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Załącznik nr 2

do wniosku o przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego

1. Imię i nazwisko: Joanna Kocot

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu 
rozprawy doktorskiej:

2009  –  uzyskanie  tytułu  magistra  inż.  biotechnologii  (z  wyróżnieniem),  Wydział  Nauk  o  Żywności
i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tytuł pracy magisterskiej:  „Optymalizacja  metodyki  izolacji  dużych plazmidów z bakterii  mlekowych
na przykładzie Lactococcus lactis ssp. cremoris”.

2015 –  uzyskanie  tytułu  doktora  nauk  medycznych  w zakresie  biologii  medycznej  (z  wyróżnieniem),
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł  rozprawy  doktorskiej: „Stężenie  25-hydroksywitaminy  D3  a  poziom  wybranych  adipokin
u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz nadmierną masą ciała”.

3. Zatrudnienie w jednostkach naukowych:

2010 – 2018 – Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, asystent

2018 – obecnie – Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, adiunkt,
od 01 kwietnia 2019 r. 2-letni urlop naukowy

od  01  kwietnia  2019 – Department  of  Pharmaceutical  Sciences,  Texas  Tech  University  Health
Sciences Center, 2-letni staż podoktorski 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882
ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):

a) tytuł  osiągnięcia  naukowego:  „Ocena  aktywności  przeciwnowotworowej  jadu  pszczoły
miodnej (Apis mellifera) w komórkowym modelu czerniaka skóry”

b) autor,  tytuł,  rok  wydania,  nazwa  wydawnictwa:  Joanna  Kocot,  „Ocena  aktywności
przeciwnowotworowej  jadu  pszczoły  miodnej  (Apis  mellifera)  w  komórkowym  modelu
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czerniaka  skóry”,  2019,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Medycznego  w Lublinie,  ISBN 978-83-
62606-70-2 

c) omówienie  celu  naukowego  ww.  pracy  i  osiągniętych  wyników  wraz  z  omówieniem  ich
ewentualnego wykorzystania

Wprowadzenie 

Nowotwory  skóry  stanowią  niejednorodną  grupę  chorób  pochodzenia  nabłonkowego  i  są

jednymi  z  najczęstszych  nowotworów  złośliwych  na  świecie,  szczególnie  wśród  rasy  białej.  Według

Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)  w  ciągu  ostatnich  dziesięcioleci  znacznie  zwiększyła  się

zachorowalność  na  nowotwory  skóry.  Najbardziej  powszechne  to  rak  podstawnokomórkowy  oraz

kolczystokomórkowy (są to nieczerniakowe raki skóry), a także czerniak złośliwy. Czerniak skóry stanowi

istotny  problem współczesnej  onkologii  oraz  dermatologii,  ponieważ  wśród  wszystkich  nowotworów

skóry  charakteryzuje  się  największym  potencjałem  przyrostu  nowych  zachorowań  oraz  najwyższą

złośliwością.  Na przełomie  lat  1980-2010 współczynnik  zachorowalności  na  czerniaka  skóry  w Polsce

wzrósł prawie 3-krotnie. Chociaż stanowi on zaledwie 4-5% wszystkich przypadków nowotworów skóry,

to  odpowiada aż  za  75-90% zgonów związanych z  z  tego typu nowotworami.  Na podstawie  danych

z Programu Nadzoru, Epidemiologii i Wyników Końcowych (Surveillance, Epidemiology and End Results –

SEER) szacuje się, że wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi zaledwie 16% (dane zebrane w latach 2005-

2011). 

Pomimo wyraźnego postępu w leczeniu chorób nowotworowych oraz wprowadzania coraz to

nowszych  chemoterapeutyków,  skuteczność  konwencjonalnych  terapii  jest  wciąż  niezadowalająca.

Istotny problem stanowi niska specyficzność leków przeciwnowotworowych (cytostatyków, przeciwciał

monoklonalnych  czy  związków  alkilujących)  w  stosunku  do  komórek  nowotworowych,  co  powoduje

działanie  cytotoksyczne  również  w  stosunku  do  prawidłowych  komórek.  Tradycyjnej  terapii

przeciwnowotworowej towarzyszą ponadto niepożądane efekty uboczne ze strony różnych narządów

oraz układów, jak również konieczność stosowania zbyt wysokich (toksycznych dla zdrowych komórek)

lub  zbyt  niskich  (niewystarczających  do  osiągnięcia  pożądanego  efektu  terapeutycznego)  dawek

farmaceutyków.  Obecne  wyzwania  w  terapii  nowotworów  mają  na  celu  znalezienie  czynnika

selektywnego,  który  promowałby  apoptozę  komórek  nowotworowych  bez  powodowania  uszkodzeń

zdrowych komórek. 
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W ostatnich latach wiele nadziei pokłada się w produktach pochodzenia naturalnego, zarówno

roślinnego  jak  i  zwierzęcego.  Na  szczególną  uwagę  zasługują  produkty  pochodzenia  pszczelego,

a zwłaszcza  jad  pszczeli.  Jad  pszczeli  (inaczej  apitoksyna)  jest  syntetyzowany  oraz  wydzielany  przez

gruczoł jadowy obecny w jamie brzusznej pszczoły robotnicy lub matki pszczelej. Jest to bardzo złożona

mieszanina  zawierająca  wiele  biologicznie  aktywnych  składników  posiadających  szeroki  wachlarz

właściwości farmakologicznych. Przyjmuje się, że w skład jadu pszczelego wchodzi ponad 300 związków.

Zdecydowaną  większość  jego  suchej  masy  stanowią  związki  peptydowe  (melityna,  apamina,  peptyd

degranulujący  komórki  tuczne  (MCD),  pamina,  minimina,  tertiapina,  sekapina,  adolapina,  ikarapina,

prokamina, inhibitor peptydu cysteinowego (ICK))  oraz enzymy (fosfolipaza A2 (PLA2) i  fosfolipaza B,

hialuronidaza, proteazy serynowe (Api SI, Api SII), α-D-glukozydaza, oraz fosfataza). Ponadto, w jadzie

pszczelim  występuje  wiele  innych  związków,  tj.:  feromony,  aminy  biogenne  (histamina  oraz

katecholaminy), węglowodany, aminokwasy, fosfolipidy oraz biopierwiastki. Głównym składnikiem jadu

pszczelego jest melityna. Jest to polipeptyd złożony z 26 aminokwasów stanowiący ponad połowę suchej

masy jadu pszczelego (50% - 70%). Drugim, co do ilości składnikiem jadu pszczelego jest enzym PLA2,

którego zawartość szacuje się na około 12% masy suchego jadu. Trzecim składnikiem jest apamina, której

ilość szacuje się na około 2% masy suchego jadu. 

Wiele  składników  jadu  pszczelego  to  związki  farmakologicznie  czynne,  a  złożony  skład  tego

surowca  powoduje,  że  wywiera  on  wielokierunkowe  działanie.  Choć  terapia  jadem  pszczelim  może

wydawać  się  dość  odważnym  pomysłem,  to  tak  naprawdę  od  stuleci  jest  on  wykorzystywany  jako

naturalny lek na wiele schorzeń. Stosowany jest przede wszystkim w przypadku bólów reumatycznych,

artretyzmu, gośćca, zapalenia korzonków nerwowych, ale lista jego zastosowań jest znacznie dłuższa.

Działanie  jadu pszczelego na  organizm jest  bardzo  złożone  i  uzależnione  od aktywności  biologicznej

poszczególnych składników występujących w tej pszczelej wydzielinie.

W 1950 roku Havas  po raz  pierwszy  opisał  wpływ jadu pszczelego na proces karcynogenezy

indukowany kolchicyną. W 1979 roku McDonald i wsp. opublikowali z kolei badanie, w którym oceniali

przyczyny  zgonu  u  580  zawodowych  pszczelarzy  na  przełomie  lat  1949  oraz  1978.  Naukowcy

zaobserwowali nieco niższy odsetek zgonów z powodu nowotworów wśród pszczelarzy w porównaniu

do ogólnej  populacji.  W przypadku  nowotworu  płuc  odsetek  ten  był  istotnie  mniejszy.  Śmiertelność

z powodu innych chorób  była  natomiast  porównywalna do ogólnej  populacji,  co  sugerowało,  że  jad

pszczeli  może wykazywać właściwości chemoprewencyjne. Dane literaturowe sugerują,  iż  jad pszczeli
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i/lub jego główne składniki (melityna, apamina oraz fosfolipaza A2) mogą stanowić cenne uzupełnienie

konwencjonalnej terapii przeciwnowotworowej. Kim i wsp. wykazali, że fosfolipaza A2 może zapobiegać

reakcjom zapalnym w ostrym uszkodzeniu  nerek wywołanym cisplatyną.  Park  i  wsp.  zaobserwowali,

że podskórne  podanie  melityny  w  punktach  akupunktury  łagodziło  objawy  neuropatii  obwodowej

wywołanej  przez chemioterapię u kobiet  w zaawansowanym stadium nowotworów raka jajnika  oraz

szyjki macicy. Lee i wsp. przeprowadzili badanie na szczurach, którym jad pszczeli w dawce 0,25 mg/kg

podawano  podskórnie  w  okolice  punktu  GV3  (yaoyangguan)  akupunktury.  Naukowcy  zauważyli

łagodzenie  objawów  allodynii  wywołanej  oksaliplatyną  poprzez  aktywację  układu  serotonergicznego,

zwłaszcza rdzeniowych receptorów 5-HT3. Po drugie, zarówno jad pszczeli jak i jego główne składniki

wydają się posiadać aktywność przeciwnowotworową  per se. W literaturze światowej istnieją badania

sugerujące  przeciwnowotworowy  potencjał  jadu  pszczelego  oraz/lub  jego  głównych  składników

w stosunku  do  komórek  raka  prostaty,  jajnika,  sutka,  płuca,  wątroby,  okrężnicy  oraz  pęcherza

moczowego.  Uważa  się,  że  jad  pszczeli  może  hamować  proliferację  komórek  nowotworowych  lub

indukować ich apoptozę, nekrozę oraz lizę komórkową. Sugeruje się ponadto, że przeciwnowotworowe

działanie jadu pszczelego zależy głównie od obecności melityny.

