanocząstek magnetycznych w postaci klastrów. W przypadku 

linii komórkowej MSU-1.1, po 24 i 48 h inkubacji ze sferycznymi nanocząstkami 

magnetycznymi, nie odnotowałam indukcji stresu oksydacyjnego. Po trzeciej dobie inkubacji 

poziom populacji komórek ROS(+) wzrósł do 30%. Podobne wyniki zanotowałam dla 

nanocząstek magnetycznych w postaci klastrów, z tą różnicą, że po 72h inkubacji poziom 

komórek ROS(+) wynosił 19%.  

Przeprowadzona analiza stresu oksydacyjnego wykazała, że wpływ analizowanych 

dwóch typów nanocząstek magnetycznych na indukcję stresu oksydacyjnego nie jest znaczny, 

zależny od stężenia nanocząstek i czasu inkubacji z komórkami.  

Badając potencjalnie negatywne skutki metaboliczne zachodzące w komórce po 

ekspozycji na nanocząstki, należy również uwzględnić ich działania na poziomie DNA. 

Dlatego też, analizując zjawisko apoptozy i stresu oksydacyjnego w komórkach po inkubacji 

z nanocząstkami magnetycznymi, poszerzyłam swoje badania o analizę uszkodzeń DNA. W 

tym celu, przeprowadziłam diagnostykę dwuniciowych pęknięć w DNA, mogących 

prowadzić do aktywacji białka ATM. Białko to jest enzymem z rodziny  kinazy 3-

fosfatydyloinozytolu (PI3K) [33]. Aktywowane białko ATM inicjuje krytyczne komórkowe 

ścieżki sygnałowe i fosforyluje wiele czynników, takich jak białka: p53, CHK2, SMC1, 

NBS1, i histon H2A.X. Poziom ufosforylowanego histonu H2A.X zwiększa się i akumuluje w 

miejscach uszkodzeń DNA. Z uwagi na powyższe jest indykatorem tych uszkodzeń [34]. 

Przeprowadzone badania pozwoliły mi na wyodrębnienie czterech populacji komórek: bez 

uszkodzeń DNA; z ufosforylowanym ATM; z ufosforylowanym H2A.X; z koaktywacją ATM 

i H2A.X, czyli z dwuniciowymi pęknięciami w DNA.  
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Wykonane badania wykazały, że sferyczne nanocząstki magnetyczne, po 24, 48 i 72h 

inkubacji z komórkami linii KB powodowały największy wzrost procentowy populacji 

komórek z ufosforylowanym białkiem ATM i dwuniciowymi pęknięciami DNA  

(odpowiednio do poziomu 4,61% i 4,6 %, czas inkubacji 24h, stężenia odpowiednio 64 μg/ml 

i 32 μg/ml). Zbliżone wartości uzyskałam dla nanocząstek magnetycznych w postaci 

klastrów. Nanocząstki te również nie powodowały silnego efektu uszkodzeń w DNA, a 

najliczniejsza populacja nieprawidłowych komórek dotyczyła tych z ufosforylowanym 

białkiem ATM (4,92%, czas inkubacji 24h, stężenie 300 μg/ml). Z kolei komórki linii MSU-

1.1 po ekspozycji na sferyczne nanocząstki magnetyczne, jak i na nanocząstki magnetyczne w 

postaci klastrów wykazywały najwyższą procentową obecność populacji z  obecnością 

dwuniciowych pęknięć w DNA po 72 h inkubacji (odpowiednio 9,95% i 11,12%).  

Analiza uszkodzeń DNA wykazała, że wielkość populacji komórek bez uszkodzeń 

dominowała w znacznym stopniu, natomiast wielkość populacji komórek wykazujących te 

zmiany była zależna od stężenia nanocząstek, czasu inkubacji z komórkami, a także od ich 

typu.  

 Ogólna obserwacja reakcji komórek na analizowane nanocząstki przychyla się ku 

stwierdzeniu, że linia komórkowa KB jest bardziej wrażliwa na nanocząstki magnetyczne w 

postaci klastrów, a linia MSU-1.1 na sferyczne nanocząstki magnetyczne. Jednakże reakcje te 

są bardzo zbliżone, różnice dotyczą tylko procentowej wielkości populacji nieprawidłowych 

komórek, natomiast u obu linii komórkowych procent komórek prawidłowych był na tym 

samym poziomie. Dodatkowo, zaobserwowałam, że prawidłowa linia komórkowa wykazała 

większą wrażliwość reakcji na nanocząstki w odniesieniu do linii nowotworowej. Obserwację 

tą potwierdzają inni autorzy opisujący większą sensytywność na nanocząstki linii 

komórkowej w logarytmicznej fazie wzrostu w porównaniu z komórkami w fazie stacjonarnej 

[33].  

Prowadzone przeze mnie badania nad toksycznością (apoptoza, stres oksydacyjny, 

uszkodzenia DNA) nanocząstek magnetycznych poszerzają spektrum analizowanych 

nanocząstek w odniesieniu do ich typu (magnetyczne) i morfologii (sfery i klastry). 

Dodatkowo, wyniki prac były ujęte w aspekcie nanocząstek magnetycznych 

fukcjonalizowanych (opłaszczonych) polidopaminą. Jest to naturalny polimer z doskonałymi 

właściwościami adhezyjnymi, który przewyższa swą użyteczność w stosunku do obecnie 

używanych polimerów, unikatowymi właściwościami fototermalnymi. Jak wspomniałam we 

wstępie, chemia powierzchni nanocząstek ma znaczący wpływ na cytotoksyczność. 

Większość nanocząstek po syntezie jest hydrofobowa, co wymusza potrzebę modyfikacji ich 
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powierzchni (funkcjonalizacji). Najczęściej efekt ten jest uzyskiwany poprzez otaczanie 

nanocząstki niskocząsteczkowym polimerem. Otoczki powierzchniowe zapewniają 

nanocząstkom hydrofilowość, stabilność w roztworach wodnych i odpowiadają za interakcję z 

błoną komórkową (potencjał Zeta, ζ). Wartość potencjału Zeta determinuje oddziaływanie 

nanocząstki z błoną komórkową lub wewnętrznymi kompartymentami komórkowymi i jest 

zależna od wielu czynników, np.: typu roztworu dyspergującego, od jego pH a także od 

chemicznych czynników opłaszczających nanocząstkę. Biorąc pod uwagę oddziaływanie 

elektrostatyczne pomiędzy powierzchnią nanocząstki a ujemnie naładowaną błoną 

komórkową, uważa się, że najkorzystniejszym ładunkiem na powierzchni nanocząstki jest 

ładunek dodatni. Testowane przez mnie nanocząstki magnetyczne funkcjonalizowane 

polidopaminą wykazywały potencjał Zeta ujemny (−30.9 mV dla nanosfer i −32.5 mV dla 

nanoklastrów, pH 7.0). Oznacza to ich dużą stabilność, niską toksyczność i nieco niższą 

wydajność internalizacji w odniesieniu do NPs z dodatnim potencjałem Zeta [34]. 

Przeprowadzone przeze mnie w innych badaniach analizy internalizacji nanoczątek 

magnetycznych funkcjonalizowanych polidopaminą i doksorubicyną wykazały efektywny 

proces wnikania do komórek linii nowotworowej HeLa. Dodatkowo, lek był wydajnie 

dostarczany do jądra komórkowego, co prowadziło do śmierci komórek już po 24 h 

ekspozycji [16]. Zatem ujemny potencjał Zeta nie dyskwalifikuje opisywanych nanonośników 

do wykorzystania w aplikacjach biomedycznych. 

 

Reasumując, po przeprowadzeniu syntezy i charakterystyki fizykochemicznej 

nanocząstki magnetyczne (sfery i klastry) funkcjonalizowane polidopaminą zostały poddane 

analizie w układach biologicznych in vitro. Wyniki badań wskazują, że toksyczność obu 

typów analizowanych nanocząstek w kontekście analizy apoptozy, stresu oksydacyjnego i 

uszkodzeń DNA jest niska, zależna od dawki i czasu inkubacji z komórkami, a procent 

prawidłowych komórek dla wszystkich analiz nie był niższy niż 65%. Inspiracją do 

funkcjonalizacji nanocząstek magnetycznych w opisywanej pracy był naturalny polimer o 

unikatowych właściwościach fototermalnych. Dlatego też połączenie cech nanocząstek 

magnetycznych z cechami polidopaminowej powłoki prowadzi do powstania  

wielofunkcyjnego nanosystemu służącego do sterowanego zewnętrznym polem 

magnetycznym, celowanego dostarczania leków lub kwasów nukleinowych, terapii 

fototermalnej i obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic 

Resonance Imaging, MRI) w jednym czasie. Prowadzone przeze mnie badania 

cytotoksyczności i powodowania uszkodzeń DNA opisanych powyżej nanocząstek, stanowią 
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fragment projektu pt.: „Nowe metody modyfikacji polidopaminy do syntezy multimodlanych 

nanomateriałów” (2014-2017, Projekt Sonata 7, UMO-2014/13/D/ST5/02793, Narodowe 

Centrum Nauki).  

Wnioskuję zatem, że analizowane nanosystemy otoczone polidopaminą są mało 

toksyczne, przez co można je wykorzystywać do proponowanych aplikacji biomedycznych. 

Uzyskane dane dla opisanych nanostruktur są opisane po raz pierwszy w literaturze, a 

przedstawiłam je w pracy: 

2. Woźniak A., Walawender M., Tempka D., Coy E., Załęski K., Grześkowiak B.F., 

Mrówczyński R., 2017, „In vitro genotoxicity and cytotoxicity of polydopamine-

coated magnetic nanostructures”, Toxicology in vitro 44, 256–265. 

doi:10.1016/j.tiv.2017.07.022 

IF = 2,866 

MNiSW =  30 

 

 

Badania cytotoksyczności nanocząstek złota i toksyczności (cytotoksyczności i 

uszkodzeń DNA) nanocząstek magnetycznych stanowią etap podstawowy w badaniach nad 

wykorzystaniem nanocząstek do aplikacji biomedycznych. Chcąc rozszerzyć swoje prace 

badawcze, skupiałam się także na problematyce bezpośredniego wykorzystania nanocząstek 

służących do różnego rodzaju zastosowań w medycynie i ocenie ich funkcjonalności. 

