
ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Mikołajczyk 
 

 

 

 

 

AUTOREFERAT 

PRZEDSTAWIAJĄCY 

OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE 

STANOWIĄCE ROZPRAWĘ HABILITACYJNĄ 
 

 

 

 

(SPORZĄDZONY WG WZORU KOMUNIKATU CENTRALNEJ KOMISJI NR 6/2011) 

  



ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

2 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO Anita Mikołajczyk 

 

 

 

2. WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE 

 

03.06.1995 r. ukończenie z wynikiem bardzo dobrym 3-semestralnego Studium 

Pedagogicznego w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym 

Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i uzyskanie kwalifikacji 

pedagogicznych 

23.02.1996 r. ukończenie z wynikiem bardzo dobrym oraz z wyróżnieniem  

5,5-letnich studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii 

Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i uzyskanie tytułu lekarza 

weterynarii 

28.05.1997 r. ukończenie z wynikiem bardzo dobrym 2-semestralnych 

Podyplomowych Studiów w zakresie Pedagogiki Szkoły Wyższej  

w Instytucie Pedagogiki Akademii Rolniczo-Technicznej  

w Olsztynie i uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych 

08.10.2006 r. ukończenie 1-semestralnego Studium na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie w zakresie analizy zagrożeń i krytycznych 

punktów kontroli - Specjalista Systemu HACCP 

 

 

 

 

3. STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 

15.12.2000 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych, nadanego uchwałą Rady 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Występowanie i unieszkodliwianie 

pałeczek Salmonella na tuszkach drobiowych” (promotor: dr hab. M. Radkowski,  

prof. nadzw. UWM) 
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4. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH 

 

15.03.1996 r.–31.03.2008 r. asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Ochrony 

Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

(UWM) w Olsztynie (w międzyczasie urlopy 

macierzyński i wychowawczy) 

01.04.2008 r.–16.10.2011 r. adiunkt Zakładu Neurobiologii i Anatomii Człowieka 

Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk 

Medycznych UWM w Olsztynie, a następnie Katedry 

Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk 

Medycznych UWM w Olsztynie (zgodnie z uchwała 

Senatu UWM nr 607 likwidacja Zakładu Neurobiologii  

i Anatomii Człowieka nastąpiła z dniem 01. 03. 2011 r.) 

17.10.2011 r.–-26.11.2013 r. adiunkt Katedry Podstawowych Nauk Medycznych, 

która zgodnie z uchwała Senatu UWM nr 343 została 

zlikwidowana z dniem 01.12.2013 r. 

27.11.2013 r. do chwili 

obecnej 

 

adiunkt  Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu (WNoZ) Collegium Medicum UWM  

w Olsztynie 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UWM nr 24/2018 

nazwa „Katedra Zdrowia Publicznego” funkcjonuje  

od 26.03.2018 r., poprzednie nazwy to „Katedra Zdrowia 

Publicznego, Higieny i Epidemiologii” oraz „Katedra 

Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii”. 

 

Afiliacje prac naukowych dotyczą Wydziału Nauk 

Medycznych, a następnie Collegium Medicum,  

które na bazie Wydziału Nauk Medycznych powstało 

decyzją Konwentu UWM 19.04.2017 r. 
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5. OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE STANOWIĄCE ROZPRAWĘ HABILITACYJNĄ 

 

 

 

5.1. TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO STANOWIĄCEGO ROZPRAWĘ 

HABILITACYJNĄ 

 

 

Wpływ lipopolisacharydów (LPS) pałeczek Salmonella 

stosowanych w niskich dawkach  

na wybrane komórki i substancje biologicznie aktywne  

układu nerwowego, immunologicznego i endokrynnego 

 

 

 

5.2. UDOKUMENTOWANIE OSIAGNIĘCIA NAUKOWEGO STANOWIĄCEGO 

ROZPRAWĘ HABILITACYJNĄ PUBLIKACJAMI WCHODZĄCYMI W 

JEGO SKŁAD Z PODANIEM BIBLIOGRAFII, IF ZGODNIE Z ROKIEM 

OPUBLIKOWANIA ORAZ OPISU UDZIAŁU PROCENTOWEGO 

HABILITANTA 

 

 

Koncepcje i wykonanie doświadczeń na podstawie, których stworzone zostały publikacje 

stanowiące osiągnięcie habilitacyjne, powstały po uzyskaniu stopnia doktora. Habilitantka 

była osobą, która zaplanowała i była odpowiedzialna za przeprowadzenie doświadczenia 

zgodnie z uzyskaną zgodą Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach. 

 

 

publikacja cytowana poniżej jako „Mikołajczyk i in., 2017” 

Mikołajczyk A., Gonkowski S., Złotkowska D. (2017). Modulation of the main 

porcine enteric neuropeptides by a single low-dose of lipopolysaccharide (LPS) 

Salmonella Enteritidis. Gut Pathogen, 9 (73), 1-10. DOI:  10.1186/s13099-017-

0225-6. (IF2017/18=2,809; MNiSW2016=25) 

 

Mój wkład w powstanie powyższej pracy polegał na sformułowaniu problemu 

badawczego, stworzeniu koncepcji badań, wnioskowaniu o zgodę Komisji 

Etycznej, pozyskaniu środków finansowych na realizację badań, 

przeprowadzeniu doświadczenia i zebraniu materiału do badań laboratoryjnych, 

wykonaniu i udziale we wszystkich procedurach badawczych (w tym m.in. 

http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5727943/
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs13099-017-0225-6
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs13099-017-0225-6
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ekstrakcji neuropeptydów techniką SPE, przeprowadzeniu testów ELISA), 

analizie i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu i przygotowaniu pracy 

do druku. W publikacji jestem autorem korespondującym. Mój udział w realizacji 

pracy wyniósł 90%. 

 

publikacja cytowana poniżej jako „Mikołajczyk i in., 2018” 

Mikołajczyk A., Kozłowska A., Gonkowski S. (2018). Distribution and 

neurochemistry of the porcine ileocaecal valve projecting sensory neurons in the 

dorsal root ganglia and the influence of lipopolysaccharide from different 

serotypes of Salmonella spp. on the chemical coding of DRG neurons in the cell 

cultures. International Journal of Molecular Sciences, 19(9), pii: E2551, 1-17. 

DOI: 10.3390/ijms19092551. (IF2017/18=3,687; MNiSW2016=30) 

 

Mój wkład w powstanie powyższej pracy polegał na sformułowaniu problemu 

badawczego, stworzeniu koncepcji badań, wnioskowaniu o zgodę Komisji 

Etycznej, pozyskaniu środków finansowych na realizację badań, 

przeprowadzeniu zabiegów operacyjnych, zebranie materiału do badań 

laboratoryjnych, wykonaniu i udziale we wszystkich procedurach badawczych (w 

tym m.in. przeprowadzaniu hodowli in vitro neuronów DRG, wykonaniu barwień 

immunohistochemicznych i dokumentacji fotograficznej doświadczenia), analizie 

i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu i przygotowaniu pracy do druku. 

W publikacji jestem autorem korespondującym. Mój udział w realizacji pracy 

wyniósł 85%. 

 

publikacja cytowana poniżej jako „Mikołajczyk i Złotkowska, 2018” 

Mikołajczyk A., Złotkowska D. (2018). Neuroimmunological implications of 

subclinical lipopolysaccharide from Salmonella Enteritidis. International 

Journal of Molecular Sciences, 19(10), pii: E3274, 1-20. DOI: 

10.3390/ijms19103274. (IF2017/18=3,687; MNiSW2016=30) 

 

Mój wkład w powstanie powyższej pracy polegał na sformułowaniu problemu 

badawczego, stworzeniu koncepcji badań, wnioskowaniu o zgodę Komisji 

Etycznej, pozyskaniu środków finansowych na realizację badań, 

przeprowadzeniu doświadczenia i zebraniu materiału do badań laboratoryjnych, 

wykonaniu i udziale we wszystkich procedurach badawczych (w tym m.in. 

znakowaniu limfocytów T, oznaczaniu substancji biologicznie aktywnych  

z zastosowaniem testów immunoenzymatycznych i metody SPE), analizie  

i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu i przygotowaniu pracy do druku. 

W publikacji jestem autorem korespondującym. Mój udział w realizacji pracy 

wyniósł 95%. 

 

http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi


ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

6 
 

publikacja cytowana poniżej jako „Mikołajczyk i Złotkowska 2019” 

Mikołajczyk A., Złotkowska D. (2019) Subclinical lipopolysaccharide from 

Salmonella Enteritidis induces dysregulation of bioactive substances from 

selected brain sections and glands of neuroendocrine axes. Toxins, 2019, 11(2), 

pii: E91, 1-24. DOI:10.3390/toxins11020091. (IF2017/18=3,273; MNiSW2016=35) 

 

Mój wkład w powstanie powyższej pracy polegał na sformułowaniu problemu 

badawczego, stworzeniu koncepcji badań, wnioskowaniu o zgodę Komisji 

Etycznej, pozyskaniu środków finansowych na realizację badań, 

przeprowadzeniu doświadczenia i zebraniu materiału do badań laboratoryjnych, 

wykonaniu i udziale we wszystkich procedurach badawczych (w tym m.in. 

oznaczaniu peptydów z zastosowaniem techniki ekstrakcja do fazy stałej  

oraz metody immunoenzymatycznej), analizie i interpretacji wyników, napisaniu 

manuskryptu i przygotowaniu pracy do druku. W publikacji jestem autorem 

korespondującym. Mój udział w realizacji pracy wyniósł 95%. 

 

 

Tabela 1 Podsumowane i uśrednione miary jakości prac wchodzących w skład osiągnięcia 

stanowiącego rozprawę habilitacyjną 

 

Lp. Prace wchodzące w skład osiągnięcia 

stanowiącego rozprawę habilitacyjną  

wartość 

IF* 

punktacja 

MNiSW* 

Udział % A. 

Mikołajczyk  

(1) Mikołajczyk i in. 2017 2,809 25 90% 

(2) Mikołajczyk i in. 2018 3,687 30 85% 

(3) Mikołajczyk i Złotkowska 2018 3,687 30 95% 

(4) Mikołajczyk i Złotkowska 2019 3,273 35 95% 

  suma 

13,456 

suma 

120 

średnia 

91,3% 

*wskaźnik IF zgodny z rokiem wydania, punktacja MNiSW z 2016 r. (z uwagi na fakt, że MNiSW ostatni wykaz 

punktacji wydało w 2016 roku, wszystkie prace opublikowane po 2016 roku mają przypisaną punktację z 2016 

roku)  

 

Kopie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe znajdują się w załączniku nr 6, 

dołączonym do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

Oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich  

w powstanie poszczególnych prac, składających się na osiągnięcie naukowe, znajdują się  

w załączniku nr 7 dołączonym do wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30717384
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstrakcja
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5.3. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW PRAC 

WYMIENIONYCH W PUNKCIE 5.2. WRAZ Z OMÓWIENIEM ICH 

EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA  

- spis cytowanej literatury zawarty został w punkcie 5.3.5. 

 

 

Prace wchodzące w skład jednotematycznego cyklu, będącego podstawą  

do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, stanowią kontynuację moich 

zainteresowań dotyczących problematyki związanej z bakteriami Salmonella spp.  

w aspekcie ochrony zdrowia publicznego. Zagadnienia badawcze publikacji, tworzących 

osiągnięcie naukowe skoncentrowały się na wpływie: 

- trzech różnych lipopolisachrydów (LPS) pałeczek Salmonella na hodowle in vitro 

neuronów  

oraz  

- LPS S. Enteritidis stosowanego in vivo w subklinicznej dawce na wybrane komórki  

i substancje biologicznie aktywne układu nerwowego, immunologicznego i endokrynnego.  

 

5.3.1. Uzasadnienie podjęcia badań w oparciu o literaturę 

Pałeczki Salmonella są najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych (toksykoinfekcji 

pokarmowych) pochodzenia bakteryjnego, do których dochodzi zwykle po spożyciu 

zanieczyszczonych tymi bakteriami surowców lub produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Salmonellozy są wywoływane przez bakterie, które z uwagi na rezerwuar zarazka określa 

się mianem pałeczek tzw. odzwierzęcych (niedurowych). Jednym z istotniejszych 

czynników chorobotwórczych, zarówno pałeczek Salmonella niedurowych jak i durowych, 

jest wytwarzana przez nie endotoksyna LPS (lipopolisacharyd). Poważnym problemem 

epidemiologicznym związanym z wprowadzeniem tych patogennych bakterii do środowiska 

i łańcucha pokarmowego jest stan bezobjawowego nosicielstwa [Maciel i in., 2017]. 

Bezobjawowe nosicielstwo zarówno u ludzi, jak i u zwierząt hodowanych w celu produkcji 

żywności, stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Pomimo licznych badań, 

dotyczących bezobjawowych zakażeń bakterią Salmonella i poszukiwania metod 

eliminowania tego drobnoustroju z łańcucha produkcji żywności, problematyka stanu 

nosicielstwa pałeczek Salmonella pozostaje nadal nierozwiązana [Mikołajczyk i Radkowski, 

2001; Mikołajczyk, 2012; Mikołajczyk, 2015; Delgado-Suárez i in., 2018]. Stąd wszelkie 

nowe badania nad patogenami odpowiedzialnymi za stan bezobjawowego nosicielstwa  

są bardzo cenne. 