Cel badań

Pomimo,  iż  w  ostatniej  dekadzie  zaobserwowano  postęp  w  leczeniu  czerniaka  skóry  dzięki

zastosowaniu  przeciwciał  monoklonalnych  (ipilimumab,  niwolumab  i  pembrolizumab),  a  także

inhibitorów  kinaz  tyrozynowych  (wemurafenib,  dabrafenib  i  trametynib),  nowe  strategie  leczenia

przyniosły jedynie niewielką korzyść pacjentom w stopniu IV zaawansowania klinicznego. W przypadku

takich  pacjentów  brak  jest  terapii  adjuwantowej  o  udowodnionej  skuteczności.  Z  tego  względu

w dalszym ciągu istnieje ogromna potrzeba poszukiwania nowych środków chemoterapeutycznych. 

Biorąc pod uwagę wyniki  badań przeprowadzonych przez Jeon i  wsp., którzy wykazali,  że jad

pszczeli indukuje proliferację i migrację melanocytów a także proces melanogenezy oraz fakt, że czerniak

skóry  jest  wysoce  oporny  na  tradycyjną  chemioterapię,  w moim  badaniu  postanowiłam  zbadać

przeciwnowotworowy  potencjał  jadu  pszczół  miodnych  (Apis  mellifera)  w  stosunku  do  linii  ludzkich

komórek  czerniaka  złośliwego  A-375  oraz  G-361  w porównaniu  do  linii  prawidłowych  ludzkich

fibroblastów BJ stanowiących kontrolę. 
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Cel podjętych badań realizowany był przez: 

1. Oznaczenie zawartości melityny w próbce jadu pszczelego wykorzystanej do dalszych badań in vitro. 

2. Ocenę cytotoksyczności jadu pszczelego w stosunku do ludzkich komórek czerniaka złośliwego linii

A-375 oraz G-361, a także linii prawidłowych ludzkich fibroblastów BJ. 

3. Ocenę wpływu wybranych dawek jadu pszczelego na: 

a) przebieg  cyklu  komórkowego  ludzkich  komórek  czerniaka  złośliwego  linii  A-375  oraz  G-361,

a także prawidłowych ludzkich fibroblastów linii BJ; 

b) właściwości  elektryczne (impedancję,  rezystancję oraz pojemność błonową) ludzkich komórek

czerniaka złośliwego linii A -375 oraz G-361; 

c) apoptozę/nekrozę  ludzkich  komórek  czerniaka  złośliwego  linii  A-375  oraz  G-361,  a  także

prawidłowych ludzkich fibroblastów linii BJ; 

d) aktywność MMP-9 oraz stężenie tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (TIMP-1 oraz TIMP-2)

w płynach pohodowlanych; 

e) aktywność  wybranych  enzymów  układu  antyoksydacyjnego  (SOD,  CAT  oraz  GPx)  w  lizatach

komórkowych. 

Materiał i metody 

Próbki jadu pszczelego były pozyskiwane w rodzinnej pasiece „Pszczółka” znajdującej się w Siedliszczu

(woj.  lubelskie,  Polska).  Jad  zbierany  był  od  pszczół  miodnych  (Apis  mellifera) w  okresie  od  maja

do września  2017 roku  z  zastosowaniem metody  bodźców elektrycznych przy  użyciu  urządzenia  Bee

Venom Collector BVC 5.0 2017 (IGK Electronics LTD., Varna, Bułgaria).  Oznaczenie zawartości melityny

zostało przeprowadzone we współpracy z Zakładem Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu

Weterynaryjnego w Puławach przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-

MS/MS). Roztwór podstawowy (tzw.  stock solution)  jadu pszczelego do badań  in vitro przygotowano

poprzez rozpuszczenie 5 mg jadu w 5 ml sterylnego zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej (PBS) bez

dodatku  jonów  wapnia  lub  magnezu,  a  następnie  poddawano  worteksowaniu  przez  1  minutę  -

otrzymane  stężenie  wynosiło  1 mg/ml.  Roztwór  podstawowy  sporządzany  był  za  każdym  razem

bezpośrednio przed eksperymentem. 

Cytotoksyczność jadu pszczelego oceniano metodą kolorymetryczną za pomocą testu MTT. W tym celu

komórki ludzkiego czerniaka skóry linii A-375 oraz G-361, a także komórki prawidłowych fibroblastów linii
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BJ inkubowano przez 24 godziny z jadem pszczelim o końcowym stężeniu: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,

80, 90 oraz 100 ng, a także 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 oraz 100 μg w 1 ml medium. Kontrolę

stanowiły komórki traktowane roztworem PBS. Przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty z trzema

powtórzeniami dla każdego stężenia (n=9). Taki sam układ był stosowany dla wszystkich analiz in vitro.

W oparciu o wyniki cytotoksyczności do analizy cyklu komórkowego, właściwości elektrycznych hodowli

oraz apoptozy wybrano następujące dawki jadu pszczelego: 100     ng/ml, 1 µg/ml, 10 µg/ml, 20 µg/ml oraz  

30 µg/ml. 

Przy ocenie MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, SOD, CAT i GPx w płynie pohodowlanym lub lizatach komórkowych

dodatkowo uwzględniono dwie nietoksyczne dawki jadu pszczelego, tj. 1 ng/ml oraz 50 ng/ml. 

We  wszystkich  badaniach  in  vitro komórki  inkubowano  z  jadem  pszczelim  przez  okres  24  godzin,

z wyjątkiem oceny parametrów elektrycznych metodą ECIS, w tym przypadku czas inkubacji wynosił 65-

90 godzin.

Oceny  morfologicznej  komórek  dokonywano  przy  użyciu  odwróconego  mikroskopu  kontrastowo-

fazowego Nikon Eclipse Ti (Tokyo, Japonia). Wpływ jadu pszczelego na cykl komórkowy oraz apoptozę

oceniano  metodą  fluorescencyjną  przy  użyciu  cytometru  obrazowego  NucleoCounter®  NC-3000  ™

(ChemoMetec  USA  Inc.,  Lillerød,  Dania).  Ocena  wybranych  właściwości  elektrycznych  hodowli

komórkowych (impedancji, rezystancji oraz pojemności błonowej) została wykonana przy zastosowaniu

metody  pomiaru  impedancji  komórek  w  czasie  rzeczywistym  z  wykorzystaniem  systemu  ECIS (ang.

electric cell-substrate impedance sensing), model Zθ firmy Applied Biophysics Ltd. (Troy, NY, USA). W celu

oceny  wpływu  jadu  pszczelego  na  aktywność  MMP-9  oraz  stężenie  inhibitorów  TIMP  w  płynie

pohodowlanym posłużono się odpowiednio metodą zymografii żelatynowej oraz techniką ELISA. Stężenia

wybranych  antyoksydantów  w  lizatach  komórkowych  oznaczano  natomiast  metodami

kolorymetrycznymi. Aktywność SOD w lizatach komórkowych oznaczano przy użyciu zestawu RANSOD

firmy Randox Laboratories  Ltd.  (Antrim,  UK),  wykorzystującego metodę opracowaną przez  Arthur’a  i

Boyne’a.  Pomiar aktywności katalazy dokonany został w oparciu o metodę opisaną przez Aebi, według

procedury  podanej  przez  Khosrowbeygi  i  Zarghami.  Aktywność  GPx  oznaczano  przy  użyciu  zestawu

diagnostycznego RANSEL firmy Randox Laboratories Ltd. (Antrim, UK) według kolorymetrycznej metody

Paglia i Valentine’a. 

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono przy użyciu programu StatSoft Statistica Wersja 12.0 PL

(StatSoft, Tulsa, OK, USA). 
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Otrzymane wyniki i ich krótkie omówienie 

Zawartość melityny (głównego składnika) w jadzie pszczelim, który został użyty do badań in vitro

wynosiła  69±0,1%,  co  wskazuje,  iż  pobranie  jadu  pszczelego  zostało  przeprowadzone  w  sposób

prawidłowy.

Wstępna  ocena  cytotoksyczności  przy  użyciu  metody  MTT  wykazała,  że  wartość  IC50  jadu

pszczelego wynosiła 13,2 μg/ml dla linii  komórkowej A-375 oraz 17,6 μg/ml dla G-361. W przypadku

prawidłowych fibroblastów BJ wartość IC50 była istotnie wyższa i wynosiła 44,7 μg/ml. 

Ocena morfologiczna komórek potwierdziła  powyższe wyniki,  ponieważ w przypadku obydwu

linii komórkowych czerniaka, jad pszczeli w stężeniu 10 μg/ml spowodował znaczne obniżenie konfluencji

oraz  zmiany  w  kształcie  komórek,  podczas  gdy  przy  stężeniach  20  oraz  30  μg/ml  zaobserwowano

uszkodzone,  pofałdowane  komórki  pływające  w  podłożu  hodowlanym.  W  przypadku  zdrowych

fibroblastów linii BJ, dwie najwyższe dawki jadu pszczelego wydawały się wykazywać efekt cytostatyczny.

Zagęszczenie  hodowli  zmniejszyło  się  przy  stężeniach  20  i  30  μg/ml,  nie  zaobserwowano  jednak

martwych komórek lub ziarnistości wskazujących na ich rozpad.

Z  uwagi  na  fakt,  iż  zahamowanie  niekontrolowanych  podziałów  komórek  nowotworowych

poprzez  blokadę  ich  cyklu  komórkowego  uważane  jest  za  jeden  z  najważniejszych  mechanizmów

działania  związków  przeciwnowotworowych  w  kolejnym  etapie  badania  własnego  dokonałam  oceny

wpływu jadu pszczelego na przebieg cyklu komórkowego. W przypadku obydwu linii czerniaka złośliwego

24-godzinna inkubacja z jadem pszczelim niezależnie od zastosowanej dawki (100 ng/ml, 1 µg/ml, 10 µg/

ml, 20 µg/ml oraz 30 µg/ml) nie spowodowała zahamowania cyklu komórkowego w żadnej z faz. Dawki

20  μg/ml  oraz  30  μg/ml  spowodowały  natomiast  istotny  wzrost  odsetka  komórek  w  piku  sub-G1

zawierającym  apoptotyczne  komórki  hipodiploidalne,  czemu  towarzyszyło  istotne  obniżenie  odsetka

komórek  w  fazie  G0/G1  -  może  to  świadczyć  o  proapoptotycznym  działaniu  jadu  pszczelego.