Pierwszym z nich było przeprowadzenie analiz na nowych nanocząstkach dedykowanych do 

bioobrazowania. Obrazowanie multimodalne (ang. multimodal imaging) wykorzystuje 

uzyskanie obrazów przy użyciu dwóch lub więcej technik i daje możliwość otrzymania 

komplementarnych informacji na temat organów i tkanek w krótkim czasie. Obecnie 

stosowane techniki bioobrazowania: MRI, PET (pozytonowa tomografia emisyjna, ang. 

positron emission tomography), CT (tomografia komputerowa, ang. computed tomography) 

pomimo swych niewątpliwych zalet, posiadają też pewne ograniczenia w postaci 

konieczności podania związku kontrastowego, wybiórczej czułości i wysokich kosztach 

eksploatacji urządzeń. Korzystną alternatywę stwarza obrazowanie optyczne (ang. optical 

imaging) bazujące na fluorescencji lub luminescencji. Większość barwników organicznych 

nie spełnia jednak całościowo kryteriów biokompatybilności, fotostabilności, zdolności 

penetracji fluorescencji. Stąd narasta potrzeba wdrożenia systemów spełniających 

wymienione kryteria. Uwzględniając powyższe, rozpoczęłam badania nad nanokryształami z 

domieszką pierwiastków ziem rzadkich (β-NaGdF4:Yb
3+

Er
3+

@PEG-Mo). Pierwiastki te maja 
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zdolność emitowania promieniowania o niższej długości fali, niż promieniowanie 

wzbudzające (zjawisko upkonwersji). Pozwala to na używanie lasera od długości fali 980 nm, 

który w aspekcie wykorzystania dla próbek biologicznych jest niezwykle korzystny, ponieważ 

nie powoduje uszkodzeń w tkankach i tłumi autofluorescencję. Nanokryształy zostały 

scharakteryzowane pod kątem właściwości fizykochemicznych. Badania te wykazały między 

innymi ich charakter paramagnetyku (dzięki obecności jonów Gd
3+

), co oznacza ich 

użyteczność w aspekcie czynnika kontrastującego w badaniach z użyciem MRI. Następnie 

przeprowadzono ocenę cytotoksyczności testowanych nanokryształów w stężeniach 1, 8, 16, 

32, 64, 100, 300 µg/ml przy pomocy testu żywotności (WST-1) i apoptozy (mikrokapilarna 

cytometria z fluorescencyjną detekcją aneksyny i jodku propidyny) na modelu prawidłowej 

linii komórkowej HEK293T i trzech liniach nowotworowych wywodzących się z: raka jelita 

grubego - HT-29, raka kości - U-2 OS i raka szyjki macicy - HeLa.  

Analizowane przez mnie wyniki testów żywotności in vitro ujawniły, że 

cytotoksyczność tych nanokryształów jest zależna od ich stężenia, w szczególności dla 

komórek linii U-2 OS w najwyższym przedziale stężeń (300 µg/ml). Komórki linii HeLa 

wykazywały spadek żywotności, który był uzależniony zarówno od stężenia jak i czasu 

inkubacji. Największą żywotnością po ekspozycji na nanokryształy cechowała się linia 

komórkowa HT-29. Z uwagi na to, komórki te poddano testom apoptozy, które wykazały 

zwiększającą się wraz ze stężeniem nanokryształów, populację komórek późno apoptycznych, 

lecz brakiem komórek martwych. Z kolei prawidłowe komórki linii HEK293T były 

najbardziej wrażliwe na inkubację z nanokryształami (obniżona żywotność), co potwierdza 

nasze obserwacje w badaniach opisanych w poprzednich publikacjach.  

Moja interpretacja analizy wnikania nanokryształów do wnętrza komórki wykonanej 

przy pomocy fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnego, ujawniła efektywny proces 

internalizacji. Badane spektra emisji nanocząstek wewnątrz komórek po wzbudzeniu laserem 

o długości fali 980 nm (550 nm i 660 nm) korelowały ze spektrum emisji uzyskanym podczas 

analizy optycznej zawiesiny nanokryształów. Oznacza to wysoką efektywność luminescencji 

nanokryształów w biologicznych systemach in vitro, w szczególności dla jonów Yb
3+

 i Er
3+

. 

Przedstawione powyżej wyniki badań biologicznych i optycznych dotyczą 

nanokryształów z domieszką pierwiastków ziem rzadkich: β-NaGdF4:Yb
3+

Er
3+

@PEG-Mo. 

Obrazowanie metodą mikroskopii elektronowej wykazało, że mają kształt prętów o średniej 

długości 22 nm. Należy podkreślić, że dotychczas opisywana morfologia nanokryształów 

domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich, dotyczyła kształtu kubicznego lub 

heksagonalnego [35]. Wielkości nanokryształów domieszkowanych pierwiastkami ziem 
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rzadkich, oprócz opisanych powyżej determinant względem cytotoksyczności, ma również 

wpływ na efektywność luminescencji.  

Analizowane nanokryształy były niekowalencyjne funkcjonalizowane 

monooleinianem glikolu polietylowego 860, który w porównaniu z innymi polimerami 

powierzchniowymi nie blokuje emisji luminescencji. Dodatkowo, jak większość otoczek 

powierzchniowych zapewnia hydrofilowość nanocząstek, stabilność w roztworach i 

odpowiada za interakcję z błoną komórkową. W przedstawianych badaniach skupiłam się 

również na analizie powierzchniowego potencjału zeta, który dla analizowanych 

nanokryształów β-NaGdF4:Yb
3+

Er
3+

@PEG-Mo został określony jako ujemny (-17.7 mV, pH 

7.0), co warunkuje dobrą stabilność dyspersji. W literaturze opisywana jest efektywna 

internalizacja nanokryształów zarówno pozytywnie, jaki negatywnie naładowanych, mimo iż 

preferowane są układy pozytywne z uwagi na wspomniane wcześniej odziaływanie 

elektrostatyczne z negatywnie naładowaną błoną komórkową [36]. Nie mniej jednak, należy 

mieć na uwadze, że rozważania wpływu potencjału zeta na proces internalizacji można 

ekstrapolować do wyników badań przeprowadzanych w takich samych warunkach. Niestety 

większość doniesień na ten temat odnosi się do pomiarów potencjału zeta dla nanokryształów 

dyspergowanych we wodzie, buforze PBS lub pożywce hodowlanej i w różnym pH. Zatem 

wyniki takie nie są porównywalne i nie mogą wskazywać na wzmacnianie lub osłabianie 

procesu internalizacji nanokryształów do komórek.  

Analizowane przez mnie wyniki badań biologicznych wykazały stabilne związanie 

otoczki na powierzchni nanokryształów, co nie było jednoznaczne z badaniami innych 

naukowców. Istnieją doniesienia o cytotoksycznym wpływie polimerów powierzchniowych 

nanokryształów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich [35]. Dane te jednak dotyczą 

nanocząstek o innej niż badanej przeze mnie morfologii. Rozbieżności uzyskiwanych 

wyników mogą być konsekwencją złożoności problematyki cytotoksyczności i braku 

jednolitych algorytmów postępowania podczas ewaluacji biologicznej nanocząstek. Uwaga ta 

odnosi się również do ustanowienia metodyki w aspekcie czystości syntezy i charakterystyki 

fizykochemicznej nanocząstek. W przedstawianych przez siebie pracach, zdecydowanie 

postuluję za przeprowadzaniem oceny cytotoksyczności po każdym etapie syntezy, 

funkcjonalizacji i biofunkcjonalizacji  nanocząstek.  

 

W podsumowaniu, wyniki badań cytotoksyczności i właściwości optycznych 

nanokryształów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich β-NaGdF4:Yb
3+

Er
3+

@PEG-

Mo wykazały akceptowalny poziom ich cytotoksyczności (zależny od stężenia i czasu 
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inkubacji) względem prawidłowych i nowotworowych linii komórkowych. Analiza 

internalizacji nanocząstek do wnętrza komórek wykazała efektywność tego procesu 

powiązaną z zachowaniem właściwości luminescencyjnych nanocząstek. Dodatkowo 

przeprowadzona charakterystyka własności magnetycznych wykazała zdolność nanocząstek 

do skracania czasu relaksacji T2, czyli właściwość czynnika kontrastującego w obrazowaniu 

MRI. Uzyskano nowe, nieopisane w literaturze, mało toksyczne i funkcjonalne nanocząstki o 

unikatowej morfologii nanoprętów, które można wykorzystać do obrazowania 

multimodalnego. Powyższe badania były wykonane w ramach projektu pt.: „Nanomateriały o 

potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie”, 2012-2015, Projekt Program Badań 

Stosowanych, PBS/A9/13/2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kierownik: prof. dr 

hab. Stefan Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 

Wyniki powyższych prac opublikowałam w artykule: 

3. Woźniak A., Noculak A., Gapiński J., Kociolek D., Boś-Liedke A., Zalewski T., 

Grześkowiak B.F., Kołodziejczak A., Jurga S., Banski M.,  Misiewicz J., 

Podhorodecki A., 2016, „Cytotoxicity and imaging studies of β-

NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods”, 2016, RSC Advances, 6, 95633-95643. 

doi:10.1039/C6RA20415E 

IF = 3,108 

MNiSW = 30 

 

 

Kolejne zagadnienie, które podjęłam w swojej pracy, poświęcone było wykorzystaniu 

nanocząstek do obrazowania multimodalnego połączonego z terapią celowaną i teranostyką. 

Multimodalność nanocząstek na potrzeby biomedycyny wiąże się z wykorzystaniem ich do 

kilku celów strategicznych jednocześnie. W zaplanowanym przedziale prac uwzględniłam 

unikatowe nanocząstki typu rdzeń/otoczka, które dzięki złożoności swej struktury mogą 

spełniać wiele funkcji. Rdzeń nanocząstki zbudowany był z biokompatybilnego tlenku cynku 

(ZnO) i nadawał jej możliwość emisji fluorescencji w zakresie długości fali 500 nm. 