Ponadto coraz częściej w chorobach przewlekłych, takich jak zaburzenia psychiczne, 

choroby onkologiczne, neurodegeneracyjne i metaboliczne podkreśla się rolę czynników 

infekcyjnych. Zdefiniowanie czynników silnie związanych z tymi chorobami ma ogromne 

znaczenie, ponieważ może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na nie 

- stąd moje zainteresowania pałeczkami Salmonella i lipopolisacharydami wytwarzanymi 

przez te bakterie. Mikroorganizmy mogą przyczyniać się do rozwoju i progresji 
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nowotworów, wpływać na działanie leków przeciwnowotworowych i powodować 

powikłania związane z procesem nowotworowym [Garrett, 2015]. I tak nosicielstwo 

pałeczek Salmonella niedurowych jak i durowych stanowi czynnik ryzyka powstania raka 

pęcherzyka żółciowego [Iyer i in., 2016]. W ostatnich latach jednym z priorytetowych 

nurtów badawczych stały się eksperymenty, dotyczące wpływu patogennych  

i niepatogennych bakterii oraz bariery jelitowej na etiologię i patogenezę lub przebieg 

kliniczny zaburzeń psychicznych, takich jak depresja oraz chorób neurodegeneracyjnych, 

takich jak choroba Alzheimera (AD) i choroba Parkinsona (PD). Badając te patologiczne 

procesy, wśród substancji biologicznie aktywnych zwrócono szczególną uwagę  

na neuropeptydy, które mogą mieć związek zarówno z neurodegeneracją,  

jak i neuroprotekcją. Ponadto neuropeptydy mogą mieć wpływ na aktywność mikrobiomu 

przewodu pokarmowego i jego interakcję z osią jelitowo-mózgową [Holzer and Farzi, 2014; 

Holzer, 2016; Biaggini i in., 2017]. Zauważono również, że w wielu patologicznych 

procesach ważniejszy od liczby bakterii jest raczej skład gatunkowy bakterii, który wydaje 

się szczególnie istotny w przypadku upośledzenia funkcjonowania zastawki krętniczo-

kątniczej (ICV) zapobiegającej przedostawaniu się drobnoustrojów z jelita grubego  

do cienkiego [Cserni i in., 2009; Palmisano i in., 2017]. Wciąż nie jest jasne, dlaczego ICV 

może ulec upośledzeniu, choć wiadome jest, że jej dysfunkcja może prowadzić do wielu 

patologicznych procesów, takich jak zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO). 

Być może interakcja niektórych bakterii lub niektórych toksyn bakteryjnych, jak np. LPS  

z układem nerwowym może również odgrywać rolę w dysfunkcji ICV. W związku  

z powyższym, prowadzone przeze mnie badania interakcji między LPS Salmonella spp.  

a układem nerwowym, powiązanym z jelitami, uzupełniają nurt badań światowych. 

Unerwienie jelit pochodzi z jelitowego układu nerwowego (ENS) i zewnętrznego 

unerwienia, które w ujęciu ogólnym składa się z przywspółczulnego i współczulnego 

unerwienia eferentnego, oraz unerwienia aferentnego [Furness, 2000; Browning i Travagli, 

2014; Dorofeeva i in., 2009]. Dokładna lokalizacja neuronów, uczestniczących  

w zewnętrznym unerwieniu jelit wyraźnie zależy od danego odcinka jelit. Odbieranie 

bodźców czuciowych z przewodu pokarmowego i przekazywanie ich do centralnego układu 

nerwowego zachodzi za pośrednictwem zewnątrzpochodnych neuronów czuciowych 

(aferentnych) zwojów węzłowych położonych na przebiegu nerwu błędnego, jak i zwojów 

korzeni dogrzbietowych (DRG) [Rytel i Całka, 2016]. Dlatego w moich badaniach skupiłam 

się na porównaniu działania LPSów pochodzących z trzech różnych serotypów pałeczek 

Salmonella na neurony DRG. 

Ogólna budowa cząsteczki LPS, charakteryzuje się występowaniem trzech 

regionów: łańcucha O‐swoistego (polisacharyd O‐swoisty), oligocukru rdzenia 

(stanowiącego centralną część LPS) oraz lipidu A (regionu kotwiczącego LPS w błonie 

zewnętrznej ściany komórkowej). Każdy z tych regionów może wykazywać zmienność 

strukturalną w obrębie gatunków bakterii a nawet ich typów serologicznych. Jednak 

aktywność lipopolisacharydów (często odmiennych strukturalnie) nie jest jeszcze w pełni 

wyjaśniona. Ponadto LPS jest termostabilnym komponentem błony zewnętrznej ściany 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farzi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24997035
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komórkowej bakterii Gram-ujemnych, co utrudnia jego zniszczenie. Gram-ujemna komórka 

bakteryjna eksponuje na swojej powierzchni średnio 3,5 milionów cząsteczek LPS [Crinnion 

i Pizzorno, 2018], które aby osiągnąć swój biologiczny efekt muszą zostać uwolnione  

z komórki bakteryjnej np. w trakcie podziałów bakteryjnych lub w chwili śmierci bakterii. 

W organizmie endotoksyny wywołują szeroką gamę oddziaływań biologicznych. Zdolne  

są do indukowania zarówno fizjologicznych, jak i patologicznych zmian w wielu tkankach. 

Objawy działania LPS mogą być różne w zależności od gatunku bakterii, z którego pochodzi 

LPS [Pieterse i in., 2016; Pulendran i in., 2001]. Nagłym efektem działania LPS jest jego 

zdolność do wywoływania u ludzi i zwierząt szoku septycznego, który w wielu przypadkach 

kończący się śmiercią. LPS może stanowić zagrożenie życia ludzkiego, a jednocześnie 

wykazać pożyteczne oddziaływanie poprzez stymulację układu odpornościowego. 

Najbardziej poznane działanie LPS związane jest przede wszystkim z pobudzaniem 

komórek gospodarza do wydzielania różnorodnych mediatorów zapalnych. Oddziaływanie 

LPS z receptorami obecnymi na powierzchni monocytów, limfocytów i komórek śródbłonka 

naczyń indukuje uwalnianie prozapalnych cytokin, których przykładem jest czynnik 

martwicy nowotworu α (TNF‐α) i interleukina 6 (IL‐6) oraz białek ostrej fazy,  

takich jak haptoglobina (Hp). Powszechnie znane są informacje o prozapalnym działaniu 

wysokiej dawki LPS i o jej roli w posocznicy (sepsie) [Ramachandran, 2014]. Mohammadi 

i in. [2008] zaobserwowali, że endotoksyna bakterii Gram-ujemnych jest istotnie 

zaangażowana w patogenezę neuropatii stanu krytycznego. Niehaus i Lange [2003]  

oraz Niehaus [2010] opisali przypadek pracownika laboratorium, u którego w wyniku 

przypadkowego zranienia został wprowadzony do organizmu LPS S. Minnesota,  

który początkowo wywołał stan zapalny a w konsekwencji, najprawdopodobniej, objawy 

polineuropatii, encefalopatii i parkinsonizmu. Po upływie 14-tu lat od tego zdarzenia nadal, 

mimo prowadzonego różnorodnego leczenia, stwierdzana była w organizmie obecność 

endotoksyny pochodzącej od S. Minnesota. Wysoka dawka LPS, podawana zwykle 

bezpośrednio do istoty czarnej, od lat stosowana jest w doświadczalnych modelach 

zwierzęcych, naśladujących objawy choroby Parkinsona u ludzi [Liu i Bing, 2011; Hoban  

i in., 2013; Sharma i Nehru, 2015; Huang i in., 2017]. Modele te wykorzystują zdolność LPS 

do aktywacji komórek mikrogleju i wydzielania mediatorów stanu zapalnego. Prozapalne 

działanie LPS  odgrywa również ważną rolę w chorobie Alzheimera (AD), stwardnieniu 

zanikowym bocznym, czy w zaburzeniach psychicznych z upośledzeniem funkcji 

poznawczych [Nguyen i in., 2004; Choi i in., 2009; Zhang i in., 2015, Ma i in., 2017]. 

Badania z ostatnich lat sugerują, że LPS może odgrywać istotną rolę w niektórych 

zaburzeniach neurodegeneracyjnych, onkologicznych i metabolicznych nie tylko u gryzoni, 

ale także u ludzi [Lee i Yum, 2012; Hawkesworth i in., 2013; Kang, 2013; Kallio i in., 2015; 

Radilla-Vázquez i in., 2016; Zhan i in., 2016; Gomes i in., 2017; Pretorius i in., 2018]. 

Mechanizm w jaki LPS może być związany z w/w procesami nie jest poznany. LPS jest 

prawdopodobnie związany z neuropatologią AD u ludzi, ponieważ być może jest w stanie 

przeniknąć przez barierę krew-mózg [Zhao i in., 2017]. Jednak to, w jaki sposób LPS podany 



ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

10 
 

obwodowo wpływa na ośrodkowy układu nerwowy, wciąż nie jest jasne [Marques i in., 

2007; 2009; Banks i Robinson, 2010; Banks i in., 2015] 

Mimo dużego zainteresowania i prowadzenia intensywnych badań nad 

endotoksynami, wiedza na temat odziaływania niskich dawek LPS na komórki i substancje 

biologicznie czynne, powszechnie występujące w organizmie jest niepełna. Zaproponowana 

przeze mnie koncepcja, w której po raz pierwszy zbadany został wpływ LPS bakterii  

S. Enteritidis w pojedynczej, niskiej, nie powodującej klinicznych objawów choroby dawce 

na wybrane komórki i cząsteczki sygnałowe krwi, węzłów chłonnych, wybranych części 

mózgowia oraz gruczołów osi endokrynnych HPA (osi podwzgórze-przysadka-nadnercza), 

HPT (osi podwzgórze-przysadka-tarczyca) i HPO (osi podwzgórze-przysadka-jajnik) 

zakładała użycie modelu doświadczalnego świni domowej (Sus scrofa domestica L.). Model 

ten wykorzystany został również do przeprowadzenia hodowli in vitro w celu porównania 

aktywności niskiej dawki LPS pochodzących od trzech różnych serotypów pałeczek 

Salmonella na neurony DRG. 

Zastosowanie modelu zwierzęcego pozwoliło na wykonywanie badań, których 

przeprowadzenie na ludziach byłoby wysoce problematyczne zarówno z etycznego,  

jak i technicznego punktu widzenia. W celu zrozumienia procesów zachodzących w ciele 

ludzkim wybrany do badań został model świni domowej, ponieważ świnie  

są filogenetycznie bliższe ludziom niż gryzonie, a badania z ich udziałem cechują się dobrą 

powtarzalnością wyników. Gatunek ten charakteryzuje się wysoką zgodnością  

z organizmem człowieka pod względem anatomicznym, fizjologicznym  

i immunologicznym [Swindle i in. 2012; Bassols i in., 2014]. Tak więc uzyskane wyniki 

mogą dokładnie odzwierciedlać mechanizmy związane z wpływem LPS na ludzki organizm. 

Pierwsza część badań dotyczyła zastosowania wpływu niskiej dawki LPS 

pochodzących z różnych serotypów pałeczek Salmonella: S. Enteritidis (LPS-E),  

S. Minnesota (LPS-M) i S. Typhimurium (LPS-T) w hodowlach in vitro neuronów DRG 

pobranych od świni [Mikołajczyk i in., 2018]. Mimo, że według chronologii publikacji 

stanowiących osiągniecie, publikacja Mikołajczyk i in. [2018] ukazała się jako druga,  

w istocie była wynikiem pierwszych doświadczeń z prezentowanego cyklu, które pozwoliły 

na wybór serotypu pałeczek Salmonella do dalszych badań in vivo [Mikołajczyk i in., 2017; 

Mikołajczyk i Złotkowska, 2018; Mikołajczyk i Złotkowska, 2019]. Do dalszych badań  

in vivo użyto LPS S. Enteritidis z uwagi na uzyskane wyniki in vitro oraz fakt, że właśnie 

ten serotyp jest od wielu lat najczęstszą przyczyną salmonelloz u ludzi spowodowanych 

spożyciem żywności skażonej bakteriami Salmonella [Mikołajczyk i Radkowski, 2002; 

Andino and Hanning, 2015; Światowa Organizacja Zdrowia, 2018]. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andino%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25664339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanning%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25664339
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5.3.2. Cele naukowe badań z zastosowaniem LPS in vitro i in vivo z podaniem metod  

i procedur badawczych 

I. badania z zastosowaniem LPS Salmonella spp. in vitro [Mikołajczyk i in., 2018] 

Celem badań z użyciem hodowli in vitro neuronów DRG było zbadanie wpływu LPS-E, 

LPS-M, LPS-T w niskiej koncentracji (0,5 ng/ml) na przeżywalność i chemizm neuronów 

wyznakowanych przez podanie znacznika fluorescencyjnego Fast Blue (FB) do ICV 

(zastawki krętniczo-kątniczej) oraz neuronów DRG niewyznakowanych. Oddziaływanie 

LPS-E, LPS-M, LPS-T na hodowle neuronów DRG trwało 24 godziny [Mikołajczyk i in., 

2018]. 

II. badania z zastosowaniem LPS S. Enterititidis  in vivo [Mikołajczyk i in., 2017; 

Mikołajczyk i Złotkowska, 2018; Mikołajczyk i Złotkowska, 2019] 

Badania te dotyczyły dożylnego podawania zwierzętom doświadczalnym subklinicznej  

tzn. nie wywołującej klinicznych objawów chorobowych dawki LPS S. Enteritidis (5µg/kg 

m.c.). Hipotetycznie podobne subkliniczne ilości LPS Salmonella spp. mogą pojawić się  

w organizmie na przykład podczas stanu bezobjawowego nosicielstwa pałeczek Salmonella. 