W porównaniu do kontroli  (komórki  nietraktowane jadem pszczelim),  dawka 30 μg/ml  spowodowała

wzrost frakcji komórek w piku sub-G1 z 5,08±1,20% do 86,22±3,12% (p <0,001) w komórkach linii A-375

oraz z 7,12±2,08% do 58,37%±1,53% (p <0,001) w komórkach linii G-361. Jednocześnie zaobserwowano

istotne zmniejszenie odsetka komórek w fazie G0/G1 z 72,09±1,99% do 9,41%±0,91% (p <0,001) oraz

z 76,16±7,55% do 25,07±4,09% (p <0,001) odpowiednio dla komórek linii A-375 oraz G-361. W przypadku

linii zdrowych fibroblastów BJ jad pszczeli niezależnie od dawki nie wpływał na odsetek komórek frakcji

sub-G1.  Stwierdzono  natomiast  zmniejszenie  odsetka  populacji  G0/G1  z  75,02±5,11%  dla  kontroli
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(komórki  nietraktowane  jadem pszczelim)  do  57,43±2,13% dla  stężenia  30 µg/ml  (p <0,001)  wraz  ze

wzrostem odsetka w fazie S (z 5,37±1,10% do 16,19±2,08%, p <0,001) oraz G2/M (z 15,05%±1,58% do

22,35±1,91%,  p <0,01),  co  może  sugerować  efekt  cytostatyczny  najwyższych  użytych  dawek  jadu

pszczelego. Różnica osiągnęła poziom istotności statystycznej, jednak zmiana była znacznie mniejsza niż

w przypadku badanych komórek nowotworowych.

Biorąc  pod  uwagę  dane  literaturowe  wskazujące,  że  przeciwnowotworowe  działanie  jadu

pszczelego jest zależne zarówno od dawki jak i  czasu ekspozycji  komórek, kolejnym aspektem moich

badań była ocena wpływu jadu pszczelego na aktywność badanych komórek nowotworowych ocenianą

w czasie rzeczywistym. Dodatkowym celem tego kierunku badań była ocena wpływu jadu pszczelego na

adhezję  komórek  czerniaka.  Adhezja  komórkowa,  będąca  interakcją  pomiędzy  poszczególnymi

komórkami  oraz  pomiędzy  komórkami  a  elementami  macierzy  pozakomórkowej,  jest  mechanizmem

niezbędnym do wzrostu, migracji oraz różnicowania komórek, zarówno zdrowych jak i nowotworowych.

Rola interakcji  międzykomórkowych w przeżyciu komórek nowotworowych podczas uszkodzenia DNA

spowodowanego  radioterapią  lub  chemioterapią  została  po  raz  pierwszy  opisana  przez  Durand’a  i

Sutherland’a.  Oznaczenie  przeprowadziłam  przy  zastosowaniu  zaawansowanego  systemu  ECIS,  który

wykorzystuje nieinwazyjną metodę monitorowania hodowli komórkowych na podstawie analizy zmian

wybranych  parametrów  elektrycznych.  W  badaniu  własnym  analizowałam  następujące  parametry

elektryczne  hodowli  komórkowej:  impedancję  zespoloną,  rezystancję  oraz  pojemność  błonową.

Impedancja  zespolona  w  odniesieniu  do  hodowli  komórkowych  określa  stosunek  właściwości

izolacyjnych do właściwości przewodzących. Adhezja komórek na powierzchni elektrod powoduje wzrost

impedancji,  co wynika z izolacji  elektrod przez błony komórkowe oraz tworzenia szczelnych połączeń

międzykomórkowych  blokujących  przepływ  prądu  elektrycznego.  Rezystancja  mierzona  przy  niskich

częstotliwościach odzwierciedla impedancję parakomórkową, czyli integralność połączeń typu komórka-

komórka.  Pojemność  błonowa  mierzona  przy  wysokich  częstotliwościach  opisuje  natomiast  wkład

impedancji  wynikający z adhezji  komórka-podłoże. Adhezja komórek powoduje obniżenie pojemności

elektrycznej całego układu.

 W przypadku hodowli linii A-375 najwyższe zastosowane dawki jadu pszczelego (20 µg/ml oraz

30 µg/ml)  spowodowały  istotne  statystycznie  obniżenie  impedancji  oraz  rezystancji,  a  także  istotny

wzrost pojemności błonowej począwszy od 25 godziny hodowli (tj. praktycznie natychmiast po dodaniu

jadu  pszczelego).  W  przypadku  komórek  czerniaka  linii  G-361  wpływ  jadu  pszczelego  nie  był  tak
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jednoznaczny.  Stężenie  1  µg/ml  spowodowało  istotne  obniżenie  impedancji  w  przedziale  czasowym

pomiędzy 25 a 45 godziną, dawki 10 µg/ml oraz 30 µg/ml począwszy od 30 godziny hodowli, natomiast

dawka 20 µg/ml od 25 godziny.  Wartość rezystancji  była istotnie wyższa w komórkach traktowanych

jadem pszczelim o stężeniu 100 ng/ml w 85 godzinie, istotnie niższa przy stężeniu 1 µg/ml w 30 oraz 35

godzinie, przy dawce 10 µg/ml nie zaobserwowano różnic statystycznych, natomiast dawki 20 µg/ml oraz

30 µg/ml spowodowały istotne obniżenie rezystancji natychmiast po dodaniu jadu pszczelego. Istotny

wzrost pojemności błonowej odnotowano przy stężeniu 10 µg/ml oraz 30 µg/ml w przedziale czasowym

pomiędzy 30 a 90 godziną, natomiast w dawce 20 µg/ml w przedziale pomiędzy 25 a 90 godziną. Wartość

pojemności  błonowej  była  ponadto  istotnie  wyższa  w  komórkach  traktowanych  jadem  pszczelim

o stężeniu  100  ng/ml  w 35  godzinie  hodowli  oraz  przy  stężeniu  1 µg/ml  pomiędzy  30 a  40 godziną

hodowli.  

Obserwowane  w  badaniu  własnym  obniżenie  wartości  impedancji  świadczy  o  tym,  iż  jad  pszczeli

prowadzi do rozerwania połączeń między komórkami (np. w wyniku zaokrąglenia membran) oraz/lub

odrywania  się  komórek  od  elektrod,  co  umożliwia  większy  przepływ prądu  elektrycznego.  Obniżona

rezystancja  dostarcza  dowodów potwierdzających,  że  najwyższe  zastosowane  dawki  jadu  pszczelego

wpływają destabilizująco na połączenia międzykomórkowe komórek czerniaka skóry. Wzrost pojemności

układu świadczy natomiast o odrywaniu się komórek od podłoża lub uszkodzeniu błony komórkowej

na skutek  działania  jadu  pszczelego.  W  przypadku  zdrowych  fibroblastów  BJ  pomiary  parametrów

elektrycznych  za  pomocą  techniki  ECIS  nie  były  wiarygodne,  ponieważ  komórki  nie  przylegały

do elektrod.

Charakterystyczną cechą komórek nowotworowych jest ich swoista oporność na apoptozę oraz

ograniczona wrażliwość na cytostatyki.  Kerr i  wsp.  na początku lat  70 po raz  pierwszy zasugerowali,

że apoptoza może być ważnym celem terapii przeciwnowotworowych. Obecnie głównym celem terapii

przeciwnowotworowej  jest  zidentyfikowanie  czynnika,  który  miałby  zdolność  selektywnej  indukcji

apoptozy  w  komórkach  nowotworowych,  pozostając  przy  tym  bezpiecznym  dla  zdrowych  komórek.

W związku z powyższych w kolejnym etapie prowadzonych przeze mnie badań dokonałam oceny wpływu

jadu pszczelego na proces apoptozy/nekrozy komórek badanych linii. 

W przypadku komórek linii A-375 traktowanych jadem pszczelim o stężeniu 20 μg/ml oraz 30 μg/

ml zaobserwowałam istotny wzrost odsetka późnych komórek apoptotycznych (z 8,12±0,98% dla kontroli

do  odpowiednio  44,01±5,02%,  p<0,001  oraz  79,12±7,98%,  p <0,001).  Z  kolei  udział  komórek

10



Autoreferat, dr n. med. Joanna Kocot                                                                                                                        

nekrotycznych  wzrósł  z  3,17±0,28%  (kontrola)  do  18,21±1,96%  dla  dawki  20 µg/ml  (p<0,001)  oraz

do 11,42±1,05%  dla  dawki  30 µg/ml  (p<0,001).  W  przypadku  komórek  linii  G-361  procent  późnych

komórek  apoptotycznych  oraz  komórek  nekrotycznych  zwiększał  się  stopniowo  (z  16,34±2,07%  dla

kontroli do 65,28±3,75% dla dawki 30 µg/ml (p <0,001) oraz z 2,09±0,19 % dla kontroli do 21,30±2,16%

dla  dawki  30  µg/ml  (p  <0,001)  ze  wzrostem  stężenia  jadu  pszczelego.  We  wszystkich  powyższych

przypadkach  jedynie  najniższe  zastosowane  stężenie  jadu  pszczelego  (100 ng/ml)  nie  spowodowało

istotnych  statystycznie  różnic  w  porównaniu  do  komórek  kontrolnych.  Zastosowane  dawki  jadu

pszczelego nie wykazały znaczącego wpływu na procent żywych komórek linii BJ (p >0,05 w porównaniu

do kontroli). Zaobserwowano natomiast wzrost odsetka komórek wczesnoapoptotycznych (p <0,05 dla

dawki 30 μg/ml) oraz późnoapoptotycznych (p <0,05 dla dawki 1 μg/ml oraz 10 µg/ml; p<0,001 dla dawki

20  μg/ml  oraz  30  μg/ml).  Chociaż  różnice  osiągnęły  istotność  statystyczną,  to  zmiany  były  znacznie

mniejsze niż w przypadku badanych linii komórek czerniaka.

Otrzymane  wyniki  pozwalają  stwierdzić,  że  jad  pszczeli  powoduje  śmierć  komórek

nowotworowych  oraz  wskazują  na  wyższą  wrażliwość  komórek  nowotworowych  niż  zdrowych

fibroblastów. Należy jednak zaznaczyć, że zastosowana metoda (jednoczesne barwienie aneksyną oraz

jodkiem propidyny) nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy odbywa się to na drodze apoptozy czy

nekrozy.