Natomiast otoczka składała się z tlenku gadolinu (Gd2O3), który posiada właściwości 

magnetyczne. W celu biofunkcjonalizacji dołączono do nanocząstki modelowy lek 

przeciwnowotworowy (doksorubicynę). Z kolei przyłączenie do powierzchni nanocząstki 

kwasu foliowego zapewniło celowane dostarczenie leku i specyficzne łączenie się całej 

nanocząstki do receptorów kwasu foliowego, które ulegają nadekspresji na powierzchni 
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komórek nowotworowych. Zaplanowany nanosystem posiada potencjał aplikacyjny nie tylko 

ze względu na właściwości fizykochemiczne i biofunkcjonlizację, ale również dlatego, że 

mikrośrodowisko guza stwarza możliwości przenikania nanocząstek w jego obręb, z uwagi na 

występowanie efektu zwiększonej przepuszczalności naczyniowej i zatrzymywania małych i 

dużych cząsteczek w tkance guza nowotworowego (ang. enhanced vascular permeability and 

retention, EPR). W epitelium naczyń krwionośnych zmienionej chorobowo tkanki znajdują 

się pory o wielkości do 100 nm, jednocześnie występuje tam utrudniony drenaż limfatyczny. 

Zatem ułatwia to przenikanie nanocząstek do środka guza i ogranicza usuwanie ich. Warto 

również podkreślić, że odczyn kwaśny w guzie ułatwia i/lub pozwala na kontrolowane 

odłączanie się od nanosystemu niektórych leków (np. doksorubicyny).  

Połączenie wymienionych wielu cech nadaje nanocząstce właściwości, które można 

wykorzystać do multimodalnego obrazowania, celowanego dostarczania leków, jednoczesnej 

detekcji i terapii (teranostyki).  

Wykonane badania fizykochemiczne potwierdziły oczekiwany charakter nanocząstek 

(morfologia sfery o wielkości ~46 nm, prawidłowość funkcjonalizacji, biofunkcjonalizacji, 

profil załadowania i uwalniania doksorubicyny, potencjał zeta, właściwości magnetyczne), co 

pozwoliło na przeprowadzenie analiz biologicznych. Ocena profilu cytotoksyczności została 

wykonana przez mnie po każdym etapie syntezy nanocząstek (niebiofunkcjonalizowane 

nanocząstki; nanocząstki biofunkcjonalizowane kwasem foliowym; nanocząstki 

biofunkcjonalizowane doksorubicyną; nanocząstki biofunkcjonalizowane kwasem foliowym i 

doksorubicyną) w stężeniach 1, 6, 8, 16, 32, 100, 300 µg/ml, po 24 i 48h inkubacji z 

komórkami pochodzącymi z dwóch linii nowotworowych HeLa i KB oraz jednej prawidłowej 

- MSU-1.1. Testy żywotności (test WST-1) wykazały nisko cytotoksyczny charakter 

niebiofunkcjonalizowanych nanocząstek ZnO@Gd2O3 oraz nanocząstek z przyłączonym 

kwasem foliowym w określonym spektrum stężeń (1-100 µg/ml). Żywotność komórek była 

uzależniona od stężenia nanocząstek, czasu inkubacji i typu analizowanej linii komórkowej. Z 

kolei nanocząstki z doksorubicyną efektywnie redukowały żywotność komórek w stężeniach 

100 i 300 µg/ml, co koreluje z profilem załadownia leku w nanocząstce na poziomie dawki 

efektywnej. Po inkubacji nanocząstek z przyłączonym kwasem foliowym i doksorubicyną z 

komórkami HeLa zaobserwowałam 4-krotnie większy spadek żywotności w porównaniu z 

działaniem nanocząstek z doksorubicyną. Mniejszy efekt redukcji zaobserwowałam dla 

komórek linii KB, co może być spowodowane mniejszą ekspresją receptora kwasu foliowego 

na ich powierzchni.  
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Przeprowadzona przez mnie interpretacja badań internalizacji nanaocząstek do 

komórek (mikroskopia konfokalna), potwierdziły ich aktywne wnikanie i właściwości 

fluorescencyjne rdzenia badanych nanostruktur (ZnO). W przypadku 

niebiofunkcjonalizowanych nanocząstek ZnO@Gd2O3 sygnał ich fluorescencji widoczny był 

w całej przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Zwiększoną intensywność fluorescencji 

obserwowałam dla nanocząstek ZnO@Gd2O3 biofunkcjonalizowanych kwasem foliowym w 

komórkach HeLa i KB, natomiast nie dla komórek MSU-1.1 (brak nadekspresjii receptora 

kwasu foliowego). Obserwacja konfokalna potwierdziła również efektywne wnikanie 

nanocząstek z doksorubicyną do wszystkich typów analizowanych komórek, uwalnianie leku 

i przenikanie jego w struktury docelowe jądra komórkowego już po 24 h inkubacji. Dzięki 

przeprowadzonej analizie w trybie skanowania Z-stack i 3D uzyskałam potwierdzenie 

wewnątrzkomórkowej lokalizacji analizowanych typów nanocząstek.  

Badania toksyczności przeprowadziłam również na poziomie in vivo na modelu 

zwierzęcym - rybim Danio pręgowanego (Danio rerio) w Międzynarodowym Instytucie 

Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.  Danio pręgowany cechuje się małym 

rozmiarem, bardzo szybkim tempem rozwoju, krótkim cyklem życiowym, przejrzystością 

optyczną, wysokim stopniem homologii genetycznej względem człowieka i niskimi kosztami 

hodowli [37]. Analizy zwierząt zostały przeprowadzone z uwzględnieniem wskaźnika 

przeżycia embrionów (ang. embryo survival), wskaźnika wyklucia (ang. hatching rates) i 

zaburzenia rozwoju. Wskaźnik przeżycia embrionów po zadanym czasie inkubacji (24 i 48 h) 

i spektrum stężeń testowanych nanocząstek (10, 50, 100 µg/ml) nie uległ zmniejszeniu w 

odniesieniu do grupy kontrolnej (embriony ryb inkubowane w pożywce hodowlanej E3). 

Natomiast współczynnik wyklucia, obserwowany w 24, 48, 72 i 96 h, uległ zaburzeniu i był 

zależny od typu i stężenia nanocząstek. Występowanie wad rozwojowych związane było 

również z typem, stężeniem i czasem inkubacji testowanych nanocząstek. Najczęściej 

obserwowanymi wadami u Danio pręgowanego po inkubacji z niebiofunkcjonalizowaną 

nanocząstką ZnO@Gd2O3 były: wygięty tułów i zniekształcenie ogona. U ryb inkubowanych 

z nanocząstkami biofunkcjonalizowanymi kwasem foliowym najczęstszą wadą była odma 

worka żółtkowego i odma osierdzia. Po ekspozycji Danio pręgowanego na nanocząstki 

biofunkcjonalizowane doksorubicyną obserwowałam najczęściej wszystkie wyżej 

wymienione malformacje, co potwierdziło kardiotoksyczność leku również dla ryb.  

Badania in vivo na modelu Danio pręgowanego ukazują brak wpływu analizowanych 

nanocząstek na wskaźnik przeżycia embrionów, przy jednoczesnym oddziaływaniu na 

wskaźnik wyklucia i powstawanie wad rozwojowych. Z naszych obserwacji wynika, że 
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zaburzenia wskaźnika wyklucia nie korelują z występowaniem wad rozwojowych. Wyniki te 

są skorelowane z typem i stężeniem nanocząstek oraz czasem inkubacji z rybami. 

Jednocześnie rezultaty badań stanowią przyczynek do analizy ekotoksyczności nanocząstek, 

co znacznie rozszerza spektrum interpretacji i znaczenia otrzymanych wyników.  

Opisane prace były wykonane w ramach projektu pt.: „Nanomateriały o potencjalnym 

zastosowaniu w biomedycynie”, 2012-2015, Projekt Program Badań Stosowanych, 

PBS/A9/13/2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kierownik: prof. dr hab. Stefan 

Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 

ramach tego projektu, z tematyki nanocząstek ZnO@Gd2O3 powstała praca magisterska 

Moniki Drobnej, „Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro” (2016, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kierunek Biotechnologia), której byłam promotorem. 

Praca ta otrzymała pierwszą Nagrodę w Konkursie „Nagroda Miasta Poznania za 

wyróżniającą się pracę magisterską ", 21.03.2017, Poznań.  

 

Podsumowując, zostały przeprowadzone szerokie badania biologiczne i funkcjonalne 

nad nanocząstkami typu rdzeń/otoczka, których struktura chemiczna pozwala na 

wykorzystanie ich w obrazowaniu multimodalnym (środek kontrastowy i znacznik 

fluorescencyjny). W celu stworzenia multimodalnego nanosystemu do terapii celowanej, 

nanocząstki biofunkcjonalizowano kwasem foliowym i doksorubicyną. Badania 

cytotoksyczności in vitro potwierdziły niską cytotoksyczność nanocząstek bez leku w 

określonym przedziale stężeń, natomiast nanocząstki z lekiem wykazały wysoką 

funkcjonalność poprzez aktywność antyproliferacyjną. Badania in vivo na modelu Danio 

pręgowanego nie potwierdziły negatywnego wpływu nanocząstek na wskaźnik 

przeżywalności embrionów, miały natomiast wpływ na wskaźnik wyklucia i powstawania 

wad rozwojowych. Wyniki badań korespondują z wymaganiami nowoczesnej medycyny, a 

analizowane przez nas multimodalne nanocząstki stanowią funkcjonalne narzędzie do 

multimodalnego obrazowania, terapii celowanej i teranostyki. Opublikowane przeze mnie 

wyniki są pierwszymi w literaturze, które dotyczą analiz in vitro oraz in vivo (Danio rerio) 

biofunkcjonalizowanych nanocząstek typu rdzeń/otoczka na bazie tlenku cynku i tlenku 

gadolinu.  