Po upływie 7 dni od podania subklinicznej dawki LPS S. Enteritidis, zbadano: 

(II/1) poziom wybranych neuropeptydów: galaniny (GAL), neuropetydu Y (NPY), 

naczynioaktywnego peptydu jelitowego (VIP), somatostatyny (SOM) i substancji P (SP)  

w dwunastnicy, jelicie czczym, krętym, ICV, kątnicy (jelicie ślepym), okrężnicy 

wstępującej, poprzecznej, zstępującej oraz prostnicy [Mikołajczyk i in., 2017]; 

 

 (II/2) udział procentowy limfocytów T CD4 i CD8 w populacji limfocytów krwi 

obwodowej, oraz stężenie IL-6, TNF-α i Hp w surowicy krwi [Mikołajczyk i Złotkowska, 

2018]; 

 

(II/3) udział procentowy limfocytów T CD4 i CD8 w populacji limfocytów oraz stężenie 

neuropeptydów, takich jak GAL, NPY, SP i VIP w węzłach chłonnych szyjnych 

powierzchniowych (scLN) [Mikołajczyk i Złotkowska, 2018]; 

 

(II/4) stężenie dopaminy (DA) w istocie czarnej (SN) i w korze przedczołowej (PFC) 

[Mikołajczyk i Złotkowska, 2018]; 

 

(II/5) stężenia kluczowych regulatorów osi hormonalnych (HPA, HPT, HPO), takich jak 

kortykoliberyna (hormon uwalniający kortykotropinę, CRH), tyreoliberyna (hormon 

uwalniający tyreotropinę, TRH) i gonadoliberyna (hormon uwalniający gonadotropiny, 

GnRH) w polu przedwzrokowym (POA), brzuszno-pośrodkowej części podwzgórza 

(MBH), bocznej części podwzgórza (LHA), ciele suteczkowatym (MB) i wyniosłości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwunastnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelito_czcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelito_%C5%9Blepe
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pośrodkowej (SME). Ponadto określono stężenie CRH w nadnerczu, stężenie TRH  

w tarczycy i stężenie GnRH w jajnikach [Mikołajczyk i Złotkowska, 2019]; 

 

(II/6) stężenie GAL, NPY, SOM, SP i VIP w: wybranych strukturach podwzgórza  

i przysadce, takich jak POA, MBH, LHA, MB, SME, części przedniej przysadki (część 

gruczołowa przysadki, AP), części tylnej przysadki (część nerwowa przysadki, NP)  

i gruczołów dokrewnych osi HPA, HPO i HPT, takich jak nadnercza, tarczyca i jajniki 

[Mikołajczyk i Złotkowska, 2019]. 

 

 

Zastosowane metody i procedury badawcze 

 

W badaniach zastosowano miedzy innymi następujące procedury i metody: 

 

(1) bezpieczna i efektywna procedura znieczulenia zwierząt doświadczalnych  

wg Mikołajczyk [2016]; 

 

(2) technika operacyjnego znakowania wstecznego neuronów z użyciem znacznika 

fluorescencyjnego FB, który wprowadzony do tkanek nie wykazuje toksyczności. Znacznik 

ten wprowadzony śródoperacyjnie do ICV był pobierany przez zakończenia nerwowe 

znajdujące się w tkance ICV i następnie transportowany wstecznym transportem 

aksonalnym do ciała komórki nerwowej znajdującej się w DRG; 

  

(3) immunohistochemia fluorescencyjna, która pozwoliła na scharakteryzowanie lokalizacji 

i chemizmu neuronów zaopatrujących ICV; 

 

(4) izolacja i hodowla komórek nerwowych DRG świni; 

 

(5) techniki barwień immunohistochemicznych, które umożliwiły zdefiniowanie kodowania 

chemicznego komórek nerwowych DRG z hodowli in vitro; 

 

(6) technika ekstrakcji do fazy stałej (SPE) w połączeniu z zagęszczaniem próżniowym  

i metodą liofilizacji zastosowana w procesie izolacji peptydów; 

 

(7) testy immunoenzymatyczne sandwich ELISA  do oznaczania stężenia badanych 

substancji; 

 

(8) izolację limfocytów z krwi i tkanek; 

 

(9) fenotypowanie limfocytow i ich analiza metodą cytometrii przepływowej. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstrakcja
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5.3.3. Wyniki badań z zastosowaniem LPS in vitro i in vivo 

I. badania z zastosowaniem LPS Salmonella spp. in vitro [Mikołajczyk i in., 2018] 

Moja koncepcja zbadania wpływu trzech LPS pochodzących od różnych serotypów 

Salmonella spp. na neurony DRG w hodowlach in vitro nieprzypadkowo zakłada 

scharakteryzowanie lokalizacji i chemizmu neuronów zaopatrujących ICV. Ogólnie 

unerwienie ICV nie jest dobrze poznane, a neurony czuciowe unerwiające tę część przewodu 

pokarmowego w ogóle nie były badane. 

 

Lokalizacja i charakterystyka neuronów DRG zaopatrujących ICV 

 

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań wykazały, że neurony czuciowe 

zaopatrujące ICV zlokalizowane są w zwojach DRG położonych zarówno na poziomie 

segmentów piersiowych (Th7 – Th13) rdzenia kręgowego, jak i w zwojach czuciowych 

przynależących do odcinka lędźwiowego ( L1 – L4) rdzenia kręgowego. Największą liczbę 

neuronów czuciowych (komórek FB-pozytywnych) zaopatrujących ICV stwierdzono  

w zwojach Th13 prawym (16,88 ± 2,81% wszystkich neuronów FB-pozytywnych) i lewym 

(14,54 ± 3,07% wszystkich neuronów FB-pozytywnych) odcinka piersiowego rdzenia 

kręgowego. Najliczniejszą populacją neuronów DRG zaopatrujących ICV były komórki 

zawierające CGRP (peptyd kodowany genem kalcytoniny), które stanowiły 57,33 ± 6,89% 

wszystkich wstecznie wyznakowanych czuciowych neuronów. W 50,10 ± 8,71% populacji 

neuronów FB-pozytywnych stwierdzono SP. Obecność GAL odnotowano w 39,52 ± 5,33% 

całkowitej liczby komórek czuciowych DRG, których zakończenia nerwowe unerwiają ICV. 

Przeprowadzone badania wykazały, że DRG odgrywa ważną rolę w unerwieniu czuciowym 

ICV u świni domowej, jednak całkowita liczba neuronów FB-pozytywnych przypadająca na 

jedno zwierzę wyniosła zaledwie 219,00 ± 67,30 (108,40 ± 35,98 w prawym DRG i 110,60 

± 32,24 w lewym DRG). Tak stosunkowo niska liczba neuronów FB-pozytywnych 

obserwowana w tym badaniu sugeruje, że czuciowe komponenty nerwu błędnego mogą 

odgrywać ważniejsze funkcje w unerwieniu ICV. Reasumując, badania z użyciem 

wstecznego znacznika neuronów pozwoliły na zlokalizowanie neuronów DRG włączonych 

w unerwienie ICV świni domowej oraz na określenie udziału w tym procesie wybranych 

substancji biologicznie aktywnych. 

 

Hodowle in vitro neuronów DRG 

 

Należy podkreślić, że przygotowując hodowlę in vitro podejmowano próby 

policzenia zarówno wszystkich neuronów wyznakowanych FB zaopatrujących ICV,  

jak i niewyznakowanych neuronów DRG (Th7-L4), których zakończenia unerwiają inne 

części jelit i narządów. Niestety mimo dużej staranności w wykonywaniu badań in vitro 

uzyskiwana liczba neuronów wyznakowanych była niewielka - najprawdopodobniej 

wpływało na to wiele czynników związanych z trudnym procesem izolacji i hodowli. Stąd 



ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

14 
 

liczba neuronów wyznakowanych FB była zbyt niska, aby uzyskać wiarygodne statystycznie 

wyniki. Zatem, analizie porównującej wpływ LPS pochodzących z  trzech serotypów 

pałeczek Salmonella na neurony zlokalizowane w zwojach DRG (Th7-L4) zostały poddane 

wyniki uzyskane z całej populacji wyznakowanych i niewyznakowanych neuronów. 

Zastosowana niska dawka (0,5 ng/ml)  LPS-E, LPS-M, LPS-T nie zmieniła liczby 

neuronów w sposób istotny statystycznie, względem hodowli nie poddanych działaniu 

endotoksyny. Mimo to zaobserwowano zmiany kodowania chemicznego neuronów, które 

dotyczą zmian kodu tzw. profilu biologicznego neuronu czyli zmian w wytwarzaniu przez 

daną komórkę nerwową substancji biologicznie aktywnych, takich jak np. GAL i SOM. 

 LPS-E podczas 24-godzinnej stymulacji hodowli neuronów DRG powodował istotny 

statystycznie wzrost liczby neuronów SP-pozytywnych do 82,09 ± 4,43% w porównaniu 

 z kontrolą (60,90 ± 3,34%). Odmienne oddziaływanie LPS-E zaobserwowano w przypadku 

neuronów GAL-pozytywnych. W próbach kontrolnych odsetek takich komórek wyniósł 

średnio 55,44 ± 4,16%. LPS S. Enteritidis spowodował spadek liczby neuronów  

GAL-pozytywnych do 27,51 ± 1,40%. Z kolei dodatek do medium LPS-M spowodował 

spadek zarówno neuronów SP-pozytywnych (do 41,48 ± 3,67% w stosunku do  

60,90 ± 3,34% w kontrolach), jak i GAL-pozytywnych (do 26,82 ± 7,08% vs  

55,44 ± 4,16% w kontrolach.). Natomiast 24-godzinne oddziaływanie LPS-T na hodowlę 

DRG wpłynęło jedynie na spadek liczby neuronów SP-pozytywnych (z 60,90 ± 3,34% do 

30,83 ± 3,71%). Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian w licznie neuronów 

CGRP-pozytywnych pod wpływem działania LPS pochodzącego od wybranych do badań 

trzech serotypów pałeczek Salmonella. 

Podsumowując, LPS pochodzące z różnych serotypów pałeczek Salmonella 

stosowane w niskiej dawce nie zmieniły w sposób istotny statystycznie średniej całkowitej 

liczby neuronów, ale wpłynęły odmiennie na ich fenotyp. Przeprowadzone badania 

wykazały różnice w aktywności LPS wobec liczby neuronów  

SP i GAL-pozytywnych w obrębie poszczególnych serotypów Salmonella spp.. Z tego 

względu w planowanych strategiach badawczych należy uwzględniać rozważania dotyczące 

odmiennej aktywności biologicznej LPS zależnej od jego pochodzenia z różnych nie tylko 

gatunków, ale i serotypów bakterii. 

 

II. badania z zastosowaniem LPS Salmonella spp. in vivo [Mikołajczyk i in., 2017; 

Mikołajczyk i Złotkowska, 2018; Mikołajczyk i Złotkowska, 2019] 

 

LPS S. Enteritidis zastosowany w subklinicznej dawce (5µg/kg m.c.).  

w doświadczeniach in vivo [Mikołajczyk i in., 2017; Mikołajczyk i Złotkowska, 2018; 

Mikołajczyk i Złotkowska, 2019] nie wywoływał różnic w stanie zdrowia, wyglądzie, 

temperaturze lub masie ciała zwierząt należących do grupy LPS (zwierzęta, którym podano 

LPS S. Enteritidis i.v.) w porównaniu z grupą kontrolną (zwierzęta, które otrzymały NaCl 

i.v.) podczas całego okresu doświadczenia. Waga, temperatura i przyrosty masy ciała były 
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na podobnym poziomie (nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie) zarówno  

w grupie LPS jak i kontrolnej. 

Przeprowadzone badania [Mikołajczyk i in., 2017], wykazały, że nawet tak niska 

dawka LPS, która nie wywołuje objawów choroby może wpływać na stężenia 

neuropeptydów w jelicie cienkim i grubym. Statystycznie istotne zmiany stężeń 

obserwowano zarówno między badanymi neuropeptydami, jak i poszczególnymi częściami 

jelita cienkiego i grubego. 

LPS zmienił stężenie GAL we wszystkich fragmentach jelit, z wyjątkiem jelita ślepego. 

Charakter i intensywność zmian wyraźnie zależały od badanej części jelita. W szczególności 

wzrost stężenia GAL po podaniu LPS obserwowano w dwunastnicy, jelicie krętym, ICV, 

poprzecznej okrężnicy i odbytnicy, podczas gdy w jelicie czczym oraz wstępującej  

i zstępującej okrężnicy poziomy tej substancji były wyraźnie niższe. Najbardziej widoczne 

zmiany obserwowano w okrężnicy poprzecznej, gdzie LPS indukował wzrost stężenia GAL 

z 19,41 ± 7,121 do 92,92 ± 11,447 ng/g tkanki. 

Subkliniczna dawka LPS powodowała zmiany poziomów NPY w sześciu badanych 

częściach jelit za wyjątkiem ICV, kątnicy i prostnicy. Najbardziej widoczne zmiany  

w stężeniu NPY w grupie LPS obserwowano w okrężnicy poprzecznej, gdzie w porównaniu 

z grupą kontrolną stężenie NPY zmniejszyło się z 7,79 ± 0,839 ng/g tkanki do  

4,62 ± 0,272 ng/g tkanki oraz w jelicie krętym, gdzie odnotowani spadek koncentracji NPY 

z 3,59 ± 0,78 ng/g tkanki w grupie kontrolnej do 1,63 ± 0,413 ng/g tkanki w grupie LPS. 

Po siedmiu dniach od podawania subklinicznej dawki LPS zaobserwowano różnice  

w stężeniu VIP w obrębie ICV, okrężnicy poprzecznej i zstępującej z najbardziej 

widocznymi zmianami w prostnicy, gdzie nastąpił wzrost stężenia VIP z 3,64 ± 0,671 ng/g 

tkanki w grupie kontrolnej do 14,29 ± 5,346 ng/g tkanki w grupie LPS. 