Doniesienia  literaturowe  wskazują,  że  MMP-9  pełni  istotną  rolę  właściwie  we  wszystkich

najważniejszych etapach rozwoju nowotworu, umożliwiając jego ekspansję poprzez nasilanie proliferacji,

inwazyjności  oraz  migracji  komórek  nowotworowych,  stymulowanie  angiogenezy  nowotworowej,

ułatwianie  „ucieczki”  nowotworu  spod  nadzoru  immunologicznego,  a  także  poprzez  blokowanie

apoptozy komórek nowotworowych.  W świetle powyższych faktów kolejnym aspektem moich badań

była ocena wpływu jadu pszczelego na aktywność MMP-9 wydzielonej przez komórki nowotworowe do

medium hodowlanego. Badanie aktywności MMPs za pomocą zymografii żelatynowej wykazało obecność

zarówno tzw. latentnej (pro-MMP-9, 92 kDa) jak i aktywnej (MMP-9, 86 kDa) formy MMP-9 w obydwu

liniach  czerniaka.  W  linii  kontrolnej  BJ  stwierdzono  natomiast  obecność  jedynie  formy  pro-MMP-9.

W przypadku linii A-375 oraz G-361 jad pszczeli spowodował zależne od dawki stopniowe zmniejszanie

aktywności  MMP-9  w porównaniu do kontroli  (komórek  nietraktowanych  jadem pszczelim).  Różnice

osiągnęły istotność statystyczną przy dawce ≥100 ng/ml dla linii  A-375 oraz ≥1 µg/ml dla linii  G-361.

Aktywność  pro-MMP-9  była  znacznie  niższa  w komórkach  linii  A-375  traktowanych  jadem pszczelim
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o stężeniu  100  ng/ml  (p <0,05  vs. kontrola),  w  dawkach  od  1  do  20  μg/ml  zaobserwowano  lekką

tendencję  wzrostową  w  stosunku  do  dawki  100  ng/ml,  podczas  gdy  w  najwyższym  stężeniu  jadu

pszczelego ponownie nastąpiło obniżenie aktywności pro-MMP-9, różnica nie osiągnęła jednak istotności

statystycznej  (p >0,05  vs. kontrola).  Podobną  tendencję  zaobserwowano  również  w  przypadku  linii

komórkowej G-361, gdzie stwierdzono istotnie statystycznie niższą aktywność pro-MMP-9 przy stężeniu

1 μg/ml (p <0,05  vs. kontrola) oraz 30 μg/ml (p <0,001  vs. kontrola).  W przypadku linii  kontrolnej  BJ

najniższą  aktywność  pro-MMP-9  zaobserwowano  w  dawkach  100 ng/ml,  10  μg/ml  oraz  20  μg/ml,

obserwowane różnice nie były jednak istotne statystycznie w porównaniu do grupy kontrolnej (p >0,05). 

Regulacja aktywności MMP-9 odbywa się na wielu etapach, a najistotniejszą rolę w tym procesie

przypisuje  się  tkankowym  inhibitorom  metaloproteinaz,  tzw.  inhibitorom  TIMP.  W  kolejnym  etapie

badania oceniałam wpływ jadu pszczelego na stężenie TIMP-1 oraz TIMP-2 w płynie pohodowlanym.

W przypadku  komórek  linii  A-375  istotnie  wyższe  stężenie  TIMP-1  w  porównaniu  do  kontroli

odnotowałam w komórkach traktowanych jadem pszczelim o stężeniach z zakresu 50 ng/ml - 10 µg/ml.

Jedynie przy stężeniu 1 µg/ml różnica nie osiągnęła istotności statystycznej. Najwyższe dawki (20 µg/ml

oraz 30 µg/ml) spowodowały natomiast istotne obniżenie stężenia TIMP-1. Stężenie TIMP-2 było z kolei

istotnie niższe w przypadku komórek traktowanych jadem pszczelim o stężeniu 1 ng/ml oraz w zakresie

1 µg/ml – 30 µg/ml. W przypadku linii G-361 w komórkach traktowanych jadem pszczelim o stężeniach

z zakresu 1 ng/ml – 1 µg/ml zaobserwowałam istotnie statystycznie wyższe stężenie TIMP-1 vs. wartość

0,156  ng/ml,  którą  traktowano  jako  wartość  odniesienia.  Stężenie  TIMP-2  było  natomiast  istotnie

statystycznie  wyższe  w komórkach traktowanych jadem pszczelim o stężeniu 1 µg/ml,  20 µg/ml  oraz

30 µg/ml. W linii kontrolnej BJ jad pszczeli w dawce 1 µg/ml - 20 µg/ml spowodował istotny statystycznie

wzrost stężenia TIMP-1. We wszystkich pozostałych przypadkach wartość stężenia TIMP-1 była poniżej

progu detekcji. W przypadku TIMP-2 żadna z zastosowanych dawek jadu pszczelego nie spowodowała

istotnych statystycznie zmian. 

Nie zaobserwowałam wyraźniej zależności pomiędzy stężeniem TIMP-1 lub TIMP-2 a aktywnością MMP-9

w komórkach indukowanych jadem pszczelim.

Liczne  doniesienia  naukowe  potwierdzają,  że  przewlekły  oraz  nasilony  stres  oksydacyjny

przyczynia się do transformacji nowotworowych. Uważa się, że komórki nowotworowe podlegają selekcji

i przeżywają tylko te, które przystosowały się do zwiększonego stężenia wolnych rodników tlenowych.

Szereg  związków  pochodzenia  naturalnego  wykazuje  zdolność  do  uwrażliwiania  komórek

12



Autoreferat, dr n. med. Joanna Kocot                                                                                                                        

nowotworowych  na  stres  oksydacyjny  poprzez  ograniczenie  zdolności  antyoksydacyjnych  komórek

rakowych. 

W  świetle  powyższych  faktów  następnym  aspektem  badania  własnego  była  ocena  wpływu  jadu

pszczelego na aktywność SOD, CAT oraz GPx w komórkach badanych linii.  W przypadku komórek linii

A-375  jad  pszczeli  w  dawce  50  ng/ml  oraz  1  µg/ml  spowodował  istotny  wzrost  aktywności  SOD

w porównaniu do kontroli (komórek nietraktowanych jadem pszczelim). Aktywność katalazy była istotnie

niższa w komórkach traktowanych jadem pszczelim o stężeniu 10 µg/ml. Istotnie obniżoną aktywność

peroksydazy  glutationowej  zaobserwowano  natomiast  przy  stężaniach  jadu  pszczelego  w  granicach

100 ng/ml - 10µg/ml.  W komórkach linii G-361 jad pszczeli o stężeniu 50 ng/ml i 100 ng/ml spowodował

istotny wzrost aktywności SOD, stężenia w zakresie 100 ng/ml - 10 µg/ml spowodowały istotne obniżenie

aktywności  CAT  w  porównaniu  do  kontroli,  natomiast  aktywność  GPx  została  istotnie  obniżona

przy stężeniu 1 µg/ml i 10 µg/ml. W komórkach traktowanych najwyższymi stężeniami jadu pszczelego

(20 µg/ml  oraz  30 µg/ml)  aktywność  wszystkich badanych enzymów antyoksydacyjnych była  poniżej

detekcji.  W przypadku linii  kontrolnej  BJ  zastosowane dawki  jadu pszczelego  nie  wpłynęły  w istotny

sposób na aktywność badanych enzymów antyoksydacyjnych. Wyniki badania własnego wskazują, że jad

pszczeli  powoduje  zaburzenie  równowagi  prooksydacyjno-antyoksydacyjnej  w  komórkach

nowotworowych badanych linii czerniaka skóry. Można przypuszczać, że w niższych stężeniach działa on

antyoksydacyjnie, podczas gdy w wyższych stężeniach wykazuje aktywność prooksydacyjną. Otrzymane

wyniki wskazują ponadto, iż wpływ jadu pszczelego na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną jest

selektywny w stosunku do komórek nowotworowych, ponieważ w przypadku zdrowych fibroblastów BJ

nie zaobserwowałam istotnego wpływu jadu pszczelego na aktywność badanych enzymów.

Podsumowanie

Zaprezentowane  wyniki  badania  własnego  wskazują,  iż  jad  pszczeli  może  posiadać  działanie

przeciwnowotworowe  względem  komórek  czerniaka  skóry.  Działał  on  cytotoksycznie  w  stosunku

do komórek czerniaka w stężeniu znacznie niższym niż w przypadku zdrowych fibroblastów BJ. Analiza

cyklu komórkowego oraz procesu apoptozy wykazała, że stężenia 20 µg/ml oraz 30 µg/ml indukowały

śmierć  komórek  nowotworowych  prawdopodobnie  na  drodze  apoptozy  lub  nekrozy,  podczas  gdy

te same dawki jadu pszczelego wykazywały nieznaczne działanie cytostatyczne w stosunku do komórek

zdrowych fibroblastów BJ. Różnica we wrażliwości komórek sugeruje, że jad pszczeli może indukować

odmienne  szlaki  w  komórkach  nowotworowych  oraz  zdrowych.  Indukowanej  apoptozie/nekrozie
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towarzyszyło  obniżenie  aktywności  badanych enzymów antyoksydacyjnych,  co sugeruje,  że  inkubacja

komórek  z  jadem  pszczelim  prowadzi  do  zaburzenia  równowagi  prooksydacyjno-antyoksydacyjnej  i

generowania  stresu  oksydacyjnego,  co  w  konsekwencji  może  powodować  śmierć  komórki

nowotworowej. Obserwowane w moim badaniu obniżenie aktywności MMP-9 w połączeniu ze zmianami

impedancji,  rezystancji  oraz pojemności błonowej może również sugerować, że jad pszczeli  zmniejsza

inwazyjność  oraz  zdolność  komórek  czerniaka  do  tworzenia  przerzutów.  W komórkach  fibroblastów

nie stwierdziłam istotnego wpływu na enzymy antyoksydacyjne  oraz  MMPs,  co  potwierdza  silniejsze

działanie jadu pszczelego względem badanych komórek nowotworowych. Otrzymane wyniki zachęcają

do dalszych badań mających na celu wyjaśnienie molekularnego mechanizmu działania jadu pszczelego

w stosunku do komórek czerniaka skóry. Należy również pamiętać, że jad pszczeli stanowi bardzo złożoną

matrycę  biologiczną  składającą  się  z  ponad  300  związków.  Zasadnym  jest  więc  poddanie  go

frakcjonowaniu  celem  zidentyfikowania  składnika/składników,  które  odpowiadają

za przeciwnowotworowe  właściwości  jadu  pszczelego  oraz  sprawdzenie  jaki  efekt  będą  wykazywały

oczyszczone pojedyncze składniki tej pszczelej wydzieliny. Pamiętając o tym, że jad pszczeli bardzo często

wywołuje silne reakcje uczuleniowe kolejnym zasadnym krokiem wydaje się podjęcie badań mających na

celu  opracowanie  nanocząstek,  które  posiadałyby  zdolność  przenoszenia  jadu  pszczelego  lub  jego

składników w sposób selektywny do komórki nowotworowej.