Omówione wyniki zostały przedstawione w publikacji: 

4. Woźniak A., Grześkowiak B.F., Babayevska N., Zalewski T., Drobna M., Woźniak-

Budych M., Wiweger M., Słomski R., Jurga S., 2017, „ZnO@Gd2O3core/shell 

nanoparticles for biomedical applications: Physicochemical, in vitro and in vivo 
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characterization”, Materials Science and Engineering C: Materials for Biological 

Applications, 80, 603–615. doi:10.1016/j.msec.2017.07.009 

IF = 4,164 

MNiSW = 30 

 

 

 W podsumowaniu, nanotechnologia, jako nowoczesna dziedzina nauki, wymusza 

potrzebę dogłębnego zbadania związanych z nią mechanizmów syntezy i charakterystyki. W 

przypadku zastosowania w biomedycynie, dodatkowo narzuca konieczność przeprowadzania 

badań nad potencjalnie negatywnym oddziaływaniem na układy biologiczne. Dopiero po 

uzyskaniu zadowalających wyników, można rozpatrywać wykorzystanie ich np.: jako 

wielofunkcyjnych nowoczesnych nanosystemów służących do obrazowania multimodalnego, 

celowanego dostarczania leków czy teranostyki. Z uwagi na fakt, że nanotechnologia jest 

stosunkowo nową dziedziną i dynamicznie rozpowszechnia się w zagranicznych i polskich 

laboratoriach biomedycznych, należy z niezwykłą starannością budować standardy pracy, 

które nie są dostatecznie uregulowane. Badania toksyczności wykonywałam na każdym etapie 

syntezy nanocząstek z uwzględnieniem algorytmu metodyki obejmującej więcej niż jedną 

technikę. Zestaw próbek testowanych nanocząstek projektowałam w szerokim spektrum 

stężeń i w kilku interwałach czasowych inkubacji. Za model in vitro swoich badań 

ustanowiłam linie komórkowe w fazie wzrostu logarytmicznego oraz immortalizowane. 

Wyniki cytotoksyczności i uszkodzeń DNA interpretowałam w ujęciu centralnego dogmatu 

nanotoksykologii, który uwzględnia wielkość, kształt i chemię powierzchni nanocząstek. 

Jednocześnie należy pamiętać, że zakres prac związanych z nanotechnologią opiera się na idei 

interdyscyplinarności. Wykonując prace biologiczne należy zatem dysponować pełną gamą 

wyników badań fizykochemicznych i wiedzą z tego zakresu w takim stopniu, by móc w 

sposób rzetelny dokonać interpretacji wyników otrzymanych w układach biologicznych in 

vitro i in vivo. Ocena funkcjonalności badanych nanocząstek przeprowadzana w ujęciu ich 

efektywności jako nośnika leku, w terapii celowanej, w bioobrazowaniu i teranostyce 

wykazała wysoką skuteczność i wydajność tych układów. Powyższe stwierdzenia posłużyły 

mi do planowania i wykonania prac nad wykorzystaniem nanotechnologii na potrzeby 

biomedycyny.  

Opisane osiągnięcia naukowe przedstawione w serii artykułów oryginalnych 

pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:  
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1. Cytotoksyczność nanocząstek złota (AuNPs) jest ściśle zależna od kształtu i wielkości 

nanocząstek, co w konsekwencji prowadzi do zaszeregowania ich morfologii do 

wykorzystania w określonych, dedykowanych aplikacjach biomedycznych.  

 

2. Nowe nanocząstki magnetyczne funkcjonalizowane polidopaminą o morfologii sfer i 

klastrów cechują się niską cytotoksycznością i niskim profilem powodowania 

uszkodzeń w DNA zależnymi od stężenia, czasu inkubacji i analizowanej linii 

komórkowej, przez co stanowią korzystny nanosystem do aplikacji biomedycznych.  

 

3. Polidopamina jest bezpiecznym, naturalnym polimerem, który w powiązaniu ze 

swoimi unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi i nanocząstkami 

magnetycznymi, może być stosowany jako funkcjonalny nanosystem w aplikacjach 

biomedycznych w terapii celowanej, teranostyce, dostarczaniu leków lub kwasów 

nukleinowych sterowanym zewnętrznym polem magnetycznym, a także w terapii 

fototermalnej i w obrazowaniu MRI w jednym czasie. 

 

4. Nowe nanokryształy na bazie β-NaGdF4 domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich 

wykazują niską cytotoksyczność na poziomie in vitro zależną od stężenia, czasu 

inkubacji i analizowanej linii komórkowej oraz posiadają cechy efektywnego, 

funkcjonalnego nanosystemu do obrazowania multimodalnego za pomocą rezonansu 

magnetycznego i luminescencji w zakresie podczerwieni.  

 

5. Nowe nanocząstki na bazie ZnO@Gd2O3 typu rdzeń/otoczka nie wykazują 

nasilonego negatywnego efektu na układy biologiczne na poziomie in vitro i in vivo, 

stanowią efektywny, funkcjonalny nanosystem do obrazowania multimodalnego za 

pomocą rezonansu magnetycznego i fluorescencji oraz efektywny nanonośnik dla leków 

(doksorubicyna), który poprzez biofunkcjonalizację kwasem foliowym nabywa 

zdolność terapii celowanej. Zatem ten funkcjonalny nanosystem stanowi narzędzie do 

teranostyki. 
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[30] Davis M.E., 2008, „Nanoparticle therapeutics: an emerging treatment modality for 

cancer”, Nat. Rev. Drug Discov., 7, 771-782    

[31] Austin L.A., Mackey M.A., Dreaden E.C., El-Sayed M.A., 2014, „The optical, 

photothermal, and facile surface chemical properties of gold and silver nanoparticles in 

biodiagnostics, therapy, and drug delivery”, Arch. Toxicol., 88, 1391-1417                                    

[32] Tang Y., Shen Y., Huang L., Lv G., Lei C., Fan X., Lin F., Zhang Y., Wu L., Yang Y., 

2015, „In vitro cytotoxicity of gold nanorods in A549 cells”, Environ. Toxicol. Pharmacol., 

39, 871-878.  

[33] Yang, W., Lee, J., Hong, S., Lee, J., Lee, J., Han, D.W., 2013, „Difference between 

toxicities of iron oxide magnetic nanoparticles with various surface-functional groups against 

human normal fibroblasts and fibro sarcoma cells”, Materials, 6, 4689-4706 

[34] Gullotti, E., Park, J., Yeo, Y., 2013, „Polydopamine-based surface modification for the 

development of peritumorally activatable nanoparticles”. Pharm. Res., 30, 1956-1967 

[35] Das G.K., Stark D.T., Kennedy I.M., 2014, „Potential Toxicity of Up-Converting 

Nanoparticles Encapsulated with a Bilayer Formed by Ligand Attraction”, Langmuir, 30, 

8167-8176  



Anna Woźniak   Autoreferat 
 

32 
 

[36] Jin J., Gu Y.-J., Wing-Yin Man C., Cheng J., Xu Z., Zhang Y., Wang H., Lee V.H.-Y., 

Cheng S.H., Wong W.-T., 2011, „Polymer-Coated NaYF4:Yb3+, Er3+ Upconversion 

Nanoparticles for Charge-Dependent Cellular Imaging”, ACS Nano,  5, 7838-7847  

[37] Wang K., Ma J., He M., Gao G., Xu H., Sang J., Wang Y., Zhao B., Cui D., 2013, 

„Toxicity Assessments of Near-infrared Upconversion Luminescent LaF3:Yb,Er in Early 

Development of Zebrafish Embryos”, Theranostics, 3, 258-266 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych. 

 

Pozostałe obszary prowadzonych przeze mnie badań, poza wyżej opisanym 

osiągnięciem wynikającym z podstawowego celu naukowego, dzielą się na pięć kierunków 

badawczych. Ich charakterystyka bibliometryczna przedstawia się następująco: IF = 33,695; 

MNiSW = 389,5. 

 

I Diagnostyka molekularna i cytogenetyczna chorób uwarunkowanych genetycznie  

Badania dotyczące podłoża genetycznego chorób człowieka rozpoczęłam w trakcie  

realizacji pracy magisterskiej, które kontynuowałam również podczas wykonywania pracy 

doktorskiej. Praktyczną wiedzę z zakresu diagnostyki molekularnej i genetyki klinicznej 

zdobywałam w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Moje zainteresowania badawcze dotyczyły wówczas 

diagnostyki molekularnej kolagenopatii typu II, które powodowane są mutacjami w genie 

COL2A1. Gen ten koduje kolagen typu II, który występuje głównie w chrząstkach 

stawowych. Metodami diagnostyki molekularnej (CSGE, HD) przeanalizowałam materiał 

genetyczny od 29 pacjentów, spośród których, u 6 wykryłam zmiany sekwencji DNA w 

obrębie genu COL2A1 o charakterze polimorfizmów. Uzyskane wyniki zostały przedstawione 

w mojej pracy magisterskiej pt.: „Analiza genu COL2A1 u chorych z kolagenopatiami typu 

II” (Promotor prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska).   

Podczas realizacji pracy magisterskiej uczestniczyłam również w badaniach z zakresu 

diagnostyki molekularnej realizowanych we współpracy z Katedrą i Kliniką Reumatologii i 

Chorób Wewnętrznych, Zakładem Genetyki w Psychiatrii, Kliniką Gastroenterologii 

Dziecięcej i Chorób Metabolicznych oraz Pracownią Poradnictwa Genetycznego w 

Chorobach Narządu Wzroku UMP, które zaowocowały wspólnymi publikacjami. 