Subkliniczna dawka LPS indukowała obniżenie poziomów SOM w jelicie czczym, podczas 

gdy w jelicie ślepym i w okrężnicy zstępującej obserwowano wzrost stężenia SOM. 

Z kolei istotne statystycznie oddziaływanie LPS na poziomy SP dotyczyło tylko dwóch 

części jelit: w okrężnicy wstępującej odnotowano wzrost SP w grupie LPS w porównaniu  

z grupą kontrolną, natomiast w obrębie dwunastnicy odnotowano spadek poziomów SP  

(z 6,95 ± 0,704 ng / tkanki w grupie kontrolnej do 2,98 ± 0,355 ng/g tkanki w grupie LPS). 

Reasumując wyniki przedstawione w pracy autorstwa Mikołajczyk i in., [2017] 

różnice w poziomach badanych neuropeptydów między poszczególnymi częściami jelit 

sugerują, że dokładne funkcje badanych substancji i mechanizmy odpowiedzi na działanie 

LPS zależą od danego odcinka jelita. Mechanizmy obserwowanych zmian nie są w pełni 

zrozumiałe. Przedstawione deregulacje poziomów neuropeptydów mogą być związane  

z neurodegeneracyjną i / lub prozapalną aktywnością LPS, jednak biorąc pod uwagę 

zróżnicowane, w tym neuroprotekcyjne funkcje poszczególnych neuropeptydów 

wyjaśnienie przedstawionych zmian poziomów jest bardzo trudne i wymaga dalszych 

szczegółowych badań. 

Wyniki dotyczące wpływu subklinicznej dawki LPS S. Enteritidis na powiązania 

układu immunologicznego z układem nerwowym zostały zawarte w kolejnej publikacji 
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[Mikołajczyk i Złotkowska, 2018]. Przeprowadzone badania [Mikołajczyk i Złotkowska, 

2018], wykazały, że siedem dni po podaniu LPS S. Enteritidis, zwierzęta doświadczalne 

miały znacząco podwyższone poziomy Hp w surowicy krwi, ale nie zaobserwowano 

statystycznie istotnych zmian w poziomach IL-6 i TNF-α w surowicy między grupą LPS  

a kontrolną. Poziom Hp w grupie LPS był niemal 3-krotnie wyższy w porównaniu z grupą 

kontrolną i wyniósł 3599,71 ± 135,69 μg/ml. Analizując procentową ilość limfocytów T 

CD4 i CD8 we krwi odnotowano istotne statystycznie zmniejszenie odsetka zarówno 

limfocytów T CD4 z 26,13 ± 1,49 w grupie kontrolnej do 18,54 ± 1,16 w grupie LPS, jak  

i limfocytów T CD8 z 42,01 ± 5,46 (w grupie kontrolnej) do 33,63 ± 5,64 (w grupie LPS). 

Podobnej tendencji nie odnotowano w scLN, gdzie analiza procentowej ilości subpopulacji 

CD4 i CD8 limfocytów T nie wykazała statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupą LPS 

i kontrolną. W grupie LPS poziomy wszystkich badanych neuropeptydów w scLN były 

znacznie większe niż w grupie kontrolnej. LPS indukował podwyższony poziom GAL, 

NPY, SP i VIP. Podobnie poziomy DA w SN i PFC były znacząco większe w grupie,  

która otrzymała subkliniczną dawkę LPS S. Enteritidis niż w grupie kontrolnej. I tak  

w porównaniu do kontroli wartości DA wzrosła istotnie statystycznie w grupie LPS  

do 138,58 ± 10,07 ng / g w SN i do 53,59 ± 3,90 ng/g w PFC. Stwierdzenie wyższego niż  

w grupie kontrolnej poziomu GAL, NPY, SP i VIP w scLN siedem dni od podania 

subklinicznej dawki LPS skłania do postawienia hipotezy, że rozregulowanie poziomów 

neuropeptydów może być związane z ich wpływem na komórki układu odpornościowego. 

Na zasadność tej hipotezy wpływa dodatkowo fakt, że w przeprowadzonym badaniu, 

pomimo wzrostu poziomów wybranych neuropeptydów, LPS nie zwiększał poziomów 

zarówno limfocytów T CD4 jak i CD8 w scLN. Być może podwyższenie poziomów 

neuropeptydów wpływa hamująco lub pobudzająco na limfocyty T CD4 i/lub CD8, których 

procentowa ilość hipotetycznie mogła być wcześniej (jeszcze przed upływem 7 dni) 

zmieniona przez LPS. Zatem neuropeptydy mogły by być czynnikiem przywracającym 

równowagę w procentowej ilości limfocytów T CD4 i CD8. Funkcjonalne połączenie 

między układem nerwowym i immunologicznym potwierdzają badania ujawniające rolę  

i wzajemne powiązania nowoodkrytych oponowych naczyń limfatycznych i szyjnych 

węzłów chłonnych (cLN) [Johnston i in., 2004; Aspelund i in., 2015; Louveau i in., 2015]. 

Obecność receptorów dla DA, neuropeptydów, cytokin i LPS na limfocytach T w węzłach 

chłonnych [Arreola i in., 2016] oraz możliwość interakcji w cLN między limfocytami CD4, 

CD8 i neuropeptydami, wraz z odkryciem oponowych naczyń limfatycznych może 

wskazywać na istnienie związków, które do tej pory nie zostały uwzględnione. 

Prawdopodobne jest, że zaburzenia neuroimmunologiczne pod wpływem subklinicznej 

dawki LPS, zależnej od jej pochodzenia (nie tylko w obrębie gatunku, ale i serotypu 

bakterii), mogą mieć wpływ na patologiczne procesy związane z różnymi chorobami 

poczynając od choroby Alzheimera czy choroby Parkinsona, a kończąc na schizofrenii  

i depresji. 

Podsumowując dane zawarte w publikacji Mikolajczyk i Złotkowska [2018] 

zaobserwowano, że LPS S. Enteritidis w subklinicznej dawce  zwiększył poziomy DA  
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w mózgu i badanych neuropeptydów w scLN, jednocześnie wywołując wzrost Hp i redukcję 

limfocytów T CD4 i CD8 we krwi. Uzyskane wyniki wskazują, że LPS nawet w tak niskiej 

dawce, która nie wywołuje objawów choroby może wpływać na układ nerwowy  

i immunologiczy. 

Kolejnym badanym aspektem były neuroendokrynologiczne implikacje 

zastosowanej subklinicznej dawki LPS S. Enteritidis [Mikołajczyk i Złotkowska, 2019]. 

Przeprowadzone badania dowodzą, że subkliniczna dawka LPS S. Enteritidis spowodowała 

rozregulowanie poziomów kluczowego peptydu osi HPA jakim jest CRH we wszystkich 

badanych strukturach podwzgórza poza SME. Stężenie CRH zmniejszyło się w POA  

z 98,92 ± 10,13 w grupie kontrolnej do 36,25 ± 7,04 pg/g tkanki w grupie badanej i w MBH 

z 95,82 ± 12,62 w grupie kontrolnej do 49,04 ± 9,24 pg / g tkanki w grupie LPS natomiast 

wzrosło w pozostałych badanych strukturach (t.j. w LHA, MB i nadnerczu) siedem dni  

po podaniu LPS. Subkliniczna dawka LPS S. Enteritidis znacząco zmieniła stężenie TRH 

tylko w dwóch badanych strukturach w porównaniu do grupy kontrolnej. Po podaniu LPS 

zaobserwowano wzrost poziomu TRH w tarczycy (z 17,77 ± 2,85 w grupie kontrolnej  

do 25,64 ± 4,38 pg/g tkanki w grupie LPS), natomiast w obrębie MBH odnotowano spadek 

poziomów TRH (z 52,43 ± 7,53 do 36,99 ± 3,05 pg / g tkanki). Poziom nadrzędnego peptydu 

osi HPO, jakim jest GnRH wzrósł w MBH, LHA, MB, SME i jajniku siedem dni po podaniu 

LPS. Stwierdzono, że różnice w poziomach GnRH między grupami kontrolnymi i grupami 

LPS we wszystkich badanych tkankach są statystycznie istotne, z wyjątkiem POA. 

Podawanie LPS spowodowało ponad dwukrotny wzrost zawartości GnRH w LHA  

(z 1,70 ± 0,25 ng/g tkanki w grupie kontrolnej do 4,09 ± 0,85 ng/g tkanki w grupie LPS)  

i prawie dwukrotny wzrost w SME i w jajnikach. W celu bardziej wnikliwego zbadania roli 

kluczowych regulatorów osi hormonalnej, takich jak CRH, TRH i GnRH w homeostazie  

i patologii, wskazane było określenie poziomów substancji czynnych, takich jak GAL, NPY, 

SOM, SP i VIP w strukturach osi HPA, HPT i HPO. Spośród wszystkich badanych peptydów 

mózgowych we wszystkich badanych strukturach obserwowano statystycznie istotne 

zmiany stężenia GAL po podaniu LPS. Podawanie subklinicznej dawki LPS indukowało 

statystycznie istotne zmniejszenie w zawartości GAL w SME, w MBH, w MB, w jajnikach 

i wzrost w innych badanych strukturach. Najbardziej widoczne zmiany po podawaniu 

subklinicznej dawki LPS obserwowano w LHA, gdzie GAL przekraczał prawie 

siedmiokrotnie stężenie w porównaniu z grupą kontrolną oraz w tarczycy, gdzie GAL 

przekraczał swoje stężenie ponad siedmiokrotnie. Siedem dni od podania LPS  

w subklinicznej dawce zaobserwowano spadek stężenia NPY w SME, NP i badanych 

gruczołach dokrewnych (w nadnerczach, tarczycy oraz w jajniku), a także jego wzrost  

w AP, w LHA i w MB. Poziomy SOM ulegały indukowanym przez LPS zmianom  

w dziewięciu badanych strukturach. Stężenie SOM wzrosło w obrębie POA, MBH, LHA, 

SME, AP, NP, nadnerczy i tarczycy oraz zmniejszyło się w MB. Siedem dni od podania 

subklinicznej dawki LPS zaobserwowano statystycznie znaczący wzrost poziomu SP  

w MBH, MB, SME, NP i w jajnikach. Subkliniczna dawka LPS indukowała statystycznie 

znaczący wzrost poziomu VIP w POA, SME, AP, NP oraz w jajnikach. Powyższe wyniki 
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zawarte w publikacji Mikołajczyk i Złotkowska [2019] wskazują, że mała pojedyncza dawka 

LPS S. Enteritidis, która nie powoduje żadnych objawów choroby, może rozregulować 

poziomy CRH, GnRH, TRH, GAL, NPY, SOM, SP i VIP w wybranych klinicznie ważnych 

strukturach mózgowia i w gruczołach dokrewnych osi HPA, HPO, HPT. Podsumowując, 

zmiany poziomów badanych peptydów mogą być pomocne w utrzymaniu homeostazy  

i bezpośrednio, bądź pośrednio  wpływać na procesy patologiczne. Deregulacja  

w/w peptydów może odgrywać rolę w powstawaniu chorób nowotworowych, 

metabolicznych, neurodegeneracyjnych i psychicznych. W rzeczywistości nie wszystkie 

deregulacje są zawsze niebezpieczne, ponieważ organizm ludzki jest tak zaprogramowany 

biologicznie, aby utrzymać wewnętrzną homeostazę poprzez różnorodne mechanizmy 

regulacyjne. Jednak należy mieć na uwadze, że jakiekolwiek zaburzenia mechanizmów 

utrzymania homeostazy w korelacji z czynnikiem, który może pozostać w organizmie długi 

czas, jak np. LPS lub jego markery może wywrzeć potencjalnie bardzo niebezpieczne 

konsekwencje zdrowotne. 

Należy zauważyć, że moja koncepcja dotycząca badań in vivo [Mikołajczyk i in., 

2017; Mikołajczyk i Złotkowska, 2018; Mikołajczyk i Złotkowska, 2019] obejmuje 

zbadanie poziomów peptydów wyekstrahowanych za pomocą techniki SPE zarówno  

z komórek nerwowych, jak i komórek nieneuronalnych badanych tkanek jelit, mózgowia  

i wybranych narządów. Różne typy komórek nieneuronalnych, jak np. komórki glejowe, 

komórki enteroendokrynowe, czy komórki śródbłonka, wykazują szeroką heterogenność  

w obrębie swojego typu. Z uwagi na fakt, że obecnie nie ma dostępnych narzędzi  

do odpowiedniego rozróżnienia peptydów uwolnionych lub przechowywanych przez 

subpopulacje komórek nerwowych i nieneuronalnych [Freire-Regatillo i in., 2017], wydaje 

się najbardziej racjonalne w celu porównania grupy LPS z grupą kontrolną oznaczanie 

poziomów tych peptydów w tkance (w komórkach nerwowych, nieneuronalnych,  

w przestrzeni zewnątrzkomórkowej). 

 

Końcowe podsumowanie wyników badań z zastosowaniem LPS in vitro i in vivo 

Zastosowanie w badaniach in vitro niskiej dawki LPS pochodzących z trzech 

różnych serotypów pałeczek Salmonella nie zmieniło liczby neuronów DRG (Th7-L4),  

ale wpłynęło na ich chemizm czego przykładem było oddziaływanie LPS-E prowadzące  

do wzrostu odsetka komórek nerwowych SP-pozytywnych, podczas gdy LPS-M i LPS-T 

wywarły przeciwstawny efekt [Mikołajczyk i in., 2017]. 