5. Pozostałe osiągnięcia naukowe
a) Wpływ  selenu  na  parametry  krwi,  procesy  oksydacyjne  oraz  homeostazę  wybranych

biopierwiastków w organizmach zwierząt doświadczalnych oraz w modelu in vitro

Od 2012 roku jestem członkiem zespołu zajmującego się oceną wpływu różnych form selenu
(nieorganicznego selenianu (IV)  sodu i  nowo zsyntetyzowanych organicznych selenozwiązków
o różnych  strukturach)  na  parametry  krwi,  równowagę  prooksydacyjno-antyoksydacyjną  oraz
równowagę  wybranych  makro-  i  mikropierwiastków  we  krwi  oraz  tkankach  zwierząt
doświadczalnych.  Nasz  zespół  zajmuje  się  ponadto  oceną  wpływu  suplementacji  selenu
na parametry stresu oksydacyjnego oraz homeostazę wybranych biopierwiastków w warunkach
doświadczalnego podawania litu – badania na modelu zwierzęcym lub in vitro.

Przeprowadzone  badania  wykazały,  że  niektóre  z  nowo  otrzymany  związków  selenowych
mogłyby służyć jako suplementy w stanach/schorzeniach, którym towarzyszy stres oksydacyjny,
ponieważ wykazywały one efekt antyoksydacyjny w badanych organach/tkankach. 
Badania  wykazały  ponadto  występowanie  zaburzeń  parametrów biochemicznych,  równowagi
prooksydacyjno-antyoksydacyjnej  oraz  homeostazy  wybranych  biopierwiastków  we  krwi  oraz
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organach  zwierząt  doświadczalnych  poddanych  działaniu  litu.  Dodatkowe  podawanie  selenu
z reguły wywierało efekt normalizujący na zaburzone parametry, co sugeruje, że suplementacja
selenu może łagodzić efekty uboczne, które towarzyszą terapii z zastosowaniem związków litu.
Wyniki  mogą  stanowić  podstawię  stwierdzenia,  iż  można  rozważyć  suplementację  selenu
u pacjentów poddanych terapii z zastosowaniem soli litu.

Efektem przeprowadzonych badań są następujące publikacje:

1. Małgorzata  Kiełczykowska,  Ewelina  Kopciał,  Joanna  Kocot*,  Jacek  Kurzepa,  Zbigniew
Marzec,  Irena  Musik  (2018) Lithium disturbs  homeostasis  of  essential  microelements  in
erythrocytes of rats: Selenium as a protective agent? Pharmacol. Rep. 70(6):1168-1172. doi:
10.1016/j.pharep.2018.05.003.
IF = 2,787; KNB/MNiSW 25,00 pkt. (praca oryginalna) 

2. Małgorzata Kiełczykowska, Joanna Kocot*, Marek Paździor, Irena Musik (2018) Selenium - a
fascinating  antioxidant  of  protective  properties.  Adv.  Clin.  Exp.  Med. 27(2):245-255.
doi:10.17219/acem/67222.
IF = 1,262; KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca przeglądowa) 

3. Małgorzata  Kiełczykowska,  Irena  Musik,  Jacek  Kurzepa,  Renata  Żelazowska,  Anna
Lewandowska,  Marek  Paździor,  Joanna  Kocot*  (2017) The  influence  of  lithium  and/or
selenium treatment on homeostasis of chosen bioelements in rats.  Biol. Trace Elem. Res.
178(1):79-85. doi: 10.1007/s12011-016-0906-x.
IF = 2,361; KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca oryginalna) 

4. Irena Musik, Małgorzata Kiełczykowska, Barbara Rajtar, Łukasz Świątek, Małgorzata Polz-
Dacewicz,  Joanna Kocot*  (2017) Lithium as  a prooxidant?  A possible  protective role  of
selenium  -  in  vitro study? Ann.  Agric.  Environ.  Med. 24(3):423-42.  doi:
10.26444/aaem/74473.
IF = 1,116; KNB/MNiSW 20,00 pkt. (praca oryginalna)

5. Małgorzata  Kiełczykowska,  Irena  Musik,  Renata  Żelazowska,  Anna  Lewandowska,  Jacek
Kurzepa,  Joanna  Kocot* (2016) Homeostasis  of  chosen  bioelements  in  organs  of  rats
receiving  lithium  and/or  selenium.  BioMetals 29(5):873-879.  doi:10.1007/s10534-016-
9958-9.
IF = 2,183; KNB/MNiSW 25,00 pkt. (praca oryginalna) 

6. Irena  Musik,  Joanna  Kocot*,  Anna  Lewandowska,  Renata  Żelazowska,  Małgorzata
Kiełczykowska  (2015)  The  investigation of  possible  protective  influence  of  selenium on
antioxidant  barrier  in  heart  of  rats  exposed  to  lithium. Life  Sci. 132:1-5.  doi:
10.1016/j.lfs.2015.03.025.
IF = 2,685; KNB/MNiSW 25,00 pkt. (praca oryginalna) 

7. Irena Musik, Joanna Kocot*, Małgorzata Kiełczykowska (2015) Effect of sodium selenite on
chosen  anti-  and  pro-oxidative  parameters  in  rats  treated  with  lithium:  a  pilot
study. Pharmacol. Rep. 67(3):446-450. doi: 10.1016/j.pharep.2014.11.010.
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IF = 2,251; KNB/MNiSW 25,00 pkt. (praca oryginalna) 

8. Małgorzata Kiełczykowska,  Joanna Kocot*, Anna Lewandowska, Renata Żelazowska, Irena
Musik (2015) The protective influence of selenium on oxidant disturbances in brain of rats
exposed to lithium. Physiol. Res. 64(5):739-746.
IF = 1,643; KNB/MNiSW 20,00 pkt. (praca oryginalna) 

9. Małgorzata Kiełczykowska,  Joanna Kocot*, Renata Żelazowska, Anna Lewandowska, Irena
Musik (2015) The study of possible application of sodium selenite as an adjuvant in lithium
treatment: an effect on oxidative processes in heart of rats.  Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.
19(20):3947-3954.
IF = 1,575; KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca oryginalna) 

10. Małgorzata  Kiełczykowska,  Joanna  Kocot*, Jacek  Kurzepa,  Anna  Lewandowska,  Renata
Żelazowska, Irena Musik (2014) Could selenium administration alleviate the disturbances of
blood  parameters  caused  by  lithium  administration  in  rats. Biol.  Trace  Elem.  Res.
158(3):359-364. doi: 10.1007/s12011-014-9952-4.
IF = 1,748; KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca oryginalna) 

11. Irena Musik, Małgorzata Kiełczykowska, Joanna Kocot* (2013) Oxidant balance in brain of
rats  receiving  different  compounds  of  selenium.  BioMetals 26(5):763-771.  doi:
10.1007/s10534-013-9654-y.
IF = 2,689; KNB/MNiSW 30,00 pkt. (praca oryginalna) 

12. Irena Musik*, Małgorzata Kiełczykowska, Joanna Kocot (2013) Comparison of the influence
of  selenium  supplementation  in  organic  and  inorganic  forms  on  oxidant/antioxidant
balance in rat lungs. Bull. Vet. Inst. Pulawy 57(3):449-453. doi:2478/bvip-2013-0078.
IF = 0,365; KNB/MNiSW 20,00 pkt. (praca oryginalna) 

13. Irena  Musik,  Małgorzata  Kiełczykowska,  Joanna  Kocot* (2013)  The  effect  of  selenium
supplementation in organic and inorganic form on oxidant balance in rat heart and femoral
muscle. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci. 26(3):287-291. doi: 10.12923/j.2084-980X/26.3/a.10.
IF = 0,000; KNB/MNiSW 4,00 pkt. (praca oryginalna) 

b) Stężenie  25-hydroksycholekalcyferolu  oraz  profil  wybranych  adipokin  u  pacjentów  chorych
na cukrzycę typu 2 z nadmierną masą ciała
W 2013  roku  podjęłam własną  tematykę  badań,  która  dotyczyła  oceny  zależności  pomiędzy
stężeniem  25-hydroksycholekalcyferolu  (marker  witaminy  D)  a  profilem  wybranych  adipokin
u pacjentów  chorych  na  cukrzycę  typu  2  z  nadmierną  masą  ciała.  W  tym  celu  nawiązałam
współpracę z Kliniką Diabetologii i Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. 
Badania wykazały deficyt lub umiarkowany niedobór witaminy D u 85,3% (79/92) przebadanych
pacjentów  z  cukrzycą  typu  2.  U  chorych  na  cukrzycę  typu  2  ze  współistniejącą  otyłością
zaobserwowano zaburzenie profilu adipokin w postaci istotnie podwyższonego stężenia leptyny
oraz  wisfatyny,  a  także  istotnie  obniżonego  stężenia  adiponektyny.  Wykazano  znamienną
tendencję  do  zwiększania  się  stężenia  leptyny  wraz  ze  wzrostem  BMI  oraz  WHR,  a  także
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do zmniejszania  się  stężenia  leptyny  w  osoczu  wraz  ze  wzrostem  stężenia
25-hydroksycholekalcyferolu. Analiza regresji wielokrotnej wykazała ponadto, że zarówno BMI
jak i stężenie 25-hydroksycholekalcyferolu były predyktorami stężenia leptyny u osób z cukrzycą
typu 2.  W  trakcie  tych  badań  uzyskałam  stopień  doktora  nauk  medycznych  (tytuł  dysertacji
doktorskiej: „Stężenie  25-hydroksywitaminy  D3  a  poziom  wybranych  adipokin  u  pacjentów
z cukrzycą typu 2 oraz nadmierną masą ciała”).