Anna Woźniak   Autoreferat 
 

33 
 

1. Liczbańska A., Woźniak A., Wawrocka A., Krawczyński M.R., 2006, „Techniki 

wykorzystywane w diagnostyce molekularnej chorób jednogenowych”, Nowiny 

Lekarskie, 75(5), 486-490 

MNiSW = 3 

 

2. Sulko J., Czarny-Ratajczak M., Woźniak A., Latos-Bielenska A., Kozlowski K., 

2005, „Novel amino acid substitution in the Y-position of collagene type II causes 

spondyloepimetaphyseal dysplasia congenital”, American Journal of Medical 

Genetics. Part A, 137A(3), 292-297. doi:10.1002/ajmg.a.30881 

IF = 1,913 

MNiSW = 10 

 

3. Czarny-Ratajczak M., Kolczewska J., Woźniak A., Latos-Bielenska A., 

Zimmermann-Gorska I., Prockop D.J., 2005, „High frequency of the MATN3 gene 

mutation in patients with osteoarthritis”, 55th Annual Meeting of American Society 

of Human Genetics, Salt Lake City, Utah, October 25-29, 2005, American Journal of 

Human Genetics, Suppl. 2005, 364 

 

4. Woźniak A., Czarny-Ratajczak M., Zimmermann-Górska I., Kołczewska A., Rogala 

P., Krawczyński M.R., Latos-Bieleńska A., 2004, „Genetyczne podłoże zaburzeń 

rozwoju układu kostnego u chorych z kolagenopatiamii typu II” Materiały XIX 

Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań, 19-22.05.2004 

Reumatologia, 42(2), 249 

 

5. Czarny-Ratajczak M., Krawczyński M.R., Szczepanik M., Woźniak A., Latos-

Bieleńska A., Krawczyński M., 2002, „Podłoże genetyczne choroby Leśniowskiego-

Crohna”, Pediatria Praktyczna, 10(1), 33-35 

MNiSW = 0,5 

 

6. Czarny-Ratajczak M., Woźniak A., 2002, „Techniki molekularne stosowane w 

badaniach genetycznych w psychiatrii”, Genetyka molekularna zaburzeń 

psychicznych, red. Rybakowski J., Hauser J., Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 

Kraków, 7-13 
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7. Hauser J., Leszczyńska-Rodziewicz A., Zakrzewska M., Woźniak A., Hornowska A., 

2002, „Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi w psychiatrii”, 

Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych, red. Rybakowski J., Hauser J., Polskie 

Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków, str. 101-111 

 

Pozostając w tematyce genetycznego uwarunkowania chorób człowieka, w 2002 roku 

rozpoczęłam studia doktoranckie na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę doktorską pt.: 

„Zespół mikrodelecji 22q11.2 jako przyczyna wrodzonych wad serca u dzieci objętych opieką 

poznańskiego ośrodka kardiologii dziecięcej” wykonywałam pod promotorstwem prof. dr 

hab. Aldony Siwińskiej w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej oraz Katedrze i 

Zakładzie Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Głównym nurtem moich 

zainteresowań naukowych była diagnostyka genetyczna wrodzonych wad serca u dzieci. 

Celem badań było wykrywanie mikrodelecji 22q11.2 u dzieci z wrodzoną wadą serca oraz co 

najmniej jedną dodatkową wadą ze spektrum klinicznego CATCH 22 (ang. C - cardiac 

defect; A - abnormal face; T - thymic hypoplasia; C - cleft palate; H - hypocalcemia): 

dysmorfią twarzy, hypoplazją grasicy, rozszczepem podniebienia lub hypokalcemią. Obraną 

przez mnie metodyką badawczą była technika z zakresu cytogenetyki molekularnej: 

fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (ang. fluorescence in situ hybridisation, FISH) oraz 

diagnostyka molekularna wraz z sekwencjonowaniem jednego z genów (TBX1) leżącego w 

regionie mikrodelecji 22q11.2. Do badań zaklasyfikowanych zostało 103 pacjentów, spośród 

których mikrodelecję 22q11.2 wykryłam u 14 (w tym jeden przypadek rodzinny).   

1. Woźniak A., Wolnik-Brzozowska D., Wiśniewska M., Glazar R., Materna-Kiryluk 

A., Moszura T., Badura-Stronka M., Skołożdrzy J., Krawczyński M.R., Zeyland J., 

Bobkowski W., Latos-Bieleńska A., Szalata M., Słomski R., Siwińska A., 2011, 

„Frequency of 22q11.2 microdeletion in children with congenital heart defects in 

Western Poland”, European Human Genetics Conference, Amsterdam, The 

Netherlands, 28-31.05.2011, European Journal of Human Genetics – Nature, 19, 

suppl. 2, 84-85 

 

2. Woźniak A., Wolnik-Brzozowska D., Wisniewska M., Glazar R., Materna-Kiryluk A, 

Moszura T., Badura-Stronka M., Skolozdrzy J., Krawczynski M.R., Zeyland J., 

Bobkowski W., Slomski R., Latos-Bielenska A., Siwinska A., 2010, „Frequency of 

22q11.2 microdeletion in children with congenital heart defects in Western Poland”, 

BMC Pediatrics, 10:88.  doi:10.1186/1471-2431-10-88 
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IF = 1,904 

MNiSW = 13 

 

3. Woźniak A., Siwińska A., Godynicka M., Wolnik-Brzozowska D., Skołożdrzy J., 

Materna-Kiryluk A., Krawczyński M.R.,  Wiśniewska M., Glazar R., Latos-Bieleńska 

A., Wojtalik M., 2005, „22q11.2 microdeletion as genetic background of congenital 

cardiac defects”, The 8th European Symposium "Prevention of Congenital 

Anomalies", EUROCAT, Poznań, 9-10.06.2005, Archives of Perinatal Medicine, 

Suppl 49 

 

4. Woźniak A., Siwińska A., Godynicka M., Wolnik-Brzozowska D., Skołożdży J., 

Materna-Kiryluk A., Krawczyński, M.R., Wiśniewska M., Glazar R., Latos-Bieleńska 

A., Wojtalik M., 2004, „Mikrodelecja 22q11.2 jako przyczyna wrodzonych wad serca 

u dzieci”, Postępy Neonatologii, 2, 237-240  

MNiSW = 2 

 

Po obronie pracy doktorskiej kontynuowałam dalszą pracę diagnostyczną na 

stanowisku biologia w NZOZ Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu. Dotyczyła ona  

wykrywania u pacjentów różnych zespołów mikrodelecji (Zespół Prader – Willi,  Williamsa, 

Wolf-Hirschhorn, mikrodelecji 22q11.2). Specjalizowałam się również w diagnostyce 

poronień samoistnych, przeprowadzając analizy na materiale biologicznym pochodzącym z 

kosmówki, w celu ustalenia potencjalnych aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 

21 oraz najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych. Praca ta mimo, że 

wykonywana była w ramach zatrudnienia w NZOZ, pozwoliła mi na działalność naukową, 

czego rezultatem była publikacja: 

1. Jamsheer A., Smyk M., Wierzba J., Kolowska J., Woźniak A., Skolozdrzy J., Fischer 

M., Latos-Bielenska A., 2008, „Subtle familial translocation t(11;22)(q24.2;q13.33) 

resulting in Jacobsen syndrome and trisomy 22q13.3: further details of genotype-

phenotype maps”, Journal of Applied Genetics, 49(4), 397-405. 

doi:10.1007/BF03195639 

IF = 1,351  

MNiSW = 10 

 

II Transgeneza zwierząt na potrzeby biomedycyny 
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W roku 2008 rozpoczęłam pracę na stanowisku biologa w Zakładzie Funkcji Kwasów 

Nukleinowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (Kierownik: prof. dr hab. 

Ryszard Słomski). Jako członek zespołu współpracującego z Katedrą Biochemii i 

Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Kierownik: prof. dr hab. Ryszard 

Słomski), Działem Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki Państwowego 

Instytutu Badawczego w Krakowie-Balicach (Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Smorąg) i 

Pracownią Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w 

Zabrzu, podjęłam tematykę wykorzystania zwierząt transgenicznych w aplikacjach 

biomedycznych (ksenotransplantacje, pozyskiwanie biofarmaceutyków). 

Ksenotransplantacja w układzie świnia - człowiek dotyczy szeroko pojętego 

wykorzystania komórek, tkanek i organów transgenicznych zwierząt. Jednocześnie jest 

odpowiedzią na ważny i realny problem związany z drastycznym spadkiem dawców 

narządów w ciągu ostatnich lat, przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu medycznym na 

te narządy. Ze względu na parametry anatomiczne, fizjologiczne, hodowlane i dystans 

filogenetyczny, najbardziej właściwym gatunkiem zwierząt do tego typu zastosowań jest 

świnia. Duża odległość międzygatunkowa, choć zmniejsza ryzyko zakażeń wirusowych, jest 

powodem występowania problemów immunologicznych. Z uwagi na ten fakt, powodzenie 

ksenotransplantacji uwarunkowane jest pokonaniem i zniwelowaniem odpowiedzi 

ksenoreaktywnych przeciwciał przeciwko antygenowi Gal świni. Antygen ten jest obecny na 

glikolipidach i glikoproteinach powierzchniowych komórek świni. Jego synteza jest 

katalizowana przez α1,3galaktozylotransferazę (α1,3GT) poprzez dodanie reszt galaktozy do 

N-acetylolaktozoaminy [1]. Enzym ten jest transmembranowym białkiem i występuje u 

większości ssaków, za wyjątkiem wyższych naczelnych. Skutkiem tego jest powstanie u 

człowieka wspomnianej bariery immunologicznej i produkcja przeciwciał rozpoznających 

antygen Gal, które są odpowiedzialne za nadostrą reakcję odrzucania ksenoprzeszczepów 

(ang. hyperacute xenograft rejection, HXR). W takiej sytuacji następuje liza komórek 

indukowana aktywacją układu dopełniacza oraz niszczenie komórek przez makrofagi i 

komórki NK w wyniku cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ang. antibody-dependent 

cellular cytotoxicity, ADCC) [2]. Zmniejszenie ilości epitopu Galα(1,3)Gal na powierzchni 

komórek dawcy jest priorytetowym czynnikiem w ograniczeniu wystąpienia nadostrej reakcji 

układu immunologicznego. Jednym z rozwiązań jest hydroliza -D-galaktozy epitopu 

Galα(1,3)Gal z powierzchni komórek świni poprzez specyficzną α-galaktozydazę (GLA), 

która znosi efekt działania enzymu α1,3GT [3]. W tym celu, techniką mikroiniekcji 

konstrukcji genowej pGal-GFPBsd zawierającej gen galaktozydazy człowieka, w naszej 
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grupie uzyskaliśmy transgeniczne zwierzę (knur, F0; 1/37; 2.7%). Po osiągnięciu dojrzałości 

płciowej, pobrano od osobnika F0 nasienie i dokonano inseminacji samic. W pokoleniu F1 

uzyskaliśmy 12 osobników transgenicznych (12/75; 16%). Z bioptatów ucha transgenicznych 

zwierząt z pokolenia F0 i F1 wyizolowaliśmy stabilne linie komórkowe fibroblastów, które 

stanowiły materiał wyjściowy do wszystkich zaplanowanych analiz. Transgenezę 

potwierdziliśmy na poziomie molekularnym metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. 