Otrzymane wyniki wyraźnie pokazują, że siedem dni od zastosowania niskiej dawki 

LPS S. Enteritidis in vivo, która nie spowodowała żadnych objawów choroby 

zaobserwowano:  

— deregulację neuropeptydów jelitowych w dwunastnicy, jelicie czczym, krętym, ICV, 

kątnicy, okrężnicy wstępującej, poprzecznej, zstępującej oraz prostnicy. Intensywność  

i charakter obserwowanych zmian były zróżnicowane między badanymi neuropeptydami  

 i poszczególnymi odcinkami jelit [Mikołajczyk i in., 2017],   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwunastnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelito_czcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelito_%C5%9Blepe
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— wzrost poziomu Hp w surowicy krwi bez statystycznie istotnych zmian w poziomach  

IL-6 i TNF-a w surowicy oraz statystycznie istotne zmniejszenie odsetka limfocytów T CD4 

i limfocytów T CD8 we krwi obwodowej [Mikołajczyk i Złotkowska, 2018], 

— wzrost poziomów neuropeptydów w scLN bez statystycznie istotnych zmian w odsetku 

limfocytów T CD4 i CD8  w scLN [Mikołajczyk i Złotkowska, 2018] 

— wzrastające poziomy DA w SN i w PFC [Mikołajczyk i Złotkowska, 2018], 

— deregulację kluczowych regulatorów osi hormonalnych, takich jak CRH, TRH i GnRH  

w wybranych strukturach podwzgórza i gruczołach endokrynnych osi HPA, HPT, HPO 

[Mikołajczyk i Złotkowska, 2019],  

— zmiany poziomów GAL, NPY, SOM, SP i VIP w wybranych strukturach mózgowia  

i gruczołach endokrynnych osi HPA, HPT, HPO [Mikołajczyk i Złotkowska, 2019]. 

Należy zwrócić uwagę, że oddziaływanie niskich dawek LPS na komórki nerwowe 

może być odmienne i zależne nie tylko od gatunku, ale i od serotypu bakterii. Ponadto 

obecność w organizmie LPS S. Enteritidis w ilości nie wywołującej objawów chorobowych 

może powodować nieznane długofalowe konsekwencje, związane z działaniem na komórki 

i substancje biologicznie czynne układu nerwowego, immunologicznego i endokrynnego. 

Z tego względu w strategiach badawczych i przemyśle farmaceutycznym należy uwzględnić 

rozważania dotyczące różnej aktywności biologicznej LPS w zależności od różnych źródeł 

bakterii i długofalowych skutków LPS w różnych dawkach. 

 

5.3.4. OMÓWIENIE EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW PRAC 

WYMIENIONYCH W PUNKCIE 5.2 

 

Prace tworzące osiągnięcie habilitacyjne stanowią pierwsze opracowanie 

zawierające wyniki badań dotyczących wpływu niskiej dawki LPS na hodowle in vitro 

neuronów DRG [Mikołajczyk i in., 2018] oraz subklinicznej dawki LPS S. Enteritidis 

zastosowanej in vivo na wybrane komórki i substancje bioaktywne układu nerwowego, 

immunologicznego i endokrynnego [Mikołajczyk i in., 2017; Mikołajczyk i Złotkowska, 

2018; Mikołajczyk i Złotkowska, 2019]. Nie znalazłam w literaturze opracowania 

porównującego wpływ niskiej dawki LPS pochodzących od trzech różnych serotypów 

pałeczek Salmonella na hodowle neuronów DRG świni. Odnośnie subklinicznej dawki LPS 

S. Enteritidis opublikowane zostały dwie prace zrealizowane na podstawie mojej koncepcji 

zastosowania subklinicznej dawki LPS w badaniach, które dotyczą wpływu subklinicznego 

LPS S. Entritidis na wybrane substancje czynne obecne w strukturach nerwowych 

zlokalizowanych w ścianie pęcherzyka żółciowego [Mikołajczyk i Makowska, 2017; 

Makowska i in., 2018]. Najistotniejsze zmiany pod wpływem subklinicznej dawki LPS  

w w/w strukturach zaobserwowano w immunoreaktywności peptydu, którego transkrypcja 

jest regulowana przez kokainę i amfetaminę (CART), SP, NPY oraz pęcherzykowego 

transportera acetylocholiny (VAChT). Dotychczas, zgodnie z moją wiedzą, opublikowano 

jeszcze tylko jedno doniesienie traktujące o problematyce subklinicznej dawki LPS,  

ale niepochodzącej z S. Enteritidis, lecz z Escherichia coli O55 u myszy [Lew i in., 2013]. 
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Lew i in. [2013] wskazali, że w porównaniu do jednokrotnego podania subkliniczej dawki 

LPS Escherichia coli O55, powtórne jej podanie, spowodowało wzrost śmiertelności  

i zwłóknienie serca u myszy. Warto tu zaznaczyć, że wspomniani autorzy przestrzegają 

przed stosowaniem powtórnych dawek LPS u ludzi z powodu braku informacji dotyczących 

odległych konsekwencji działania endotoksyny. 

Osiągniecie habilitacyjne zawiera również opracowanie, które charakteryzuje 

lokalizację i chemizm neuronów DRG zaopatrujących ICV [Mikołajczyk i in., 2018]. 

Zgodnie z moją wiedzą jest to pierwsze, dotychczas jedyne doniesienie opisujące aferentne 

unerwienie tej ważnej części jelit u świni. Uzyskane wyniki dostarczają nowych informacji 

pogłębiających zrozumienie procesów fizjologicznych zachodzących w obrębie ICV  

oraz mogą zapoczątkować i stać się punktem odniesienia dla badań neurogennych 

mechanizmów zaburzeń jej funkcjonowania. Prezentowany układ i model doświadczalny  

z uwagi na swoje podobieństwo do organizmu człowieka, może zostać wykorzystany  

do dalszych badań poszerzających stan wiedzy odnośnie procesów patologicznych u ludzi  

i przez to wywrzeć wpływ na nowe strategie lecznicze. 

Przedstawione w osiągnięciu deregulacje komórek i substancji biologicznie 

aktywnych mogą być cechą zaburzeń homeostazy i przyczyniać się do różnych dysfunkcji. 

Należy zauważyć, że fakt rozregulowania wybranych peptydów w osiach hormonalnych  

pod wpływem nawet tak niskich dawek LPS S. Enteritidis, które nie wywołują objawów 

chorobowych wskazuje, że nie jest etyczne wykonywanie badań dotyczących endotosyn  

z udziałem ludzi, jeśli nie są znane długotrwałe konsekwencje ich działania.  

LPS pochodzący od różnych bakterii w dawkach subklinicznych był wielokrotnie podawany 

ludziom w różnorodnych eksperymentach. Badania te koncentrowały się głównie  

na charakterystyce parametrów krwi i nie obejmowały tkanek z uwagi na problematyczną 

ich dostępność do biopsji lub innych badań. Prezentowane w moich pracach wyniki zwracają 

uwagę na znaczenie aspektów nieznanych, długofalowych konsekwencji wpływu 

subklinicznej dawki LPS od S. Enteritidis na organizm, które powinny być brane pod uwagę 

zarówno w planowanych strategiach badawczych, jak i w przemyśle farmaceutycznym.  

Jest to szczególnie ważne w erze zastosowania LPS do opracowywania np. terapii 

przeciwnowotworowych, szczepionek, czy immunostymulatorów, które stają się coraz 

powszechniejsze w użyciu. Z drugiej strony prowadzone badania z wykorzystaniem 

modyfikowanych bakterii Salmonella i ich endotoksyn w terapii przeciwnowotworowej 

[Hammerich i in., 2015] mogą okazać się przełomowe w leczeniu nowotworów,  

a różnorodne immunostymulacje pomocne w leczeniu wielu chorób. Mając na uwadze 

powyższe należy wziąć pod uwagę różnorodne działanie LPS pochodzącego z różnych 

gatunków i serotypów bakterii oraz długoterminowe konsekwencje nawet subklinicznych 

dawek endotoksyny. Wydają się wskazane dalsze badania dotyczące LPS Salmonella spp. 

lub jego markerów w chorobach przewlekłych, szczególnie u pacjentów z objawowymi  

i bezobjawowymi zakażeniami Salmonella w przeszłości. Możliwe jest, że nawet niskie 

dawki LPS od S. Enteritidis, które nie powodują klinicznych objawów choroby, mogą 
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wymagać eradykacji, co może być bardzo ważne, szczególnie w związku z bezobjawowym 

nosicielem Salmonella spp. 

Określenie czynników, związanych z procesem patologicznym na długo przed 

uszkodzeniem mechanizmów kompensacyjnych może zapobiegać wystąpieniu choroby, 

stąd otrzymane wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do przeprowadzania kolejnych 

dalszych procedur badawczych. Prezentowane wyniki zapoczątkowują zatem dalsze badania 

zagłębiające się na poziomie proteomicznym w poznanie szlaków metabolicznych działania 

subklinicznej dawki LPS, badania dające odpowiedź na kolejne pytania i hipotezy badawcze. 

Obecnie przeprowadzono już prace badawcze dotyczące wpływu LPS S. Enteritidis  

na transkryptom kory nadnerczy i endometrium, których wyniki w najbliższym czasie 

zostaną opublikowane. 

 

5.3.5. Spis literatury cytowanej w punktach od 5.3.1 do 5.3.4 

 

Andino A., Hanning I. (2015). Salmonella enterica: survival, colonization, and virulence  differences among 

serovars. Scientific World Journal, 2015:520179, 1-16. 

Arreola R., Alvarez-Herrera S., Pérez-Sánchez G., Becerril-Villanueva E., Cruz-Fuentes C., Flores-Gutierrez 

E.O., Garcés-Alvarez M.E., De La Cruz-Aguilera D.L., Medina-Rivero E., Hurtado-Alvarado G., 

Quintero-Fabián S., Pavón L. (2016). Immunomodulatory effects mediated by dopamine. J. Immunol. 

Res., 3160486,1-31.  

Aspelund A., Antila S., Proulx S.T., Karlsen T.V., Karaman S., Detmar M., Wiig H., Alitalo K. (2015). A dural 

lymphatic vascular system that drains brain interstitial fluid and macromolecules. J. Exp. Med., 212(7), 

991-999. 

Banks W.A., Gray A.M., Erickson M.A., Salameh T.S., Damodarasamy M., Sheibani N., Meabon J.S., Wing 

E.E., Morofuji Y., Cook D.G., Reed M.J. (2015). Lipopolysaccharide-induced blood-brain barrier 

disruption: Roles of cyclooxygenase, oxidative stress, neuroinflammation, and elements of the 

neurovascular unit. J. Neuroinflammation, 12, 223, 1-15. 

Banks W.A., Robinson S.M. (2010). Minimal penetration of lipopolysaccharide across the murine blood-brain 

barrier. Brain Behav Immun., 24(1), 102-109. 

Bassols A., Costa C., Eckersall P.D., Osada J., Sabrià J., Tibau J. (2014). The pig as an animal model for human 

pathologies: A proteomics perspective. Proteomics Clin Appl., 8(9-10), 715-731. 

Biaggini K., Borrel V., Szunerits S., Boukherroub R., N'Diaye A., Zébré A., Bonnin-Jusserand M., Duflos G., 

Feuilloley M., Drider D., Déchelotte P., Connil N. (2017). Substance P enhances lactic acid and 

tyramine production in Enterococcus faecalis V583 and promotes its cytotoxic effect on intestinal Caco-

2/TC7 cells. Gut Pathog., 9,20, 1-8. 

Browning K.N., Travagli R.A. (2014). Central nervous system control of gastrointestinal motility and secretion 

and  modulation of gastrointestinal functions. Compr. Physiol., 4(4), 1339-1368. 

Choi D.Y., Liu M., Hunter R.L., Cass W.A., Pandya J.D., Patrick P.G., Shin E.J., Kim H.C., Gash D.M., Bing 

G. (2009). Striatal neuroinflammation promotes Parkinsonism in rats. PLoS ONE, 4(5), e5482, 1-4. 

Crinnion W.J., Pizzorno J.E., (2018). Clinical Environmental Medicine Identification and Natural Treatment 

of Diseases Caused by Common Pollutants Section II The Toxicans podroździał Endogenous Elsevier, 

Elsevier - Health Sciences Division, Philadelphia, United States ISBN: 13 9780323480864 

Cserni T., Paran S., Kanyari Z., O’Donnell A.M., Kutasy B., Nemeth N., Puri P. (2009). New insights into the 

neuromuscular anatomy of the ileocecal valve. Anat. Rec. (Hoboken), 292(2), 254-261. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boukherroub%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N'Diaye%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Z%C3%A9br%C3%A9%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonnin-Jusserand%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duflos%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feuilloley%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drider%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%A9chelotte%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Connil%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439299
https://www.bookdepository.com/publishers/Elsevier-Health-Sciences-Division


ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

22 
 

Delgado-Suárez E.J., Selem-Mojica N., Ortiz-López R., Gebreyes W.A., Allard M.W., Barona-Gómez F., 

Rubio-Lozano M.S. (2018). Whole genome sequencing reveals widespread distribution of typhoidal 

toxin genesand VirB/D4 plasmids in bovine-associated nontyphoidal Salmonella. Sci. Rep., 8(1), 9864, 

1-14. 

Dorofeeva A.A., Panteleev S.S., Makarov F.N. (2009). Involvement of the sacral parasympathetic nucleus in 

theinnervation of the descending colon and rectum in cats. Neurosci Behav Physiol., 39(2), 207-210. 