Efektem przeprowadzonych badań są następujące publikacje:

 Joanna Kocot*, Piotr Dziemidok, Małgorzata Kiełczykowska, Jacek Kurzepa, Grzegorz Szcześniak,
Irena Musik (2018) Is there any relationship between plasma 25-hydroxyvitamin D3, adipokine
profiles and excessive body weight in type 2 diabetic patients? Int. J. Environ. Res. Public Health.
15(1):1-13. doi: 10.3390/ijerph15010019. 
IF = 2,145, KNB/MNiSW 25,00 pkt. (praca orginalna)

 Joanna  Kocot*,  Piotr  Dziemidok,  Małgorzata  Kiełczykowska,  Anna  Hordyjewska,  Grzegorz
Szcześniak, Irena Musik (2017) Adipokine profile in patients with type 2 diabetes depends on
degree of obesity.  Med. Sci. Monit. 23: 4995-5004. doi: 10.12659/MSM.904318.
IF = 1,894, KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca orginalna)

 wyniki badań prezentowałam ponadto podczas dwóch konferencji międzynarodowych: 
o 5th  Central European  Congress  on Obesity: From  Basic  Science to  Clinical  Practice,

Budapest, Hungary, 1-3 październik 2015 (wystąpienie ustne)
o Międzynarodowa Konferencja EVIDAS -  European Vitamin D Association "Witamina D -

minimum, maximum, optimum", Warszawa, Polska, 16-17 październik 2015 (wystąpienie
plakatowe)

c) Wpływ jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg  procesu adipogenezy mezenchymalnych
komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej – linia ATCC PCS-500-011

Od sierpnia 2018 roku prowadzę badania, których celem jest  analiza wpływu jadu pszczelego
oraz  propolisu  na  przebieg  procesu  adipogenezy  mezenchymalnych  komórek  macierzystych
izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej (linia ATCC PCS-500-011).  Wiele składników propolisu
oraz  jadu  pszczelego  to  związki  farmakologicznie  czynne,  a  złożony  skład  tych  surowców
powoduje,  że  wywierają  one  wielokierunkowe  działanie.  W  literaturze  światowej  istnieją
wzmianki sugerujące, że terapia jadem pszczelim u szczurów z indukowaną cukrzycą powoduje
istotne obniżenie stężenia glukozy oraz poprawę profilu lipidowego. Doniesienia badaczy z Korei
wskazują natomiast, że u ludzi taka terapia powoduje istotne zmniejszenie masy ciała, grubości
fałdu  brzusznego  oraz  warstwy  tłuszczu  brzusznego.  Sugeruje  się,  że  artepilina  C  (składnik
propolisu) zwiększa ilość brązowej tkanki tłuszczowej, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo.
W  świetle  powyższych  faktów  formułując  hipotezę  badawczą  założyłam,  że  ww.  produkty
pszczele  mogą  regulować  proces  adipogenezy  oraz  metabolizm  węglowodanowo-lipidowy.
Na realizację badań otrzymałam finansowanie w ramach zadania badawczego Miniatura 2 (NCN).
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W  październiku  2018  roku  otrzymałam  ponadto  Stypendium  z  Własnego  Funduszu
Stypendialnego UM w Lublinie, dzięki czemu dokonam oceny  wpływu produktów pochodzenia
pszczelego  na  ekspresję  genów  kodujących  główne  czynniki  transkrypcyjne  odpowiedzialne
za prawidłowy  przebieg  różnicowania  preadipocytów  do dojrzałych  adipocytów.  Część  badań
dotycząca  analizy  składu  jadu  pszczelego  realizowana  jest  we  współpracy  z  Zakładem
Farmakologii  i  Toksykologii Państwowego  Instytutu  Weterynaryjnego  w  Puławach,  natomiast
skład  propolisu  oznaczany  jest  we  współpracy  z  dr  Denise  Brentan  da  Silva;  Faculty
of Pharmaceutical  Sciences,  Food and Nutrition of  Federal  University  of  Mato Grosso  do Sul
(Brazylia).  Wszystkie  eksperymenty  dotyczące hodowli  komórkowej  (in vitro)  wykonywane są
we współpracy  z  Samodzielną  Pracownią  Biologii  Medycznej;  Wydział  Farmaceutyczny,
Uniwersytet  Medyczny  w  Lublinie. Niniejszy  kierunek  badań  będę  rozwijała  w  trakcie  stażu
w Texas Tech University w Amarillo.

Efektem tego kierunku badań (do chwili obecnej) jest praca przeglądowa:

Joanna Kocot*, Małgorzata Kiełczykowska, Dorota Luchowska-Kocot, Jacek Kurzepa, Irena Musik
(2018) Antioxidant potential of propolis, bee pollen, and royal jelly: possible medical application.
Oxid. Med. Cell. Longev. 2018:1-29. doi: 10.1155/2018/7074209. 
IF = 4,936; KNB/MNiSW 30,00 pkt. (praca przeglądowa)

d) Aktywność  metaloproteinaz  macierzy  zewnątrzkomórkowej  (MMP)  oraz  tlenku  azotu  (NO)
w różnych jednostkach chorobowych
W latach 20016-2019 uczestniczyłam w prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej
badaniach nad rolą MMP oraz NO w różnych jednostkach chorobowych. Jednym z kierunków
badań była ocena wpływu stymulacji rdzenia kręgowego (SCS) na aktywność żelatynaz (MMP-2
oraz  MMP-9)  oraz  inhibitorów  TIMP  u  pacjentów  z  zespołem  niepowodzenia  leczenia
operacyjnego  (FBSS,  failed  back  surgery  syndrome).  Wykazano,  wpływ  SCS  na  zwiększenie
aktywności MMP-2, co było związane z procesami neurozapalnymi u pacjentów z FBSS. Kolejny
aspekt badań dotyczył sprawdzenia zależności pomiędzy tkankowym aktywatorem plazminogenu
(ang.  tissue plasminogen activator,  tPA),  a aktywnością MMP u pacjentów z niedokrwiennym
udarem mózgu. Leczenie ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą tPA niesie ze sobą
ryzyko  wystąpienia  krwawienia  śródmózgowego,  do  którego  może  przyczyniać  się  wzrost
aktywności MMP-9 w osoczu. Efektem przeprowadzonych badań było wykazanie, iż tPA zwiększa
aktywność MMP-9 w warunkach in vivo. Inny aspekt dotyczący trombolitycznego leczenia udaru
związany był z obecnością argininy w podawanym leku, dodawanej jako stabilizator. W badaniu
założono, że arginina będąca substratem do syntezy tlenku azotu teoretycznie może zwiększać
stopień jego syntezy. Badania nie wykazały jednak statystycznego wzrostu NO bezpośrednio po
leczeniu trombolitycznym. Również stężenie cytruliny (drugiego produktu powstającego podczas
syntezy  NO)  nie  ulegało  istotnej  zmianie  sugerując,  iż  arginina  podawana  razem  z  rtPA  nie
wpływa  na  syntezę  NO  w  surowicy.  Kolejny  aspekt  badań  dotyczył  porównania  aktywności
żelatynaz (MMP-2 i  MMP-9),  stężenia MMP-3 oraz stężenia inhibitora tkankowego TIMP-4 w
surowicy  pobranej  z  krwi  żylnej  oraz  tętniczej  od  pacjentów ze  stabilną  chorobą  wieńcową,
niestabilną  chorobą  wieńcową  i  zawałem  mięśnia  sercowego.  Ze  względu  na  istotną  rolę
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metaloproteinaz  macierzy  zewnątrzkomórkowej  w  patogenezie  miażdżycy  w  tętnicach
wieńcowych za hipotezę badawczą przyjęto udział tych enzymów w nasileniu objawów choroby
wieńcowej.  U pacjentów z zawałem serca wykazano najwyższą aktywność MMP-9, a  zarazem
najniższą  aktywność  MMP-2  spośród  wszystkich  pacjentów  z  chorobą  wieńcową,  sugerując
odmienną  rolę  obydwu  żelatynaz  w  patogenezie  ostrego  niedokrwienia  mięśnia  sercowego.
Aktywność żelatynaz w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca okazała się być niższa
w porównaniu  do  grupy  kontrolnej.  Wynik  ten  jest  najprawdopodobniej  spowodowany
przyjmowaniem  przez  nich  preparatów  z  grupy  statyn,  hamujących  ekspresję  żelatynaz.
Nie stwierdzono różnic w aktywności/stężeniach badanych parametrów pomiędzy krwią tętniczą
a żylną.

Efektem przeprowadzonych badań są następujące publikacje:

1. Piotr Kamieniak, Joanna Bielewicz,  Jacek Kurzepa, Beata Daniluk,  Joanna Kocot,  Tomasz
Trojanowski (2019) Serum Level of Metalloproteinase-2 but not Metalloproteinase-9 Rises
in  Patients  With  Failed  Back  Surgery  Syndrome  After  Spinal  Cord  Stimulation.
Neuromodulation. doi: 10.1111/ner.12915.
IF = 2,774; KNB/MNiSW 20,00 pkt. (praca oryginalna)

2. Daniel  Babula,  Anna  Horecka,  Dorota  Luchowska-Kocot,  Joanna Kocot,  Jacek  Kurzepa
(2017) Decreased nitric oxide serum level after pituitary adenoma resection.  J Neurosurg
Sci. doi: 10.23736/S0390-5616.17.04083-8.
IF = 1,767; KNB/MNiSW 20,00 pkt. (praca oryginalna)

3. Daniel Babula, Joanna Kocot, Anna Horecka, Marcin Baran, Jacek Kurzepa (2017) Different
patterns  of  gelatinolytic  activity  in  pituitary  macro-  and  microadenomas.  Clin.  Neurol.
Neurosurg. 158:90-92. doi: 10.1016/j.clineuro.2017.05.005.
IF = 1,736; KNB/MNiSW 20,00 pkt. (praca oryginalna)

4. Ponadto pełniłam funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pt: „Badanie
wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, TIMP-4 oraz chemokiny CXCL-
8 u pacjentów z różnym stopniem nasilenia choroby wieńcowej”.

e) Rola biopierwiastków oraz antyoksydantów w stanach patologicznych organizmu 

Od 2010 roku aktywnie uczestniczę również w badaniach realizowanych w Katedrze i Zakładzie
Chemii  Medycznej,  które  skupiają  się  na  określeniu  znaczenia  biopierwiastków  oraz
antyoksydantów  (w tym  również  witamin)  w  przebiegu  różnych  stanów  patologicznych
organizmu.  Badania,  w których  uczestniczyłam  wykazały  istotnie  wyższe  stężenie  krzemu
u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego (szczególnie widoczne u mężczyzn),
co może wskazywać na intensywny metabolizm tego pierwiastka podczas procesu zapalnego
stawów,  prawdopodobnie  zależny  od  hormonów  płciowych  (praca  1).  W  innym  badaniu
wykazano, że leczenie z zastosowaniem symwastatyny może mieć istotny wpływ na metabolizm
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wapnia oraz magnezu u kobiet po menopauzie z chorobą zwyrodnieniową stawów (praca 3).
W innej  części  badań  wykazałam  natomiast  przydatność  monitorowania  całkowitego  statusu
antyoksydacyjnego oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej podczas leczenia nowotworów
jelita  grubego  (praca  5).  Ten  kierunek  badań  zaowocował  ponadto  powstaniem  4  prac
przeglądowych, które dotyczyły roli magnezu (prace 5 oraz 7) oraz miedzi (praca 4) w medycynie
i  lecznictwie,  a  także  znaczenia  witaminy  C  w przebiegu  chorób  neurodegeneracyjnych  oraz
zaburzeń psychicznych (praca 2).

Efektem tego kierunku badań są następujące publikacje:

1. Irena  Musik,  Jacek  Kurzepa,  Dorota  Luchowska-Kocot,  Joanna  Kocot,  Marek  Paździor,
Małgorzata  Polz-Dacewicz,  Małgorzata  Kiełczykowska*  (2018) Correlations  among  plasma
silicon,  magnesium  and  calcium  in  patients  with  knee  osteoarthritis  -  analysis  in
consideration  of  gender. Ann.  Agric.  Environ.  Med. doi:
https://doi.org/10.26444/aaem/92277.
IF = 1,116, KNB/MNiSW 20,00 pkt. (praca oryginalna)

2. Joanna  Kocot*,  Dorota  Luchowska-Kocot,  Małgorzata  Kiełczykowska,  Irena  Musik,  Jacek
Kurzepa  (2017) Does  vitamin  C  influence  neurodegenerative  diseases  and  psychiatric
disorders? Nutrients 9(7):659. doi: 10.3390/nu9070659 
IF = 4,196; KNB/MNiSW 35,00 pkt. (praca przeglądowa)

3. Anna Horecka*, Anna Hordyjewska, Tomasz Blicharski,  Joanna Kocot,  Renata Żelazowska,
Anna Lewandowska, Jacek Kurzepa (2016) Simvastatin effect on calcium and silicon plasma
levels in postmenopausal women with osteoarthritis.  Biol. Trace Elem. Res. 171(1):1-5. doi:
10.1007/s12011-016-0635-1.
IF = 2,399; KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca oryginalna)

4. Anna Hordyjewska, Łukasz Popiołek*,  Joanna Kocot (2014) The many "faces" of copper in
medicine and treatment. BioMetals 27(4):611-621. doi: 10.1007/s10534-014-9736-5.
IF = 2,503; KNB/MNiSW 25,00 pkt. (praca przeglądowa)

5. Joanna Kocot* (2014) Magnesium in medicine and treatment. J. Elementol. 19(4):1179-1192.
doi: 10.5601/jelem.2014.19.3.723
IF = 0,690; KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca przeglądowa)

6. Joanna  Kocot*, Małgorzata  Kiełczykowska,  Wojciech  Dąbrowski,  Jacek  Piłat,  Sławomir
Rudzki, Irena Musik (2013) Total antioxidant status value and superoxide dismutase activity
in human colorectal cancer tissue depending on the stage of the disease: a pilot study. Adv.
Clin. Exp. Med. 22(3):431-437.
IF = 0,333; KNB/MNiSW 15,00 pkt. (praca oryginalna)

7. Kazimierz  Pasternak,  Joanna Kocot, Anna Horecka (2010)  Biochemistry  of  magnesium. J.
Elementol. 15(3):601-616.
IF = 0,354; KNB/MNiSW 9,00 pkt. (praca przeglądowa)
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Mój łączny dorobek naukowy obejmuje:

I. Oryginale pełnotekstowe prace naukowe – 23 (IF = 38,936; MNiSW = 439,00)
II. Prace przeglądowe – 6 (IF = 12,679; MNiSW = 123,00)
III. Rozdziały w podręcznikach krajowych - 5
IV. Prace popularno-naukowe i inne - 2
V. Streszczenia

a) prezentowane na kongresach i zjazdach międzynarodowych - 8
b) prezentowane na kongresach i zjazdach międzynarodowych - 46

Liczba cytowań według bazy Web of Science Core Collection (bez autocytowań): 157

Index Hirscha (wg Web of Science Core Collection): 6

6. Współpraca naukowa krajowa

 Zakład  Farmakologii  i  Toksykologii,  Państwowy  Instytut  Weterynaryjny  w  Puławach.
Współpraca w zakresie analizy składu chemicznego substancji  pochodzenia pszczelego, oceny
zawartości  metali  ciężkich  oraz  środków  farmaceutycznych  w  produktach  pochodzenia
pszczelego. Uchwała Nr CXCI/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2018 do dziś). 

 Klinika Diabetologii i Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (2013-2016).
 Samodzielna Pracownia Biologii  Medycznej,  Wydział  Farmaceutyczny, Uniwersytet  Medyczny

w Lublinie (2017 - obecnie).
 Zakład Wirusologii,  I  Wydział  Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny

w Lublinie (2017).
 Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

(2013).

7. Współpraca naukowa zagraniczna 

 2018  do  dziś  z  prof.  Carlos  Bravo-Díaz,  Department  of  Physical  Chemistry,  University
of Vigo, (Hiszpania).  Wspólpraca  z prof. Carlos Bravo-Díaz dotyczy konstrukcji nanocząstek
melityny, które będą wykazywały większe powinowactwo do komórek nowotworowych niż
do komórek zdrowych, co ma spowodować wzrost akumulacji melityny w obszarze guzów
oraz zapewnić jej dostarczenie w efektywnych dawkach, a także zmniejszyć cytotoksyczność
względem zdrowych komórek.

 2018 do dziś  z dr  Denise Brentan da Silva,  Faculty of Pharmaceutical Sciences, Food and
Nutrition of Federal University of Mato Grosso do Sul (Brazylia). Współpraca dotyczy oceny
składu chemicznego propolisu przy użyciu spektrofotometrii masowej.

8. Projekty naukowe NCN
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 NCN:  Miniatura  2:  „Analiza  wpływu jadu  pszczelego  oraz  propolisu  na  przebieg  procesu
adipogenezy  mezenchymalnych  komórek  macierzystych  izolowanych  z  ludzkiej  tkanki
tłuszczowej - ATCC PCS-500-011” (2018/02/X/NZ3/00132), kierownik projektu

 NCN:  Opus  13:  “Interdisciplinary  approach  to  the  role  of  GABA-ergic  and  glutamatergic
neurotransmission in the effects of mephedrone - behavioral, biochemical and life imaging
studies” (2017/25/B/NZ7/02410), wykonawca projektu

9. Kierownik   zadań badawczych Młodego Naukowca
 2013  -  MNmb223:  „Stężenie  25-hydroksywitaminy  D  oraz  wybranych  adipocytokin

u pacjentów z nadwagą lub otyłością”. 
 2014-2015  -  MNmb223:  „Ocena  korelacji  między  stężeniem  25-hydroksywitaminy  D

a wybranymi parametrami immunologicznymi oraz klinicznymi u chorych na stwardnienie
rozsiane”.

10. Wykonawca   zadań badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej jednostki:
 2013-2015 - DS 210: „Badanie in vitro i  in vivo nad ochronną rolą różnych związków selenu

w przypadkach zaburzeń funkcjonowania organizmu spowodowanych podawaniem litu”.
 2014-2016 - DS212: „Ocena wpływu inhibitorów reduktazy HMG-CoA na ekspresję MMP-2,

MMP-9,  MT1-MMP w komórkach PC12 poddanych różnym modelom eksperymentalnego
niedotlenienia”.

 2016-2018  -  DS210:  „Immunomodulacyjne  i  ochronne  właściwości  związków  selenu
w przypadku narażenia na substancje toksyczne.”

 2017-2019 - DS212:  „Rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w patogenezie
otępienia poudarowego”.

11. Projekty realizowane w ramach stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UM w Lublinie
dla młodych naukowców realizujących projekt naukowo-badawczy:

 2017/2018:  „Ocena  wpływu  produktów  pochodzenia  pszczelego  na  żywotność  komórek
SH-SY5Y w modelu in vitro choroby Alzheimera”, kierownik projektu

 2018/2019:  „Ocena  wpływu  produktów  pochodzenia  pszczelego  na  ekspresję  genów
kodujących  główne  czynniki  transkrypcyjne  odpowiedzialne  za  prawidłowy  przebieg
różnicowania preadipocytów do dojrzałych adipocytów”, kierownik projektu

12. Szkolenia oraz staże zagraniczne:

 Otrzymanie 2-letniego stażu w School of Pharmacy, Texas Tech University, Amarillo, Texas;
zatrudnienie do realizacji grantu NIH “Development and characterization of peptidomimetic
small molecule activators of peptidase neurolysin for stroke therapy” w ramach etatu typu
post-doc, procedura zatrudnienia w toku; termin rozpoczęcia stażu 01 kwiecień 2019 r.

Zakres  moich  obowiązków  będzie  obejmował:  zakładanie  oraz  prowadzenie  pierwotnych
hodowli  komórkowych,  wykonywanie  analiz  z  zastosowaniem  chromatografii  cieczowej
z tandemową  spektrometrią  mas  (LC-MS/MS)  celem  oceny  farmakokinetyki  substancji
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leczniczych,  wykonywanie  procedur  wywoływania  udaru  niedokrwiennego  u  zwierząt
doświadczalnych,  rozwijanie  własnych  kierunków  badań  oraz  aplikowanie  o  granty
międzynarodowe. 

 Laureatka  programu  TransFormation.doc realizowanego  przez  Ministerstwo  Nauki  i
Szkolnictwa  Wyższego  w  ramach  projektu  systemowego  Programu  Operacyjnego
Innowacyjna  Gospodarka  2007-2013  pt.  „Wsparcie  systemu  zarządzania  badaniami
naukowymi i  ich wynikami”  - 2-tygodniowe szkolenie w Ivey Business School at Western
University, London, Ontario, Canada, 10-21.08.2015 r.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności miękkich oraz umocnienie kompetencji z zakresu
podstaw  przedsiębiorczości.  W  założeniu  projekt  miał  za  zadanie  podnieść  efektywność
działań  naukowych  poprzez  wykorzystanie  nabytej  wiedzy  do  zarządzania  projektami
naukowymi  oraz  służyć  nawiązaniu  współpracy  międzynarodowej,  a  także  komercjalizacji
wyników badań.

 Ukończenie  Letniego  Uniwersytetu: Mitrovica  Summer  University     2013  ,  University
of Pristina  in  Kosovska  Mitrovica,  Kosowo, Course:  “Environmental  protection  and
hazardous materials”, 19.07-04.08.2013 r.

Osiągnięte  efekty:  poznanie chromatograficznych metod separacji  oraz detekcji  związków
chemicznych, nabycie umiejętności opracowywania procedur oznaczania wybranej substancji
z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

13. Członek Komitetów Redakcyjnych:
 2017 – obecnie -  członek komitetu redakcyjnego czasopisma zagranicznego „Current Trends

in Medicinal Chemistry”; https://smjournals.com/medicinal-chemistry/editorial-board.php
 2017  –  obecnie  -  członek  komitetu  redakcyjnego  czasopisma  zagranicznego  „Journal

of Medical Physiology and Therapeutics”;  https://www.omicsonline.org/medical-physiology-
therapeutics.php

 2017 – obecnie -  członek komitetu redakcyjnego czasopisma zagranicznego „International
Journal  of  Cardiology  and  Cardiovascular  Medicine”;
https://www.boffinaccess.com/journals/journal-cardiology-cardiovascular-medicine/
editorial-board

 2014 – obecnie -  członek komitetu redakcyjnego czasopisma zagranicznego „International
Journal  of  Biochemistry  and  Molecular  Biology  Research”;
http://www.ghrnet.org/index.php/jbmbr/about/editorialTeam

14. Nagrody Rektora UM w Lublinie:
 Nagroda Rektora UM w Lublinie I stopnia za osiągnięcie naukowe za rok 2017
 Nagroda Rektora UM w Lublinie III stopnia za osiągnięcie naukowe za rok 2016
 Nagroda Rektora UM w Lublinie II stopnia za osiągnięcie naukowe za rok 2015
 Nagroda Rektora UM w Lublinie III stopnia za osiągnięcie naukowe za rok 2014
 Nagroda Rektora UM w Lublinie III stopnia za osiągnięcie naukowe za rok 2013
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15. Konferencje międzynarodowe:
 2016 r. -  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell Biology, Biotechnology and Bioinformatics

BIO2016, Wrocław, Poland (wystąpienie plakatowe)
 2015 r.  -  5th Central European Congress  on Obesity: From Basic  Science to Clinical  Practice,

Budapest, Hungary (wystąpienie ustne)
 2015 r. - II Międzynarodowa Konferencja EVIDAS "Witamina D - minimum, maximum, optimum",

Warszawa, Polska (wystąpienie plakatowe)
 2014 r. - FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, France (wystąpienie plakatowe)
 2014 r.  -  1st Congress of  the Polish Biochemistry,  Cell  Biology, Biophysics and Bioinformatics

BIO2014, Warsaw, Poland (wystąpienie plakatowe)
 2010 r.  -  V  Międzynarodowe  Sympozjum  Naukowe  „Środowiskowe  źródła  zagrożeń

zdrowotnych”, Kazimierz Dolny, Polska (wystąpienie plakatowe)

16. Konferencje krajowe: 
 2015 r. - XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna: Rola pierwiastków w biosferze,

Lublin, Polska (wystąpienie ustne)
 2012 r. - XV Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna: Pierwiastki-środowisko-człowiek,

Lublin, Polska (wystąpienie ustne)
 2011 r. - XIV Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna: Pierwiastki w nauce i praktyce,

Lublin, Polska (wystąpienie ustne)
 Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna wystąpienie plakatowe w latach 2010, 20113,

2014, 2016, 2017 oraz 2018.

17. Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych 

Recenzent  publikacji  w  czasopismach:  Nutrients,  Redox  Report,  International  Journal  of  Molecular
Sciences, Biological  Trace  Element  Research,  Molecules,  Endocrine,  Tumor  Biology,  BMC  Cancer,
International Journal of Nanomedicine, Current Nutrition & Food Science, Drug and Chemical Toxicology,
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, Bioengineering,  International Journal of Environmental
Research and Public Health, Open veterinary JOURNAL, Journal of Advances in Medicine and Medical
Research,  Journal of Virological Methods, Acta Neurobiologiae Experimentalis, Toxicology Mechanisms
and Methods, Current Trends in Medicinal Chemistry, European Journal of Biological Research, Journal of
Brain Disorders, CyTA - Journal of Food, Annals of Cardiology and Cardiovascular Diseases, Environmental
Science and Pollution Research, Medicina, Healthcare, Annual Research & Review in Biology, Medical
Sciences,  Antioxidants,  International  Journal  of  Neuroscience,  BMC  Complementary  and  Alternative
Medicine.

18. Działalność i osiągnięcia dydaktyczne
 2010  do  dziś -  prowadzenie  ćwiczeń  z  Biochemii  z  elementami  chemii  (kierunek  lekarsko-

dentystyczny,  fizjoterapia,  ratownictwo  medyczne,  pielęgniarstwo)  oraz  z  Chemii  (kierunek
lekarski)
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 2016  do  dziś  -  prowadzenie  ćwiczeń  oraz  wykładów  z  Biochemii  z  elementami  chemii  dla
kierunku higiena stomatologiczna

 2010 r. do dziś - prowadzenie ćwiczeń oraz wykładów z przedmiotu Biochemistry with Elements
of Chemistry (Dentistry Program 5DDS)

 Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim:
Lek.  Aneta  Dudek.  Tytuł  dysertacji:  „Badanie  wybranych  metaloproteinaz  macierzy
zewnątrzkomórkowej, TIMP-4 oraz chemokiny CXCL-8 u pacjentów z różnym stopniem nasilenia
choroby wieńcowej” (obrona 2018 r.).

 Autorstwo lub  współautorstwo  3  rozdziałów (  Macroelements,  microelements  and  trace  
elements;  Peptides  and    Proteins;  Vitamins  )  w  podręczniku dla  studentów  anglojęzycznych:
„Chemistry and biochemistry: a textbook for students of the first year of dentistry”.  Ed. Irena
Musik. Lublin 2012. Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

19. Działalność i osiągnięcia w popularyzacji nauki
 Wyróżnienie (wraz z Zespołem) w Ogólnopolskim Konkursie Popularyzator Nauki 2017 serwisu

Nauka  w  Polsce  (http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27909%2Crozstrzygnieto-
konkurs-pap-i-mnisw-dla-popularyzatorow-nauki.html)

 Zwycięzca  w  kategorii  Najlepszy  pokaz  przygotowany  przez  Pracowników  UM  w  Lublinie
w trakcie  IX  LFN  2012,  wykonawca  projektu.  Projekt  pt.:  „Sprawdź  co  jesz,  czyli  chemia
żywności”.

 Zwycięzca  w  kategorii  Najlepszy  pokaz  przygotowany  przez  Pracowników  UM  w  Lublinie
w trakcie X LFN 2013, wykonawca projektu. Projekt pt.: „Aminokwasy – cegiełki życia”.

 Zwycięzca  w  kategorii  Najlepszy  projekt  piknikowy  UM  w  Lublinie w  trakcie  XI  LFN  2014;
kierownik projektu. Projekt pt.: „Co pływa w wodzie”.

 Wyróżnienie  w kategorii  Najlepszy  pokaz  przygotowany  przez  Pracowników UM w Lublinie
w trakcie XV LFN 2018, kierownik projektu. Projekt pt.: „Matura z chemii w praktyce”.

 Wykonawca programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, MNiSW (0029/UMO/2017/30)
 Kierownik  5  projektów  piknikowych  oraz  kierownik  lub  współwykonawca  26  projektów

festiwalowych realizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (w latach 2011-2018).
 Uczestnik programu popularnonaukowego TVP Lublin LOGIN:NAUKA:

a) Witaminy (http://lublin.tvp.pl/29904073/11-kwietnia-2017)
b) Uniwersytet Młodego Odkrywcy (http://lublin.tvp.pl/32890374/20-czerwca-2017)
c) Produkty pszczele (Miniatura 2) (https://lublin.tvp.pl/39319718/25-wrzesnia-2018-r)

 Wykonawca  programu  Współpracy  Uniwersytetu  Medycznego  w  Lublinie ze  Szkołami
Ponadgimnazjalnymi (2015-obecnie)

 Wykonawca  programu  Misja  Med mającego  na  celu  popularyzację  nauki  wśród  młodzieży
licealnej (POWR.03.01.00-00-C060/16-00) (1.09.2017 - 30.09.2018)

 Uczestnik  Dni  Otwartych  UM w  Lublinie  (2017,  2018)  w  charakterze  kierownika  stoiska
popularyzującego  naukę  (2017,2018)  oraz  osoby  prezentującej  tematykę  swoich  badań
(terapeutyczne  zastosowania  produktów  pochodzenia  pszczelego)  podczas  gali  inaugurującej
Dzień Otwarty (2018)
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