Polymerase Chain Reaction, PCR) i Southern blot z liczbą kopii szacowaną na 16. Metodą 

fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ potwierdziliśmy wbudowanie się transgenu w regionie 

1p12. Przeprowadzona analiza kariotypu (barwienie GTG) nie wykazała zmian w strukturze i 

liczbie chromosomów (2n=38). Cytometria przepływowa ujawniła redukcję poziomu epitopu 

Galα(1,3)Gal na powierzchni komórek zwierząt transgenicznych. Cytotoksyczność zależna od 

układu dopełniacza była niska w porównaniu do komórek nietransgenicznych, co potwierdza 

protekcyjne działanie ekspresji α-galaktozydazy. Porównywalne wyniki jakie otrzymano dla 

pokolenia F0 i F1 świadczą o tym, że transgen jest wbudowany stabilnie w genom w miejsce 

aktywne transkrypcyjnie, jest funkcjonalny i ulega ekspresji. Dodatkowo, przeprowadziliśmy 

analizę porównawczą dla zwierząt transgenicznych z ekspresją innego transgenu, 1,2-

fukozylotransferazy, aby oszacować efekt addytywny obu enzymów w jednym organizmie po 

wprowadzeniu transgenezy piętrowej.  

1. Zeyland J., Gawrońska B., Juzwa W., Jura J., Nowak A., Słomski R., Smorąg Z., 

Szalata M., Woźniak A., Lipiński D., 2013, „Transgenic pigs designed to express 

human α-galactosidase to avoid humoral xenograft rejection”, Journal of Applied 

Genetics, 54(3), 293-303. doi:10.1007/s13353-013-0156-y 19 

IF = 1,902  

MNiSW = 20 

 

Alternatywną metodą obniżenia ilości epitopu Galα(1,3)Gal i nadostrej reakcji 

odrzucenia przeszczepu, jest wprowadzanie do genomu świni genu kodującego enzym α1,2 

fukozylotransferazę (transferazę H, HT). Białko to katalizuje przyłączanie reszt fukozy, 

wykorzystując ten sam receptor (N-acetylolaktozaminę, ang. N-lac), co α1,3 

galaktozylotransferaza. Działanie tych dwóch enzymów jest kompetytywne [4]. 

Wprowadzenie do genomu świni dodatkowych kopii genu α1,2 fukozylotransferazy, 

umożliwia modyfikację białek powierzchniowych komórki dawcy (powstanie neutralnej 

struktury H), zredukowanie ilości antygenu Gal, a tym samym zmniejszenie poziomu 

immunogenności. Bazując na materiale z wcześniej uzyskanych osobników transgenicznych 
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w układzie heterozygotycznym dotyczącym genu α1,2 fukozylotransferazy [5] i α-

galaktozydazy [6], skrzyżowaliśmy je i otrzymaliśmy osobniki podwójnie transgeniczne i 

pojedynczo transgeniczne. Analizy molekularne potwierdziły obecność transgenów w 

genomie analizowanych zwierząt (PCR) oraz ujawniły liczbę kopii (16 dla α-galaktozydazy i 

3 dla α1,2 fukozylotransferazy). Przeprowadzone analizy cytogenetyczne wykazały 

prawidłowy kariotyp, a mapowanie fizyczne potwierdziło tą samo co w pokoleniu dawców, 

miejsce integracji (1p12 dla α-galaktozydazy, 14q28 dla α1,2 fukozylotransferazy). Analiza 

cytometryczna potwierdziła redukcję poziomu epitopu Galα(1,3)Gal. Testy cytotoksyczności 

z użyciem surowicy ludzkiej nie potwierdziły jednak addytywnego działania obu enzymów u 

osobnika podwójnie transgenicznego. Wykazaliśmy, że krzyżowanie osobników pojedynczo 

transgenicznych w układzie heterozygotycznym jest efektywną metodą uzyskiwania zwierząt 

podwójnie transgenicznych cechujących się stabilną i funkcjonalną ekspresją transgenów.  

1. Zeyland J., Woźniak A., Gawrońska B., Juzwa J., Jura J., Nowak A., Słomski R., 

Smorąg Z., Szalata M., Mazurek U., Lipiński D., 2014, „Double Transgenic Pigs 

with Combined Expression of Human a1,2-Fucosyltransferase and a-Galactosidase 

Designed to Avoid Hyperacute Xenograft Rejection”, Archivum Immunologiae et 

Therapia Experimentalis, 62(5), 411-422. doi:10.1007/s00005-014-0280-3 

IF = 3,176  

MNiSW = 25 

 

Zgłębiając tematykę odrzucania przeszczepu, skupiliśmy się również na ustaleniu 

strategii przeciwko procesowi opóźnionego odrzucenia ksenoprzeszczepu (ang. Delayed 

Xenograft Rejection, DXR), w którym dochodzi do zaburzenia regulacji układu krzepnięcia 

wewnątrz przeszczepu oraz reakcji makrofagów, neutrofili, komórek NK i limfocytów T [7]. 

W tym celu przygotowaliśmy konstrukcje genowe zawierających sekwencje kodujące 

wybranych, czynników błonowych (CD39, CD47, trombomodulina), które wykorzystano do 

uzyskania transgenicznych linii fibroblastów płodowych świni metodą lipofekcji. Następnie 

przeprowadziliśmy selekcję uzyskanych linii (odporność na blastycydynę), charakterystykę 

molekularną w celu potwierdzenia integracji konstrukcji z genomem komórek świni oraz 

analizę ekspresji i kariotypu. Wydajność transfekcji była na poziomie 80%, 41%, i 80% 

odpowiednio dla konstrukcji genowych pCD39-GFP/Bsd, pCD47-GFP/Bsd i pTM-GFP/Bsd. 

Analiza cytometryczna wykazała ekspresję błonową transgenów dla wszystkich linii 

komórkowych. Wykazaliśmy również prawidłowy kariotyp dla omawianych linii (2n=38). 

Tak scharakteryzowane transgeniczne linie fibroblastów płodowych świni przekazano do 
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Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach, by pozyskać ich jądra komórkowe do klonowania 

somatycznego, celem uzyskania zwierząt transgenicznych. 

1. Nowak A., Woźniak A., Lipiński D., Juzwa W., Słomski R., Zeyland J., 2015, 

„Modifications of pig genome with expression gene constructs to produce organs 

resistant to acute transplant rejection”, Asian Journal of Biomedical and 

Pharmaceutical Sciences, 5(45), 01-07. doi:10.15272/ajbps.v5i45.674   

 

2. Szalata M., Lipiński D., Zeyland J., Nowak A., Przystałowska H., Grześkowiak B., 

Boksa M., Woźniak A., Skrzyszowska M., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., 2013, 

„Wprowadzanie konstrukcji genowych do komórek zwierząt”, Biotechnologiczne i 

medyczne podstawy ksenotransplantacji, red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., wyd. 

II, uaktualnione i rozszerzone, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, str. 73-93 

 

3. Zeyland J., Gawrońska B., Boksa M., Przystałowska H., Mały E., Nowak A., Wielgus 

K., Grześkowiak B., Woźniak A., Słomski R., Lipiński D., 2013, „Wykrywanie i 

mapowanie transgenów” Biotechnologiczne i medyczne podstawy 

ksenotransplantacji, red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., wyd. II, uaktualnione i 

rozszerzone, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, str. 95-108 

 

4. Słomski R., Grześkowiak B., Lipiński D., Nowak A., Przystałowska H., Szalata M., 

Woźniak A., Zeyland J., 2011, „Przygotowanie modyfikujących, regulujących i 

inaktywujących konstrukcji genowych dla potrzeb ksenotransplantacji oraz 

wielotransgenicznych komórek świń do klonowania somatycznego”, Materiały z I 

Sympozjum projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie transgenicznych świń jako 

dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, 

fizjologiczna i medyczna charakterystyka”, Instytut Zootechniki PIB Balice, s.4-8. 

ISBN 978-83-7607-180-0 

 

5. Słomski R., Grześkowiak B., Lipiński D., Nowak A., Przystałowska H., Szalata M., 

Woźniak A., Zeyland J., 2011, „Molekularna i cytogenetyczna charakterystyka 

transgenicznych świń oraz ocena ekspresji transgenu na poziomie transkrypcji i 

translacji”, Materiały z I Sympozjum projektu rozwojowego pt.: „Uzyskanie 

transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz 
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ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka”, Instytut 

Zootechniki PIB Balice, 27-31, ISBN 978-83-7607-180-0  

 

6. Maly E., Lipinski D., Woźniak A., Katska-Ksiazkiewicz L., Smorag Z., Słomski R., 

2008, „Mapowanie genów z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji In situ 

(FISH)”, Analiza DNA, teoria i praktyka, red. Smorąg Z., Słomski R., Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, str. 537-543 

 

Badania z zakresu transgenezy na potrzeby ksenotransplantacji były prowadzone w 

ramach dwóch projektów pt.: „Transgeniczne bioprotezy zastawek serca tworzone w oparciu 

o techniki inżynierii tkankowej” (2009-2012, Projekt Rozwojowy NR13 0075 06/2009, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik dr hab. Romuald Antoni Cichoń, 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu) oraz projektu „Xeno - Uzyskanie 

transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich 

biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka” (2009-2012, Projekt 

Rozwojowy NR12 0036 06/2009, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik 

prof. dr hab. Z. Smorąg, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Kraków-

Balice). Projekty te zakończyły się wdrożeniem w ramach grantu „Uzyskanie transgenicznych 

świń i wykorzystanie ich skóry i zastawek serca w medycynie” we współpracy z Fundacją 

Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach 

Śląskich. W ramach opisanych projektów zrealizowano kilkanaście prac inżynierskich i 

magisterskich, spośród których trzy prace magisterskie i jedna inżynierska były wykonane 

pod moim promotorstwem. Za prowadzone przez nasz zespół pod kierownictwem prof. 

Ryszarda Słomskiego badania nad transgenezą, w 2012 roku otrzymaliśmy Nagrodę 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski” 

w kategorii „Innowacyjna inwencja”: „Uzyskanie transgenicznych świń i wykorzystanie ich 

skóry i zastawek serca w medycynie”.  