Freire-Regatillo A., Argente-Arizón P., Argente J., García-Segura L.M., Chowen J.A. (2017). Non-neuronal 

cells inthe hypothalamic adaptation to metabolic signals. Front. Endocrinol. (Lausanne), 8, 51, 1-24. 

Furness J.B. (2000). Types of neurons in the enteric nervous system. J. Auton. Nerv. Syst., 81(1-3), 87-96. 

Garrett W.S. (2015). Cancer and the microbiota. Science, 348, 6230, 80-86. 

Gomes J.M.G., Costa J.A., Alfenas R.C.G. (2017). Metabolic endotoxemia and diabetes mellitus: A systematic 

review. Metabolism, 68, 133-144. 

Hammerich L., Binder A., Brody J.D. (2015). In situ vaccination: Cancer immunotherapy both personalized 

and off-the-shelf. Mol. Oncol., 9(10), 1966-81, 1-16. 

Hawkesworth S., Moore S.E., Fulford A.J.C., Barclay G.R., Darboe A.A., Mark H., Nyan O.A., Prentice A.M. 

(2013). Evidence for metabolic endotoxemia in obese and diabetic Gambian women. Nutr. Diabetes, 

3(8), e83, 1-6. 

Hoban D.B., Connaughton E., Connaughton C., Hogan G., Thornton C., Mulcahy P., Moloney T.C., Dowd E. 

(2013). Further characterisation of the LPS model of Parkinson’s disease: A comparison of intra-nigral 

and intra-striatal lipopolysaccharide administration on motor function, microgliosis and nigrostriatal 

neurodegeneration in the rat. Brain Behav. Immun., 27(1), 91-100. 

Holzer P. (2016). Neuropeptides, Microbiota, and Behavior. Int Rev Neurobiol., 131, 67-89. 

Holzer P., Farzi A. (2014). Neuropeptides and the microbiota-gut-brain axis. Adv Exp Med Biol., 817, 195-

219. 

Huang B., Liu J., Ju C., Yang D., Chen G., Xu S., Zeng Y., Yan X., Wang W., Liu D., Fu S. (2017). 

Licochalcone A prevents the loss of dopaminergic neurons by inhibiting microglial activation in 

lipopolysaccharide (LPS)-induced Parkinson’s disease models. Int. J. Mol. Sci., 18, pii: E2043, 1-20. 

Iyer P., Barreto S.G., Sahoo B., Chandrani P., Ramadwar M.R., Shrikhande S.V., Dutt A. (2016). Non-

typhoidal Salmonella DNA traces in gallbladder cancer. Infect. Agent Cancer, 11, 12, 1-4. 

Johnston M., Zakharov A., Papaiconomou C., Salmasi G.; Armstrong D. (2004). Evidence of connections 

between cerebrospinal fluid and nasal lymphatic vessels in humans, non-human primates and other 

mammalian species. Cerebrospinal Fluid Res., 1(1), 2, 1-13. 

Kallio K.A., Hätönen K.A., Lehto M., Salomaa V., Männistö S., Pussinen P.J. (2015). Endotoxemia, nutrition, 

and cardiometabolic disorders. Acta Diabetol., 52(2), 395-404. 

Kang M., Edmundson P., Araujo-Perez F., McCoy A.N., Galanko J., Keku T.O. (2013). Association of plasma 

endotoxin, inflammatory cytokines and risk of colorectal adenomas. BMC Cancer, 13, 91, 1-8. 

Lee K.K., Yum K.S. (2012). Association of endotoxins and colon polyp: A case-control study. J. Korean Med. 

Sci. 27(9), 1062-1065. 

Lew W.Y., Bayna E., Molle E.D., Dalton N.D., Lai N.C., Bhargava V., Mendiola V., Clopton P., Tang T. 

(2013). Recurrent exposure to subclinical lipopolysaccharide increases mortality and induces cardiac 

fibrosis in mice. PLoS One., 8(4), e61057, 1-11. 

Liu M., Bing G. (2011). Lipopolysaccharide animal models for Parkinson’s disease. Parkinsons Dis., 327089. 

1-7.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holzer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27793227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27793227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holzer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24997035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farzi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24997035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24997035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28937602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lew%20WY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayna%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molle%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalton%20ND%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhargava%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendiola%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clopton%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tang%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23585870


ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

23 
 

Louveau A., Harris T.H., Kipnis J. (2015). Revisiting the concept of CNS immune privilege. Trends Immunol., 

36(10), 569-577. 

Ma M., Ren Q., Yang C., Zhang J.C., Yao W., Dong C., Ohgi Y., Futamura, T., Hashimoto K. (2017). 

Antidepressant effects of combination of brexpiprazole and fluoxetine on depression-like behavior and 

dendritic changes in mice after inflammation. Psychopharmacology (Berl), 234,(4) 525–-533. 

Maciel B.M., Rezende P.R., Sriranganathan N. (2017). Salmonella enterica: Latency. W: Mares, M. (red.) 

Current Topics in Salmonella and Salmonellosis; InTechOpen, Rijeka, Croatia, 43-58. 

Makowska K., Gonkowski S. (2018). The influence of inflammation and nerve damage on the neurochemical 

characterization of calcitonin gene-related peptide-like immunoreactive (CGRP-LI) neurons in the 

enteric nervous system of the porcine descending colon. Int. J. Mol. Sci. 19(2), 548, 1-20. 

Marques F., Sousa J.C., Coppola G., Geschwind D.H., Sousa N., Palha J.A., Correia-Neves M. (2007). The 

choroid plexus response to peripheral inflammatory stimulus. BMC Neurosci., 144(2), 424-430.  

Marques F., Sousa J.C., Coppola G., Falcao A.M., Rodrigues A.J., Geschwind D.H., Sousa N., Correia-Neves 

M., Palha J.A. (2009). Kinetic profile of the transcriptome changes induced in the choroid plexus by 

peripheral inflammation. J. Cereb. Blood Flow Metab. 29, 921-932. 

Mikołajczyk A. (2012). An evaluation of the influence of trisodium phosphate and duration of storage upon 

the survival rate of Salmonella bacteria in turkey carcasses. W: Annous, B.A., Gurtler, J.B. (red.) 

Salmonella—Distribution, Adaptation, Control Measures and Molecular Technologies; InTechOpen, 

Rijeka, Croatia, 147-158. 

 Mikołajczyk A. (2015). Evaluation of the effects of a mixture of organic acids and duration of storage on the 

survival of Salmonella on turkey carcasses. J. Food Prot., 78, 585-589. 

Mikołajczyk A. (2016). Safe and effective anaesthesiological protocols in domestic pig. Ann. Warsaw Univ. 

Life Sci., 55(2), 219-227. 

Mikołajczyk A., Gonkowski S., Złotkowska D. (2017). Modulation of the main porcine enteric neuropeptides 

by a single low-dose of lipopolysaccharide (LPS) Salmonella Enteritidis. Gut Pathog., 9(73), 1-10. 

Mikołajczyk A., Kozłowska A., Gonkowski S. (2018). Distribution and neurochemistry of the porcine 

ileocaecal valve projecting sensory neurons in the dorsal root ganglia and the influence of 

lipopolysaccharide from different serotypes of Salmonella spp. on the chemical coding of DRG neurons 

in the cell cultures. Int J Mol Sci., 19(9), pii: E2551, 1-17. 

Mikołajczyk A., Makowska K. (2017). Cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide (CART) in the 

nerve fibers of the porcine gallbladder wall under physiological conditions and after Salmonella 

Enteritidis lipopolysaccharides administration. Folia Morphol., 76, 596-602. 

Mikołajczyk A., Radkowski M. (2001). Contamination of Salmonella spp. in slaughter chickens. Med. Wet., 

57, 745-747. 

Mikołajczyk A., Radkowski M. (2002). The occurrence of Salmonella spp. in turkeys investigation results from 

a slaughter and after-slaughter dressing line in Poland.  Fleischwirtschaft, 32, 52-54. 

Mikołajczyk A., Złotkowska D. (2018). Neuroimmunological implications of subclinical lipopolysaccharide 

from Salmonella Enteritidis. Int J Mol Sci., 19(10). pii: E3274, 1-20. 

Mikołajczyk A., Złotkowska D. (2019). Subclinical lipopolysaccharide from Salmonella Enteritidis induces 

dysregulation of bioactive substances from selected brain sections and glands of neuroendocrine axes. 

Toxins 2019, 11(2), 91, 1-24. 

Mohammadi B., Schedel I., Graf, K., Teiwes A., Heckeret H., Haameijer B., Scheinichen D., Piepenbrock S., 

Dengler R., Bufler J. (2008). Role of endotoxin in the pathogenesis of critical illness polyneuropathy. J 

Neurol., 255(2), 265-72. 

http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5727943/
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
http://213.73.22.174/cgi-bin/expertus/expertus.cgi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30154361


ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

24 
 

Nguyen M.D., D’Aigle T., Gowing G., Julien J.P., Rivest S. (2004). Exacerbation of motor neuron disease by 

chronic stimulation of innate immunity in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. J. Neurosci., 

24(6), 1340-1349.  

Niehaus I. (2010). In vivo Radiodetoxification of Salmonella minnesota Lipopolysaccharides with radio-

labeled Leucine Enkephalin cures sensory polyneuropathy: A Case report. Niger. Health J., 10, 26-33. 

Niehaus I., Lange J.H. (2003). Endotoxin: Is it an environmental factor in the cause of Parkinson’s disease? 

Occup. Environ. Med., 60(5), 378. 

Palmisano S., Silvestri M., Troian M., Germani P., Giudici F., de Manzini N. (2017). Ileocaecal valve 

syndrome after surgery in adult patients: Myth or reality? Colorectal. Dis., 19(8), e288-e295. 

Pieterse E., Rother N., Yanginlar C., Hilbrands L.B., van der Vlag J. (2016). Neutrophils Discriminate between 

Lipopolysaccharides of Different Bacterial Sources and Selectively Release Neutrophil Extracellular 

Traps. Front. Immunol., 7, 484, 1-13. 

Pretorius E., Page M.J., Mbotwe S., Kell D.B. (2018). Lipopolysaccharide-binding protein (LBP) can reverse 

the amyloid state of fibrin seen or induced in Parkinson’s disease. PLoS ONE, 13(3), e0192121,1-16. 

Pulendran B., Kumar P., Cutler C.W., Mohamadzadeh M., Van Dyke T., Banchereau J. (2001). 

Lipopolysaccharides from distinct pathogens induce different classes of immune responses in vivo. J. 

Immunol., 167(9), 5067-5076.  

Radilla-Vázquez R.B., Parra-Rojas I., Martínez-Hernández N.E., Márquez-Sandoval Y.F., Illades-Aguiar B., 

Castro-Alarcón N. (2016). Gut microbiota and metabolic endotoxemia in young obese Mexican 

subjects. Obes. Facts, 9(1), 1-11 

Ramachandran G. (2014). Gram-positive and gram-negative bacterial toxins in sepsis. Virulence, 5(1), 213-

218. 

Rytel L., Calka J. (2016). Acetylsalicylic acid-induced changes in the chemical coding of extrinsic sensory 

neurons supplying the prepyloric area of the porcine stomach. Neurosci. Lett., 617, 218-224. 

Sharma N., Nehru B. (2015). Characterization of the lipopolysaccharide induced model of Parkinson’s disease: 

Role of oxidative stress and neuroinflammation. Neurochem. Int., 87, 92-105. 

Swindle M.M., Makin A., Herron A.J., Clubb F.J.Jr., Frazier K.S. (2012). Swine as models in biomedical 

research and toxicology testing. Vet. Pathol., 49(2), 344-356.  

Światowa Organizacja Zdrowia. (2018). Salmonella (non-typhoidal). Pozyskano z https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/salmonella-(non-typhoidal). 

Zhan X., Stamova B., Jin L.W., DeCarli C., Phinney B., Sharp F.R. (2016). Gram-negative bacterial molecules 

associate with Alzheimer disease pathology. Neurology, 87(22), 2324-2332.  

Zhang X.Y., Cao J.B., Zhang L.M., Li Y.F., Mi W.D. (2015). Deferoxamine attenuates lipopolysaccharide-

induced neuroinflammation and memory impairment in mice. J. Neuroinflamm., 12(20), 1-13. 

Zhao Y., Jaber V., Lukiw W.J. (2017). Secretory Products of the Human GI Tract Microbiome and Their 

Potential Impact on Alzheimer’s Disease (AD): Detection of Lipopolysaccharide (LPS) in AD 

Hippocampus. Front Cell Infect Microbiol., 7, 318, 1-9.  



ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

25 
 

6. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH 

Z ZESTAWIENIEM TABELARYCZNYM 

 

 

spis cytowanej literatury w załączniku 4 pt. „Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych 

prac zawodowych …” 

 

 

 

Początki mojej pracy naukowej sięgają okresu studiów. Działając w Kole 

Naukowym Parazytologów brałam udział w badaniach, których wyniki prezentowałam  

na licznych seminariach i konferencjach kół naukowych. Część z nich została opublikowana 

w materiałach konferencyjnych, niektóre zostały nagrodzone wyróżnieniami, czy zajęciem 

zaszczytnych miejsc np. podczas Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych  

w Olsztynie w 1995 roku, czy Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 

we Wrocławiu w 1996 roku [komunikaty F.25–F.29]. Praca w kole naukowym w sposób 

szczególny ukazywała mi ogromną wagę badań naukowych służących ochronie zdrowia 

publicznego. Stąd po ukończeniu studiów, nieprzypadkowo wybrałam do dalszej realizacji 

pasji naukowej pracę w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Początki 

mojej pracy naukowej w w/w Katedrze związane były z problemami higieny i preparatami 

myjąco-dezynfekcyjnymi [publikacje C.14–C.16]. Szybko jednak skierowałam swoją 

uwagę na problematykę, jaką niosą ze sobą niebezpieczne patogeny [publikacja C.17]  

ze szczególnym uwzględnieniem roli pałeczek Salmonella w zdrowiu publicznym,  

co zaowocowało obroną dysertacji doktorskiej. 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora mój dorobek naukowy znacząco wzrósł. Nie 

uwzględniając doniesień konferencyjnych, przed uzyskaniem stopnia doktora 

opublikowałam prace o łącznej punktacji KBN równej 5, podczas gdy po uzyskaniu stopnia 

doktora (pomijając 4 prace zaliczone do osiągnięcia naukowego stanowiącego rozprawę 

habilitacyjną) opublikowałam 29 prac o łącznej wartości IF wnoszącej 18,948 i punktacji 

KBN/MNiSW równej 316 (tab.1). 
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Tabela 2. Prace twórcze opublikowane przed i po uzyskaniu stopnia doktora z pominięciem 

czterech prac o łącznym mierniku IF=13,456 i punktacji MNiSW=120, które zostały 

wliczone do osiągnięcia stanowiącego rozprawę habilitacyjną 

 

 

Kategorie prac twórczych 

Przed 

uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu  

stopnia doktora 

Liczba 

prac 

Punkty* 

IF* 

Liczba 

prac 

Punkty* 

IF* 

Prace z bazy JCR - - 14 232,0 

IF=18,948 

Prace spoza bazy JCR  4 5,0 13 76,0 

Rozdziały i części skałdowe monografii - - 2 8,0 

Prace popularno-naukowe  2 - - - 

Razem 6 5,0 

IF=0,0 

29 316,0 

IF=18,948 
 

Dodatkowo doniesienia konferencyjne w liczbie 29 pozycji 
 

*miernik IF i punkty MNiSW (przed 2004 r. - KBN) zgodne z rokiem wydania (prace opublikowane po 2016 

roku posiadają punktację MNiSW z wykazu MNiSW z roku 2016 

  

 

 

 

Nie wliczając doniesień konferencyjnych i pomijając prace wliczone do osiągniecia 

habilitacyjnego spośród opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora 29 prac w 22 jestem 

pierwszym lub drugim autorem (łącznie z pracami stanowiącymi osiągnięcie habilitacyjne –

z 33 prac w 26 pracach jestem pierwszym lub drugim autorem). Prace opublikowane  

po uzyskaniu stopnia doktora z pierwszym lub drugim autorstwem stanowią łączny IF równy 

18,201 oraz łączną wartość  punktacji KBN/MNiSW =276,5 (razem z pracami stanowiącymi 

osiągnięcie habilitacyjne IF=31,657; punktacja KBN/MNiSW =396,5) (tab. 2). Na 14 prac 

z bazy JCR w 12 pracach jestem pierwszym lub drugim autorem (łącznie z pracami 

wliczonymi do osiągnięcia naukowego na 18 prac z bazy JCR w 16 pracach jestem 

pierwszym lub drugim autorem). 
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Tabela 3. Pierwsze lub drugie autorstwo habilitanta w pracach twórczych, które zostały 

opublikowane przed i po uzyskaniu stopnia doktora z pominięciem doniesień 

konferencyjnych oraz czterech prac stanowiących osiągnięcie habilitacyjne o łącznym 

mierniku IF=13,456 i punktacji MNiSW=120 

 

Kategoria - pozycja autorstwa 

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu  

stopnia doktora 

Liczba 

prac 

Punkty* 

IF* 

Liczba 

prac 

Punkty* 

IF* 

Habilitant 

pierwszym 

autorem 

 

prace z bazy JCR 

 

- - 6 84,0 

IF=5,41 

prace spoza bazy JCR  4 5,0 8 52,5 

rozdziały monografii  - - 1 5 

prace popularno-naukowe  2 - - - 

suma prac  

 

6 5,0 15 141,5 

IF=5,410 

Habilitant 

drugim 

autorem 

 

prace z bazy JCR 

 

- - 6 132,0 

IF=12,791 

prace spoza bazy JCR  - - - - 

rozdziały monografii    1 3,0 

prace popularno-naukowe  - - - - 

suma prac  

 

- - 7 135,0 

IF=12,791 

Habilitant 

pierwszym 

lub drugim 

autorem 

prace z bazy JCR 

 

- - 12 216,0 

IF=18,201 

prace spoza bazy JCR  4 5,0 8 52,5 

rozdziały monografii  - - 2 8,0 

prace popularno-naukowe 2 - - - 

suma prac  

 

6 

 

5,0 22 

 

276,5 

IF=18,201 

*miernik IF i punkty MNiSW (przed 2004 r. - KBN) zgodne z rokiem wydania (prace opublikowane po 2016 

roku posiadają punktację MNiSW z wykazu MNiSW z roku 2016) 

 

 

Wiodąca tematyka moich badań koncentruje się na aspektach związanych z ochroną 

zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem pałeczek Salmonella  

i ich endotoksyn. Tematyka ta jest bardzo ważna ze względów epidemiologicznych. 

Salmonellozy należące do chorób zakaźnych, których głównym źródłem infekcji jest 

żywność pochodzenia zwierzęcego stanowią nadal (mimo podejmowania różnorodnych 

wysiłków) aktualny i niezmiernie istotny problem zdrowia publicznego. Szczegółowa 

analiza przypadków zachorowań u ludzi wykazała, że oprócz jaj główną przyczyną zatruć 
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pokarmowych, wywołanych przez pałeczki Salmonella jest mięso drobiu. Pomimo wielu 

prób nie udaje się wyeliminować pałeczek Salmonella z tuszek z linii produkcyjnej, 

ponieważ drób żywy z utajonym nosicielstwem trafia do zakładów produkcyjnych, gdzie nie 

jest wykrywany w sanitarno-weterynaryjnym badaniu [publikacje B.12; B.14]. Dodatkowo, 

zanieczyszczone pałeczkami Salmonella tuszki w różnych punktach krytycznych procesu 

obróbki mogą zanieczyścić linię produkcyjną i inne tuszki [publikacje B.13; C.13]. 

Możliwość przeciwdziałania rozwojowi Salmonella spp. w tuszkach drobiu rzeźnego może 

znacząco ograniczyć problemy salmonellozy u ludzi. Testując różnorodne metody 

unieszkodliwiania pałeczek Salmonella na tuszkach drobiowych [publikacje C.5; C6; C.8; 

C.9; C.11; D.2] dostrzegłam, że najbardziej obiecujące do praktycznego zastosowania 

spośród dozwolonych substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w żywności 

mogą być chlorek heksadecylopirydyniowy, ortofosforan sodu i różne mieszaniny kwasów 

organicznych ze szczególnym uwzględnieniem kwasu askorbinowego, cytrynowego, 

octowego i winowego [publikacje B.8; B.10; D.1]. W przeprowadzonych przeze mnie 

badaniach wykazałam, że skuteczność przeciwbakteryjna wybranych dozwolonych 

substancji dodatkowych różni się znacząco w zależności od zastosowanego stężenia danej 

substancji oraz od początkowego poziomu pałeczek Salmonella na tuszkach drobiowych 

[publikacje B.8; D.1]. 

Zaintrygowana problematyką bezobjawowego nosicielstwa oraz aspektami 

związanymi z ochroną zdrowia ludzkiego postanowiłam skierować swoje dalsze badania  

na zastosowanie modeli zwierzęcych, wykorzystywanych w badaniach medycznych. 

Początkowo zainteresowałam  się modelem szczurzym [publikacje C.2; C.3], jednak 

wkrótce przeniosłam swoje zainteresowania na model doświadczalny świni domowej, 

nacechowany zdecydowanie większym podobieństwem do organizmu człowieka, zarówno 

pod względem genetycznym, jak i anatomiczno-fizjologicznym. 

Opracowałam efektywny, bezpieczny i skuteczny protokół anestezjologiczny u świni 

domowej w momencie, gdy na polskim rynku farmaceutycznym zabrakło azaperonu 

stosowanego rutynowo w premedykacji świń [publikacja C.1]. Stan neuroleptoanalgezji  

i anestezji został uzyskany przez zastosowanie mieszaniny odpowiednich dawek atropiny, 

ketaminy oraz medetomidyny w jednej strzykawce w iniekcji domięśniowej oraz dożylnie 

podawanego propofofolu w celu indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. 

Opracowany protokół, niekiedy z niewielkimi modyfikacjami, stosowałam we wszystkich 

zabiegach operacyjnych na świniach doświadczalnych, których wyniki zostały 

zamieszczone w publikacjach z wykazu załącznika nr 4. Ten sam protokół znalazł również 

zastosowanie w doświadczeniu pt. „Implantacja autogennych komórek mezynchemalnych 

do rdzenia w modelu doświadczalnym (świnia [S. domestica] z hodowli) z wykorzystaniem 

prototypowego urządzenia do implantacji”, którego wyniki nie zostały jeszcze 

opublikowane.  

Problematyka wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych 

interesowała mnie już wcześniej, czego wynikiem jest publikacja ukazująca możliwości 

wykorzystania tkanki tłuszczowej jako źródła mezenchymalnych komórek macierzystych 
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[publikacja B.9]. Wykorzystanie komórek macierzystych w terapii wybranych chorób 

układu nerwowego związane jest z szeroko pojętym pojęciem plastyczności tego układu, 

która wpisuje się w nurt moich zainteresowań. W sposób szczególny zainteresował mnie 

wpływ mikroorganizmów na plastyczność układu nerwowego w aspekcie problematyki 

nosicielstwa pałeczek Salmonella. 

Pod pojęciem neuroplastyczności rozumie się zdolność komórek nerwowych do modyfikacji 

swoich właściwości i funkcji poprzez zmiany cech strukturalnych  (np.: rozmiaru komórek, 

liczby i długości wypustek, charakteru wytwarzanych połączeń) oraz metabolicznych, 

związanych z produkcją różnorodnych substancji biologicznie czynnych. Oprócz substancji 

biologicznie aktywnych do czynników regulujących plastyczność neuronalną można 

zaliczyć również prekursory komórek, komórki glejowe, śródbłonkowe a także substancje 

wykazujące działanie neuroprotekcyjne – tzw. czynniki neurotroficzne. Zbadanie wpływu 

wybranych czynników neurotroficznych na komórki nerwowe wyizolowane ze zwojów 

korzeni dogrzbietowych (DRG), stanowiło istotną część projektu pt. „Analiza in vitro i in 

vivo trzewno-affernetnych neuronów unerwiających pęcherz świni” finansowanego przez 

Narodowe Centrum Badań realizowanego w latach 2012–2016, którego byłam wykonawcą. 

Zarówno dodatek neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) w ilości  

20 ng/ml jak i czynnika neurotroficznego pochodzenia glejowego (GDNF) w ilości  

100 ng/ml do hodowli neuronów DRG wpływał na wzrost całkowitej długości i liczbę 

odgałęzień aksonów, co wskazuje na potencjalną ważną rolę obydwu czynników 

neurotroficznych w neuroplastyczności kluczowej w regeneracji aksonów neuronów DRG 

[komunikaty F.2; F.4; F.8] Jednym z etapów powyższego projektu było szczegółowe 

zbadanie różnic i podobieństw w dystrybucji oraz kodowaniu chemicznym komórek 

nerwowych zlokalizowanych w poszczególnych DRG części krzyżowej (S2, S3 i S4) 

zaopatrujących pęcherz moczowy. Dodatkowo stwierdzono, że małe, średnie i duże komórki 

nerwowe zaopatrujące pęcherz moczowy wykazywały immunoreaktywność dla substancji 

P (SP), peptydu kodowanego genem kalcytoniny (CGRP), izolektyny B4 (IB4), receptora 

waniloidowego 1 (TRPV1), polipeptydu aktywującego przysadkową cyklazę adenylanową 

(PACAP), galaniny (GAL), syntetazy tlenku azotu (nNOS), kalbindyny-D28k (CB)  

i neurofilamentu 200 (NF200) [publikacja B.1]. Szczegółowa analiza wyników dotyczących 

neuronów trzewno-sensorycznych DRG zaopatrujących pęcherz moczowy okazała się 

potrzebna do potwierdzenia hipotezy istnienia podobieństw i różnic w dystrybucji  

i kodowaniu chemicznym komórek nerwowych pomiędzy populacją komórek DRG 

zaopatrującą pęcherz moczowy a populacją komórek somato-sensorycznych zaopatrującą 

skórę kończyny tylnej świni. Stosując tę samą technikę (wstecznego znakowania neuronów 

za pomocą znacznika Fast Blue (FB)) co w poprzedniej pracy [publikacja B.1] wykazano, 

że źródłem unerwienia skóry kończyny tylnej świni są neurony DRG odcinka lędźwiowego 

(L4-L6) oraz krzyżowego (S1-S3) z przewagą komórek FB-pozytywnych w DRG części 

krzyżowej [publikacjia B.7]. Dodatkowo stwierdzono, że źródłem unerwienia 

współczulnego skóry kończyny tylnej świni są komórki nerwowe zlokalizowane w zwojach 

pnia współczulnego (SChG) odcinka lędźwiowego (L2-L6) oraz krzyżowego (S1-S2) 
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[publikacja B.5]. Porównanie podobieństw i różnic w dystrybucji i kodowaniu chemicznym 

czuciowych komórek nerwowych zlokalizowanych w DRG części krzyżowej  

i zaopatrujących pęcherz moczowy i skórę kończyny tylnej świni, wykazało, że badane 

neurony trzewno-sensoryczne posiadają w większości przypadków małą średnicę, podczas 

gdy badana populacja neuronów somato-sensorycznych reprezentowana była przede 

wszystkim przez komórki o średniej wielkości. Ponadto, kodowanie chemiczne somato- 

sensorycznych i trzewno-sensorycznych komórek nerwowych na terenie DRG różniło się 

istotnie pomiędzy porównywanymi populacjami. Przykładowo odsetek małych neuronów 

zawierających jednocześnie SP i GAL był znacznie wyższy w populacji komórek 

unerwiających skórę niż pęcherz moczowy [publikacja B.3]. 