Drugim ważnym kierunkiem rozwoju transgenezy zwierząt jest wykorzystanie ich do 

produkcji farmaceutyków (biofarmacja). Najczęściej modyfikowane w tym celu gatunki 

zwierząt to królik, koza, owca i świnia. Źródłem biofarmaceutyków mogą być: krew, mleko, 

białko jaja, mocz lub nasienie. Ze względu na możliwości pozyskiwania dużych ilości białka, 

zdolność przeprowadzenia prawidłowej modyfikacji potranslacyjnej, zastosowanie 

odpowiednich sekwencji regulatorowych i możliwość oczyszczania produktu, obecnie 

najkorzystniejszym systemem do produkcji białek rekombinowanych jest mleko [8]. Na 
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potrzeby biofarmacji, uzyskaliśmy linie transgenicznych fibroblastów kozy poprzez 

transfekcję metodą lipofekcji z wykorzystaniem konstrukcji genowej z genem albuminy 

człowieka. Dokonaliśmy selekcji komórek (odporność na blastycydynę), analizę integracji 

(wysoka efektywność tarnsgenezy na poziomie 80%) oraz ocenę kariotypu (prawidłowy we 

wszystkich analizowanych przypadkach, 2n=60). Tak scharakteryzowane transgeniczne linie 

komórkowe przekazano do Instytutu Zootechniki – PIB w Balicach do klonowania 

somatycznego, w celu uzyskania zwierząt transgenicznych.  

1. Woźniak A., Lipinski D., Zeyland J., Nowak A., Nuc K., Rynska B., Smorag Z., 

Slomski R., 2011, „Molecular and cytogenetic characterization of human albumin 

transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in the somatic cloning”, Annals of 

Animal Science, 11(1), 61-70 

IF =  0,389  

MNiSW = 15 

 

Badania te były prowadzone w ramach projektu pt.: „Uzyskanie rekombinowanej 

albuminy człowieka w gruczole mlekowym transgenicznych kóz”, 2008-2011, Inicjatywa 

Technologiczna 1, IT-1 – 13913, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kierownik 

prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

III Nanocząstki magnetyczne, jako nanosystemy  dostarczania kwasów nukleinowych. 

 W roku 2012 objęłam funkcję opiekuna Pracowni Biologicznej w nowopowstałym 

Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednym z 

profili działalności, w który jestem zaangażowana jest opracowywanie nanosystemów  

dostarczania kwasów nukleinowych. Temat ten jest ściśle związany z transgenezą zwierząt i 

służy do rozwoju technik wprowadzania plazmidowego DNA do komórki biorcy. Dotychczas 

stosowane przez nas metody transfekcji oparte były o technikę lipofekcji, która oprócz 

niewątpliwych zalet ma też pewne niedogodności. Aby zwiększyć efektywność 

wprowadzania kwasów nukleinowych do komórki, zredukować cytotoksyczność nośników 

wprowadziliśmy technikę magnetofekcji. Metoda ta została opisana po raz pierwszy przez 

zespół prof. C. Plancka z Institute of Experimental Oncology and Therapy Research, 

University of Technology w Monachium [9], gdzie przebywał na stażu doktorskim Bartosz 

Grześkowiak, nad którym sprawowałam opiekę jako promotor pomocniczy. Istotą tej metody 

jest wykorzystanie nanocząstek magnetycznych zbudowanych z biodegradowalnego 

magnetytu, do których dołącza się kwas nukleinowy i za pomocą zewnętrznego pola 
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magnetycznego wprowadza się go do wnętrza komórki docelowej. Bazując na mysich i 

świńskich fibroblastach płodowych i nanocząstkach magnetycznych o odpowiednio 

dobranych i scharakteryzowanych właściwościach fizykochemicznych, wykazaliśmy 

efektywność transfekcji tą metodą na poziomie 60% i zmniejszoną cytotoksycznością w 

porównaniu do lipofekcji. Dodatkowo dowiedliśmy, że znakowanie magnetyczne receptorów 

na powierzchni komórek w połączeniu z nanomagnetyczną aktywacją może wpływać na 

internalizację wektorów plazmidowych zależną od receptorów, co może być wykorzystane 

przy kontrolowaniu procesu dostarczania kwasów nukleinowych do komórki.  

Wykazaliśmy również efektywną i nietoksyczną magnetofekcję fibroblastów świni 

konstruktem genowym kodującym ludzki gen CD59. Przy użyciu dwóch markerów 

selekcyjnych (gen odporności na blastycydynę i gen GFP) ustaliliśmy linie transgeniczne. 

Przeprowadzona analiza integracji i ekspresji wykazały funkcjonalne wbudowanie się 

transgenu, bez wpływu na zmiany liczby lub struktury chromosomów. Komórki takie mogą 

stanowić źródło materiału genetycznego do klonowania somatycznego.   

1. Grzeskowiak B.F., Hryhorowicz M., Tusnio K., Grzeszkowiak M., Zaleski K., 

Lipinski D., Zeyland J., Mykhaylyk O., Slomski R., Jurga S., Woźniak A., 2016, 

„Generation of transgenic porcine fibroblast cell lines using nanomagnetic gene 

delivery vectors”, Molecular Biotechnology, 58(5), 351-361. doi:10.1007/s12033-016-

9934-1  

IF = 1,634 

MNiSW = 20 

 

2. Grześkowiak B.F., Sánchez-Antequera Y., Hammerschmid E., Döblinger M., 

Eberbeck D., Woźniak A., Słomski R., Plank C., Mykhaylyk O., 2015, 

„Nanomagnetic Activation as a Way to Control the Efficacy of Nucleic Acid 

Delivery”, Pharmaceutical Research, 32(1), 103-121. doi:10.1007/s11095-014-1448-6 

IF = 3,260  

MNiSW = 40 

Publikacja ta została nagrodzona przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 

w konkursie na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2014 w 

obszarze nauk biologicznych i rolniczych. 

 

W ramach realizowanych badań powstała praca doktorska Bartosza Grześkowiaka pt.; 

„Development of vector nanodelivery system for transgenesis”, Promotor: Prof. dr hab. 
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Ryszard Słomski, promotor pomocniczy – moja osoba. Praca ta otrzymała wyróżnienie  w 

Konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską", 08.04.2015 w 

Poznaniu.  

Prace te były wykonane w ramach projektu pt.: „Nanomateriały o potencjalnym 

zastosowaniu w biomedycynie”, 2012-2015, Projekt Program Badań Stosowanych, 

PBS/A9/13/2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kierownik: prof. dr hab. Stefan 

Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Bezpośrednio związana z omawianą tematyką jest problematyka wykrywania kwasów 

nukleinowych w próbkach biologicznych. Metody diagnostyczne są wciąż rozwijane, jednak 

zupełnie nowe perspektywy, w aspekcie czułości i specyficzności stwarzają biosensory oparte 

na nanocząstkach złota. Nanocząstki te prezentują na swej powierzchni plazmony, które 

początkują zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego (ang. Surface Plasmon 

Resonance, SPR). Immobilizacja ligandów na powierzchni takiego biosensora SPR umożliwia 

analizowanie interakcji z docelowymi analitami, co pozwala na wykrywanie kwasów 

nukleinowych, białek, oddziaływań biomolekuła-biomolekuła. Na potrzeby wykrywania 

transgenu (wykrywania transgenu kodującego antygen powierzchniowy I/II Streptococcus 

mutans w preparatach DNA pochodzących z różnych organów transgenicznych roślin 

tytoniu), miRNA-210 oraz białek (wykrywanie HGH człowieka w mleku transgenicznych 

królików) został stworzony biosensor oparty na nanocząstkach złota. Prace nad otrzymaniem, 

biofunkcjonalizacją i optymalizacją pracy biosenesora pozwoliły na wykrycie miRNA-210 w 

próbkach o stężeniach 1 fM i 1pM; wykrycie transgenicznego DNA w próbkach o stężeniu 33 

ng/µl, bez konieczności amplifikacji materiału genetycznego; wykrycie rekombinowanych 

białek HGH w stężeniach 0,8-2,7 ng/ml, bez konieczności złożonej procedury oczyszczania, 

nawet ze złożonych mieszanin. Metody wykrywania oparte o SPR mają przewagę nad 

obecnie stosowanymi w aspekcie czułości wykrywania, czasu analizy, braku potrzeby 

znakowania, znikomej ilość potrzebnych odczynników i małej objętość próbki itp. Prace te 

zostały wykonane przez Karola Tuśnio w ramach realizacji w Centrum NanoBioMedycznym, 

Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 

Dipartimento di Scienze Chimiche Università degli Studi di Catania pracy doktorskiej pt.: 

„Wykrywanie transgenów, miRNA i białek z wykorzystaniem powierzchniowego rezonansu 

plazmonowego i nanocząstek złota”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Ryszard Słomski, 

natomiast ja pełniłam funkcję promotora pomocniczego.   

 

IV Nanocząstki magnetyczne, jako nanosystemy dostarczania leków 
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 Wykorzystanie nanocząstek w biomedycynie, ze szczególnym uwzględnieniem 

dostarczania leków, stanowi intensywnie rozwijającą się dziedzinę nanonauki. Wykorzystując 

właściwości fizykochemiczne nanocząstek, ich wielkość zbliżoną do naturalnych biomolekuł, 

zdolność do biofunkcjonalizacji a także opisany wcześniej efekt EPR (zwiększona 

przepuszczalność naczyń i zatrzymanie) w tkance guza, podjęłam próby wykorzystania 

różnego rodzaju nanocząstek do transportu leków bezpośrednio do komórek nowotworowych. 

Jako członek zespołu projektowego pt.: „Nowe metody modyfikacji polidopaminy do syntezy 

multimodlanych nanomateriałów” realizuję zadania związane z powyższą tematyką. 

Uzyskaliśmy nanocząstki magnetyczne funkcjonalizowane polidopaminą i 

biofunkcjonalizowane doksorubicyną. Po wykonaniu charakterystyki fizykochemicznej, która 

określiła prawidłowość oczekiwanej wielkości i kształtu nanocząstek, właściwości 

magnetycznych, efektywność przyłączenia polidopaminy i leku oraz profilu uwalniania 

doksorubicyny, przeprowadziłam badania biologiczne. W pierwszej kolejności, ujawniły one 

niski poziom cytotoksyczności nanocząstek magnetycznych z polidopaminą względem 

nowotworowej (HeLa). Natomiast nanocząstki z polidopaminą i doksorubicyną wykazały 

działanie hamujące ich żywotność, co udowodniłam przy pomocy dwóch niezależnych testów 

(WST-1, barwienie fluorescencyjne komórek żywych i martwych). Dodatkowo, przy pomocy 

mikroskopu konfokalnego przeprowadziłam analizę internalizacji nanocząstek z lekiem, która 

wskazała na intensywne ich wnikanie i dystrybucję we wnętrzu komórek oraz na uwalnianie 

leku w obrębie cytoplazmy i jego wnikanie do miejsca docelowego, czyli jądra 

komórkowego. Uzyskaliśmy unikatowe połączenie cech nanocząstek magnetycznych, jako 

efektywnego nanonośnika z cechami fizycznymi (właściwości magnetyczne, właściwości 

fototermalne polidopaminy), które wspólnie tworzą wielofunkcyjny nanosystem do 

teranostki. 

1. Mrówczyński R., Jurga-Stopa J., Markiewicz R., Coy Emerson L., Jurga S., Woźniak 

A., 2016, „Assessment of polydopamine coated magnetic nanoparticles in 

doxorubicin delivery”, RSC Advances, 6, 5936-5943. doi:10.1039/C5RA24222C 

IF = 3,108  

MNiSW = 30 

 

Drugim istotnym zagadnieniem związanym z dostarczaniem leków za pomocą 

nanocząstek jakie podjęłam w swojej pracy, jest nadawanie im właściwości antybakteryjnych 

w połączeniu z transportem antybiotyków. W tym celu, uczestniczyłam w badaniach 

wykorzystujących nanocząstki magnetyczne na bazie Fe3O4 funkcjonalizowane 
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nanocząstkami srebra i antybiotykami: ryfampicyną i doksocykliną. Opisaliśmy ich syntezę i 

charakterystykę fizykochemiczną oraz przeprowadziliśmy serie badań nad związkiem 

pomiędzy cytotoksycznością a profilem uwalniania jonów żelaza, srebra i antybiotyku z 

nanocząstek. Wykazaliśmy, że z nanocząstki uwalniane są nie tylko substancje rozpuszczalne 

w wodzie (antybiotyk) ale również jony żelaza i srebra. Depozycja srebra na powierzchni 

magnetytu sprzyja uwalnianiu się żelaza poprzez formowanie się ogniwa galwanicznego 

między tymi dwoma pierwiastkami. Antybiotyk zaadsorbowany na powierzchni magnetytu 

pełni w tym procesie podwójną rolę, mianowicie jest inhibitorem korozji tlenku żelaza i 

promuje korozję srebra. Nanocząstki o budowie magnetyt/Ag/ryfampicyna i 

magnetyt/Ag/doksycyklina wykazywały silniejsze działanie cytotoksyczne względem 

komórek HEK293T niż nanocząstki magnetytu. Jest to prawdopodobnie wynikiem wspólnego 

toksycznego działania uwolnionego żelaza, srebra i antybiotyku, który spowodował 

zahamowanie wzrostu komórek.  

W innych badaniach wykazaliśmy, że zwiększenie ilości srebra na powierzchni 

nanocząstek magnetycznych poprawia adsorpcję antybiotyku (ryfampicyny) i ich właściwości 

antybakteryjnych. W nawiązaniu do metod tzw. „zielonej chemii” (ang. green chemistry), 

zastosowaliśmy podczas syntezy nanocząstek ekstrakt imbiru, który poprawił dołączanie się 

srebra na nanocząstkach. Po przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych, udowodniliśmy, że 

zawartość srebra w ilości 5-10% zapewnia aktywność przeciwko bakteriom Streptococcus 

salivarius i Staphylococcus aureus. Natomiast adsorpcja ryfampicyny dodatkowo rozszerza tą 

aktywność. Wyniki analizy cytotoksyczności nie ujawniły negatywnego działania 

nanocząstek o budowie magnetyt/Ag/ryfampicyna na ludzka linię fibroblastów, ale w 

przypadku linii ludzkiej, płodowej nerki cytotoksyczność była zależna od dawki i czasu 

inkubacji.  

1. Ivashchenko O., Woźniak A., Coy E., Peplinska B., Gapiński J., Jurga S., 2017, 

„Release and cytotoxicity studies of magnetite/Ag/antibiotic nanoparticles: an 

interdependent relationship”,  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 152, 85-94, 

doi:0.1016/j.colsurfb.2017.01.009  

IF = 3,887 

MNiSW = 35 

 

2. Ivashchenko O., Coy E., Peplinska B., Jarek M., Lewandowski M., Załęski K., 

Warowicka A., Woźniak A., Babutina T., Jurga-Stopa J., Dolinsek J., Jurga S., 2017, 

„Influence of silver content on rifampicin adsorptivity for magnetite/Ag/rifampicin 
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nanoparticles”, Nanotechnology, 28(5), 055603, 11pp. doi:10.1088/1361-

6528/28/5/055603  

IF  = 3,440 

MNiSW = 35 

 

V Nanomateriały polimerowe, jako potencjalne rusztowania komórkowe 

 Kolejnym spektrum badań, w których brałam udział dotyczył grupy materiałów o 

właściwościach termoczułych sieci, mianowicie nanożelu z poli-N-izopropylakrylamidu 

(pNiPAM) zbudowanego z polimerowych nanocząstek. Dzięki tej właściwości może być 

stosowany w kontrolowanym temperaturą dostarczaniu leków [10]. Wykazaliśmy, że 

nanocząstki pNiPAM, syntetyzowane i charakteryzowane pod względem właściwości 

fizykochemicznych, cechują się wysokim stopniem biokompatybilności względem 

nowotworowych (HeLa) i prawidłowych linii komórkowych (HEK293). Dzięki temu, że w 

temperaturze ok 37
o
C struktura pNiPAM zapada się, stanowi odpowiedni materiał na 

stworzenie kontrolowanego nanonośniku leku. Dodatkowo, nanocząstki pNiPAM promują 

proliferację komórek, co zostało udowodnione również przy pomocy mikroskopii 

fluorescencyjnej. Badania przy pomocy mikroskopii elektronowej potwierdziły porowatą i 

trójwymiarową strukturę nanożelu, co sprzyja dostarczaniu substancji odżywczych do 

komórek i stymulowaniu ich wzrostu. Zatem materiał ten może być uznany za inteligentny 

biomateriał do aplikacji w zakresie medycyny regeneracyjnej.   

1. Deptuła T., Warowicka A., Woźniak A., Grzeszkowiak M., Jarzebski M., 

Bednarowicz M., Patkowski A., Słomski R., 2015, „Cytotoxicity of thermo-

responsive polymeric nanoparticles based on N-isopropylacrylamide for potential 

application as a bioscaffold”, Acta Biochimica Polonica, 62(2), 311-316. 

doi:10.18388/abp.2015_1007 

IF = 1,187  

MNiSW = 15 

 

Praca te również była wykonane w ramach projektu pt.: „Nanomateriały o 

potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie”, 2012-2015, Projekt Program Badań 

Stosowanych, PBS/A9/13/2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kierownik: prof. dr 

hab. Stefan Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 
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Nowe kierunki badawcze. 

 W chwili obecnej koordynuję zadania biologiczne należące do CNBM UAM w dwóch 

dodatkowych projektach. Pierwszy z nich dotyczy grantu pt.: „Kwantyfikacja natlenienia 

tkanek nowotworowych mierzonych techniką BOLD-MRI - kalibracja oxymetrią EPRI”, 

2015-2018, Projekt Opus 8, UMO-2014/15/B/ST4/04946, Narodowe Centrum Nauki, 

Kierownik: prof. dr hab. Stefan Jurga, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu są badania natlenienia tkanek nowotworowych u 

myszy przy użyciu jądrowego rezonansu magnetycznego (ang. Nuclear Magnetic  Resonance,  

NMR)  oraz  elektronowego  rezonansu paramagnetycznego  (ang.  Electron  Paramagnetic  

Resonance,  EPR). Projekt  zakłada  przedkliniczne  badania  multimodalne  dwóch  grup 

myszy  z  zaimplantowanymi domięśniowo komórkami nowotworowymi, gdzie jedna z linii 

przejawiać będzie tendencję do powstawania lokalnego niedotlenienia guza (hipoksja). 

Badania zostaną wsparte analizą histopatologiczną przy użyciu pimonidazolu, będącego 

markerem hipoksji oraz Hoechst 33342, który jest markerem perfuzji.  

1. Boś-Liedke A., Walawender M., Woźniak A., Flak D., Gapiński J., Jurga S., 

Kucińska M., Plewiński A., Murias M., Elewa M., Lampp L., Imming P., Tadyszak 

K., 2017, „EPR Oximetry Sensor-Developing a TAM Derivative for In Vivo 

Studies”, Cell Biochemistry and Biophysics, 1-10. doi:10.1007/s12013-017-0824-3 

IF = 1,320 

MNiSW = 15 

 

Drugim projektem, w którym uczestniczę jest grant pt.: „System dostarczania tlenku 

azotu do zastosowań biomedycznych”, 2015-2018, Projekt Opus 8, UMO-

2014/15/B/ST5/0429, Narodowe Centrum Nauki, Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski, 

Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt 

zakłada opracowanie nowych metod dostarczania tlenku azotu w postaci donorów tlenku 

azotu  z  polimerowych  nanocząstek  nitrocelulozy, poli-N-izopropyloakryloamidu  

(pNIPAM)  i  akrylowanego  polimeru  gwiaździstego.  Poprzez umieszczenie  donorów  NO  

oraz  modyfikację  nanocząstek  polimerowych,  planujemy  otrzymać  struktury uwalniające 

NO w określonym czasie oraz stężeniu w zależności od pożądanego efektu biologicznego.  

 Swoje kolejne wyzwania badawcze wiążę z rozwijaniem problematyki 

nanotoksykologii, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zmian epigenetycznych w 

eksponowanych na nanocząstki układach in vitro. Tematyka ta jest stosunkowo słabo 

poznana, co sprzyja rozwijaniu metod badawczych i jednocześnie dostarczy nowej wiedzy na  