 Równowaga zarówno chemiczna, jak i fizyczna struktur nerwowych jest kluczowa 

dla fizjologicznych procesów organizmu, a zachwianie jej wraz z brakiem możliwości 

kompensacyjnych, może prowadzić do wielu stanów patologicznych, w tym do wystąpienia 

wielu chorób przewlekłych. Wśród różnorodnych czynników co raz częściej podkreśla się 

istotną rolę czynników zakaźnych w procesach neurodegeneracyjnych i onkologicznych. 

Szacuje się, że do powstania  około 15 - 20% nowotworów przyczyniają się czynniki 

zakaźne, spośród których najczęstszą przyczynę stanowią wirusy. Szczególnie ciekawa jest 

rola wirusów mogących wywoływać zakażenia latentne, czego przykładem jest wirus 

cytomegalii i wciąż poddawany dyskusji jego związek z onkogenezą [publikacja B.4]. 

Podobnie, do tej pory nie został całkowicie wyjaśniony patomechanizm procesu 

bezobjawowego nosicielstwa pałeczek Salmonella oraz wpływ ich edndotoksyn 

(uwalnianych po śmierci komórki bakteryjnej) na organizm. 

W związku z powyższym, problematyka związana z LPS pałeczek Salmonella 

stanowi niezmiernie ciekawy aspekt badawczy, który pojawił się pracach z moim 

autorstwem, już opublikowanych [publikacja B.2; B.6], w pracach stanowiących rozprawę 

habilitacyjną oraz który planuję w przyszłości kontynuować. W wydanych publikacjach 

[publikacja B.2; B.6] został opisany wpływ niskiej dawki LPS S. Enteritidis (5 μg/kg m.c.), 

niewywołującej objawów chorobowych na wybrane substancje aktywne w ścianie 

pęcherzyka żółciowego świni. Wykazano, że 7 dni od podania w/w dawki LPS wystąpiły 

zmiany w  kodowaniu neurochemicznym wybranych substancji. Znaczące różnice  

w poziomach tych substancji między poszczególnymi fragmentami pęcherzyka żółciowego, 

najprawdopodobniej zależą od funkcji, jaką pełni dana część badanego organu. Najbardziej 

widoczne zmiany zaobserwowano w przypadku włókien wykazujących obecność NPY 

(obserwowany wzrost średniej liczby włókien z 7,84 ± 0,17 w grupie kontrolnej  

do 14,66 ± 0,37 w grupie LPS) w szyjce, SP (wzrost z 0,88 ± 0,1 w kontroli  

do 8,4 ± 0,3 w grupie LPS) w trzonie oraz pęcherzykowego transportera acetylocholiny 

(VAChT) w dnie pęcherzyka żółciowego (wzrost z 4,29 ± 0,18 w kontroli  

do  11,01 ± 0,26 w grupie LPS) [publikacja B.2]. 

Dodatkowo po raz pierwszy stwierdzono obecność peptydu, którego transkrypcja jest 

regulowana przez kokainę i amfetaminę (CART) w strukturach nerwowych 

zlokalizowanych w ścianie pęcherzyka żółciowego u świń grupy kontrolnej oraz w grupie 
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zwierząt poddanych działaniu LPS. Zaobserwowane zmiany immunoreaktywności  

tego peptydu pod wpływem subklinicznych dawek LPS, sugerują udział CART w regulacji 

funkcji pęcherzyka żółciowego zarówno w fizjologicznych, jak i patologicznych warunkach. 

U zwierząt kontrolnych najliczniejsze włókna immunoreaktywne wobec CART 

zlokalizowane były w trzonie pęcherzyka żółciowego, gdzie ich średnia liczba wyniosła 

11,11 ± 1,56 w polu widzenia. Znacznie mniejszą liczbę włókien obserwowano w szyjce  

i w dnie pęcherzyka żółciowego. Siedem dni od podania subklinicznej dawki LPS 

zaobserwowano statystycznie istotne zwiększenie się liczby CART-pozytywnych włókien 

nerwowych w porównaniu z grupą kontrolną we wszystkich badanych częściach pęcherzyka 

żółciowego. Co więcej, LPS zmienił nie tylko liczbę, ale także morfologię  

CART-pozytywnych włókien nerwowych [publikacja B.6]. Mechanizmy obserwowanych 

zmian poziomów wybranych substancji biologicznie czynnych na terenie ściany pęcherzyka 

żółciowego nie są w pełni zrozumiałe i wymagają dalszych badań. Ponad to w recenzji  

w BMC Neuroscience znajduje się moja kolejna praca z cyklu prac związanych  

z subkliniczną dawką LPS, dotycząca substancji biologicznie aktywnych izolowanych  

z poszczególnych części rdzenia kręgowego i przynależnych im zwojów DRG. 

Oprócz wymienionego podstawowego nurtu badań oscylującego wokół 

problematyki drobnoustrojów, takich jak Salmonella oraz plastyczności układu nerwowego 

i zastosowania modelu biomedycznego świni domowej, interesowałam się problematyką 

dolegliwości bólowych pacjentów podstawowej opieki medycznej, u których stwierdzono 

między innymi, że bóle pleców najczęściej (w 95,83%) dotyczyły okolicy lędźwiowo-

krzyżowej oraz analizą metod, technik i narzędzi stosowanych w badaniu satysfakcji 

pacjenta w zakresie jakości usług medycznych [publikacja C.4; C.7]. 

Ważnym elementem prac nad pałeczkami Salmonella i LPS jest analiza  

ich zmienności. Bakterie to organizmy zmieniające swoje właściwości, przez co stwarzające 

różnorodne zagrożenia, czego przykładem jest problematyka antybiotykooporności ze 

szczególnym uwzględnieniem wieloopornych szczepów bakteryjnych. Zauważając 

powyższe potrzeby, a także interesując się od lat problematyką bezobjawowego nosicielstwa 

pałeczek Salmonella i ich cząstkami LPS, od 2014 roku kolekcjonuję szczepy pałeczek 

Salmonella wyizolowane od chorych, ozdrowieńców i nosicieli pozyskiwane z Państwowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, których podstawowe właściwości 

sukcesywnie są porównywane. Moje najbliższe plany badawcze związane są między innymi 

ze szczegółową analizę strukturalną endotoksyn posiadanych serotypów oraz testowaniem 

nowych metod i środków przeciwbakteryjnych. Ponadto wykorzystując przechowywany  

i zabezpieczony materiał badawczy celowe wydaje się porównanie flory bakteryjnej jelit 

oraz wykazanie ewentualnych różnic w transkryptomie jelit zwierząt grupy kontrolnej oraz 

poddanej działaniu subklinicznej dawki LPS. 

  



ZAŁ. 2 
Anita Mikołajczyk 
Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

32 
 

7. Wybrane informacje powiązane z osiągnięciami naukowo-badawczymi  

(szczegóły oraz pozostałe informacje zawarte zostały w załączniku  

nr 4 i w załączniku nr 5) 

 

7.1. Bibliometria dorobku po uzyskaniu stopnia doktora zestawiona w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Bibliometria dorobku (z osiągnięciem habilitacyjnym) po uzyskaniu stopnia doktora 

 

Bibliometria po uzyskaniu stopnia doktora 
 

Liczba cytowań według bazy Web of Science 
 

88 

Liczba cytowań bez autocytowań według bazy Web of Science 
 

67 

Index Hirscha według bazy Web of Science 
 

4 

Sumaryczny miernik IF wg JCR  

(sumaryczna punktacja KBN/MNiSW) prac habilitanta 
 

IF=32,404 * 

(436) * 

Sumaryczny miernik IF wg JCR 

(sumaryczna punktacja KBN/MNiSW) prac habilitanta 

z pierwszym lub drugim autorstwem 
 

IF=31,657 * 

(396.5) * 

*miernik IF i punktacja MNiSW (przed 2004 r. - KBN) zgodna z rokiem wydania (prace opublikowane po 2016 

roku posiadają punktację MNiSW z wykazu MNiSW z roku 2016) 

 

7.2. Recenzent w czasopismach o zasięgu międzynarodowym – w tym 18 recenzji  

w czasopismach z IF. 

 

Wykonanie recenzji publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowych:  

 

• Journal of Investigative Surgery  (IF =1,532; MNiSW=20) – ilość recenzji 10; 

• Behavioural Brain Research (IF=3,002; MNiSW=30 pkt) – ilość recenzji 2; 

• Gut Pathogen (IF=1,890; MNiSW =25pkt) – ilość recenzji 2; 

• Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics (IF=3,867; MNiSW=35) 

– ilość recenzji 2; 

• Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia (IF=3,243;  MNiSW= 40) – ilość 

recenzji 1; 

• Letters in Applied Microbiology (IF=1,471; MNiSW=25pkt) –  ilość recenzji 1; 

• oraz w czasopismach bez IF m.in. w: Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 

JSM General Surgery: Cases and Images; Clinical Medical Reviews and Case 

Reports; SM Journal of Public Health and Epidemiology. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5727943/
https://www.clinmedjournals.org/Clinical-Medical-Reviews-and-Case-Reports.php?jid=cmrcr
https://www.clinmedjournals.org/Clinical-Medical-Reviews-and-Case-Reports.php?jid=cmrcr
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7.3. Pełnienie funkcji recenzenta prac dyplomowych oraz  promotora prac dyplomowych – 

obecnie promotor dwóch prac dyplomowych. 

 

7.4. Funkcja promotora pomocniczego  

- imię i nazwisko doktoranta: Łukasz Paukszto  

- opieka promotora pomocniczego sprawowana od 14.12.2017 r. 

- tytuł rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ lipopolisacharydu (LPS) Salmonella 

Enteritidis na transkryptom kory nadnerczy i endometrium świni domowej (Sus 

scrofa domestica)”. 

 

7.5. Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie, przyznana w 2017 r. przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. 

 

7.6. Udział w projektach badawczych: 

- wykonawca projektu pt. „Analiza in vitro i in vivo trzewno-afferentnych neuronów 

unerwiających pęcherz świni’ finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  

w latach 2012–2016 (nr 2011/03/B/NZ4/06451), ( konkurs NCN – Opus 2); 

- kierownik i wykonawca grantu statutowego pt. „Charakterystyka i wpływ LPS 

Salmonella enterica na plastyczność układu nerwowego” finansowanego przez 

Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie w latach 2015–2017  

(nr 25.610.001-300). 

 

7.7. Współpraca naukowa z Uniwersytetem Medycznym w Innsbrucku w Austrii 

prowadzona w ramach grantu nr 2011/03/B/NZ4/06451 (wyniki tej współpracy  

są opublikowane w komunikatach konferencyjnych [komunikaty konferencyjne F.2–

F.6, F.8], kolejne publikacje w przygotowywaniu). 

 

7.8. Staże zagraniczne 

 

TERMIN 

 

CHARAKTER STAŻU I NAZWA OŚRODKA 

29.05.2017 r. 

–01.06.2017 r. 

Staż podnoszący kwalifikacje naukowowo-dydaktyczne z zakresu 

doświadczeń praktycznych dotyczących anestezji i chirurgii świni 

domowej jako zwierzęcia modelowego stosowanego w badaniach 

naukowych i doskonaleniu lekarzy, podczas którego dodatkowo 

ukończone zostało szkolenie „Minimally Invasive Techniques  

for bariatric and metabolic surgery” w Johnson and Johnson Institute  

w Hamburgu w Niemczech. 
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15.06.2014 r. 

–28.06.2014 r. 

Staż podnoszący kwalifikacje dydaktyczno-naukowe, podczas którego 

zaplanowany został czas na zdobycie wiedzy z zakresu 

immunodiagnostyki w Centralnym Laboratorium Diagnostycznym   

oraz ukończenie  kursów dydaktycznych z zakresu “Expanding 

Horizons in Problem-based Learning School of Health Professions 

Education at Maastricht University” (“Introduction to Problem-based 

Learning”, “Advanced Topics in Problem-based Learning”)  

na Uniwersytecie Maastricht w Maastricht w Holandii. 

 

16.09.2000 r. 

–14.10.2000 r. 

Staż podnoszący kwalifikacje naukowo-dydaktyczne, w największym 

wymiarze czasu związany z pracą w Pracowni Badań Molekularnych  

na Uniwersytecie Helsińskim w Helsinkach w Finlandii. 

 

22.05.2000 r. 

–28.05.2000 r. 

Staż podnoszący kwalifikacje naukowo-dydaktyczne, w największym 

wymiarze czasu związany z pracą w Pracowni Mikrobiologicznej  

na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II w Neapolu  

we Włoszech. 

 

  

7.9. Szczegóły powyższych danych powiązanych z osiągnięciami naukowo-badawczymi 

oraz dodatkowe informacje m.in. o osiągnięciach dydaktycznych, licznych szkoleniach  

i kursach podnoszących kwalifikacje, współpracy naukowej i dydaktycznej  

z instytucjami, przynależności do towarzystw naukowych, popularyzacji nauki zawarte 

zostały w załącznikach nr 4 i nr 5, które zostały dołączone do wniosku  

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neapol
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy

